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υπόθεση της Διήγησης των Τετραπόδων ώων

Τον παλιό καλό καιρό, τότε που τα ζώα μιλούσαν ακόμα την
ίδια γλώσσα, έγινε μια προσπάθεια να ζήσουν μαζί ειρηνικά.
Κανένα δεν θα έπρεπε να ενοχλείται από κάποιο άλλο, πόσο
μάλλον να τρώγεται. Και επειδή τα φυτοφάγα ζώα (τ καθαρ
καὶ ε χρηστα), ήδη απ’ τη φύση τους, δεν είχαν τέτοιου είδους
φιλοδοξίες, η πρωτοβουλία γι’ αυτή τη συνθήκη ειρήνης θα
έπρεπε να προέλθει από τα σαρκοβόρα (τ αἱμό ορα μό ορα
καὶ δε υκτά). Σύστησαν λοιπόν μια επιτροπή που θα προωθούσε την ίδρυση μιας Οργάνωσης νωμένων ώων – Ο
( nite Animals rgani ation – A ). Την πρωτοκαθεδρία
είχε ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς λέων, με πάρεδρο τον ελέφαντα, παρόλο που ο τελευταίος δεν είχε ούτε γόνατα ούτε
αστραγάλους και δεν ήταν καν σαρκοβόρος. Θέσεις συμβούλων κατέλαβαν ο πάρδος και ο λεοντόπαρδος, με ιδιότητες
και συνήθειες για τις οποίες, έτσι κι αλλιώς, κανένας από τους
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Χρησιμοποιώ τον άπαξ λεγόμενο όρο ογομ θιν των αρχαίων γραμμάτων (Πολυδεύκης – Pollux, εκδ. . Bethe, Λειψία
, ,
): λογομύθιον, για να τονιστεί από τη μία το «μυθώδες» – abula– στοιχείο
των έργων αυτών, και από την άλλη ο «λόγος», δηλαδή η προφορικότητά τους και η δύναμη της αναπαράστασης – per ormance.
Με αυτή τη στερεότυπη φράση εισάγονται στο Μυθιστόρημα του Αισώπου οι ανάλογοι μύθοι.

2

|

Μ Ε Σ Α Ι Ω Ν Ι Κ Ε Σ Ι Σ ΤΟ Ρ Ι Ε Σ Ζ ΩΩ Ν

ακροατές δεν είχε συγκεκριμένη ιδέα. Ο αιματοπότης λύκος,
ποθητὸς ἀνθρώποις σκύλος και η παμπονηροτάτη αλεπού αποτέλεσαν τα υπόλοιπα μέλη της ιδρυτικής αυτής επιτροπής.
Αρχικά αποφάσισαν να στείλουν μια πρεσβεία στα φυτοφάγα ζώα με σκοπό να τα ενημερώσουν για τις σκέψεις και
τις προθέσεις τους. Την τριμελή αυτή πρεσβεία αποτελούσαν
ο γάτος, γιατί νυχτο έπει, και ο ποντικός ο μεγα ομουστακά
τος, που _για να μη βαρεθούνε στο μακρύ ταξίδι_ πήραν μαζί
τους για γελωτοποιό την παιχνιδιάρα μαϊμού.
Κι αφού ο ποντικός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι μόνο
σαρκοβόρο αλλά, σαν τη μαϊμού, παμφάγο ζώο _κάτι που
εξηγεί γιατί στην αποφασιστική μάχη, στο τέλος του έργου,
γίνεται τυμπανιστής στον στρατό των φυτοφάγων, ενώ ο γάτος χρησιμεύει στους ανθρώπους στο κυνήγι του βρομερού
και βλαβερού ποντικού_, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι τούτη
τη διαίρεση σε σαρκοβόρα και φυτοφάγα ζώα δεν πρέπει να
την παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Αυτή δε η πρεσβεία των
σαρκοβόρων μάλλον θυμηδία προκαλεί στο κοινό, πράγμα
που επιβεβαιώνεται από τη φρίκη και τον τρόμο που σκορπίζει η άφιξη της πρεσβείας στα φυτοφάγα. Ο τρόμος που προκάλεσαν ο ποντικός, η γάτα και η μαϊμού στον ταύρο, στον
αγριόχοιρο και στον βούβαλο πρέπει να ήταν… ανείπωτος.
Μια τέτοια σκηνή, λοιπόν, δημιουργεί στο κοινό ευθύς εξαρχής μια βασικά εύθυμη ατμόσφαιρα.
ταν συνήλθαν τα φυτοφάγα από αυτό το πρώτο σοκ,
έστειλαν κι εκείνα τον γοργοπόδαρο λαγό να καλέσει γενική συνάθροιση και να πληροφορήσει τα υπόλοιπα φυτοφάγα
ζώα για τη γραπτή πρόταση των σαρκοβόρων.
Ο ποντικός, ως αρχηγός της αποστολής ( ), υποβάλλει την
πρόταση: Τα καλά και τα κακά _ο έπαινος και ο ψόγος_ του
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κάθε ζώου θα πρέπει ν’ ακουστούν καθαρά, χωρίς φόβο και
χωρίς πάθος. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, αν όχι με μια γενική ανακωχή και μια γραπτή συνθήκη
ειρήνης;
Τα φυτοφάγα ζώα ετοιμάζουν τη δική τους πρεσβεία με
τρεις διπλωμάτες: το περήφανο και φοβερό άλογο και τον
μεγαλόψωλο όνο, που _για να μη βαριούνται στη διαδρομή_ παίρνουν μαζί τους για γελωτοποιό τη γελοία καμήλα.
Συγκαλείται λοιπόν η γενική συνέλευση και αποφασίζεται
υποχρεωτική ειρήνη και αιώνια φιλία. Σε μια πρώτη κοινή
μάζωξη όπως αυτή, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι τα λόγια,
ακόμα κι όταν είναι εξαιρετικά μαχητικά, είναι σε θέση να
αντικαταστήσουν τις πράξεις:
καὶ ἔχθραν ν μ ἔχουσιν νά χωσι κακίαν,
ἀ
ἀγάπην στερε ν καὶ δυνατ ν ι ίαν,
ἀ ή ως ν συντ χωσιν όγους κ τῶν ἀστείων
καὶ ιγο τσικα τιν τῶν μετεωρισμάτων,
νὸς κάστου ἔπαινον καὶ καθενὸς τὸν όγον
καὶ σα ἔχουσιν κα ά, ἀ
καὶ τ κακά των. ( 

)

Μετά από την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης και την
απειλή της ποινής του θανάτου (ολόκληρου του γένους) σε περίπτωση παρασπονδίας, βγαίνει στο προσκήνιο το μικρότερο
απ’ τα παρόντα ζώα, ο ποντικός, και προκαλεί οποιονδήποτε
αντίπαλο να τον αντιμετωπίσει:
τις κα ὸς καὶ ἀπόκοτος ς ἔ θη ε ς τὸ μέσον. (

)

Το ποντίκι αυτό το γνωρίζουμε ήδη ως μέλος της τριμελούς
πρεσβείας των σαρκοβόρων προς τα φυτοφάγα. Βλέπουμε
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λοιπόν για μία ακόμα φορά πόσο φαιδρή θα είναι η όλη συνέλευση. Γιατί μόλις ο γάτος νιώσει προσβεβλημένος απ’ αυτά
που λέει το ποντίκι, θα έρθουν αμέσως αντιμέτωπα δύο «σαρκοβόρα» ζώα, τα οποία στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει
περίπτωση να ανταλλάξουν σε λογομαχία τον ρόλο του θύματος με τον ρόλο του θύτη.
Αφού και για τα δύο δεν γνωρίζουμε τίποτε το θετικό, η
όλη αντιπαράθεση παραμένει στο επίπεδο του υβρεολογίου.
Αλλά και όταν βρεθούν αντιμέτωποι ο σκύλος με την αλεπού,
οι οποίοι έχουν επέμβει στην αντιπαράθεση των δύο πρώτων,
δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αλληλοϋβρίζονται κι αυτά,
αν εξαιρέσουμε μια αδύναμη προσπάθεια του σκύλου να καυχηθεί για τις κυνηγετικές του ικανότητες.
δη είναι σαφές ότι:
. σιγάσιγά τα ζώα που αντιπαρατίθενται γίνονται ολοένα
και πιο μεγαλόσωμα·
. μέχρι στιγμής τσακώνονται μεταξύ τους μόνο «σαρκοβόρα»·
. η διαίρεση και η οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ σαρκοβόρων και φυτοφάγων δεν έχει καμία πρακτική σημασία·
. τα δύο γνωστότερα οικόσιτα ζώα αντιπαρατίθενται με τα
δύο γνωστότερα «παράσιτα», κάτι που γίνεται εύκολα
αποδεκτό απ’ το κοινό, το οποίο βλέπει τις κρίσεις και τις
προκαταλήψεις του να επιβεβαιώνονται.
Στο υβρεολόγιο κατά της αλεπούς αξιοσημείωτος είναι ο
παραλληλισμός της πονηριάς με τη ι οσο ία, η οποία γίνεται αντιληπτή ως ένα είδος κατεργαριάς: η ν ι οσο ίαν
(  ).
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Το πρώτο φυτοφάγο που βγαίνει να πει τα παράπονά του
είναι ο λαγός, ο κατεξοχήν μεζές της αλεπούς. Καταντροπιασμένη η αλεπού δεν ξαναπαίρνει τον λόγο, ενώ τη θέση της
θα πάρει το ελάφι, το οποίο επιδίδεται σε ένα συγκινητικό
υβρεολόγιο και σε μια φιλολογική θεμελίωση της εξίσωσης
λαγός ίσον δειλός, προτού επιστήσει την προσοχή των υπολοίπων στα σπουδαία προτερήματά του. Αμέσως μετά παίρνει τον λόγο ο χοίρος, εκπροσωπώντας τόσο τον αγριόχοιρο
όσο και το οικόσιτο γουρούνι (έχουμε φτάσει τώρα στα ζώα
μεσαίου μεγέθους), και συνεχίζει για λίγο το υβρεολόγιο κατά του ελαφιού, για να καταλήξει στον έπαινο των δικών του
προτερημάτων:
αυχ σθε καὶ παίρεσθε ἔ ω ἀπὸ τὸ δέον,
ἔ α ος καὶ αγὸς δι τ κρέατά σας
καὶ ε δεσθε, κομπώνεσθε το ς ἀκο οντας πάντας.
ἱ πάντες γ ρ ε ρουσι, μικροί τε καὶ μεγά οι,
τὸ κρέας τὸ μέτερον τί νοστιμάδαν ἔχει. (  )
Οι καθολικοί παπάδες (τα ραγκοπαπαδο ρια, ) _συνεχίζει
ο χοίρος_ δεν μπορούν να αγιάσουν το εκκλησίασμά τους χωρίς τις δικές του τρίχες, οι ζωγράφοι δεν μπορούν να φτιάξουν
ούτε μία τόση δα εικονίτσα χωρίς πινέλο από τις τρίχες του,
ενώ ακόμα και το δόντι του αγριόχοιρου είναι απαραίτητο
στην επεξεργασία του χαρτιού, όπως και στη μάχη, σαν όπλο
που σχίζει την κοιλιά του εχθρού, κάτι που αποτελεί μάλλον
προανάκρουσμα της τελικής μάχης (
).
Το πρόβατο περνάει στη συνέχεια στην επίθεση κατά του
χοίρου κατατάσσοντάς τον στα ορ οροκυ ισμένα ζώα. Και
για να ακολουθήσουμε τον συμβολισμό του κειμένου, δεν του
αφήνει ούτε γουρουνότριχα ασχολίαστη.
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Στη σύντομη απάντηση του χοίρου ξαναβγαίνει στην επιφάνεια η πονηριά του φιλοσόφου σε σχέση με την υποτιθέμενη χαζομάρα του προβάτου:
θεν ἄ η ι όσο ος μείζων τ ς ἀ ωπο τσας
καὶ ἔχανε τὸ στόμαν της καὶ ἔχεσαν οἱ πάντες. ( 

)

Το πρόβατο, έχοντας μπει για τα καλά στο παιχνίδι, δεν
περιορίζεται μόνο στην απόκρουση των κατηγοριών, αλλά
σπεύδει να επαινέσει τις δικές του ιδιότητες και τα δικά του
προϊόντα. Και πρώτα πρώτα το πρόβειο κρέας:
ε νοστα καὶ ε στόμαχα παντα μου τ μέ η. (

)

Τα σχετικά με το κέρατο του κριαριού
τοῦ μετέρου γένους καὶ κατ σάρκα ἀδε οῦ (

 )

καθώς και το μαλλί των προβάτων αποτελούν πραγματικό
θησαυρό για τις μελέτες των μεσαιωνικών realia. σο για τα
χαλιά που προορίζονται για τους κόμητες και τους ιππότες,
για τον σουλτάνο ( ) και για ολόκληρη την ανθρωπότητα:
ωμαῖοι τε καὶ ράγκοι (

)

αυτά μπορούν να ξεπεραστούν μόνο από υφάσματα για βασιλιάδες και πρίγκιπες, αλλά και:
κόμη τὸ χοντρὸ μα ὶν κάμνουσι καὶ τ γρίζα,
κάμνουσι ράσα η ά, τζοχο ασμένα ροῦχα
καὶ γουνοεσω όρια πατριαρχῶν μεγά ων,
μανδία, παραμάνδια μητροπο επισκόπων
καὶ σω όρια διπ μεγά ων γουμένων
καὶ ἄσπρα ποκάμισα τῶν νέων κα ογραίων,
τ δ ἄ α πάντα τ χοντρ κάμνουν κοινοὶ ἀνθρῶποι,
ποιοῦν αρέα στρώματα καὶ παραπι ωμένα,

|

1 . ΛΟ ΓΟ Μ ΥΘ Ι Ν

κέντουκ α καὶ δρομάχια, έ εθρα ε ς τ ς σέ ας,
καπάσια, σαρπο ζια, ζαρκο ια καὶ τ ἄ α. ( 
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)

κατσίκα και ο τράγος μένουν άναυδοι μπροστά στην τόση
ξιπασιά του συντρόφου προβάτου. Το ίδιο και οι ακροατές.
Χρειάζεται μια κάποια αλλαγή κλίματος. δραματουργία
βοηθάει εδώ με τη θηριώδη εμφάνιση του ταύρου και του
βουβαλιού, που καταγγέλλουν, στεντορεία τη φωνή, στον
βασιλιά τις καυχησιολογίες εκείνων, των τόσο ασήμαντων
ζώων:
τ ζῶα τ μικρο τσικα, τ ο δετιποτένια. (

)

Κακώς βέβαια, γιατί επισύρουν επιπλήξεις απ’ τον βασιλιά
λέοντα, ο οποίος _ακριβώς στο μέσον του έργου_ υπενθυμίζει σε όλους το βασικό δικαίωμα όλων των ζώων που συμμετέχουν σ’ αυτή τη σύνοδο, μεγάλων ή μικρών, ήρεμων ή
άγριων, τολμηρών ή δειλών.
Το βόδι και το βουβάλι ανοίγουν έτσι το δεύτερο μέρος
των λεκτικών αντιπαραθέσεων εξαπολύοντας αμέσως επίθεση το ένα κατά του άλλου. Το ότι και τα δύο είναι φυτοφάγα,
ο ακροατής το έχει προ πολλού ξεχάσει. Από τον αυτολιβανωτό των δύο μεγάλων ζώων δεν λείπει τίποτε _και δεν θα
’πρεπε να λείπει τίποτε_ απ’ όσα γνωρίζει ήδη ο ακροατής
για το αγελαδινό γάλα, το τυρί, τα κέρατα, τα νεύρα, ακόμα
και την ουρά, και τώρα ακούει να επιβεβαιώνονται. διαίτερα
περήφανος είναι ο ταύρος για το μακρύ και παχύ εργαλείο
του που, όταν αναφέρεται, χαίρονται οι γυναίκες:
πο άκις γ ρ ν ε ρεθοῦν καὶ γ ναια κεῖσε
καὶ ν ἀκο σουν τὸ παρὸν ἀπό θεγμα καὶ ρ μα,
ν τ χη ν γε άσουσιν καὶ ν μνοστευθοῦσι. ( 

)
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ποιος όμως παινεύεται για τούτο το μέρος του σώματός
του, είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντας να καλέσει τον γάιδαρο
στο προσκήνιο. Αυτό το γνωρίζουν οι αφηγητές, το γνωρίζει
το κοινό, και πρώτος απ’ όλους ο συγγραφέας της Διήγησης
των ετραπόδων ώων. Γι’ αυτό και οι στίχοι αυτοί μπορούν
να θεωρηθούν προεισαγωγή στην εμφάνιση του γαϊδάρου.
Κατά τα άλλα, ο ταύρος αναρωτιέται τι τάχα να προκαλεί
τόση θυμηδία στις γυναίκες, όταν ο ίδιος λέει το εξής ἀπό
θεγμα καὶ ρ μα:
ἔχω καὶ νεῦρον τὸ παχ ν, μακρ ν καὶ πυρωδάτον. (

)

Ακολούθως, το ζώο φεύγει απ’ το προσκήνιο και αναμιγνύεται με το κοινό.
Ο γάιδαρος αρχίζει να επαινεί το δικό του τεράστιο όργανο
κάνοντας το άλογο να εκνευρίζεται καθώς βλέπει τον γάιδαρο
σε κυρίαρχη θέση επάνω στη σκηνή. κορύφωση της αντιπαράθεσης των δύο ζώων είναι όταν το άλογο, μέσα σε όσα
υβριστικά εκτοξεύει κατά του γαϊδάρου, συμπεριλαμβάνει
και έναν δυσμενή μύθο για τον γάιδαρο, ο οποίος ασφαλώς είναι γνωστός στο κοινό, προσθέτοντας ότι τον έχει ακούσει από
τους γεροντότερους, άρα μέσω της προφορικής παράδοσης.
Κάποτε, λέει, έστειλαν έναν γάιδαρο στην πόλη για να παρακαλέσει τον βασιλιά να απαλλάξει τους γαϊδάρους από το
συνεχές κουβάλημα φορτίων.
ασι ε ς δ πήκουσεν τ ν δέησιν τοῦ νου,
κατ τ ν ραν ρισε καὶ πρόσταγμα ποιοῦσιν. (



)

Γεμάτος χαρά παίρνει ο γάιδαρος τον δρόμο του γυρισμού,
αστάζων ε ς τὸ στόμαν του καὶ ε ς τ δόντιά του
τὸ πρόσταγμαν καὶ ρισμὸν τοῦ ασι έως κείνου. (



)
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Καθώς πλησιάζει στη σύναξη των γαϊδάρων και βλέπει εκεί
τους υπόλοιπους να τον περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία, αρχίζει χαρούμενος να γκαρίζει. πως όμως ξέρει το
κοινό, το κάθε γκάρισμα του γαϊδάρου αποτελείται από ένα
εισπνεόμενο κι από ένα εκπνεόμενο Α, οπότε κι εκείνος,
εισπνέοντας, καταπίνει τη γραπτή διαταγή του βασιλιά. Γι’
αυτό, έως και σήμερα, τα γαϊδούρια περιμένουν να απαλλαγούν από τη μοίρα τους και να ξαναβρούν επιτέλους τούτη
τη χαμένη ευκαιρία.
Μπορεί η μοίρα αυτού του γαϊδάρου στον εντός του μύθου μύθο ( abula in abula) να χαρακτηρίζεται απ’ τη μεριά
του αλόγου ως βλακεία, η συμπάθεια όμως του κοινού είναι
σαφώς με το μέρος του γαϊδάρου. Συνεπώς, η επίθεση του
αλόγου κατά του γαϊδάρου στρέφεται εναντίον του ίδιου και,
αντί να λειτουργήσει ως εγκώμιο για τον εαυτό του, καταγράφεται ως παράγοντας συμπάθειας για τον γάιδαρο.
Στο στόχαστρο των ύβρεων του αλόγου μπαίνει εν συνεχεία η καμήλα, και μάλιστα με έναν ακόμα μύθο: ταν, λέει,
η καμήλα παρακάλεσε τον Δία να της χαρίσει κέρατα, όπως
και σε πολλά άλλα ζώα, εκείνος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά όρισε να της κοπούν τ’ αφτιά και ν’ αποκτήσει και καμπούρα.
τσι κατέληξε να είναι ο περίγελος των υπόλοιπων ζώων
(μύθος
στη Συλλογή ausrath
).
Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ο λόγος για τον οποίο
επιτρέπεται στο άλογο να αναφέρει δύο μύθους είναι η σοβαρότητά του· απ’ την άλλη μεριά όμως, θα μπορούσαμε να
σκεφτούμε ότι έτσι τίθεται ο υπαινιγμός πως οι ικανότητές
του και η χρησιμότητά του για τους περισσότερους ανθρώπους είναι τελικά περιορισμένες, άρα το κοινό δεν έχει αρκετές προσλαμβάνουσες παραστάσεις.
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ς τρίτος αντίπαλος του αλόγου εμφανίζεται ο λύκος, ο
οποίος δεν κερδίζει καθόλου πόντους με την πολεμική του
κατά του αλόγου. Μάλιστα, ακόμα κι όταν επιχειρεί να επαινέσει τον εαυτό του, καταλήγει να τον κατηγορεί. Στο τέλος
τον λυπάται η αρκούδα, με την εμφάνιση της οποίας αρχίζει
το μέρος των αντιπαραθέσεων όπου εμφανίζονται ζώα για
τα οποία το κοινό δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτε, οπότε αλλάζει
ακόμα και η δραματουργία. Ο πρόεδρος της σύναξης, ο λέων,
παρακαλεί ο ίδιος τον ελέφαντα να αναφέρει τα πλεονεκτήματά του και τα προϊόντα του κορμιού του. Το ότι αυτά περιορίζονται στο ελεφαντόδοντο δεν εκπλήσσει κανέναν.
Το γεγονός ότι ειδικά η _κάθε άλλο παρά σοβαρή_ μαϊμού
αναλαμβάνει να περάσει γενεές δεκατέσσερις ειδικά τον ελέφαντα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι στο σημείο αυτό η
δραματουργία έχει ανάγκη από μία ακόμα νότα ευθυμίας.
μαϊμού είχε παρουσιαστεί στην αρχή ως η γελωτοποιός της
πρώτης πρεσβείας. Τώρα αναλαμβάνει να αφηγηθεί εκείνη
την περίφημη ιστορία, σύμφωνα με την οποία ο ελέφαντας,
που δεν έχει γόνατα και κλειδώσεις, πεθαίνει όταν πριονίσουν
τα δέντρα στον περίγυρό του, γιατί όταν θελήσει να κοιμηθεί,
πάει να γείρει επάνω τους, πέφτει, και μοιραία δεν μπορεί
πια να σηκωθεί.
Εδώ τελειώνει το μεσαίο μέρος με τις αντιπαραθέσεις
των ζώων. Κανείς δεν βγαίνει απ’ αυτές νικητής: οι καλοί
παραμένουν καλοί έχοντας καταφέρει να επιδείξουν διεξοδικά την αξία τους για τον άνθρωπο – οι κακοί παραμένουν
κακοί, γιατί είναι κακοί απ’ τη φύση τους και μόνο το κακό
προσπαθούν συνεχώς να κάνουν στους ανθρώπους. αφήγηση θα μπορούσε να τελειώνει εδώ. Θα πρέπει, όμως, να
παρατεθεί και ο μύθος με τον γάιδαρο, που είχε την ευκαιρία
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να βελτιώσει τη θέση του γένους του αλλά την έχασε, όπως
επίσης να εξηγηθεί το γιατί η αντίθεση ανάμεσα σε φυτοφάγα και σαρκοβόρα ζώα μπορεί μεν να αρθεί κατά τη διάρκεια
μιας γενικής συνέλευσης των ζώων, αντιβαίνει όμως στους
νόμους της φύσης.
Στη σύρραξη που ακολουθεί, και την οποία προκαλεί ο ίδιος
ο βασιλιάς, ο πάρδος διατυπώνει την παρακάτω αρχή βλέπον
τας τον ταύρο να ξεκοιλιάζει τον βασιλιά με το κέρατό του:
όθεν ν ζ
ασι ε ς, πόθεν οἱ ἄρχοντές του,
ν ο άγη ἀπὸ σ ν καὶ ἀπὸ το ς τέρους (


)

Με το τέλος της αφήγησης φτάνουμε στο ηθικό δίδαγμα ότι
μπορεί μεν ένας «Οργανισμός νωμένων ώων» να οργανώσει ένα συνέδριο, κατά το οποίο να υπάρξει προσωρινή συμφωνία για ανακωχή, στο τέλος όμως θα υπερισχύσουν οι κανόνες της φύσης, που υπαγορεύουν ότι τα σαρκοβόρα τελικά
τρέφονται από το κρέας των φυτοφάγων για να μην πεθάνουν
απ’ την πείνα. Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

. . ι ομάδες των ζώων
Στην περιληπτική απόδοση της Διήγησης των ετραπόδων
ώων που προηγήθηκε, αναφέρθηκε ήδη η προβληματική
της διαίρεσης των ζώων σε διάφορες ομάδες, αλλά και η απόπειρα κατάταξης του έργου στη λεγόμενη «Ποιητική περί
των πρωτείων φιλονικία». Θα πρέπει λοιπόν στη συνέχεια να
διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες έννοιες, δεδομένου ότι στη
σύγχρονη έρευνα καταλαμβάνουν περίοπτη θέση.
εμφάνιση των εικοσιενός ζώων στη Διήγηση των ε
τραπόδων ώων γίνεται, όπως είπαμε, ανάλογα με την απή-
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χησή τους στους ακροατές και τις προσδοκίες τους. λα τα
γνωστά οικόσιτα, τα χρήσιμα και τα κυνηγετικά ζώα έχουν
την ευκαιρία να μιλήσουν διεξοδικά για τον εαυτό τους. Μια
δεύτερη ομάδα αποτελούν τα βλαβερά ζώα, για τα οποία ούτε ένας καλός λόγος δεν ακούγεται· αντίθετα, καθυβρίζονται
για να τονισθεί η βλάβη που προξενούν στον άνθρωπο. Τα
ζώα της τρίτης ομάδας είναι γνωστά μόνον έμμεσα· στην
πραγματικότητα, δεν έχουν ανεξάρτητη υπόσταση.
Από τους .
στίχους της Διήγησης των ετραπόδων
ώων μόνο οι
ανήκουν στην κατηγορία «επίθεση και καθύβριση του αντιπάλου». Ο αυτοέπαινος περιορίζεται σε
στίχους. Οι δύο τελευταίοι αριθμοί, ωστόσο, αντιστρέφον
ται στην ουσία στη μέση του έργου, εάν κατατάξουμε τον
μύθο του φτωχού υποζυγίου όχι στις επιθέσεις του αλόγου
αλλά στην άμυνα του γαϊδάρου ( : ). Για να γίνει πιο
σαφές: οι στίχοι καθύβρισης του γαϊδάρου από το άλογο
ανήκουν στις επιθέσεις ( + = ), ενώ οι του επεισοδίου του γαϊδάρου ανήκουν στην άμυνα ( – = )· έτσι,
επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ επιθέσεων και άμυνας,
οπότε καθίσταται κεντρικό σημείο της αφήγησης.
ταν, σύμφωνα με την αφήγησή μας, η γάτα υποχρεώ
νεται με όρκο να μην κυνηγάει τον ποντικό που χορεύει
μπροστά στα μάτια της, μιλούμε για μια σκηνή που μπορεί
να ερεθίσει τη φαντασία των ακροατών. Και είναι αυτό το
ποντίκι, το μικρότερο από όλα τα ζώα, που καταλαμβάνει
περίοπτη θέση στο κέντρο της συνάθροισης και ζητάει αντίπαλο για την επόμενη έριδα. Φυσικά, μετά απ’ αυτό, η γάτα
με τη σειρά της αισθάνεται προσβεβλημένη και ανοίγει το
κεφάλαιο της αντιπαράθεσης με έναν φιλιππικό κατά του
ποντικού, οπότε είναι σίγουρο ότι οι ακροατές διασκεδά-
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ζουν στο έπακρο. Εδώ ακριβώς μπορούμε να βρούμε μιαν
άκρη για την κατανόηση της αστείας αυτής αφήγησης. Ο
ακροατής έχει ήδη πληροφορηθεί τις προετοιμασίες για την
αντιπαράθεση, έχει ακούσει για τη διαίρεση ανάμεσα σε
βρόμικα και καθαρά ζώα, ανάμεσα σε σαρκοβόρα και φυτοφάγα, σε άγρια και ήμερα, ωστόσο αυτές οι κατατάξεις
δεν παίζουν κανέναν ρόλο στη λεκτική αντιπαράθεση που
ακολουθεί.
χει δίκιο ο oennig στη διαπίστωσή του ότι εδώ δεν
έχουμε να κάνουμε με δύο, αλλά με τέσσερις ομάδες ζώων:
τα καθαρά και χρήσιμα από τη μια πλευρά, τα ωμόβορα
(αἱμο όρα) και βδελυκτά από την άλλη. στόσο, ήδη από την
κατάταξη των ζώων σ’ αυτές τις ομάδες παρατηρούμε ότι
δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιο αυστηρά τηρούμενο σύστημα _ το αντίθετο μάλιστα: ο συγγραφέας, συνειδητά και
από την αρχή, διαλύει αυτή την κατάταξη και τη χαλαρώνει
στο έπακρο.
ταν η γάτα και το ποντίκι εμφανίζονται ως σαρκοβόρα,
η γάτα δεν έχει καμιά αντίρρηση ως προς αυτό, ενώ διαμαρτύρεται κυρίως για το ότι το ποντίκι λερώνει και μαγαρίζει
όλα τα φαγητά αποτελώντας την προσωποποίηση της ακαθαρσίας. Και σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία αντιδρά
το ποντίκι, το οποίο αναφέρεται στις βρόμες της γάτας, υποβιβάζοντάς την σε βρομόγατα.
Παίζουμε λοιπόν κυρίως στην κατηγορία των βρόμικων
ζώων, στων οποίων την παρέα μπαίνουν αργότερα ο σκύλος,
η αλεπού και η μαϊμού.

3

τσι στο

oennig

,
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Διήγησις τῶν τετραπόδων ζώων
Στίχοι ἀστεῖοι πρὸς τὸ περίχαρον γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον,
καὶ οἱ μῦθοι ἔνι περιχαρεῖς πάνυ.
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Διήγησις πεζόφραστος περὶ τῶν τετραπόδων,
ἵνα ἀναγινώσκωνται καὶ χρῶνται ταῦτα παῖδες,
οἱ φοιτηταὶ καὶ νεαροὶ διὰ τὴν εὐνοστίαν.
Γέγραπται γὰρ εἰς ἕλκυσιν μαθήσεως καὶ πόθον.
Πλὴν κεκρυμμένην ἔχουσιν ἔννοιαν οὐκ ὀλίγην.
Ὅπως τὰ ἔθνη μεθ᾽ ἡμῶν ποιοῦσιν ψευδαγάπην,
βούλονται μὲν ὡς ἄθεοι ἡμᾶς κακῶσαι τέως,
σώζει μας δὲ τὸ δίκαιον, τὸ ἀψευδὲς τοῦ ὅρκου.
Θεὸς γὰρ νέμει τὴν ἰσχὺν ὡς κριτὴς τῶν ἁπάντων.
Ἐντεῦθεν λέξω, φίλε μου, τὴν διήγησιν ταύτην.
Τῷ ἑξάκις χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ τε
καὶ πρὸς τοὺς ἑβδομήκοντα καὶ ἄλλῳ τρίτῳ ἔτει,
μηνὸς τοῦ Σεπτεβρίου τε τῆς πεντεκαιδεκάτης,
ὁμοῦ πάντα συνήχθησαν τὰ τετράποδα ζῶα,
τὰ καθαρὰ καὶ εὔχρηστα ὁμοῦ εἰς ἕνα τόπον,
αἱμόβορα καὶ βδελυκτὰ εἰς ἄλλην πεδιάδα.
Ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς πάντων τῶν τετραπόδων
λέων ὁ ἀγριόφθαλμος καὶ γαγκλαδουραδάτος,
εἶχε δὲ καὶ συγκάθεδρον ἐλέφαντα τὸν μέγαν,
τὸν μήτε ἁρμούς, μὴ γόνατα μηδὲ ᾽στραγγάλους ἔχων.
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Πλησίον εἶχεν μετ᾽ αὐτὸν δύο πρωτοσυμβούλους,
πάρδον καὶ λεοντόπαρδον, τοὺς ἀποφουμιστάδας.
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ ἕτερα ὠμόβορα θηρία,
λύκος ὁ νυκτοβαδιστὴς καὶ ὁ αἱματοπότης,
κύων ὁ ὑποτακτικὸς καὶ ποθητὸς ἀνθρώποις,
ὁ πάντα τρώγων βρώματα καὶ πάντα κατεσθίων,
ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλώπεκα ἡ φουντοουραδάτη
καὶ ἡ ὀρνιθοπνίκτρια, ἡ παμπονηροτάτη.
Συναθροισθέντων δὲ ὁμοῦ καὶ προκαθεζομένων
τοῦ λέοντος καὶ τῶν λοιπῶν, βουλὴν τοιαύτην δίδουν
καὶ πρέσβεις ἀποστέλλουσιν εἰς ἅπαντα τὰ ζῶα,
τὰ καθαρὰ καὶ εὔχρηστα καὶ τετράποδα πάντα.
Πρῶτον τὸν κάτη πέμπουσιν, διότι νυκτοβλέπει,
καὶ μετ᾽ αὐτὸν τὸν ποντικὸν μεγαλομουστακάτον,
μακρύουρον, μακρόμυτον εἰς συντροφιὰν τοῦ κάτου,
εἴχασιν δὲ καὶ μετ᾽ αὐτῶν ὁποὺ νὰ τοὺς δουλεύη
τὴν μαϊμούν, τὸ μίμηστρον, τὸ παίγνιον τοῦ κόσμου.
Ἀπήγασιν καὶ ἔσωσαν κατὰ τὸ ὁρισμένον
εἰς τ᾽ ἄλλα τὰ τετράποδα τὰ καθαρὰ τὰ ζῶα.
Ταῦτα ὡς εἶδον τὸ φρικτὸν καὶ τοὺς ἐξαίφνης πρέσβεις,
ἐδόθη λόγος καὶ ὁρισμὸς καὶ ἐδιαλαλήθη,
νὰ συναχθοῦν, νὰ μαδευθοῦν πάντα εἰς ἕναν τόπον,
εἰς πεδιάδαν ὁμαλήν, μικρά τε καὶ μεγάλα.
Ἔβαλαν οὖν διαλαλητὴν λαγὸν τὸν μεγαλόπτην,
ὡς γοργοπόδαρον, ταχύν, ἵνα συνάξη πάντας
καὶ νὰ ἴδωσιν τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἀποκρισιάρους,
νὰ τοὺς φιλοφρονήσουσιν, νὰ τοὺς ἀποδεχθοῦσιν
καὶ τὰ χαρτία νὰ ἰδοῦν καὶ λόγους νὰ ἀκούσουν.
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Ἤλθασιν καὶ συνάχθησαν δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας.
Καθισάντων οὖν τοῦ βοὸς ἅμα μὲ τὸ βουβάλιν
καὶ ἄλογον τὸ θαυμαστόν, ὄνος ὁ πολυράβδης,
ὁ φιδοροῦφος ἔλαφος ὁμοῦ σὺν τὸ ἀγρίμι,
ἡ αἶγα καὶ τὸ πρόβατον, ὁ πολυφάγος χοῖρος.
Ἀπέστειλαν καὶ ἔκραξαν τοὺς ἀποκρισιάρους,
κάτην τε καὶ τὸν ποντικὸν καὶ ἅμα ἐκαθίσαν,
καὶ τὰ χαρτία εἴδασιν καὶ λόγους ἐσυνᾶραν·
«τί θέλετε, τί χρήζετε, τί ἔναι τὸ λαλεῖτε;»
Ἀπολογεῖται ὁ ποντικός, ὁ γέρων μουστακάτος:
«Ὁρίζει λέων ὁ βασιλεὺς πάντων τῶν τετραπόδων
μὲ συμβουλὴν τῶν μετ᾽ αὐτοῦ φρονίμων καὶ κριτάδων,
ἵνα συνέλθωσιν ὁμοῦ τὰ τετράποδα ζῶα,
τὰ καθαρὰ καὶ εὔχρηστα ὁμοῦ εἰς ἕνα τόπον
καὶ πάντα τὰ μὴ καθαρά, ἀλλὰ καὶ τὰ ᾽μοβόρα
εἰς κάμπον ὡραιότατον, εἰς ὁμαλιὰν μεγάλην,
καὶ λόγους νὰ συνάρωμεν τινὰς ἐκ τῶν ἀστείων
καὶ ἴδωμεν πᾶσα ἑνὸς τὸν ἔπαινον καὶ ψόγον.
Τοῦτο ἐστὶ τὸ μήνυμα λέοντος βασιλέως
καὶ τοῦτο λέγουν αἱ γραφαὶ αἱ πρὸς ὑμᾶς σταλεῖσαι».
Τότε ἀπιλογήθησαν τὰ καθαρὰ τὰ ζῶα:
«Ἀνάρμοστοι, ἀσυντελεῖς ὑπάρχουσιν οἱ λόγοι.
Ἡμεῖς ἐκείνων βρώματα ἐσμὲν εἰς εὐωχίαν,
καὶ πῶς γὰρ ἔνι δυνατὸν ὁμοῦ νὰ ᾽μαδευθοῦμεν;
Στείλωμεν οὖν γε καὶ ἡμεῖς τοὺς ἡμετέρους πρέσβεις,
νὰ ἔλθουν νὰ συντύχουσι καὶ πάτους νὰ ποιήσουν
καὶ στερεώσουν δυνατὴν ἀγάπην καὶ φιλίαν».

174
79
80

85

90

95

100

105

|

ΔΙ Η Γ Η Σ Ι Σ ΤΩ Ν Τ ΕΤ ΡΑ Π ΟΔΩ Ν Ζ Ω Ω Ν

Τότε ἐστράφησαν κενοὶ ὁ ποντικός, ὁ κάτης.
Αὔτοι δὲ ἀποστέλλουσι ἄλλους ἑτέρους πρέσβεις,
τὸ ἄλογον τὸ φοβερόν, τὸν θρόνον τῶν ἀνθρώπων,
καὶ ὄνον μεγαλόψωλον καὶ μεγαλορχιδάτον.
Εἴχασι δὲ καὶ μετ᾽ αὐτοὺς ὁποὺ νὰ τοὺς δουλεύη
καμήλαν τὴν κυμπόραχην καὶ μακρυσφονδυλάτη,
διὰ νὰ τοὺς παίζη νὰ γελοῦν, νὰ τοὺς παραμυθίζη
καὶ νὰ ὀρχᾶται, νὰ πηδᾶ ὡς κακογυρισμένην.
Ἀπήγασιν καὶ ἔσωσαν οἱ ἀποκρισιάροι
εἰς βασιλέα λέοντα καὶ τοὺς πρωτοσυμβούλους,
ἀπέδωκαν καὶ τὰς γραφάς, ἐσύντυχαν καὶ λόγους,
ἐποίησαν στοιχήματα καὶ δυνατὴν ἀγάπην
καὶ συνεφιλιώθησαν ὁμοῦ τὰ δύο μέρη,
μεθ᾽ ὅρκου βεβαιώθησαν καθολικὴν φιλίαν
καὶ εἶπαν, ἐσυνέταξαν καὶ ἐδιαλαλῆσαν,
νὰ μαδευθοῦν, νὰ συναχθοῦν πάντα εἰς ἕνα τόπον
τὰ ζῶα τὰ τετράποδα, μικρά τε καὶ μεγάλα,
τὰ καθαρὰ καὶ εὔχρηστα, ἀλλὰ καὶ αἱμοβόρα,
καὶ ἔχθραν νὰ μὴ ἔχουσιν ἢ νά ᾽χωσι κακίαν,
ἀλλὰ ἀγάπην στερεὰν καὶ δυνατὴν φιλίαν,
ἀλλήλως νὰ συντύχωσιν λόγους ἐκ τῶν ἀστείων
καὶ ὀλιγούτσικα τινὰ τῶν μετεωρισμάτων,
ἑνὸς ἑκάστου ἔπαινον καὶ καθενὸς τὸν ψόγον
καὶ ὅσα ἔχουσιν καλά, ἀλλὰ καὶ τὰ κακά των.
Τότε νὰ εἶδες τὰ βουνά, νὰ εἶδες τὰς λαγκάδας,
νὰ εἶδες καὶ τὰ δάσητα, νὰ εἶδες καὶ τοὺς κάμπους,
τὴν ὄχλησιν, τὴν ταραχήν, τὴν μάδευσιν τῶν ζώων,
πῶς ἐσυνάχθησαν ὁμοῦ ὅλα εἰς ἕνα μῆνα,
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εἰς κάμπον μέγαν, ὁμαλόν, εἰς μίαν πεδιάδα.
Ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς λέων ἐπὶ τοῦ θρόνου,
πλησίον οἱ συγκάθεδροι καὶ πᾶσα ἡ βουλή του,
ὁμοῦ καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον καὶ πᾶσα γερουσία.
Λέων εὐθὺς ὁ βασιλεὺς ἐλάλησε μεγάλως
καὶ λόγους ἐναπέτεινε εἰς ἐπήκοον πάντων
πολλὰ καλοὺς καὶ θαυμαστοὺς καὶ πλήρεις ἀγχινοίας.
Καὶ μετὰ τοῦτο ὅρισε νὰ μετεωρισθοῦσιν,
νὰ συντυχαίνη μόνος εἷς, νὰ ἀπιλογῆται ἄλλος,
καὶ πάλιν ἄλλος εἷς πρὸς εἷν, διὰ τὴν εὐταξίαν,
ἵνα μὴ γένη σύγχυσις ἢ ταραχὴ τυχοῦσα,
ἀλλὰ καὶ διελάλησεν ἀπάνου εἰς ἐτοῦτο,
νὰ χάνη τὸ κεφάλιν του καὶ ὅλον του τὸ γένος,
εἴ τις ποιήσει ταραχὴν μέσον τοῦ συνεδρίου.
Πρῶτον εὐθὺς ὁ ποντικὸς ἐστάθη εἰς τὸ μέσον
καὶ οὕτως ἀπεφθέγξατο μέσον τοῦ συνεδρίου:
«Εἴ τις καλὸς καὶ ἀπόκοτος ἂς ἔλθη εἰς τὸ μέσον».
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Ἁψός, γοργὸς ἐπήδησεν ὁ ταπεινὸς ὁ κάτης
καὶ ἐλοιδόρησεν αὐτὸν λέγων τοιούτους λόγους:
«Μακρόουρε, μακρόμυτε, μεγαλομουστακάτε,
τί μοῦ σεῖς τὸ μουστάκιν σου ἀπάνου τε καὶ κάτω,
ἔνθεν κἀκεῖθεν θεωρεῖς νὰ βρῆς τρύπα νὰ ἔμπης,
τσυκαλογλεῖφε, τυροφὰ καὶ ψωμοκαταλύτη,
μαγαρισμένε ποντικέ, ὁποὺ μιαίνεις πάντα,
τὰ σῦκα, τὰ σταφίδια, τ᾿ ὀξύγαλον, τὸ γάλα,
κρέα, ὀψάριν καὶ ἀγνὰ καὶ ὅσα τὰ τοιαῦτα,
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σιτάριν καὶ τὰ ὄσπρια καὶ ὅσα τούτων εἴδη
καὶ ἄλλα πάμπολλα καλά, τὰ τρώγουν οἱ ἀνθρῶποι,
τὰ μὲν ἐσθίεις, μυσαρέ, τὰ δὲ οὐρεῖς καὶ χέζεις,
τὰ δ’ ἄλλα μὲ τοὺς πόδας σου σκορπᾶς καὶ καταχύνεις.
Ἂν εὕρης δὲ ἀσκέπαστον ρογὶν μὲ τὸ ἐλάδιν,
χαλᾶς κάτου τὴν οὔρην σου καὶ σύρνεις τὸ ἐλάδιν
καὶ λείχοντα τὴν οὔρην σου κοιλίαν νὰ χορταίνης.
Ἐδὰ κρατεῖ με βασιλεύς, ἐδὰ κρατεῖ με ὅρκος,
ἀλλὰ καὶ τὰ στοιχήματα ὅλης τῆς συντροφίας,
ἀμὴ νὰ πήδησα δαμὶν μικρὸν πηδηματίτσιν,
νὰ εἶδες, σκατοποντικέ, γυρίσματα τοῦ κάτη,
πῶς νὰ σὲ ἥρπαξα γοργόν, πῶς νὰ σὲ ἐμασίστην,
τὰ ταπεινά μου δόντια πῶς νὰ σὲ τραγανίσαν
καὶ πῶς νὰ ἐρουκάνισα σφικτὰ τὴν κεφαλήν σου,
νὰ πήδησεν ὁ κῶλος σου ἔξω νὰ ἐκρεμάστη,
καὶ οἱ κόρες τῶν ὀμμάτων σου, τὰ ἔντερά σου ὅλα».
Τότε πάλιν ὁ ποντικὸς εὐθὺς ἀπιλογεῖται:
«Μεγάλως ὑπεραίρεσαι, μεγάλως καυχᾶσαι, κάτη,
λέγεις ἐμὲ καὶ λοιδορεῖς ὅτι μιαίνω πάντα
τὰ βρώματα καὶ πόματα καὶ εἴδη τῶν ἀνθρώπων,
καὶ ἂν τρώγω, κάτη κάκιστε καὶ στακτοκυλισμένε,
δίκαιον ἔχω, μυσαρέ, καὶ εὔλογον νὰ τρώγω,
ζῶον γὰρ ἄγριόν εἰμι, ἀνήμερον παντάπαν,
ἀκμὴν καὶ ἀκολάκευτον ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου.
Σὺ δέ, αἰσχρέ, παμμίαρε, ἀλευροκαταχέστη,
ἐκεῖ ὁποὺ σὲ ταγίζουσιν, ἐκεῖ ὁποὺ σὲ ποτίζουν
καὶ ἀγαποῦν καὶ ἔχουν σε καὶ ὁμαλίζουσίν σε,
διατί τὰ κλέπτεις, ἄτυχε, κρυφὰ καὶ καταλεῖς τα

