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Ο Φρανσουά Ραμπελαί και η εποχή του 
Χρονολόγιο 

1450: Βελτίωση των τυπογραφικών στοιχείων από το Σέφφερ 

(Schoeffer), τριάντα χρόνια μετά την ανακάλυψη της τυπογρα
φίας από το Γουτεμ6έργιο. 

1453: Άλωση της Κωνσταντινούπολης από το Μωάμεθ Β ' τον Πορ

θητή. 

1480: Ο 16άν ο Γ ' απελευθερώνει τη Μοσχο6ία από το ζυγό των Τα

τάρων. 

1483: Γέννηση του Φρανσουά Ραμπελαί, γιου του Αντουάν Ρα

μπελαί, δικηγόρου της δικαστικής έδρας του Σινόν, πό

λης της κεντροδυτικής Γαλλίας. Πιθανολογείται πως ο 

Φρανσουά -τελευταίος από τέσσερα παιδιά- γεννήθηκε 

στο Σινόν ή στο πατρικό αγρόκτημα της Ντε6ινιέρ, που 

σώζεται ακόμα και βρίσκεται στην περιοχή της ενορίας 

του Σείγύ . 

1483: Γέννηση του Μαρτίνου Λούθηρου . 

Θάνατος του Λουδο6ίκου ΙΑ ' της Γαλλίας. Στο θρόνο ανε6αί

νει ο Κάρολος ΗΌ 

1490: Ο Σα60ναρόλα εγκαθίσταται στη Φλωρεντία. 
1492: Πρώτο ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμ60υ στο Νέο Κόσμο. 

Πτώση της Γρανάδας . Οριστική αποχώρηση των Αρά6ων από 

την 16ηρική , μετά από οκτώ περίπου αιώνες κυριαρχίας. 

1494: Άλλη πιθανή ημερομηνία γέννησης του Ραμπελαί. 
1494: Εισ60λή των Γάλλων στην Ιταλία: απαρχή των Ιταλικών πολέ

μων, που θα καλύψουν μια περίοδο 65 χρόνων. 
1497: Διέλευση του Βάσκο δα Γάμα από το Ακρωτήριο της Καλής 

Ελπίδας . 

1506: Ο Ντονάτο Μπραμάντε αποτελειώνει τα σχέδια για την ανέ
γερση της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη . 
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1508: Ο Γάλλος ουμανιστής Ζακ Λεφέδρ ντ' Ετάπλ δημοσιεύει τη 

Βίδλο στα γαλλικά . 

1508-1512: Ο Μιχαήλ 'Αγγελος διακοσμεί την οροφή της Καπέλλα 

Σιξτίνα στη Ρώμη . 

1509: Ο Έρασμος δημοσιεύει το Μωρίας Εγκώμιον . 

1510 (τέλος) ή 1511 (αρχή) : Σπουδές του Ραμπελαί, δόκιμου 

μοναχού, στο μοναστήρι των Φραγκισκανών της Λα 

Μπομέτ, κοντά στην πόλη Ανζέ, γνωστή για το πανεπι- · 

στήμιό της. 

1511: Ο Πάπας Ιούλιος Β ' ανασυγκροτεί την Αγία Λίγκα με σκοπό 
την εκθρόνιση του βασιλιά της Γαλλίας ΛουδοδΙκου ΙΒ '. 

1512: Η σχισματική σύνοδος της Πίζας καθαιρεί τον Ιούλιο Β ', ο ο

ποίος συγκαλεί τη σύνοδο του Λατερανού. 

1515-1518: Πιθανές διαδοχικές παραμονές του Ραμπελαί στην 

πόλη Ανζέ. 

1515: Άνοδος του Φραγκίσκου Α ' στο θρόνο της Γαλλίας . 

1516: Ο Τόμας Μουρ δημοσιεύει την Ουτοπία . 

1517: Ο Μαρτίνος Λούθηρος εξεγείρεται κατά της παπικής εξουσίας. 
1519: Ο Κάρολος Α ' της Ισπανίας αναγορεύεται αυτοκράτορας της 

Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Κάρολος Κουί

ντος . 

1520 (Οκτώ6ριος): Ο Ραμπελαί είναι μοναχός στο μοναστήρι 

των Φραγκισκανών του Φοντεναί-λε-Κοντ, πρωτεύουσας 

του Κάτω Πουατού . Μελετάε ι αρχαία ελληνικά και λατι

νικά, αλληλογραφεί με τον ελληνιστή Γκιγιόμ Μπυντέ. 

Συναναστρέφεται τον κύκλο του δικηγόρου Αντρέ Τιρα

κό, νομομαθείς και φιλολόγους. 

1520: Αφορισμός του Λούθηρου από τον Πάπα . 
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Στον οθωμανικό θρόνο ανεδαίνει ο Σουλε'ίμάν ο Μεγαλοπρε

πής . 

Ο Μαγκελάνος διασχίζει τον πορθμό που σήμερα φέρει τ' ό

νομά του και βγαίνει στον Ειρηνικό Ωκεανό , πλέοντας δυτικά . 

Το ταξίδι του είχε αρχίσει τον προηγούμενο χρόνο κι ο γύρος 

του κόσμου θα ολοκληρωθεί το 1522. 

1523: Οι σχολαστικιστές της Σορ6όννης εμποδίζουν τη μελέτη 

των αρχαίων ελληνικών, με το αιτιολογικό ότι αυτή η 

γλώσσα εισάγε ι αιρέσε ις. Κατάσχεση των ελληνικών βι-



σλίων του Ραμπελαί από το ηγουμενοσυμσούλιο της μο

νής του Φοντεναί-λε-Κοντ. 

1524: Ο Ραμπελαί περνάει στο τάγμα των Βενεδικτίνων κι ε
γκαθίσταται στο μοναστήρι του Μαϊγεζαί, κοντά στο Φο

ντεναί-λε-Κοντ, όπου επίσκοπος είναι ο ουμανιστής Ζο

φρουά ντ' Εστισσάκ. Ο Ραμπελαί τον συνοδεύει στις επι

σκέψεις του στα Φέουδα και τους πύργους του, στην πε

ριοχή του Πουατού . Κάνει τη γνωριμία του ποιητή Ζαν 

Μπουσέ και του στέλνει ένα επίγραμμα, το πρώτο γνω

στό τυπωμένο έργο του. 

1525: Πανωλεθρία των γαλλικών στρατευμάτων στη μάχη της ΠαΌίας 
και αιχμαλωσία του Φραγκίσκου Α' από τον Κάρολο Κουίντο . 

1526: Συμφωνία της Μαδρίτης , απελευθέρωση του Φραγκίσκου Α'. 

1528-1530: Ο Ραμπελαί αρχίζει σπουδές ιατρικής στο Παρίσι. 
Εγκαταλείπει το μοναχικό σχήμα και γίνεται κοσμικός ιε

ρέας. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι αυτής της απόφασης. 

1530: Εγγράφεται, δίχως την άδεια των εκκλησιαστικών αρ
χών, στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Μονπελ 

λιέ. Παίρνει το δίπλωμα του προλύτη την Ιη Νοεμσρίου 

του επομένου χρόνου. 

1530: Δημιουργία του Κολεγίου της Γαλλίας από το Φραγκίσκο Α '. 

Οι "βασιλικοί λέκτορες" του Κολεγίου ορίζονται από το μο

νάρχη και μπορούν , αδέσμευτοι από τους θεολόγους της Σορ

Όόννης, να διδάξουν ελληνικά, λατινικά, εΌραϊκά, μαθηματι

κά, φιλοσοΦία, ρηΤΟΡΙΚ1] και ιατρική. 

1532: Ο Ραμπελαί εγκαθίσταται στη Λυόν και συναναστρέφε
ται ποιητές και ουμανιστές. Δημοσιεύει το πρώτο επιστη

μονικό του σύγγραμμα: είνα ι η μετάφραση του δεύτερου 

τόμου του εγχειριδίου του γιατρού της Φερράρα Τζοσάνι 

Μανάρντι. Μεταφράζει επίσης από τα ελληνικά στα λα

τινικά τους Αφορισμούς του Ιπποκράτη . Διορίζεται για

τρός του νοσοκομείου της Παναγίας του Ελέους στο 

Πον-ντυ-Ρον. Στις 3 Νοεμσρίου κυκλοφορεί το βισλίο 
του « Οι τρομερές και φοΌερές Πράξεις και Ανδραγαθίες 

του ξακουστού Πανταγκρυέλ , Βασιλιά των Διψοδών». 

Το υπογράφει με το ψευδώνυμο Αλκοφριμπάς Ναζιέ, α

ναγραμματισμό του ονόματός του . 

1533: Στις πρώτες μέρες του χρόνου δημοσιεύει το «Παντα-
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γκρουελίνειον Προγνωστικάριον για το έτος 1533», πα
ρωδία λαίκού καζαμία. Η Σοροόννη καταδικάζει τον 

Πανταγκρυέλ ως άσεμνο βιΟλίο. Στο τέλος του χρόνου 
συνοδεύει τον καρδινάλιο Ζαν ντυ Μπελλαί, επίσκοπο 

του Παρισιού, στη Ρώμη, όπου ταξιδεύει ως έκτακτος α

πεσταλμένος του βασιλιά της Γαλλίας στον Πάπα. Ο 

καρδινάλιος του παρέχει την προστασία του κι ο Ραμπε

λαί τον ακολουθεί ως ιδιαίτερος γιατρός του. 

1534: Το Μάιο επιστρέφει στη Λυόν και δημοσιεύει το έργο 
του «Η 'πολυθαύμαστη ζωή του Μεγάλου Γαργαντούα, 

πατέρα του Πανταγκρυέλ», πάντα με το ψευδώνυμο Αλ

κοφριμπάς Να,ζιέ. Κατά την άποψη ορισμένων, το βιολίο 

εκδόθηκε το 1535. Τον Αύγουστο του 1534 δημοσιεύει 
την «Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης» του Μαρλιάνι. 

1534: Απόσχιση της Αγγλίας από την Αγία Έδρα, με την υπογραφή 
της Πράξης Διαδοχής από τον Ερρίκο Η .. 

1535: Ανακάλυψη του Καναδά από το Γάλλο θαλασσοπόρο Ζακ 
Καρτιέ. 

1535: Θάνατος του Αντουάν Ραμπελαί, που πιθανολογείται ότι 
είναι ο πατέρας του συγγραφέα. 

1535 (Αύγουστος) - 1536 (Μάιος): Νέα διαμονή του Ραμπελαί 

στη Ρώμη για υποθέσεις του Ζοφφρουά ντ' Εστισσάκ. 

Ζητάει και πετυχαίνει από τον Πάπα Κλήμη Ζ ' να τον α

παλλάξει από το επιτίμιο της «αποστασίαρ, αφού είχε 

απαρνηθεί το μοναχικό σχήμα. Εκφράζει την ευχή να ε

πανέλθει στο τάγμα των Βενεδικτίνων. 

1536: Ο Πάπας τού επιτρέπει την επιστροΦή στο τάγμα και την 
άσκηση της ιατρικής, με την προϋπόθεση ότι θα απέχει 

χειρουργικών επεμΟάσεων. Ο Ραμπελαί επιστρέφει στη 

Λυόν. Εικάζεται πως τότε γεννήθηκε ο νόθος γιος του 

Θεόδουλος, που πέθανε δύο χρόνια αργότερα. 

1536: Ο Καλ6ίνος εγκαθίσταται στη Γενεύη. 
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1537: Ο Ραμπελαί επιστρέφει στο Μονπελλιέ, όπου λαοαίνει 

τον τίτλο του δόκτορα της ιατρικής. Ασκεί το επάγγελμα 

και παραδίδει μαθήματα ιατρικής και ανατομίας στη 

Λυόν. 

1538: Συνάντηση του ΦραγκΕσκου Α' και του Κάρολου Κουί
ντου στην πόλη Αιγκ-Μορτ της Νότιας Γαλλίας. Μετά 



από αυτή τη συνάντηση, ο Φραγκίσκος Α ' εγκαταλείπει 

την υποστήριξη των ουμανιστών, οι οποίοι διάκεινται ευ

μενώς προς τη Μεταρρύθμιση . Ο Ραμπελαί, που συνο

δεύει το μονάρχη, επιστρέφει στη Λυόν. 

1539: Πηγαίνει στο Τορίνο, ακολουθώντας τον Γκιγιόμ ντε 

Λανζέ, αδελΦό του καρδινάλιου ντυ Μπελλαί, που έχει 

οριστεί διοικητής του Πεδεμόντιου. 

1540: Τα δύο νόθα παιδιά του συγγραΦέα, ο Φρανσουά και η 
Ζυνί, νομιμοποιούνται από τον Πάπα. 

1540: Ίδρυση της Κοινωνίας του Ιησού (Τάγμα των Ιησουιτών) από 
τον Ιγνάσιο δε Λογιόλα. 

1541: Νέα έκδοση στη Λυόν του «Γαργαντούα» και του «Πα
νταγκρυέλ» , από τον εκδότη Φρανσουά Ζυστ. Από αυτή 

την έκδοση, που θεωρείται η τελειωτική, ο συγγραΦέας 

έχει απαλείψει ή αμολύνει τις αιχμές κατά των θεολόγων 

της ΣορΟόννης. 

1542: Αναβίωση στη Ρώμη της Ιεράς Εξέτασης για την πάταξη των 
αιρετικών . 

1543: Ο « Γαργαντούας» και ο « Πανταγκρυέλ» καταδικάζονται 

από το Κοινοοούλιο, μετά από αίτηση της ΣορΟόννης. 

Πεθαίνει ο Ζοφφρουά ντ' Εστισσάκ . 

1543: Ο Κοπέρνικος δημοσιεύει την πραγματεία του Περί της Κίνη: 
σης των Ουρανίων Σωμάτων και ο Αντρέ Βεζάλ το σύγγραμμά 

του Περί Ανατομίας. 

1544: Θάνατος του Γάλλου ποιητή Κλεμάν Μαρό, που επαινούσε το 
χαμένο σήμερα ποιητικό έργο του Ραμπελαί . 

1545: Ο Ραμπελαί αποσπά βασιλικό προνόμιο για την εκτύπω
ση του « Τρίτου Βιβλίου των ηρωικών Πράξεων και Λό-

γων του αγαθού Πανταγκρυέλ». "-
1546: Δημοσίευση του Τρίτου Βιολίου, που καταδικάζεται 

από τη ΣoρoόVΝΗ ως «πλήρες αιρέσεων» . Ο Ραμπελαί α

ποσύρεται στην πόλη του Μετς, όπου ονομάζεται δημο

τικός γιατρός. 

1546: Θάνατος του Λούθηρου . 

Ο Μιχαήλ Άγγελος αναλαμδάνει την ανέγερση του Αγίου Πέ

τρου της Ρώμης . 

1547: Ο Ραμπελαί, ιδιαίτερος γιατρός του Ζαν ντυ Μπελλαί, 
προκαθήμενου των Γάλλων καρδιναλίων, ακολουθεί το 
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νέο του προστάτη στο ταξίδι του στη Ρώμη και παραμ{

νει εκεί επί δύο χρόνια. Περνώντας από τη Λ υόν, ο συγ

γραφέας παραδίδει στον εκδότη Πιερ ντε Τουρ το χειρό

γραφο έντεκα κεφαλαίων του «Τέταρτου Βι6λίου των η

ρωικών Πράξεων και Λόγων του αγαθού Πανταγκρυέλ». 

1547: Θάνατος του Φραγκίσκου ΑΌ Στο γαλλικό θρόνο ανε6αίνει ο 
Ερρίκος Β '. 

Θάνατος του Ερρίκου Η' της Αγγλίας . 

1548: Δημοσιεύονται τα έντεκα πρώτα κεφάλαια του «Τέταρ
του Βι6λίου». 

1548: Ο Ερρίκος Β' ανακοινώνει πως οι περιουσίες των αιρετικών 
θα δημεύονται και θα μοιράζονται σε όσους τους καταδίδουν . 

1550: Ο Καλοίνος χαρακτηρίζει άθεο και ασεοή τον Ραμπελαί 

στο έργο του « Πραγματεία Σκανδάλων» . 

Ο Ραμπελαί τελειώνε ι το « Τέταρτο βι6λίο» στον πύργο 

του Σαιν-Μορ, που ανήκει στον καρδινάλιο Ζαν ντυ 

Μπελλαί. 

1551: Ο καρδι.νάλιος διορίζει το Ραμπελαί εφημέριο του Με

ντόν, κοντά στο Παρίσι . Δ εν είναι βέ6αιο αν άσκησε ε

κεί τα καθήκοντά του ούτε αν διατέλεσε εφημέριος του 

Σαιν-Κριστόφ-ντυ-Ζαμπέ (επισκοπή του Μετς), του ο

ποίου είχε την πρόσοδο κατά την ίδια περίοδο. 

1552: Δημοσίευση του «Τέταρτου Βι6λίου», που καταδικάζε

ται από τη Σοροόννη, αλλά ο Ραμπελαί διατηρεί την υ

ποστήριξη των μελών του ΚοινοΟουλίου. Το Νοέμοριο 

αυτής της χρονιάς κυκλοφορεί η διάδοση πως είχε φυλα

κιστεί στη Λυόν . 

1553: Εγκαταλείπει τις εφημερίες στο Μεντόν και στο' Σαιν

Κριστόφ-ντυ-Ζαμπέ. 

Πεθαίνει στις αρχές Απριλίου «εν Παρισίοις, εν έτει 

1553, εις ηλικίαν 70 ετών, εν τη οδώ των Κήπων, της ε

νορίας του Αγίου Παύλου, ε ις το κοιμητήριον του οποί

ου ετάφη, πλησίον ενός μεγάλου δένδρου ορατού μέχρις 

εσχάτως ... » . 

(Μαρτυρία του χρονικογράφου καιβιογράφου Κολλτέ). 

1555: Ο Καλ6ίνος, στο κήρυγμά του της 16ης Οκτω6ρίου , καταΦέ
ρεται κατά των έργων του Ραμπελαί. 

1558: Ανάρρηση στον αγγλικό θρόνο της Ελισά6ετ Α Ό 
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1562: Δημοσιεύεται το « Καμπανονήσι» (Isle Sonante) , 16 πρώ
τα κεφάλαια από το « Πέμπτο Βιολίο» του Ραμπελαί. 

1562: Απαρχή των θρησκευτικών πολέμων στη Γαλλία , που θα τα

λαιπωρήσουν τη χώρα ως το τέλος του αιώνα . 

1564: ΚυκλοΦορεί η πλήρης έκδοση του «Πέμπτου ΒιΟλίου» . 

1571: Ναυμαχία της Ναυπάκτου . 

1572: Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 
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Ο Φρανσουά Ραμπελαί και η εποχή του -
Μια επισκόπηση 

Η εποχή όπου γεννιέται , δρα και δημιουργεί ο Φρανσουά Ραμπε

λαί (1483;-1553) είναι ένα μεταίχμιο : ο κόσμος του Μεσαίωνα, αυτός 

που διατηρεί τις δοξασίες και τον τρόπο ζωής, ο οποίος αναλλοίωτος 

σχεδόν έρχεται από την αρχαιότητα και τη φεουδαρχία ως τα μέσα 

του 150υ αιώνα, έχει παρέλθει. Η οικουμένη παίρνει άλλες διαστά

σεις με την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου , η Γη παίρνει άλλο σχήμα, 

αφού ο Μαγκελάνος κάνει το γύρο της, και ο πλανήτης παύει να εί

ναι το κέντρο του σύμπαντος, άφού κινείται δουλικά γύρω από τον 

ήλιο . Αν μια άλλη αντίληψη του κόσμου και της Φύσης δεν έχει ακό

μα παγιωθεί, το βέ6αιο είναι πως τα παλιά σχήματα έχουν υπονο

μευτεΙ 
Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ένας ισχυρός πολιτικός 

πόλος εμφανίζεται στην Ανατολή κι επιδεικνύει τις επεκτατικές του 

διαθέσεις, πράγμα πρωτοφανές και τρομακτικό , αφού ως τότε το πε

δίο διαμάχης οριζόταν από το σχίσμα Ορθόδοξης και Καθολικής Εκ

κλησίας . Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκδικείται τους aπογόνους 

των σταυροφόρων. κιΙη Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας καθί
σταται ο κυματοθραύστης της τουρκικής επέκτασης, χτίζοντας κά

στρα, ορίζοντας ένα νοητό φράγμα που κόδει τη Μεσόγειο aπό την 

Αδριατική ως την Κρήτη. Αυτή η διασπορά δυνάμεων δεν προστα

τεύει τους χριστιανούς: στα διδάγματα του Μακιαδέλλι aπαντoύν οι 
πειρατές του Αλγερίου, της Τύνιδας, της Μπαρμπαριάς μ' ένα λόγο . 

Κι ο Φό60ς που προκαλούν είναι όμοιος μ' εκείνον της πανούκλας, 

που συστηματικά επισκέπτεται μικρές και μεγάλες πόλεις της Ευρώ
πης. Ο κόσμος αποκτάει μιαν αστάθεια, άγνωστη ως τότε . 

Οι πρόοδοι των επιστημών -η εισαγωγή της ανατομίας στην ια

τρική, του πειράματος στη φυσική- η εμφάνιση της τεχνικής και των 

εργαλείων και υλικών που υπερ6αίνουν την εμ6έλεια των ανθρώπι
νων αισθήσεων και δυνάμεων δημιουργούν την έννοια της προόδου , 
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αυτής της αναζήτησης του αρχιμήδειου σημείου , όπου θα σταθεί ο 

άνθρωπος και θα κινήσει τη Γη . Ο κόσμος γίνεται έτσι πεδίο ερωτη

μάτων , αμφιοολιών , αγωνίας , αλλά και ενσυνείδητων αμφισοητή

σεων. Στην κληρονομιά του Γιαν Χους (1369-1415) θα χτιστεί η Με
ταρρύθμιση: η ύορις εμφανίζεται κι η κάθαρση αναζητείται μέσα 

από το φανατισμό, τη μισαλλοδοξία, την πυρά. Ο κόσμος γίνεται α

Φόρητος , ώστε ο άνθρωπος να οραματίζεται την ουτοπία, το μη-τό
πο, τον Παράδεισο. Σε λίγο θ ' αρχίσουν εξεγέρσεις κι επαναστάσεις . 

Θ' ανατείλει η εποχή των ονείρων και του πάθους. 

Επικρατεί η συνήθεια ν' αξιολογούνται οι ιστορικές περίοδοι κι ο 

Μεσαίωνας έχει καταταγεί στις περιόδους σκοταδισμού και βαροα

ρότητας . Μοιάζει μάλλον με μεγάλο ιστορικό διάστημα αναμονής για 

το πήδημα στους Νέους Χρόνους . Και σε όλο αυτό το διάστημα δια

κρίνεται η αμΦιταλάντευση για τη μοιραία εκτίναξη. Ο Μεσαίωνας 

αναμασάει τα πδλιά και τα αρχέγονα, αντιγράφει την αρχαιότητα κι 
έχει περισσότερο στραμμένο το πρόσωπό του προς αυτήν παρά προς 

το χριστιανισμό . Ο παγανισμός είναι κύριο χαρακτηριστικό αυτής 
της περιόδου , κάτι σαν μια άρνηση εκχριστιανισμού . Στο Μεσαίωνα 

διακρίνεται η φρενίτιδα της γιορτής, η αποδοχή του σώματος και των 

αναγκών του , η λεκτική ορμητικότητα και η διέξοδος του καρναοα

λιού, που ανατρέπει την «καθεστηκυία» τάξη . Στο Μεσαίωνα ο άν

θρωπος ζει με το κάτω μέρος του σώματός του μάλλον. ΑΦήνεται 

στην απόλαυση αυτού του μέρους, που απαιτεί υλικά στοιχεία και 

θέλγεται από οσμές πρωταρχικά, από θεάματα κι ακούσματα, από 

γεύσεις δυνατές, από αγγίγματα ερεθιστικά . Έτσι, ο λόγος δε δια

κρίνεται σε χυδαίο και σε εκλεπτυσμένο. Η ιδιωτική ζωή έχει ακόμα 

έντονο δημόσιο χαρακτήρα κι η αμαρτία σκεπάζεται μέσα σε τελετές , 

όπου γυναίκες και άντρες παραδίδονται στα ένστικτά τους, βίαια και 

απροκάλυπτα. Οι κοινωνίες λειτουργούν ως μεγάλες κολυμπήθρες ο

μαδικής αναοάπτισης και θεραπείας. Ο θάνατος γίνεται έτσι προέ

κταση της ζωής και η υπαρξιακή (Ιγωνία διασκεδάζεται με την κοι

νωνική και οικογενειακή στερεότητα. Το κοινωνικό σύνολο δε λει

τουργεί για να τιμωρήσει , αλλά για να βρει λύσεις: το άτομο χρειά

ζεται να έχει την πονηριά να επιοάλλει αυτό που το συμΦέρει . 

Αντλεί διδαχές από παραμύθια κι ανώνυμα αφηγήματα. Λίγη 

σχέση , στην καλύτερη περίπτωση , μπορούν αυτά να έχουν με τη χρι-
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στιανική ηθική . Παραπέμπουν στη λογική ότι ο αδύνατος επιδάλλε

ται στο δυνατό, ότι ο πανούργος κερδίζει στο τέλος , ότι οι άλλοι 

ζουν καλά κι εμείς καλύτερα. Σε αυτές τις μορφές λόγου υπάρχουν 

πρόσωπα κοινής aπoδoχής' ζώα με μιλιά , μυστήρια κάι θαύματα, έ
τσι που όλα είναι δυνατά και πιστευτά . Η ηθική βρίσκεται στη , με 

κάθε τρόπο , επιδίωση . Η υπερδολή του λόγου είναι επιδεδαίωση ότι 

η ζωή είναι δυνατή. Η Γιορτή των Τρελών, που ανασκολοπίζει θε

σμούς και διασύρει πρόσωπα , είναι είσοδος στην «Ινθεν τών πραγ

μάτων» αλήθεια , ισχυρότερη από την ορατή και καθημερινή αλήθεια . 

Ο Μεσαίωνας. είναι τέτοιες γιο.ρτές , τέτοια πανηγύρια , τέτοια 

καρναδάλια . Ο Μεσαίωνας είναι η αποθέωση του καρναδαλιού . Μέ

σα της οι νάνοι κι οι γίγαντες , τα δύσμορφα και τα περίεργα που έχει 

αποτυπώσει ένας Ιερώνυμος Μπος (1462-1516), aπoθησαυριστής α
νώνυμων ζωγραφιών και λαϊκών παρακρούσεων. Το ίδιο φαίνεται 

πως έκανε κι ο Φρανσουά Ραμπελαί: δε δημιούργησε ήρωες, αλλά 

τους βρήκε στις φυλλάδες που κυκλοφορούσαν και κατέγραφαν α

νώνυμα διηγήσεις αδέσποτες και παλιάς προέλευσης . Σε αυτές τις 

διηγήσεις λίγη σημασία έχει η διαγραΦή χαρακτήρων , η συνοχή των 

στοιχείων , η συνέπεια και η ισορροπία . Τέτοια πράγματα χαρακτη

ρίζουν τη λόγια κι επώνυμη γραμματολογία , που απονέμει στον εαυ

τό της το χαρακτηρισμό της τέχνης. απορρίπτοντας ό ,τι δεν εμπίπτει 

στις ταξινομήσεις και τους κανόνες της. Ο Ραμπελαί λοιπόν βρήκε 

και δεν ανακάλυψε. Ας βιαστούμε μάλιστα νά σημειώσουμε πως δεν 

προώθησε αυτό που βρήκε, αλλά το aπoκατέστησε' λες και το παρελ
θόν τον τραδούσε όσο το παρόν τον Φόδιζε . Έχτισε πάνω σ' εκείνο 

που χανόταν παρά σ' εκείνο που προαναγγελλόταν . Διασώζοντας το 

παρελθόν , το προε'ξέτεινε και το αναζωογόνησε, καθιστώντας το «α
θάνατο» . Μερικοί υποστηρίζουν πως οι κορυΦές της δυτικοευρω

παϊκής λογοτεχνίας είναι ο Ραμπελαί κι ο Σαίκσπηρ . Χαρακτηριστι

κό και των δύο είναι πως αγνόησαν την έννοια του μοντέρνου. Αντ' 

αυτής επέδαλαν την έννοια της παρεμδολής στη συνέχεια και στη 

ροή των πραγμάτων , με τέτοια προσοχή , αλλά και μαεστρία , ώστε το 

κοινό να μεταδληθεί σε «δικ6 τoυς»~ με αποτέλεσμα το δικό τους να 

καταστεί «κοιν6». Δεν κέρδισε έτσι η τέχνη, αλλά κερδήθηκε ένας πο
λιτισμός . 

Οι γίγαντες στις λαϊκές διηγήσεις της εποχής του Ραμπελαί δεν έ

χουν κοινά σημεία με γίγαντες κακόδουλους και φόδερούς , που συ
ναντάμε, aπό τον Πολύφημο ως τα τευτονικά , σαξονικά και σκανδι-
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ναδικά έπη. Δεν έχουν συγγένεια με γίγαντες πανίσχυρους, με τα 

τζίνια των περσικών και αραδικών παραμυθιών . Τα ονόματά τους, 

όπως Γαργαντούας (δηλαδή μεγάλος καταπιώνας), τους δίνουν ένα 

χρώμα αντι-ήρωα. Κι ίσως η ανθρώπινη μορΦή και τ' ανθρώπινα 

φερσίματά τους, ολότελα γήινα, να μην είναι άλλο από μια εκδήλωση 

εμπιστοσύνης στον άνθρωπο, που καλείται να γιγαντωθεί, ώστε να 

λάμψουν περισσότερο οι πράξεις του , όλες αθώες και σύμφωνες με 

την κοινή λογική, ύψιστη μορΦή του καλού . Πώς αλλιώς να εξηγηθεί 

το έμδλημα στο μοναστήρι των Θελημιτών «Κάνε ό,τι θελήσεις»; Αυ

τή η εμπιστοσύνη δε θα πάψει να διαψεύδεται , αλλά και ν' αναζω

πυρώνεται . Ο Ραμπελαί δεν την κηρύττει : την παρουσιάζει. Κι αυτή 

η έκθεση δεν ολισθαίνει σε προδολή ενός προτύπου : ο κόσμος των γι

γάντων είναι ο κόσμος του γέλιου. 

Οι συγγραφείς αποφεύγουν να προκαταλάοουν τον αναγνώστη 

και κρατούν εκπλήξεις κι ανατροπές των καταστάσεων για το τέλος. 

Σπάνια είναι τα παραδείγματα προϊδεασμού, που δεν ανάγκασαν τον 

αναγνώστη να κλείσει το βιολίο , πριν φτάσει στο τέλος. Στην περί

πτωση του Ραμπελαί , ο προϊδεασμός είναι διπλός: ο Γαργαντούας 

αρχίζει μ' ένα σύντομο ποίημα Στους Αναγνώστες, όπου ο συγγρα

Φέας προτείνει το γέλιο, ίδιον του ανθρώπου . Αμέσως μετά, στον 

Πρόλογο του έργου , γίνεται πολύς λόγος για το τι σοδαρό, τι μεδούλι 

κρύδει το γέλιο . Ο αναγνώστης έχει κληθεί να δει το βιδλίο υπό αυτό 

το διπλό πρίσμα : δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πως δεν ήξερε! 

Ο Ραμπελαί και το έργο του κατατάσσονται στο ανανεωτικό ρεύ

μα του 150υ αιώνα, που ονομάζεται Αναγέννηση και Ουμανισμός . 

Αυτή η τοποθέτηση δεν πρέπει ν ' αποκρύπτει πως η Αναγέννηση, 

φαινόμενο κατά κύριο λόγο ιταλικό , έφτασε καθυστερημένα στη Γαλ

λία και διάρκεσε πολύ λίγο σε αυτή τη χώρα. Συνδέεται με τη Φωτι

σμένη μοναρχία του Φραγκίσκου Α ' και δεν παρoυσιά~ει την ομοιο

γένεια που βρίσκουμε στην Ιταλία , αφού η υποστήριξη των Γραμμά

των και των Τεχνών υφίσταται τις συνέπειες από τις μεταπτώσεις της 

πολιτικής του άνακτα και τ ' αποτελέσματα της διαμάχης του με τον 

Κάρολο Κουίντο για επιρροή στην Ιταλία και γενικότερα στην ηπει

ρωτική Ευρώπη . Τέλος, η δυναμική παρουσία του συντηρητισμού 

στην πανίσχυρη Σορδόννη των θεολόγων ανέστελλε σε σημαντικό 

βαθμό την ορμή του αναγεννησιακού ρεύματος . Με άλλα λόγια, η Α

ναγέννηση έφτασε στη Γαλλία ως απόηχος και μπολιάστηκε στη με

γάλη μεσαιωνική της παράδοση. Θα ήταν λοιπόν ανακρίδεια να χα-
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ρακτηριστεί ο Ραμπελαί δημιουργός της εποχής της Αναγέννησης , 

αυτός που υπήρξε αρνητής της στειρότητας και προπαγανδιστής ι

δεών, ορατών στην παράδοση , αλλά ατροφικών , εξαιτίας της ακινη

σίας του σχολαστικισμού . Είχε τη δύναμη να εκτοξεύσει αυτές τις ι

δέες προς το άπειρο του μέλλοντος , χρησιμοποιώντας το όχημα και 

το ένδυμα της Αναγέννησης. Δεν προκάλεσε ρήξεις, αλλά επανέφερε 

τη συνέχεια εκεί όπου είχε διαρραγεί. 

21 



Η μετάφραση του Γαργαντούα 

Το έργο του Φρανσουά Ραμπελαί δε μεταφράστηκε ποτέ στη 

γλιqσσα μας κατά τρόπο ολοκληρωμένο (πλήρη κείμενα). Η αθυρο

στομία του συγγραφέα στάθηκε εμπόδιο, όσο και η αντίληψη πως οι 

αναφορές σε γεγονότα της εποχής του, τελείως ξένα προς τους και

ρούς μας, δεν επέτρεπαν την κατανόησή του . Πρόσθετη δυσκολία θα 

πρέπει να θεωρηθεί και η γλώσσα , αμάλγαμα λόγιου και δημώδους 

ιδιώματος, άσχετου με τη σημερινή γαλλική και με κάθε άλλη πα

λαιότερη μορφή της ίδιας γλώσσας. 

Η μετάφραση, που προτείνεται εδώ, δεν αποδέχεται κανέναν τέ

τοιο φραγμό. Αν το κείμενο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστι

κής κληρονομιάς, ακουμπάει γενικά σε ισχύουσες ακόμα προσλαμ-

6άνουσες παραστάσεις . Το λεκτικό δεν αποτελεί οπωσδήποτε περιο

ρισμό και το ιδίωμα είναι ζήτημα στοιχειώδους μελέτης. 

Ως αυτή τη στιγμή , γνωστή είναι η μεταφραστική εργασία του 

Σπύρου Σκιαδαρέση, που μετέφερε στα ελληνικ~ αποσπάσματα από 

το Γαργαντούα και τον Πανταγκρυέλ (έκδοση Γαλλικού iνστιτούτου 
Αθηνών , 1950). Οφείλει κανείς να επαινέσει αυτή την εργασία για 
αρκετές εύστοχες λύσεις που έδωσε, πετυχαίνοντας εκθαμ6ωτικό 

αποτέλεσμα, σε ρέουσα δημοτική, βαρυμένη μόνο από κάποιες ακρό

τητες, που εγγράφονται στο μαχόμενο πνεύμα της εποχής υπέρ της 

δημώδους γλώσσας . Απαραίτητο όμως είναι επίσης να τονιστεί ότι ο 

Σπ. Σκιαδαρέσης φρόντισε με μοναδική προσοχή ν ' απαλείψει την 

παραμικρότερη «πρόστυχη» λέξη, με συνέπεια να έχουμε ένα απογυ

μνωμένο από μια ουσιώδη παράμετρό του κείμενο, άσχετο περίπου 

με το πρωτότυπο . Επιπλέον, τα αποσπάσματα είναι τόσο ' περιορι

σμένα, ώστε δύσκολα μπορεί κανείς ν' αποδεχτεί την αξία του έργου . 

Δίχως να παρα6λέπεται το γεγονός ότι ο μεταφραστής δούλεψε σε 

μια περίοδο μισαλλοδοξίας και με γνώμονα να παραδώσει ένα δείγμα 

γραφής του Ραμπελαί στους μαθητές του Γαλλικού Ινστιτούτου , η α

ποκάθαρση του κειμένου έχει λά6ει διαστάσεις λογοκρισίας. 
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Η τωρινή προσπάθεια δανείστηκε λύσεις από το Σπ . Σκιαδαρέση 

(και τα δάνεια αναΦέρονται στα οικεία σημεία) και στιΊρίχτηκε στην 
έκδοση του Γαργαντούα στο πλαίσιο των Απάντων του Ραμπελαί 

από την Πλεγιάντ (1955). Συστηματική χρήση έγινε επίσης των Απά
ντων που κυκλοΦόρησαν στη συλλογή Εντεγκράλ των εκδόσεων Σέιγι 

(1973). Αυτή η έκδοση παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι περιέχει το 
πρωτότυπο κε~μενo με παράλληλη « μεταγλώττιση» (translation) στη 
σύγχρονη γαλλική, πράγμα που διευκολύνει ν' αποφεύγονται παρα

νοήσεις . Τέλος, η πρόθεση ήταν να δοθεί μια χρηστική μετάφραση, με 

τις απαραίτη-ι;ες για την κατανόηση και μόνο σημειώσεις. Με αυτό το 

γνώμονα, ο πρόλογος του μεταφραστή δεν αποτελεί άλλο από έναυ

σμα για να εγκύψει ο επαρκής και φιλοπερίεργος αναγνώστης στην ε

ποχή περισσότερο και στο συγγραΦέα . Για υπ060ήθηση δίνεται μια 

βασική βι6λιογραΦία, που συμ6αίνει να είναι , στο σύνολό της σχε

δόν, στα γαλλικά . Σε μερικές περιπτώσεις σημειώνεται με αστερίσκο 

η παρουσία των ίδιων τίτλων στα αγγλικά . 

Πρέπει να σημειωθεί πως αυτή η βι6λιογραΦία δεν υποδεικνύει 

ειδικά συγγράμματα . Αποτελείται από εργασίες ευρύτερου Φάσμα

τος , που έχουν το προτέρημα να στερούνται της ακαδημαϊκής στε

γνότητας και να φωτίζουν γενικότερα το πολιτιστικό και κοινωνικό 

περι6άλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η λαϊκή δημιουργία και υ

ψώθηκαν οι αρχές ενός κόσμου , που τώρα ίσως έχει κουραστεί. 
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Η πολυθαύμαστη ζωή του 

Μεγάλου Γαργαντούα, 
πατέρα του Πανταγκρυέλ , 

που γράφτηκε παλιά 

από τον κυρ Αλκοφριμπάς, 

αποσπαστή της πεμπτουσίας 

βιολίο γεμάτο πανταγκρυελισμό 





Στους αναγνώστες 

Φίλοι αναγνώστες, που το βισλίο τούτο διασάζετε, 

το κάθε πάθος από πάνω σας πετάξτε 

κι από το διάσασμά του μη σκανταλιστείτε: 

ούη; κακό ή προστυχιά μέσα του θα βρείτε. 

Κι αλήθεια είναι πως στάλα τελειότητας εδώ πάλι 

δε θα μάθετε, πάρεξ για το ζήτημα του γέλιου. 

Άλλο θέμα η καρδιά μου δε δύναται να διαλέξει, 

σαν βλέπει το σαράκι που σας σκάσει και σας τρώει. 

Κάλλιο για γέλια παρά για κλάματα να γράφω, 

αφού το γέλιο είναι γνώρισμα τ' ανθρώπου μόνο. 





Πρόλογος του συγγραφέα 

Μπεκρήδες περιφημότατοι κι εσείς, βλογιοκομμένοι πολυτι

μότατοι, (σ' εσάς και σ' άλλον κανέναν είναι τα γραφτά μου α

Φιερωμένα), στο διάλογο του Πλάτωνα που τιτλοφορείται Το 

Συμπόσιον, ο Αλκιβιάδης, καθώς πλέκει το εγκώμιο του παι

δαγωγού του, Σωκράτη, αναντίρρητα ηγεμόνα των φιλοσό

φων, τον λέει, μεταξύ των άλλων λόγων του, όμοιο με τους Σι

ληνούς. Σιληνοί ήταν στα χρόνια τα παλιά κάτι κουτάκια -ό

πως αυτά που βλέπουμε στις μέρες μας στα μαγαζιά των φαρ

μακοποιών- κι απ' έξω είχαν ζωγραφιστές φιγούρες χαρωπές 

κι αστείες, όπως Άρπυιες, Σάτυρους, χηνόπουλα με φτερά στη 

μύτη καρφωμένα, λαγούς με κέρατα, πάπιες σαμαρωμένες, 

τράγους πετούμενους, ελάφια σ' άμαξες ζευγμένα κι άλλες πα

ρόμοιες ζωγραφιές, παραμορφωμένες επίτηδες, για να ερεθί

ζουν τον κόσμο να γελάει (τέτοιος ήταν ο Σιληνός, αφέντης 

του καλού Βάκχου). Μέσα όμως διατηρούσαν διαλεχτά αρώ

ματα, όπως βάλσαμο, άμπαρη, άμωμο, μόσχο, μοσχόμυρο, πε

τράδια κι άλλα πράγματα πολύτιμα. Έτσι έλεγε πως ήταν κι ο 

Σωκράτης, γιατί, βλέποντας το εξωτερικό του και κρίνοντας 

από την εμΦάνισή του, δε θα δίνατε ούτε μια κρεμμυδόΦλουδα 

γι' αυτόν, τόσο άσχημος ήταν στο σώμα και γελοίος στη συμπε

ριφορά του, με μύτη σουβλερ'ή, με μάτια βοϊδίσια, με πρόσωπο 
κωμικό, απλός στις συνήθειές του, παρακατιανός στο ντύσιμο, 

φτωχός από βιος, κακότυχος με τις γυναίκες, ανίκανος για ο

ποιοδήποτε δημόσιο λειτούργημα, πάντα γελαζούμενος, πάντα 

έτοιμος να τσουγκρίσει το ποτήρι του με όλους, πάντα περιγε

λαστής, πάντα καλός να κρύβει τη θεία γνώση του, Ανοίγο

ντας όμως αυτό το κουτί, θα βρίσκατε μέσα του ένα ουράνιο 
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κι αξετίμητο άρωμ~: διάνοια παραπάνω από ανθρώπινη, δύ
ναμη ψυχής θαυμαστή, θάρρος ακαταμάχητο, εγκράτεια που 

όμοιά της δεν υπάρχει, γαλήνη αδιαΦιλονίκητη, παρρησία τε

λειότατη, έλλειψη εκτίμησης απίστευτη προς ό,τι κάνει τους 

ανθρώπους να ξενυχτούν, να πιλαλούν, να μοχθούν, να θα

λασσοδέρνονται και ν' αλληλομάχονται. 

Προς τι, κατά τη γνώμη σας λοιπόν, ετούτη η εισαγωγή και 

πρώτη βυθομέτρηση; Για το λόγο πως εσείς, μαθητάδες μου 

καλοί και κάποιοι άλλοι παλαβιάρηδες χασομέρηδες, διαβάζο

ντας τους χαρωπούς τίτλους κάποιων βιβλίων της φαντασίας 

μας, όπως Γαργαντούας, Πανταγκρυέλ, Αδειοκανάτης,1 Η Σε
μνότητα της Πεοδόχης,2 Για Μπιζέλια με Λαρδί, πασπαλισμέ
να μ' ένα Σχόλιο και τα λοιπά, κρίνετε μ' ευκολία περισσή πως 

εκεί μέσα δε γίνεται λόγος παρά για κοροϊδίες, παλαβομάρες 

και χαρωπές ψευτιές, αφού η εξωτερική ταμπέλα (ο τίτλος δη

λαδή), δίχως να ψάξετε πιο πέρα, έχει γίνει δεκτή wr' όλους 
για γελοιοποίηση και καλαμπούρι. Δεν ταιριάζει ωστόσο να 

κρίνονται με τέτοια επιπολαιότητα οι ανθρώπινες ' πράξεις. 

Γιατί εσείς οι ίδιοι λέτε πως το ράσο δεν κάνει τον παπά και 
πως ο τάδε, στα παπαδίστικα ντυμένος, ανάθεμα κι αν έχει 
στάλα παπαδοσύνης μέσα του, όπως κι ο δείνα, που κάπα 
σπανιόλικη φοράει, κατά βάθος δεν έχει σχέση ούτε από μα
κριά με την Ισπανία. Γι' αυτό πρέπει ν' ανοίξετε το βιβλίο και 
προσεκτικά να ζυγίσετε ό, τι εκεί μέσα μολογιέται. Τότε θ' α

ναγνωρίσετε πως το άρωμα που μέσα περιέχεται άλλη τελείως 
αξία έχει από εκείνη που το κουτί υποσχόταν. Με άλλα λόγια, 
τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται δεν είναι τόσο αστεία, 
όσο ο τίτλος που από πάνω άφηνε να διαφαίνεται. 

Κι αν δεχτούμε την περίπτωση πως κατά λέξη βρίσκετε θέ-

1. Fessepinte (=videpinte): αυτός που αδειάζει τα κανάτια του κρασιού . Πρό
κειται για ήρωα λαϊκών διηγήσεων . 

2. La dignite des Braguettes. Φανταστικό βιβλίο . Braguette ήταν το άνοιγμα 
στο αντρικό παντελόνι της εποχής, όπου έμπαιναν , σαν σε θήκη, τα γεννητικά όρ
γανα . 
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ματα αρκετά χαρωπά κι απόλυτα ανταποκρινόμενα στον τίτ

λο, δεν πρέπει πάντως να σταθείτε σε αυτά, σαν μαγεμένοι 

από το τραγούδι των Σειρήνων, αλλά να ερμηνεύσετε με τη βα

θύτερη έννοια ό, τι ίσως νομίζεΤέ πως ειπώθηκε ελαφρά τη 

καρδία. 

Καταπιαστήκατε ποτέ να βγάλετε φελλό από μπουκάλι; Α

νάθεμα τα σκυλιά! Για θυμηθείτε το ύφος που είχατε! Και δεν 

είδατε ποτέ σκυλί να συναπαντάει κανένα μεδουλωμένο κόκα

λο; Είναι, κατά πως λέει ο Πλάτων στην Πολιτεία, βιβλίο δεύ

τερο, το πιο φιλόσοφο ζωντανό του κόσμου. Αν λοιπόν έχετε 

δει κανένα, θα παρατηρήσατε με πόση ευλάβεια το κιαλάρει, 

με τι έγνοια το φυλάει, με πόσο ζήλο το κρατάει, με πόση φρο

νιμάδα το αρχινίζει, με πόση λαχτάρα το σπάζει και με τι επι

μέλεια το πιπιλίζει. Τι τον προτρέπει να κάνει έτσι; Τι ελπίζει 

από αυτό το παίδεμά του; Σαν τι όφελος περιμένει; Τίποτα πε

ρισσότερο από λίγο μεδούλι. Η αλήθεια όμως είναι πως αυτό 

το λίγο είναι νοστιμότερο από το πολύ που βρίσκεται σε άλλα 

πράγματα, για το λόγο ότι το-μεδούλι αποτελεί πολυδουλεμένη 

τροφή φυσικής τελειότητας, όπως μαρτυρεί ο Γαληνός στο Πε

ρί των Φυσικών Ιδιοτήτων, βιβλίο τρίτο και στο Περί της 

Χρήσης των Μερών του Σώματος, βιβλίο ενδέκατο. 

Κατά το παράδειγμα αυτού του σκύλου, πρέπει να είσαστε 

διορατικοί, ώστε να μυριστείτε, να νιώσετε και να εκτιμήσετε 

ετούτα τα ωραία και ζουμερά βιβλία, ταχύποδοι στο κυνήγημα 

και τολμηροί στην επίθεση. Ύστερα, με προσεκτική μελέτη κι 

αδιάκοπο στοχασμό, να σπάσετε το κόκαλο και να πιπιλίσετε 

το γεμάτο ουσία μεδούλι -πάει να πει το νόημα που δίνω σ' 

ετούτα τα πυθαγορικά σύμβολα- με τη βέβαιη ελπίδα πως θα 

γίνετε γνωστικοί κι αγαθοί με τέτοια ανάγνωση: σε αυτή θα 

βρείτε μια πολύ διαφορετική νοστιμάδα και μια πιο απόκρυφη 

διδαχή, που θα σας αποκαλύψει μεγάλα μυστικά και μυστήρια 

φρικτά, σχετικά τόσο με τη θρησκεία μας, όσο και με την πο

λιτική κατάσταση και την οικονομική ζωή. 

Μήπως πιστεύετε, με όλη σας την καλοπιστία, πως γράΦο

ντας τότε ο Όμηρος την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σκέφτηκε 
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καμιά στιγμή τις αλληγορίες με τις οποίες του παραγέμισαν τα 

έργα του ο Πλούταρχος, ο Ηρακλείδης ο Ποντικός,3 ο Ευστά
θιος, ο Φορνούτος,4 κι όσα ο Πολιτιανός? έκλεψε από δαύ
τους; Αν το πιστεύετε, ούτε με τα χέρια ούτε με τα πόδια δεν 

πλησιάζετε τη γνώμη μου, που διαλαλεί ότι όλα αυτά πέρασαν 

τόσο λίγο από το νου του Ομήρου όσο κι από το μυαλό του 0-
βίδιου τα μυστήρια του Ευαγγελίου στις Μεταμορφώσεις του, 

πράγμα που κάποιος καλόγερος με το όνομα Βαρεμένος, 6 

πραγματικός τσανακογλείφτης, ίδρωσε και ξίδρωσε ν' αποδεί

ξει, uήπως κατά τύχη θα βρίσκονταν άνθρωποι εξίσου παλα

βοί μ' ελόγου του, οπότε (όπως λέει η παροιμία) θα κυλούσε 

ο τέντζερης και θα έβρισκε το καπάκι. Αν δεν το πιστεύετε, 

για ποιο λόγο δε θα κάμετε το ίδιο μ' ετούτα τ' αστεία και και

νούρια Χρονικά, δεδομένου ότι, εκεί όπου τα συνταίριαζα, 

δεν τα σκέφτηκα διόλου περισσότερο από εσάς, που ίσως με

θοκοπούσατε σαν εμένα. Γιατί δεν έχασα, για τη σύνθεση αυ

τού του αρχοντικού βιβλίου, ούτε χαλάλισα περισσότερο, ούτε 

άλλο χρόνο από εκείνον που είχε καθοριστεί για το σωματικό 

μου ξαναστύλωμα, δηλαδή για το πιοτό και το φαί. Αυτή είναι 

αυτοδίκαια η ώρα για γράψιμο τέτοιων σπουδαίων πραγμα

τειών και βαθιάς σοΦίας, όπως πολύ σωστά ήξερε να το κάνει 

ο Όμηρος, υπόδειγμα όλων των φιλολόγων, κι ο Έννιος, πα

τέρας των Λατίνων ποιητών, όπως μαρτυρεί ο Οράτιος,7 πα-

3. Αλεξανδρινός φιλόλογος , που μελέτησε τις αλληγορίες στα Ομηρικά Έπη. 

4. Cornutus: στωικός φιλόσοφος, συγγραφέας θεωρίας περί της θεϊκής Φύσεως. 
Άκμασε στον 10 μ.Χ. αιώνα . 

5. 'Αγγελος Πολιτιανός (1454-1494) , Φλωρεντίνος ποιητής και ουμανιστής, που 
έγραψε το εγκώμιο του Ομήρου και δε δίστασε να οικειοποιηθεί αρχαία κείμενα. 

6. Frere Lubin (αδελΦός Ι καλόγερος φεγγαροπαρμένος) : αποτελεί το πρότυπο 

του άξεστου και ηλίθιου μοναχού . Κατά το Μεσαίωνα, ο Άγγλος δομινικανός ιε

ρωμένος Thomas de Wal1eys είχε «ηθικοποιήσει» τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου, 
ερμηνεύοντας τους ειδωλολατρικούς μύθους ως προχριστιανικούς προϊδεασμούς 

της Αλήθειας. Αυτή η εργασία συμπληρώθηκε το 160 αιώνα με άλλες «τροπολογι
κέρ> ερμηνείες ιδιαίτερης λεπτότητας και συλλογιστικής επιδεξιότητας . 

7. Κατά τον Οράτιο (Επίγραμμα Ι, 19, στίχοι 6-8) , ο Όμηρος και ο Έννιος 
(239-169 π .Χ . ) ήταν φίλοι του κρασιού . 
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ρόλο που ένας ασχημομοιύρης έχει πει πως τα ποιήματά του 

μύριζαν κρασίλα πιότερο παρά λαδίλα. 8 

Τα ίδια μπορεί να πει ένας τιποτένιος για τα βιβλία μου. 

Σκατά στα μούτρα του! Η μυρουδιά του κρασιού, ω! πόσο πιο 

ορεκτική, γελαζούμενη, τραβηχτική είναι, πιο επουράνια και 

γλυκιά από τη λαδίλα! Κι άλλο τόσο θα το είχα δόξα και τιμή 

μου να λεγόταν για την αφεντιά μου πως σε κρασί ξόδεψα πε

ρισσότερα παρά σε λάδι, όπως έκανε ο Δημοσθένης, που γι' 

αυτόν λεγόταν πως ξόδευε περισσότερο για λάδι παρά για 
κρασί. Για μένα δεν είναι άλλο από δόξα και τιμή να λέει ο 

κόσμος και να διαλαλεί πως είμαι μάγκας καλός και φιλαρά

κος Φίνος, και ως εκ τούτου καλόδεχτος σε όλες τις καλές πα

ρέες από Πανταγκρυελιστές,9 ενώ κάποιος γκρινιάρης κατη
γόρησε το Δημοσθένη πως οι Λόγοι του έζεχναν σαν την πα

τσαβούρα ενός βρομιάρη και λιγδή λαδά. Γι' αυτό πιάστε να 

ερμηνεύσετε όλες τις πράξεις και τις κουβέντες μου από την τε

λειότερη πλευρά. Πάντα να σεβόσαστε το μυαλό που έχει σχή

μα σαν μυζήθρα και σας ταίζει μ' ετούτες τις όμορφες αρλού

μπες κι όσο μπορείτε κρατάτε με πάντα κεΦάτο. 

Ώρα λοιπόν να διασκεδάσετε, αγάπες μου, και χαρωπά να 

διαβάσετε τα παρακάτω, για πλήρη ευφροσύνη του κορμιού κι 

8. Κατά την αντίληψη των αρχαίων, ο πνευματικός κόπος της δημιουργίας δεν 
έπρεπε να είναι εμΦανής στο τελικό αποτέλεσμα. Το ξενύχτι του ποιητή υπό το φως 

του λύχνου (που άναβε με λάδι) δεν έπρεπε να δίνει τέτοια οσμή στο κείμενο. Η κα

τηγορία λοιπόν ήταν ότι το δύσκολο και πολύ φροντισμένο έργο «δζει /λλυχv(ων» 
(βρομάει λυχναρίλα, λαδίλα). 

9. Pantagruel είναι το όνομα του γιου του Γαργαντούα. Το βιβλίο με τα κατορ
θώματά του είχε κυκλοφσρήσει δνο χρόνια νωρίτερα (1532) με μεγάλη επιτυχία, έ
τσι που η αναφσρά του εδώ απευθύνεται σ' ένα ενημερωμένο κοινό. Εκτός αυτού , 

ο Πανταγκρυέλ ήταν ευρύτερα γνωστός ως ήρωας των Μυστηρίων, δήλαδή των με

γάλων παραστάσεων θρύλων με θέματα θρησκευτικά και υπερφυσικά, που ο κύ

κλος τους ολοκληρωνόταν μετά από πολλές μέρες και ώρες σκηνι)!ών αλλαγών. Ο 

ρόλος του Πανταγκρυέλ στα Μυστήρια ήταν, με τη μορφή του μικ.ρού θαλασσινού 

διαβολάκου , να ρίχνει αλάτι στο στόμα των μπεκρήδων, προκαλώντας έτσι αστεί

ρευτη δίψα. Για το Ραμπελαί όμως είναι ένας γίγαντας, όπως κι ο πατέqας του. 
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ωΦέλεια των νεφρώνΙ Ακούστε όμως, γαϊδουρόπουτσες (που 

κουτσαμάρα να σας βρει από κακιά πληγή): 

Θυμηθείτε 
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να πιείτε στην υγειά μου πότε πότε 

και θα σας το ανταποδώσω το κέρασμα 

λίαν προσεχώς! 

_ ... _- -_..:.~ -- _ .. -



Περί της γενεαλογίας 

και της καταγωγής του Γαργαντούα 

Κεφάλαιο πρώτο 

Σας παραπέμπω στο μεγάλο πανταγκρυελικό χρονικό,1Ο για 
να λάβετε γνώση της γενεαλογίας και της παλιάς γενιάς απ' ό

που μας ήρθε ο Γαργαντούας . Εκεί θα μάθετε πιο λεπτομε

ρειακά πώς γεννήθηκαν οι γίγαντες σ' ετούτον εδώ τον κόσμο 

και πώς από αυτούς , κατευθείαν , γραμμή βγήκε ο Γαργα

ντούας, πατέρας του Πανταγκρυέλ . Δε θα σας κακοφανεί , αν 

προς το παρόν παραιτηθώ από αυτό το θέμα , παρόλο που το 

πράγμα είναι τέτοιο , ώστε όσο περισσότερο αναμασιέται, τόσο 

πιο πολύ θ' αρέσει στην αφεντιά σας . Έχετε επί του προκει

μένου την αυθεντία του Πλάτωνα στο Φίληβο και στο Γοργία, 

καθώς και του Οράτιου Φλάκκου , που λένε ότι ανάμεσα σε ο

ρισμένες κουβέντες -σαν κι αυτές εδώ, αναμφίβολα-, πιο 

τερπνές είναι εκείνες που συχνότερα επαναλαμβάνονται . 

Ο Θεός να έδινε να γνώριζε ο καθένας με τόση σιγουριά τη 

γενεαλογία του από την εποχή της Κιβωτού του Νώε ως τα 

χρόνια μας! Σκέφτομαι πως πολλοί , σημερινοί αυτοκράτορες, 

βασιλιάδες , δούκες , πρίγκιπες και πάπες πάνω στη Γη είναι 

κατιόντες από κάτι ζήτουλες που κουβαλούν λείψανα αγιωτι

κά κι από κάτι τρυγητές μεροκαματιάρηδες , όπως, αντίθετα , 

ορισμένοι άποροι στ' άσυλα, κακόπαθοι και κακομοιριασμέ

νοι , είναι απόγονοι εξ αίματος κι από το σόι των μεγάλων βα-

10. Σαφής αναφορά στις Τρομερές και Φοβερές Πράξεις κι Ανδραγαθίες του 

ξακουστού Πανταγκρυέλ, βασιλιά των Διψοδών. 
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σιλιάδων κι αυτοκρατόρων, αν λάβουμε υπόψη μας τη θαυμα

στή μεταβίβαση των βασιλείων και των αυτοκρατοριών 

από τους Ασσύριους στους Μήδους , 

από τους Μήδους στους Πέρσες , 

από τους Πέρσες στους Μακεδόνες , 

από τους Μακεδόνες στους Ρωμαίους , 

από τους Ρωμαίους στους Γραικούς, 

από τους Γραικούς στους Φράγκους . 

Και για να σας δώσω να καταλάβετε για μένα που σας μι

λάω, νομίζω πως είμαι απόγονο ς κάποιου πλούσιου βασιλιά 

ή ηγεμόνα του παλιού καιρού, γιατί ποτέ σας δεν είδατε άν

θρωπο που να τον έχει κυριεύσει μεγαλύτερο πάθος από ελό

γου μου να γίνω βασιλιάς και πλούσιος, με σκοπό να τρώω 

καλά, να μη δουλεύω , να μη σκοτίζομαι και να καλοπλουτίζω 

τους Φίλους μου, καθώς κι όλους τους ανθρώπους του καλού 

και της γνώσης. Παρηγοριέμαι ωστόσο με τη σκέψη πως στον 

άλλο κόσμο θα είμαι ίσως σπουδαιότερος απ' ό ,τι θα τολμού

σα να ευχηθώ ετούτη τη στιγμή. Κι εσείς λοιπόν με τέτοια 

σκέψη ή ακόμα καλύτερη παρηγορηθείτε για την κακοτυχία 

σας και πιείτε, όσο είναι μπορετό, κρασάκι δροσερό. 

Επανερχόμενος εις το προκείμενον, σας πληροφορώ ότι, 

δώρο αγαθό τ' ουρανού, η καταγωγή κι η γενεαλογία του Γαρ

γαντούα έφτασαν ως τις μέρες μας , πληρέστερες απ' οποιεσ

δήποτε άλλες, πλην της Βίβλου Γενέσεως του Μεσσία, για την 

οποία δεν κάνω λόγο, επειδή δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα. Κι 

εξάλλου ετούτοι οι δαίμονες (που είναι οι συκοΦάντες και υ

ποκριτές) εναντιώνονται. [Τα γενεαλογικά του Γαργαντούα] 

βρέθηκαν από τον Ιωάννη Αυδαίο ll σ' ένα λιβάδι που είχε κο-

ι Ι . Jean Audeau: άγνωστος αρχαιολόγος . Πρόκειται ίσως για παραφθορά του 

Audee ή Audie , Αυδαίος στα ελληνικά, αιρετικός , επί βασιλείας Κωνσταντίνου 

(342 μ . Χ.) . Εξορίστηκε και κατέφυγε στους Γότθους , διδάσκοντας ότι ο Θεός είναι 

ανθρωπόμορφος . Υποθέτουμε πως ο Ραμπελαί γνώριζε την ύπαρξή του , σε μια ε

ποχή που γινόταν διαρκής λαΥ": ','1« αιρέσεις και για όργανα του Σατανά. 
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ντά στο θολωτό του Γκαλό,12 πάνω από την Ολίβ,12 τραβώντας 
κατά το Ναρσαί. 12 Σε αυτό το λιβάδι, όπου είχε βάλει να του 
καθαρίσουν τα χαντάκια, οι σκαφτιάδες χτύπησαν με τις αξί

νες τους ένα μεγάλο μπρούντζινο τάΦο, που το μάκρος του τε

λειωμό δεν είχε, γιατί ποτέ δε βρέθηκε μέσα στα υδατοφράγ

ματα του ποταμού Βιέν. Ανοίγοντάς τον σε κάποιο σημείο , 

σημαδεμένο από ένα κύπελλο, γύρω από το οποίο ήταν γραμ

μένο με γράμματα ετρουσκικά «HIC BIBITUR», 13 βρήκαν εννιά 
καραΦάκια κατά την τάξη που βάζουμε τα τσούνια στη Γα

σκόνη. 14 Εκείνο που βρισκόταν στη μέση έκρυβε ένα χοντρου 
λό, λαδερό, μεγάλο, σταχτί, μικρό, μουχλιασμένο βιβλιαράκι, 

που μύριζε δυνατότερα, όχι όμως καλύτερα απ' ό,τι τα τρια

ντάφυλλα. 

Εκεί μέσα βρέθηκε η περί ης ο λόγος γενεαλογία, γραμμένη 

ολάκερη με γράμματα μπιχλιμπιδωτά, όχι πάνω σε χαρτί ούτε 

σε περγαμηνή ούτε σε κερί, αλλά πάνω σε Φύλλα από κορμό 

νεαρής φτελιάς , τόσο όμως φαγωμένα από την πολυκαιρία, 

που μετά βίας μπορούσες να ξεχωρίσεις τρία στη σειρά. 

Εγώ (παρόλο που ανάξιος) κλήθηκα [να τα διαβάσω] και, 

με τη σοβαρή επικουρία ματογυαλιών, εφαρμόζοντας την τέ

χνη σύμφωνα με την οποία μπορούμε να διαβάσουμε γράμμα-

12. Galeau , Olive , Narsay: τοπωνύμια της περιοχής γύρω από το Σινόν , όπου 

γεννήθηκε ο Ραμπελαί κι όπου τοποθετείται το βασίλειο των προγόνων του Γαργα

ντούα. Αν θελήσουμε να μεταφέρουμε στα ελληνικά αυτές τις ονομασίες, θα λέγαμε 

περίπου Χαρμονέρι (gal = χαρμοσύνη , eau = νερό) , Λιοχώρι (olive = ελιά), Ναρ
δότριχα (nard = νάρδο , saye = τρίχινο ύΦασμα) . Αυτή η απόπειρα «μεταγλώττι

σης» γίνεται επειδή συχνά ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ονόματα για τις έννοιες που 

αυτά μεταφέρουν ή πλάθει ονόματα για να ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά τόπων 

ή προσώπων. Μεταγλωττίζουμε ονόματα ανθρώπων και ονομασίες τόπων κάθε φο

ρά που κάτι τέτοιο απαιτούν τα συμφραζόμενα. 

13. Οι επιγραφές των Ετρούσκων αποτελούσαν μυστήρια στα χρόνια του Ρα
μπελαί . Ωστόσο η επιγραφή Hic bibitur (= ενθάδε πίθι, δηλ. εδώ πιες) είναι λατι
νική . 

14 . Quilles en Gascogne: τα κωνοειδή πασσαλάκια (τσούνια) τοποθετούνται 
ανά τρία σε κάθε σειρά , σχηματίζοντας τετράγωνο γύρω από το δέκατο . που βρί

σκεται μόνο του στο κέντρο. Σκοπός των παικτών είναι να ρίξουν, με τη βοήθεια 

μπάλας, όσα γίνεται περισσότερα τσούνια. 
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τα που δε φαίνονται, όπως διδάσκει ο Αριστοτέλης,1 5 μετα
γλώττισα τη γενεαλογία, καθώς θα μπορέσετε να δείτε, παντα

γκρυελίζοντας ωστόσο, πάει να πει πίνοντας όσο τραβούσε η 

όρεξή μου, και διαβάζοντας τα περιλάλητα κατορθώματα του 

Παν tαγκρυέλ. 

Στο τέλος του βιβλίου υπήρχε μια μικρή πραγματεία με τίτ

λο Οι Ανοσιοποιημένες Πομφόλυγες.16 Οι αρουραίοι και οι 
κατσαρίδες ή (για να μην ψεύδομαι) άλλα βλαβερά ζούδια εί

χαν ροκανίσει την αρχή. Το υπόλοιπο το περιέλαβα παρακά

τω, από σεβασμό προς τα αρχαία πράγματα. 

15. Ο Αριστοτέλης μελέτησε την Οπτική ως φαινόμενο, καθώς και τις ανωμα

λίες της , αλλά δε δίδαξε την τέχνη της κρυπτολογίας ή της αποκρυπτογράφησης, ό

πως διατείνεται ο Ραμπελαί , ειρωνευόμενος μάλλον όλους εκείνους - και κυρίως τη 

Σορβόννη- που εξηγούσαν τα πάντα κατά την αυθεντία του Σταγιρίτη φιλόσοφου. 

16. Les fanfreluches antidotees = μπουρμπουλήθρες που έχουν λάβει αντίδοτο , 

έχουν δηλαδή ανοσοποιηθεί. 
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Οι Ανοσιοποιημένες ΠομΦόλυγες 

που βρέθηκαν σ' ένα αρχαίο μνημείο 

Κεφάλαιο δεύτερο 

Ου (;)17 όμενος ο μέγας των Κίμβρων18 δαμαστής 
δεύοντας εναέρια, από φόβο της δροσούλας. 

έμισαν τα σκαφίδια λόγω της αναμονής 

βούτυρου φρέσκου που πέφτουν σαν βροχούλας 

= όταν από τις στάλες ποτίστηκε η γιαγιά 19 

φωνή μεγάλη έβγαλε: «Μίστερ, ψαρεύστε τον, παρακαλώ, 

γιατί το γένι του ολάκερο σχεδόν γέμισε γελαδίσια σβουνιά 

ή κρατήστε του τουλάχιστον μια σκάλα εδώ " . 

17. Το ποίημα αποτελεί ένα Αίνιγμα (βλ . κεφ. 58), αλλά δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί η αρχική λέξη του . Υπολογίζεται πως ο συγγραφέας παρωδεί σιβυλ

λικά στιχάκια και μακρόπνοους οιωνούς της εποχής του , κάτι σαν τις διδαχές κάθε 

παλιού καζαμία . Υποψιάζεται κανείς πως οι στίχοι συγκροτούν μια σκηνή σαρκι

κής σχέσης, αΦού η γενεαλογία που περιγράφεται έχει ανάγκη συνεύρεσης για να 

ξεκινήσει . Ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Νίκαιας CΙaude Gaignebet υποστη· 
ρίζει στο βιβλίο του Rabelais decrypce (εκδ . Maisonneuve e! Larose , 1986) πως το 
ποίημα αυτό συνδέεται με λαϊκές μεσαιωνικές δοξασίες , σχετίζεται με την αλχημεία 

και τις μυστικές συντεχνίες , οπότε είχε σαφές περιεχόμενο για τους μυημένους . 

18. Οι Κίμβροι, φύλα γερμανικά, που είχαν φτάσει στις ακτές της Μεσογείου, 
νικήθηκαν από το Ρωμαίο στρατηγό Μάριο το 101 Π . Χ . 

19. Οι αρχικές λέξεις των πρώτων πέντε στίχων, που υποτίθεται ότι Φαγώθη

καν από τους αρουραίους , θα μπορούσαν να είναι : 

Ιδού ο ερχόμενος ο μέγας των Κίμβρων δαμαστής 

ταξιδεύοντας εναέρια , από φόβο της δροσούλας. 

Γέμισαν τα σκαφίδια λόγω της αναμονής 

κομμάτια βούτυρου φρέσκου που πέφτουν σαν βροχούλας 

στάλες, οπότε, όταν από τις στάλες ποτίστηκε κτλ . 
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Το γλείψιμο της παντούΦλας, έλεγαν μερικοί; 

πιότερο άξιζε από συγχώρεσες που μαζεύονται. 

Να όμως που κατέφτασε ένας σαλεμένος περιπλανητής, 

βγαλμένος απ' το βαθούλωμα, όπου ψαρεύονται 

τ' ασπρόμαυρα, κι είπε: «ΑΦέντες, προς Θεού, ας 

[φυλαχτούμε απ' αυτόν ' 

το χέλι είναι στον πάγκο ακουμπιστό 

[και μέσα τεμπελιάζει. 

Θα βρείτε εκειδά, αν από κοντά τον δείτε, 

μια μεγάλη Φύρα στο βάθος της γουνωτής σκούφιας 

[που τον σκεπάζει» . 

Και σαν ήρθε η στιγμή η ευχή να διαβαστεί, 

άλλο δε βρέθηκε εκεί από κέρατα μοσχαριού: 

«Νιώθω (είπε τότε αυτός) τον πάτο στο καμηλαυκί 

μου τόσο ψυχρό που μου φέρνει γρίπη του μυαλού» . 

Μ' άρωμα πράσου τον ζέσταναν καλά 

και μ' ευχαρίστηση κάθισε κοντά στην πυροστιά, 

αρκεί να ετοιμαζόταν ζέψιμο ξανά απ' την αρχή 

για όλους αυτούς που είναι δύστροποι πολύ. 

Η κουβέντα τους γινόταν για την τρύπα -τ' αϊ-Πατρίκιου 20 

του Γιβραλτάρ, και γι'άλλες χίλιες τρύπες, 

που μακάρι να μαζεύονταν και να έδεναν [διά βίου], 

για να μην τις πιάνουν έτσι βήχας και γρίπες, 

μια και σ' όλους φαινόταν αυθάδικο αρκετά 

να τις βλέπουν να χάσκουν σ' όποιου αέρα τα φυσητά. 

Έτσι και τρόπος να κλειστούν μεμιάς βρισκόταν, 

να παραδοθούν για όμηροι θα γινόταν. 

20. Η τρύπα του Αγίου Πατρικίου στην Ιρλανδία θεωρούνταν ως η είσοδος στο 
Καθαρτήριο . Ο Ραμπελαί φαίνεται ότι χλευάζει αυτή την αντίληψη και κάνει λ{ΥΥο 

για την τρύπα του Αγίου Πατρικίου του Γιβραλτάρ . 
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Σε τούτο το σταμάτημα, ο κόρακας ξεπουπουλιάστηκε 

από τον Ηρακλή, που έφτασε μέσ' από τη Λιβύη . 

« Βρε» είπε ο Μίνως, «τ' όνομά μου στο στόμα τους δεν πιά

[στηκε; 

Εκτός εμένα, όλον τον κόσμο προσκαλούν 

κι ύστερα θα 'θελαν να μου περάσει η πεθυμιά μου, 

ώστε με στρείδια και βατράχια να εφοδιαστούνΙ 

Ο διάολος να με πάρει, αν, όσο είμαι στα καλά μου, 

παίρνω κατάκαρδα ότι τις ρόκες τους πουλούν» . 

Για να τους τιθασεύσει στην ώρα έφτασε ο Ανοιχτοκώλης 21 ο 
[χωλός 

με το λεύτερο που έλαβε απ' τους μύστες τα ψαρόνια. 

Ο ψιλοκοσκινιστής, του Κύκλωπα του μέγα ξαδερΦ6ς, 

τους πέρασε μαχαίρι . Καθένας σκουπίζει της μύτης του τα 

[μακαρόνια: 

Σ' ετούτο το φρέσκο τ' όργωμα γεννηθήκαν σοδομίτες λίγοι, 

που να μην κανακεύτηκαν στο μύλο του δρυοΦλοιού. 

Όλοι τρεχάτε κατά κει και συναγερμό καλέστε, που ανοίγει 

τα κέρδη για καλύτερα απ' του παλιού καιρού. 

Και μια στιγμούλα αργότερα, του Δ ία το πουλί 22 

απόφαση το πήρε να ποντάρει στο χειρότερο πάνω, 

βλέποντάς τους όμως με μάνητα τόσο δυνατή, 

τρόμαξε μήπως η αυτοκρατορία έρθει τα κάτω πάνω 

και προτίμησε του έμπυρου ουρανού να κλέψει τη φωτιά 

από τον πάγκο, όπου πουλιούνται ρέγκες καπνιστές, 

21 . Το κείμενο είναι surνint Q.B. Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για υπαρκτό 
πρόσωπο . Κάναμε την παραδοχή ότι σ' ένα ποίημα σαν αυτό , γεμάτο λογοπαίγνια 

και υπονοούμενα, το πρόσωπο που φτάνει είναι ο C[ul] Be[ant] , δηλαλή ο ορθά
νοιχτος κώλος. 

22. Εννοείται ο αετός. 
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αντί τΟ γαλήνιο αέρα, που εναντίον του βάζουμε κάθε μπα

[μπεσιά, 

υπόδουλο να ρίξει στα ρητά που βγάζουν των γραφών οι 

[κριτές. 

Το πράγμα όλο τέλος πήρε με τις κάμες τροχισμένες 

παρ' όλη την Άτη 23 με τα λιπόσαρκα κανιά, 
που εκεί πέρα κάθισε, βλέποντας την Πενθεσίλεια 24 

στα στερνά της να της έχουν δώσει κάρδαμο να πουλά. 

Κι ο καθένας έκραζε: «Παλιοκαρβουνιάρισσα, μωρή, 

στου δρόμου μου πρέπει να βρίσκεσαι τα βασίλεια; 

Τη σήκωσες ψηλά τη σημαία τη ρωμαϊκή 

που φτιάξαμε τραβώντας κι απλώνοντας την περγαμηνή!». 

Δίχως την Ήρα, που υπό το τόξο τ' ουρανού αυτή 

έβγαλε τον γκιόνη της να πιπίσει 2S τα πουλιά, 
θα της είχαν παίξει τόσο ολέθρια ζαβολιά, 

που απ' όλες τις μεριές θα είχε κουρελιαστεί. 

Η συμφωνία ήταν πως από εκείνη την μπουκιά 

της ΠερσεΦόνης θα είχε δυο αυγά γερά' 

κι αν της τύχαινε γρίπη ποτέ ν' αρπάξει, 

θα την έδεναν στο βουνί με το λευκαγκάθι. 

Εφτά μήνες πιο αργά (αφαιρέστε είκοσι δύο) 

εκείνος που την Καρχηδόνα έκανε ρημαδιό 26 

με πολλή φιλοφροσύνη γλίστρησε ανάμεσά τους 

ζητώντας τους να λάβει την κληρονομιά του 

23. Ο Όμηρος αναφέρει πως η . Ατη , δηλαδή η "Υβρις , προέρχεται από το Δία: 

βλ . Ιλιάδα Ζ στ . 356, Ι στ . 18 , Τ στ. 136 Κ.α . 

24. Βασίλισσα των Αμαζόνων, που έσπευσε να βοηθήσει τους Τρώες , αλλά 

σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα . 

25. Είδος κυνηγιού όπου τα πουλιά παγιδεύονται από το άκουσμα του κελαη
δήματός τους, που μιμείται ένα άλλο εκπαιδευμένο πουλί (Α la pipee). 

26. Ο Σκιπίων ο Αφρικανός πολιόρκησε, κυρίευσε και κατάστρεψε την Καρχη
δόνα το 146 Π.Χ . 
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ή τουλάχιστον δίκαια να κάμουν τη μοιρασιά τους, 

κατά το νόμο ότι ο καθένας ισόμερα παίρνει τα δικά του, 

μοιράζοντας μια ιδέα από τη σουπίτσα, διανομή 

στους βαστάζους του που το συμβόλαιο έφτιαξαν γράμμα και 

[γραφή. 

Όμως θα έρθει η χρονιά, σημαδεμένη από τόξο τουρκικό, 

αδράχτια πέντε και πάτους τσουκαλένιους τρεις, 

όπου η πλάτη ενός βασιλιά -στους τρόπους αγενής

θα γεμίσει κοψιές κάτω από της ερμίνας το παλτό . 

Έλεος, λοιπόν! Για έναν κατεργάρη υποκριτή 

τόσα στρέμματα θ' αΦήσετε να πάνε στο χαμό; 

Σταματήστε, σταματήστε! Κανείς το προσωπείο αυτό να μη 

[μιμηθεί, 

αποτραβηχτείτε κοντά στων φιδιών τον αδερφό . 27 

Θα βασιλέψει ο Πλάστης σαν θα περάσει κείνη η χρονιά 

ειρηνικά με τους καλούς του Φίλους συντροφιά . 

Κι ούτε βρισιά κι ούτε καβγάς θα κυριαρχήσει πια 

και σε συμβιβασμό θα έρχεται κάθε πεθυμιά 

κι η απόλαυση, που υπόσχεση δόθηκε παλιά 

στους ανθρώπους τ' ουρανού, θα γυρίσει στη δική της τη 

[σκοπιά. 

Τότε τ' άλογα που ήταν σαν διαλυμένη στρατιά 

θα θριαμβεύσουν περνώντας με σέλα βασιλικιά. 

Και θα κρατήσει αυτός ο καιρός της αγυρτείας, 

ώσπου ο Άρης να μπει κάτω απ' το χαλκά. 

Ύστερα θά 'ρθει κάποιος που τους πάντες ξεπερνά, 

γλυκός, ευχάριστος κι ωραίος δίχως σύγκριση καμιά. 

27. Εννοείται ο διάβολος . 

45 



Περιμένετε αυτό το γεύμα, άνω σχώμεν τας καρδίας 

οι πιστοί μου όλοι εσείς, αφού ούτε οι πεθαμένοι 

για τ' αγαθά όλου του κόσμου δε θα γύριζαν στη γη 

τόσο θα 'ναι ζητημένοι οι καιροί οι περασμένοι. 

Και στο τέλος τέλος πια, εκείνος που 'ταν από κερί 

θα κουρνιάσει στου ωροδείχτη το σφυρί. 28 

Κανείς δε θα φωνάζει: «Κύριε, κύριε» πια 

στον κωδωνοκρούστη που βαστάει την καζανιά. 

Αχ! και να γινόταν να του πάρουμε το μαυρομάνικό του, 

όλες οι φουντοκέφαλες σκοτούρες θα 'βρισκαν το λύσιμό τους 

κι όπως πάει το σκοινί, θα μας ήταν μπορετό στη στιγμή 

να κομπιαστεί της αυθαιρεσίας το σακί. 

28. Στα μεγάλα ρολόγια των πόλεων μια μορφή Uacquemart) κρατούσε ένα 
σφυρ( με το οπο(ο σήμαινε τις ώρες . 
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Πώς ο Γαργαντούας κυήθηκε έντεκα μήνες 
στην κοιλιά της μάνας του 

Κεφάλαιο ΤQίτο 

Ο Γκρανγκουζιέ29 ήταν στον καιρό του σπουδαίος γλεντζές, 
που του άρεσε να πίνει μια και κάτω, όπως κάθε άνθρωπος 

που στα χρόνια εκείνα βρισκόταν πάνω στη γη, και πρόθυμα 

έτρωγε παστά. Γι' αυτόν το σκοπό, είχε συνήθως ένα καλό α

πόθεμα από χοιρομέρια της Μαγεντίας και της Μπαγιόν, ά

Φθονες βοϊδόγλωσσες καπνιστές, πληθώρα λουκάνικων, όταν 

ήταν η εποχή τους, και κομμάτια βοδινού καπνιστού με μου

στάρδα, επικουρία αυγοτάραχων, προμήθειες από σαλάμια, 

όχι της Μπολόνιας (γιατί φοβόταν τη λομβαρδική μπουκιά),30 
αλλά της Μπιγκόρ, του Λονγκοναί, της Μπρεν και του Ρου

έργκ. 31 

Σαν έφτασε στην αντρική ηλικία, παντρεύτηκε την Γκαρ

γκαμέλ,32 κόρη του βασιλιά των Πεταλουδάδων,33 λεβεντοκο-

29. Τ' όνομα προέρχεται ίσως από τις λέξεις grand-gosier (= μεγάλος καταπιώ
νας, -σπουδαίος φαγάς), grand-gousse (= μεγάλος λοβός και κατ' επέκταση ευτρα

φής , στρογγυλός) ή ακόμη grand-gout-j ' ai (= έχω όρεξη, μου κάνει κέΦι κτλ . ). 

30. Bouchon Lombard ή, στα ιταλικά, boccone de! cardinale (= μπουκιά δηλη
τηριασμένη , που προσφερόταν σαν δόλωμα στο υπυψήφιο θύμα) . 

31. Περιοχές της Γαλλίας, περίφημες ως τις μέρες μας για τ' αλλαντικά τους. 

32. Τ' όνομα προέρχεται από τις λέξεις grand-mamel!e (= μεγαλοβύζα), αν και 
υπάρχει στην εποχή του Ραμπελαί το ουσιαστικό gargamelle (= Φάρυγγας, λαιμός , 

γούργουλας) . 

33. Parpaillos = papillons. Ο βασιλιάς των Πεταλούδων (Parpaillons ή Parpail
lots ) ήταν πρωτόγονος ειδωλολάτρης, εχθρός του χριστιανισμού . Τ' όνομα παρέ

μεινε και χαρακτήρισε αργότερα, υβριστικά βέβαια , τους διαμαρτυρομένου ς και 

καλβινιστές . 
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πέλα και γελαζούμενη . Και συχνά πυκνά, οι δυο τους αντάμα 

έκαναν μαζί το ζωντανό με τις δυο ράχες,34 χαρωπά τρίβοντας 
το λαρδί τους,35 έτσι που εκείνη συνέλαβε ένα ωραίο αγόρι και 
το κράτησε μέσα της ως τον ενδέκατο μήνα. 

Γιατί τόσο -και περισσότερο μάλιστα-μπορούν να κυο

φορήσουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποιο 

αριστούργημα ή επιφανές άτομο που θα φέρει σε πέρας μεγά

λα κατορθώματα στον καιρό του. Ο Όμηρος λέει για παρά

δειγμα πως το παιδί της νύμφης [Tυ~ώς], που το συνέλαβε με 

τον Ποσειδώνα, γεννήθηκε αφού είχε κλείσει χρόνος, δηλαδή 

το δωδέκατο μήνα. Γιατί (όπως λέει ο Αύλος-Γέλλιοςι; [στις 
Απικές Νύχτες], βιβλίο 3) τόσο μακρύς χρόνος ταίριαζε στη 
μεγαλοσύνη του Ποσειδώνα, ώστε, κατ' αυτή τη διάρκεια, το 

παιδί να σχηματιστεί τέλεια. Για τον ίδιο λόγο ο Ζευς έκανε 

να διαρκέσει σαράντα οχτώ ώρες η νύχτα, όπου πλάγιασε με 

την Αλκμήνη, γιατί δε θα του ήταν μπορετό σε λιγότερο χρόνο 
να πλάσει τον Ηρακλή, που ξεκαθάρισε τον κόσμο από τέρατα 

και τυράννους. 

Οι κύριοι παλαιοί Πανταγκρυελιστές επιβεβαίωσαν τα λε

γόμενά μου και δήλωσαν όχι μόνο δυνατή, αλλά και θεμιτή τη 

γέννηση παιδιού από γυναίκα τον ενδέκατο μήνα μετά το θά
νατο του συζύγου της: βλέπε 

τον Ιπποκράτη στο βιβλίο Περί των ΤροΦών, 

τον Πλίνιο , βιβλίο 7, κεφάλαιο 5, 
τον Πλαύτο, [στην κωμωδία του] Το Σεντούκι, 

το Μάρκο Βάρρονα, στη σάτιρά του επιγραφόμενη Η Δια

θήκη, όπου μνημονεύει την αυθεντία του Αριστοτέλη σχετικά 

με αυτό το θέμα, 

34. Εννοείται η ερωτική περ(πτuξη. Βλ. επίσης στο Σαίκσπηρ (ΟθΙλλος, πρ . 1, 
σκ. 1): Your daughter and the More are now making the beast with two backs. 

35. Se frotans leur lard. Κατά λέξη μετάφραση , που συνδέεται όμως με την πα

ροιμία manger son lard = οφάλλω και το ρήμα se frotter = τρίβομαι, αλλά και προ

καλώ. Συνδυάζοντας αυτές τις δυο αναφορές, θα μπορούοαμε να πούμε: ξαγκρί

ζοντας ο ένας τον άλλο μ' ερωτικά τριψίματα, ολοκλήρωναν το οφάλμα τους. 

36. Λατίνος φιλόλοΥος και ερανιστής του 20υ μ.Χ . αιώνα. 
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τον Κενσορίνο στο Περί της Ημέρας Γέννησης, 

τον Αριστοτέλη στο βιβλίο 7, κεΦάλαια 3 και 4 του Περί της 
Φύσης των ζώων, 

τον Αύλο-Γέλλιο στο βιβλίο 3, κεΦάλαιο 16, 
το Σέρβιο στις Εκλογές του, όπου παραθέτει το στίχο του 

Βιργίλιου: 

Μatή longa decem, etc37 

και μια χιλιάδα άλλους παλαβούς, που ο αριθμός τους αυξή

θηκε από τους δικανικούς: βλέπε Πανδ6;ται, Περί των Ιδίων 

και Νομίμων τινός, νόμος Άνευ Διαθήκης, παράγραφος Περί 

των Υιών και Αυθεντικοί, Περί Αποκαταστάσεων και Περί της 

Γυναικός της Τεκούσης εν τω Ενδεκάτω Μηνί. 38 Με αυτά πα
σάλειψαν πλούσια το Γάλλο, τον κλεφτοκρυφολαρδοφαγά νό

μο τους, βλέπε Πανδέκται Περί Παίδων και Οψιγενών Κληρο

νόμων και νόμος έβδομος, βλέπε Πανδέκται Περί της Ανθρω

πίνης Καταστάσεως και κάποιους άλλους νόμους που δεν τολ

μάω προς το παρόν ν' αναΦέρω. Δυνάμει αυτών των νόμων οι 

χήρες μπορούν -χωρίς καμιά υποχρέωση- να παίζουν, σφι

χτοκάπουλα κάνοντας κόντρα ρελάνς και μπαίνοντας με τα 

ρέστα τους, δυο μήνες μετά την τελευτή των συζύγων τους . 

Σας παρακαλώ λοιπόν να μου κάνετε τη χάρη, καλοί μου 

μπαγαπόντηδες, αν από δαύτες βρείτε, που αξίζουν ν' ανοίξει 

κανείς το βρακί του, να τις καβαλήσετε και να μου τις Φέρετε . 

Γιατί, αν τον τρίτο μήνα γκαστρωθούν, ο καρπός της κοιλίας 

τους θα είναι κληρονόμος του μακαρίτη. Κι όταν η εγκυμοσύ

νη τους γίνει γνωστή, θα τους είναι βολικό να συνεχίσουν α

ναίσχυντα και δώσ' του να λάμνει η γαλέρα κυματιστά, αφού 

η μπάκα τους είναι κάργα για καλά! Σαν την Ιουλία, κόρη του 

37. Η μητέρα το δέκατο μήνα κτλ. 
38. Ενώ η απαρίθμηση των συγγραΦέων της αρχαιότητας δεν έχει καμιά σχέση 

με το θέμα, εκτός από τον Αριστοτέλη , που παραδέχεται τη γέννηση κατά τον εν
δέκατο μήνα, όλες οι αναφορές σε νομομαθείς αφορσύν πράγματι συγγράμματα για 

γεννήσεις μετά το όριο των εννέα μηνών. Σημειώνεται πως ο Ραμπε>..αί αναΦέρει 

αυτά τα έργα συντομογραφικά (π.χ . De suis et legit, Ι Intestato fι , ίπ Autet κτλ. ) , 
κατά τη συνήθεια των νομικών του καιρού του . 
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αυτοκράτορα Οκταβιανού [Αύγουστου], που αφηνόταν στους 

τυμπανοκρούστες της, μόνο όταν ήξερε πως ήταν γκαστρωμέ

νη, με τον ίδιο τρόπο που το πλοίο δε δέχεται τον κυβερνήτη 
του, αν πρώτα δεν έχει καλαφατιστεί και φορτωθεί. Κι αν κα

νείς τις μεμΦθεί ότι κάθονται και μουνοκωλομπαλώνονται έ

τσι, ενώ είναι έγκυες , τη στιγμή που τα θηλυκά ζώα, όταν έ

χουν συλλάβει, δεν ανέχονται ποτέ τις φουσκωμάρες του σερ

νικού, θ ' απαντήσουν ότι αυτά τα θηλυκά δεν είναι άλλο από 
ζώα , αλλά ότι εκείνες είναι γυναίκες μαθημένες ν' αρπάζουν 

από τη σωστή μεριά τα όμορφα και χαρωπά ψιλοδικαιώματα 

της μιας εγκυμοσύνης πάνω στην άλλη, όπως παλιά απάντησε 

η Ποπουλία, κατά τη μαρτυρία του Μακρόβιου, στα Σατουρ

νάλια, βιβλίο 2. 
Αν ο διάβολος δε θέλει να συλλαμβάνουν , θα πρέπει να 

στραμπουλίζεται ο πίρος και μιλιά να μη βγαίνει. 
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Πώς η Γκαργκαμέλ, έγκυος στο Γαργαντούα, 

έφαγε αφειδώς πατσάδες 

Κεφάλαιο τέταρτο 

Ορίστε η ευκαιρία κι ο τρόπος όπου η Γκαργκαμέλ ξεγέν

νησε. Κι αν δεν το πιστεύετε, ο πάτος σας ν' ανοίξει! 

Ο πάτος της της άνοιξε ένα απόγεμα, την τρίτη μέρα του 

Φεβρουαρίου, γιατί είχε Φάει μέχρι σκασμού λαδοπατσάδες. 

Λαδοπατσάδες είναι βουτυράτα εντόσθια από χορτοβοϊδάρες. 

Χορτοβοϊδάρες είναι βόδια παχυμένα στο παχνί και στα δίφο

ρα λιβάδια . Δίφορα λιβάδια είναι εκείνα που γεννούν χορτάρι 

δυο φορές το χρόνο. Από αυτά τα παχιά βόδια είχαν καθίσει 

κι είχαν σφάξει τριακόσιες εξήντα εφτά χιλιάδες δεκατέσσερα, 

για να τα παστώσουν την τελευταία μέρα της Αποκριάς και να 

έχουν την άνοιξη άΦθονο βόδι εποχής, ώστε να μπορούν να 

κάνουν ένα εισόδιο με αλμυρά στην αρχή κάθε γεύματος και 

να ξεκινήσουν καλύτερα την κρασοκατάνυξη. 

Όπως αντιλαμβάνεστε , άΦθονοι υπήρξαν οι πατσάδες κι 
ήταν τόσο γευστικοί, ώστε όλοι έγλειφαν τα δάχτυλά τους. Ό
μως το τετρασατανοζήτημα39 ήταν πως δε γινόταν να διατηρη
θούν για πολύ αυτά τα εντόσθια, γιατί θα σάπιζαν, πράγμα 

που θεωρούνταν απαράδεκτο. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι θα 

39. La grande dίabΙeήe a quatre personnaiges. Στα θρησκευτικά έργα του Με
σαΙωνα, που παΙζονταν μπροστά στους καθεδρικούς ναούς και παρουσίαζαν όλα 

τα μεγάλα γεγονότα από τη Γένεση του κόσμου ως την Ανάσταση του Θεανθρώπου , 
το θέαμα τεσσάρων διαβόλων επί σκηνής προκαλούσε φρίκη στους θεατές αλλά και 

ερμηνευτικές περιπλοκές. 
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καταβροχθίζονταν κι ότι τίποτα δε θ' αΦηνόταν να πάει χαμέ

νο . Γι' αυτό το σκοπό πρoσ~λήθηκαν στο τσιμπούσι όλοι οι 
χωριάτες του Σιναί, του Σεϊγύ , της Λα Ρος-Κλερμό, του Βο

γκοντρύ, δίχως να ξεχάσουμε κι εκείνους που ήρθαν από το 

Κουντραί-Μονπανσιέ, από το Πέρασμα του Βεντ κι άλλα μέρη 

γειτονικά ,40 όλοι τους σπουδαίοι στο πιοτό, σπουδαίοι στην 
παρέα και ξακουστοί στο παιχνίδι «τρία έχω , τα κουνάω ... ».41 
Ο καλόγνωμος ο Γκρανγκουζιέ ευχαριστιόταν πολύ όλα αυ

τά κι έδινε διαταγή να κατεβάζουν οι καλεσμένοι ολόκληρες 

τσανάκες. Έλεγε ωστόσο στη γυναίκα του να τρώει πιο ταπει

νά , δεδομένου ότι πλησίαζε η ώρα της [να λευτερωθεί] κι όλα 

εκείνα τα πατσατσοεντόσθια δεν ήταν τροΦή που μπορούσε 

κανείς να τη συστήσει με ιδιαίτερη θέρμη . « Έχει μεγάλη πεθυ

μιά (έλεγε) να μασήσει σκατό όποιος τρώει άντερα». Παρ' ό

λες τις νουθεσίες, εκείνη έφαγε δεκαέξι μόδια, δυο βαρελάκια 

κι έξι κάδους τέτοια πράγματα.42 Για σκέψου πόσο σκατένιο 
υλικό πρέπει να έκανε μπουρμπουλήθρες μέσα της! 

Μετά το φαγοπότι, όλοι ανάκατα πήγαν στις Ιτιές .43 Κι ε
κεί, πάνω στο πυκνό χορτάρι, χόρεψαν , καθώς ηχούσαν χαρω

πά σουραύλια και γλυκιές τσαμπούνες με τόσο κέΦι, που ήταν 

ουράνιο χασομέρι να τους βλέπεις να διασκεδάζουν έτσι . 

40. Χωριά και τοποθεσίες γύρω από την Ντεβινιέρ, το πατρικό αγρόκτημα του 
Ραμπελαί. Βλ. σημ. 12. 

41. Beaulx joueurs de quille-Ia (Βλ. και σημ. 14). Θα λέγαμε: σπουδαίοι παίκτες 
της τσουτσούνας. Η έκφραση συναντιέται σε λαϊκά τραγούδια και διηγήσεις της ε

ποχής Uouer la quίlle a une fille = ι:κμαυλίζω κόρη) . Πρόκειται για ένα είδος βω

μολοχίας που βρίσκουμε και στον τόπο μας : 

Τρία έχω τα κουνάω 

και στον κώλο σου τα βάνω . 

42. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες κιλά περίπου . 

43. Sauslaie: περιοχή φυτεμένη με ιτιές, που υπάρχει ακόμη στην περιοχή της 
Ντεβινιέρ , κοντά στο Σεϊγύ (βλ. τοποθεσίες , σημ . 40) . 
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· Οι κουβέντες των μπεκρήδων44 

Κεφάλαιο πέμπτο 

Ύστερα αποφάσισαν να ξαναΦάνε σ' εκείνο ακριβώς τον 

τόπο. 'Αρχισαν τότε τα μπουκάλια να πηγαινοέρχονται, τα 

χοιρομέρια να πιλαλούν, οι κούπες να πετούν, οι μαστραπά

δες να ντιντινίζουν. 

«Τράβα ! 

Δώσον! 

Γύρνα! 

Νέρωσέ το! 

Άκρατον οίνον στάξε μου .. . Ούτω πως, φίλτατε. 
Άσπρο πάτο και στα γρήγορα! 

Κοκκινέλι να βλέπω, και το ποτήρι ξέχειλο. 

Έξω δίψα! 

Αχ! άτιμη γρίπη, δε θα ξεκουμπιστείς;45 

Μα την πίστη μου, κουμπάρα μου, δεν μπορώ να πάρω 

μπρος. 

44. Μετά την πρώτη έκδοση του Γαργαντούα, ο Ραμπελαί επέκτεινε σημαντικά 
αυτό το κεφάλαιο, πράγμα που αποτελεί πιθανή ένδειξη της επιτυχίας του . Οι κου

βέντες των γλεντζέδων, που είναι τύφλα στο μεθύσι (bien yvres), συγκροτούν μια 
συνομιλία πλήθους προσώπων, όπου καλαμαράδες, στρατιώτες, νομομαθείς, καλό

γεροι, κυράδες κτλ. συγχρωτίζονται και πειράζονται μεταξύ τους . Ανάμεσά τους 

ένας Γερμανός κι ένας υπηρέτης Βάσκος, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια του συγ

γραφέα ή σε άλλη του περιβάλλοντός του κι από τον οποίο ο Ραμπελαί έμαθε με

ρικές λέξεις . Κάθε άτομο της παρέας χρησιμοποιεί τη γλώσσα του επαγγέλματος 

και της κοινωνικής του τάξης. 

45. Οι γιατροί της εποχής πρέσβευαν πως το κρύωμα έκοβε την όρεξη για κρα-
σΙ 
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.::.επαγιασμένη είσαι, μωρέ κυρά μου; 

- Για να δούμε ... 
- Μα τη γαστέρα του αγίου Κενετίου! Τι να δεις; Λέω: να 

πιεις! 

- Εγώ πίνω στην ώρα μου, όταν με σφίξουν οι όρεξες . 46 
- Εγώ πίνω μονάχα από τη σύνοψή μου, σαν καλός ηγού-

μενος.47 

- Τι Φάνηκε στον κόσμο πρώτο: δίψα για μεθύσι ή μεθύσι 

για ξεδίψασμα; 

- Η δίψα, διότι ποίος ήθελεν πίνει άνευ δίψης κατά τους 

χρόνους εκείνους, ότε ο κόσμος έζη εν αθωότητι; 

- Η μέθη, διότι η στέρησις προϋποθέτει κατοχήν -privαtio 

presupponit hαbitum. Είμαι γραμματικός. "Υπάρχει άνθρωπος 
εν τω κόσμω που τα ξέχειλα ποτήρια να μη καθιστούν λαλί
στατον · ,,48 

- Εμείς που είμαστε αξέβγαλτοι [κι αθώοι] πίνουμε αδιά-
κοπα δίχως να διψάμε . 

- Εγώ, φτωχός αμαρτωλός, δεν πίνω, αν δε διψάσω. Κι ε

πειδή η δίψα μπορεί να μου 'ρθει από ώρα σε ώρα, πίνω για 

να την προλάβω . Με νιώθετε, θαρρώ. Πίνω για την αναμενό

μενη από στιγμή σε στιγμή μέλλουσα δίψα. Πίνω αιωνίως. Για 

μένα ισχύει αιωνιότητα μεθυσιού και μεθύσι αιωνιότητας. 

- Τραγούδι και πιοτό ανταμωτά, κι ένα τροπάριο από 

πάνω φωναχτά! 

46. Je ne boy que a mes heures , comme 1a mu1e du pape. Για τη μετάφραση αυ
τής της πολυσήμαντης φράσης ξεκινήσαμε από την παροιμία La mu1e du pape ne 
mange qu' a ses heures (= η μουλάρα του πάπα τρώει μόνο στις ώρες της ή στις ώ
ρες του πάπα, δηλαδή όποτε της κάνει όρεξη ή όποτε ορίζουν οι εκκλησιαστικές ώ

ρες. σύμφωνα με τις οποίες ζει και κινείται ο πάπας) . θεωρήσαμε ότι η φράση του 

μπεκρή έχει την έννοια πως όποιος πίνει το κάνει κατά την όρεξή του, κατά την 
ώρα που του έρχεται . 

47. Υπήρχαν μπουκάλια σε σχήμα Σύνοψης! Καθώς η προηγούμενη κουβέντα 
μιλάει για ώρες πιοτού, αυτή εδώ η απάντηση συνδέει το πιοτό με τις ώρες ανά
γνωσης της Σύνοψης στα μοναστήρια . 

48. Foecundi ca1ices quem ποη fecere disertum? (Οράτιος , Επιγράμματα 1, στ . 

19) . 
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~ Και πού είναι τα κρασιά; 

- Ορίστε! Πίνω διά πληρεξουσίου! 

- Βρεχόσαστε για να στεγνώσετε ή στεγνώνετε για να βρα-
χείτε;49 

- Δε σκαμπάζω γρυ από τη ρητορική , αλλά τα φέρνω κά

πως βόλτα στην πρακτική. 

- Κάνε πιο γρήγορα, λοιπόν! 

- Βρέχω, νοτίζω, πίνω, κι όλ' αυτά από Φόβο μην πεθά-

νω. 

- Πίνετε πάντα, δε θα πεθάνετε ποτέ. 

- Αν δεν πιω, θα μείνω ξερός. Να με, πέθανα κιόλας. Η 

ψυχή μου φτερουγίζει σε καμιά βατραχολιμνούλα. Η ψυχή ου 

δύναται κατοικήσαι εν τόπω ξηρώ.5Ο 

- Κάπελα, διαμορφωτή με το κρασί νέων μορφών, μετα

μόρφωσέ με από μη πίνοντα εις πίνοντα! 

- Αιώνιο πότισμα . μέσ' από ετούτα τα νευρωμένα και ξε

ρά άντερα. 

- 'Αδικα κρασί θα πίνει όποιος δεν το νιώθει. 

- Μωρέ, το κρασί ετούτο στις φλέβες μέσα μπαίνει και 

στο κατουρητήριο στάλα δεν πρόκειται να πέσει . 

- Μετά χαράς θα πλύνω την παραδαρμένη του μοσχαριού 
που συγ{,ρισα σήμερα το πρωί.51 

- Εγώ καλά σαβούρωσα τη στομάχα μου. 

- Αν το χαρτί των κατηγορητηρίων εναντίον μου έπινε το 

μελάνι τόσο καλά όσο πίνω εγώ, οι δανειστές μου θα ξίνιζαν 

τα μούτρα τους, όταν θα ερχόταν η ώρα να εμφανίσουν τα έγ
γραΦά τους. 52 

49. Άλλη διατύπωση του ερωτήματος αν η δίψα έγινε πρώτη ή το μεθύσι . 

50. Αναφορά στη ρήση που αποδίδεται στον άγιο Αυγουστίνο (Quaestiones): 
Anima certe, quia spiritus est , ίπ sicco habitare ποπ potest. 

51. Φαίνεται πως ο μεθυσμένος είναι κάποιος χασάπης που συγύρισε το πρωί 
ένα βόδι, αλλά που είναι κι ο ίδιος βόδι, αφσύ σηκώθηκε το πρωί, ντύθηκε και συ

γυρίστηκε. 

52. Επειδή το χαρτί θα είχε πιει και συνεπώς η γραΦή δε θα γινόταν να δια
βαστεί. 
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- Αυτό το χέρι σου πρήζει τη μύτη.53 
- Ε, μωρέ, πόσα ποτηράκια θα 'μπουν εδώ μέσα ακόμα, 

ώσπου να βγει ετούτο εδώ! 

- Αν πάω να πιω από τόσο ρηχό ποτήρι, σαν άλογο θα 

σπάσω τα χάμουρά μου. 

- Ετούτο είναι που λένε κρασοδόλωμα σε μπουκάλια . 

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην μπουκάλα και το 

λαγήνι; 

- Τεράqτια! Γιατί η μποτίλια κλείνει βουλωτά και στο λα

γήνι τη βάζεις βιδωτά. 

- Ορίστε μας κουβέντες! 

- Οι πατεράδες μας το έτσουξαν γερά κι άδειασαν τους 

μαστραπάδες. 

- Μια χαρά χεσμένά μάς τα κελαηδάς. Εβίβα! 
- Το ποτηράκι ετούτο θα μου ξεπλύνει τα σωθικά. Μπας 

κι έχετε καμιά παραγγελιά για το ποτάμι;54 
Δεν πίνων παραπάνων από έναν σφουγγάριν . 

Εγώ πίνω ως Ναίτης . 55 

Κι εγώ "ως νυμΦίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού". 56 
Κι εγώ "ως γη άνυδρος".57 
Ένα συνώνυμο του χοιρομεριού; 

Πρόκειται περί εντάλματος βιαίας προσαγωγής εν τη 

ταβέρνα, ούτως ειπείν κυλίστρα! Διά της κυλίστρας κατέρχε

ται ο οίνος στο κατώι και διά του χοιρομερίου κατέρχεται στο 

στομάχι. 

- Ε, για να σου πω, από εδώ το πιοτί, το πιοτί. Δεν την 

53 . Από τα πολλά ποτήρια που σε ποτίζει το ίδιο σου το χέρι η μύτη σου πρή
ζεται και κοκκινίζει . 

54. Επειδή τα εντόσθια χρειάζονται άΦθονο νερό για να ξεπλυθούν, συνηθιζό
ταν να τα καθαρίζουν στις όχθες των ποταμών . 

55 . Οι ναίτες καλόγεροι ήταν ξακουστοί γλεντζέδες και φίλοι του κρασιού . 

56. Ψαλμός ΙΘ , 6. Οι άνθρωποι της εποχής του Ραμπελαί συνήθιζαν νά πίνουν 
κρασί, πριν ξαπλώσουν το βράδυ. Κρασί προσφερόταν και στο γαμπρό, πριν την 

πρώτη νύχτα του γάμου . 

57 . Ψαλμός ΡΜΓ, 6. 
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τύλωσα ακόμα. Respice personam; pone pro duos ; -bus ποπ est 
ίπ USU.

58 

- Αν ανέβαινα με την ίδια ευκολία που κατρακυλάω , θα 

βρισκόμουν από καιρό ψηλά στους αιθέρες . 

Έτσι ο Κροίσος μάζεψε τα πλούτη ένα σωρό . 

Έτσι τα δάση νιόφυτρα βγαίνουνε στον αφρό. 

Έτσι ο Βάκχος έπιασε και πήρε την Ινδία. 

Έτσι μας πήραν οι σοφοί την πόλη Μελινδία . 59 

- Ψιλή βροχή τον άνεμο το δυνατό τον ρίχνει. Κρασοκα

τάνυξες μακριές τη θύελλα τσακίζουν . 

- Αν το καυλί μου κατουρούσε τέτοιο κάτουρο, θα θέλατε 

να το πιπιλίσετε; 

- Την κατοπινή γύρα για πάρτη μου . 

- Ε, παιδί, κέρνα . Διά της πλαγίας λάβε τ' όνομά μου, ώ-

στε να με σερβίρεις με τη σειρά μου. 

- Ρούφα το, Γκιγιό! Υπάρχει ένα κανάτι ακόμα εδώ! 

- Η καταδίκη μου σε δίψα είναι βαριά πολύ . Την εφεσι-

βάλλω. Παιδί , φρόντισε , συμΦώνως τω νόμω, περί της εΦέ

σεώς μου . 

- Το κοψιδάκι ετούτο! 

- 'Αλλοτε συνήθιζα να το πίνω ως τον πάτο, τώρα δεν α-

φήνω σταλιά. 

- Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε , ας τα μασάμε όλα κα

λά. 
- Για δες πατσές λιμπιστές και λαχταριστές βοϊδοκοιλιές 

από ετούτο το ρούσο μοσχάρι με τη μαύρη ρίγα. Μμμ, μα το 

Θεό! Ας το παστρέψουμε για να βγάλουμε απ/> τον κόπο τους 

λαντζέρηδες! 

58. Πρόσεξε ποιον κερνάς, βάλε για δύο. Το ρήμα «ήπια» δεν το χρησιμοποι
ούμε πιά (δηλαδή χρησιμοποιούμε το ρήμα «πίνω» στον ενεστώτα κι όχι στον αό

ριστο χρόνο) . 

59. Αυτή η φράση κι η αμέσως προηγούμενη αποτελούν πιθανόν στίχους κά
ποιου τραγουδιού . Η Melinde, πόλη της ανατολικής Αφρικής , που κατακτήθηκε 

από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Βάσκο δα Γάμα , εθεωρείτο ένα είδος Ελντορά
ντο . 
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- Ή πίνεις ή σου ... 
- Μη, μη! 

- Πιες, για χάρη μου . 

- Τα σπουργίτια δεν τρώνε, αν δεν τους χτυπήσεις την ου-

ρά. Εγώ θέλω χάδια για να πιω. 

- Λαγκόνα εντάτεραι 60 Το κρασί ετούτο κυνηγάει τη δί-
ψα, σε όποια τρύπα του κορμιού μου κι αν κρυφτεί. 

- Ετούτο εδώ όμως μου την αγριεύει. 

- Ετούτο εδώ ωστόσο θα μου τη διώξει ολότελα. 

- Ας σαπίσουμε εδώ, υπό τον ήχον Φιαλών και λαγηνίων 

ότι όστις απώλεσεν την εαυτού δίψαν, ου δύναται ανευρείν 

αυτήν ενταύθα. Κάνε βαρβάτο κλύσμα με κρασί να πουργά

ρεις απ' τη δίψα στη στιγμή. 

- Έκανε ο Παντοδύναμος τον ουρανό με τ ' άστρα κι εμείς 

τα πιάτα γλείφουμε και λάμπουν απ' την πάστρα. 

- Το λόγο του Θεού έχω στα χείλη : "Διψώ" .61 

- Ο λίθος ο λεγόμενος άσβεστος62 δεν είναι περισσότερο 
άσβεστος από τη δίψαν της Σεβασμιότητάς μου. 

- Τρώγοντας έρχεται η όρεξη , έλεγε ο 'Ανγεστος , επίσκο

πος του Μαν, πίνοντας φεύγει η δίψα . 

- Φάρμακο κατά της δίψας ; 

- Πρόκειται για το αντίθετο φάρμακο από το χρησιμοποι-

ούμενο για τις δαγκωματιές των σκύλων. Τρέχοντας διαρκώς 

πίσω από το σκυλί , ποτέ δεν πρόκειται να σε δαγκώσει. Πί- · 

νοντας πάντα πριν διψάσεις, ποτέ η δίψα δε θα σε ταλανίσει. 

- Σε τσάκωσα να τον έχεις πάρει δίπλα! Σε ξυπνάω. Αιώ

νιε κελάρη , Φύλαγέ μας από τον ύπνο. Ο Άργος είχε μια εκα

τοστή μάτια για να βλέπει. Εκατόγχειρας πρέπει να είναι ο κε-

60. Βασκικές λέξεις : «ΣύντροΦε , ας πιούμε» . 

61 . Αναφορά στα τελευταία λόγια του Χριστού στο σταυρό. Φαίνεται ωστόσο 

πως δεν έγινε αντιληπτή ως σκώμμα κι ο Ραμπελαί δεν την απάλειψε, όπως έκανε 

με άλλες κουβέντες που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση κι αφαιρέθηκαν στη δεύτερη . 

62. Ελληνικά στο κείμενο . 
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λάρης, όπως ο Βριάρεως,63 για ν' αδειάζει ακούραστα κρασί. 
- Ας μουσκέψουμε, εμπρός! Για σκέψου να κάτσουμε ν' α

ποξεραθούμε! 

- Από τ' άσπρο! Όλο χύσ' το, χύσε, να πάρ' ο διάολος! 

Χύσε από εδώ, κάργα γέμισέ το, η γλώσσα μου μαδάει. 

- Λανς, τρενγκ!64 
- Στη δικιά σου Φίλε! Έξω καρδιά, έξω καρδιά! 

- Μπα, μπα, μπα, εδώ πρόκειται πράγματι περί σκασμού . 

- Lαcrimα Christi! 65 

- Ετούτο είναι από την Ντεβινιέρ, είναι πινό. 66 

- Ω, τι καλούλι λευκό κρασάκι! 

- Και μα την ψυχή μου, βελούδο πραγματικό είναι . 

- Χι χι! το έχει το στρίφωμά του, με πτύχωση καλή να πέ-

φτει ωραία κι από μαλλί καλό . 

- Φίλε μου, κουράγιο! 

- Σ' ετούτη τη γύρα δε θα χάσουμε την μπάνκα, εγώ τους 

τα σήκωσα και τα τσέπωσα. 67 
- Εκ τούτου εις τούτο . 68 Τίποτα το μαγικό, ο καθένας σας 

το είδε . Μαθός είμαι στο θέμα. Που ... που ... Μαθιός παπάς τ' 
όνομά μου. 

- Βρε μπεκρήδες! Βρε αξεδίψαστοι! 

- Παιδί, φιλαράκο, γέμισε εδώ και ξέχειλο σε παρακαλώ, 

κόκκινο να γίνει το ποτήρι από το κρασί. 

- Σαν καρδινάλιος! 

- Natura abhorret vacuum.69 

63. Γίγαντας της ελληνικής μυθολογίας. 

64. Χαιρετισμός των Λανσκενέ, σώματος Γερμανών πεζικάριων που πολεμού

σαν ως μισθοφόροι στη Γαλλία , κάτι ανάλογο με το «Στην υγειά σου, σύντροφε» . 

65 . Δάκρυ του Χριστού : περίφημο ιταλικό μοσχάτο κρασί. 

66. Γύρω από. την Ντεβινιέρ εξακολουθούσαν να παράγονται καλές ποιότητες 
κρασιού . Το pineau ή ρίηοΙ είναι ελαφρύ ξερό κρασί, λευκό ή κόκκινο. 

67. Ελεύθερη απόδοση ενός λογοπαίγνιου (μεταξύ χαρτοπαικτών μάλλον), ό
που το σήκωμα των χρημάτων ισοδυναμεί και με το σήκωμα του ποτηριού , οπότε 

ο πότης δεν έχει χάσει από τη γύρα του κεράσματος. 

68. Ψαλμός ΟΕ, 9. 
69. Η φύση απεχθάνεται το κενό . 
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- ΜήΠ,ως θα 'λεγες πως μια μύγα θα έβρισκε να πιει/Ο 
- Όπως κάνουν στη Βρετάνη!7! 
- Νετάρετε, νετάρετε ετούτο το τερψιλαρύγγιον! 

- Μια και κάτω, βοτάνι είναι!», 

70, Εννοείται: αφού το ποτήρι είναι στραγγισμένο, 

71, Οι κάτοικοι της Βρετάνης είχαν τη φήμη σπουδαίων μπεκρήδων , 
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Πώς γεννήθηκε ο Γαργαντούας 

κατά τρόπο πολύ παράξενο 

Κεφάλαιο έκτο 

Ενώ οι μπεκρήδες αντάλλασσαν αυτά τα λογάκια , η Γκαρ

γκαμέλ άρχισε να νιώθει πόνους αποκάτω της. Τότε ο Γκραν

γκουζιέ σηκώθηκε από το χορτάρι και την παρηγορούσε μαλα

κά, νομίζοντας πως επρόκειτο για πόνους γέννας. Της είπε 

πως , αφού είχε βγει να βοσκήσει το στητό χορτάρι κάτω στις 

Ιτιές,72 καινούρια πόδια θα έφερνε σε λίγο στον κόσμο , οπότε 
της έπρεπε να οπλιστεί με νέο θάρρος για τη γέννηση του μω

ρού της και παρόλο που ο πόνος τής προκαλούσε κάποια κομ

μάρα , ήταν πάντως πόνος που δε θα κρατούσε πολύ. Κι η χα

ρά που θα τον διαδεχόταν θα της αφαιρούσε μεμιάς όλη αυτή 

τη δυσαρέσκεια , έτσι που στο τέλος δε θα της απόμενε καν η 

ανάμνησή του . 

«Σαν θαρραλέα προβατίνα, της έλεγε , βιάσου να λευτερω

θείς από ετούτο εδώ κι ας κάτσουμε στα γρήγορα να σκαρώ

σουμε το επόμενο . 

- Α, του είπε, πόσο εύκολα τα λέτε εσείς οι άντρες! Ο 

Θεός να δώσει λοιπόν , θα κάμω μια προσπάθεια, για τη δική 

σου χάρη. Κάλλιο όμως να είχε κάμει τη χάρη του ο Θεός και 

να τον είχες κόψει! 

- Ποιον ; ρωτάει ο Γκρανγκουζιέ. 

72. Βλ . σημ . 43 . 
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- Χμμ, απάντησε εκείνη, μου παριστάνεις τον αθώο! Με 

καταλαβαίνεις όμως μια χαρά! 

- Το πράμα μου; έκανε ο Γκρανγκουζιέ. Ας πάει και το 

παλιάμπελο! πες να φέρουν μια χατζάρα, αν αυτό σού κάνει 

κέΦι . 

- Χα! είπε εκείνη, ο Θεός να φυλάει! Ο Θεό,ς να με συγ

χωρέσει! Έτσι το είπα , μην παίρνεις τα λόγια μου τοις μετρη

τοίς. Ποιος ξέρει όμως τι μπελάς με περιμένει σήμερα, αν ο 

Θεός δε με συντρέξει . Κι όλα αυτά για το πράμα σου και για 

να κάνεις το καλαμπούρι σου . . 
- Κουράγιο, κουράγιο, είπε εκείνος, μη σκοτίζεσαι για τα 

υπόλοιπα και τώρα που η υπόθεση πήρε μπροστά , άσε να πάει 

μόνη της. Πάω μια στιγμούλα να πιω άλλο ένα ποτηράκι. Αν 

στο μεταξύ σε βρει τίποτα, εδώ δCπλα θα είμαι : βάλε τα χέρια 

χωνί στο στόμα σου και Φώναξέ με, θα έρθω αμέσως». 

Λίγο αργότερα, η Γκαργκαμέλ άρχισε να βαριαναστενάζει, 

να μυξοκλαίει και να φωνάζει . Αμέσως , ένα πλήθος από μα

μές ξεπετάχτηκε από κάθε μεριά. Και καθώς την πασπάτευσαν 

από κάτω, βρήκαν κάτι βλέννες που μύριζαν πολύ άσχημα και 

νόμιζαν πως κατέβαινε το παιδί. Ο πάτος της όμως είχε ανοί

ξει, λόγω ατονίας του παχέος εντέρου (που εσείς ονομάζετε 

κωλάντερο) , επειδή είχε Φάει ένα σωρό πατσάδες, όπως είπα

με πιο πάνω . 

Τότε μια κακάσχημη γριά από εκείνη την παρέα, η οποία 

είχε τη Φήμη πως ήταν σπουδαία γιάτρισσα κι είχε φτάσει ως 
εκεί από το Σπασάχυρο73 κοντά στον Άγιο Ζενού,74 πάνω 
από εξήντα χρόνια στον κόσμο τούτο, της έδωσε ένα στυπτικό 
τόσο φοβερό, που όλοι της οι σΦιγκτήρες μάζεψαν και συ
στάλθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε με αφάνταστη δυσκολία θα 
μπορούσε κανείς να τους ξελασκάρει με τα δόντια του, πράγ-

73. BΉZepail1e (bήser = σπάζω, paiUe = άχυρο) . 

74. Saint-Genou: περιοχή της επαρχίας Εντρ , γειτονικής του Σινόν , όπου βρί

σκεται πράγματι και το χωριό BΉZepaiUe . Βλ. σημ. 314. 
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μα ιδιαίτερα φοοερό να το σκεφτεί άνθρωπος. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, την ώρα που ο άγιος Μαρτίνος έλεγε τη λειτουργία, ο 

Σατανάς θέλοντας να γράψει το λακριντί δυο κυράδων, τρά

βηξε και μάκρυνε την περγαμηνή του με τα δόντια του. 75 

Εξαιτίας αυτού του συμβάντος οι λοβοί του πλακούντα έ

σπασαν και το έμβρυο πέρασε μ' έναν πήδο από αυτές τις 

τρύπες και μπήκε στην κοίλη Φλέβα. Στη συνέχεια, σκαρφα

λώνοντας από το διάφραγμα μέχρι ως πάνω από τους ώμους 

(όπου η περί ης ο λόγος φλέβα διακλαδίζεται στα δύο), πήρε 

το αριστερό το μονοπάτι, και βγήκε από το ζερβί αυτί. 

Αμέσως μόλις γεννήθηκε, δε Φώναξε, όπως τ' άλλα παιδιά: 

«Ουά! ουά!», αλλά με δυνατή φωνή ξεΦώνιζε: «Να πιω! Να 

πιω! Να πιω!», σαν να καλούσε όλο τον κόσμο στο πιοτό, έτσι 

που ακούστηκε σε όλη την περιοχή της Πιόστρας και της Πο
τίστρας . 76 

Έχω την αμφιβολία πως οπωσδήποτε δεν πιστεύετε αυτή 

την παράξενη γέννηση . Αν δεν την πιστεύετε, πολύ λίγο με 

νοιάζει, παρόλο που έ'\!ας καθώς πρέπει άνθρωπος, ένας άν
θρωπος με κοινό νου πιστεύει πάντα ό,τι του λένε κι ό,τι βρί

σκει γραμμένο. Μήπως αυτή η γέννηση είναι αντίθετη στο νό
μο μας και στην πίστη μας, αντίθετη προς τη λογική, αντίθετη 

προς την Αγία ΓραΦή; Σε ό,τι με αφορά, δε βρίσκω τίποτα 

στην Αγία Βίβλο, που ν' αντιτίθεται σε κάτι τέτοιο. Αν όμως 

αυτή ήταν η θέληση του Θεού , θα διατεινόσαστε μήπως ότι δε 

75. Κατά τη μεσαιωνική λαϊκή παράδοση, ο Σατανάς θέλησε να καταγράψει σε 
περγαμηνή το κουβεντολόι δύο κυράδων, την ώρα που ο άγιος Μαρτίνος ιερουρ

γούσε. Όπως είναι φυσικό, η περγαμηνή δεν έφτασε να χωρέσει τόση πολυλογία . 

Τότε ο Σατανάς την τράβηξε με τα δόντια του για να τη μακρύνι;ι, αλλά η περγα

μηνή σκίστηκε. Έτσι , με τη φόρα που είχε πάρει ο Σατανάς χτύπησε το κεΦάλι του 

σε μια κολόνα της εκκλησίας. 

76. Pays de Beusse et de Bibaroys: περιοχές κοντά στην Ντεβινιέρ , που ο Ρα

μπελαί αναΦέρει, γιατί η πΡοΦορά των ονομάτων τους ηχούσε στα χρόνια του σαν 

την υποτακτική και την υποθετική έγκλιση του ρήματος boire (= πίνω) . Ενισχύεται 

έτσι η κραυγή του νεογέννητου κι εντάσσεται μεμιάς στο περιβάλλον των γλεντζέ

δων . 
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θα ήταν σε θέση να το κάνει; Α! για τ' όνομα του Πανάγαθου, 

μην μπουρδουκλώνετε ποτέ το πνεύμα σας με αυτές τις μά

ταιες σκέψεις, γιατί σας λέω πως για το Θεό τ(ποτα δεν είναι 

αδύνατο και πως, αν - ήθελε, οι γυναίκες θα γεννούσάν στο ε
ξής τα παιδιά τους έτσι: από το αυτί.77 

Ο Βάκχος δεν ξεπετάχτηκε μήπως από το μηρό του Δία; 

Ο Βραχοκομμένος δε γεννήθηκε από τη φτέρνα της μάνας 

του; 

Ο ΜυγοχάΦτηξ8 από την παντούφλα της παραμάνας του; 
Η Αθηνά δε γεννήθηκε στο κεΦάλι του Δία και βγήκε από 

το αυτί του; 

Ο 'Αδωνις δε γεννήθηκε από τον κορμό μιας σμύρνας; 

Ο Κάστωρ και Πολυδεύκης από το τσόΦλι ενός αυγού που 

έκανε και κλώσησε η Λύδα; 

Θα μένατε όμως περισσότερο έκπληκτοι και με το στόμα α

νοιχτό, αν καθόμουν τώρα να σας εκθέσω όλο το κεΦάλαιο 

του Πλίνιου, όπου κάνει λόγο για παράξενες κι αΦύσικες γεν

νήσεις . Εντέλει δεν είμαι τέτοιος ξεδιάντροπος ψεύτης, όπως 

εκείνος. Διαβάστε το έβδομο βιβλίο του έργου του Φυσική 

Ιστορία και σταματήστε να μου ζαλίζετε το κεΦάλι. 

77. Ο Ραμπελα( καταΦΙρεται κατά των καθηγητών της Σορβόννης, που σχο

λιάζοντας συνεχώς τις ΓραφΙς έφταναν στη δίχως όρια υποταγή στο δόγμα. Την ί

δια όμως περ(οδο ο Λούθηρος, στο σχόλιό του για την Προς Εβραίους επιοτολή του 

Απόστολου Παύλου, σημειώνει πως «μόνο τ' αυτιά είναι τα όργανα του χριστια

νού», αΦού η Παναγία συνέλαβε το Χριστό «από το αυτί,., ακούγοντας δηλαδή τον 

ευαγγελισμό του αΥΥέλου . 

78. Οι θρύλοι για τον Croquemouche και για τον (ή την) Roquetaillade ή Ro
chetaίllee δ~ είναι γνωοτοι. 
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Πώς δόθηκε τ' όνομα στο Γαργαντούα 

και πώς το έτσουζε 

___ ~.ι ..... _ ... ,.~-.. 

Κεφάλαιο έβδομο 

Ο καλοκάγαθος Γκρανγκουζιέ, ενώ έπινε και ξέκαρδιζόταν 
με τους άλλους, άκουσε την τρομερή κραυγή που έβγαλε ο γιος 

του μόλις αντίκρισε το φως του κόσμου τούτου, καθώς είχε 

γκαρίξει, ζητώντας «Να πιω! να πιω! να πιω!». Και τότε είπε: 

Κε γραν τουα! (Δηλαδή «Τι μέγα που έχεις», τον καταπιώνα 

σου, εννοείται). Ακούγοντας αυτή την κουβέντα, οι καλεσμέ

νοι είπαν πως πραγματικά αυτό το όνομα όφειλε να δοθεί στο 

μωρό: Γαργαντούας,19 αφού, ακολουθώντας το παράδειγμα 
των αρχαίων Εβραίων, αυτή ήταν η πρώτη λέξη που ξεστόμισε 

ο πατέρας στη γέννηση του παιδιού του. Σε αυτό και ο πατέ

ρας βρέθηκε σύμφωνος και στη μάνα άρεσε ετούτο τ' όνομα. 

Και για να τον ημερέψουν το Γαργαντούα, του έδωσαν να πιει 

γενναία και τον πήγαν στην κολυμπήθρα, όπου τον βάφτισαν, 

όπως είναι το έθιμο στους καλούς χριστιανούς. 

Και του διορίστηκαν δεκαεφτά χιλιάδες εννιακόσιες δεκα-

79. Ο Γαργαvτoύας ήταν ένας γίγαντας, ήρωας λαϊκών διηγήσεων, που τ' όνο
μά του oικεLOπoιή~κε ο Ραμπελαί. Ο χαρακτηρισμός «γαργαντούας» συναντιέται 

κιόλας το 1471 και σημαίνει μεγάλος καταπιώνας και κατ' επέκταση λαίμαργος. Ση

μειώνεται ότι η λέξη έχει τη ρίζα της στην ισπανική garganta (= λάρυγγας). Τέλος, 
αξίζει να συγκρίνει κανείς τ' όνομα του ήρωα με τα ονόματα των γονέων του : 
Γκρανγκουζιέ (βλ. σημ. 29) και Γκαργκαμέλ (βλ . σημ. 32) , οπότε έχουμε την οικο
γένεια Φαγάδων (ή Φαταούληδων), αυτών που κατεβάζουν μ' ευκολία τα πάντα 

στο στομάχι τους. 
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τρείς γελάδες από την Ποντίγ και το Μπρεεμόν8Ο για να τις βυ
ζαίνει τακτικά. Γιατί η ανεύρεση παραμάνας, που να επαρ

κούσε το γάλα της, στάθηκε αδύνατη, αν λογαριάσουμε τη με

γάλη ποσότητα που του χρειαζόταν για να τραφεί. Ωστόσο με

ρικοί γιατροί σκοτιστές8 1 βεβαίωσαν πως τον βύζαξε η μάνα 
του κι ότι μπορούσε ν' αρμέξει από τα μαστάρια της χίλιες τε

τρακόσιες δυο βαρέλες και δεκαοχτώ πίντες γάλα κάθε φο

ρά,82 πράγμα απίθανο, κι αυτή τους η βεβαίωση κηρύχτηκε 
σκανδαλώδης από βυζικής απόψεως, προσβάλλουσα τα θεοσε

βή ώτα και αναδίδουσα εκ του μακρόθεν οσμήν αιρέσεως . 83 

Κι έτσι πέρασε ο καιρός, ώσπου έγινε ενός χρόνου και δέκα 

μηνών, οπότε κατά τη συμβουλή των γιατρών, άρχισαν να τον 

βγάζουν βόλτα . Γι' αυτό το σκοπό φτιάχτηκε ένα όμορφο βοϊ

δάμαξο, που επινόησε ο Ζαν Ντενιό. 84 Μέσα σε αυτό τον σε
ριανούσαν εδώ κι εκεί, χαρούμενα , γιατί ήταν ευχάριστος 

στην όψη κι είχε ωραίο μουτράκι - με δεκαοχτώ δίπλες στο πι

γούνι του- και ξεΦώνιζε πολύ λίγο. Χεζόταν όμως κάθε ώρα, 

γιατί ήταν θαυμαστά φλεγματικός85 στα κωλομέρια του, τόσο 

80. PautiIIe ή PontiIIe και Brehemont είνα χωριά στην περιοχή του Σινόν , τρι

γυρισμένα από εύφορα λιβάδια. Αν στεκόταν κανείς στους ήχους Pau-tille και Bre
hemont , θα μπορούσε να υποθέσει πως ο συγγραφέας ενσυνείδητα επέλεξε αυτά τα 
χωριά, που τα ονόματά τους θυμίζουν μάζεμα, κλωστολόγημα (tiIIe) ή βέλασμα (be
bre-brebis). 

81. Οι οπαδοί του Δούνσι.ου Σκότου (Duns Scot), ιατροφιλόσοφου του 130υ 
αιώνα , που εξακολουθούσε να έχει. πέραση στα χρόνια του Ραμπελctί. Οι ουμανι

στές καταφέρονταν κατά του φορμαλισμού του , αντιπαραθέτοντας τη διαύγεια της 

αρχαιοελληνικής σκέψης. 

82. Ένας πρόχειρος υπολογισμός, όπου τα βαρέλια δίνουν 162 λίτρα και οι πί
ντες άλλα 15 περίπου , δίνει ποσότητα 227 .500 λίτρων , οπότε οι γελάδες που ανα

φέρθηκαν θα έπρεπε ν ' αποδίδουν 120 περίπου λίτρα κάθε φορά . Συμπεραίνει κα

νείς πως η Γκαργκαμέλ είχε κάθε φορά γάλα περισσότερο από τόσες γελάδες! 

83. Καθιερωμένη έκφραση στις καταδικαστικές για αίρεση αποφάσεις της Σορ
βόννης : Sententiam piaruIn aurium offensivam et haeresiam sapientem. 

84. Όνομα πολύ διαδεδομένο στην περιοχή του Σινόν. Δεν αποκλείεται να 

πρόκειται για τεχνίτη, που ο Ραμπελαί αναθυμάται εδώ. 

85. Ο Φλεγματικός χαρακτήρας ήταν συνώνυμος του απαθούς , του ανθρώπου 

που δε σφίγγεται και δε συγκρατεί τις φυσιολογικές του λειτουργίες . 
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από φυσικού του, όσο κι από τυχαία προδιάθεση, που οφει

λόταν στο γεγονός ότι κατέβαζε υπερβολικές ποσότητες σε

πτεμβριανού πολτού . 86 Και ποτέ δεν κατέβαζε μια στάλα δί
χως να υπάρχει λόγος, γιατί , αν του συνέβαινε να πεισμώσει , 

να θυμώσει, να μπουρινιάσει ή να κατσουφιάσει, αν χτυπούσε 

τα πόδια του , αν έκλαιγε, αν ξεΦώνιζε , τον ξανάφερναν στα 

συγκαλά του κουβαλώντας του να πιει κι αμέσως ηρεμούσε κι 

έκανε χαρές . 

Μια από τις βάγιες του μου είπε, παίρνοντας όρκο στην πί

στη της, πως είχε τόσο συνηθίσει σε αυτή την πρακτική , ώστε 

ακούγοντας και μόνο τις πίντες και τα καραΦάκια να ντιντι

νίζουν , έπεφτε σ' έκσταση , σαν να γευόταν τις ηδονές του Πα

ραδείσου . Έτσι , οι βάγιες του, λαβαίνοντας υπόψη τους αυτή 

τη θεία διάθεση , για να του τονίσουν το κέΦι το πρωί , έρχο

νταν μπροστά του και χτυπούσαν ποτήρια μ' ένα μαχαίρι ή 

καραφάκια με τα βουλώματά τους ή κανάτες με τα καπάκια 

τους. Κι αυτός ο ήχος τον χαροποιούσε , χοροπηδούσε και να

νουριζόταν μονάχος του , αργοκουνώντας το κεφάλι του , μο

νοχορδίζοντας με τα δάχτυλά του και βαρυτονίζοντας με τον 

κώλο του . 

86. Puree ~epte nlbra l e. Ο νερουλός πολτός ή το ρόφημα του Σεπτεμβρίου. είναι 

- εννοείται- το κραοί. 
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Πώς έντυσαν το Γαργαντούα 

Κεφάλαιο όγδοο 

Όταν ήταν λοιπόν σε αυτή την ηλικία (ενός χρόνου και δέ-

~ κα μηνών), ο πατέρας του έδωσε εντολή να του ράψουν τα 

ρούχα του, στα χρώματα του σογιού του , που ήταν το λευκό 

και το γαλάζιο . Κάθισαν λοιπόν πράγματι και δούλεψαν οι 

ραφτάδες και του έφτιαξαν τα ρούχα του , κομμένα και ραμ

μένα κατά πώς ήταν η μόδα εκείνο τον καιρό. Στα παλιά κα

τάστιχα που βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Μονσο

ρό,87 διαβάζω πως τον έντυσαν ως εξής: 
Για το πουκάμισό του έκοψαν εννιακόσιες πήχες πανί του 

Σατελρό και διακόσιες ακόμα για τις βάτες , σε τετράγωνο 

σχήμα , που έπιαναν κάτω από τις μασχάλες . Και το πουκάμι

σο δεν ήταν διόλου σουρωτό, γιατί το σούρωμα των πουκαμί

σων δεν εφευρέθηκε παρά από τότε όπου οι ασπρορουχούδες, 

έχοντας σπάσει τη μύτη της βελόνας τους, άρχισαν να δουλεύ

ουν με τον πισινό. 88 

Για το ζιπούνι του κόπηκαν οχτακόσιες δεκατρείς πήχες 

λευκό σατέν και για τα σιρίτια και τα κορδόνια του χρειάστη

καν εννιακόσια σκυλίσια τομάρια και μισό. 89 Τότε ήταν που 
άρχισε ο κόσμος να δένει τις βράκες στο ζιπούνι κι όχι το ζι-

87 . Το Montsoreau, μικρή πόλη στο σημείο όπου συναντιούνται οι ποταμοί 
Βιεν και Λουάρ (Λίγηρας), δε διέθετε φυσικά ελεγκτικό συνέδριο. 

88. Φανερά διφορούμενη έννοια . αφού αφορά το πίσω μέρος τη ς βελόνας. αλ

λά και τον πισινό της μοδίστρας . Το βάρος της φράσης ήταν μεγαλύτερο στα χρόνια 

του Ραμπελαί. όπου οι μοδίστρες είχαν τη φήμη γυναικών ελαφρών ηθών . 

89. Το ζιπούνι (ρουτροίnι) , κομμένο μπροστά καρέ ή στρογγυλό , άφηνε να 

φαίνεται το σουρωτό πουκάμισο κι έσφιγγε με κορδόνια , που ήταν πράγματι από 

δέρμα σκύλου . 
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πούνι στις βράκες, πράγμα ολΡτελα αΦύσικο, όπως εν εκτάσει 

ο Οκκάμιος απέδειξε, σχολιάζοντας τα ExponibLEs του κυρίου 
Πανωβρακωμένου. 90 

Για τη βράκα του κόπηκαν χίλιες εκατόν πέντε πήχες κι εν 

τρίτο λευκό μάλλινο λεπτό ύφασμα. Έκαναν σούρες, που έ

πεφταν σε σχήμα κολόνας, γραμμωτές και κροσσάτες πίσω, 

για να μη ζεσταίνονται τα νεφρά. Kαι~μέσα από τις σούρες έ

βγαινε και στεκόταν όσο χρειαζόταν φουσκωτό ένα γαλάζιο 

δαμασκηνό ύφασμα . Και σημειώστε πως ο Γαργαντούας είχε 

πολύ όμορφες γάμπες και σε σωστές αναλογίες σε σχέση με τον 

υπόλοιπο κορμό του. 

Για την πεοδόχη91 κόπηκαν δεκαέξι πήχες κι ένα τέταρτο 
από αυτό το ίδιο ύφασμα . Και το σχήμα της ήταν σαν αντι

στύλι, χάρμα δεμένη σε δυο όμορφους χρυσούς κρίκους, που 

έπιαναν δυο λαβές από σμάλτο, όπου σε καθεμιά βρισκόταν 

δεμένο ένα χοντρό σμαράγδι στο πάχος πορτοκαλιού . Γιατί 

(καθώς λέει ο ορφέας στο Περί Λίθων Εγχειρίδιον και ο Πλί

νιος στο τελευταίο κεΦάλαιο της Φυσικής Ιστορίας του) αυτή 

η πέτρα έχει υψωτικές και τονωτικές αρετές για το ανδρικόν 
μόριον . 92 

Το άνοιγμα της πεοδόχης είχε το μήκος μιας βέργας,93 δα-

90. Ο κύριος Πανωβρακωμένος (Haultechaussade) είναι βέβαια ανύπαρκτο 

πρόσωπο, όπως ανύπαρκτο είναι και το έργο του Exponibles (Έκθεση Σκέψεων) . 

Αντίθετα , ο Οκκάμιος (Olkam ή Occam) ήταν περίφημος νομιναλιστής φιλόσοφος 
του 140υ αιά)να και το βιβλίο του Exponibi/ia εντάσσεται στα έργα του περί της Λο
γικής. 

91. Η βράκα που περιέγραψε ο Ραμπελαί στην προηγούμενη παράγραφο ήταν 
- σύμφωνα με τη μόδα της εποχής - φαρδιά στο πάνω μέρος και στενή από τους 

μηρούς και κάτω . Συνήθως διαφορετικού χρώματος σιρίτια , κορδόνια και σχέδια 

έβγαιναν από τις σούρες του υφάσματος . Στο μπροστινό μέρος αυτό το παντελόνι 

είχε ένα κολλητό ή σουρωτό άνοιγμα όπου έμπαιναν τα γεννητικά όργανα (braguet 
te) . Η ανάγκη αυτής της «θήκης» είναι προφανής , αφού η βράκα είχε περισσότερο 

διακοσμητικό παρά λειτουργικό ρόλο . 

92. Ο ψευδο-ΟρΦέας και ο Πλίνιος δεν ασχολούνται με τέτοιο θέμα ούτε το 

σμαράγδι θεωρήθηκε ποτέ πως είχε τέτοιες ιδιότητες . Αντίθετα εντελώς, του ανα

γνωριζόταν κατευναστική επίδραση . 

93. Canne : μέτρο μήκους (1 .80 μ . ) . 
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ντελωτό όπως η βράκα, με το γαλάζιο δαμασκηνό του ύφασμα 

να φουσκώνει, καθώς ειπώθηκε πιο πάνω. Και βλέποντας την 

όμορφα κεντημένη ούγια του με στριφτή χρυσοκλωστή, τα χα

ριτωμένα χρυσοποίκιλτα συμπλέγματα, στολισμένα με λεπτά 

διαμάντια, λεπτά ρουμπίνια, λεπτούς περουζέδες, λεπτά σμα

ράγδια και περσικά μαργαριτάρια, θα το συγκρίνατε μ' ένα ό

μορφο κέρας της Αμαλθείας, σαν κι εκείνο που έδωσε 'η Ρέα 

στις δυο νύμφες Αδράστεια και Ίδη, τροφούς του Δία:94 πά
ντα χαρμόσυνο , ζουμερό, ανεπαίσθητα ιδρωμένο, πάντα χλοε

ρό, πάντα ανθηρό, πάντα καρπερό, γεμάτο χυμούς, γεμάτο 

άνθη, γεμάτο καρπούς, γεμάτο κάθε λογής καλά. Ν' αρνηθώ 

το Θεό, αν δεν ήταν ωραίο πράγμα να το βλέπεις. Θα σας εκ

θέσω ωστόσο πολύ καλύτερα το ζήτημα στο βιβλίο που έγρα

ψα περί Της Σεμνότητας της Πεοδόχης. 95 Εν πάση περιπτώσει, 
σας πληροφορώ πως αν ήταν [το άνοιγμα] μακρύ και φαρδύ, 

ήταν εξίσου καλά στολισμένο και καλά φροντισμένο κι από 

μέσα. Δεν έμοιαζε κατά τίποτα με τις υποκριτικές πεοδόχες 

που έχουν ένα μάτσο λιμοκοντόροι, γεμάτες αέρα σκέτο προς 

μεγάλη ζημία του γυναικείου Φύλου. 

Για τα παπούτσια του κόπηκαν τετρακόσιες έξι πήχες βε

λούδο σε χρώμα έντονο γαλάζιο. Και κόπηκαν με νοστιμάδα 

σε παράλληλες φράντζες, που ενώθηκαν μεταξύ τους σχηματί

ζοντας ομοιόμορφους κυλίνδρους . 96 
Για το σόλιασμα χρησιμοποιήθηκαν χίλια εκατό τομάρια 

από σταχτιές γελάδες, κομμένα να στενεύουν στην άκρη.97 

94. Η Ρέα, κόρη της Γης, για να σώσει το γιο της Δία από τη λαιμαργία του 

πατέρα του Κρόνου , που καταβρόχθιζε τα παιδιά του , τον παρέδωσε στις δύο κό

ρες του βασιλιά της Κρήτης, που τον έτρεφαν με το γάλα της κατσίκας Αμάλθειας. 

95. Βλ. σημ. 2. 
96. Τα παπούτσια των κομψευομένων της εποχής ήταν πάνινα. Πολύ φαρδιά 

στο μπροστινό μέρας (μύτη) , καλύπτονταν από διπλωμένο σε ραλό ύφασμα , κομμέ

νο στο ανάλογο μέγεθος . Τα κομμάτια αυτά ράβονταν μεταξύ τους . 

97. Το δέρμα αγκάλιαζε το πόδι, φτιάχνοντας έτσι κάτι σαν τσαρούχι . Κοβό

ταν λοιπόν, ώστε να στενεύει στη Φτέρνα, οπότε το στενό μέρας ανασηκωνόταν και 

ραβόταν στα πλαϊνά κλείνοντας το παπούτσι . 
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Για το μανδύα του κόπηκαν χίλιες οκτακόσιες πήχες βε

λούδο γαλάζιο, βαμμένο χτυπητό, κεντημένο στις άκρες με ό

μορφες κληματίδες και στη μέση με κύπελλα από σιρίτι αση

μένιο, αλυσιδωτά δεμένα μεταξύ τους με κρίκους χρυσούς και 

πλήθος μαργαριταριών, δηλώνοντας έτσι πως θα γινότάν κα
λός αδειοκανάτης,98 σαν θα ερχόταν ο καιρός του. 

Το ζωνάρι του έγινε από τριακόσιες πήχες και μισή από 

τρίχινο μεταξωτό, μισό λευκό και μισό γαλάζιο (εκτός κι αν 

λαθεύομαι οικτρά). 

Το σπαθί του δεν ήταν. από τη Βαλένσια, ούτε το κοντομά

χαιρό του από τη Σαραγόσα, γιατί ο πατέρας του σιχαινόταν 

αυτούς τους μεθυσμένους και νεοΦώτιστους παλικαράδες, α

ληθινούς τριβόλους. Είχε όμως το ωραίο ξύλινο σπαθί του και 

το κοντομάχαιρό του από πετσί κατεργασμένο. Κι ήταν και τα 

δυο βαμμένα και χρυσωμένα όπως ο καθένας θα επιθυμούσε 

να τα είχε. 

Το πουγκί του φτιάχτηκε από το αρχίδι ενός ελέφαντα, που 

του έδωσε ο Χερρ Πρακοντάλ, ανθύπατος της Λιβύης.99 

Για :ΤΟ Φόρεμά του κόπηκαν εννιά χιλιάδες εξακόσιες πήχες 

μείον δύο τρίτα από γαλάζιο βελούδο σαν το προηγούμενο, 

όλο περασμένο χρυσοκλωστή διαγώνια. Κοιτάζοντάς το από 

μια ορισμένη γωνία έβγαζε ένα άφατο χρώμα, σαν αυτό που 

βλέπουμε στο λαιμό της τρυγόνας και που έτερπε θαυμαστά 

τους οΦθαλμούς των θεατών. 100 

Για το σκούφο του κόπηκαν τριακόσιες δυο πήχες κι ένα 

τέταρτο από λευκό βελούδο. Και του δόθηκε σχήμα φαρδύ και 

στρογγυλό, σε αναλογία με το μέγεθος της κεφαλής, γιατί ο 

πατέρας του έλεγε πως εκείνα τα καλπάκια κατά τη μόδα των 

98. Βλ. σημ. '1. 
99. Αν πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, ίσως είναι ο Humbert de Praco

nlal , άρχοντας της Αγκώνας , κουρσάρος υπό τις διαταγές του βασιλιά Φραγκίσκου 

Α ', που είχε αναπτύξει μεγάλη δράση το 1544. 
100. Τα υφάσματα που άλλαζαν χρώμα είχαν μεγάλη πέραση στα χρόνια του 

Ραμπελαί. 
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Αραβοχριστιανών, που ήταν σαν πατικωμένη πίτα, θα έφερ

ναν μια μέρα συμφορά στους καλοκουρεμένους που τα φο

ρούν. 1Ο1 

Για λοΦίο είχε στο καπέλο του ένα όμορφο μεγάλο γαλάζιο 

Φτερό , παρμένο από έναν πελεκάνο της άγριας γ ρκανίας χώ

ρας,1Ο2 που με χάρη έπεφτε στο δεξί αυτί του. 
Για μενταγιόν [στο καπέλο του] είχε, πάνω σε μια χρυσή 

πλάκα που ζύγιζε εξήντα οκτώ ημίλιτρα,1Ο3 ένα ειδώλιο από 
ταιριασμένο σμάλτο, που παρίστανε ένα ανθρώπινο σώμα με 

δυο κεΦάλια, γυρισμένα το ένα προς το άλλο , τέσσερα χέρια, 

τέσσερα πόδια και δυο πισινούς, έτσι όπως λέει ο Πλάτων στο 

Συμπόσιο πως ήταν άλλοτε η ανθρώπινη Φύση στη μυθική αρ

χή της . Και κυκλικά ήταν γραμμένο με γράμματα ιωνικά: 

ΑΓ ΑΠΗ ΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΕΑ ΥΤΗΣ. 104 

Για το λαιμό είχε μια χρυσή αλυσίδα που ζύγιζε είκοσι πέ

ντε χιλιάδες εξήντα τρία ημίλιτρα,1Ο5 δουλεμένη στο σχήμα χο
ντρών κόκκων, ανάμεσα στους οποίους ήταν περασμένοι χο

ντροί πράσινοι λίθοι από ίασπη, χαραγμένοι και σμιλεμένο ι σε 

σχήμα δρακόντων, τριγυρισμένων από ακτίδες και σπίθες, 

στολίδια που φορούσε παλιά ο βασιλιάς Νεχεψώ . Ι Ο6 Κι αυτή 

101 . Πριν μερικές δεκαετίες είχε ολοκληρωθεί η ανακατάληψη της Ισπανίας 
(Reconquista) με τις συντονισμένες προσπάθειες των βασιλείων της Καστίλλης και 
της Αραγώνας , που είχαν συνενωθεί με το γάμο του Φερδινάνδου και της Ισαβέ

λας. Οι δύο μονά\;lχες , πιστοί καθολικοί, είχαν δ~ώξει επιτέλους τους 'Αραβες και 

τους Εβραίους από τη χώρα. Οι 'Αραβες διασπάρηκαν στην Ανατολή και τη Β. Α

φρική , ενώ οι Εβραίοι πήραν το δρόμο της Ανατολής κατά κύριο λόγο. Αυτά τα γε

γονότα είχαν ακόμα τον απόηχό τους και στη μόδα της εποχής. όπου το καπέλο ή

ταν απαραίτητο στοιχείο της ένδυσης . Οι προσηλυτισμένοι στο χριστιανισμό 'Αρα

βες ήταν κουρεμένοι βαθιά κι αυτή η συνήθεια αποτελούσε περίγελο , καθώς οι 

Γάλλοι είχαν μακριά μαλλιά. 

102. Η Υρκανία , χά)ρα κοντά στη Κασπία Θάλασσα, ήταν η πατρίδα των Πάρ

θων. 

103. Βάρος μεγαλύτερο από 16 κιλά . 

104. Ελληνικά στο κείμενο . Εδάφιο από την Προς Κορινθίους Α ' ιγ ' 5 επιστο
λή του απόστολου Παύλου . 

105. Βάρος που ξεπερνάει τα 6.000 κιλά. 
106. Φαραώ του Ίου Π .Χ . αιώνα , που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν μέγα α

στρολόγο και μάγο . 
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η αλυσίδα κατέβαινε ως τη βάση του στέρνου, πράγμα που υ

πήρξε ευεργετικό σε όλη του τη ζωή, καθώς γνωρίζουν οι Έλ

ληνες γιατροί. 107 

Για τα γάντια του χρησιμοποιήθηκαν δεκαέξι δέρματα από 

στοιχειά και τρία από λυκανθρώπου ς για το κέντημά τους. 

Και φτιάχτηκαν από τέτοιο υλικό κατά την απόφαση που πή

ραν οι καββαλιστές του αγίου Λύκα. 1Ο8 

Για τα δαχτυλίδια του (που ο πατέρας του επιθυμούσε να 

φοράει, ώστε ν' ανανεώσει το αρχαίο σημείο της τάξης των ευ

γενών),I{)9 πέρασε στο δείκτη του αριστερού του χεριού ένα 
ρουμπίνι χοντρό σαν αυγό στρουθοκαμήλου, δεμένο όμορφα 

με ολοκάθαρο χρυσάφι. Στον παράμεσο του ίδιου χεριού είχε 

ένα δαχτυλίδι, καμωμένο από τέσσερα μέταλλα μαζί, κατά το 

θαυμαστότερο τρόπο που είδε ποτέ κανείς, δίχως το ατσάλι να 

βλάπτει το χρυσάΦι, δίχως το ασήμι ν' αλλοιώνει το χαλκό. 

Όλα αυτά φτιάχτηκαν από τον καπετάν Σαπουί και τον Αλ

κοφριμπάς, τον καλό του αντιπρόσωπο. ι 10 Στον παράμεσο του 
δεξιού χεριού είχε ένα δαχτυλίδι σε σχήμα ελικοειδές, όπου ή

ταν δεμένο ένα τέλειο μελί ρουμπίνι, ένα διαμάντι σμιλεμένο 

πρισματικά κι ένα σμαράγδι του Φύσωνα,111 αμύθητης αξίας, 

107. Κατά τον ψευδο-Γαληνό, ο πράσινος ίασπις επέτρεπε καλύτερη λειτουρ
γία του στομάχου , αν ακουμπούσε στο κάτω μέρος του στέρνου . 

108. Saint-Louand: χωριό κοντά στο Σινόν . Οι καββαλιστές (μελετητές της ε

βραϊκής Καββάλα) είναι οι Βενεδικτίνοι καλόγεροι του Σαιν-Λουάν , που ο Ραμπε

λαί δεν τους είχε σ' εκτίμηση για τις εμμονές και στρεψοδικίες τους . Τόσο οι κα
λόγεροι. όσο και οι κάτοικοι του χωριού πίστευαν στα φαντάσματα και τους λυ
κανθρώπους (/oups-garous) . Ο Ραμπελαί φαίνεται πως διάλεξε το χωριό τους , επει
δή η ονομασία του συγγενεύει με τους λύκους (Lou-"Ind) . 

109. Όταν ο μονάρχης έχριζε κάποιον ιππότη , του έδινε ένα δαχτυλίδι, σημάδι 
της παραχώρησης Φέουδου . Πιστευόταν πως αυτή η συνήθεια συνέδεε τη φεουδαρ

χία με τους Ρωμαίους , που φορούσαν δαχτυλίδια ως δείγματα ιδιοκτησίας κι εξου

σίας . Εδώ , ο Γαργαντούας ανανεώνει και συνεχίζει την ευγενική γενιά των γιγά-
ντων . 

ι 10. Πρόκειται ίσως για το Michel Chapuys, κυβερνήτη ενός βασιλικού πλοίου , 
φίλο του Ραμπελαί , ο οποίος εμφανίζεται με το ψευδώνυμό του Αλκοφριμπάς και 
την ιδιότητα του εμπόρου. 

Ι 11 . Ένας από τους τέσσερις ποταμούς του Παραδείσου , όπου έρεαν χρυσός 

και πολύτιμοι λίθοι . 
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γιατί ο Χανς Κάρβελ,112 μέγας λιθογνώστης του βασιλιά της 
Μελινδίας,113 τα εκτιμούσε ότι είχαν αξία εξήντα εννιά εκα
τομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων δεκαοκτώ πλου

σιόμαλλων αμνών. 114 Την ίδια εκτίμηση έκαναν κι οι [τραπε
ζίτες] Φούγκερ του Αμβούργου. 115 

112. Hans Carνel. Ήρωας λαϊκών παραμυθιών. 
113. Βλ. σημ . 59. 
114. 69.894.018 χρυσά νομίσματα , που είχαν την εικόνα του αμνού , συμβόλου 

του Ιησού, του Αμνού του θεού . 

115. Οι Fugger ήταν περίφημη δυναστεία τραπεζιτών του Αμβούργου , με πε

λάτες μονάρχες, σε βαθμό που υποστηρίζεται ότι οι διαδοχές σε ορισμένους θρό

νους είχαν σχέση με τα χρέη προς τους Φούγκερ ή με επενδύσεις που αυτοί έκαναν 
σ' έναν υποψήφιο διεκδικητή μοναρχίας . 
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Τα χρώματα και η περι6ιιλ ιί 
του Γαργαντούα 

ΚεΦάλαιο ένατο 

Τα χρώματα του Γαργαντούα ήταν το λευκό και το γαλά

ζιο , όπως μπορέσατε να διααάσετε προ ολίγου. Με αυτά ο πα

τέρας του ήθελε να κάνει κατανοητό πως ο γιος του θα προ

καλούσε επουράνια χαρά. Γιατί το λευκό σήμαινε στα μάτια 

του χαρά , ευχαρίστηση , απολαύσεις και ευφροσύνη , ενώ το 

γαλάζιο πράγματα τ' ουρανού . 

Δεν αμφιαάλλω διόλου πως διααάζοντας αυτές εδώ τις λέ

ξεις θα ειρωνευτείτε ετούτο το γερο-μπεκρή [που σας μιλάει] 

και θα κρίνετε μια τέτοια ερμηνεία των χρωμάτων ιδιαίτερα 

χονδροειδή και ακυρολόγο . Εσείς λέτε πως το λευκό σημαίνει 

πίστη και το γαλάζιο σταθερότητα . Αλλα , δίχως να θέλω να 

σας ταρακουνήσω , να σας εκνευρίσω , να σας κεντρίσω , ούτε 

να σας ψυχράνω (γιατί ο καιρός είναι επικίνδυνος), απαντή

στε μου , αν έχετε την καλοσύνη. Δε θ' ασκήσω κανέναν κατα

ναγκασμό σε βάρος σας ή σε βάρος άλλων , όποιοι κι αν είναι . 

Μια λέξη μόνο θα σας πω περί του θέματος. 

Ποιος σας ωθεί; Ποιος σας τσιγκλίζει ; Ποιος σας λέει πως 

το λευκό σημαίνει πίστη και το γαλάζιο σταθερότητα; Ένα τι

ποτένιο βιαλίο είπατε : ένα βιαλίο που πουλιέται από τους γυ

ρολόγους και τους αγιογδύτες υπό τον τίτλο: Η Σηματογραφία 

των Χρωμάτων. Ποιος είναι ο συγγραΦέας του ; Όποιος κι αν 

είναι , στάθηκε συνετός που δεν έααλε πουθενά τ' όνομά του . 

Κατά τ' άλλα όμως , δεν ξέρω τι πρέπει να θαυμάσω καταρχήν 
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σε αυτόν τον άνθρωπο: το θράσος του ή τη βλακεία του;116 
Το θράσος του, επειδή δίχως λόγο, δίχως αιτία κι αφορμή, 

τόλμησε να βγάλει διάταγμα τι πράγμα θα συμδόλιζαν τq 

χρώματα, όπερ αποτελεί μέθοδο των τυράννων που θέλουν η 

αυθαιρεσία τους να έχει θέση λογικής, όχι των σοΦών και των 

μορφωμένων, που με αναμφισδήτητα επιχειρήματα ικανοποι

ούν τον αναγνώστη . 

Τη βλακεία του, που πίστεψε ότι δίχως άλλες αποδείξεις κι 

αξιόπιστα τεκμήρια η οικουμένη θα καθόριζε τη συμπεριφορά 

της με το μωρόπιστο τρόπο του ν' αποδίδει τις ονομασίες [των 

πραγμάτων και των εννοιών]. 

Στην πραγματικότητα (όπως λέει η παροιμία: «Σε κώλο μ' 

ευκοιλιότητα ποτέ σκατό δε λείπει») βρήκε κάτι ξεμωραμέ

νους, ξεχασμένους από την εποχή των ψηλών καπέλων, 117 που 
πίστεψαν στα γραφτά του και σύμφωνα με αυτά σμίλεψαν τ' 

αποΦθέγματα και τα λεγόμενά τους, σέλωσαν τα μουλάρια 

τους, έντυσαν το προσωπικό τους, έδαψαν τις βράκες τους, 

κέντησαν τα γάντια τους, κρέμασαν κρόσσια στα κρεδάτια 

τους, ζωγράφισαν τα λά6αρά τους, συνέθεσαν τραγούδια και 

(πράγμα ακόμα πιο χειρότερο) έκαναν πλανέματα κι άτιμα 

παιχνίδια στα κρυφά σ' ενάρετες γυναίκες παντρεμένες. 118 

Σε τέτοια σκοτάδια πλανιούνται ετούτοι οι αυλικοί καυχη
σιάρηδες κι εφευρέτες των διφορούμενων, που θέλοντας στα 

116. Το βιβλΙΟ αποδίδεται σ' έναν αυλικό της Αραγώνας, που το συνέθεσε στα 
μέσα του 150υ αιώνα και μόλις είχε κυκλοφ<>ρήσει στη Γαλλία. Διατηρώντας τη με

σαιωνική αντίληψη ότι καθετί έχει μια μυστική σχέση με την ηθική και τη θεολογία, 

προβάλλει την έννοια ότι η φύση είναι ένα δάσος συμβόλων, πράγμα που ο Ραμπε

λαί αρνείται , αν και πολλοί ουμανιστές δεν ήταν της γνώμης του. 

117. Η μόδα των ψηλών καπέλων ανθούσε στον 150 αιώνα. 
118. Μια νέα τάξη , φεουδαρχική στην καταγωΥή της, εισέρχεται στην κοινωνία 

της Αναγέννησης, εγκαταλείποντας την αγριότητα των ηθών κι επιβάλλοντας τους 

καλούς τρόπους, μέσα από είδη συμπεριφ<>ράς, αντικείμενα και εραλδικά σύμβολα. 

Ένας άλλος πολιτισμός γεννιέται και δημιουργεί τη δική του μυθολογία. Ο Ραμπε

λαί, οπαδός της λογικής κατά το αρχαιοελληνικό πρότυπο , βρίσκει πως αυτά τα 

καμώματα δε συνιστούν παρά. ανόητες επιφάσεις. 
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οικόσημά τους να συμβολίσουν την ελπίδα [από το λατινικό 

spero]', βάζουν να τους ζωγραΦίσουν μια σφαίρα, φτερά που
λιών για ξεφτέρια, μιαν ανκολία για μελαγχολία, τη δικέρατη 

σελήνη για ζωή ανερχ6μενη φωτεινή στον ορίζοντα, ένα σπα

σμένο τραπέζι για mεοκοπία τράπεζας, ένα 6χι και μια πανο

πλία για να δηλώσουν δεν κρατά, ένα κρε6άτι δίχως πάπλωμα 

για να πουν διπλωματούχος. Όλες αυτές οι ομωνυμίες είναι 

τόσο αδέξιες, τόσο άγευστες, τόσο χωριάτικες και βάρβαρες, 

ώστε θα έπρεπε να κρεμιέται μια ουρά αλεπουδίσια στο λαιμό 

όλων εκείνων που θα ήθελαν στο εξής να τις χρησιμοποιήσουν 

στη Γαλλία -μετά την Αναγέννηση των κλασικών γραμμά

των- και να τους ετοιμάσει κανείς μια μάσκα από γελαδίσια 

σβουνιά. 
Για τους ίδιους λόγους (αν μπορούν αυτά να ονομαστούν 

λόγοι μάλλον παρά ονειροβασίες), θα μπορούσα να ζωγραΦί

σω ένα πανέρι, για να δηλώσω πως με πονάνε, ένα βάζο μου

στάρδας για να πω πως η καρδιά μου βράζει σαν μούστος, ένα 

δοχείο νυκτ6ς για έναν παπά κατανυκτικ6 και τον πάτο της 

βράκας μου για μια βάρκα τρίπατη και την πεοδ6χη μου για 

τσιτωμένη Δίκη και το σκυλοκούραδο για στύλο ντούρο, όπου 

κρέμεται ο έρωτας της φιλεναδίτσας μου. 
Εντελώς αλλιώτικα έκαναν σε αλλοτινούς καιρούς οι σοφοί 

της Αιγύπτου, όταν χρησιμοποιούσαν, για να γράψουν, τα 

γράμματα που ονόμαζαν ιερογλυφικά. Κανείς δε γινόταν να 

τα καταλάβει, αν δε γνώριζε τις αρετές, τις ιδιότητες και τη 

φύση των πραγμάτων που απεικόνιζαν. Όταν όμως ήταν 

γνώστης, μπορούσε να καταλάβει αυτά τα σημεία. Ο Ώρος Α

πόλλων συνέθεσε ελληνικά δυο βιβλία119 και ο Πολύφιλος εξέ
θεσε περισσότερα στην Υπνερωτομαχία. 12Ο Στη Γαλλία έχετε 

119. Τα ΙεΡΟΥλυφικα, απόκρυφο βιβλίο του φιλόλογου Ώρου Απόλλωνα, ήταν 

γνωοτά στη Δύση κι είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη των αλληγορικών εμβλημάτων. 

120. Πρόκειται για το αλληγορικό μυθιοτόρημα του Φραντσέσκο Κολόννα, που 

είχε κυκλοφορήσει στη Βενετία το 1499 από το τυπογραφείο του Άλδου Μανού
τιου . Κοσμημένο με γκραβούρες μνημείων και ιερογλυφικών, είχε μεγάλη πέραση 

οτους κύκλους των βιβλιόΦιλων . 
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ένα μικρό παράδειγμα στο έμολημα του κυρίου Ναύαρχου ,121 

που αρχικά ανήκε στον Αύγουστο. 

Το μικρό μου πλεούμενο όμως δε θ' ανοίξει πανιά ανάμεσα 

σε αυτές τις αούσσους και σ' ετούτα τα διόλου θελκτικά περά

σματα: επιστρέφω να δέσω στο λιμάνι απ' όπου σαλπάρισα. 

Έχω την ελπίδα να μπορέσω μια μέρα να γράψω για το θέμα 

εκτενέστερα και ν' αποδείξω τόσο με φιλοσοφικούς συλλογι

σμούς, όσο και με δόγματα αποδεκτά κι εγκεκριμένα από τα 

πιο αρχαία χρόνια, πόσα χρώματα περιλαμοάνει η Φύση, ποια 

είναι και τι μπορεί να συμοολίζει το καθένα τους, αρκεί ο 

Θεός να μου γλιτώσει το καλούπι της σκούφιας μου, το κρα

σομπούκαλο, όπως έλεγε η γιαγιά μου. 122 

121 . Είναι ο GuiIlaume Gouffier, άρχοντας του Bonnivet. Το έμβλημά του 
Σπεύδε βραδέως, που αποδίδεται στον αυτοκράτορα της Ρώμης Οκταβιανό Αύγου

στο, απεικονίζει ένα δελφίνι (σύμβολο της ταχύτητας) πάνω σε μια άγκυρα (σύμ

βολο της στάσης) . Σημειώνεται πως αυτό ήταν το σήμα των εκδόσεων του Άλδου 

Μανούτιου . 

122. Το καλούπι της σκούΦιας, όσο και το κρασομπούκαλο, είναι τα «περιέ

χοντα» , όπου το «περιεχόμενο» είναι το κεφάλι. Το κεΦάλι παίρνει το καλούπι της 

σκούΦιας που Φοράει κι είναι ένα μπουκάλι για το μυαλό που περιέχει . 
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Περί του τι σημαίνουν 

τα Ί/2ώματα λευκό και γαλάζιο 

Κεφάλαιο δέκατο 

Το άσπρο λοιπόν σημαίνει χαρά, ευτυχία κι ευφροσύνη και 

δεν είναι α6άσιμη αυτή η σημασία, αλλά σωστή και δίκαιη, 

πράγμα που μπορείτε να επιδε6αιώσετε, αν, εγκαταλείποντας 

τις προκαταλήψεις σας, θελήσετε ν' αφουγκραστείτε αυτά που 

πρόκειται να σας εκθέσω τώρα. 

Ο Αριστοτέλης λέει πως, αν θεωρήσουμε δυο πράγματα 

αντίθετα στο είδος τους, όπως καλό και κακό, αρετή και δια

Φθορά, κρύο και ζεστό, μαύρο κι άσπρο, ηδονή και πόνο, χα

ρά και πένθος και ούτω καθεξής, και τα ζευγαρώσουμε έτσι 

ώστε το αντίθετο του ενός είδους ν' αντιστοιχεί λογικά στο α

ντίθετο ενός άλλου, προκύπτει ότι το άλλο μέρος της αντίθε

σης συνταιριάζεται με την έννοια που απόμεινε. Παράδειγμα: 

αρετή και διαΦθορά είναι έννοιες αντίθετες σ' ένα είδος. Το ί

διο είναι το καλό και το κακό. Αν ένα από τα αντίθετα του 

πρώτου είδους ταιριάζει στο ένα από το δεύτερο είδος, όπως 

η αρετή στο καλό, αφού είναι γνωστό πως η αρετή είναι καλή, 

το ίδιο θα ισχύσει και για τις δυο εναπομένουσες έννοιες, που 

είναι η διαΦθορά και το κακό, γιατί η διαΦθορά είναι κακή. 

Αφού αυτός ο κανόνας της λογικής έγινε κατανοητός, πάρ

τε ετούτα τα δυο αντίθετα: χαρά και λύπη, και στη συ'Χέχεια 

το άσπρο και μαύρο, που από τη Φύση τους είναι αντιΌετικά. 
Αν λοιπόν είναι αποδεκτό ότι το μαύρο σημαίνει πένθος, δί

καια το λευκό θα σημαίνει χαρά. 

Κι αυτή η σημασία δεν έχει επιδληθεί από ανθρώπινη αυ-
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θαιρεσία, αλλά έγινε αποδεκτή από κοινή παραδοχή, την ο

ποία οι φιλόσοφοι ονομάζουν jus gentium, δηλαδή οικουμενι
κό δίκαιο ισχυρό για όλες τις χώρες . 

Όπως καλώς γνωρίζετε, όλοι οι λαοί, όλα τα έθνη (εξαιρώ 

τους αρχαίους Συρακούσιους και μερικούς Αργείους123 που 

είχαν στραΌό μυαλό), όλες οι γλώσσες, για να δηλώσουν και 

να εξωτερικεύσουν τη λύπη τους, φορούν ρούχα μαύρα και 

κάθε πένθος μεταφράζεται με το μαύρο. Αυτή η πανθομολο

γούμενη παραδοχή δεν έγινε δίχως η φύση να την αιτιολογήσει 

με κάποιο επιχείρημα ή κάποια εξήγηση, που ο καθένας να 

είναι σε θέση να καταλάοει αμέσως και μόνος του, δίχως να 

χρειάζεται να το διδαχτεί προκαταοολικά από κανέναν άλλο 

-πράγμα που ονομάζουμε φυσικό δίκαιο. 

Για τους ίδιους λόγους , η φύση ώθησε όλον τον κόσμο να 

εννοεί με το λευκό χρώμα χαρά, γλέντι , ευτυχία , ηδονή κι α

πολαύσεις. 

Σε καιρούς περασμένους, οι Θράκες και οι Κρήτες σημά

δευαν τις καλότυχες και χαρωπές μέρες με άσπρες πέτρες, ενώ 

τις θλιοερές και κακότυχες με μαύρες . 

Η νύχτα δεν είναι μήπως απαίσια, θλιοερή και μελαγχολι

κή; Είναι μαύρη και σκοτεινή λόγω στέρησης. Το Φέγγος δε 

χαροποιεί όλη τη φύση; Είναι λευκότερο απ' οτιδήποτε άλλο. 

Για να σας το αποδείξω, θα μπορούσα να σας παραπέμψω στο 

βιολίο του Λαυρέντιου Βάλλα κατά του Μπάρτολου , 124 η μαρ

τυρία όμως του Ευαγγελίου θα σας ικανοποιήσει: Ο Ματθαίος 

λέει στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος: Vestimenta ejus facta sunt 
alba sicut lux, « τα δε ίμάτια αυτού έγένετο λευκα ώς το Φώς» 

(κεφ. ΙΖ ' 2). Κι εκείνη η φωτεινή λευκότητα άφηνε να δια-

123. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως οι Συρακούοιοι και οι Αργείοι φσρούσαν 
λευκά ενδύματα, όταν πενθούσαν. 

124. Ο ουμανιστής Laurent Valla (150ς αιώνας) είχε κατηγορήσει το Bartole , 
περίφημο νομοδιδάσκαλο του προηγούμενου αιώνα , ότι χρησιμοποιούσε τη στε

ρεότυπη φράση πως το Φως είχε χρώμα χρυσό , ενώ ο ι αισθήσεις αποκαλύπτουν ότι 

το φως είναι λευκό. 
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φαίνονται για τους τρεις αποστόλου ς του [τον Πέτρο, τον Ιά

κωοο και τον Ιωάννη] η ιδέα και η απεικόνιση των αιώνιων α

πολαύσεων. Γιατί με τη λάμψη του φωτός όλοι οι θνητοί ανα

γαλλιάζουν, όπως μαρτυρούν τα λόγια εκείνης της γριάς, που 

δίχως ένα δόντι στο στόμα της, έλεγε ακόμα: Bonα lux! [Γλυκό 
φως!] Και ο Τωοίας (Τωσίτ, κεφ. Ε ') απάντησε, όταν ο άγγε

λος Ραφαήλ τον χαιρέτησε, όταν πια είχε χάσει την όρασή του: 

«Ποια χαρά θα μπορούσα να έχω εγώ, που δε βλέπω το φως 

τ ' ουρανού;». Ντυμένοι με αυτό το ίδιο χρώμα, οι άγγελοι 

μαρτύρησαν τη χαρά όλης της οικουμένης για την Ανάσταση 

του Σωτήρα (Ιωάννης, Κ' 12: «δύο αγγέλους εν λευκοϊς καθε
ζομένους») και την Ανάληψή του (Πράξεις των Αποστόλων, 

Α' 1 Ο : « και ίδου ανδρες παρειστήκεισαν αύτοϊς εν εσθήτι λευ

κfj»). Με παρόμοια ενδυμασία είδε ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγ

γελιστής ντυμένους τους πιστούς στην επουράνια και μακάρια 

Ιερουσαλήμ (Αποκάλυψη, Δ', 4: «πρεσσυτέρους περισεσλημέ
νους εν ίματίοις λευκοϊς» και Ζ' 9, Ζ ' 13: «οί περισεσλημένοι 

Ηις στολας τας λευκάς»). 

Διαοάστε την ιστορία της αρχαιότητας, τόσο την ελληνική, 
όσο και τη ρωμαϊκή . Θα βρείτε ότι η πόλη' ΑλΟα (πρώτο α

χνάρι της Ρώμης) οικοδομήθηκε και πήρε τ' όνομά της, επειδή 

εκεί βρέθηκε μια λευκή γουρούνα. 125 

Θα μάθετε πως όταν είχε βγει ψήφισμα ότι ο στρατηγός που 

είχε καταγάγει νίκη σε βάρος των εχθρών όφειλε να μπει με 

θρίαμοο στη Ρώμη, έμπαινε ανεοασμένος σ' ένα άρμα που έ

σερναν λευκά άλογα. Το ίδιο ίσχυε και για εκείνον που έμπαι

νε επευφημούμενος.126 Γιατί κανένα σημάδι ούτε χρώμα άλλο 

125. Ο Βιργίλιος (Αινειάδα, ραψωδία 111. στίχοι 388-393) αναφέρει πως όταν 
ο γιος του Αινεία Αοκάνιος είδε μια γουρούνα ολόλευκη , όρισε να χτιστεί σ' εκείνο 

το σημείο μια πόλη που ονομάστηκε Alba (Λευκή) Longa. Αυτή η πόλη του Λατίου 
είναι η απαρχή της Ρώμης . 

126. Η είσοδος στη Ρώμη υπό τις επευφημίες του λαού ήταν μια μορφή ελάσ
σονος θριάμβου. 
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από το λευκό δεν μπορούσε να εκφράσει με μεγαλύτερη βε-

6αιότητα τη χαρά της άφιξής τους. 

Θα μάθατε πως ο Περικλής, στρατηγός των Αθηναίων, 

αποφάσισε πως εκείνο το σώμα των στρατιωτών του που θα 

τρα60ύσε στην τύχη ασπροΦάσουλα, θα περνούσε όλη τη μέρα 

με χαροκόπια, διασκεδάσεις και ξεκούραση, την ώρα που οι 

υπόλοιποι θα πολεμούσαν . 127 Χιλιάδες άλλα παραδείγματα 
και παραθέματα θα μπορούσα να σας αναφέρω σχετικά, αλλά 

δεν είναι εδώ ο τόπος. 

ΕΦόσον θα έχετε καταλά6ει αυτό, θα μπορείτε να λύσετε 

ένα πρό6λημα που ο Αλέξανδρος Αφροδισιεύς θεώρησε άλυ

το: «Γιατί ο λέων, που με την κραυγή και το βρυχηθμό του κα

τατρομάζει όλα τα ζώα, το μόνο που φο6άται και σέ6εται εί

ναι ο λευκός πετεινός;»128 Γιατί (όπως λέει ο Πρόκλος στο βι-
6λίο του De Sacrificio et Magia, 129) η παρουσία των αρετών του 
ήλιου, οργάνου όπου εναποθηκεύεται όλο το γήινο και το κο

σμικό Φως, έχει μεγαλύτερη σημασία κι επίδραση στον άσπρο 

κόκορα απ' ό,τι στο λιοντάρι, τόσο εξαιτίας του χρώματός 

του, όσο κι εξαιτίας των ειδικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστι

κών του. Ακόμα καλύτερα, λέει πως συχνά εμφανίστηκαν 

διά60λοι, που έχοντας πάρει τη μορΦή λεόντων εξαφανίστη

καν μεμιάς, όταν βρέθηκαν μπροστά σε λευκό κόκορα. 

Αυτή είναι η εξήγηση, γιατί οι Γαλάτες, δηλαδή οι Γάλλοι 

(που ονομάστηκαν έτσι, γιατί είναι από φυσικού τους λευκοί , 

σαν το γάλα -όπως λένε οι Έλληνες_130) φέρουν ευχαρίστως 

127. Ο Πλούταρχος αναφέρει στο ΒΙο του Περικλή (κεφ . 27) πως ο Αθηναίος 
στρατηγός, ενώ πολιορκούσε τη Σάμο , για να διασκεδάσει την ανυπομονησία των 
στρατιωτών του , τους είχε χωρίσει σε οκτώ ομάδες , από τις οποίες μια αναπαυόταν 

μετά από κλήρωση . 

128. Ο Αλέξανδρος Αφροδισιέας, σχολιαστής του Αριστοτέλη που έζησε στον 

30 αιώνα, είχε ετοιμάσει έναν κατάλογο άλυτων προβλημάτων , όπου όμως δεν α

ναφέρει το χρώμα του πετεινού . 

129. Ο Ραμπελαί έχει κατά νου το Μαρσίλιο Φικίνο , πλατωνιστή του 150υ 

αιώνα. που είχε σχολιάσει το βιβλίο του Πρόκλου (50ς Π.Χ . αιώνας) για τις θυσίες 

και τη μαγεία . 

130. Ελληνικά στο κείμενο. 
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λευκά φτερά στα καπέλα τους. Είναι πράγματι από τη Φύση 

τους ευχάριστοι, άδολοι, ευπροσήγοροι και πολυαγαπημένοι 

και διάλεξαν για σύμ60λο και λά6αρό τους το λουλούδι που 

ξεπερνάει όλα τ' άλλα σε λευκότητα: τον κρίνο . 

Αν ρωτάτε πώς από το λευκό χρώμα η φύση μάς δίνει να 

καταλά60υμε χαρά κι ευφροσύνη, θα σας απαντήσω πως αυτό 

συμ6αίνει κατ' αναλογία και φυσική ταυτότητα. Γιατί -όπως 
το λευκό τεμαχίζει και διαχέει εξωτερικά την όραση, διαλύο

ντας εμφανώς τα οπτικά πνεύματα!3!, σόμφωνα με τη γνώμη 
του Αριστοτέλη στο έργο του Προ6λήματα και την άποψη των 

προοπτικολόγων!32 (πράγμα που βλέπετε από την εμπειρία 
σας, όταν περνάτε βουνά σκεπασμένα με χιόνι, οπότε παραπο

νιόσαστε ότι δεν μπορείτε να δείτε καλά, όπως ο ΞενοΦών 

γράφει πως συνέ6η στους ανθρώπους του κι ο Γαληνός εκθέτει 

διά μακρών στο δέκατο βι6λίο του έργου του Περί της Χρήσης 

των Μελών του Σώματος)- κατά τον ίδιο τρόπο η καρδιά, 

υπό την επήρεια μιας πρωτόγνωρης χαράς, διαχέεται στο εσω

τερικό του σώματος και υΦίσταται μια προφανή διάλυση των 

ζωικών πνευμάτων . Αυτή η διάλυση είναι δυνατό να ενταθεί 

σε τέτοιο σημεΙο, ώστε η καρδιά αποστερείται της τροφοδο

σίας της και, κατά συνέπεια, η ζωή σ6ήνει από τέτοια υπερ-

. 6άλλουσα χαρά, όπως λέει ο Γαληνός στο δωδέκατο βι6λίο της 
Μεθόδου, στο πέμπτο βι6λίο Περί της Έδρας των Συναισθη

μάτων, στο δεύτερο βι6λίο Περί των Αιτίων των Συμπτωμά

των. Κατά τις μαρτυρίες του Μάρκου Τούλιου [Κικέρωνα] στο 

πρώτο βι6λίο των Τουσκουλανών Διατριοών, του Βέρριου, 

του Αριστοτέλη, του Τίτου Αί6ιου (που αναΦέρει παρόμοια 

περίπτωση μετά τη μάχη των Καννών), του Πλίνιου (στο έ6δο-

13]. Ορισμένα «ζωικά πνεύματα» των αριστοτελικών διέφευγαν από τα μάτια , 

δημιουργώντας μιαν ακτινοβολία που επέτρεπε την οπτική αντίληψη των πραγμά

των από την ψυχή . Κάθε οπτικός ερεθισμός δημιουργεί συνεπώς διάλυση της ου

σίας του ματιού . Όσο αυτό το φαινόμενο είναι εντονότερο, τόσο η αντίληψη είναι 

πιο συνειδητή . 

132. Ειδικοί της προοπτικής, που στήριζαν τις γνώσεις τους στα σχόλια γύρω 

από τα αριστοτελικά έργα για το θέμα . 
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μο βι6λίο , κεΦάλαια τ~άντα δύο και πενήντα τρία), του Αύ

λου - Γέλλιου (στο τρίτο, δέκατο πέμπτο βι6λίο και επόμενα), 

αυτό θα πρέπει να έτυχε παλιά στο Διαγόρα το Ρόδιο, στο 

Χίλωνα, στο Σοφοκλή, στο Διονύσιο, τύραννο των Συρακου

σών, στο Φιλιππίδη, στο Φιλήμονα, στον Πολυκράτη, στο Φι

λιστίωνα, στο Μάρκο Γιου6έντιο και σε άλλους, που πέθαναν 

από χαρά. Κι όπως λέει ο Α6ικέννας (στο δεύτερο βι6λίο του 

Καν6να και στο έργο του Περί των Δυνάμεων της Καρδιάς) 

σχετικά με τη ζαφορά, η οποία τόση απόλαυση Φέρνει στην 

καρδιά, ώστε την αποστερεί από ζωή, λόγω άμετρης διάλυσης 

και διαστολής, αν πάρει κανείς υπερ60λική δόση. Συμ60υλευ

τείτε σχετικά τον Αλέξανδρο Αφροδισιέα133 , στο πρώτο βι6λίο 
των Problemαtum, κεφάλαιο δεκαεννιά. υοπερ έδει δείξαι. 

Μια στιγμή όμως! Εισέρχομαι βαθύτερα σε αυτό το θέμα 

απ' ό,τι καθόρισα στην αρχή . Θα μαζέψω λοιπόν τα πανιά 

εδώ και θα βάλω στην άκρη τα υπόλοιπα για ένα βι6λίο ολο

κληρωτικά αφιερωμένο σε αυτή την υπόθεση. Θα πω μόνο με 

μια λέξη πως το γαλάζιο σημαίνει σίγουρα τον ουρανό κι ε

πουράνια πράγματα, κατά τον ίδιο τρόπο όπου το λευκό ση

μαίνει χαρά κι ευχαρίστηση. 

133. Βλ. σημ. 128. 
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Περί της εφησικής ηλικίας του Γαργαντούα 

Κεφάλαιο ενδέκατο 

Ο Γαργαντούας από τριών μέχρι πέντε χρονών ανατράφηκε 

κι εκπαιδεύτηκε σε πάσα πρεπούμενη γνώση, σύμφωνα με την 

προσταγή του πατέρα του. Κι αυτό τον καιρό τον πέρασε ό

πως όλα τα μικρά παιδιά του τόπου του : δηλαδή πίνοντας, 

τρώγοντας και κάνοντας νάνι, τρώγοντας, κάνοντας νάνι και 

πίνοντας, κάνοντας νάνι, πίνοντας και τρώγοντας. 

Διαρκώς κυλιόταν στις λάσπες, γάνωνε τη μύτη του, πασά

λει6ε τα μούτρα του, στρα60πατούσε τα παπούτσια του , έχα

Φτε μύγες και κυνηγούσε χαρούμενος τις πεταλούδες, που το 

βασίλειό τους όριζε ο πατέρας τουl34 • Kατoυρo~σε πάνω στα 
παπούτσια του, χεζόταν στο βρακί του , ξεμυξιαζόταν στα μα

νίκια του, άφηνε να τρέχει η μύξα μέσα στη σούπα του. τσα
λα60υτούσε όπου έ6ρισκε, έπινε μέσα στο πασούμι του και 

κάθε λίγο έτρι6ε την κοιλιά του μ' ένα καλάθι. Τρόχιζε τα δό
ντια του πάνω σ' ένα ξυλοπάπουτσο, έπλενε τα χέρια του μέσα 
στο ζουμί της σούπας , χτενιζόταν με μια κούπα, καθόταν α
νάμεσα σε δυο καρέκλες, με τον πισινό κατάχαμα, σκεπαζόταν 
μ' ένα σακί βρεγμένο, έπινε τρώγοντας τη σούπα του, έτρωγε 

το τσουρέκι του δίχως ψωμί, δάγκωνε γελώντας, γελούσε δα
γκώνοντας, στρα60μουτσούνιαζε, όταν έδινε λεφτά στο δισκο 
της εκκλησίας έκλανε μαζί, κατουρούσε κόντρα στον ήλιο, 
κρυ6όταν μέσα στο νερό βροχή να μην τον πιάνει, με το σφυρί 

κρύο το σίδερο κοπανούσε, αεροκοπανούσε , έκανε το γλυκο-

134. Βλ. σημ . 33. 
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μίλητο, ξερνοοολούσε τ' αντερά του, έλεγε το πατερημών από 

της μαϊμούς τον κώλο, ξαναγύριζε στην κουοέντα του, γύριζε 

τα πάνω κάτω , τα έλεγε στη νύφη για να τ' ακούει η πεθερά , 

έοαζε το αμάξι μπροστά από τ' άλογα, ξυνόταν εκεί όπου δεν 

είχε φαγούρα, τα έογαζε με το τσιγκέλι, αγκάλιαζε μπόλικα κι 

έσφιγγε μια στάλα, στην αρχή έτρωγε το άσπρο το ψωμί του, 

καλίγωνε τα τζιτζίκια, γαργαλιόταν για να γελάσει, τύλωνε 

την παραδαρμένη του, πρόσφερε δεμάτια σανό στον Ύψιστο, 

έψελνε τον εσπερινό στον όρθρο και το έορισκε πολύ σωστό, 

έτρωγε λάχανα κι έχεζε πράσα, διέκρινε τις μύγες μέσα στο 
γάλα, έκανε τις μύγες να παραπατάνε, κούρευε το χαρτί, γά

νωνε την περγαμηνή , το 'κοοε λάσπη , έπινε με το ασκί, λογά

ριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, χτυπούσε τα πουρνάρια χωρίς να 

πιάνει τα πουλάκια, νόμιζε πως τα σύννεφα είναι τηγανάκια 

μπακιρέ-Υια κι οι κωλοφωτιές φανάρια, έογαζε από ένα σακί 

δυο αλέσματα, έκανε το γάιδαρο για να έχει πίτουρο, έκανε τη 

γροθιά του κόπανο, έπιανε τα πουλιά και με τον πρώτο πήδο, 

ήθελε αγάλι αγάλι να γίνεται στην πλέξη το πουλόοερ, το γάι

δαρο που του 'διναν τον κοίταζε στα δόντια, έλεγε ό,τι του 

κατέοαζε η γκλάοα του, ανάμεσα στα χλωρά έκαιγε και τα ξε

ρά, έχωνε το χαντάκι αντί να το ξεχώσει, φύλαγε το φεγγάρι 
να μην το Φάνε οι λύκοι, αν ο ουρανός έ.πεφτε και τον πλά

κωνε, περίμενε να πιάσει τους κορυδαλλούς, «την άνάγκην Φι

λοτιμίαν έποιήσατο», ό,τι το ψωμί, έλεγε , τέτοιος κι ο ψωμάς, 

δε σκοτιζόταν ούτε για καραΦλιασμένους ούτε για «κεκαρμέ

νους» , κάθε πρωινό έσκιζε τη γάτα\35 . Τα κουτάοια του πατέ
ρα του έτρωγαν στην τσανάκα του. Κι αυτός επίσης έτρωγε 

μαζί τους. Τους δάγκωνε τ' αυτιά κι εκείνα του γρατσούνιζαν 

τη μύτη . Τους φυσούσε τον κώλο κι εκείνα του έγλειφαν τ' α

κρόχειλα. 

Κι ξέρ 'τι κάτι, ουρέ πιδιά; Που τσ' βαρέλας του κακ6 ν' σας 

135. Αυτή η σειρά αποτελείται από παροιμίες κι εκφράσεις Ι ρήσεις της εποχής, 
που προσπαθήσαμε, στο μέτρο του δυνατού , να μεταφέρουμε στις δικές μας αντί

στοιχες εκφράσεις. 
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πιάσ' κι σας τρικλίσει, εκείνος ο νεαρός ασελγής, χούφτιαζε α

σταμάτητα τις γκου6ερνάντες του και τους τα έφερνε τα πάνω 

κάτω, τα πίσω μπρος -βρε, το γαϊδουρογάιδουρο!- κι έκανε 

κιόλας αρχή και δοκίμαζε το άνοιγμα της βράκας του, που κα

θημερινά οι γκου6ερνάντες του στόλιζαν με όμορφα μπουκέ

τα, με όμορφες κορδέλες, με όμορφα λουλούδια και με όμορφα 

κρόσσια. Περνούσαν τον καιρό τους να την πλάθουν ανάμεσα 

στα χέρια τους σαν να ήταν μαντζούνι κι ύστερα λύνονταν στο 

γέλιο, όταν εκείνη σήκωνε τ' αυτιά της, λες κι αυτό το παιχνίδι 

τις είχε γεμίσει ευχαρίστηση . 

Η μια την ονόμαζε μικρό μου πίρο, η άλλη βελονάρα μου, 

η άλλη κοραλλένιο μου κλαρί, η άλλη κάνουλά μου, βούλωμά 

μου, ξυλοτρύπανό μου, σπρωχτήρι μου, τρι6έλι μου, κρεμα

στό στολίδι μου, βαρ6άτο μου νοστίμισες και βάλ' το από κά

τω, σηκωτικό μου, ροζούλι σαλαμάκι μου, ντροπαλούλι αρχι

δάκι μου. 

«Δική μου είναι, έλεγε η μία. 

- Δική μου είναι, έλεγε η άλλη . 

- Εγώ, έλεγε η τρίτη, δε θα έχω τίποτα; Μα την πίστη μου, 

θα πιάσω να του την κόψω λοιπόν. 

- Μπα! Να του την κόψεις; έλεγε μια άλλη . Θα τον πονέ

σεις, κυρά μου . Κό6εις το πράγμα των παιδιών; Τότε θα λέ

γεται "Κύριος Διχωσουρίτσας"». 

Και για να τον διασκεδάσουν, όπως τα παιδάκια του τόπου 

του, του έφτιαξαν οι γκου6ερνάντες έναν όμορφο μύλο από τα 

φτερά ενός ανεμόμυλου του ΜιρεμπαλαΙ 136 

136. Παλιά βαρονία του Mίrebeau με πολλούς ανεμόμυλους, στην περιοχή του 
Πουατού . Αν επιμείνουμε στην άποψη ότι ο Ραμπελαί παίζει με τις ονομασίες τό

πων κι ανθρώπων, τότε το Myrebalays θα μεταφραζόταν θαυμασόσκουπα (mire= 
θαύμασε, balai= σκούπα) . 

87 



Για τα ψεύτικα άλογα του Γαργαντούα 

Κεφάλαιο δωδέκατο 

Ύστερα , για να είναι σε όλη του τη ζωή καλός κασαλάρης, 

του έφτιαξαν ένα όμορφο και μεγάλο ξύλινο άλογο, που το έ

κανε ν' αναπηδάει, να τινάζεται , να ξεφεύγει γέρνοντας, να 

κλοτσο60λάει και να χορεύει : όλ' αυτά μαζί. Το έσαζε να βη

ματίζει , να τροχάζει , να στρασοπατάει , να καλπάζει , . να πλα

γιοδρομεί, να ετεροδρομεί, να κάνει ετερομήκη πέδη, το καμη

λοειδές και το του ονάγρου βάδισμα . Του άλλαζε τρίχωμα (ό

πως οι καλόγεροι αλλάζουν στιχάριο στις γιορτές) : καστανό 

μουντό, κοκκινοτρίχικο , σταχτί με βούλες άσπρες , ποντικο

τρίχικο , ελαφοτρίχικο , ασπροσταχτοκοκκινοτρίχικο, γελαδί

σιο, φαιομαυρόστικτο, υπερυθρόστικτο, μελανόλευκο, λευκό . 

Από ένα ξυλάμαξο, έφτιαξε ο ίδιος για τον εαυτό του ένα 

άλογο για το κυνήγι , από το στειλιάρι του ληνού ένα άλλο για 

κάθε μέρα κι από μια μεγάλη δρυ ένα μουλάρι με το χασά του 

για το σπίτι . Επιπλέον είχε δέκα ή δώδεκα γι' αλλαγή [όταν τ' 

άλλα ήταν κουρασμένα] κι εφτά για το ταχυδρομείο. Και τα 

έσαζε όλα ετούτα να ξαπλώνουν δίπλα του . 

Μια μέρα, ο άρχοντας Εξηντασελόνης επισκέΦθηκε τον πα

τέρα του Γαργαντούα εν πομπή και παρατάξει, την ίδια μέρα 

όπου ο δούκας Τσαμπαφάης κι ο κόμης Βρεχταέρης είχαν πάει 

κι εκείνοι να τον δουν. Και, μα την πίστη μου , το σπίτι ήταν 

λίγο στενό για τόσο κόσμο , ιδιαίτερα μάλιστα κατά τους στά

σλους. ο επιστάτης λοιπόν κι ο σιτιστής137 του ως άνω αφέντη 

137. Γινεται φανερό πως ο Ραμπελαί ειρωνεύεται και πως ο Φιλάeγυρος , Ρaί

nensac (Pain-en-sac = Ψωμοσάκουλας και κατ' επέκταση τσΙ-Υκούνης) κι οι σ\ιvτρo-
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Εξηντα6ελόνη, για να πληροφορηθούν αν υπήρχαν άλλοι ά

δειοι στά6λοι στο σπίτι, απευθύνθηκαν στο Γαργαντούα, νεα

ρό αγοράκι πια, και τον ρώτησαν στα κρυΦά πού βρίσκονταν 

οι στά6λοι των στρατιωτικών αλόγων, πιστεύοντας πως τα 

παιδιά δε διστάζουν ν' αποκαλύψουν τα πάντα. 

Τους οδήγησε τότε από τη μεγάλη σκάλα του πύργου, περ

νώντας από τη δεύτερη αίθουσα σε μια μεγάλη γαλαρία, από 

την οποία μπήκαν σ' ένα φαρδύ πυργίσκο . Καθώς ανέ6αιναν 

κάτι άλλες σκάλες, ο σιτιστής είπε στον επιστάτη: 

«Ετούτο εδώ το παιδί μάς κοροϊδεύει, γιατί οι στά6λοι δε 

βρίσκονται ποτέ στους πάνω ορόφους του σπιτιού. 

- Δεν κατάλα6ες καλά, είπε ο επιστάτης, εγώ ξέρω τόπους 

στη Λυόν, στη Μπομέτ, στο Σινόν κι αλλού, όπου οι στά6λοι 

είναι στο ψηλότερο μέρος της κατοικίας138 κι έτσι υπάρχει 
ίσως έξοδος στην ταράτσα. Θα τον ρωτήσω όμως, για να βε-

6αιωθούμε». 

Γύρισε λοιπόν και ρώτησε το Γαργαντούα: 

«Πού μας πας, χρυσούλι μου; 

- Στο στά6λο, όπου έχω τα πολεμικά μου ·άλογα, απάντη

σε! Όπου να 'ναι φτάσαμε. Ετούτα τα σκαλάκια πρέπει ν' α

νε60ύμε». 

Ύστερα, περνώντας τους από μιαν άλλη μεγάλη αίθουσα, 

τους οδήγησε στο δωμάτιό του και σπρώχνοντας την πόρτα 

είπε: 

φσί του Francrepas (Franc-repas) και Mouillevent (Mouille-vent) δεν έχουν έρθει με 
τόσους ανθρώπους και τόσο μεγάλη έφι.ππη ακολουθία. Δεν υπήρχε συνεπώς mai
tre d' hόIeI (=επιστάτης επιΦορτισμένος να φροντίζει τα γεύματα) ούτε fouπier (= 
υπεύθυνος για το κατάλυμα των ανθρώπων της ακολουθίας, υπεύθυνος να εξασφα

λίσει το κονάκι και τα σιτηρέσια) . Αυτά τα άτομα έχουν εδώ τον τίτλο για λόγους 

επίδειξης, όχι όμως και τέτοια «εξειδΙκευση». 

138. Οι περιοχές που αναφέρθηκαν ήταν χτισμένες αμφιθεατρικά σε κατηφσρι
κές πλαγιές. Δεν αποκλείεται λοι.πόν ο πρώτος όρ<>Φος ενός σπιτιού να βρισκόταν 

στο ίδιο επίπεδο με την αυλή κάποιου άλλου 'ή ο στάβλος, στο πίσω μέρος του σπι

τιού , να ήταν ψηλότερα από το ίδιο το σπίτι . Στην περίπτωση της La Beaumette, 
όπου υπήρχε μοναστήρι στο οποίο για ένα διάστημα σπούδασε ο συγγραφέας, τα 

οικήματα ήταν στο βάθος μιας πλαγιάς και πίσω τους υψώνονταν τα καλλιεργήσιμα 

μέρη, υποστηριγμένα με ξερολιθιές. 
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«Ορίστε οι στάολοι που ζητάτε. Κι ορίστε το μικρό βαροά

το ισπανικό μου άλογο, ορίστε το μουνουχισμένο αγγλικό μου 

άλογο, το γασκονικό μου , το ουγγαρέζικό μου». 

Και φορτώνοντάς τους ένα χοντρό μαδέρι, είπε: 

«Σας δίνω ετούτο το φρυγικό άλογο. Το πήρα στη Φρα

γκφούρτη, αλλά κρατήστε το δικό σας. 139 Είναι καλό αλογάκι 
και πολύ ανθεκτικό . Μ' ένα μικρούλι γεράκι, μισή ντουζίνα 

κοκεράκια και δυο λαγόσκυλα θα γίνετε βασιλιάς για όλο ε

τούτο το χειμώνα από πέρδικες και λαγούς. 

- Μα τον αϊ-Γιάννη, είπαν εκείνοι, την πάθαμε . Τώρα μας 

παίζει τον παπά. 

- Λάθος, είπε ο Γαργαντούας. Τρεις μέρες πάνε και παπά 

δεν είδαμε εδώ μέσα». 

Μαντέψτε τώρα τι τους έμενε καλύτερο να κάνουν: να πάνε 

να κρύψουν την ντροπή τους ή να βάλουν τα γέλια για να το 

διασκεδάσουν; 

Καθώς ξανακατέοαιναν πολύ συγχυσμένοι, τους ρώτησε: 

«Μήπως θέλετε κανέναν τουροά; 

- Τι είναι αυτό, είπαν εκείνοι . 

- Είναι, τους απάντησε, πέντε κουράδες λουρίδα, για να 

σας φτιάξω ένα Φίμωτρο . 

- Για σήμερα, είπε ο επιστάτης, αν δεν ψηθούμε για καλά, 

φωτιά ποτέ δε θα μας κάψει. Μες στο λαρδί μάς έοαλε, μου 

φαίνεται. Καλά μας την έφερες, μικρέ μου. Κάποια μέρα θα σε 

δούμε πάπα. 

- Κι εγώ το ίδιο λογαριάζω, είπε ο Γαργαντούας. Ως τότε 

όμως εσύ θα μου έχεις γίνει πεταλούδα κι ετούτος εδώ ο πα

παγάλος θα είναι τέλειος παπόφιλος. 

- Μάλιστα, μάλιστα, είπε ο σιτιστής. 

- Όμως, είπε ο Γαργαντούας, για μάντεψε πόσες βελονιές 

έχει το πουκάμισο της μάνας μου. 

139. Τα άλογα της Φρυγίας χώρας (Friesland) στην Ολλανδία ήταν γνωστά για 
την αντοχή τους και ζεύονταν σε μεγάλες άμαξες. Οι Ολλανδοί τα πουλούσαν στην 

εμποροπανήγυρη της Φραγκφούρτης. 
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- Δεκάξι , είπε ο σιτιστής. 

- Τα λόγια σου, είπε ο Γαργαντούας, δεν είναι του Ευαγ-

γελίου, γιατί έχει εκατό μπροστά και άλλες τόσες πίσω κι ά

σχημα πολύ τις μέτρησες. 

- Πότε; είπε ο σιτιστής. 

- Όταν σου κάναμε τη μύτη σου κάνουλα στο βαρέλι, είπε 

ο Γαργαντούας, για να τραοήξουμε ένα καντάρι σκατό, και το 

λαρύγγι σου χωνί, για να βάλουμε το σκατό σε άλλο δοχείο, 

γιατί ο πάτος είχε πάρει αέρα. 

- Χριστούλη μου, είπε ο επιστάτης, βρήκαμε άνθρωπο για 

κουΟέντα . Κύριε παρλαδόρε, ο Θεός να σε φυλάει από κακό, 

γιατί το στοματάκι σου φρεσκάδα βγάζει» . 

Καθώς κατέοαιναν βιαστικά, πέταξαν το χοντρό μαδέρι 

που τους είχε φορτώσει, κάτω από τις καμάρες της σκάλας. 

«Τι διάολο κακοί καοαλάρηδες που είσαστε, είπε τότε ο 

Γαργαντούας. Το κοντονούρικό σας το άλογο σας παρατάει 

στην ανάγκη. Αν έπρεπε να πάτε από δώ στο Καϋζάκ,140 τι θα 
προτιμούσατε: να καοαλήσετε ένα χηνάκι ή να πηγαίνετε μια 

γουρούνα με λαιμαριά; 

- Κάλλιο να έπινα» είπε ο σιτιστής. 

Και λέγοντας ετούτα τα λόγια, μπήκαν στην κάτω αίθουσα, 

όπου βρισκόταν όλη η συντροφιά. Κι όταν τους διηγήθηκαν ε

τούτη την καινούρια ιστορία, τους έκαναν να γελάσουν σαν 

κοπάδι από μύγες. 

140. Το φέουδο του Cahusac ανήκε σ' έναν ανιψιό του Ζοφρουά ντ ' Εστισσάκ, 

που ήταν προστάτης του Ραμπελαί. 

91 



Πώς ο Γκρανγκουζιέ αναγνώρισε 
τη θαυμαστή διάνοια του Γαργαντούα από 

την εφεύρεση ενός κωλοσφουγγιού 

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο 

Ενώ έκλεινε τα πέντε του χρόνια, ο Γκρανγκουζιέ, επι

στρέφοντας από την ήττα των Καναρριανών, Ι4Ι πήγε να δει το 
γιο του Γαργαντούα! Ένιωσε αγαλλίαση, όπως ένας τέτοιος 

πατέρας μπορούσε να νιώσει βλέποντας ένα τέτοιο παιδί και, 

καθώς τον φιλούσε και τον έσφιγγε στην αγκαλιά του, του έ

κανε ένα σωρό παιδιάστικες ερωτήσεις. Κι ήπιε συναγωνιζό

μενος αυτόν και τις γκουοερνάντες του, τις οποίες μεταξύ των 

άλλων ρώτησε με μεγάλο ενδιαΦέρον αν τον είχαν κρατήσει 

καθαρό και στ' άσπρα του . Σε αυτή την ερώτηση , ο Γαργα

ντούας απάντησε πως είχε λάοει τα μέτρα του με τέτοιο τρόπο , 

ώστε σε όλη τη χώρα δεν υπήρχε αγόρι καθαρότερο από την α

φεντιά του. 

«Πώς έτσι ; είπε ο Γκρανγκουζιέ. 

- Ανακάλυψα, απάντησε ο Γαργαντούας, μετά από μα

κροχρόνιες και λεπτομερείς έρευνες, έναν τρόπο να σκουπίζω 

τον πισινό μου. Πρόκειται για τον πιο αρχοντικό, τον πιο κα

λό και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο που είδε ποτέ άνθρω

πος . 

141. Canarriens: Κάτοικοι της φανταστικής χώρας Καναρρίας (Canarrie), που 
αναΦέρεται σε μεσαιωνικές διηγήσεις . Ο Ραμπελαί επανέρχεται σε αυτή τη χώρα , 

στην οποία δίνει κιόλας βασιλιά (βλ . κεφ. 50). Μεταφράσαμε Καναρριανοί και όχι 

Κανάρριοι για να μην υπάρξει σύγχυση με τα Κανάρια Νησιά , αν και μερικοί υπο

στηρίζουν πως πήραν τ' όνομά του ς από την ανύπαρκτη Καναρρία . 
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- Ποιον τρόπο; είπε ο Γκρανγκουζιέ . 

- Αυτό θα σου διηγηθώ ευθύς αμέσως , είπε ο Γαργα-

ντούας : 

«Σκουπίστηκα μια φορά με το βελούδινο κασκολί μιας δε

σποινίδας και το βρήκα μια χαρά, γιατί η απαλότητα του βε

λούδου του μου προξένησε άφατη απόλαυση στον πάτο μου . 

'Αλλη μια φορά με τη σκουφίτσα της ίδιας δεσποινίδας και 

το αποτέλεσμα υπήρξε πανομοιότυπο. 

Μιαν άλλη φορά μ' ένα λαιμομάντιλο . 

Μιαν άλλη φορά με τ' αυτάκια μιας σκούφιας από πορΦυ

ρό σατέν , αλλά τα στολίσματα , καμωμένα από ένα σωρό σκα

τένιες χάντρες, μου έγδαραν όλο τον αφεδρώνα . Κι είθε ο μα

καρίτης ο άγιος Αντώνιος να κάψει την κωλοτρυπίδα του χρυ

σοχόου που τις έραψε και της κυράς που τις φορούσε! 

Αυτό το κακό πέρασε , σκουπίζοντας τον πισινό μου μ' ένα 

καπέλο νεαρού ακόλουθου, όμορφα πλουμισμένο με φτερά 

σαν μισθοφόρου ΕλΟετού . 

Ύστερα , ενώ τα έκανα πίσω από ένα φράχτη, βρήκα μια 

μαρτιάτικη γάτα l42 και σκουπίστηκα, αλλά τα νύχια της μου 
ξέσκισαν όλο το περίνεο. 

Γιατρεύτηκα την επόμενη μέρα , όταν σκουπίστηκα με τα 
γάντια της μάνας μου, άριστα αρωματισμένα με γιασεμούνι . 

Ύστερα σκουπίστηκα με σφάκα , μάραθο , άνηθο, μαντζου

ράνα , τριαντάφυλλα , κολοκυθόφυλλα , κουνουπιδόφυλλα , σε

σκλόφυλλα , αμπελόφυλλα, αγριομολόχες , Φλόμο (σου κοκκι

νίζει τον κώλο), με μαρουλόφυλλα και φύλλα από σπανάκι 

-και μη ρωτάς τι ωφέλεια βρήκα!- με παρθενούδι , με υδρο

πέπερι [ή κωλόλυσσα], με τσουκνίδες , με σύμφυτο . Μ' έπιασε 

όμως τέτοια κωλοπιλάλα, από την οποία γιατρεύτηκα , σκου

πίζοντας τον πισινό μου με την πεοδόχη μου . 

Ύστερα σκουπίστηκα με τα σεντόνια, με την κουοέρτα , με 

142. Οι γάτες που γεννιούνται το Μάρτιο είχαν τη φήμη πως ήταν οι καλύτερες 

κα ι οι πιο άγριες. 
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τις κουρτίνες , μ' ένα μαξιλάρι, μ' ένα χαλί , με μια πράσινη 

τσόχα, μ' ένα ξεσκονόπανο, με μια πετσέτα, μ' ένα μυξομάντι

λο , με μια ρόμπα. Σε όλα αυτά βρήκα περισσότερη ευχαρίστη

ση απ' όση νιώθουν οι ψωριάρηδες , όταν τους περνάνε με το 

ξυστρί. 

- Πολύ ωραία, είπε ο Γκρανγκουζιέ, αλλά ποιο κωλο

σφούγγι βρήκες καλύτερο; 

- Πλησιάζουμε, είπε ο Γαργαντούας, κι όπου να 'ναι θα 

το μάθεις [πού κολλάει όλο ετούτο] το Κύριε ελέησον . Σκου

πίστηκα με σανό , με άχυρο , με γουρουνοκύστη, με στουπί , με 

μαλλί , με χαρτί. 

Όμως 

πάντα θα βρει στ' αρχίδια του αρχή σκατού να πήζει , 

όποιος το βρόμιο κώλο του με χαρτί τον σκουπίζει. 

- Μπα, είπε ο Γκρανγκουζιέ , βρε αρχιδάκι μου , μήπως 

κόλλησες στο Φλασκί και σου κολλήθηκαν οι ρίμες κιόλας; 

- Νουαί , βασιλιά μου , είπε ο Γαργαντούας , ριμάρω τόσο 

και παραπάνω. Και καθώς με τις ρίμες αυτώνομαι , σιναχώνο

μαι . 'Ακουσε τι λένε στους χέστηδες οι τοίχοι της χρείας μας: 
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Του σκατούμενου 

τσιρλούμενου 

κλανιάρη 

και χεζιάρη 

το σκατό του 

στο φευγιό του 

μας ραντίζει 

τον καθένα . 

Βρε βρομιάρη , 

κουραδίζεις 

και στραγγίζεις , 

τ ' α·ί-Αντώνη να σε κάψει η φωτιά , 

αν καθεμιά 

απ' τις τρύπες σου , 

που χάσκουν ετσιδά, 

δε σκουπίζεις προτού να Φύγεις μακριά . 



«Θέλεις λίγο ακόμα από τέτοια λόγια; 

- Νουαί, απάντησε ο Γκρανγκουζιέ. 

- Τότε, εCπε ο Γαργαντούας, ιδού ένα: 

ΡΟΝΤοΙ43 

Χέζοντας τις προάλλες μύρισα 

το φόρο που στον κώλο μου χρωστάω. 

Αλλιώτικη βγήκε μυρουδιά απ' ό,τι συνηθάω 

κι άρχισα να βρομοκοπάω. 

Αχ! αν κάποιος μου 'φερνε τη ρήγισσα, 

την κόρη που περίμενα [και λαχταράω] 

χέζοντας 

θα 'πιανα να της καλαΦάτιζα την τρύπα 

απ' όπου κατουράει καταπώς ξέρω κι είπα. 

Και τα δαχτύλια της στο μεταξύ 

την τρύπα του σκατού μου θα βόλευαν μαζί, 

χέζοντας». 

«Για πες τώρα, αν σου κοτάει , πως δεν ξέρω τι μου γίνεται! 

Μα τη μούνα του Χριστού, δεν τα έφτιαξα εγώ , αλλά ακού

γοντας ετούτη εδώ τη γιαγιούλα που βλέπεις να τ' απαγγέλλει , 

τα πήρα και τα έριξα στο δίχτυ της μνήμης μου . 

- Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, είπε ο Γκρανγκουζιέ. 

- Ποιο; ρώτησε ο Γαργαντούας. Το χέσιμο; 

- Όχι, είπε ο Γκρανγκουζιέ , το κωλοσφούγγισμα. 

- Θα βγάλεις όμως να πληρώσεις, ρώτησε ο Γαργαντούας, 

μια βαρέλα μπρούσκο κρασί, να σου παρα6γώ σε αυτό το θέ

μα ; 

- Ναι, μα την αλήθεια, απάντησε ο Γκρανγκουζιέ. 

- Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για κωλοσφούγγισμα, είπε ο 

Γαργαντούας, εκτός αν υπάρχει βρομισιά. Και δεν μπορεί να 

υπάρχει βρομισιά, αν δεν υπάρχει χέσιμο . Συνεπώς, πρέπει να 

χέσουμε , πριν σκουπίσουμε τον κώλο μας. 

143. Είδος ποιήματος, με κύριο χαρακτηριστικό την επάνοδο λέξεων; που δη

μιουργούν την αίσθηση κύκλων (rond). 
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- Ω, είπε ο Γκρανγκουζιέ , τι λογικός που είσαι, αγοράκι 

μου χρυσό . Μια από αυτές τις μέρες θα σε βάλω να περάσεις 

δόκτορας στη φαιδρή σοφία,l44 μα το Θεό, γιατί έχεις μυαλό 
περισσότερο απ' ό,τι περιμένει κανείς από την ηλικία σου . Συ

νέχισέ μου λοιπόν, σε παρακαλώ , αυτή τη σφουγγοκωλαρική 

κου6έντα . Και, μα το γένι μου, αντί για μια βαρέλα μπρούσκο 

θα σου δώσω πενήντα πιθάρια, εννοώ πενήντα πιθάρια από 

αυτό το σπουδαίο κρασί της Βρετάνης, που δε βγαίνει στη 

Βρετάνη, αλλά σ' εκείνο τον εύφορο τόπο της Βερόνης.145 

-Ύστερα, είπε ο Γαργαντούας, σκούπισα τον πισινό μου 

μ' ένα φέσι, μ' ένα μαξιλάρι , μια παντούφλα, μια κυνηγετική 

τσάντα , ένα καλάθι (τι δυσάρεστο κωλοσφούγγι κι αυτό!) και 

κατόπιν μ' ένα καπέλο . Και σημείωσε πως, μεταξύ των καπέ

λων, υπάρχουν άλλα από τσόχα ξυρισμένη, άλλα τρίχινα, άλ

λα βελούδινα κι άλλα ταφταδένια. Το καλύτερο απ' όλα τους 

είναι το τρίχινο , γιατί σου κάνει ένα γερό καθάρισμα από τα 

κόπρανα. Ύστερα σκουπίστηκα με μια κότα, μ' έναν κόκορα, 

μ' ένα κοτοπουλάκι , με το πετσί ενός μοσχαριού, ενός λαγού, 

ενός περιστεριού, ενός κορμοράνου, με το χαρτοφύλακα ενός 

δικηγόρου , με μια κουκούλα , μ' ένα τσεμπέρι , μ' ένα πετσί. 

» Για να κλείσουμε όμως αυτό το κεΦάλαιο, λέω κι υποστη

ρίζω πως δεν υπάρχει καλύτερο κωλοσφούγγι από ένα χηνάκι 

με μπόλικα φτεράκια, αρκεί να του κρατάς το κεφάλι ανάμεσα 

στα σκέλια . Σου δίνω το λόγο μου πως νιώθεις μια θεσπέσια 

απόλαυση στην κωλοτρυπίδα , τόσο εξαιτίας της απαλότητας 

του φτερώματος, όσο και λόγω της όμορφης ζέστης από το χη

νάκι, που μεταδίδεται εύκολα από το κωλάντερο στ ' άλλα σω-

144. Gaie science ή gai savoir . Στα Ανθεστήρια της Τουλούζης , όπου γίνονταν 

ποιητικές παρουσιάσεις με ερωτικά ή και σκανδαλιστικά θέματα, συνεχίζοντας την 

παράδοση των περιπλανωμένων τραγουδιστών, απονέμονταν διπλώματα με τον τίτ

λο του δόκτορα της φαιδρής σοΦίας (docteur en gai savoir). 
145. Pays de Veron. Εύφορη περιοχή του Λουάρ, που μεταφράσαμε Βερόνη για 

να πλησιάζει ακουστικά την σνομασία Βρετάνη , καθώς το κείμενο αναφέρει νίπ 

breton ... de Verron . 
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θικά ως την περιοχή της καρδιάς και του μυαλού. Μην πι

στεύεις πως η μακαριότητα των ηρώων και των ημιθέων που 

βρίσκονται στα Ηλύσια Πεδία οφείλεται στους ασΦόδελούς 

τους, στην αμ6ροσία ή το νέκταρ, όπως λένε ετούτες εδώ οι 

γριές. Οφείλεται (κατά τη γνώμη μου) στο γεγονός ότι σκου

πίζουν τον κώλο τους μ' ένα χηνάκι . Κι αυτή είναι επίσης η 

γνώμη του δασκάλου Ιωάννη Σκότου». I46 

146. Αναφορά στον Duns Scot . βλ. σημ. 81. 
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Πώς σ Γαργαντσύας εκπαιδεύτηκε από 
ένα σσφιστή147 στα λατινικά γράμματα 

Κεφάλαιο δέκατο τέτα~τo 

Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο αγαθός ο Γκρανγκουζιέ , έ

μεινε με το στόμα ορθάνοιχτο από θαυμασμό βλέποντας την 

άπιαστη κρίση και τη θαυμαστή αντίληψη του γιου του Γαρ
γαντούα. Κι είπε στις γκουοερνάντες του : 

«ο Φίλιππος , βασιλιάς της Μακεδονίας, διέκρινε τη μυαλο

σύνη του γιου του Αλέξανδρου , από την επιδεξιοσύνη του να 
δαμάσει ένα άλογο. Γιατί αυτό το άλογο ήταν τόσο τρομερό 

και φρενιασμένο , ώστε κανείς δεν τολμούσε να το καοαλικέ

ψει , αφού αναποδογύριζε όλους τους καοαλάρηδές του κλο

τσοοολώντας κι αλλουνού έσπαζε το σοέρκο , αλλουνού τα κα

λάμια , αλλουνού το καύκαλο , αλλουνού τα σαγόνια. Βλέπο

ντας αυτά τα πράγματα στον ιππόδρομο (που ήταν ο τόπος, 

όπου σεριάνιζαν και γύμναζαν ασέλωτα τ ' άλογα) , ο Αλέξαν

δρος κατάλαοε πως η μάνητα του αλόγου προερχόταν μόνο 

και μόνο από την τρομάρα που το έπιανε , επειδή έολεπε τη 

σκιά του . Τότε λοιπόν το καοάλησε και το έστρεψε να καλπά

σει κόντρα στον ήλιο , έτσι που ο ίσκιος του έπεφτε προς τα 

πίσω. Με αυτόν τον τρόπο έκαμε το άλογο υπάκουο στη θέ-

147. Οι πρώτ ες εκδόσεις του Γαργαντούα αναΦέρουν «από ένα θεολόγο» , δη 

λαδή από οπαδό τη ς Φλυαρίας και απεραντολογίας των καθηγητών τη ς Σορβόννης . 

Αλλάζοντας αργότερα και κάνοντας λόγο για σοφιστή . ο συγγραφέας μάς Φέρνει 

πλησιέστερα στον Πρόλογο του έργου του , όπου ευθύς εξαρχή ς μιλάει για το Σω

κράτη . 
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λησή του. Από αυτό κατάλαοε ο πατέρας του τη θεϊκή αντί

ληψη που βρισκόταν μέσα του και τον μόρφωσε άριστα με τον 

Αριστοτέλη, που τότε τον εκτιμούσαν ως ανώτερο απ' όλους 

τους Έλληνες φιλοσόφους . 

» Σας λέω λοιπόν πως από μόνη την κουοέντα που έκανα 

μπροστά σας με το γιο μου Γαργαντούα καταλαοαίνω πως η α

ντίληψή του έχει κάτι το θεϊκό, τόσο τη βρίσκω οξεία, λεπτή, 

βαθιά και ήρεμη . Και θα φτάσει σε ανώτατο βαθμό σοΦίας , αν 

διαπαιδαγωγηθεί καλά . Γι ' αυτό θέλω να τον εμπιστευθώ σ' 

έναν άνθρωπο γνώστη των πραγμάτων, για να τον μορφώσει 

κατά την αξιοσύνη του και δε σκοπεύω να τσιγκουνευτώ κα

θόλου τα λεφτά» . 

Πραγματικά , τον παράδωσαν σ' ένα σπουδαίο δόκτορα της 

σοφιστικής με τ ' όνομα δάσκαλος Θοοέλ ΟλοΦέρνης ,148 που 
του έμαθε τόσο καλά το αλφάοητο , ώστε το έλεγε αποστήθιση 

από την ανάποδη . Κι αυτό κράτησε πέντε χρόνια και τρεις 

μήνες. Ύστερα του διάοασε τη Λατινική Γραμματική του Δο

νάτου , το Δέον Πράττειν [ή Facet), τη Μυθολογία του Θεο
δούλου και τις Παραοολές του Αλανού . 149 Κι αυτό κράτησε 
δεκατρία χρόνια έξι μήνες και δυο βδομάδες . 

Σημειώστε όμως ότι ταυτόχρονα του έμαθε να γράφει τα 

γοτθικά γράμματα και ν ' αντιγράΦει όλα του τα βιολία , γιατί 

η τέχνη της τυπογραΦίας δεν ήταν ακόμα σε χρήση. Κουοα

λούσε συνήθως ένα χοντρό αναλόγιο για γράψιμο, που ζύγιζε 

148. Γίνεται αντιληπτό πως ο «σοφιστής» δάσκαλος είναι θεολόγος , όχι μόνο 

από αυτά που θα διδάξει παρακάτω , αλλά κι απι) τ ' όνομά του, παρμένο από τη 

Βίβλο, αφού Θοβέλ είναι επικράτεια του Γωγ , εχθρού του Θεού (Ιεζεκιήλ ΛΗ '2) κι 
ο Ολοφέρνης , στρατηγός των Βαβυλωνίων , ήταν διώκτης των Ιουδαίων (Ιουδήθ 

Β '4). Η διαφορά είναι πως , από τ ' όνομά του , ο σοφιστής δάσκαλος είναι εχθρός 

της ίδιας του της θρησκείας! 

149. Αυτά τα τέσσερα βιβλία αποτελούσαν τη βασική δ ιδακτέα ύλη στα με

σαιωνικά σχολεία. Ο Δονάτος (40ς μ . Χ . αιώνας) είχε γράψει τη γραμματική της λα

τινικής. Το Facetιι s quidem lίbe r metricus ήταν σύγγραμμα συμπεριφοράς. Το έργο 
του Θεόδουλου , επισκόπου του lOου αιώνα, αποδείκνυε ότι η μυθολογία ήταν λαν

θασμένη κι η μόνη αλήθεια ήταν ο χριστιανισμός. Τέλος , το Liber parabolarum του 
ποιητή Allain de Lille ( 1 30ς αιώνας) ήταν τετράστιχα ηθικής. 
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πάνω από εφτά χιλιάδες καντάριαΙSO και που η θήκη του για 
τις πένες ήταν τόσο χοντρή και ψηλή όσο είναι κι οι χοντρές 

κολόνες της εκκλησίας του Εναί. 151 Το καλαμάρι, που χωρού
σε όσο ένα βαρέλι του παζαριού,152 κρεμόταν από το αναλόγιο 
με χοντρές σιδερένιες αλυσίδες. 

Ύστερα του διά6ασε το Περί των Τρόπων του εκφράζε

σθαι, δηλαδή το De modis significandi, με τα σχόλια του Κλο
τσαέρη, του Παπαρδέλα, του 'Αχθου Αρούρη, του Πανωψω

ρίδη, του Βοϊδογιάννη, του Κάλπη, του Γυναικωτίδη κι ένα 

σωρό άλλων. Κι αυτό κράτησε πάνω από δεκαοχτώ χρόνια κι 

έντεκα μήνες. Και το έμαθε τόσο καλά, ώστε όταν στριμωχνό

ταν το έλεγε αποστήθιση κι ανάποδα, κι ήταν σε θέση ν' απο

δείξει στα δάχτυλα του χεριού του στη μάνα του ότι περί των 
τρόπων του εκφράζεσθαι ουκ έστιν επιστήμη, ήγουν de modis 
signίficandi ποπ erat scientia. 

Ύστερα του διά6ασε τον Καζαμία, πράγμα που του πήρε 

για τα καλά δεκαέξι χρόνια και δυο μήνες. Τότε πέθανε ο πε

ρί ου ο λόγος παιδαγωγός. Ήταν στα χίλια τετρακόσια είκοσι 

η χρονιά και του 'χε έρθει η βλογιά. 153 . 
Μετά, του πήραν έναν άλλο γέρο που συχνά πυκνά έ6ηχε 

και τον έλεγαν Αφελίδη . Ξεκουτίδη, που του διά6ασε τον Ου
γκούτιο, το Γκρεκwμό του Ε6ράρ, το Γραμματικάριον, το Λό

γου Μέρη Οκτώ, το Τι εστίν, το Συμπληρωματάριον ήγουν 

Supplementum, το ΜαρμότρεΠτον, το Περί του Φέρεσθαι εν 
τοις Γεύμασιν, το Περί των τεσσάρων Πρωτίστων Αρετών του 

Σενέκα, τον Πασα6έντι μετά Σχολίων και το Κάθευδε εν Ει

ρήνη για τις γιορτάδες μέρες και κάμποσα άλλα από τα ίδια 

150. Το βάρος ξεπερνάει τους τριακόσιους πενήντα τόνους. 

151 . Στην εκκλησία του Saint-Martin d' Ainay, στη Λυόν, τέσσερις χοντρές αρ
χαίες κολόνες συγκρατούν το θόλο . 

152. Πέντε περίπου κυβικά μελάνι. 
153. Ο Ραμπελαί παραΦράζει ελαΦΡά τους στίχους του ποιητή Κλεμάν Μαρό 

(1495-1544) από τον ΕπιτάΦιο του Αδελφού ΙωάWΗ του Eπιuκ6πoυ: 

100 

Ουi mourut Ι ' an cing cens et νingt 
de la v~roUe qui luy νίηι . 



πίτουρα. Και με αυτά τα δια6άσματα έγινε τόσο σοφός, ώστε 

παρόμοιός του δεν κοσκινίστηκε ποτέ άλλος από τότε. 154 

154. Το τελευταίο μέρος του κεΦαλαίσυ αναφέρεται σε σχολικά βιβλία του Με
σαίωνα που οι ουμανιστές περιγέλασαν. Το Liber Deήνatόήum του Hugutio της 
Πίζας ήταν ετυμολογικό λεξικό , όπως και το Gr~cisme, του Ev~rard de B~thune, 
έργα του 13ου αιώνα. Το Doctήnale Puerorum και το De octo partibus Orationis εί
ναι βιβλία γραμματικής. Το Quid est και το Supplementum ήταν μάλλον βιβλία ε
ρωτοαποκρίσεων , ενώ ο Mamotreptus (= Μαμόθρεφτος) ήταν συγγραφέας σειράς 
ψαλμών και λειτουργικών ύμνων με άφθονα σχόλια κι επεξηγήσεις. Το De Μοήbus 
ίη Mensa Servandis του Sulpice de Verulam έδινε οδηγίες συμπεριΦDράς "ατά τη 
διάρκεια των γευμάτων και, παρά το πομπώδες του ύφους, αποτέλεσε σημαντικό 

έργο για τη διαμόQΦωση των ηθών και τον εκπολιτισμό των κοινωνικών σχέσεων. 

Το De quattuor Virtutibus ordinalibus (και όχι cardinalibus) ήταν έργο του Μαρτί
νου ντε Μπράγκα, που υπέγραφε με το ψευδώνυμο Σενέκας κι έδινε συμβουλές η

θικής, όπως και ο Καθρέπτης της Αληθούς Μετανοίας (Specchio della vera peniten
za) του Jacobo Passaventί . Τέλος, το Dorιni Secure ήταν συλλογή κηρυγμάτων που 
χρησιμοποιούσαν οι ιερωι1tνoι στις λειτουργίες της Κυριακής, βρίσκοντας εκεί έ
τοιμα κείμενα , οπότε δεν σκοτίζονταν να τα γράψουν και μπορούσαν συνεπώς να 

κοιμούνται ξένοιαστοι. Αυτό εξάλλου διαβεβαιώνει ο τίτλος του έργου . Με τέτοιες 

γνώσεις, μέ τέτοιο ζυμάρι (de semblable faήne) πλάστηκε ο Γαργαvτoύας κι άλλος 
σαν αυτόν δεν ξεφουρνίστηκε (foum~asmes-nous). 
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Πώς ο Γαργαντούας 

μπήκε κάτω από άλλους παιδαγωγούς 

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο 

Τότε ο πατέρας του παρατήρησε πως πράγματι μελετούσε 

πολύ καλά και στη μελέτη ξόδευε όλο του τον καιρό, δίχως ό

μως να ωφελείται τίποτα από αυτή και, το χειρότερο , γινόταν 

εξαιτίας της παλαβός , χαζός , ολότελα αφηρημένος και αρλου

μπατζής . 

Καθώς παραπονιόταν στο δον Φίλιππο των Μποστανιών , 

αντιβασιλιά της Χαρτοχαράς , 1 55 κατάλαβε πως καλύτερα ήταν 
να μη μάθει τίποτα ο Γαργαντούας παρά να διδάσκεται τέτοια 

βιβλία κάτω από τέτοιους παιδαγωγούς . Γιατί οι γνώσεις τους 

ήταν σωστές βλακείες κι η σοΦία τους δεν ήταν άλλο από πα

λιοκαιρίτικος αέρας κοπανιστός, που μπαστάρδευε τα καλά κι 

ευγενικά πνεύματα και διέΦθειρε κάθε ανθό της νιότης . 

«Πάρε λοιπόν , είπε ο δον Φίλιππος , κάποιον από αυτούς 

τους νέους της εποχής μας, που έχουν σπουδάσει ίσα ίσα δυο 

χρόνια . Στην περίπτωση που δεν κρίνει καλύτερα , δε μιλάει 

καλύτερα και δεν κουβεντιάζει καλύτερα από το γιο σου ή δεν 

συμπεριφέρεται και δε ζει στον κόσμο καλύτερα από τον κα

νακάρη σου, σου δίνω το ελεύθερο να με φωνάξεις παλιοχα

σάπψ>. 

155 . Ο don Phi1ippe des Marays ήταν αντιβασιλιάς τη ς Pape1igosse. Ο τίτλος 
του δον δίνει μια ισπανική χρο ιά σε αυτή τη φανταστική χώρα του pape1 Υ gosso 
( = χαρτί και απόλαυση). 
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Αυτά τα λόγια άρεσαν ιδιαίτερα στον Γκρανγκουζιέ και 

πρόσταξε να γίνει έτσι . 

Το βράδυ λοιπόν , την ώρα που δειπνούσαν , ο Φίλιππος 

των Μποστανιών παρουσίασε ένα νεαρό ακόλουθό του από τη 

Βιλγκονζί 156 ονομαζόμενο Ευδαίμονα , τόσο καλά καπελοφο
ρεμένο , τόσο καλά ντυμένο, τόσο καλά ξεσκονισμένο, τόσο 

κομψό στους τρόπους του , ώστε πολύ περισσότερο έμοιαζε με 

αγγελουδάκι παρά με άνθρωπο . Ύστερα είπε στον Γκραν

γκουζιέ: 

«Βλέπεις αυτό το παιδί; Ακόμα δεν είναι δώδεκα χρονών. 

Ας δούμε , αν το νομίζεις σωστό , ποια διαφορά υπάρχει ανά

μεσα στη γνώση των αμαθειολόγων του παλιού καιρού και των 

νεαρών του καιρού μας». 

Η πρόταση άρεσε στον Γκρανγκουζιέ και πρόσταξε τον 

ακόλουθο να μιλήσει πάνω σ' ένα θέμα . Τότε ο Ευδαίμων , ζη

τώντας την άδεια να μιλήσει από τον αΦέντη του τον αντιβα

σιλιά, με το σκούΦο του στο χέρι , με πρόσωπο ολοκάθαρο, με 

χείλη πορφυρά, με μάτια σταθερά και με το βλέμμα στυλωμένο 

πάνω στο Γαργαντούα , στάθηκε όρθιος με παιδιάστικη με

τριοφροσύνη κι άρχισε να τον παινεύει και να τον εξυμνεί 

πρώτα για τις αρετές του και τους καλούς του τρόπους, ύστεJ 

ρα για τη μάθησή του , τρίτο για την ευγένειά του, τέταρτο για 

τη σωματική του· ομορφιά και πέμπτο τον παρότρυνε μαλακά 

να σέβεται σε κάθε περίσταση τον πατέρα του, που.· τόσο νοια

ζόταν να τον μορφώσει καλά. Τέλος, τον παρακαλούσε να τον 

κρατήσει ως τον έσχατό του υπηρέτη , γιατί δε ζητούσε άλλη 

χάρη τώρα από τον ουρανό παρά να του κάνει το χατίρι να 

του φανεί αρεστός, προσφέροντάς του κάποια ευχάριστη εκ

δούλευση. Όλα αυτά τα είπε με τόσο ταιριαστές χειρονομίες , 

με άρθρωση τόσο καθαρή , φωνή τόσο εύγλωττη και γλώσσα 

τόσο στολισμένη και σε καλά λατινικά, ώστε περισσότερο 

156. Πόλη που βρ ίσκεται κοντά στον Άγιο Ζενού . Βλ . σημ . 74 . 
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έμοιαζε μ' ένα Γράκχο, έναν Κικέρωνα ή έναν Παύλο Αιμίλιο 

της αρχαιότητας παρά μ' ένα παιδάκι αυτού του αιώνα. 

Μα όλο το φέρσιμο του Γαργαντούα ήταν ν' αρχίσει να 

κλαίει σαν γελάδα και να κρύβει το πρόσωπό του με το σκου

φί του και δε στάθηκε δυνατό να του αποσπάσουν ούτε λέξη, 

όπως δεν παίρνει κανείς κλανιά από ψόΦιο γάιδαρο . 

Τότε ο πατέρας του θύμωσε τόσο πολύ, ώστε θέλησε να 

σκοτώσει το δάσκαλο Αφελίδη Ξεκουτίδη , όμως ο Φίλιππος 

των Μποστανιών , που είπαμε, τον εμπόδισε βγάζοντάς του έ

ναν όμορφο λόγο, ώστε η οργή του κατασίγασε. Ύστερα ο 

Γκρανγκουζιέ διέταξε να πληρωθούν οι μισθοί του δασκάλου, 

να πιει σοφιστικοειδώς κάμποσα καρτούτσα και, όταν γίνουν 

όλα αυτά, να τον στείλουν στον αγύριστο . 157 

« Τουλάχιστον, είπε, δεν πρόκειται σήμερα να βάλει σ' έξο

δα όποιον τον φιλοξενήσει, αν παρ' ελπίδα πέθαινε έτσι, με

θυσμένος σαν Εγγλέζος». 158 

Σαν ο δάσκαλος Αφελίδης Ξεκουτίδης έφυγε από το σπίτι , 

ο Γκρανγκουζιέ συσκέφθηκε με τον αντιβασιλιά ποιον παιδα

γωγό θα μπορούσαν να δώσουν στο Γαργαντούα και συμΦώ

νησαν κι οι δυο τους πως θ ' ανέθεταν αυτό το καθήκον στον 

Πονοκράτη , παιδαγωγό του Ευδαίμονα, κι ότι όλοι μαζί θα 

πήγαιναν στο Παρίσι, για να μάθουν ποια αγωγή δινόταν ε

κείνη ακριβώς την εποχή στους νέους στη Γαλλία. 

157. Ο Ραμπελαί γράφει πως ο δάσκαλος θα έπινε κρασί sophisticquement . 
διορθώνοντας έτσι το IheoIogaIement (= θεολογικώς) της πρώτης έκδοσης του έρ

γου του . Λεγόταν (κι οι έρευνες κοινωνικής ανθρωπολογίας το απέδειξαν) πως οι 

σοφοί τη ς Σορβόννης έπιναν αφειδώς κι ήταν γνωστό το vinum IheoIogaIe, ο θεο
λογικός οίνος . 

158. Η έκφραση sou comme υπ AngIoys ήταν παροιμιώδης στα χρόνια του Ρα
μπελαί. 
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Πώς ο Γαργαντούας στάλθηκε 

στο Παρίσι και περί της πελώριας φοράδας 
που καβαλίκευσε και πώς αυτή εξολόθρευσε 

όλες τις βοίδόμυγες της Μπως 

Κεφάλαιο δέκατο έκτο 

Εκείνη την ίδια εποχή , ο ΞεροΦάσουλας , τέταρτος βασιλιάς 

της Νουμιδίας, έστειλε από την Αφρική μια φοράδα στον 

Γκρανγκουζιέ , την πιο πελώρια , τη μεγαλύτερη και τερατωδέ

στερη που είδε ποτέ άνθρωπος: ξέρετε πως από την Αφρική 

πάντα μάς έρχεται κάτι νέο . Αυτή η φοράδα είχε τις διαστά

σεις έξι ελεΦάντων κι είχε δάχτυλα στα πόδια της , όπως το ά

λογο του Ιούλιου Καίσαρα . Τ' αυτιά της ήταν κρεμαστά , όπως 

στις κατσίκες του Λανγκντόκ , κι είχε ένα μικρό κέρατο στον 

πισινό. Κατά τ' άλλα, το τρίχωμά της ήταν ξανθόπυρο βαθύ, 

με μπαλώματα σταχτιά . Το σπουδαιότερο όμως ήταν η τρομε

ρή ουρά της , χοντρή πάνω κάτω σαν τη στήλη του Αγίου Μαρ

τίου στο ΛανζέΙ 59 κι έτσι τετράγωνη, με τρίχες θυσανωτές λίγο 
πολύ σαν τα στάχυα του σταριού . 

Αν αυτό σας εκπλήσσει, εκπλαγείτε περισσότερο από την 

ουρά των κριαριά>ν της Σκυθίας , που ζύγιζε πάνω από τριά

ντα λίβρες, και των προβάτων της Συρίας, στα οποία (αν ο Τε

νόl60 λέει την αλήθεια) , πρέπει να τους δέσεις ένα καρότσι 

159. Ερείπια αρχαίου τετράγωνου κτιρίου στην περιοχή του Σινόν . 

160. Ο Jean Thenaud , περιηγητής του 160υ αιώνα , αναφέρε ι πως σ' ένα ταξίδι 

του στο Κάιρο είδε πρόβατα τεραστίων διαστάσεων . 
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στον πισινό για να την κουβαλούν, τόσο είναι μακριά και βα

ριά. Τέτοια δεν την έχετε, λαγνολάτρες μου εσείς, καμπίσιοι. 

Και κουβάλησαν τη φοράδα διά θαλάσσης , σε τρία καρά
κια 161 κι ένα μπριγκαντίνι, ως το λιμάνι του Ολόν 162 στην πε
ριοχή του Ταλμονταί. Όταν την αντίκρισε ο Γκρανγκουζιέ, 

είπε: «Μάλιστα! Αυτή είναι ό,τι πρέπει για να οδηγήσει το γιο 

μου στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν, μα το Θεό, όλα θα πάνε μια χα

ρά. Με τον καιρό θα γίνει μέγας γραμματικός. Κι αν δεν υ

πήρχαν οι μοσχαρικοί, θα ζούσαμε σαν γραμματικοί». 

Την άλλη μέρα, αφού (καθώς φαντάζεστε) ήπιε πρώτα, ο 
Γαργαντούας, ο παιδαγωγός του Πονοκράτης κι οι άνθρωποί 
του, έχοντας μαζί τους τον Ευδαίμονα, το νεαρό ακόλουθο, 

πήραν το δρόμο για το Παρίσι . Κι όπως ο καιρός ήταν γαλή
νιος και μαλακός, ο πατέρας του του είχε φτιάξει μπότες από 

ξανθουλό πετσί, από εκείνες που ο Μπαμπέν ονομάζει κου
ντούρες. 163 

Έτσι χαρωπά συνέχισαν τη διαδρομή τους, καλοτρώγοντας 

συνεχώς, ώσπου έφτασαν πάνω από την Ορλεάνη. Σε αυτό τον 

τόπο υπήρχε ένα εκτεταμένο δάσος, τριάντα πέντε λεύγες μή

κος και δεκαεφτά πλάτος ή κάπου τόσο. Αυτό το δάσος ήταν 

τρομερά εύΦορο και πλούσιο σε βοϊδόμυγες και σε σκούρκους, 

έτσι που καταντούσε ληστρική επίθεση για τις κακόμοιρες φο

ράδες, γαϊδούρια κι άλογα. Όμως η φοράδα του Γαργαντούα 

εκδικήθηκε φιλότιμα όλες τις προσβολές που είχαν λάβει χώρα 

σε βάρος των ζώων του είδους τους σ' εκείνο το δάσος, μ' ένα 

κόλπο που τα έντομα δεν περίμεναν διόλου . Γιατί , μόλις μπή

καν στο δάσος που είπαμε κι οι σκούρκοι της ρίχτηκαν, η φο

ράδα έβγαλε από το θηκάρι την ουρά της και μέσα στην ανα-

161 . Μεγάλα πλεούμενα της Γένοβας . 

162. Το λιμάνι Les Sables-d' Olone διατήρησε ως το 180 αιώνα τη σημασία του 
για τα ταξίδια στον Ατλαντικό . 

163. Τα brodequins ήταν παπούτσια από λεπτό δέρμα, που συνηθιζόταν να φο
ριούνται κάτω από τις μπότες. Η ονομασία τους είναι παραφθορά του κοθόρνου 
(παπούτσια με ψηλή βάση). Στο Σινόν υπήρχε μια οικογένεια υποδηματοποιών με 

το όνομα Babin . 
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μπουμπούλα τους μπουμπούνισε τόσο πετυχημένα , ώστε ξε

κώλωσε ολάκερο το δάσος . Εική και ως έτυχε , «ενθεν κακεί

θεν», καταδώ και κατακεί , κατά μήκος και κατά πλάτος, άνω

θεν και κάτωθεν , ξερίζωνε τα δέντρα , όπως το δρεπάνι παίρ

νει τα χόρτα , έτσι που από τότε δεν υπάρχει ούτε δάσος ούτε 

σκούρκοι κι όλος ο τόπος μεταμορΦώθηκε σε μιαν απλωσιά 

χωράφια . 

Βλέποντας αυτό το πράγμα , ο Γαργαντούας έλαβε χαρά πο

λύ μεγάλη και δίχως να περηφανευτεί περισσότερο , είπε στους 

ανθρώπους του: «Ωραίο το βρίσκω κι ετούτο , μπω , μπω , 

μπω! » . Κι από αυτό εκείνος ο τόπος ονομάστηκε από τότε 

Μπως .l 64 Για φαγητό όμως δε βρήκαν άλλο από αέρα κοπανι
στό. Και σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος , ακόμα και σήμε

ρα οι προύχοντες της Μπως τρώνε αέρα κοπανιστό κι είναι μια 

χαρά στην υγεία τους και φτύνουν ακόμα καλύτερα . 

Τέλος έφτασαν στο Παρίσι, όπου ο Γαργαντούας ανέλαβε 

δυνάμεις επί δυο τρεις μέρες , τρώγοντας καλά με τους ανθρώ

πους του και ρωτώντας να πληροφορηθεί ποιοι μορφωμένοι 

βρίσκονταν εκείνο τον καιρό στην πόλη και τι κρασί έπιναν οι 

άνθρωποι εκεί. 

164 . Η πεδ ιάδα της Beauce, για την οποία ο Γαργαντούας είπε: Je trouve beau 
ce, αποτελεί το σιτοβολώνα της Γαλλίας, αλλά στα χρόνια του Ραμπελαί η ανέχεια 

των κατοίκων της ήταν παροιμιώδης. 
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Πώς ο Γαργαντούας ξεπλήρωσε το καλωσόρισμά του 
στους Παρισινούς και πώς πήρε τις μεγάλες 

καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων 

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο 

Μερικές μέρες μετά που είχαν συνέλθει, ο Γαργαντούας ε

πισκέφτηκε την πόλη κι όλος ο κόσμος τον κοίταζε με μέγα 

θαυμασμό, γιατί ο παρισινός λαός είναι τόσο ανόητο ς , τόσο 
χάχας και τόσο μωρός από φυσικού του , ώστε ένας πλανόδιος 

θαυματοποιός , ένας λειψανοκουβαλητής, ένα μουλάρι με τα 

κουδουνάκια του, ένας οργανοπαίκτης καταμεσής σ' ένα 

σταυροδρόμι θα μαζέψουν περισσότερους ανθρώπους απ' ό,τι 

θα μάζευε ένας κήρυκας του Ευαγγελίου . 

Τον έπαιρναν μάλιστα από πίσω τόσο ενοχλητικά , ώστε 

υποχρεώθηκε ν' αναζητήσει καταφύγιο στους πύργους της 

Παναγίας των Παρισίων. Καλοκαθισμένος σ' αυτό τον τόπο 

και βλέποντας τόσον κόσμο γύρω του , είπε με ξάστερη φωνή: 

«Σαν να μου φαίνεται πως ετούτα εδώ τα τσιμπούρια θέ

λουν να τους ξεπληρώσω επιτόπου το καλωσόρισμά μου και 

τον μποναμά μου . Πολύ καλά και δίκαια. Θα τους δώσω να 

πιουν ένα ποτηράκι, αλλά στ' αστεία μόνο, δηλαδή par rys».165 

Τότε, χαμογελώντας , ξέλυσε την όμορφη πεοδόχη του και 

165 . Par rys ή par ris= κάνοντας ένα αστείο, ένα χωρατό . Η περίσταση ήταν 

κατάλληλη : κατά τη συνήθεια της εποχής , όποιος έΦτανε κάπου πρόσφερε κερά

σματα και μποναμάδες σε όσους τον υποδέχονταν . Έτσι ξεπλήρωνε όσους έσπευ

δαν να τον καλωσορίσουν . Η ίδια λογική θα ισχύσει παρακάτω με το Γυμναστή , βλ . 
κεφ. 34. 
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τραβώντας έξω το πράμα του τους κατούρησε με τόση βία, ώ

στε πνίγηκαν διακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσιοι δεκαο

χτώ, δίχως να λογαριάσουμε γυναίκες και μικρά παιδιά. 

Μερικοί ξέφυγαν από εκείνο τον κατουροκατακλυσμό, 

επειδή το έβαλαν στα πόδια. Κι όταν έφτασαν στο ψηλότερο 

σημείο του Πανεπιστημίου,l66 ιδρωκοπώντας, βήχοντας, φτύ
νοντας και με τη γλώσσα κρεμασμένη, άρχισαν τις βλαστήμιες 

και τις βρισιές, άλλοι οργισμένοι κι άλλοι στ' αστεία, δηλαδή 

ρατ rys: «Καριμαρί, καριμαρά, μα την αγία την Κυρά, μας ε
κατάβρεξε καλά , δηλαδή ρατ rys!» . Από τότε και μετά η πόλη 
ονομάστηκε Paris, δηλαδή Παρίσι, γιατί προηγουμένως τ' ό
νομά της ήταν Λευκέτια, όπως λέει ο Στράβων στο τέταρτο βι

βλίο της ΓεωγραΦίας του, πάει να πει Λευκούλα, για τους λευ

κούς γλουτούς των κυράδων αυτού του τόπου. 167 Κι επειδή , 
κατά τη διάρκεια αυτής της βάφτισης, όλοι οι παραορισκόμε

νοι βλαστήμησαν, ο καθένας τους αγίους της ενορίας του, οι 

Παρισινοί, που αποτελούνται από κάθε λογής ανθρώπους και 

κάθε λογής κουμάσια, είναι από τη φύση τους και καλοί στο 

βρίσιμο και καλοί στα νομικά και κάπως ψηλομύτες, πράγμα 

που επιτρέπει στον Ιωαννίκιο ντε Μπαρράνκο να θεωρήσει, 

στο βιβλίο του De cσpiositate reverentiarum, τουτέστιν Περί της 
Πληθύος των Δειγμάτων Σεβασμού, ότι διακρίνονται -κατά 

το ελληνικόν- διά το παρρησιάζειν, είναι δηλαδή ελευθερό

στομοι. 

Ύστερα από αυτά, ο Γαργαντούας κοίταξε τις χοντρές κα

μπάνες που βρίσκονταν μέσα στους πύργους που είπαμε και 

τις σήμανε πολύ αρμονικά. Και καθώς τις σήμαινε, του κατέ

βηκε η ιδέα πως θα του χρησίμευαν θαυμάσια για κουδουνά-

166. Ο δρόμος από την Παναγία των Παρισίων ως το Πανεπιστήμιο της Σορ
βόννης ανηφορίζει προς το λόφο της Αγίας Γενεβιέβης , προστάηδας της πόλης. 

Στην κορυφή του λόφου βρισκόταν το αβαείο το αφιερωμένο στην αγία , στο χώρο 

περίπου όπου οικοδομήθηκε το Πάνθεον . 

167. Ο Στράβων (10ς αιώνας μ . Χ . ) δεν αναφέρει καμία τέτοια ετυμολογία. Για 

άλλη μια φορά ο συγγραΦέας πλάθει τα επιχειρήματά του. 
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κια στο λαιμό της φοράδας του, που επιθυμούσε να στείλει 

πίσω στον πατέρα του, φορτωμένη με τυριά της Μπρι και 

φρέσκες ρέγκες . Και πραγματικά, τις κουβάλησε στο σπίτι 

του. 

Πάνω στην ώρα εμφανίστηκε ένας καλόγερος ζήτουλας ζα

μπονιών από το τάγμα του Αγίου Α ντωνίου , 168 για να κάμει τη 
χοιροζητιά του και, για ν ' ακούγεται από μακριά και να πιά

νει τρέμουλο το λαρδί στην κρεαταποθήκη, θέλησε να τις σου

φρώσει στη ζούλα. Από τιμιότητα όμως τις άφησε, όχι γιατί 

του έκαιγαν τα χέρια, αλλά γιατί ήταν κάπως πολύ βαριές στο 

κουβάλημα . Κι αυτός δεν ήταν ο καλόγερος από το Μπουρ,1 69 
γιατί είναι πολύ φίλος μου . Ολάκερη η πόλη τότε σήκωσε επα

νάσταση: καθώς ξέρετε, όλοι οι κάτοικοι του Παρισιού είναι 

τόσο επιρρεπείς σε τέτοια ξεσηκώματα, ώστε τα ξένα έθνη 

απορούν με την υπομονή των βασιλιάδων της ΓαλλGας , που 

εξάλλου πολύ καλά κάνουν και δεν τους συγκρατούν παρά με 

τη δικαιοσύνη, γνωρίζοντας τις αναποδιές που προκύπτουν 

από μέρα σε μέρα από τέτοιες καταστάσεις. 'Αμποτε να μάθω 

πού βρίσκεται το εργαστήρι, όπου μαστορεύονται αυτά τα 

σχίσματα κι οι συνωμοσίες, για να τις φανερώσω στις αδελ

Φότητες της ενορίας μου! 

Πιστέψτε λοιπόν πως ο τόπος όπου συγκεντρώθηκε απ' ό

λες τις μεριές ο λαός , ξεφρενιασμένος κι αναστατωμένος, ήταν 

168. Το τάγμα του Saint-Anιoin e-du-Dauphine είχε το προνόμιο ν ' αφήνει τα 

γουρούνια που έτρεφε να κυκλοφορούν ελεύθερα στις πόλεις. Σταμάτηοε αυτή την 

πρακτική , όταν οι κάτοικοι υποσχέθηκαν πως θα έδιναν λαρδί και χοιρομέρι προσ

φορά στους μοναχούς. Έτσι, σε τακτή περίοδο, καλόγεροι γύριζαν στις πόλεις και 

συγκέντρωναν τις προσφορές. Σημειώνεται ότι τα μοναστήρια και τα λογής μονα

στικά τάγματα λειτουργούσαν ως επιχειρήσεις, φροντίζοντας να καλύπτουν τα γε

νικά τους έξοδα από τους πιστούς . 

169. Ο ηγούμενος του Αγίου Αντωνίου στο Μπουρ-αν-Μπρες , ποιητής Α

ντουάν ντυ Σαίξ , ήταν φίλΩς τους Ραμπελαί . Σ' ένα σατιρικό επίγραμμα αποκα

λούσε τον εαυτό του ζήτουλα ζαμπονιών. 

110 



η Νελ,170 όπου τότε βρισκόταν και σήμερα πια δε βρίσκεται, ο 
χρησμός της Λευκέτιας. Εκεί συζητήθηκε η περίπτωση κι απο

δείχτηκε το πρ_οκύψαν άτοπον της αφαίρεσης των καμπανών. 

Αφού λοιπόν εξετάστηκαν εξονυχιστικά τα υπέρ και τα · κατά , 

αποφασίστηκε εν παραλειπτώ να σταλεί ο γεροντότερος κι ο 

αξιότερος της Σχολής στο Γαργαντούα, για να του αποδείξει 

το φρικτόν άτοπον εκ της απωλείας των ως άνω καμπανών. 

Και παρά την παρατήρηση μερικών από το Πανεπιστήμιο, που 

διατείνονταν ότι αυτή η αποστολή ταίριαζε περισσότερο σ' 

ένα ρήτορα παρά σ' ένα σοφιστή,171 η εκλογή έπεσε γι ' αυτή 
την υπόθεση στον Ημέτερον Ελλογιμότατον κύριον Ιωαννίκιον 

ΚοντοπεοΦόρον . 1 72 

170. Το μέγαρο Nesle , κοντά στο σημερινό Ινστιτούτο της Γαλλίας , ήταν ο τό

πος όπου ο βασιλιάς Φραγκίσκος Α ' είχε ορίσει να κρίνονται θέματα που αΦορού

σαν το πανεπιστήμιο. Στην πρώτη έκδοση του Γαργαντούα, ο Ραμπελαί είχε γράψει 

πως ο λαός συγκεντρώθηκε στη Σορβόννη . 

171 . Βλ . σημ . 147. 
172. Janoιus de Bragmardo. Εκλατινισμένο όνομα του Jeannot de Braquenlart. 

Το Braquemart ήταν το κοντό και φαρδύ σπαθί. Η λέξη χρησίμευε για να δηλώνει 

λαγνεία κι ερωτισμό . Κατ' επέκταση. σημαίνει τον άνδρα που έχει μικρό πέος . 
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Πώς ο Ιωαννίκιος ΚοντοπεοΦόρος 
στάλθηκε στο Γαργαντούα, 

για να πάρει πίσω τις μεγάλες καμπάνες 

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο 

Ο ελλογιμότατος Ιωαννίκιος, κουρεμένος καισαρικά, ντυ

μένος με το λειριπιπιόνι ΙΊ3 του κατά τον παλιό τρόπο και με 
καλά ανοσιοποιημένοΙΊ4 το στομάχι του με κυδωνόπαστο ψη
τό και κελαρίσιο αγιασμό, κουβαλήθηκε στο σπίτι του Γαργα

ντούα, σπρώχνοντας μπροστά του τρεις καντηλασβήστες με 

μουσούδι κατακόκκινο και σέρνοντας πίσω του πέντ' έξι αλο

γιμότατους διπλωματούχους, σκατωμένους από την κορΦή ως 

τα νύχια . 

Στην είσοδο τους συνάντησε ο Πονοκράτης και τον κυρίευ

σε Φόβος και τρόμος, βλέποντάς τους έτσι μασκαρεμένους, 

ώστε νόμισε πως επρόκειτο για τίποτα μεταμφιεσμένους που 

είχαν χάσει τα συλλοϊκά τους. Ύστερα, όταν ρώτησε κάποιον 

από εκείνους τους αλογιμότατους διπλωματούχους της συν

τροΦιάς τι επιθυμούσε η τρελοπαρέα τους, πήρε την απάντηση 

ότι ζητούσαν να τους δοθούν πίσω οι καμπάνες. 

Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, ο Πονοκράτης έτρεξε ν' α

ναγγείλει τα νέα στο Γαργαντούα, ώστε να προετοιμάσει μιαν 

ανταπάντηση και ν' αποφασίσει επιτόπου τι δέον γενέσθαι. Ο 

173. Lyripipion : κουκούλα με μακριά ουρά , που φορούσαν ειδικά οι διδάκτο

ρες της θεολογίας . Προτιμήσαμε να κρατήσουμε τη λέξη αμετάφραστη , μεταγράΦο

ντάς τη στα ελληνικά σαν να πρόκειται για λειρί που στολίζει περήφανα κοκόρια . 

174. Βλ. σημ. 16. 
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Γαργαντούας, ειδοποιημένος για το θέμα , πήρε κατά μέρος 

τον παιδαγωγό του Πονοκράτη , τον επιστάτη του Φιλότομο, 175 
το σταολίτη του Γυμναστή176 και τέλος τον Ευδαίμονα και 

κουβέντιασε εν συντομία μαζί τους τι έπρεπε να κάνουν και ν' 

απαντήσουν . Όλοι ήταν της γνώμης πως έπρεπε να τους οδη

γήσουν στο κάτω κελάρι [όπου κρατούσαν τα κρασιά δροσε

ρά] και να τους κάνουν να πιουν σαν λιμασμένοι χωριάτες 

και, για να μην αποκτήσει εκείνος ο βηχιάρης μάταιη δόξα ότι 

χάρη στην παρέμβασή του είχαν δοθεί πίσω οι καμπάνες, έ

στειλαν να καλέσουν, ενώ ο βηχιάρης θα κατέβαζε τα καρτού

τσα του, το δικαστικό προϊστάμενο της πόλης, τον πρύτανη 

της θεολογικής σχολής , τον εφημέριο της εκκλησίας, στους ο

ποίους θα παρέδιναν τις καμπάνες , πριν ο σοφιστής εκθέσει 

το αίτημά του. Μετά , κι ενώ οι άλλοι θα ήταν παρόντες , θ' ά

κουγαν την ωραία του δημηγορία. Έτσι κι έγινε. Κι όταν ε

κείνοι που είπαμε έφτασαν, έμπασαν το σοφιστή στη μεγάλη 

αίθουσα κι εκείνος άρχισε ως εξής, βήχοντας συνεχώς: 

175. Φίλος των τομών, δηλαδή εκείνος που αρέοκεται να κόβει . Ο Φιλότομος 

είχε την υποχρέωση να φροντίζει για τα γεύματα του κυρίου του. Ήταν συνεπώς 

ένα είδος οικονόμου , μάγειρα και ταυτόχρονα διαμοιραστή των εδεσμάτων. 

176. Ecuyer: σημαντικός τίτλος στην κοινωνική ιεραρχία, αφού προηγείται των 

ευγενών , δίνει στον αφέντη το χέρι για να ιππεύσει , φροντίζει τα διάσημα του οί

κου και την εμΦάνιση των αλόγων . 
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Το λογίδριο που έβγαλε ο ελλογιμότατος Ιωαννίκιος 
ΚοντοπεοΦόρος στο Γαργαντούα, 
για να πάρει πίσω τις καμπάνες 

Κεφάλαιο δέκατο ένατο 

«Εχέμ , χεμ, χεμ! Καληνημερούδια σου , κύριε, καληνημε

ρούδια και ημίν γε, κύριοι . Δε θα ήταν παρά καλό να μας ε

πιστρέφατε τις καμπάνες μας , δεδομένου ότι πολύ μας λεί

πουν . Χεμ , χεμ , ατσούμ! Κάποτε παλιά είχαμε αρνηθεί μια κι 

έξω ένα γερό ποσόν εκ μέρους των κατοίκων του Λονδίνου 

του Καόρ και το ίδιο είχαμε κάνει και για τους κατοίκους του 

Μπορντό της Μπριl77 που ήθελαν να τις αγοράσουν διά την 
εύχυλον πο/,ότην της στοιχειακής των συγκροτήσεως την ενσω

ματωμένη εν τη αυτοομοουσίαν γηίνην ποιότητί των ίνα εξω

στρακίζωσι τας όμβρους και τους λαίλαπας1 78 από τους αμπε
λώνες μας, δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι όχι 

τα δικά μας αμπέλια, αλλά αυτά που είναι εδώ τριγύρω , γιατί 

αν χάσουμε το πιοτί , χάνουμε τα πάντα , νου και νόμο. 

»Αν λοιπόν υποχωρήσετε εις το αίτημά μου, θα κερδίσω εν

νιά μέτρα λουκάνικα κι ένα καλό ζευγάρι βράκες που θα μου 

'σενιάρουν υπέροχα τα κανιά μου , αλλιώτικα δε θα κρατήσουν 

την υπόσχεση που μου έδωσαν. Ω! μα το Θεό , κύριε , ένα ζευ-

177, Διαβάζοντας κανείς για το Λονδίνο και για το Μπορντό έχει την εντύπω

ση πως αυτές οι μεγάλες πόλεις είχαν ζητήσει τις καμπάνες της Παναγίας των Πα

ρισίων , Ωστόσο , το Λονδίνο στη βόρεια Γαλλία και το Μπορντό στην περιοχή του 

Παρισιού είναι μικρά κεφαλοχώρια , 

178, Δάνειο από τη μετάφραση Σπ. Σκιαδαρέση, ό,π . σελ, 45-47 , 
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γάρι βράκες είναι καλά et vir sαpiens non αbhorrebit eαm, όπερ 
σημαίνει ότι "ανήρ εχέφρων ουκ αποστρέψειε το πρόσωπον 

από τούτων". Χα χα! Ζευγάρι βράκες δεν έχει όποιος ζητά, 

ρωτάτε με κι εμένα, που ξέρω απ' αυτά. Ακούστε, κύριε, πάνε 

τώρα δεκαοκτώ μέρες που κάθομαι και πολλαπλαπλάθω ανα

σύρων εκ του χάους ετούτον τον ωραίο λόγο: απόδοτε τοίνυν 

τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ, οπότε βγάλα

με λαγό. 179 

»Μα την πίστη μου , κύριε, αν θέλετε να δειπνήσετε μετ ' 

εμού εν τω αρχονταρικίω, μα το σώμα του Θεού , χερουβικό ν 

τρικούβερτον μέλλομεν ποιήσειν . Χοίρον γαρ απέκτεινα κι 

επέκεινα κράσον άριστον διαθέτω . Με το Φίνο το κρασί λες 

λατινικά Φαρσί. 
»'Οθεν, "θείψ μεριδίψ" , dαte nobis cLochαs nostrαs : δοσάτω-

σαν ημίν τας ημέτεραι καμπάναι. Ορίστε , σας δίνω εκ μέρους 

της Σχολής ένα Κηρυγματάριον του Ουτίνου , 18Ό για το χατίρι 
ούτινος πασάρετέ μας τις καμπάνες μας. Εθέλετε επιπροσθέ

τως συγχωρητήρια; Ουκούν ημείς υμίν δεδόναι άνευ ουδέν 

πληρώσασθαι. 181 

»Οχ, αφέντη και κύριε, καμπανοελάττωσον ημάς! Άντε 

ντε , κτήμα της πόλεως εστίν . Όλος ο κόσμος τις χρησιμοποιεί. 

Αν η φοράδα σου τις βρίσκει του γούστου της, το ίδιο τις βρί

σκει και η Σχολή μας , ήτις παρεσυνεβλήθη τοις αλόγοις υπο 

ζυγίοις και ομοίοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ομοιώθη αυτοίς, 

αγνοώ τίνι ψαλμώ το άμα ρηθέν έσται -κι όμως τον είχα γρά

ψει στο τεφτέρι μου- ακατανίκητον τούτο πάνυ επιχείρημα ως 

Αχιλλεύς. 182 Χεμ, χεμ, εχέμ κι ατσούμ! 

179. Η ρήση του Ευαγγελίου (Κατά Λουκάν , Κ ' 25) συνοδεύεται από την έκ
φραση ibi jace t Iepus (= εδώ βρίσκεται ο λαγός). δηλαδή «εδώ είναι το βασικό ε
πιχείρημα». 

180. Ο Leonardo Mattei d' Udine ήταν περίφημος συγγραφέας συλλογών κη
ρυγμάτων της εποχής. 

181. Δάνειο από τη μετάφραση Σπ. Σκιαδαρέση ό.Π. σελ. 47. 
182. Στην επιχειρηματολογία και συλλογιστική των σχολαστικών ο Αχιλλέας ή

ταν το κατ' εξοχήν επιχείρημα , που δίκην ροπάλου επί της κεφαλής άφηνε άφωνο 

τον αντίπαλο . 
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»Εδωνά τώρα, σου αποδεικνύω πως οφείλεις να μου τις 

δώσεις πίσω. Ergo sic αrqumentor, ιδού και η απόδειξη: 
»Τοις πάσιν οι καμπάναι εν τω καμπανοστασίω καμπανί

ζουσιν καμπανώδες καμπάνισμα καμπανοπρεπώς κεκαμπανι

σμένον παρά καμπανών καμπανιζοκροτούντων!183 Όθεν εν 

Παρισίοις καμπάναι ευρίσκονται. Ergo gluc . l84 

»Χα χα χα, ωραία τα είπα! Χρησιμοποίησα τον τρίτο τρόπο 

της πρώτης μορφής συλλογιστικής από τα Dαrii 185 ή από κά
που αλλού. Μα την ψυχή μου, πού είναι εκείνος ο καιρός που 

είδαν τα μάτια μου , όταν σκάρωνα κάτι επιχειρήματα διαβο

λικά, ενώ τώρα δεν κάνω άλλο από να χαζεύω , κι από εδώ και 

μπρος δε μου χρειάζεται πια παρά καλό κρασί, καλό κρεβάτι, 

να έχω την πλάτη γυρισμένη στη φωτιά, την κοιλιά κόντρα στο 

τραπέζι και μια βαθιά γαβάθα. 

»'Ει, κύριε, σε παρακαλώ, εις το όνομα του Πατρός, του 

Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, να μας δώσετε πίσω τις 

καμπάνες μας κι ο Θεός να σας φυλάει από κάθε κακό κι η 

Παναγία της Υγείας ήτις ζει και βασιλεύει εις τους αιώνας των 

αιώνων, αμήν. Χεμ, ατσούμ, ετσούμ, γκρεμ χεμ φτου! 

»Ου μην αλλά και, επειδάν δη περ, αναμφισβητησίμως, νη 

τον Πολυδεύκην, επεί περ, ώσπερ ει, επιβεβαίως, μάρτυς μου 

ο Θεός, 186 μια πόλη δίχως καμπάνες είναι σαν στραβός χωρίς 
μπαστούνι, γάιδαρος δίχως πιστιά και γελάδα δίχως κουδου

νάκια . Ίσαμε λοιπόν να μας τις επιστρέψετε, δε θα πάψουμε 

να φωνάζουμε ξοπίσω σας σαν τυΦλός που έχασε το μπα-

183. Δάνειο από τη μετάφραση Σπ . Σκιαδαρέση ό . π. σελ. 47. 
]84. Στη σχσλαστική επιστήμη , συνηθιζόταν ν ' ακολουθούν οι πραγματείες μια 

σαφώς καθορισμένη παρουσίαση . Τα διάφορα στάδιά της αναγγέλλονταν με στε

ρεότυπες φράσεις στα λατινικά. Αρχίζοντας με το ergo sic argumentor (= άρα ούτω 
επιχειρηματολογώ) , η κατάληξη ήταν ergo gluc, αντίστοιχο του «δπερ έδει δείξαι». 
Αφήσαμε αμετάφραστη αυτή την κατάληξη , καθώς το gluc ηχεί αστεία , συμπληρώ

νοντας σχεδόν το βήχα και το φτάρνισμα του θεολόγου. 

185. Βιβλία Λογικής της εποχής. 
186. Δάνειο από τη μετάφραση Σπ. Σκιαδαρέση ό .Π . σελ . 49. 
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στούνι του, να γκαρίζουμε σαν γάιδαρος χωρίς πιστιά και να 

μουγκανίζουμε σαν γελάδα δίχως κουδουνάκια. 

»Κάποιος Λατινολογιότατος, που μένει κοντά στο νοσοκο

μείο , είπε μια φορά, επικαλούμενος την αυθεντία κάποιου Τα

πόνους -λάθος κάνω: Ποντάνους λεγόταν, κοσμικός ποιη

τής_1 87 ότι επιθυμούσε να ήταν οι καμπάνες από φτερά και το 
γλωσσίδι τους να ήταν από ουρά αλεπουδίσια , γιατί, [μπακι

ρένιες καθώς είναι], του έφερναν κόψιμο στ' άντερα του μυα

λού του, όταν συνέθετε τους στιχοπορδοειδείς στίχους του. 

Όμως νακ , μπακ , πατατράκ, τικ, τορχ, λορχ , κηρύχτηκε αιρε

τικός: από δαύτους σου σκαρώνουμε ένα σωρό στο πι και Φι. 

Και ουδέν δηλοί πλέον ο καταθέτων. Έρρωσθε και χείρας 

κροτήσατε . Καλεπίνος γέγραφεν». I 88 

187. Ο Ιταλός ουμανιστή ς Τζοβάνι-Τζοβάνο Ποντάνο (τέλος του 150υ αιώνα) 

είχε εκφράσει την απέχθειά του προς τις καμπανοκρουσίες. 

188 . Ο Αμπρόζιο Καλεπίνο ήταν περίφημος για το λατινικό λεξικό που είχε 
Φτιάξει. Συνηθιζόταν όμως να βγαίνει στο τέλος των μεσαιωνικών κωμωδιών ένας 

παλιάτσος και ν' αποχαιρετάει το κοινό, καλώντας ταυτόχρονα να χειροκροτήσει 

(Valete et plaudite) , ενώ οι γραφιάδες δήλωναν πως είχαν τελειώσει την αντιγραφή 

στο σημειωματάριό τους (calepin) , με την έκφραση calepinus recensui . 
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Πώς ο σοφιστής πήρε το ύφασμά του και πώς 
ξεσήκωσε δίκη εναντίον όλων των άλλων ελλσγιμοτάτων 

Κεφάλαιο εικοστό 

Ο σοφιστής δεν είχε καλά καλά τελειώσει τα λόγια του κι 

ο Πονοκράτης με τον Ευδαίμονα έσκασαν στα γέλια με τόση 

βία και μανία , ώστε τους Φάνηκε πως έβγαινε η ψυχή τους, ό

πως ο Κράσσος πάνω κάτω , βλέποντας ένα γαϊδούρι με φου

σκωμένα αρχίδια που έτρωγε γα'ίδουράγκαθα κι όπως ο Φιλή

μων , που πέθανε από τα δυνατά γέλια , βλέποντας ένα γαϊ

δούρι να τρώει τα σύκα που είχαν ετοιμαστεί για το δείπνο 

των ανθρώπων, Ο ελλογιμότατος Ιωαννίκιος βάλθηκε να γε

λάει μαζί τους και παράβγαιναν ο ένας τον άλλο, έτσι που τα 

δάκρυα τους ανέβαιναν στα μάτια λόγω της βιαίας διαταρά

ξεως της εγκεφαλικής ουσίας ήτις εξέφραζεν τας δακρυρ

ροούσας υγρασίας της, επιτρέπουσα την ροήν των κατά μήκος 

των οπτικών νεύρων , Ούτω πως συνέβαινε να παριστάνουν το 

Δημόκριτο ηρακλειτίζοντα και τον Ηράκλειτο δημοκριτίζο
ντα,Ι 89 

Όταν πια όλ' αυτά τα γέλια σταμάτησαν τελείως , ο Γαργα

ντούας συσκέΦθηκε με τους ανθρώπους του περί του πρα

κτέου , Ο Πονοκράτης ήταν της γνώμης να ξανακερνούσαν 

εκείνο το σπουδαίο ρήτορα κρασί, αφού τους είχε προσφέρει 

τέτοια διασκέδαση και τους είχε κάνει να γελάσουν πιότερο 

189, Από την περίοδο της ελληνικής αρχαιότητας είχε χαρακτηριστεί πως ο Δη

μόκριτος γελούσε για τ ' ανθρώπινα πράγματα , ενώ ο Ηράκλειτος, ο επονομαζόμε

νος Σκοτεινός, θλιβόταν γι ' αυτά μέχρι δακρύων, 
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απ ' ό , τι θα είχε καταφέρει ο ΚουΦιόνειρας . 1 90 Να του έδιναν 
τα δέκα μέτρα λουκάνικα που είχε αναΦέρει στο χαρωπό του 

λογίδριο , μαζί μ ' ένα ζευγάρι βράκες, τριακόσια κούτσουρα 

από ξύλο χοντρό , καθαρισμένο και πλανισμένο , είκοσι πέντε 

μόδια κρασί, ένα κρεβάτι με τριπλό στρώμα από πούπουλα 

χήνας και μια γαβάθα που να παίρνει πολύ και να έχει μπό

λικο βάθος , πράγματα που ο ελλογιμότατος έλεγε πως ήταν 

απαραίτητα στα γηρατειά του. 
Όλα έγιναν όπως είχε αποφασιστεί , με μόνη τη διαφορά 

ότι ο Γαργαντούας , αμφιβάλλοντας αν ήταν δυνατό να βρε

θούν εκείνη κιόλας τη στιγμή βράκες που να ταιριάζουν στα 

κανιά του ελλογιμότατου και σπαζοκεφαλιάζοντας επίσης τι 

μοντελάκι θα ταίριαζε καλύτερα στο ρήτορά μας , δηλαδή 

βράκα ανοιχτή (ένα είδος κρεμαστής γέφυρας στον κώλο , που 

ανεβοκατεβαίνει γ ι' ανετότερο χέσιμο) ή φουφούλα ναυτική 

για καλύτερο ξαλάφρωμα των νεφρών ή κοντοπαντέλονο ελβε

τικό [με χοντρό ζωνάρι στο πάνω μέρος] για να κρατάει ζεστή 

την παραδαρμένη ή βράκα με ουρά σαν πιγκουίνου , για να μη 

ζεσταίνονται τα νεφρά , του παράδωσε εφτά πήχες μαύρο ύφα

σμα και τρεις άσπρο για τη φόδρα . Τα ξύλα κουβαλήθηκαν 

από τους βαστάζους , οι αλογιμότατοι φορτώθηκαν τα λουκά

νικα και τη γαβάθα . Ο ελλογιμότατος Ιωαννίκιος θέλησε να 

φορτωθεί το ύφασμα . 
Ένας από τους ελλογιμότατους δασκάλους που είπαμε , ο

νομαζόμενος Δάσκαλος Ιούσιος Καυλαρχίδης , 191 τον μέμΦθη
κε πως δεν ήταν πρέπον και κόσμιο για τη θέση του να κου

βαλάει το ύφασμα και πως θα έπρεπε να το έδινε να το φορ

τωθεί κάποιος άλλος ανάμεσά τους . 

«Χμμ! είπε ο Ιωαννίκιος , ανόητε , ανόητε , δε συμπεραίνεις 

190. Songecreux : δημοφιλή ς κωμικός της εποχΤι ς. 

191. Jousse Bandouille. Εξελληνίσαμε το όνομα, κάνοντας την υπόθεση ότι α

ποτ ελε ί σύνθεση του Bander (= είμαι σε στύση ) και του couiIle (= όρχις) . συνδυά

ζοντας αυτή την παρουσία με το όνομα του lωαννίκιου ΚοντοπεοΦόρου. Μια άλλη 

δυνατότητα θα ήταν να συνδυαστε ί το bander με το andouiIle (= λουκάνικο, κα ι 
σήμερα ηλίθ ιος) , οπότε θα είχαμε κάτι σαν Μαλακοκαύλης . 
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προσηκόντως και εν σ.Υήματι. Ορίστε σε τι χρησιμεύουν οι 

Αναφορές και τα Στοιχεία Λογικής192 Ραπω pro quo supponit? 
- Confuse, είπε ο Καυλαρχίδης, et distributive. 
- Δε σε ρωτάω, ανόητε, είπε ο Ιωαννίκιος quo modo 

supponit, αλλά pro quo. Λοιπόν, ανόητε, είναι pro tibiis meis. 
Και γι' αυτό το λόγο θα το κουβαλάω egomet, sicut suppositum 
portαt αdpositum».193 

Έτσι λοιπόν πήρε το ύφασμά του λάθρα, όπως ο Πατελί
νος.194 

Τ' ωραιότερο ήταν, όταν ο βηχιάρης εμφανίστηκε, σαν να 

μη συνέβαινε τίποτα και, στη μέση της συνεδρίασης που λά

βαινε χώρα στους Ματουρίνους,19S αξίωσε τις βράκες του και 
τα λουκάνικά του . Η αξίωσή του απορρίΦθηκε κοφτά, αφού 

τα εν λόγω πράγματα τα είχε λάβει από το Γαργαντούα, σύμ

φωνα με τις πληροφορίες γύρω από το θέμα. Η αντίρρησή του 

ήταν πως όλα αυτά του είχαν δοθεί δωρεάν κι από την απλο

χεριά του Γαργαντούα , πράγμα που δεν τους απάλλασσε επ' 

192. Τα Parνa Logicalia της σχολαστικής διδασκαλίας είχαν ως πρώτο κεφά
λαιο τα Περί Αναφορών (Suppositiae) . 

193. Η συζήτηση των δύο θεολόγων γίνεται με βάση όοα αναφέρονται στα 
Στοιχεία Λογικής . Πρόκειται δηλαδή για τυποποιημένη ανταλλαγή φράσεων , μια 

παπαγαλία . « Το ύφασμα εις τι αναΦέρεται;» ρωτάει ο Ιωαννίκιος. «Συγκεχυμένως 

και ουχί συγκεκριμένως», απαντάει ο Ιούσιος . «Δεν ερωτώ ποία η Φύσις της ανα

φοράς» συνεχίζει ο Ιωαννίκιος , « αλλά ποίον το αντικείμενον αυτής . Το ύΦασμα εί

ναι διά τους πόδας μου. Διά τον ανωτέρω λόγον θα το μεταφέρω εγώ ο ίδιος , α

κριβώς όπως το αναφερόμενον φέρει το προσκείμενον». 

194. Ο Maitre Patelin . ήρωας της ομώνυμης μεσαιωνικής Φάρσας , πήρε άπό έ
ναν έμπορο ύφασμα για τη γυναίκα του και ζήτησε από τον πωλητή να έρθει στο 

σπίτι του για να πληρωθεί. Όταν εκείνος εμφανίζεται, ο Πατελίνος προσποιείται, 

σε συνεννόηση με τη γυναίκα του , πως είναι ετοιμοθάνατος και συνεπώς ποτέ δε 

βγήκε να ψωνίσει το ύφασμα . 

195. Το τάγμα των ΜaΙhuήns είχε συσταθεί το 1199, με σκοπό την ~ληρωμή λύ
τρων για την απελευθέρωση αιχμαλώτων . Ο προστάτης του τάγματος άγιος Ματου

ρίνος θεωρούνταν ότι θεράπευε την παραφροσύνη . Στην εκκλησία των Ματουρί

νων , που ονομαζόταν Αίθουσα των Πράξεων . οι θεολόγοι της Σορβόννης συνε

δρίαζαν και αποΦάσιζαν για ποικίλα θέματα . Αναρωτιέται κανείς αν ο Ραμπελαί 

ενσυνείδητα κάνει αυτή την αναφορά , συνδέοντας έτοι τους ανθρώπους της Σορ

βόννης με την παραφροσύνη και τη γιατρειά τους από τους Ματουρίνους .· 
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ουδενί λόγω από τις υποσχέσεις τους. Παρά ταύτα, του απά

ντησαν πως όφειλε ν' αρκεστεί στο γεγονός ότι η συζήτηση εί

χε φέρει στο φως το δίκιο του κι ότι πέραν αυτού δεν επρό

κειτο να λάβει ούτε ψίχουλο. 

«Του δικαίου, είπε ο Ιωαννίκιος, ουδεμίαν ποιούμεν χρήσιν 

ενταύθα . Άθλιοι προδότες, δεν αξίζετε δεκάρα. Η γη δε βα

ρύνεται με φορτίο επαχθέστερο από την κακότητα που σας κα

τέχει , το ξέρω καλά. Μην κουτσοπερπατάτε μπροστά στους 

χωλούς: την κακότητα την εξάσκησα μαζί σας . Μα τη σπλήνα 

του Θεού, θα ενημερώσω το βασιλιά για τις τεράστιες αυθαι

ρεσίες που σφυρηλατούνται εδώ από τα δικά σας χέρια και τις 

ραδιουργίες σας , και λέπρα να με πιάσει , αν δε σας κάψει ό

λους ζωντανούς ως παιδεραστές, προδότες, αιρετικούς και 

πλάνους , πολέμιους του Θεού και της αρετής». 

Ακούγοντας αυτές τις λέξεις , εκείνοι στοιχειοθέτησαν κα

τηγορία εναντίον του κι ο Ιωαννίκιος, από την πλευρά του, 

τους κλήτευσε να εμφανιστούν. Κοντολογίς , η δίκη κρατήθηκε 

από το δικαστήριο κι εκεί βρίσκεται ακόμα . Οι μαιστορες έ

δωσαν όρκο επί αυτού του θέματος να μην ξεσκατωθούν πια. 

Ο ελλογιμότατος Ιωαννίκιος και οι υποστηρικτές του ορκίστη

καν να μην ξεμυξιαστούν , ώσπου δε θα έχει εκφέρει τελεσίδι

κη απόφαση το δικαστήριο. 

Αυτοί οι όρκοι τούς υποχρέωσαν να παραμείνουν ως σήμε

ρα σκατωμένοι και μυξιάρηδες, γιατί το δικαστήριο δεν έχει ε

ξετάσει ακόμα εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία. Η απόφαση λοι

πόν θα εκδοθεί στις επόμενες ελληνικές καλένδες, δηλαδή πο

τέ, γιατί οι δικαστάδες πράττουν καλύτερα από τη φύση κι ε

νάντια προς τους ίδιους τους τους νόμους . Οι νόμοι του Πα

ρισιού λένε και ξαναλένε πως μόνος ο Θεός είναι σε θέση να 

κάμει πράγματα αιώνια . Η Φύση δεν κάνει τίποτα αθάνατο , 

γιατί θέτει τελεία και παύλα σε ό ,τι παράγει: «πάν δ, τι γεννά

ται ύποκείμενον ττί Φθορq. έστίν» κτλ. Αυτοί όμως οι αεριτζή

δες , αφήνοντας μπροστά τους τις δίκες σ' εκκρεμότητα, τις κα

θιστούν αιώνιες κι αθάνατες . Ενεργώντας έτσι , πρόσφεραν 

την ευκαιρία και την επιβεβαίωση της ρήσης του Χίλωνα του 
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Λακεδαιμόνιου, ανάθημα στους Δελφούς, η οποία έλεγε ότι η 

Αθλιότητα είναι σύντροφος της Δίκης κι ότι οι αντίδικοι είναι 
για λύπηση , αφού νωρίτερα βλέπουν το τέλος της ζωής τους 
παρά την αναγνώριση των υποτιθέμενων δικαίων τους . 
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Οι σπουδές του Γαργαντούα, σύμφωνα 

με τους κανόνες των σοφιστών καθηγητών του 

ΚεΦάλαιο εικοστό πρώτο 

Αφού οι πρώτες μέρες πέρασαν έτσι κι οι καμπάνες ξανα

μπήκαν στη θέση τους, οι πολίτες του Παρισιού , σε αναγνώ

ριση αυτού του τίμιου φερσίματος, προσΦέρθηκαν να συντη

ρούν και να ταίζουν τη φοράδα του για όσο καιρό θα του ά

ρεσε -πράγμα που ο Γαργαντούας εκτίμησε ιδιαίτερα- και 

την έστειλαν να ζήσει στο δάσος της Μπιερ.196 Νομίζω πως δεν 
πρέπει τώρα πια να βρίσκεται εκεί. 

Μετά από αυτά, βάλθηκε με όλη του την όρεξη ν' αφοσιω

θεί στη μελέτη, με τον τρόπο που θα όριζε ο Πονοκράτης. Ε

κείνος όμως, τον διέταξε, για την αρχή, να κάνει κατά πώς εί

χε συνηθίσει, ώστε να καταλάβει, με ποιον τρόπο κι επί τόσα 

πολλά χρόνια οι παλιοί δάσκαλοί του είχαν καταΦέρει να τον 

καταστήσουν τόσο ηλίθιο , μωρό κι αμαθή. 

Ξόδευε λοιπόν τον καιρό του με τον εξής τρόπο: ξυπνούσε 

συνήθως μεταξύ οκτώ κι εννιά το πρωί, είτε είχε φωτίσει είτε 

όχι. Αυτή τη σειρά είχε λάβει από τους παλιούς του παιδαγω

γούς, που πρόβαλαν τη ρήση του Δαβίδ: «εις μάτην ύμϊν εστί 

το 6ρθρίζειν».197 

Στη συνέχεια, χοροπηδούσε, κλοτσοβολούσε και κυλιόταν 

πάνω στο στρώμα του, για να ξυπνήσουν καλύτερα τα αίματά 

196. Εννοείται το δάσος του Φονταινεμπλό. Τα δάση χρησίμευαν ως τόποι βο

σκής το 160 αιώνα . 

197. Ψαλμός ΡΚΣΤ, 2. 
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του, και ντυνόταν σύμφωνα με την εποχή . Μ' ευχαρίστησή του 

όμως φορούσε μια φαρδιά και μακριά ρόμπα από χοντρό 

σγουρό μαλλί φοδραρισμένη με γούνα αλεπουδίσια. Ύστερα , 

χτενιζόταν με το χερένιο χτένι, δηλαδή με τα τέσσερα δάχτυλα 

και τον αντίχειρα μαζί , γιατί οι παιδαγωγοί του έλεγαν πως 

όποιος χτενίζεται αλλιώτικα , πλένεται και καθαρίζεται , χάνει 

την ώρα του στον κόσμο ετούτο . 

Κατόπιν κόπριζε , κατουρούσε , καθάριζε το λαιμό του από 

τα Φλέματα , ρεβόταν , έκλανε , χασμουριόταν , έφτυνε, έβηχε , 

βαριαναστέναζε , φταρνιζόταν , ξεμυξιαζόταν σαν αρχιδιάκο

νος καί κολάτσιζε , για να μην τον πειράξει η πρωινή νότια κι 

η κλεισούρα, τρώγοντας ωραίες ψητές βοϊδοκοιλιές , ωραία 

ψητά στα κάρβουνα , ωραία χοιρομέρια , ωραίο κατσικίσιο ψη

τό και μπόλικες παπάρες σε σούπες καλογερίστικες . 

Ο Πονοκράτης τού έκανε την παρατήρηση πως δεν έπρεπε 

να τρώει αμέσως μόλις σηκωνόταν από το κρεβάτι , δίχως να 

έχει κάνει προηγουμένως λίγη γυμναστική . Ο Γαργαντούας α

πάντησε : 

«Τι; Δεν έκανα αρκετή γυμναστική; Κυλίστηκα έξι εφτά 

φορές από τη μιαν άκρη του κρεβατιού μου στην άλλη πριν 
σηκωθώ . Δε φτάνει μήπως; Ο Πάπας Αλέξανδρος έκανε αυτό 

ακριβώς , κατά πώς τον είχε ορμηνέψει ο Εβραίος γιατρός 

του l 98 κι έζησε, ώσπου πέθανε , σε πείσμα των Φθονερών . Οι 
πρώτοι μου δάσκαλοι έτσι μ' έμαθαν , λέγοντας πως το κολα

τσιό δυναμώνει το μνημονικό : γι ' αυτό έπιναν και καλύτερα . 

Νιώθω έτσι μια χαρά και δειπνάω καλύτερα . Κι ο δάσκαλος 

Θοβέλ l 99 (που πήρε το δίπλωμά του πρώτος στο Παρίσι) μου 
έλεγε πως κέρδος δεν έχεις τρέχοντας γρήγορα , αλλά ξεκινώ

ντας έγκαιρα . Έτσι, η υγεία της ανθρωπότητάς μας δε στηρί-

198. Ο Bonnet de Lates , γιατρός και αστρολόγος , καταγόμενος από την Προ

βηγκία , είχε φτάσει στη Ρώμη και είχε ονομαστεί ιδιαίτερος γιατρός του πάπα Α

λέξανδρου ΣΤ' Βοργία . Ο Μποννέ ντε Λατ ήταν Εβραίος προσηλυτ ισμένος στον 

καθολικισμό . 

199. Βλ. σημ . 148. 
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ζεται στο πιες και πιες και ξαναπιές, όπως οι πάπιες, αλλά 

μόνο στο πρωινό πιόσιμο, εξ ου και οι στίχοι, [εκ του λατινι

κού unde versus]: 

Ξύπνημα από νωρίς 

ευτυχία δε θα βρεις. 

Πιόσιμο πρωί πρωί 

είν' καλύτερο πολύ». 

Αφού είχε κολατσίσει γερά, πήγαινε στην εκκλησία. Εκεί 

του κουβαλούσαν μέσα σ' ένα μεγάλο καλάθι ένα χοντρό προ

σευχητάρι χωμένο στη θήκη του [σαν ποδάρι σε παντούφλα], 

που ζύγιζε, τόσο από τη λίγδα όσο κι από τα θηλυκωτήρια και 

το δέρμα του, έντεκα καντάρια κι έξι λίτρα πάνω κάτω. Εκεί 

άκουγε είκοσι έξι ή τριάντα λειτουργίες. Στο μεταξύ, ερχόταν 

κι ο επίσημός του κληρικός αναγνώστης, τυλιγμένος στην παλ

τουδιά του σαν μπούφος και με το χνότο του καλά απολυμα

σμένο με μια γερή δόση από αμπελίσιο σιρόπι. Μαζί του λοι

πόν υποτονθόρυζε όλα ετούτα τα κυριελέησα και τα ξεκούκιζε 

με τόση φροντίδα, ώστε ούτ' ένα σπυρί δεν του έπεφτε κατά

χαμα. 

Φεύγοντας από την εκκλησία, του έφερναν πάνω σ' έναν α

ραμπά ένα Φόρτωμα από κομποσκοίνια του αγίου Κλαύ

διου,200 που κάθε κόμπος τους ήταν χοντρός όσο το καλούπι 
για τις σκούφιες. Και περπατώντας κάτω από στοές και θολω

τούς διαδρόμους ή μέσα στον κήπο, έλεγε περισσότερες προ

σευχές απ' ό,τι δεκαέξι ασκητές. 

Ύστερα μελετούσε ως μισή κακομοιριασμένη ώρα, με τα 

μάτια στο βιβλίο, αλλά (καθώς λέει ο κωμικός [Τερέντιος)) με 

το μυαλό στην κουζίνα. 

Κατουρούσε λοιπόν ένα κατρουγυάλι ξέχειλο κι ύστερα κα

θόταν στο τραπέζι. Επειδή όμως το στομάχι του ήταν από φυ-

200. Πόλη του Γιούρα (Jura) στη βόρεια Γαλλία, περίφημη για τα ροζάρια και 
τ ' αντικείμενα από ξύλο πύξου (τσιμισίρι) . 
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σικού του αργοκίνητο [και για να δουλέψει είχε ανάγκη από 

ορεκτικά] , άρχιζε το γεύμα του με κάμποσες ντουζίνες χοιρο

μέρια, καπνιστές βοϊδόγλωσσες, αυγοτάραχα, λουκάνικα κι 

άλλους τέτοιους κρασοκράχτες . 

Στο μεταξύ τέσσερις άνθρωποί του του έριχναν στο στόμα, 

ο ένας μετά τον άλλον και δίχως διακοπή , ξέχειλες φτυαριές 

μουστάρδας. Στη συνέχεια έπινε μια τεράστια ρουφηξιά λευ

κό κρασί , για ν' ανακουφίσει τα νεφρά του . Ύστερα έτρωγε, 

ανάλογα με την εποχή, όσα κρέατα τραβούσε η όρεξή του και 

σταματούσε το φαι, όταν του τσίτωνε η κοιλιά του. 

Στο πιοτό δεν είχε ποτέ ούτε τελειωμό ούτε κανόνα, γιατί 

έλεγε πως τα μέτρα και τα σταθμά του πιοτού φτάνουν ως ε

κεί όπου το πίνον άτομον αρχίζει να νιώθει πως οι πάτοι από 

τις παντούΦλες του φουσκώνουν ως μισό πόδι σε ύψος. 
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Τα παιχνίδια του Γαργαντούα 

Κεφάλάιο εικοστό δεύτερο 

Κατόπιν, ολότελα βαρύς από το φαι, ξεκοκάλιζε ένα από

κλασμα προσευχής, κατέβαζε ένα ξέχειλο ποτήρι που του χυ

νόταν κι έτσι έπλενε τα χέρια του με φρέσκο κρασί , καθάριζε 

τα δόντια του μ' ένα γουρουνίσιο ποδαράκι και ,κουβέντιαζε 

χαρωπά με τους ανθρώπους του. Μετά, αφού είχαν απλώσει 

την πράσινη τσόχα , έφερναν στη σειρά μπόλικες τράπουλες, 

μπόλικα ζάρια και μπόλικα αβάκια. Και τότε έπαιζε: 2Ο1 

κέντα , 

τετράδα, 

χαρτωσιά, 

χρώμα , 

θρίαμβο, 

πικαρδία , 

στα εκατό, 

σπινέτο, 

δυστυχία, 

201 . Η λεπτομερής σειρά παιχνιδιών που ακολουθεί, εκτός του ότι αφορά ένα 
γίγαντα και πρέπει συνεπώς να είναι πληθωρική και κολοσσιαία . έχει σκοπό να 

δείξει πως ο ήρωας έχανε την ώρα του με ανοησίες, τυραννούσε το μνημονικό του 

για ν ' αποστηθίσει περίεργες ονομασίες και χρησιμοποιούσε τη νοημοσύνη του. Τα 

35 πρώτα παιχνίδια παίζονταν με τράπουλα . Τα επόμενα 14 ήταν επιτραπέζια. Στη 
συνέχεια , υπάρχουν παιχνίδια επιδεξιότητας , αινίγματα κτλ. , καθώς και μερικά 

παιχνίδια που παίζονταν στσ ύπαιθρο. Οι ερευνητές έχουν αποτυπώσει κανόνες ο

ρισμένων παιχνιδιών (Βλ . Μ . Psichari : Les Jeux de Gargantua ίn Revue des Etudes 
Rabelaisiennes , t . 6. t. 7) . 
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γυαλιστό, 

πάσα δέκα, 

τριάντα ένα, 

ζευγάρια και κολλητά, 

το τρακόσια , 

τον καημένο , 

καταδικιά , 

Φύλλο γυριστό, 

το δυσαρεστημένο , 

το λασκενέ2Ο2 

τον κερατά , 

όποιος έχει μιλάει , 

χαρτωσιά και μάζεμα , με τζόκεϊ τα παίρνω 

στο γάμο , 

στο χαρωπό , 

α βολοντέ , 

όποιος κάνει το ένα κάνει το άλλο, 

στη σειρά , 

γλωσσίδι , 

ταρό, 

σπανοκόκορα σαν πιάνει , όποιος τον κερδίζει χάνει , 

μπελινέ , 

202. Βλ. σημ. 64. 

μαρτύριο , 

ροχαλητό , 

γκλικ , 

στις τιμές , 

πόσα δάχτυλα/03 

σκάκι , 

αλεπού , 

κουτσό , 

γελάδες, 

203. Α la mourre: ο παίκτης έπρεπε να βρει πόσα δάχτυλα χαμ~λωνε ή ανύψω
νε ο αντίπαλός του. 
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την ασπρούλα , 

στην τύχη, 

τριζαριά, 

σανιδάτο, 

νικ νοκ ,204 

δωδεκάβολο , 

χαρακιά , 

δισταγμό, 

τάβλι , 

ολοσάνιδο, 

σανιδάτο απλωτό , 

ρενιγκμπιέ , 

υποχρεωτικό , 

ντάμα , 

μπαμπού , 

πρίμο σεγκόντο , 

στα πόδια του λόφου , 

κλειδιά , 

το τετράγωνο περνάει , 

ζευγαρωτό και όχι , 

κορόνα γράμματα , 

σκούληκα , 

κακομούτσουνο , 

γκαζές, 

παπουτσή , 

κουκουβάγια , 

χρυσούλι του λαγού , 

τιρλι τεντέν , 

το γουρουνάκι πάει μπροστά,205 

204. Α Ia nicnocque: έπρεπε να κερδηθεί ο πρώτος βόλος του αντίπαλου. Κάτι 

σαν τα δικά μας γκαζάκια. 

205 . Α cochonnet va devant : οι σημερινές bouies ή petanque, όπου ένας ξύλινος 
βόλος ρίχνεται σε κάποια απόσταση και οι παίκτες, με βαριές σιδερένιες μπάλες , 

προσπαθούν , ατομικά ή ομαδικά , να τον πλησιάσουν περισσότερο . 
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την κίσσα, 

το κέρατο, 

το βιασμένο βόδι, 

τον κατσικοθηλαστή, 

σε τσιμπώ και δε γελώ, 

ραμΦισμό, 

γάιδαρο ξεπεταλωτό, 

φόρο για το λα·ίκό, 

φρρτ και φρρτ σαν πέρδικα, 

καθιστός σού βρίσκομαι, 

μπουσκίν, 

τράβα το σουβλί , 

του σκατού τ' ασκί, 

κουμπάρε , το δισάκι σου δώσε το δανεικό , 

του τραγιού τ' αρχίδι, 

σκαστό ,206 

σύκα Μασσαλίας , 

μπαταριά,207 

χαρατσωμένο τοξότη , 

ξεπετσιάζω αλεπού, 

μαζευτό , 

γάντζωσέ μου την κυρά , 

βρόμη έχω για πούλημα , 

φυσάω τα κάρβουνα , 

απαντησούλες , 

κριτής ζωντανός και κριτής ψόφιος , 

τραβάω τα σίδερα απ' το φούρνο , 

ψευτοχωριάτη, 

ορτύκια, 

αυλικό καμπούρη , 

άγιο Βρέθηχα , 

206. Α boute-hors: καθώς οι παίκτες καταδιώκουν ο ένας τον άλλον , ξεφεύγει 

όποιος αλλάζει θέση. 

207. Α la mousque. Πρόκειται ίοως για παιχνίδι που συνδέεται με το μουσκέτο . 
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208. Είδος χορού . 

μανι ταρότσιμπο , 

αχλαδιά , 

πιμ πομ πέ, 

τρισρί,208 

κύκλο, 

γουρούνα, 

κοιλιά κόντρα κοιλιά , 

κοιλάδες, 

βουρτσούλα, 

αμάδες, 

εδώ είμαι , 

του Φουκέ , 

πασσαλάκια , 

ξυστρί , 

γκαζάκι δαγκωτό , 

βελάκι στριφτό , 

λόγχη Ρώμη , 

απόσκατο , 

του Ανζνάρ , 

κοντό βόλο, 

φαγωμάρα , 

κουλουρίτσα μαζευτή, 

δαφνόφυλλο, 

στην καπατσοσύνη μου , 

πιρουέτα, 

χόρτα, κλαδιά στρωμένα , 

κοντοράβδι, 

πιρβολέ, 

κρυΦτούλι , 
πικέτο ,209 

209. Πιθανολογείται ότ ι σε αυτό το παιχνίδ ι όποιος χάνει έχε ι την υποχρέωση 

να παραμένει με το χέρ ι ακουμπισμένο σε πάσσαλο , αφού προηγουμένως περάσει 

το βραχίονα πάνω από το ίχο ή κλαρί δέντρου. 
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λάχεσο,21Ο 

φυρόν, 

ακολουθητό, 

πυργάκι, 

στη σειρά, 

φουσέτ, 

ροχαλιστή, 

βούκινο, 

καλόγερο, 

σκοτόβιο, 

άλαλο, 

μεγαλογκαζάκια, 

εναλλάξ, 

φαρδοκώλη, 

σκούπα, 

άγιε Κοσμά, να σε λατρέψω έρχομαι, 

σκαθάρι καστανό, 

σε παίρνω δίχως πράσινο, 

ωραία κι όμορφη φεύγει η Σαρακοστή, 

βελανιδιά διχαλωτή, 

βαρελάκια, 

στην ουρά του λύκου, 

πορδή στη μούρη, 

Βιλελμίνε, δώσ' μου το κοντάρι μου , 

στα ρείκια, στα ρεικάκια, 

δεκατριάρι, 

σημύδα, 

μύγα, 

χάδι, χάδια, βόδι, 

λόγια, 

εννιά χέρια, 

210. Σ' ένα πολυσέλιδο βιβλίο , όπου αναγράφονται μερικοί αριθμοί, κερδίζει 

ο παίκτης που ανοίγοντας τυχαία το βιβλίο βρίσκει τη σελίδα η οποία φέρει αριθ

μό . 
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κεφαλάκι, 

γέφυρες πεσμένες, 

χαλινωτή τυΦλόμυγα, 

κουρούνα, 

κοκοράκι, 

τυφλόμυγα, 

μιρλιμόΦλ, 

κατάσκοπο, 

φρύνο, 

σφαιροβολία, 

έμβολο, 

ορθοστάτη, 

βασίλισσες, 

επαγγέλματα, 

τετ α τετ μπεσβέλ, 

πινό, 

κακοθάνατο , 

φρύγανα, 

πλύνε τη σκούφια σου, κυρά , 

μπλιτό, 

σπέρνω βρόμη, 

ανάγωγο, 

σβουριχτό, 

απαγορεύω, 

γύρους και αντίγυρους, 

ζυγαριά, 

ζευγολάτη, 

κατσικοθηλαστή,211 

λυσσάρες εσκουμπλέτ, 

ψόφιο ζώο, 

ανέβα, ανέβα τη σκαλίτσα , 

γουρουνάκι μαυριστό, 

211. Το ίδιο παιχνίδι (Α la cheveche) αναΦέρθηκε προηγουμένως . 
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πισινό αλατιστό, 

περιστεράκι, 

τριτιά, 

παραφουσκωμένη , 

πήδημα του θάμνου , 

σταυρωτό , 

α λα κιτ κας , 

θηλιά πουγκί στον κώλο, 

περναέρι, 

το σύκο , 

πορδισμούς, 

κατακλέβω τη μουστάρδα, 

τα τσάγια , 

ξαναπέσιμο, 

πικαντό , 

μασακεφάλι , 

την γκρόλα, 

το γερανό, 

χτύπημα κοφτό, 

σκορδομυτιές , 

κορυδαλούς , 

σκιμαλισμούς. 2 Ι 2 

Αφού πια είχε καλοπαίξει , κοσκινίσει και κρισαρίσει τον 

εαυτό του , συμΦωνούσε να πιει λιγουλάκι , δηλαδή ογδόντα ο

κτώ ξέστες το άτομο.2Ι ] Αμέσως μετά από αυτό το τραπέζωμα 
ήταν ό ,τι έπρεπε για ν ' απλωθεί κανείς πάνω σ' έναν όμορφο 

πάγκο ή καταμεσής σ' ένα όμορφο κρεβάτι και να κοιμηθεί 

δυο τρεις ώρες, δίχως κακή σκέψη ούτε κακό λόγο . 

Όταν ξυπνούσε , κουνούσε λίγο τ' αυτιά του , ενώ του έφερ-

2 12. Aux chiquenaudes: ο παίκτης προσπαθούσε να χτυπήσει με το μεσαίο δά
χτυλο του χεριού του τη μύτη του αντιπάλου του . 

213 . Setiers (= ένα έκτο). Ο Ραμπελαί αναφέρει πως η ποσότητα ήταν έντεκα 
peguadz. που το καθένα ι.σοδυναμεί μ ε 4 λίτρα περίπου. Κάθε άτομο λοιπόν έπινε 
45 περίπου λίτρα κρασί. 
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ναν φρέσκο κρασί. Και τότε έπινε καλύτερα από ποτέ. 

Ο Πονοκράτης τον νουθετούσε πως ήταν κακή δίαιτα να 

πίνει έτσι μετά τον ύπνο. 

« Αυτή είναι , απαντούσε ο Γαργαντούας , η αληθινή ζωή 

των Πατέρων ,2 Ι4 γιατί από φυσικού μου κοιμάμαι καπνιστός 

κι ο ύπνος μού χαρίζει άλλα τόσα χοιρομέρια». 
Ύστερα άρχιζε να μελετάει μια στάλα και δώσ' του πατε

ρημά δίχως τελειωμό! Για να τα ξαποστέλνει ανετότερα , καβα

λούσε πάνω σ' ένα γέρικο μουλάρι που είχε υπηρετήσει εννιά 

βασιλιάδες. Μουρμουρίζοντας έτσι ανάμεσα στα δόντια του 

και σκαμπανεβάζοντας το κεφάλι του πήγαινε να δει μήπως 

θα έπιανε κανένα κουνέλι στήνοντας θηλιές. 
Στην επιστροφή, κουβαλιόταν στο μαγειρείο, για να πληρο-

φορηθεί τι ψητό ήταν στη σούβλα. 

Και δειπνούσε μια χαρά, μα την ψυχή μου! Και πρόθυμα 

καλούσε μερικούς Φίλους του κρασιού από τα γύρω μέρη , με 

τους οποίους κουτσόπινε κι ο καθένας τους διηγιόταν παλιές 

ως και νέες ιστορίες . Πολύ κοντινοί του ήταν , μεταξύ των άλ

λων , οι άρχοντες ντυ Φου , ντε Γκουρβίλ , ντε Γκρινιό και ντε 

Μαρινύ . 2 Ι 5 

Μετά το δείπνο έρχονταν να λάβουν θέση τα όμορφα ξύλι-

να ευαγγέλια, δηλαδή μπόλικα τάβλια2Ι6 ή εκείνη η χαριτωμέ
νη κέντα ένα, δύο, τρία ή για να μην πολυλογούμε το ρέστα 

και ταπί. Διαφορετικά , πήγαιναν να επισκεΦθούν τις κοπελιές 

της περιοχής κι έστηναν μικρά τσιμπούσια με απόδειπνα και 

παραπόδειπνα . Ύστερα ο Γαργαντούας το έριχνε στον ύπνο 

δίχως διακοπή ως την άλλη μέρα στις οκτώ . 

214. Εννοείται πως αυτή είναι η πραγματική ζωή των αγίων Πατέρων τη ς Εκ

κλησίας , που επιδ ίδονται στην καλοφαγία και την ανάπαυση , αφού δεν έχουν άλ

λες υλικές φροντίδες. 

215. Πρόκειται για ιστορικά πρόσωπα που σχετίζονταν με το βασιλιά Φραγκί
σκο Α ", 

216. Επανερχόμαστε στα παιχνίδια του Γαργαντούα και της παρέας του: τάβλι, 

ντάμα , σκάκι , που καθώς ανοίγουν μοιάζουν με χοντρά ξύλινα Ευαγγέλια: Ας θυ

μηθούμε ότι η παρομοίωση είναι καίρια , δεδομένου ότι τα ιερά βιβλία ήταν μεγά

λα, είχαν χοντρά εξώφυλλα κι έκλειναν με γαντζάκια, όπως το τάβλι. 
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Πώς ο Γαργαντούας διαπαιδαγωγήθηκε από 
τον Πονοκράτη με μέθοδο τέτοια, που δεν έχανε 

ούτε ώρα από τη μέρα του 

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο 

Όταν ο Πονοκράτης έμαθε με τι φαύλο τρόπο ζούσε ο Γαρ

γαντούας, αποΦάσισε να τον καταρτίσει αλλιώς στα γράμμα

τα, αλλά τις πρώτες μέρες έκανε τα στραβά μάτια, λαβαίνο

ντας υπόψη του ότι η Φύση δεν ανέχεται απότομες μεταλλαγές 

δίχως να ζορίζεται πολύ. 

Για ν' αρχίσει λοιπόν καλύτερα τη δουλειά του, παρακάλε

σε ένα σοφό γιατρό εκείνου του καιρού, ονομαζόμενο Θεόδω

ρο,217 να διαγνώσει αν ήταν δυνατό να ξαναμπεί ο Γαργα
ντούας σε καλύτερο δρόμο. Ο μετρ Θεόδωρος τον πουργάρισε 

κατά το νομοκάνονα με ελλέβορο των Αντικύρων218 και με αυ
τό το γιατρικό του καθάρισε κάθε χάλασμα και κάθε στραβή 

συνήθεια του μυαλού του. Με το ίδιο μέσο τον κατάφερε επί

σης ο Πονοκράτης να ξεχάσει όλα όσα είχε μάθει με τους πα

λιούς παιδαγωγούς του, όπως έκανε κι ο Τιμόθεος στους μα

θητές του , που είχαν εκπαιδευτεί από άλλους μουσικούς.219 

217. Στην πρώτη έκδοση του Γαργαντούα, αυτός ο σοφός ονομαζόταν Seraphin 
Calobarsy, αναγραμματισμός του ονόματος Fran~ois Rabelais. Ο Θεόδωρος (δώρο 
του Θεού) συμπληρώνει μια σειρά λογικών και έντιμων ατόμων , όπως ο Πονοκρά

της , ο Ευδαίμων , ο Γυμναστής κ . ά . 

218. Παράλια πόλη της Φωκίδας , όπου φυόταν ο ελλέβορος (σκάρφη), που 

γιάτρευε την τρέλα. 

219 . Ο Κουϊντιλιανός στο έργο του Ρητορική Τέχνη (βιβλίο 2, κεφ . 3) μας πλη
ροΦορεί πως ο μουσικός Τιμόθεος έδινε ελλέβορο στους μαθητές του που είχαν λά

βει μαθήματα μουσικής από άλλους δασκάλους , θέλοντας έτσι να τους γιατρέψει 

από την τρέλα που είχαν διδαχτεί . 
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Για να πετύχει μάλιστα κάτι καλύτερο, τον έμπαζε σε συ

ντροφιές ανθρώπων μορφωμένων που βρίσκονταν στην περιο

χή : με τέτοια άμιλλα ανέπτυξε το πνεύμα του και του ήρθε η 

επιθυμία να μελετήσει αλλιώς και να καλλιεργήσει τον εαυτό 

του. 

Μετά τον έβαλε σε τέτοια σειρά μελέτης , ώστε δεν έχανε 

ούτε μια ώρα από τη μέρα του, αλλά ξόδευε όλον του τον και

ρό στα γράμματα και στη σοβαρή μάθηση . 

Ξυπνούσε λοιπόν ο Γαργαντούας γύρω στις τέσσερις το 

πρωί. 22Ο Ενώ τον έτριβαν , του διάβαζαν κάποια σελίδα της Α
γίας Γραφής με φωνή δυνατή και καθαρή, με απαγγελία ται

ριαστή στο κάθε θέμα . Κί αυτό είχε ανατεθεί σ' ένα νεαρό 

ακόλουθο γεννημένο στο Μπασέ , που τ ' όνομά του ήταν Ανα

γνώστης. Σύμφωνα με το θέμα και τη διδαχή κάθε τέτοιου μα

θήματος αφοσιωνόταν συχνά στη λατρεία , στην προσευχή και 

στην ικεσία , στο σεβασμό προς τον πανάγαθο Θεό, που το με

γαλείο κι η υπέροχη κρίση του αναδεικνύονταν από αυτή την 

ανάγνωση . 

Κατόπιν πήγαινε στο αποχωρητήριο για ν ' αποπατήσει το 

φυσικό του χώνεμα . Εκεί ο παιδαγωγός του επαναλάμβανε 

ό ,τι είχε διαβαστεί, επεξηγώντας του τα σκοτεινότερα και πιο 

δυσκολονόητα στοιχεία . 

Επιστρέφοντας από εκεί παρατηρούσαν την κατάσταση του 

ουρανού , αν ήταν όπως την είχαν σημειώσει το προηγούμενο 

βράδυ και σε ποιο σημείο βρίσκονταν ο ήλιος και το φεγγάρι 

αυτή -τη μέρα . 

Ύστερα από αυτό ντυνόταν , χτενιζόταν , έβαζε το σκουΦί 

του , συγυριζόταν κι αρωματιζόταν , ενώ κατά την ώρα εκείνη 

του επαναλάμβαναν τα μαθήματα της προηγούμενης μέρας . Ο 

ίδιος τ' αποστήθιζε και σε αυτά στήριζε μερικά πρακτικά πα

ραδείγματα που αφορούσαν την ανθρώπινη υπόσταση . Αυτά 

ανέπτυσσαν μερικές φορές ως δυο με τρεις ώρες , αλλά συνή

θως σταματούσαν , όταν είχε τελειώσει το ντύσιμό του . 

220. Αυτή ήταν η ώρα έγερση ς των σπουδαστών . 
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Μετά, επί τρεις ώρες γεμάτες, του έκαναν ανάγνωση. 

Στη συνέχεια έβγαιναν, συζητώντας πάντα πάνω σε θέματα 

της ανάγνωσης και πήγαιναν ν' αθληθούν στο Μπρακ221 ή στα 
λιβάδια, παίζοντας μπάλα, αντισφαίριση, τόπι με τρεις σε 

τρίγωνο , γυμνάζοντας παλικαρίσια τα σώματά τους, όπως 

προηγουμένως είχαν γυμνάσει τις ψυχές τους. 

Όλα τους τα παιχνίδια γίνονταν ελεύθερα, γιατί σταμα

τούσαν την παρτίδα όποτε τους άρεσε, και συνήθως τα παρα

τούσαν όταν ίδρωνε το κορμί τους ή όταν κουράζονταν γερά. 

Τότε σκουπίζονταν και τρίβονταν γερά, άλλαζαν πουκάμισο, 

και περπατώντας ήρεμα πήγαιναν να δουν αν το γεύμα ήταν 

έτοιμο. Εκεί, ενώ περίμεναν, απάγγελλαν, καθαρά κι εύγλωτ

τα , μερικά χωρία που είχαν συγκρατήσει στη μνήμη τους από 

το μάθημα . 

Στο μεταξύ, η κυρα-Όρεξη κατέφτανε και καθόταν στο 

τραπέζι την πρεπούμενη ακριβώς στιγμή. 

Στην αρχή του φαγητού , διαβαζόταν κάποια ευχάριστη 

ιστορία από τα κατορθώματα των αλλοτινών καιρών, ώσπου 

του έφερναν το κρασί του. 222 

Τότε (αν του έκανε κέΦι), εξακολουθούσαν το διάβασμα ή 

άρχιζαν να κουβεντιάζουν όλοι μαζί χαρωπά , μιλώντας τους 

πρώτους μήνες για τις αρετές , τις ιδιότητες, την αποτελεσμα

τικότητα και τη φύση του κάθε φαγητού ή πιοτού που τους 

σερβίριζαν στο τραπέζι -του ψωμιού, του κρασιού, του νε

ρού, του αλατιού , των κρεάτων , των ψαριών , φρούτων, χόρ

των, κάθε ρίζας- και για το μαγείρεμά τους. Κάνοντας έτσι , 

ο Γαργαντούας έμαθε σε σύντομο χρόνο όλα τα εδάΦια τα σχε

τικά με αυτό το θέμα από τα συγγράμματα του Πλί νιου , του 

22 1. Le G rand Braque ήταν γήπεδο σφαιροπαιξίας , προδρόμου της αντισφαί

ρισης, στο Παρίσι . 

222. Κατά το 160 αιώνα το κρασί δε βρισκόταν στο τραπέζι εξαρχής. Το έφερ

ναν από το κελάρ ι μόλις οι συνδαιτυμόνες έπαιρναν τις θέσεις τους . Έτσι. τα πο

τήρια γέμιζαν με « φρέσκο» κρασί. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν όσο κρα

τούοε το γεύμα. 
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Αθήναιου, του Διοσκουρίδη, του Ιούλιου Πολυδεύκη, του Γα

ληνού, του ΠορΦύριου, του Οπιανού, του Πολύβιου, του Η

λιόδωρου, του Αριστοτέλη, του Αιλιανού και άλλων. Πάνω σε 

αυτές τις συζητήσεις, ζητούσαν συχνά και τους έφερναν στο 

τραπέζι, για να είναι πιο σίγουροι, τα συγγράμματα που ανα

φέραμε πιο πάνω. Και τόσο καλά κι ολοκληρωτικά συγκράτη

σε στη μνήμη του τα όσα έλεγαν, ώστε τότε δεν υπήρχε γιατρός 

που να ήξερε τα μισά από όσα είχε στο κεφάλι του. 

Μετά κουβέντιαζαν για τα μαθήματα που είχαν διαβάσει το 

πρωί και, αποτελειώνοντας το γεύμα τους με κάποιο γλυκό 

από κυδώνι , καθάριζε τα δόντια του μ' ένα ξυλάκι από σχοί

νο, έπλενε τα χέρια και τα μάτια του με μπόλικο δροσερό νε

ρό κι ευχαριστούσαν το Θεό με μερικούς όμορφους ύμνους, 

καμωμένους προς δόξα της θείας μεγαλοδωρίας και μακροθυ

μίας. Όταν κι αυτό είχε γίνει, έφερναν τα χαρτιά, όχι για να 

παίξουν, αλλά για να μάθουν χίλια μύρια καινούρια διασκε

δαστικά κόλπα, που όλα έβγαιναν από την αριθμητική . 

Με αυτό το τέχνασμα συμπάθησε την επιστήμη των αριθ

μών και καθημερινά, μετά το γεύμα και το απόδειπνο, περ

νούσε τον καιρό του τόσο ευχάριστα, όσο συνήθιζε και παλιό

τερα με τα ζάρια και με τα χαρτιά. Κι έμαθε τόΘΟ καλά τη 

θεωρία και την πρακτική αριθμητική, ώστε ο Τάνσταλ,223 'Αγ
γλος που είχε πλούσιο συγγραφικό έργο γι' αυτό το θέμα, ο

μολόγησε πως συγκρινόμενος με το Γαργαντούα δε σκάμπαζε 

πραγματικά τίποτα. 

Και δεν του άρεσε μόνο η αριθμητική, αλλά και οι άλλες 

μαθηματικές επιστήμες, όπως η γεωμετρία , η αστρονομία και 

η μουσική. Γιατί περιμένοντας τη χώνεψη και την αφομοίωση 

του φαγητού του, έφτιαχναν άπειρα διασκεδαστικά όργανα 

και γεωμετρικά σχήματα και, επιπλέον, μελετούσαν τους κα

νόνες της αστρονομίας . 

223. Cuthbert TunstaI (1476-1559): επίσκοπος του Ντάρχαμ, είχε δώσει' στη δη

μοσιότητα το 1522 στο Λονδίνο ένα εγχειρίδιο αριθμητικής, που έγινε γρήγορα 
γνωστό. 
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Ύστερα η ψυχαγωγία τους ήταν να τραγουδούν τετράφωνα 

ή πεντάφωνα μουσικά κομμάτια ή ν' αυτοσχεδιάζουν πάνω σ' 

ένα θέμα ευχαριστώντας το λαρύγγι τους. 

Από τα μουσικά όργανα , έμαθε να παίζει λαούτο, σπινέτο, 

άρπα, πλαγίαυλο και φλάουτο με εννιά τρύπες, βιόλα και τρο

μπόνι. 

Αφού χρησιμοποιόταν έτσι κι αυτή η ώρα κι η χώνεψη είχε 

τελειώσει , καθαριζόταν από τα φυσικά του περιττώματα και 

ξαναστρωνόταν στην κύρια μελέτη του επί τρεις ώρες ή και 

περισσότερο, τόσο για να επαναλάβει την πρωινή του ανάγνω

ση όσο και για να συνεχίσει το βιβλίο που είχε βάλει μπροστά, 

καθώς και για να γράφει και να χαράζει καλλιγραφικά και 

συμμετρικά τα παλιά [γοτθικά] και τα ρωμαϊκά γράμματα. 

Κατόπιν έβγαιναν από το μέγαρό τους παίρνοντας μαζί 

τους ένα νεαρό ευγενή από την Τουραίνη, ειδικό στ' άλογα, 

που τον έλεγαν Γυμναστή, και του δίδασκε την ιππευτική τέ

χνη. 

Αλλάζοντας τότε ρούχα , ανέβαινε σ' ένα πολεμικό άλογο, 

σ' ένα άλογο φορτίου, σ' ένα σπανιόλικο, σ' ένα αραβικό ά

λογο, σ' ένα αλαφροπόδαρο και το γύριζε εκατό γύρους , το έ

κανε να πετάει στον αέρα , να πηδάει χαντάκια , να δρασκελάει 

φράχτες , να κάνει ένα γύρο επιτόπου, μια δεξιά και μια ζερ

βά . 

Εκεί έσπαγε όχι το κοντάρι του , γιατί η μεγαλύτερη ανοη

σία του κόσμου είναι να λες : « Εσπασα δέκα κοντάρια στην 

κονταρομαχία ή στη μάχψ> - ένας ξυλάς θα τα κατάφερνε κι 

αυτός! Αντίθετα , δόξα για την οποία μπορείς να κοκορεύεσαι 
είναι μ' ένα κοντάρι δέκα εχθρικά να σπάσεις. Με το μυτερό , 

λοιπόν, σκληρό κι αλύγιστο κοντάρι του κομμάτιαζε μια πόρ

τα, τρυπούσε μια πανοπλία , αναποδογύριζε ένα δέντρο , περ

νούσε ένα χαλκά, άρπαζε σηκωτή μια σέλα αρματωμένη , ένα 

θώρακα, ένα σιδερόγαντο . Κι όλα αυτά αρματωμένος από την 

κορφή ως τα νύχια . 

Για να βάλει το άλογο να πεΡ11;ατήσει με ρυθμό και για να 
δίνει σύντομα παραγγέλματα «χο,: , χοπ», κανείς δεν τα έκανε 
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καλύτερα από αυτόν. Ακόμα κι οι άνθρωποι της Φερράρας 

που βάζουν τ' άλογα να γυρίζουν ολοτρόγυρα ήταν όμοιοι πί

θηκοι σε σύγκριση με το Γαργαντούα . Του μάθαιναν κυρίως 

να πηδάει στα πεταχτά από το ένα άλογο στο άλλο, δίχως τα 

πόδια του να πιάνουν στο χώμα - και τ' όνομα ενός αλόγου 

για τέτοια χρήση είναι άμφιππος. Και καβαλίκευε από τη μια 

μεριά και από την άλλη, δίχως αναβολείς και με το κοντάρι 

στο χέρι, κι οδηγούσε κατά το γούστο του το άλογο αχαλίνω

το, γιατί τέτοια πράγματα είναι χρήσιμα στη στρατιωτική τέ

χνη. 

Μιαν άλλη μέρα έκανε εξάσκηση στο πελέκι . Το ξαμόλαγε 

τόσο καλά , χτυπούσε τόσο γερά με την κόψη και με τόση ά

νεση το κατέβαζε για να χτυπήσει από το πλάι και να πάρει η 

κοψιά ένα γύρο , ώστε θα περνιόταν πρώτος στ' άρματα σ' εκ

στρατεία και σε όλων των λογιών τις δοκιμασίες . 

Ύστερα κράδαινε τη λόγχη , χτυπούσε με το σπαθί με τα 

δυο χέρια του, με την ξιφολόγχη, με το μακρόσπαθο, το κο

ντομάχαιρο και το στιλέτο , αρματωμένος και ξαρμάτωτος, 

κρατώντας ασπίδα, τυλίγοντας το μανδύα του στο χέρι, σΦίγ

γοντας ένα ασπιδάκι, για να προστατεύει τα δάχτυλα και τη 

γροθιά του . 

Κυνηγούσε τα ζαρκάδια, τα ελάφια , τις αρκούδες , τα πλα

τώνια , τα αγριογούρουνα, τους λαγούς, τις πέρδικες, τους φα

σιανούς, τις αγριόχηνες. Έπαιζε μπάλα και την πετούσε ψη

λά, χτυπώντας τη με το πόδι ή με τη γροθιά του. Πάλευε , έ

τρεχε, πηδούσε, όχι παίρνοντας τρία βήματα φόρα ούτε κάνο

ντας πήδους στο ένα πόδι, ούτε α λα γερμανικά, γιατί ο Γυ

μναστής έλεγε πως τέτοια πηδήματα είναι άχρηστα και κανένα 

όφελος δε φέρνουν σε καιρό πολέμου. Με μια όμως εκτίναξη 

περνούσε πάνω από ένα χαντάκι, πετούσε πάνω από ένα φρά

χτη, έκανε έξι βήματα κόντρα σ' ένα τείχος και με αυτόν τον 

τρόπο έφτανε σ' ένα παράθυρο ψηλό , ίσαμε ένα κοντάρι . 

Κολυμπούσε στα άπατα, ίσια, ανάσκελα, στο πλάι, με όλο 

του το κορμί ή κουνώντας τα πόδια μόνο . Με το ένα χέρι ση

κωμένο , που κρατούσε ένα βιβλίο , διέσχιζε όλον το Σηκουάνα 
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δίχως να το βρέξει, σέρνοντας με τα δόντια το μανδύα του , ό

πως έκανε ο Ιούλιος Καίσαρ [καθώς λέει ο Πλούταρχος]. 
Ύστερα με το ένα του χέρι σκαρφάλωνε με δύναμη μεγάλη 

σ' ένα πλοίο . Από την κουπαστή του ξαναβουτούσε στο νερό, 

πέφτοντας με το κεφάλι. Μετρούσε πού έφτανε ο πάτος της 

θάλασσας, εξερευνούσε τις κουΦάλες των βράχων, βουτούσε 

μέσα στις τρύπες και στις καταβόθρες . Ύστερα μανουβράριζε 

το καράβι, το οδηγούσε, το πήγαινε γρήγορα, σιγά, κατά τη 

ροή του νερού, αντίθετα στο ρεύμα , έκανε κράτει καταμεσής 

σ' έναν υδατοφράχτη, το οδηγούσε μ' ένα χέρι , ενώ πάλευε με 

το άλλο μ' ένα μεγάλο κουπί, σήκωνε τα πανιά , ανέβαινε από 

τα σκοινιά στο κατάρτι, έτρεχε πάνω στις αντένες, ρεγουλά

ριζε τον μπούσουλα, τέντωνε τις μπουρίνες , κρατούσε σφιχτά 

και σταθερά το τιμόνι . 
Βγαίνοντας από το νερό , σκαρΦάλωνε ζωηρά το βουνό κι 

ύστερα το κατηΦόριζε εξίσου χαρωπά, ανέβαινε στα δέντρα 

σαν γατί, πηδούσε από το ένα στο άλλο σαν σκίουρος, έκοβε 

τα χοντρά κλαδιά σαν άλλος Μίλων. 224 Με δυο ακονισμένα κο
ντομάχαιρα και δυο δοκιμασμένες σφήνες ανέβαινε στην κορ

Φή ενός σπιτιού σαν αρουραίος κι ύστερα κατέβαινε πηδώντας 

κάτω, με τα μέλη του μαζεμένα κατά τέτοιο τρόπο , ώστε δεν 

υπέφερε τίποτα από την πτώση. Έριχνε τη λόγχη, το σιδερό

ραβδο, το λιθάρι , το ακόντιο , το δόρυ , το πελεκωτό δόρυ, τέ

ντωνε ολότελα το τόξο, τέντωνε με όλη τη δύναμη των νεφρών 

του τις πιο γερές πολιορκητικές αρμπαλέτες,225 σκόπευε με το 
αρκεβούζιο κρατημένο στον ώμο τoυ,22~ τοποθετούσε το κα-

224. Μίλων ο Κροτωνιάτη ς : περίφημος αθλητής της αρχαιότητας. Η δύναμή 

του ήταν παροιμιώδης. Μπορούοε να χωρίσει στα δύο τον κορμό ενός δέντρου με 
τα χέρια του. 

225. Arbaiete : μεγάλο τόξο που στηριζόταν σε βαρύ υποστάτη . Μακρύ ως εί

κοσι μέτρα . χρησίμευε στις πολιορκίες των φρουρίων . 

226. Arqιlebouse : βαρύ τουφέκι . Έπρεπε να στηριχτεί σε σιδερένια διχάλα 

καρφωμένη στο έδαφος. γιατί κανείς δεν μπορούσε να το κρατήσει από τον υπο

κόπανο και να σκοπεύσει μ' επιτυχία. Ήταν εμπροσθογεμές και , μετά την πρώτη 

βολή , ο αρκεβουζιοΦόρος έπρεπε να τρέξει πίσω από τις γραμμές του στρατεύμα
τος , για να το γεμίσει με την άνεσή του. 
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νόνι στον κιλλίβαντά του , έριχνε στο στόχο , στον παπαγάλο , 227 
από κάτω προς τα πάνω , από πάνω προς τα κάτω , μπροστά , 

από το πλάι, από πίσω, σαν τους Πάρθους. 

Του έδεναν ένα παλαμάρι σε κάποιον ψηλό πύργο, το ο

ποίο ξετυλιγόταν κι έφτανε ως το έδαφος . Κρατώντας το με τα 

δυο του χέρια σκαρΦάλωνε κι ύστερα κατέβαινε τόσο ζωηρά 

και με τόση σιγουριά , που καλύτερα δε θα μπορούσε να γίνει 

ούτε στο πιο ισοπεδωμένο χωράφι . 

Του στερέωναν ένα χοντρό ραβδί ανάμεσα σε δυο δέντρα 

και από αυτό κρεμόταν με τα χέρια και πήγαινε κι ερχόταν 

από τη μια μεριά στην άλλη , δίχως τα πόδια του ν ' ακουμπούν 

στη γη, με τόση γρηγοράδα , που άνθρωπος δε θα κατάφερνε 

να τον πιάσει . 

Και για ν ' ασκήσει το θώρακα και τους πνεύμονές του , Φώ

ναζε σαν διάολος. Τον άκουσα μια φορά να καλεί τον Ευδαί

μονα, που βρισκόταν στη Μονμάρτη , ενώ αυτός βρισκόταν 

στην πύλη του Αγίου Βίκτορα .228 Ο Στέντωρ ποτέ δεν είχε τέ
τοια φωνή στη μάχη της Τροίας. 

Και για να δυναμώσει τα νεύρα του , του είχαν φτιάξει δυο 

χοντρές μολυβένιες μπάλες , που η καθεμιά τους ζύγιζε οκτώ 

χιλιάδες επτακόσια καντάρια και που ελόγου του ονόμαζε αλ

τήρες . Τις έπιανε από χάμω , μια στο κάθε του χέρι , και τις 

σήκωνε πάνω από το κεφάλι του. Τις κρατούσε έτσι , δίχως να 

κουνιέται , για τρία τέταρτα της ώρας και παραπάνω , πράγμα 

που αποτελούσε απόδειξη ασύγκριτης δύναμης. 

Έπαιζε τα στειλιάρια με τους πιο δυνατούς , κι όταν ερχό

ταν η ώρα να δοκιμαστεί το σημείο όπου βρισκόταν , στεκόταν 

τόσο γερά στα πόδια του , ώστε προκαλούσε τους πιο αντρειω

μένους να του πάρουν τον τόπο του, αν κατάφερναν να τον 

μετακινήσουν από τη θέση του , όπως παλιά έκανε ο Μίλων . 

227. Παπαγάλος από χαρτόν ι , που χρησίμευε για στόχος στη σκοποβολή . 

228. Η πύλη του Αγίου Β ίκτορα. κοντά στο αβαείο του Αγίου Βίκτορα . βρ ι

σκόταν στην αντίθετη πλευρά από τη Μονμάρτη , στο ύψος τη ς ση μερινής οδού 

Καρδιναλίου Λεμουάν (CardinaI Lemoine) , πίσω από την Πολυτεχνική Σχολή . 
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Όμοια, μιμούμενος πάλι το Μίλωνα, κρατούσε στη χούφτα 

του ένα ρόδι και θα το έδινε σε όποιον κατάφερνε να του το 

αρπάξει. 

Έχοντας χρησιμοποιήσει έτσι τον καιρό του, τριβόταν, κα

θαριζόταν και αφού άλλαζε ρούχα επέστρεφε αQγά στο σπίτι. 

Περνώντας από κάμποσα λιβάδια και άλλους κατάφυτους τό

πους, εξέταζαν τα δέντρα και τα φυτά, σχετίζοντας τις παρα

τηρήσεις τους με όσα έβρισκαν στα βιβλία των αρχαίων που 

έγραψαν γι' αυτά τα πράγματα , όπως ο Θεόφραστος, ο Διο

σκουρίδης, ο Μαρίνος, ο Πλίνιος, ο Νίκανδρος , ο Μάκερος κι 

ο Γαληνός . Και κουβαλούσαν αγκαλιές από αυτά στο σπίτι, 

που τα φρόντιζε ένας νεαρός ακόλουθος ονομαζόμενος Ριζο

τόμος, όπως φρόντιζε και για τα τσαπάκια, τις αξίνες , σκαλι

στήρια, λισγάρια , κλαδευτήρια και άλλα εργαλεία, χρειαζού

μενα για ένα καλό βοτάνισμα. 

Σαν έφταναν στο σπίτι, ενώ τους ετοίμαζαν το δείπνο, επα

ναλάμβαναν μερικά αποσπάσματα απ' όσα είχαν διαβάσει και 

κάθονταν στο τραπέζι . 

Σημειώστε πως το βραδινό του ήταν απλό και λιτό, γιατί έ

τρωγε τόσο μόνο όσο του χρειαζόταν, για να σταματήσει τις υ

λακές του στομαχιού του. Το δείπνο του όμως ήταν πλούσιο 

και άΦθονο , γιατί έπαιρνε όλα όσα αναγκαιούσαν για τη συ

ντήρηση και τη διατροφή του. Αυτή είναι η αληθινή δίαιτα 

που ορίζει η τέχνη της καλής και σωστής ιατρικής, παρόλο 

που ένας σωρός χαζογιατροί, αποβλακωμένοι στη σχολή των 

σοφιστών, συμβουλεύουν το αντίθετο . 

Κατά τη διάρκεια αυτού του φαγητού συνεχιζόταν το μά

θημα του βραδινού , όσο τους έκανε κέΦι . Η υπόλοιπη ώρα κα

ταναλωνόταν σε σοβαρές κουβέντες , φιλολογικές και χρήσι

μες. 

Αφού έκαναν την ευχαριστήρια προσευχή τους [έχοντας τε

λειώσει το δείπνο τους], άρχιζαν να τραγουδούν μελωδικά, να 

παίζουν αρμονικά όργανα ή να καταπιάνονται με αυτά τα μι

κρά παιχνίδια που παίζονται με χαρτιά , με ζάρια και με κου

πάκια . Και κάθονταν έτσι, ευωχούμενοι και κάνοντας χαρές, 
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πολλές φορές ως την ώρα του ύπνου . Κάποτε πήγαιναν να 

επισκεΦθούν τους κύκλους των γραμματιζούμενων ή των αν

θρώπων που είχαν δει ξένες χώρες. 

Καταμεσής στη νύχτα, πριν αποσυρθούν για ύπνο, πήγαι

ναν στο πιο ξέσκεπο μέρος του σπιτιού τους , για να δουν την 

όψη του ουρανού , κι εκεί σημείωναν τους κομήτες , αν εμΦα

νιζόταν κανένας , τα σχήματα, τις καταστάσεις , τις μορφές , τις 

συγκριτικές θέσεις και τις συνόδους των άστρων. 

Μετά ανακεφαλαίωνε με τον παιδαγωγό του περιληπτικά , 

κατά τον τρόπο των Πυθαγορείων, όλα όσα είχε διαβάσει , δει , 

μάθει , κάνει και καταλάβει κατά τη διάρκεια όλης της μέρας . 

Κι έτσι έκαναν την προσευχή τους στο Θεό τον πλάστη , λα

τρεύοντάς τον κι επισφραγίζοντας την πίστη τους σε αυτόν . 

Και δοξάζοντάς τον για την απέραντη καλοσύνη του κι ευχα

ριστώντας τον για όλα τα περασμένα, εμπιστεύονταν τον εαυ

τό τους στη θεία του πραότητα για όλα τα μελλούμενα. Κι ό

ταν κι αυτό είχε γίνε ι , πλάγιαζαν για ν ' αναπαυθούν . 
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Πώς ο Γαργαντούας χρησιμοποιούσε το χρόνο του, 

αν ο καιρός ήταν βροχερός 

Κεφάλαιο εικοστό τέταρτο 

Αν συνέβαινε να ήταν ο καιρός βροχερός και κακός , χρη

σιμοποιούσε όλο το χρόνο πριν από το φαγητό του , όπως συ

νήθως , με τη διαφορά ότι έβαζε και του άναβαν μια γερή και 

λαμπερή φωτιά , για να διορθώσει τη θερμοκρασία του αέρα. 

Μετά όμως το φαγητό, αντί για ασκήσεις έμεναν στο σπίτι και, 

εν είδει γυμναστικής , καταπιάνονταν να δεματιάζουν άχυρο, 

να σκίζουν και να πριονίζουν ξύλα και να κοπανίζουν το χόρ

το στον αχερώνα . Μετά μελετούσαν τις τέχνες της ζωγραφικής 

και της γλυπτικής ή ξανάβαζαν μπροστά το παλιό παιχνίδι με 

τα κότσια, όπως τα περιγράφει ο Λεώνικος229 κι όπως το παί
ζει ο καλός μας Φίλος Λάσκαρις.230 Παίζοντάςτο, ξαναπερ
νούσαν τ' αποσπάσματα των αρχαίων συγγραφέων, όπου γι

νόταν μνεία ή αναφερόταν μεταφορικώς κάτι σε σχέση με αυ

τό το παιχνίδι . 

Όμοια , είτε πήγαιναν να δουν πώς γινόταν η εξέλαση των 

μετάλλων είτε πώς έχυναν τα κανόνια ή πήγαιναν να δουν 

τους διαμαντοτεχνίτες , χρυσοχόους και σμιλευτές των πολύτι-

229 . Ιταλός ουμανιστής. που είχε γράψει ένα διάλογο σχετικά με το παιχνίδι 
Jeu des osselets (= κότσια ή αστράγαλοι). 

230. Πρόκειται για το Βυζαντινό λόγιο Ιωάννη ή Ιανό Λάσκαρι , φίλο του ελ

ληνιστή Γκιγιόμ Μπυντέ, με τον οποίο ο Ραμπελαί είχε αλληλογραφία . Είναι πιθα

νό ότι ο Ραμπελαί γνώρισε το Λάσκαρ ι στο Παρίσι ή τη Ρώμη , όπου ο λόγιος είχε 

αποσυρθεί το 1530. 
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μων λίθων ή τους αλχημιστές και τους νομισματοκόπους ή 

τους ταπητουργούς, τους υφαντές, τους κατασκευαστές του 

βελούδου , τους ρολογάδες , καθρεφτάδες , τυπογράφους , οργα

νίστες, βαφιάδες κι άλλους τέτοιους εργάτες και , δίνοντας πα

ντού φιλοδωρήματα , μάθαιναν και πρόσεχαν το χειρισμό και 

την επινοητικότητα των επαγγελμάτων . 

Πήγαιναν ν' ακούσουν τα δημόσια μαθήματα, τις επίσημες 

δημόσιες συζητήσεις, τις επαναλήψεις και τα γυμνάσματα στις 

σχολές της ρητορικής , τις αγορεύσεις άξιων δικηγόρων, τα 

των ευαγγελικών ιεροκηρύκων . 

Περνούσε από τις αίθουσες και τους τόπους που ήταν ορι

σμένοι για την ξιφασκία κι εκεί δοκίμαζε όλα τα όπλα πάνω 

στους δασκάλους και τους αποδείκνυε, καθώς έβλεπαν με τα 

ίδια τους τα μάτια , πως ήξερε όσα κι αυτοί , αν όχι περισσό

τερα. 

Κι αφού δε γινόταν να βοτανίσουν , επισκέπτονταν τα μα

γαζιά των αρωματοπωλών , των βοτανολόγων και των φαρμα

κοποιών , όπου προσεκτικά παρατηρούσαν τους καρπούς , τις 

ρίζες , τα Φύλλα , το κόμι , τους σπόρους , τις εξωτικές αλοιΦές 

και με ποιον τρόπο τους άλλαζαν μορΦή . 

Πήγαινε κι έβλεπε τους θαυματοποιούς, τους ταχυδακτυ

λουργούς και τους τσαρλατάνους που πουλούσαν μαντζούνια 

και παρατηρούσε τις κινήσεις τους, τις πονηριές τους , τις τσι

ριμόνιες τους και την ευφράδειά τους, ιδιαίτερα τα καμώματα 

των ταχυδακτυλουργών από το Σονύ της Πικαρδίας , γιατί εί

ναι από φυσικού τους μεγάλοι πολυλογάδες και μαστόροι να 

σε ρίξουν και να σου πουλήσουν φύκι για μεταξωτή κορδέλα. 

Γυρίζοντας για να δειπνήσουν , έτρωγαν πιο απλά απ' ό ,τι 

τις άλλες μέρες και κρέατα πιο στεγνά και άπαχα , σε τρόπο 

που η υγρασία του αέρα , μεταδιδόμενη στο σώμα λόγω της α

ναγκαστικής γειτονίας, διορθωνόταν έτσι και δεν τους ενο

χλούσε, μια και δεν είχαν γυμναστεί , όπως το συνήθιζαν . 

Έτσι κυβερνήθηκε ο Γαργαντούας κι εξακολουθούσε καθη

μερινά αυτή την τακτική , μαθαίνοντας , όπως καταλαβαίνετε , 

ό,τι μπορεί να κάνει ανάλογα με την ηλικία του ένας μυαλω-
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μένος νέος, ακολουθώντας με σεβασμό τέτοια μέθοδο. Κι αυ

τή η μέθοδος, που φαινόταν τόσο δύσκολη στην αρχή, απο

δείχτηκε τόσο γλυκιά, ελαφριά κι ευχάριστη, ώστε περισσότε

ρο έμοιαζε με βασιλική ψυχαγωγία παρά με σχολική μελέτη. 

Ωστόσο ο Πονοκράτης, για να τον ξεκουράζει από αυτή 

την ορμητική πνευματική προσπάθεια, έβρισκε μια φορά το 

μήνα κάποια φωτεινή και ήσυχη μέρα κι έφευγαν το πρωί από 

την πόλη και πήγαιναν στο Ζαντιγύ ή στη Βουλόνη ή στο 

Μουρούζ ή στο γεΦύρι του Σαραντόν ή στις Βανβ ή στο Σαιν 

Κλου.23 ! Κι εκεί περνούσαν όλη τη μέρα καλοτρώγοντας, γε
λώντας , χαροκοπώντας, πίνοντας γερά, παίζοντας, τραγου

δώντας, χορεύοντας, ξαπλώνοντας σε κανένα όμορφο λιβάδι, 

ξεφωλιάζοντας σπουργίτια, πιάνοντας ορτύκια, ψαρεύοντας 

βατράχια και γαρίδες. 

Παρόλο όμως που αυτή η μέρα περνούσε δίχως βιβλία και 

διαβάσματα, δεν περνούσε διόλου δίχως ωφέλεια, γιατί στο ω

ραίο λιβάδι αναθυμόνταν απ' έξω μερικούς ευχάριστους στί

χους από τα Γεωργικά του Βιργίλιου, του Ησίοδου , τον Αγρο

τικό του Πολιτιανού, σκάρωναν μερικά ευχάριστα επιγράμμα

τα στα λατινικά κι ύστερα τα γύριζαν σε ρόντο και σε μπαλά

ντες στη γαλλική γλώσσα. 

Κι ενώ συμποσιάζονταν, χώριζαν το νερό από τον «κεκρα

μένον οίνον» , όπως το διδάσκουν ο Κάτων στο Περί των 
Γεωργικών Πραγμάτων και ο Πλίνιος, χρησιμοποιώντας ένα 

κουπάκι από φελλό . Διέλυαν το κρασί σε μια γεμάτη λεκάνη 

νερό, ύστερα το έπαιρναν πίσω μ ' ένα χωνί, έβαζαν το νερό 

να περνάει από το ένα ποτήρι στο άλλο και συναρμολογούσαν 

πολλές μικρές αυτοκινούμενες μηχανές , δηλαδή πράγματα που 

μετακινούνταν από μόνα τους. 

231 . Περιοχές γύρω από το Παρίσι . που αποτελούσαν τόπους εκδρομών εκείνη 

την εποχή . Σήμερα είναι συνοικίες ή προάστια της πόλης. 
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Πώς ανάμεσα στους λαγανάδες της Λερνέ και 
στους κατοίκους της χώρας του Γαργαντούα 

ξέσπασε ο μεγάλος καυγάς, που έγινε αφορμή 
ν' ανάψουν τρανοί πόλεμοι 

Κεφάλαιο εικοστό πέμπτο 

Εκείνο τον καιρό , που ήταν η εποχή του τρύγου , στην αρχή 

του Φθινοπώρου , οι βοσκοί της περιοχής ήταν μαζεμένοι να 

φυλάνε τ' αμπέλια , για να εμποδίζουν τα ψαρόνια να φάνε τα 

σταφύλια . 

Τον ίδιο εκείνο τον καιρό , οι λαγανάδες232 της Λερνέ περ
νούσαν από τη δημοσιά , μεταφέροντας δέκα δώδεκα φορτώ

ματα λαγάνες στην πόλη. 

Οι περί ου ο λόγος βοσκοί τούς ζήτησαν με τρόπο ευγενικό 

να τους δώσουν λαγάνες και να τους πληρώσουν , στην τιμή 

που θα έπιαναν στο παζάρι . Γιατί σημειώστε ότι είναι μάννα 

εξ ουρανού να τρως για μεσημεριανό σταφύλια με λαγάνα 

φρέσκια , κυρίως μαυροστάφυλα , ασπροστάφυλα , μοσχάτα , 

ροζακιά ή ξινοστάφυλα , για όσους είναι δυσκοίλιοι , γιατί 

232. Fouaciers: έμποροι που πουλούσαν ένα είδος γαλέτας από στάρ ι και δίχως 

μαγιά. Αυτά τα μακρόστενα ψωμιά, που ψήνονταν στη χόβολη , είχαν πλούσια γεύ

ση, καθώς στο ζυμάρι αναμείγνυαν βούτυρο και αυγά . Στον τόπο μας λέγονται 

σταχτόπιτες και συγγενεύουν με την μπουγάτσα . Προτιμήσαμε την απόδοση «λα

γάνο», δίνοντας σημασία στο σχήμα. Οι λαγάνες (fouaces) της Λερνέ ήταν πράγμα

τ ι περιζήτητες και το χωριό Λερνέ βρισκόταν κοντά στην Ντεβινιέρ . Διάλεξε άραγε 

ο Ραμπελαί το χωριό αυτό , που τ ' όνομά του αποτελεί συμπτωματικά μεταγραφή 

τη ς αρχαίας ονομασίας Λ έρνη , λογαριάζοντας πως από ένα τέτοιο τόπο θα έβγαινε 

το κακό, δηλαδή ο πόλεμος , όπως θα δούμε στη συνέχεια ; 
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τους πάνε τρεις και πέντε και συχνά, εκεί φυλάγονται να κλά

σου ν , χέζονται πατόκορφα και γι' αυτό το λόγο τους φωνά
ζουν φυλαχτές του τρύγου. 

Οι λαγανάδες δε δέχτηκαν καθόλου να ικανοποιήσουν το 

αίτημά τους και, το χειρότερο μάλιστα , τους εξύορισαν διά 

μακρ(.ον , αποκαλώντας τους αποτέτοιους κι αποάλλους, κου

τσοδόντηδες, κακούς κοκκινοτρίχηδες, παραλυμένους, σκατο

μούρηδες, διεΦθαρμένους, σιγανά ποτάμια, τεμπελόσκυλα , λι

χούδηδες , κοιλαράδες, φανφαρόνους, άχρηστους, χωριάτα

ρους, μουστερήδες , ανθρωπάκια της αρπαχτής, σπαθοσερνά

μενους , γυναικούληδες , καραγκιόζηδες, λουφαδόρους, στρα

οοχυμένους λουκουμάδες, χοντράνθρωπους, ζαοούς, κουφιο

κεφαλάκηδες , καθάρματα, κουτορνίθια , φαΦλατάδες, βουκό

λους της καοαλίνας, τσοπαναραίους του κώλου κι άλλους τέ

τοιους δυσφημιστικούς επιθετικούς προσδιορισμούς, προσθέ

τοντας ότι δεν είχαν καμιά δουλειά να φάνε από εκείνες τις 

λαχταριστές λαγάνες, αλλά ότι καλά θα έκαναν ν' αρκεστούν 

στο χοντρό ψωμί με το άχυρο και στις χοντροκουλούρες. 

Σε αυτές τις προσοολές, ένας από τους βοσκούς , που τον έ

λεγαν Φροζιέ , άνθρωπος τίμιος κι αγαθός στο χαρακτήρα του 

και γνωστός για καλό παιδί, απάντησε ήρεμα: 

«Από πότε μου γίνατε ταυριά και πήρατε ψηλά τον αμανέ; 

Ορίστε μας! Συνήθως μετά χαράς μάς δίνατε από τις λαγάνες 

σας και τώρα μας αρνιόσαστε . Το Φέρσιμό σας δε δείχνει γεί

τονες καλούς κι εμείς δε σας μεταχειριζόμαστε έτσι, όταν κο

πιάζετε εδώ ν ' αγοράσετε τ' ωραίο μας το στάρι, με το οποίο 

Φτιάχνετε τα γλυκά σας και τις λαγάνες σας. Κι από πάνω θα 

σας δίναμε κιόλας από τα σταφύλια μας. Αλλά , μα τη μου

νούλα του Θεούλη μας, την Παναγία, κάλλιο να μετανιώνατε 

για όλα αυτά και να μην τύχει κάποια μέρα των ημερών να 

μας έχετε ανάγκη. Τότε θα σας ανταποδώσουμε τα ίδια και να 

το θυμόσαστε». 
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Τότε ο Μαρκέ,233 μέγας σημαιοΦόρος της συντεχνίας των 

λαγανάδων, του είπε: 

«Μα την αλήθεια, πολύ πάνω πήρε το λειρί σου πρωινιά

τικα. Θα έφαγες μπόλικο κεχρί χτες αργά το βράδυ. Για έλα 

εδώ , για έλα εδώ , θα σου δώσω από τις λαγάνες μου! » 

Τότε ο Φροζιέ πλησίασε με κάθε εμπιστοσύνη , βγάζοντας 

κιόλας κάτι παράδες από το ζωνάρι του, νομίζοντας πως ο 

Μαρκέ θ' άνοιγε το σακούλι με τις λαγάνες του και θα του έ

δινε. Ο Μαρκέ όμως του τράοηξε μία με το καμτσίκι του πάνω 

στα κανιά του τόσο γερή, ώστε φαίνονταν οι κόμποι στο πετσί 

του . Ύστερα, πήγε να το βάλει στα πόδια, αλλά ο Φροζιέ έ

μπηξε τις φωνές «πιάστε το δολοΦόνο» και «βοήθεια», και 

Φώναξε με όλη του τη δύναμη και του σφεντόνισε ένα χοντρό 

ματσούκι που κρατούσε παραμάσχαλα και τον πέτυχε κοντά 

στη στεφανιαία ραφή του κεφαλιού, πάνω στην κροταφική αρ

τηρία , από τη δεξιά μεριά, έτσι που ο Μαρκέ πήρε μια τούμπα 

και γκρεμίστηκε από τη φοράδα του κι έμοιαζε πεθαμένος 

μάλλον παρά ζωντανός. 

Στο μεταξύ οι σέμπροι , που ξετσόΦλιαζαν καρύδια εκεί κο

ντά , έτρεξαν όλοι μαζί με τα μεγάλα τους ραοδιά και χτύπη

σαν τους λαγανάδες μας, όπως χτυπάμε τη χλωρή τη σίκαλη . 

Οι άλλοι βοσκοί και βοσκοπούλες , ακούγοντας τις φωνές του 

Φροζιέ, κατέφτασαν με τις σφεντόνες τους και τα πετροοόλια 

τους και τους πήραν στο κατόπι, ρίχνοντάς τους πετριές απα

νωτές , λες κι έπεφτε χαλάζι. Στο τέλος τούς έφτασαν και τους 

πήραν περίπου τέσσερις πέντε ντουζίνες από τις λαγάνες τους . 

Πάντως τους τις πλήρωσαν στη συνηθισμένη τιμή και τους έ

δωσαν από πάνω μια εκατοστή μισόκιλα καρύδια και τρία πα

νέρια γλυκά ασπροστάφυλα Ύστερα οι λαγανάδες βοήθησαν 

233. Τα επίθετα Marquet και Frogier απαντώνται στην περιοχή του Σινόν . Στην 

εποχή του Ραμπελαί είναι γνωστός ο Ζακ Φροζιέ , κληρούχος του μοναστηριού του 

Σεϊγύ από το 1549 ως το 1556. Γνωστός είναι επίση ς ο Μισέλ Μαρκέ, που διετέλεσε 

βασιλικός γραμματέας το 1489 . Την κόρη του Μαρί Μαρκέ παντρεύτηκε ο Γκοσέ 

ντε Σαιντ-Μαρτ. που αποτέλεσε για τον Ραμπελαί το πρότυπο του βασιλιά Πικρό

χολου (βλ . κεφ . 26 και σημ . 248). 
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το Μαρκέ να ξανασταθεί στη σέλα του κι επέστρεψαν στη 

Λερνέ, δίχως να συνεχίσουν το δρόμο τους κατά το Παριγύ , 

δίχως να πάψουν ν' απειλούν με ιδιαίτερη ζωηρότητα τους 

βουκόλους , τους τσοπάνηδες και τους σέμπρου ς του Σεϊγύ και 

του Σιναί. 

Όταν αυτά τελείωσαν , βοσκοί και βοσκοπούλες κάθισαν κι 

απόλαυσαν εκείνες τις λαγάνες κι εκείνα τα ωραία σταΦύλια 

και διασκέδασαν μαζί στον ήχο της γλυκιάς τσαμπούνας , κο

ροϊδεύοντας εκείνους τους ωραίους λαγανάδες που έκαναν 

τους πονηρούς και που τους βρήκαν κακά συναπαντήματα , 

γιατί δεν είχαν κάνει το πρωί το σταυρό τους με το καλό χέρι . 

Και με χοντρά μαυροστάφυλα έτριψαν απαλά τα κανιά του 

Φροζιέ , έτσι που γρήγορα γιατρεύτηκε. 
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Πώς οι κάτοικοι της Λερνέ, με τη διαταγή 
του βασιλιά τους Πικρόχολου, επιτέθηκαν 
αιφνιδιαστικά εναντίον των βοσκών του 

Γαργαντούα 

Κεφάλαιο εικοστό έκτο 

Οι λαγανάδες , έχοντας επιστρέψει στη Λερνέ, αμέσως , δί

χως να σταθούν να πιουν ούτε να Φάνε, κουοαλήθηκαν βιαστι

κά στο Καπιτώλιο ,234 κι εκε ί , μπροστά στο βασιλιά τους , που 
ονομαζόταν Πικρόχολος , τρίτος με αυτό το όνομα , εξέθεσαν 

τις αιτιάσεις τους , δείχνοντας τα σπασμένα καλάθια τους , τα 

τσαλακωμένα σκουφιά τους, τα σκισμένα ρούχα τους , τις λεη

λατημένες λαγάνες τους και κυρίως το Μαρκέ πληγωμένο γε

ρά , λέγοντας πως όλα αυτά είχαν γίνει από τους βοσκούς και 

τους σέμπρου ς του Γκρανκουζιέ , κοντά στη μεγάλη δημοσιά , 

από την κείθε μεριά του Σεϊγύ . 

Ο Πικρόχολος στη στιγμή κυριεύτηκε από μανιώδη θυμό 

και , δίχως ν ' αναρωτηθεί παραπάνω περί του «γιατί» ούτε του 

«πώς», έοαλε ντελάλη να μαζευτούν απ' όλη του τη χώρα κλη

ρωτοί και εφεδρείες κι η διαταγή του ήταν ο καθένας, επί ποι

νή κρεμάλας , να βρίσκεται αρματωμένος στο μεγάλο πλάτωμα 

μπροστά από τον πύργο του το μεσημέρι . 

234. Κατά μίμηστι του Καπιτωλίου της Ρώμη ς. πολλές πόλεις αλλά και κεφαλο

χώρια είχαν το δικαίωμα να δίνουν αυτή την ονομασία στο στιμείο που αποτελούσε 
το κέντρο της κοινοβουλευτικής ζωής . Εδώ , ο πύργος της Λερνέ βρισκόταν ψηλό

τερα από το χωριό και δέσποζε, όπως το Καπιτώλιο πάνω από τη Ρώμη . Γίνεται 

Φανερό πως ο βασιλιάς Πικρόχολος θεωρούσε ότι προερχόταν από τους Ρωμαίους 
αυτοκράτορες . 
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Και για πρόσθετη επιβεβαίωση του εγχειρήματός του , έβα

λε τους τυμπανιστές να χτυπούν τα ταμπούρλα τους γυρίζο

ντας την πόλη γύρω γύρω . Κι ο ίδιος , ενώ του ετοίμαζαν το 

μεσημεριανό του φαγητό, πήγε να βάλει τα κανόνια του στους 

κιλλίοαντές τους , ν' αναπετάσει το λάοαρό του και τη σημαία 

του και να φορτώσει ένα σωρό πολεμοΦόδια, τόσο πανοπλίες 

όσο και σιτηρέσια. 

Τρώγοντας το μεσημεριανό του , μοίρασε στα γρήγορα τα 

πόστα και , με απόφασή του , ο άρχοντας Σκοροφαγωμένος 

μπήκε επικεφαλής της εμπροσθοφυλακής , η οποία περιλάμβα

νε δεκαέξι χιλιάδες δεκατέσσερις αρκεοουζιοΦόρους και 

τριάντα πέντε χιλιάδες έντεκα εθελοντές πεζικάριους . 

Στο πυροοολικό διορίστηκε ο Μέγας Σταολάρχης Απαλαρ

γαχτύπας και σε αυτό το σώμα μετρήθηκαν εννιακόσια δεκα

τέσσερα χοντρά κομμάτια από μπρούντζο : κανόνια , διπλοκά

νονα , βασιλικούδες, τηλεοόλα , κουλεορίνες , μπομπάρδες , γε

ρακίνες , παρέμολητα , σπιρόλες κι άλλα κομμάτια . Η οπισθο

φυλακή δόθηκε στο δούκα Ξεστροδηνάριο . Στο κέντρο της πα

ράταξης έλαοαν θέση ο βασιλιάς και οι πρίγκιπες του βασι

λείου του . 235 

Έτσι κεφαλαιωδώς εξοπλισμένοι και πριν ξεκινήσουν, έ

στειλαν τριακόσιους ελαφρούς ιππείς , υπό τις διαταγές του ί

λαρχου Καταπιαέρα , για αναγνώριση του εδάφους και για έ

λεγχο αν υπήρχε καμιά ενέδρα στην περιοχή . Αφού έψαξαν 

προσεκτικά , βρήκαν όλο τον τόπο γύρω γύρω ειρηνικό και 

σιωπηλό , δίχως την παραμικρότερη συνάθροιση στρατού. 

235. Τόσο η δημιουργία του στρατεύματος, όσο κι ο οπλισμός είναι ένα ανα

κάτεμα από παλιά και ξεπερασμένα όπλα , όπως και από ξεπερασμένες μεθόδους 

στρατολογίας . Δεν υπάρχει στρατός υπό τα όπλα , αλλά συγκροτείται με το κάλε

σμα του βασιλιά , που εκείνη μόνο τη στιγμή ονομάζει τους επιτελε ίς του . Ο ίδιος 

παίρνει θέση στο κέντρο του στρατεύματος , απ ' όπου ξεκινούν οι τελικές εφορμή 

σεις κ ι όπου ο βασιλιάς μπορεί να κρίνει μόνος την αξία των μεγαλόσχημων του βα

σιλείου του , αφού τον περιτρ ιγυρ ίζουν και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια , γ ια να 

δει και να εκτιμήσει τον ηρωισμό τους. Πρόκειται γ ια ήθη τη ς εποχή ς της φεουδαρ

χίας , που στην εποχή του Ραμπελαί είχαν παρακμάσει . 
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Σαν άκουσε αυτό το νέο , ο Πικρόχολος διέταξε να τεθούν 

οι πάντες εν κινήσει γρήγορα κάτω από το λάοαρό του . 

Τότε, δίχως τάξη μήτε οργάνωση , ξεκίνησαν την εκστρατεία 

τους ανάκατα όλοι μαζί, μαγαρίζοντας και καταστρέφοντας 

ό ,τι έορισκαν στο πέρασμά τους , κι ούτε φτωχός γλίτωνε ούτε 

πλούσιος, ούτε τόπος ιερός ούτε ανίερος . Και ξεσήκωναν κι 

έπαιρναν βόδια , γελάδια, ταυριά , μοσχάρια , δαμάλες, προοα

τίνες , πρόοατα , κατσίκες και τραγιά , κότες , καπόνια , κοτό

πουλα , χηνάρια , χήνους , χήνες , χοιρίδια , γουρούνες, χοίρους, 

ξετίναζαν τις καρυδιές , τρυγούσαν τ' αμπέλια , βουτούσαν τα 

κλήματα , έριχναν κατάχαμα όλους τους καρπούς των δέντρων. 

Οι πράξεις τους προκαλούσαν ασύγκριτη αταξία και δεν έβρι

σκαν άνθρωπο να τους αντισταθεί. Κι ο καθένας παραδινόταν 

στο έλεός τους κι όλοι τους ικέτευαν να τους μεταχειριστούν 

με περισσότερη ανθρωπιά , λαβαίνοντας υπόψη τους ότι πάντα 

είχαν υπάρξει καλοί και αγαπημένοι γείτονες κι ότι ποτέ δεν 

είχαν διαπράξει σε βάρος τους υπερβάσεις ούτε καμία προ

σβολή , ώστε να τους κακομεταχειρίζονται έτσι ξαφνικά , κι ότι 

ο Θεός θα τους τιμωρούσε σύντομα για τις αδικίες τους. Στις 

οποίες διαμαρτυρίες εκείνοι δεν απαντούσαν τίποτε άλλο , πα

ρεκτός ότι θα τους μάθαιναν τι πάει να πει να τρως λαγάνα . 
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Πώς ένας καλόγερος του Σεϊγύ έσωσε 
τον περίβολο του μοναστηριού 
από τη λεηλασία των εχθρών 

Κεφάλαιο εικοστό έβδομο 

Έκαναν τόσα , παρενοχλώντας, λεηλατώντας και ληστεύο

ντας, ώστε έφτασαν στο Σεϊγύ , όπου έγδυσαν άντρες και γυ

ναίκες παίρνοντάς τους ό ,τι μπορούσαν : τίποτα δεν τους Φά

νηκε ούτε υπερβολικά ζεστό ούτε υπερβολικά βαρύ . Και πα

ρόλο που η πανούκλα θέριζε τα περισσότερα σπίτια , έμπαιναν 

παντού , άρπαζαν ό ,τι έβρισκαν εκεί μέσα και ποτέ κανείς τους 

δεν κινδύνεψε, περίπτωση μάλλον αξιοθαύμαστη, γιατί παπά

δες , εφημέριοι , ιεροκήρυκες, γιατροί , χειρούργοι και φαρμα

κοτρίφτες, που επισκέπτονταν, περιποιούνταν, θεράπευαν, 

κανοναρχούσαν κι απηύθυναν λόγους παραινετικούς στους 

αρρώστους, πέθαναν όλοι τους μολεμένοι από το κακό , ενώ ε

κείνοι οι ληστές και φονιάδες του διαόλου δεν κόλλησαν κα

θόλου . Πώς συμβαίνει αυτό , κύριοί μου; Για σκεφτείτε το, σας 

παρακαλώ. 

Αφού λεηλάτησαν έτσι το κεφαλοχώρι, κουβαλήθηκαν στο 

μοναστήρι κάνοντας φρικιαστική φασαρία, αλλά το βρήκαν 

καλά κλειστό κι αμπαρωμένο , οπότε το κύριο σώμα του στρα

τού τράβηξε πέρα από το Πέρασμα του Βεντ,236 εκτός από ε
πτά ομάδες πεζικάριων και διακόσιους λογχοΦόρους [με τους 

ακολούθους και τους σταβλίτες τους] , που έμειναν εκεί κι έ-

236. Βλ. σημ . 40. 
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σπασαν τους τοίχους της μάντρας, με σκοπό να διαγουμίσουν 

όλη τη σοδειά! 

Οι φτωχοδιάβολοι οι καλόγεροι δεν ήξεραν σε ποιον από 

τους αγίους τους να πρωτοπροσπέσουν και να ζητήσουν σωτη

ρία . Για κάθε ενδεχόμενο σήμαναν το αd cαpitulum capitula
ntes, ήγουν συμβούλιον των συμβουλευσαμένων. Κι εκεί βγήκε 
απόφαση να κάνουν μια όμορφη λιτανεία , ενισχυμένη από 

διαλεχτά τροπάρια και δεήσεις contra hostium insidias - «κατά 

βαρβάρων δωρούμενος»- μαζί και μερικά ωραία αντίφωνα 

«Υπέρ ειρήνης» . 

Στο μοναστήρι βρισκόταν εκείνο τον καιρο ενας μοναχός 

που λεγόταν αδελΦός Ιωάννης ο Λιανιστής,237 νέος, περήφα

νος, κομψός, χαρωπός, καπάτσος , ορμητικός , θαρραλέος, α

ποΦασιστικός, ψηλός, λιγνός, με μούρη καλά πελεκητή, με 

μύτη καλά μακρουλή , ό,τι πρέπει για να ξεπετάει τις δεήσεις, 

ό,τι πρέπει για να ξετελειώνει τις λειτουργίες, ό,τι πρέπει για 

να ξελασπώνει τις αγρύπνιες, κοντολογίς καλόγερος αληθινός, 

αν τέτοιο πράγμα φάνηκε στη γη από τότε που, καλογερίζο

ντας, ο κόσμος καλογέρεψε από καλογερία. Κατά τ' άλλα κλη

ρικός ίσαμε τ ' αυτιά σε όσα λέει το τυπικό. 

Αυτός λοιπόν, ακούγοντας τη φασαρία που έκαναν οι ε

χθροί στον περίβολο του αμπελιού τους, πετάχτηκε έξω για να 

δει τι έκαναν. Και βλέποντας πως οι εχθροί τρυγούσαν το α

μπέλι τους, όπου βρισκόταν ριζωμένο όλο το πιοτί τους της 

χρονιάς, γύρισε στο ψαλτικό της εκκλησίας, όπου βρίσκονταν 

μαζεμένοι όλοι οι καλόγεροι, κατατρομαγμένοι σαν καμπανο

χύτες,238 και βλέποντάς τους να ψέλνουν: 
«Ίνι νίμ πε, νε·, νε , νε, νε , νε, νέ, τούμ , νε , νούμ, νούμ, ίνι , 

237. Frere Jean des Entommeures. Ο Σπ . Σκιαδαρέσης μεταφράζει « Ιωάννης ο 

Πετσοκόφτης», αλλά προτιμήσαμε να μείνουμε κοντύτερα στη λέξη entamures, που 
σημαίνει « κάνω κομματάκια». 

238. Σύμφωνα με μια παροιμία της εποχής , οι καμπανοχύτες είχαν ύφος κακό

μοιρο και τρομαγμένο . Μερικοί εξηγούν ότι κατατρόμαζαν. σαν έβλεπαν να έχει 

ραγίσε ι η καμπάνα που είχαν φτιάξει. 
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ι, μι, ι, μί, κο, ο, νε , νο, ο, ό, νε, νο, νε, νο , νο, νό, ρουμ, νε, 

νουμ, νούμ,239 τους είπε: 

- Ωραία σκυλοψέλνετε! Γιατί, μα τον άγιο Θεό, δεν ψέλ

νετε: 

Αντίο, καλαθάκια μου , 

και σχόλασε ο τρύγος; 

Ο διάολος να με πάρει και να με σηκώσει, αν δεν μπήκαν 

στο αμπέλι μας κι έτσι που πήραν και κόβουν και σταφύλια 

και κλήματα, δε θα μείνει ούτε ρώγα, μα το σώμα του Θεού , 

να τρυγήσουμε για τέσσερις χρόνους. Μα τη γαστέρα του 

αγίου Ιάκωβου , τι θα πίνουμε στο μεταξύ εμείς οι φτωχοδιά

βολοι; Θεούλη Παντοδύναμε, τον οίνον ημών τον επιούσιον 

δος ημίν! ». 

Τότε ο ηγούμενος είπε: 

«Τι κάνει ετούτος ο μεθύστακας εδώ; Οδηγήστε τον μου στο 

μπουντρούμι . Ακούς εκεί να διαταράξει την θείαν μυσταγω

γίαν! 

- Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε (είπε ο καλόγερος) για να 

μην ταραχτεί η θεία μουσταγωγία. Γιατί κι η αφεντιά σου , ά

γιε ηγούμενε , γουστάρει το καλό κρασί. Κι έτσι κάνει κάθε άν

θρωπος σωστός. Ποτέ άνθρωπος με τσίπα δε μισεί το καλό 

κρασί: πρόκειται γι' απόΦθεγμα καλογερικό . Ετούτα όμως τ' 

αντίφωνα που ψέλνετε εδώ μέσα , μα το Θεό , δεν είναι διόλου 

της εποχής .. . 
»Γιατί άραγε οι εκκλησιαστικές μας ώρες είναι συντομότε

ρες στον καιρό του θερισμού και του τρύγου; Και γιατί τη σα

ρακοστή των Χριστουγέννων κι όλο το χειμώνα είναι μακριές; 

Ο συγχωρεμένος ο αδελΦός Μάκιος Κατσιασμενάκης,240 αιω
νία του η μνήμη , υπήρξε μέγας ζηλωτής της θρησκείας μας 

239. Ο Ραμπελαί ειρωνεύεται το μακρόσυρτο τρόπο της ψαλμωδίας του αντί

φωνου Impetum inimicorum ne timLIeritis (Τήν τών εχθρών όρμήν μή φοβηθήτω

σαν). 

240. Mace PeIosse. Κάναμε την υπόθεση ότι το επίθετο PeIosse προέρχεται από 
το ρήμα peIer (= βγάζω τις τρίχες , κατσιάζω). 
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(αλλιώς ο διάβολος να με πάρει και να με σηκώσει) και μου έ

λεγε, καλά το θυμάμαι , πως ο λόγος είναι για να τρυγάμε γρή

γορα ετούτη την εποχή και να φτιάχνουμε το κρασί, και με την 

άνεσή μας να το ρουφάμε το χειμώνα. 

»Ακούστε λοιπόν , κύριοι , εσείς που το κρασί αγαπάτε . Μα 

του Θεού το σώμα , για παρακολουθήστε με! Μπα διάολε, ο ά

γιος Αντώνης να με κάνει κάρβουνο , αν αγγίξει κρασί όποιος 

δε βάλει ένα χέρι να σωθεί το αμπέλι. Μα , τη γαστέρα του 

Θεού, τα πλούτια της εκκλησίας! Α, όχι, όχι , διάολε! Ο άγιος 

Θωμάς ο Άγγλος241 μετά χαράς ευαρεστήθηκε να πεθάνει για 

τα πλούτια της . Αν κι εγώ πέθαινα για τον ίδιο σκοπό , μήπως 

δε θα ήμουν όμοια άγιος ; Δε θα πεθάνω πάντως . Τους άλλους 

θα στείλω στον Κάτω κόσμο άναυλους» . 

Λέγοντας αυτά , πέταξε το μακρύ του ράσο κι άρπαξε το 

κοντάρι του σταυρού , που ήταν από ξύλο σουρβιάς , μακρύ 

σαν λόγχη , στρογγυλεμένο για να χουφτώνεται γερά ' και στο

λισμένο αραιά με κάμποσα σκαλιστά κρινολούλουδα , όλα φα

γωμένα σχεδόν από την πολυκαιρία. Έτσι βγήκε με την καζά

κα του , τύλιξε το ράσο του γύρω από το βραχίονά του και, με 

το σταυρό για κοντάρι του , επέπεσε τόσο απότομα πάνω στους 

εχθρούς , που σε πλήρη αταξία , δίχως σημαιοΦόρους ούτε σαλ

πιγκτές ούτε τυμπανιστές , τρυγούσαν το αμπέλι δώθε κείθε, 

γιατί οι σηματοΦόροι και σημαιοΦόροι είχαν ακουμπήσει τα 

σήματα και τις σημαίες τους κατά μήκος του τοίχου, οι τυμπα

νιστές είχαν ξεπατώσει τα τύμπανά τους από τη μια πλευρά , 

για να τα γεμίσουν σταΦύλια, οι σαλπιγκτές ήταν φορτωμένοι 

κληματίδες , καθένας είχε βγει από τη γραμμή του . Έπεσε λοι

πόν με τόση ορμή πάνω τους, δίχως κιόλας να φωνάξει «βάρ

δω>, ώστε τους αναποδογύριζε σαν γουρούνια , χτυπώντας ό

πως του ερχόταν , καθώς έκαναν οι παλιοί ξιφομάχοι . 

Σ ε άλλους σκόρπιζε τα μυαλά , σε άλλους έσπαγε χέρια και 

241 . Ο αρχιεπίσκσπος της Αγγλίας Τόμας Μπέκετ δολοφονήθηκε , επε ιδή υπε

ρασπιζόταν τα προνόμια της Εκκλησίας , αρνούμενος να κάνει παραχωρήσεις στη 

μοναρχία . 
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πόδια, σε άλλους εξάρθρωνε τους σπονδύλους του σβέρκου, 

σε άλλους μετατόπιζε τα νεφρά, κατέβαζε μύτες, έβγαζε μά

τια, έσκιζε σαγόνια, έδινε τα δόντια τους να τα φάνε, ξεκολ

λούσε ωμοπλάτες, σακάτευε κανιά , έβγαζε τα ισχία από τους 

στροφείς τους, θρυψάλιαζε τα κόκαλα των χεριών και των πο

διών . 

Αν κανένας τους γύρευε να κρυφτεί ανάμεσα στα πιο φου

ντωτά κλήματα, του έσπαγε τη ραχοκοκαλιά και του τσάκιζε 

τα νεφρά, όπως γίνεται με τα σκυλιά . Αν κανένας άλλος έοαζε 

σκοπό του να σωθεί φεύγοντας, του σκορπούσε στον αέρα το 

κρανίο, χτυπώντας στην ηνιοορεγματική ραφή . 

Αν κανένας σκαρΦάλωνε σε δέντρο, νομίζοντας πως εκεί έ

βρισκε την ασΦάλειά του, τον παλούκωνε από τον αφεδρώνα 

με το κοντάρι του. 

Αν κανένας τύχαινε να ήταν παλιός γνώριμος και του Φώ

ναζε : « Όχου , αδερΦέ Ιωάννη , Φίλε μου , αδερΦέ Ιωάννη , πα

ραδίνομαι , του απαντούσε : 

- Για κάνε κι αλλιώς, γιατί ώρα σου είναι να παραδώσεις 

την ψυχή σου σε όλους τους διαβόλους» . 

Και δίχως πολλά , του ξαμολούσε μια χτυπιά . Κι αν βρι

σκόταν κανένας παλαβός να παραστήσει τον ατρόμητο κι ή

θελε να του αντισταθεί κατά πρόσωπο , τότε έδειχνε τη δύναμη 

των μυώνων του , γιατί του διαπερνούσε το στήθος από το με

σοθώρακα και την καρδιά . 'Αλλους τους χτυπούσε στη λαπά

ρα και τους έβγαζε ανάποδα το στομάχι , οπότε πέθαιναν επι

τόπου . Άλλους τους χτυπούσε με τέτοια ορμή στον αφαλό , ώ

στε τους πέταγε έξω τ' άντερα . Σε άλλους τρυπούσε το κωλά

ντερο μέσα από τ ' αρχίδια . Πιστέψτε με πως ήταν το φρικια

στικότερο θέαμα που είδε ποτέ άνθρωπος . 

Οι μεν Φώναζαν : αγία Βαρβάρα μου! 

Οι δε : άγιε μου Γεώργιε! 

Άλλοι : αγία Φτου στον κόρφο μου! 

Άλλοι : Παναγιά μου του Κυνό! του Λορέττο! των Καλών 

Μαντάτων! της Λα Λενού! της Ποταμιάς! 

'Αλλοι έκαναν τάματα στον άγιο Ιάκωβο . 
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Άλλοι στον άγιο Σάβανο του Σαμπερύ, αλλά κάηκε τρεις 

μήνες μετά , έτσι που ούτε κλωστή του δεν έγινε μπορετό να 

σωθεί. 

'Αλλοι στο Καντουέν. 242 

'Αλλοι στον άγιο Ιωάννη του Α νζερύ . 

'Αλλοι στον άγιο Ευτρόπιο στις Σαιντ, στον άγιο Μέσμη 

του Σινόν, στον άγιο Μαρτίνο στις Καντ, στον άγιο Κλουάρδο 

του Σιναί , στα λείψανα του Ζαβαρζαί και σε άλλους μύριους 

καλότροπους μικρούληδες αγίους . 

Οι μεν πέθαιναν δίχως να βγάζουν κουβέντα, οι δε κουβέ

ντιαζαν δίχως να πεθαίνουν. Οι μεν πέθαιναν μιλώντας, οι δε 

μιλούσαν πεθαίνοντας . 

Άλλοι Φώναζαν με δυνατή φωνή: «Να ξομολογηθώ! Να ξο

μολογηθώ Confiteor! miserere! Εις τας χείρας σου, Κύριε, πα
ραδίδομαι το πνεύμα μου!» . 

Τόσο δυνατές ήταν οι κραυγές των λαβωμένων, ώστε ο η

γούμενος κι όλοι οι καλόγεροί του βγήκαν και βλέποντας τό

σους ταλαίπωρους έτσι να κείτονται καταμεσής στο αμπέλι , 

χτυπημένοι θανάσιμα , εξομολόγησαν κάμποσους. Την ώρα ό

μως που οι πρεσβύτες περνούσαν την ώρα τους εξομολογώ

ντας, τα καλογεροπαίδια έτρεξαν στο σημείο όπου βρισκόταν 

ο αδελΦός Ιωάννης και τον ρωτούσαν σε τι ήθελε να τον βοη

θήσουν. Κι εκείνος τους απάντησε να σΦάζουν όσους είχαν 

πέσει καταγής. Τότε λοιπόν, αΦήνοντας τις μεγάλες κάπες 

τους πάνω σε μια κληματαριά που βρισκόταν εκεί δίπλα, άρ

χισαν να σΦάζουν και να ξεπαστρεύουν όσους είχε λαβώσει 

θανάσιμα. Και ξέρετε με τι σιδερικά; Με κάτι φαλτσετίτσες 

που είναι μικρά μισοδρέπανα, με τα οποία οι πιτσιρίκοι του 

τόπου μας ξεΦλουδίζουν τα χλωρά καρύδια. 

Ύστερα, κρατώντας το σταυροκόνταρό του έφτασε στη χα

λάστρα που είχαν κάνει οι εχθροί στον τοίχο. Μερικά καλογε

ροπαίδια κουβάλησαν τις σημαίες και τα σήματα στα κελιά 

242. Στο μοναστήρι του Cadouin φυλαγόταν άλλο άγιο σάβανο. 
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τους , για να φτιάξουν καλτσοδέτες .243 Αυτοί όμως που είχαν 
εξομολογηθεί , όταν θέλησαν να βγουν από τη χαλάστρα του 

τοίχου, ο καλόγερος τους χτυπούσε κατακέφαλα , λέγοντας : 

«Ετούτοι εδώ εξομολογήθηκαν , μετάνιωσαν και πήραν τη 

συγχώρεση. Πάνε συνεπώς στον Παράδεισο ολόισια σαν δρε

πάνι και σαν το δρόμο του Φαι». 244 
Έτσι, με την παλικαριά του ξεπαστρέφτηκαν όλοι όσοι εί

χαν μπει από το στράτευμα του Πικρόχολου στον περίβολο , 

και ο αριθμός τους ανερχόταν σε δεκατρείς χιλιάδες εξακό

σιους είκοσι δυο , δίχως τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά: αυ

τό εννοείται πάντα. 

Ποτέ ο Μαύγις ο ερημίτης δε Φέρθηκε τόσο παλικαρίσια με 

ολάκερη τη μαγκούρα του εναντίον των Σαρακηνών , για τους 

οποίους γίνεται λόγος στο έπος των Τεσσάρων Γιων Α ιμόν, 245 
όσο αυτός ο καλόγερος , όταν οι εχθροί συναντήθηκαν με το 

σταυροκόνταρο. 

243. Οι καλτσοδέτες φαίνονταν , αφού το παντελόνι , ένα είδος φουφούλας , ά

φηνε τα πόδ ια ακάλυπτα . Φτιάχνονταν από ακριβά υφάσματα και οι σημαίες ήταν 

συνήθως από μετάξι . 

244. Το δρεπάνι δεν έχει καμιά σχέση με την ευθύτητα. ούτε ο δρόμος για το 
Faye-Ia-Vineuse κοντά στο Σινόν ήταν εύκολος . Ο Ραμπελαί θέλει μάλλον να πει 

πως αυτοί οι άνθρωπο ι δε θα έφταναν ποτέ στην πύλη του Παραδείσου . 

245. Το έπος Οι Γιοι του Αψάν είναι ιπποτικό μυθιστόρημα του Μεσαίωνα, ό

που ο ερημίτης Maugis εγκαταλείπει τη μοναστι.κή ζωή και σπεύδει , με μόνο όπλο 

τη μαγκούρα του, να βοηθήσει τα ξαδέρΦια του Αιμόν , που πολεμούν τους Σαρα

κηνούς . 
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Πώς ο Πικρόχολος πήρε μ' έφοδο 
τη Λα Ρος Κλερμό, 246 καθώς και 

τη θλίψη και δυσκολία που δοκίμασε 
ο Γκρανγκουζιέ ν' αναλάβει πόλεμο 

ΚεΦάλαιο εικοστό όγδοο 

Την ώρα που ο καλόγερος κονταροχτυπιόταν , καθώς είπα

με , μ' εκείνους που είχαν μπει στον περίβολο του μοναστη

ριού, ο Πικρόχολος με μεγάλη βιάση διάβηκε το Πέρασμα του 

Β εντ μαζί με τους ανθρώπους του κι έκανε έφοδο εναντίον της 

Λα Ρος Κλερμό , δίχως να βρει καμιά απολύτως αντίσταση σε 

αυτή την πόλη . Κι επειδή είχε νυχτώσει , αποΦάσισε να στρα

τοπεδεύσουν εκεί αυτός και οι άνθρωποί του και νά συνέλθει 

από την οργή του που τον έπιανε σαν σφάχτης. 

Το πρωί πήρε μ' έφοδο τους εξωτερικούς προμαχώνες και 

τον πύργο, τον οποίο οχύρωσε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον 

εφοδίασε με τις απαραίτητες προμήθειες , με το σκεπτικό να 

φτιάξει εκεί το ταμπούρι του, σε περίπτωση που θα τον χτυ

πούσαν από άλλη μεριά, γιατί εκείνη η τοποθεσία ήταν οχυρή 

τεχνητά και φυσικά , ένεκα της θέσης και της τειχοδομής της . 

Ας τους αφήσουμε λοιπόν εκεί κι ας επιστρέψουμε στον κα

λό μας Γαργαντούα , που βρίσκεται στο Παρίσι επιδιδόμενος 

στη μελέτη των γραμμάτων και στ ' αθλητικά γυμνάσματα , και 

246. Κατά το 160 αιώνα υπήρχε ένας πύργος στη La Roche CΙermauld , κοντά 
στην Ντεβ ινιέρ . Από αυτό τον πύργο έχουν απομείνει τα θεμέλια , πάνω στα οποία 
ένα απλό σπ ίτι χτίστηκε κατά το 180 αιώνα. Στα χρόνια του Ραμπελαί, κάποιος 

συγγενής του υπενο ικίαζε ένα μέρος από τις γαίες που ανήκαν στον πύργο . 
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στον καλόγνωμο γερο-Γκρανγκουζιέ , τον πατέρα του, που με

τά το δείπνο ζεσταίνει τ' αρχίδια του μπρος σε μια όμορφη , 

λαμπερή και ζωηρή φωτιά και, περιμένοντας να ψηθούν τα 

κάστανα, χαράζει γράμματα στη στια μ' ένα ραβδί καμένο ' 

από τη μεριά όπου αναδεύουν τη φωτιά και διηγείται στη γυ

ναίκα του και στην οικογένειά του όμορφες ιστορίες του πα

λιού καιρού . 

Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε μπροστά του ένας από τους 

τσοπάνηδες που Φύλαγαν τ' αμπέλια και που τον έλεγαν Πε

τράκη . Του διηγήθηκε με όλες τις λεπτομέρειες τις βιαιοπρα

γίες και λεηλασίες που πραγματοποιούσε ο Πικρόχολος , βασι

λιάς της Λερνέ , στις γαίες και τα κτήματά του και πώς είχε λη

στέψει , καταστρέψει κι εξανδραποδίσει ολάκερη τη χώρα , ε

κτός από το μοναστήρι του Σεϊγύ, που ο αδελΦός Ιωάννης ο 

Λι(Χνιστής είχε σώσει, προς τιμή του, και πως τώρα ο βασιλιάς 

Πικρόχολος βρισκόταν στη Λα Ρος Κλερμό κι εκεί οχυρωνό

ταν επιμελώς, ο ίδιος κι οι άνθρωποί του . 

«Αλί, αλί και τρισαλί , είπε ο Γκρανγκουζιέ. Τι είναι τούτο 

πάλι, βρε παιδιά; 'Αραγε ονειρεύομαι ή αλήθεια είναι όσα 

μου λένε ; Ο Πικρόχολος, ο παλιός μου φίλος , ο παντοτινός 

μου Φίλος, που μας ενώνουν το αίμα κι οι συμμαχίες, εμένα 

έρχεται να χτυπήσει; Ποιος τον παρακίνησε ; Ποιος τον κε

ντρίζει ; Ποιος τον οδηγεί ; Ποιος τον ορμήνεψε να κάνει κάτι 

τέτοιο; Οχ, οχ, οχ, οχ , Θεέ μου και Σωτήρα μου , βοήθα με, 

δώσ' μου Φώτιση κι ορμήνεια τι πρέπει να κάμω! Επίσημα το 

βεβαιώνω και μπροστά σου τ' ορκίζομαι -και μακάρι έτσι να 

'χω την προστασία σου!- πως ποτέ δεν τον δυσαρέστησα, ού

τε έβλαψα τους ανθρώπους του ούτε λήστεψα τη γη του , αλλά, 

τελείως αντίθετα, τον σύντρεξα με ανθρώπους, χρήματα , με 

την επιρροή και τη συμβουλή μου, κάθε που καταλάβαινα ότι 

μπορούσα να του φανώ χρήσιμος. Για να φτάνει λοιπόν σε τέ

τοιο σημείο να με προσβάλλει , δεν μπορεί παρά κακό δαιμόνιο 

να τον τσιγκλάει. Θεούλη μου καλέ, γνωρίζεις τι κρύβει η 

καρδιά μου , γιατί από εσένα τίποτα δε γίνεται να παραμείνει 

κρυΦό . Αν κατά τύχη του ήρθε τρέλα και, για να τον ξαναΦέ-
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ρω σrα συγκαλά του, μου τον έσrειλες εδώ, δώσε μου και δύ

ναμη και γνώση να τον υποτάξω σro ζυγό της αγίας σου θέ

λησης, δίνοντάς του ένα καλό μάθημα. 

»Οχ, οχ, οχ, καλοί μου άνθρωποι, φίλοι μου και πισroί υ

ποτακτικοί μου, θα πρέπει άραγε να σας υποχρεώσω να με 

βοηθήσετε; Συμφορά μου! Τα γεράματά μου άλλο δε γύρευαν 

από εδώ και μπρoσrά παρά ανάπαυση κι άλλο στη ζωή μου 

δεν αναζήτησα με τόση θέρμη όσο την ειρήνη. Μα τώρα όμως 

πρέπει -ξεκάθαρα το βλέπω- να φορτώσω την πανοπλία μου 

σroυς φτωχούς μου ώμους, τους κουρασμένους κι αδύναμους, 

και σrα τρεμάμενα χέρια μου να πάρω το κοντάρι και το ρό

παλο, για να συντρέξω και να πρoσrατεύσω τους καημένους 

τους υπηκόους μου. Η λογική αυτό είναι που θέλει, γιατί από 

το μόχθο τους συντηρούμαι κι από τον ιδρώτα τους τρέφομαι, 

εγώ, τα παιδιά μου κι η φαμίλια μου . 

»Πάντως, όπως και να 'χει το πράγμα, δε θ ' αναλάβω πό

λεμο, αν δε μεταχειρισrώ κάθε μέσο κα~ τρόπο ειρήνης . Αυτή 

είναι η απόφασή μου». 

Αμέσως τότε συγκάλεσε το συμβούλιό του κι εξέθεσε το ζή

τημα έτσι όπως ήταν. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι θα έσrελναν 

ένα μυαλωμένο άνθρωπο σroν Πικρόχολο, για να μάθουν για 

ποιο λόγο είχε χάσει έτσι ξαφνικά την ηρεμία του κι είχε ει

σβάλει σε χωράφια σrα οποία δεν είχε κανένα δικαίωμα. Επι

πλέον, θα έσrελναν να καλέσουν το Γαργαντούα και τους αν

θρώπους του, ώσrε να υποστηρίξει τη χώρα του και να την υ

περασπισrεί σ' ετούτη την ανάγκη. Αυτές οι αποΦάσεις άρε

σαν σroν Γκρανγκουζιέ και όρισε να γίνει έτσι. 

Ευθύς αμέσως λοιπόν έσrειλε το Βάσκο,247 τον υπηρέτη 

του , να βρει το ταχύτερο το Γαργαντούα και να του δώσει την 

παρακάτω επισroλή . 

247. Οι Βάσκοι υπηρέτες ήταν περιζήτητοι , επειδή ήταν ταχείς δρομείς . 
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Το περιεχόμενο της επιστολής 
που ο Γκρανγκουζιέ έγραψε στο Γαργαντούα 

Κεφάλαιο εικοστό ένατο 

Η σοβαρότητα των σπουδών σου θ' απαιτούσε να μη δια

κόψω για πολύ καιρό αυτή τη φιλοσοφική σου ηρεμία, αν η ε

μπιστοσύνη των παλιών μας φίλων και πανάρχαιων συμμάχων 

δε με είχε αποσπάσει τώρα πια από τη γαλήνη των γηρατειών 

μου. Αφού όμως κάποια αδήριτη μοίρα θέλει να ενοχλούμαι 

από άτομα στα οποία πίστεψα περισσότερο, είμαι αναγκασμέ

νος να σε καλέσω, για να προσΦέρεις τη βοήθειά σου στους 

ανθρώπους και στο βιος που το φυσικό δικαίωμα σου έχει ε 

μπιστευθεί. 

Γιατί, 6πως τα όπλα είναι ανίσχυρα προς τα έξω, αν η θέ
ληση δε βρίσκεται μέσα στο σπίτι, όμοια μάταιη είναι η μελέτη 

κι άχρηστη η θέληση που στην κατάλληλη στιγμή, χάρη στην α

ρετή, δεν μπαίνουν σε ενέργεια και δεν οδηγούνται στην πραγ

μάτωσή τους. 

Η πρόθεσή μου δεν είναι να προκαλώ, αλλά να ειρηνεύω. 

Να μην εφορμώ, αλλά να υπερασπίζω. Να μην κατακτώ, αλλά 

να κρατώ τους πιστούς υπηκόους μου και τη γη που κληρονό

μησα, όπου μ' εχθρικές διαθέσεις μπήκε ο Πικρόχολος, δίχως 

αιτία κι αφορμή, και μέρα με τη μέρα συνεχίζει την ξέφρενη ε

πιχείρησή του με βιαιοπραγίες που δεν επιτρέπονται σε άτομα 

ελεύθερα. 

Θεώρησα καθήκον μου, για να καταπραυνω τον τυραννικό 

θυμό του, να του προσφέρω όλα όσα νόμιζα πως θα μπορού

σαν να τον ικανοποιήσουν, και πολλές φορές έστειλα, με φιλι-
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κές διαθέσεις, απεσταλμένο για να μάθω σε τι, από ποιον και 

πώς αισθανόταν τον εαυτό του προσβεβλημένο. Δεν έλαβα ό

μως άλλη απάντηση από αυτόν εκτός από μια ηθελημένη προ

κλητικότητα και διαρκή αξίωση για προνομίες πάνω στη γη 

μας. Έχω λοιπόν πεισθεί πως ο Θεός ο αιώνιος τον εγκατέ

λειψε στο πηδάλιο του αυτεξούσιου και της ίδιας του της λο

γικής, πράγμα που είναι κακό, όταν λείπει η αδιάκοπη καθο

δήγηση της θείας χάρης και, για να τον συγκρατήσω στο κα

θήκον του και να τον επαναφέρω στα συγκαλά του, μου τον α

πέστειλε εδώ μ ' εχθρικές διαθέσεις. 

Γι' αυτό, πολυαγαπημένο μου παιδί, το ταχύτερο που μπο

ρεί να γίνει, όταν θα έχεις διαβάσει ετούτη τη γραφή, γύρισε 

βιαστικά να βοηθήσεις, όχι τόσο εμένα (πράγμα που οφείλεις 

οπωσδήποτε να πράξεις από φυσική φιλοστοργία), όσο τους 

δικούς σου, που δικαιωματικά μπορείς να σώσεις και να προσ

τατεύσεις. Ο σκοπός θα επιτευχθεί με τη μικρότερη δυνατή αι

ματοχυσία και, στο μέτρο που κάτι τέτοιο είναι πραγματο

ποιήσιμο , με αποτελεσματικότερα μέσα, προφυλάξεις και πο

λεμικές πανουργίες θα σώσουμε όλες αυτές τις ψυχές και θα 

στείλουμε όλο τον κόσμο πανευτυχή πίσω στα σπίτια του . 

Πολυαγαπημένε μου γιε, η ειρήνη του Χριστού, του Σωτήρα 

μας, ας είναι μαζί σου. 

Χαιρετισμούς στον Πονοκράτη, το Γυμναστή και τον Ευ

δαίμονα εκ μέρους μου. 

20 Σεπτεμβρίου 
Ο πατέρας σου 

Γκρανγκουζιέ 
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Πώς ο Ούλριχ Γκαλλέ στάλθηκε 
ως απεσταλμένος στον Πικρόχολο 

Κεφάλαιο τριακοστό 

Μετά την υπαγόρευση και την υπογραφή της επιστολής, ο 

Γκρανγκουζιέ έδωσε εντολή να πάει ο Ούλριχ Γκαλλέ , εισηγη

τής επί των αναφορών,248 άνθρωπος μυαλωμένος και λογικός, 

που η ευθυτητά του και η καλογνωμία του είχαν δοκιμαστεί 
σε ποικίλες και λεπτές υποθέσεις, ως απεσταλμένο ς στον Πι

κρόχολο , για να του εκθέσει τι απόφαση είχαν βγάλει. 

Ο καλοθελητής Γκαλλέ έφυγε την ίδια στιγμή και , αφού 

διάβηκε το Πέρασμα Βεντ , ρώτησε το μυλωνά249 ποια ήταν η 
κατάσταση με τον Πικρόχολο κι εκείνος του απάντησε πως οι 

άνθρωποι του Πικρόχολου δεν του είχαν αφήσει ούτε κοκόρι , 

ούτε δαμάλα κι ότι είχαν οχυρωθεί στη Λα Ρος Κλερμό κι ότι 

δεν τον συμβούλευε να προχωρήσει πιο πέρα , από Φόβο των 

περιπόλων , γιατί η μανία τους δεν είχε όρια. Ο Ούλριχ Γκαλ-

248. Maistre de ses requestes: νομικός , εισηγητής στο Βασ;λικό Συμβούλιο των 
αιτήσεων και δεήσεων των υπηκόων, που επιπλέον υπέβαλλε αναΦ<ιρές και πρό

τεινε τις θέσεις που, σύμφωνα με τους νόμους, έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Ο ρόλος 
του ως υπεύθυνου του διακανονισμού εκκρεμουσών υποθέσεων μεγαλώνει στα 

χρόνια του Ραμπελαί. Σημειώνεται ότι στην έδρα του Σινόν υπήρχε τότε κάποιος 

νομικός Γκαλλέ, κοντινός συγγενής της οικογένειας του συγγραφέα . Αυτός είχε πα

ρουσιαστεί στο δικαστήριο του Παρισιού, προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέ

ροντα των εμπόρων της περιοχής του Λουάρ κατά του Γκοσέ ντε Σαιντ-Μαρτ (βλ. 

σημ. 233) . 

249. Συνήθως υπήρχε νερόμυλος στα περάσματα των ποταμών , όπου χτίζονταν 

γέφυρες και περνούσαν αναγκαστικά Φίλοι και εχθροί. 

168 



λέ εύκολα πίστεψε όλα αυτά και για εκείνη τη νύχτα φιλοξε

νήθη~ε στο μύλο. 

Την άλλη μέρα το πρωί κουβαλήθηκε μ' ένα σαλπιγκτή στην 

κεντρική πύλη του πύργου και ζήτησε από τους φρουρούς να 

τον αφήσουν να μιλήσει στο βασιλιά τους για το καλό του . 

Ο βασιλιάς, όταν πληροφορήθηκε αυτά τα λόγια, δε δέχτη

κε καθόλου να του ανοίξουν τη θύρα, αλλά ήρθε στα τείχη και 

είπε στον πρεσβευτή: «Τι νέο υπάρχει ; Τι θέλετε να μου πεί-

τε; » 

Τότε ο πρεσβευτής τού είπε τα παρακάτω λόγια : 
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Η δημηγορία του Γκαλλέ 

προς τον Πικρόχολο 

Κεφάλαιο τριακοστό πρώτο 

«Δεν μπορεί να γεννηθεί τρανότερη αιτία για πίκρα σε άν

θρωπο, παρά όταν , από εκεί όπου με κάθε καλοπιστία περί

μενε ευγνωμοσύνη και χάρη, του έρχονται βάσανα και ζημιές. 

Κι όχι αναίτια (και μάλλον όχι άδικα) πολλοί , που τους έτυχε 

παρόμοια περίπτωση , θεώρησαν αυτό το ανοσιούργημα λιγό

τερο υποφερτό από την ίδια τους τη ζωή , κι αν δεν μπόρεσαν 

να το διορθώσουν με τη βία ή άλλο πρόσφορο μέσο, στερήθη

καν με τα ίδια τους τα χέρια το φως του κόσμου τούτου. 

»Τίποτα το αξιοπερίεργο λοιπόν , αν ο βασιλιάς Γκραν

γκουζιέ , ο αφέντης μου, είναι κυριευμένος από μεγάλη δυσα

ρέσκεια κι ο νους του έχει σαλέψει εξαιτίας του ξέφρενου κι 

εχθρικού ερχομού σου . Αξιοπερίεργο θα ήταν , αν δεν τον εί

χαν θορυβήσει οι ανήκουστες βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν 

από εσένα και τους ανθρώπους σου στη γη του και στους υπη

κόους του, όπου δε σας ξέφυγε κανένα παράδειγμα απανθρω

πιάς , πράγμα που γι ' αυτόν στάθηκε βαριά οδύνη, γιατί πάντα 

αγαπούσε τους υπηκόους του με την πιο εγκάρδια στοργή που 

άνθρωπος θνητός θα ήταν ικανός να νιώσει . Κι ακόμα , στο 

βαθμό που ο άνθρωπος είναι σε θέση να κρίνει , περισσότερο 

οδυνηρό του είναι το γεγονός ότι ετούτες οι συμφορές και ζη

μιές διαπράχθηκαν από εσένα και τους δικούς σου , που, όσο 

άνθρωπος μπορεί να θυμηθεί κι όσο παλιότερα μπορεί να δει, 

είχατε , εσύ κι οι παππούδες σου , μια φιλία μαζί του και με 

τους προγόνους του , την οποία ως σήμερα είχατε διαφυλάξει 
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ως ιερή και μαζί είχατε διατηρήσει απαραβίαστη , υπό τη Φύ

λαξη και τη θαλπωρή σας, έτσι που όχι μόνο εκείνος, αλλά 

ούτε κι οι δικοί του, ούτε καν τα βάρβαρα έθνη των Πουατε

βίνων , των Βρετόνων, των κατοίκων του Μαν25Ο κι όλων εκεί
νων που ζουν πέρα από τα νησιά της Καναρρείας και την 1-
σαβέλλα25 Ι θεώρησαν ευκολότερο να κατακρημνίσουν το στε
ρέωμα και τις αβύσσους ν ' ανασύρουν επί των νεφών παρά να 

καταστρέψουν τη συμμαχία σας, που τόσο μάλιστα τη φοβή

θηκαν στα εγχειρήματά τους , ώστε δεν τόλμησαν ποτέ να προ

καλέσουν, να ερεθίσουν ή να βλάψουν τον έναν, από φόβο του 

άλλου . 

»Υπάρχει όμως και κάτι περισσότερο . Αυτή η ιερή φιλία 

τόσο γέμισε ετούτο τον ουρανό , ώστε λίγοι είναι σήμερα οι άν

θρωποι που , διαμένοντας σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα 

νησιά του Ωκεανού, δεν έλπισαν φιλόδοξα να γίνουν δεκτοί 

σε αυτή τη συμμαχία , με όρους που θα θέτατε εσείς οι ίδιοι , 

εκτιμώντας τόσο την ένωσή σας , όσο και την ίδια τους τη γη 

και τις επικράτειές τους , σε τρόπο που , απ ' όσο μπορεί να θυ

μηθεί άνθρωπος, δε βρέθηκε ηγεμόνας ούτε συνασπισμός τόσο 

μανιώδης ή αλαζονικός , που να τόλμησε να επιτεθεί , δε λέω 

στη γη σας, αλλά ούτε στη γη των συμμάχων σας. Κι αν , δίχως 

να το καλοσκεφτούν , επιχείρησαν εναντίον τους κάποια α

πρόσμενη επίθεση , με μόνη αναφορά του ονόματος και της ε

πωνυμίας της συμμαχίας σας παράτησαν αμέσως αυτά τα τολ

μήματά τους. 

»Ποια μανία λοιπόν σε κινεί τώρα , ώστε, σπάζοντας κάθε 

250. Πρόκειται για του ς κατοίκους των περιοχών του Πουατού , της Βρετάννης 

και της πόλης Αε Μαν , που βρίσκονται , βέβαια, στη Γαλλία. Ο Ραμπελαί. που ζει 

και δρα στη νότια Γαλλία κυρίως , ειρωνεύεται τη χωριατιά αυτών των περιοχών. 

Μπορεί όμως να πρόκειται και γ ια αναφορά στη νίκη του βασιλιά Καρόλου Η ' σε 

βάρος του συνασπ ισμού αυτών των περιοχών το 1488, νίκη που επέτρεψε την προ

σάρτηση της Βρετάνη ς στο γαλλικό θρόνο . 

25 1. Για την Καναρρία βλ . σημ . Ι4ι. Η Ισαβέλα ήταν η πρώτη πόλη που ίδρυσε 

() Κολόμβος στη βόρεια Αϊτή . Β λ. και σημ . 330. 
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συμμαχία, τσαλαπατώντας κάθε φιλία και παραβιάζοντας κά

θε δίκαιο, άρπαξες μ' εχθρικές διαθέσεις τη γη του, δίχως ούτε 

εκείνος ούτε κανείς από τους δικούς του να σε βλάψει, να σ' 

ερεθίσει ή να σε προκαλέσει; Πού είναι η πίστη; Πού είναι ο 

νόμος; Πού είναι η λογική; Πού είναι η ανθρωπιά; Πού είναι 

ο Φόβος του Θεού; Νομίζεις πως ετούτες οι προσβολές μπο

ρούν να μείνουν κρυΦές από τα αιώνια πνεύματα και από τον 

αφέντη Θεό πού είναι ο δίκαιος ανταποδότης των εγχειρημά

των μας; Αν νομίζεις κάτι τέτοιο, γελιέσαι, γιατί τα πάντα θα 

περάσουν από την κρίση του. Μήπως άφευκτη μοίρα ή επι

δράσεις των άστρων θέλουν να θέσουν τέρμα στην ευημερία 

και την ηρεμία σου; Έτσι όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο κι 

ένα τέλος, κι όταν φτάσουν στο ακρότατο σημείο τους σωριά

ζονται σ' ερείπια, γιατί δεν μπορούν να παραμείνουν για πο

λύ καιρό σε τέτοια κατάσταση . Αυτό είναι το τέλος εκείνων 

που δεν είναι σε θέση να πραύνουν την καλοτυχία και την ευ

μάρειά τους με λογική και συγκράτηση . 

»Αν όμως έτσι ήταν γραμμένο κι αν έτσι έπρεπε η ευτυχία 

κι η ησυχία σου να λάβουν τέλος, έπρεπε άραγε αυτό να γίνει 

βλάπτοντας το βασιλιά μου, εκείνον δηλαδή που με τη βοή

θειά του καθιέρωσες την εξουσία σου; Αν το σπίτι σου ήταν 

μοιραίο να καταγκρεμιστεί, έπρεπε κατά την πτώση του να 

σωριαστεί πάνω στην εστία εκείνου που σου το είχε στολίσει; 

Το πράγμα είναι τόσο έξω από τα όρια της λογικής, ξεφεύγει . 

τόσο από τον κοινό νου, ώστε μόλις μπορεί να το συλλάβει η 

ανθρώπινη διάνοια και θα παραμείνει κάτι απίστευτο για τους 

ξένους, ώσπου η μαρτυρία αδιάψευστων πράξεων τους απο

δείξει ότι τίποτα δεν υπάρχει ιερό και όσιο για εκείνους που 

απαρνήθηκαν τη σκέπη του Θεού και της Λογικής για ν' ακο

λουθήσουν τις πλάνες των παθών τους. 

»Αν είχαμε βλάψει τους υπηκόους σου και τις περιουσίες 

σου, αν είχαμε δείξει εύνοια προς τους εχθρούς σου , αν δε σε 

είχαμε συντρέξει στις υποθέσεις σου, αν σου είχαμε σπιλώσει 

τ' όνομα και την τιμή σου, ή, για να το πω καλύτερα, αν το 

πνεύμα της συκοΦαντίας, πασχίζοντας να σε οδηγήσει στο κα-
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κό, σου είχε βάλει στο νου πως με ξεγελάσματα κι απατηλές 

οπτασίες σου έχουμε κάμει οτιδήποτε ανάξιο της παλιάς φι

λίας μας, θα όφειλες καταρχήν να πληροφορηθείς αν είναι α

λήθεια κι ύστερα να μας ζητήσεις τα ρέστα . Τότε κι εμείς θα 

σε ευχαριστούσαμε κατά την επιθυμία σου και θα είχες κάθε 

λόγο να θεωρείς τον εαυτό σου ικανοποιημένο. Όμως (ω Θεέ 

αιώνιε!) τι λογής είναι τούτο το εγχείρημά σου; Θα ήθελες μή

πως, σαν δόλιος τύραννος, να λεηλατήσεις και να οδηγήσεις 

στην καταστροφή το βασίλειο του αφέντη μου; Τον πέρασες 

για τόσο χαύνο και ηλίθιο ή για τόσο στερημένο από ανθρώ

πους, από χρήματα, από αποφασιστικότητα και γνώση της 

στρατιωτικής τέχνης, ώστε να μην είναι σε θέση να αντισταθεί 

στις άνομες εφορμήσεις σου; 

»Φύγε αμέσως από ετούτα τα μέρη . Την αυριανή κιόλας 

μέρα πρέπει να έχεις aποτραβηχτεί στη γη σου , δίχως να προ

καλέσεις καθ ' οδόν καμιά φασαρία ή βιαιοπραγία . Και να 

πληρώσεις χίλια χρυσά βυζαντινά νομίσματα για τις ζημιές 

που έχεις κάνει σ' ετούτα τα εδάφη. Θα δώσεις τα μισά αύριο 

και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσεις στις 15 του επόμενου Μαί
ου, αφήνοντάς μας στο μεταξύ για ομήρους τους δούκες του 

Μυλοπετρογυρίσματος, της Χαμηλοκωλιάς και του Συρφετού, 

μαζί με τον πρίγκιπα της Ξυσούρας και της Ψωροφαγούρας». 
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Πώς ο Γκρανγκουζιέ, για να εξαγοράσει 
την ειρήνη, έδωσε πίσω τις λαγάνες 

Κεφάλαιο τριακοστό δεύτερο 

Κι αφού είπε αυτά , ο καλόγνωμος Γκαλλέ σώπασε . Όμως 

ο Πικρόχολος σε όλα εκείνα τα λόγια δεν έδωσε άλλη απάντη

ση παρά : 

«Για ελάτε να τους πάρετε! Για ελάτε να τους πάρετε! Έ

χουν κάτι αρχίδια σαν μυλόπετρες μαλακά. Θα σας την αλέ

σουν τη λαγάνα» . 

Τότε ο Γκαλλέ γύρισε στον Γκρανγκουζιέ και τον βρήκε γο

νατιστό , ξεσκούφωτο , σκυμμένο σε μια γωνιά του μικρού του 

δωματίου να προσεύχεται στο Θεό να ευδοκήσει να μαλακώ

σει το θυμό του Πικρόχολου και να τον ξαναΦέρει στα συγκα

λά του δίχως να χρειαστεί βία. Όταν είδε τον καλοκάγαθο 

Γκαλλέ να επιστρέφει, τον ρώτησε: 

«Α! φίλε μου , φίλε μου, τι νέα μου φέρνεις ; 

- Τίποτα δεν τακτοποιήθηκε , είπε ο Γκαλλέ . Αυτός ο άν

θρωπος είναι τελείως ξεφρενιασμένος και παρατημένος από το 

Θεό . 

- Βέβαια, φίλε μου, είπε ο Γκρανγκουζιέ, αλλά ποια αιτία 

προβάλλει γι ' αυτές τις βιαιοπραγίες; 

- Δε μου ανέφερε καμιά απολύτως αιτία, είπε ο Γκαλλέ , 

παρά κάτι μου έλεγε , πάνω στο θυμό του , για λαγάνες . Δεν 

ξέρω μήπως κάποιοι προσέβαλαν τους λαγανάδες του . 

- Θέλω να κατατοπιστώ πρώτα καλά , είπε ο Γκρανγκου

ζιέ , πριν αποφασίσω κάτι άλλο περί του πρακτέου». 

Έστειλε λοιπόν να συλλέξει πληροφορίες για την υπόθεση 
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και βρήκε πως στ ' αλήθεια είχαν πάρει διά της βίας κάμποσες 

λαγάνες από τους ανθρώπους του Πικρόχολου κι ότι ο Μαρκέ 

είχε αρπάξει μια μπαστουνιά κατακέφαλα , πως όλα πάντως 

είχαν καλοπληρωθεί και πως ο περί ου ο λόγος Μαρκέ είχε 

πρώτος πληγώσει το Φροζιέ με το καμτσίκι του στα κανιά . Κι 

όλο του το συμβούλιο παραδέχτηκε πως ο Φροζιέ είχε υπο

χρεωθεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. 

Παρ' όλα αυτά όμως, ο Γκρανγκουζιέ είπε : 

«Αφού δεν πρόκειται παρά για κάμποσες λαγάνες , θα 

προσπαθήσω να τον ικανοποιήσω, γιατί δε μου αρέσει διόλου 

να ξεσηκώσω πόλεμο» . 

Αμέσως λοιπόν ζήτησε να μάθει πόσες λαγάνες είχαν πάρει 

και μαθαίνοντας πως όλες κι όλες ήταν τέσσερις πέντε ντουζί

νες, έδωσε εντολή να ετοιμάσουν εκείνη την ίδια νύχτα πέντε 

φορτώματα και το ένα κάρο να φορτωθεί με λαγάνες καμωμέ

νες από βούτυρο εκλεκτό, φρέσκους κρόκους αυγών, διαλεχτή 

ζαφορά και νόστιμα μπαχαρικά , για να μοιραστούν στο Μαρ

κέ , κι από πάνω του έδινε γι' αποζημίωση επτακόσιες χιλιάδες 

και τρεις φιλίππους,252 για να πληρώσει τους μπαρμπέρηδες253 
που του είχαν επιδέσει τα τραύματα, κι επιπλέον του παραχω

ρούσε εις το διηνεκές το αγρόκτημα της Πομαντιέρ ,254 απαλ
λαγμένο από Φόρους για τον ίδιο και για τους δικούς του. Για 

να οδηγήσει και να περάσει όλη αυτή την αποστολή στάλθηκε 

ο Γκαλλέ , ο οποίος , καθώς πήγαιναν κοντά από τις Ιτιές,255 έ

βαλε και μάζεψαν μπόλικα μεγάλα κλαριά από σχοίνα και κα

λάμια κφ με αυτά αρμάτωσε γύρω γύρω τα κάρα κι έναν έναν 

τους καροτσέρηδες . Κι ο ίδιος κράτησε ένα καλάμι στο χέρι 

252. Χρυσό νόμισμα τη ς Μακεδονίας με τη μορφή του Φιλίππου . Κατά το 160 
αιώνα, κάθε χρυσό νόμισμα ονομαζόταν φίλιππος. 

253 . Οι κουρείς (barbiers) ήταν πρακτικοί γ ιατροί κ ι αναλάμβαναν επιδέσεις 

τραυμάτων , που οι δ ιπλωματούχοι γ ιατροί απέφευγαν , θεωρώντας πως τέτοια χει

ρωνακτική εργασία μείωνε το επιστημονικό τους κύρος. 

254. Αγρόκτημα κοντά στο Σεϊγύ , που ανήκε στην οικογένεια του Ραμπελαί. 

255. Βλ . σημ . 43 . Σε αυτό το μέρος γεννήθηκε ο Γαργαντούας (κεΦάλαιο έκτο) . 
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του , θέλοντας έτσι να καταστήσει γνωστό ότι δε ζητούσαν πα

ρά την ειρήνη και πως έρχονταν να την εξαγοράσουν. 

Σαν έφτασαν στην πύλη , ζήτησαν να μιλήσουν στον Πικρό

χολο εκ μέρους του Γκρανγκουζιέ. Ο Πικρόχολος όμως δε θέ

λησε επ' ουδενί λόγω να τους αΦήσει να μπουν ούτε να πάει 

να τους μιλήσει, και τους μήνυσε πως δεν ευκαιρούσε, αλλά 

να έλεγαν ό,τι ήθελαν στο στρατηγό Απαλαργαχτύπα , που ε

κείνη τη στιγμή έβαζε ένα πυροβόλο στον κιλλίβαντά του πά

νω στα τείχη . Τότε ο καλόγνωμος Γκαλλέ τού είπε : 

«' Αρχοντα , για να σας αποτραβήξουμε από όλη ετούτη την 

έριδα και να σας αφαιρέσουμε κάθε πρόφαση που δε θα σας 

επέτρεπε να επανακάμψετε στην παλιά μας συμμαχία , σας ε

πιστρέφουμε τώρα τις λαγάνες, από τις οποίες προέρχεται η 

διαφορά μας . Πέντε ντουζίνες πήραν οι άνθρωποί μας και τις 

καλοπλήρωσαν . Αγαπούμε τόσο την ειρήνη , ώστε σας επι

στρέφουμε πέντε φορτώματα , από τα οποία ετούτο εδώ είναι 

για το Μαρκέ, που παραπονιέται πιότερο. Επιπλέον , για να 

τον ικανοποιήσουμε πλήρως , ιδού εφτακόσιες χιλιάδες τρεις 

φίλιπποι , που του μετράω . Και για την αποζημίωση που θα 

μπορούσε ν' απαιτήσει , του παραχωρώ το αγρόκτημα της Πο

μαρντιέρ, στο διηνεκές , για τον ίδιο και τους δικούς του , να 

το κατέχει ανυποτελώς . Ορίστε και το συμβόλαιο της μεταβί

βασης . Και, για το Θεό , ας ζήσουμε από εδώ και μπρος ειρη

νικά κι αποτραβηχτείτε με ανάλαφρη καρδιά στα εδάφη σας , 

εγκαταλείποντας αυτόν εδώ τον τόπον , όπου δεν έχετε κανένα 

δικαίωμα , όπως κιόλας τ' ομολογείτε, κι ας μείνουμε Φίλοι , ό

πως πρώτα». 

Ο Απαλαργαχτύπας διηγήθηκε όλα αυτά στον Πικρόχολο 

κι από πάνω ερέθισε την οργή του , λέγοντάς του : 

« Ετούτοι οι χωριάτες τα έχουν χάσει από το φόβο τους. Μα 

το Θεό , ο δόλιος ο μπεκρής ο Γκρανγκουζιέ τα έχει κάνει πά

νω του! Δε σκαμπάζει από πόλεμο, καλός είναι μονάχα ν' α

δειάζει μποτίλιες . Είμαι της γνώμης να κρατήσουμε ετούτες 

τις λαγάνες και τα λεφτά και ταυτόχρονα να βιαστούμε να τα

μπουρωθούμε εδώ και να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μας. Μπας 
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και νομίζουν πως έχουν να κάνουν με κανένα κουτορνίθι και 

θέλουν να σε ταισουν μ' ετούτες τις λαγάνες ; Ορίστε τι συμ

βαίνει : η καλή μεταχείριση κι η μεγάλη οικειότητα που τους έ

δειξες ως τώρα σε κατέστησαν άξιο περιφρόνησης στα μάτια 

τους: χάιδεψε το χωριάτη και θα σε βαρέσει. Βάρεσε το χω

ριάτη και θα σε χαϊδέψει . 

- Ναι , ναι , ναι, είπε ο Πικρόχολος . Μα τον άγιο Ιάκωβο , 

θα τους δείξω εγώ! Κάμε όπως είπες. 

- Για ένα όμως πράγμα, είπε ο Απαλαργαχτύπας, θέλω να 

σε προειδοποιήσω . Εδώ ανεφοδιαζόμαστε πολύ άσχημα και 

ισχνές είναι οι προμήθειές μας σε φαγώσιμα. Αν ο Γκρανγκου

ζιέ μάς πολιορκούσε αμέσως τώρα , θα πήγαινα να βγάλω όλα 

μου τα δόντια . Και μόνο αν οι άνθρωποί σου κρατήσουν τρία 

κι εγώ άλλα τόσα , δε θα υπάρχει πιθανότητα να μη Φάμε όλα 

τα σιτηρέσια . 

-Έγνοια σου , είπε ο Πικρόχολος , φαγώσιμα θα έχουμε με 

το παραπάνω. Κι ύστερα , εδώ ήρθαμε για να φάμε ή για να 

πολεμήσουμε ; 

- Για να πολεμήσουμε, μα την αλήθεια , είπε ο Απαλαργα

χτύπας . Όμως νηστικό αρκούδι δε χορεύει κι όπου η πείνα 

βασιλεύει το κουράγιο ξαλαργεύει . 

- Φτάνει η Φλυαρία! είπε ο Πικρόχολος. Να κατασχέσετε 

ό, τι έφεραν» . 

Αμέσως πήραν λεφτά και λαγάνες και καματερά και κάρα 

και ξαπόστειλαν τους ανθρώπους του Γκρανγκουζιέ δίχως να 

τους πουν λέξη , παρά μόνο να μην ξαναπλησιάσουν πια. Και 

το λόγο θα τους τον έλεγαν αύριο. Έτσι , δίχως να καταΦέ

ρουν το παραμικρό , ξαναγύρισαν μπροστά στον Γκρανγκου

ζιέ και του τα διηγήθηκαν όλα , προσθέτοντας πως δεν υπήρχε 

καμιά ελπίδα να τους οδηγήσουν στην ειρήνη παρά με σφο

δρό και γερό πόλεμο. 
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Πώς ορισμένοι τοπάρχες του Πικρόχολου, 
με τις αλόγιστες συμβουλές τους, 
τον έφεραν στον έσχατο κίνδυνο 

Κεφάλαιο τριακοστό τρίτο 

Αφού οι λαγάνες αρπάχτηκαν , παρουσιάστηκαν μπροστά 

στον Πικρόχολο ο δούκας του Μυλοπετρογυρίσματος, ο κόμης 

Μαχαιροβγάλτης κι ο στρατηγός Σκατόπουλος και του είπαν: 

«Μεγαλειότατε, σήμερα σου αποδίδουμε [το εύσημο] του 

πιο καλότυχου και πιο αντρειωμένου ηγεμόνα που φάνηκε πο

τέ μετά το θάνατο του Αλέξανδρου του Μακεδόνα . 

- Φορέστε , φορέστε τα καπέλα σας, είπε ο Πικρόχολος . 

- Ευχαριστούμε πολύ , απάντησαν εκείνοι . Μεγαλειότατε , 

δεν πράττομεν άλλο ειμή το καθήκον μας . Κα ι ιδού τι προτεί

νουμε: 

«Θ' αφήσεις εδώ κάποιον φρούραρχο με μια μικρή ομάδα 

αντρών , για να φυλάνε ετούτο το μέρος , το οποίον μας φαί

νεται αρκούντως οχυρόν , τόσον εκ φύσεως όσον και εξαιτίας 

των προμαχώνων οι οποίοι έγιναν συμΦώνως προς τα ευΦυή 

σου σχέδια. Θα μοιράσεις το στράτευμά σου σε δυο τμήματα , 

όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις . Το ένα τμήμα θα πάει να ε

πιπέσει πάνω σ' ετούτον εδώ τον Γκρανγκουζιέ και τους ά

ντρες του. Και με την πρώτη εμβολή θα τεθεί ευκόλως εις ά

τακτον φυγήν. Εκεί θα βρεις λεφτά με ουρά , γιατί αυτός ο 

βρομιάρης έχει κομπόδεμα γερό. Λέμε βρομιάρης , γιατί ένας 

καθώς πρέπει ηγεμόνας είναι πάντα αδέκαρος . Το θησαυρί

ζειν είναι ίδιον του βρομιάρη . 
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»Στο μεταξύ, το άλλο τμήμα θα τραβήξει προς Ονί , Σαντό

νι, Ανγκουμουά και Γασκόνη κι επίσης προς Περιγκόρ , Με

ντόκ και Λαντ. Αντιστάσεως μη ούσης θα καταλάβουν πόλεις, 

πύργους και οχυρά. Στην Μπαγιόν , στο Σαιν-Ζαν-ντε-Λυζ και 

στη Φονταραβία θα πιάσετε όλα τα καράβια256 και, πλέοντας 
γιαλό γιαλό προς τη Γαλικία και την Πορτογαλία, θα λεηλα

τήσετε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές ως τη Λισσαβόνα , ό

που θα ενισχυθείτε με πληρώματα κάθε λογής, απαραίτητα για 

έναν κατακτητή . Και, μα το σώμα του Θεού, η Ισπανία θα πα

ραδοθεί, γιατί οι Ισπανοί είναι μπουνταλάδες! Θα διέλθετε 

τον πορθμό της Σεβίλλης, ήγουν το Γιοραλτάρ, όπου και θα α

νεγείρεις δυο στήλες μεγαλοπρεπέστερες από εκείνες του Ηρα

κλή, προς αιώνια ανάμνηση του ονόματός σου, και ο περί ου 

ο λόγος πορθμός θα ονομαστεί Πικροχολίνειος Πόντος. Μόλις 

περάσεις τον Πικροχολίνειον Πόντον , να ο Βαροαρόσσας,257 
που παραδίνεται σκλάβος σου . .. 

- Θα του δώσω χάρη, είπε ο Πικρόχολος. 

- Μάλιστα , είπαν εκείνοι, αρκεί να βαφτιστεί χριστιανός. 

Και θα επεκταθείτε στα βασίλεια της Τύνιδας, της Μπιζέρτας, 

της Αλγερίας, της Μπον , της Κυρήνης και γενικά σε όλη την 

Μπαρμπαριά. Περνώντας αντίπερα, θα κρατήσετε υποχει

ρίους τας νήσους Μαγιόρκα , Μινόρκα , Σαρδηνία, Κορσική 

και τ' άλλα νησιά του κόλπου της Γένοβας και της Βαλεαρίδας 

Θάλασσας. Πλέοντας πάλι γιαλό γιαλό αριστερά, θα επικρα

τήσετε σε όλη τη Ναρβονική Γαλλία , την Προβηγκία και τη 

Σαβοια, Γένοβα, Φλωρεντία, Λούκα και , Θεού θέλοντος, Ρώ-

256. Οι Π1πάρχες του Πικρόχολου προτείνουν να βαδίσει ο στρατός του ηγε
,,,',να τους νοτιοδυτικά. ως τα λιμάνια που βρίσκονται κοντά στην Ιβηρική , στην α

κττ, του Ατλαντικού. 

257. Ο Οθωμανός ναύαρχος Χαϊρεντίν , γνωστός ως Βαρ6αρόσσας , ασκούσε 

ΠΕlρατεία κι ήταν ο φόβος και τρόμος της Μεσογείου . Είχε ορμητήριο το λιμάνι του 

Λλγερίου. που πρώτος αυτός ανέπτυξε . Είχε καταλάβει την Τύνιδα το 1534 και οι 
n l'lLXo; πιστεύουν πως ο Ραμπελαί αναφέρεταl. σε εκεί.να τα γεγονότα . που είχαν 

J1 ('οκιιλέσεl. μεγάλο ενδιαΦέρον . 
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μη! Ο δόλιος ο κυρ Πάπας πεθαίνει κιόλας από την τρομάρα 

του. 

- Μα την πίστη μου, είπε ο Πικρόχολος, δεν πρόκειται να 

του φιλήσω το σαντάλι. 

-Έτσι και αλωθεί η Ιταλία , λεηλατούνται η Νάπολη , η 

Καλαβρία, η Απουλία κι η Σικελία, μαζί κι η Μάλτα. Πολύ 

θα ήθελα να σας αντιστέκονταν αυτοί οι ευτράπελοι ιππότες, 

που πήγαν εκεί από τη Ρόδο/58 για να τους δω να κατουριού
νται από το Φόβο τους! 

- Πολύ θα επιθυμούσα ένα προσκύνημα στην Παναγία 

του Λορέττο,259 είπε ο Πικρόχολος. 
-Όχι, όχι, είπαν εκείνοι, θα γίνει στην επιστροφή. Από ε

κεί θα πάρουμε την Κρήτη, Κύπρο , Ρόδο και τις Κυκλάδες 

νήσους και θα επιπέσουμε στο Μοριά. Δικός μας είναι! Άγιε 

μου Νινιάνη , ο Θεός να φυλάει τα Ιεροσόλυμα , γιατί του 

Σουλτάνου η δύναμη δε συγκρίνεται με τη δική σου. 

- Θα χτίσω λοιπόν το ναό του Σολομώντα, είπε ο Πικρό

χολος . 

-Όχι ακόμα , απάντησαν, περίμενε λιγάκι . Μην είσαι πο

τέ τόσο βιαστικός στα εγχειρήματά σου. Ξέρεις τι έλεγε ο ο

κταβιανός Αύγουστος; Festinα lente: σπεύδε βραδέως. Σε συμ
Φέρει πρώτα πρώτα η κατοχή της Μικράς Ασίας, Καρίας, Λυ

κίας , Παμφιλίας, Κιλικίας, Λυδίας , Φρυγίας, Μυσίας, Βιθυ

νίας, Χαρασίας, Σαταλίας, Σαμαγαρίας , Κασταμονής, Λού

γκας , Σεβάστειας ως τον Ευφράτη. 

- Θα δούμε άραγε , είπε ο Πικρόχολος, τη Βαβυλώνα και 

το όρος Σινά ; 

- Προς το παρόν δεν είναι αναγκαίο, είπαν εκείνοι. Δε 

σας φτάνει αληθινά η παραζάλη που θα έχετε διαπλεύσει την 

258. Ο βασιλιάς της Ισπανίας Κάρολος Κnυίντος είχε μεταφέρει στη Μάλτα 
(1530) τους ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου , όταν το νησί έπεσε 

στα χέρια των Τούρκων (1522) . 
259 . Ξακουστός τόπος προσκυνήματος στην Ιταλία , το σπουδαιότερο θρησκευ

τικό κέντρο στη Δύση , μετά τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα , στην Ισπανία . 
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Κασπία Θάλασσα, θα έχετε διατρέξει έφιππος τις δυο Αρμε

νίες και τις τρεις Αραβίες; 

- Μα την πίστη μου, είπε ο Πικρόχολος, παραλογίσαμε! 

Α , οι φουκαράδες! 

- Τι συμβαίνει ; ρώτησαν εκείνοι. 

- Τι θα πίνουμε σ ' εκείνες τις ερημιές ; Γιατί ας μην ξεχνά-

με πως ο αυτοκράτορας Ιουλιανός [ο Παραβάτης] κι όλος ο 

στρατός του πέθαναν εκεί πέρα από τη δίψα , καθώς λέγεται. 

- Εμείς, αποκρίθηκαν, έχουμε κιόλας κανονίσει τα πάντα. 

Έχετε εννιά χιλιάδες δεκατέσσερα μεγάλα καράβια στη θά

λασσα της Συρίας, φορτωμένα με τα καλύτερα κρασιά του κό

σμου . Έφτασαν ήδη στη Γιάφα . Εκεί βρέθηκαν οι διακόσιες 

είκοσι χιλιάδες καμήλες και οι χίλιοι εξακόσιοι ελέφαντες , 

που θα πιάσετε κυνηγώντας στα περίχωρα της Σιντζιλμάσ

σα,260 όταν μπήκατε στη Λιβύη . Κι επιπλέον έχετε ολάκερο το 
καραβάνι της Μέκκας. Δε σας προμήθευσαν επαρκείς ποσό

τητες κρασιού ; 

- Μας προμήθευσαν , είπε ο Πικρόχολος , αλλά ό ,τι ήπιαμε 

δεν ήταν διόλου δροσερό. 

- Μα τ' όνομα όχι κανενός μικρού ψαριού ,26 1 ένας αν

δρείος , ένας κατακτητής, ένας μνηστήρας και υποψήφιος της 

παγκόσμιας αυτοκρατορίας δεν μπορεί να έχει διαρκώς τις α

νέσεις του! Δοξασμένος ας είναι ο Ύψιστος που φτάσατε , εσύ 

κι οι άντρες σου , σώοι και αβλαβείς ως τον Τίγρη ποταμό! 

- Και στο μεταξύ, ρώτησε ο Πικρόχολος , τι κάνει το τμή

μα του στρατεύματός μας που εξολόθρευσε εκείνο το βρομιάρη 

τον μπεΚ,Qούλιακα τον Γκρανγκουζιέ; 

- Δε ραχατεύουν , του είπαν εκείνοι, θα τους συναντήσου-

260, Περίφημη κατά το Μεσαίωνα πόλη που υπολογίζεται ότι ήταν κτισμένη 

(πην όαση Ταφιτέτλ της μαροκινής Σαχάρας. 

261, Όρκος όπου το όνομα τσυ Χριστού αντικαθίσταται από την αναφορά στο 
,,\ιμ(iολο « Ιχθύς» (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ) , Πιο αναλυτικά , θα μετα

Φvιiζαμε: Και γ ια να πάρουμε όρκο στο όνομα όχι κανενός μικρού ψαριού, δηλαδή 

ΚΙΙV fvός μικρού αγίου , αλλά στο όνομα του Χριστού , ένας ανδρείος κτλ . 
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με σε λίγο . Έχουν καταλάβει για σένα τη Βρετάνη , Νορμαν

δία, Φλάνδρα , Αινό, Βραβαντία , Αρτουά, Ολλανδία , Ζηλαν

δία . Διάβηκαν το Ρήνο πατώντας στην κοιλιά των Ελβετών 

και των Λανσκενέτων262 κι ένα μέρος τους υπέταξε το Λουξεμ
βούργο , τη Λορραίνη , την Καμπανία , τη Σαβοία ως τη Λυόν, 

όπου βρήκαν τις φρουρές σου να επιστρέφουν από τις θαλάσ

σιες κατακτήσεις της Μεσογείου και συγκεντρώθηκαν στη 

Βοημία , αφού λεηλάτησαν τη Σουαβία , Βυτεμβέργη , Βαυαρία , 

Αυστρία , Μοραβία και Στιρία. Ύστερα ρίχτηκαν όλοι μαζί 

σαν θηρία καταπάνω στις χανσεατικές πόλεις ,263 τη Νορβηγία , 
το βασίλειο της Σουηδίας , τη Δανία , τη Γοτθία ,264 τη Γροιλαν
δία, ως την Παγωμένη Θάλασσα . Κι αφού έγινε κι αυτό , κα

τέκτησαν τις Ορκάδες νήσους και υπέταξαν τη Σκοτία , Αγγλία 

και Ιρλανδία . Από εκεί, αρμενίζοντας μέσα από τη Βαλτική 

και τα μέρη των Σαρματών, νίκησαν και υποδούλωσαν την 

Πρωσία , Πολωνία , Λιθουανία , Ρωσία , Βαλαχία , Τρανσυλβα

νία και Ουγγαρία , Βουλγαρία , Τουρκία και τώρα βρίσκονται 

στην Κωνσταντινούπολη . 

- Πάμε λοιπόν κι εμείς το ταχύτερο εκεί πέρα, είπε ο Πι

κρόχολος , γιατί θέλω επίσης να γίνω αυτοκράτορας της Τρα

πεζούντας . Δε θα σκοτώσουμε όλα εκείνα τα τουρκόσκυλα και 

τους μωαμεθανούς ; 

- Τι διάολο άλλο λες πως θα κάνουμε λοιπόν , απάντησαν . 

Και θα μοιράσεις το βιος τους και τα εδάφη τους σ' εκείνους 

βέβαια που θα σ' έχουν πιστά υπηρετήσε ι . 

- Αυτό λέει η λογική, είπε εκείνος . Αυτό είναι το δίκιο. 

Σας δίνω την Καραμανία , Συρία κι ολάκερη την Παλαιστίνη . 

262 . Οι μισθοΦόροι Ελβετοί και Γερμανοί Λανσκενέτοι (βλ. σημ . 64) ήταν πε
ρίφημοι πολεμιστές. Εδώ ο στρατός του Π ικρόχολου , στο όργιο τη ς φαντασίας των 

τοπαρχών του, κατατροπώνε ι και σκοτώνει τόσους πολλούς, ώστε τα πτώματά τους 

στοιβάζονται στο Ρήνο κι ο ι νικητές μπορούν να περάσουν αντίπερα πατώντας πά

νω στις κοιλιές των νεκρών . 

263 . Βρέμη , Αμβούργο και Λύμπεκ. 

264 . Ονομασία του νότιου τμήματος της Σουηδίας . 
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- Α, έκαμαν. Μεγαλειότατε , μεγάλη η καλοσύνη σου . Ευ 

χαριστούμε πολύ! Ο Θεός να σου δίνει πάντα ευημερία!» 

Βρισκόταν εκεί κι ένας ηλικιωμένος άρχοντας, ψημένος σε 

λογιών περιπέτειες και παλιά καραβάνα στον πόλεμο, ονομα

ζόμενος Εχέφρων , ο οποίος ακούγοντας εκείνες τις κουβέντες , 

ε ίπε: 

«Πολύ φοβάμαι πως όλη αυτή η επιχείρηση θα καταλήξει 

να μοιάσει με το καλαμπούρι της γαβάθας για το γάλα. Με αυ

τή τη γαβάθα ένας παπουτσής γινόταν πλούσιος στον ύπνο 

του. Ύστερα , όταν η γαβάθα τσάκισε, δεν είχε με τι να δει

πνήσει. Τι περιμένετε απ ' όλες ετούτες τις ωραίες κατακτή

σεις; Ποιο θα είναι το τέλος τόσου παραπανίσιου μόχθου και 

παραζάλης; 

- Θα είναι , είπε ο Πικρόχολος , ότι , σαν επιστρέψουμε, θα 

ξεκουραστούμε με όλη μας την άνεση». 

Τότε ο Εχέφρων είπε: 

« Κι αν η περίπτωση το φέρει να μη γυρίσετε ποτέ , μια και 

το ταξίδι είναι μακρύ κι επικίνδυνο, δεν είναι καλύτερο να ξε

κουραστούμε από τώρα, δίχως να εκτεθούμε σε αυτούς τους 

κινδύνους ; 

- ο! είπε ο Μαχαιροβγάλτης , μα το Θεό, να ένας θεό

μουρλος! Ας πάμε λοιπόν να κρυφτούμε στη γωνιά δίπλα στο 

τζάκι κι ας περάσουμε εκεί τη ζωή μας κι όλο μας τον καιρό 

με τις κυράδες, αρμαθιάζοντας μαργαριτάρια ή γνέθοντας σαν 

το Σαρδανάπαλο!265 "'Οποιος γι' αποκοτιές δεν κάνει χάρη 
Οεν έχει άλογο ούτε μουλάρι" λέει ο Σολομών. 

- "Κι όποιος γι' αποκοτιές , είπε ο Εχέφρων , το σκούφο 

265 . Ο μυθικός βασιλιάς τη ς Ασσυρίας Σαρδανάπαλος απεικονιζόταν στα 

χρι\νια του Ραμπελαί και στη διάρκεια του Μεσαίωνα οτα πόδια μιας γυναίκας ή
ι!f μος και τιθασευμένος. όπως ο Ηρακλής μπροστά στην ΟμΦάλη . 
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του πετάει, χάνει και το άλογο, πάει και το μουλάρι", απα

ντάει ο Μαλκόν. 266 

- Φτάνει, είπε ο Πικρόχολος, και πάμε παρακάτω. Δε φο

βάμαι άλλο από ετούτες τις λεγεώνες του διαβόλου του Γκραν

γκουζιέ. Και τι γίνεται , αν την ώρα που εμείς βρισκόμαστε στη 

Μεσοποταμία, μας χτυπούσαν στην ουρά του στρατεύματος; 

Ποιο θα ήταν το γιατρικό; 

- Ευκολότατο, είπε ο Σκατόπουλος. Μια όμορφη διατα

γoύ~α επιστράτευσης που θα στείλεις στους Μοσχοβίτες θα 

σου θέσει αυτοστιγμεί επί ποδός πολέμου τετρακόσιες πενήντα 

χιλιάδες επίλεκτους πολεμιστές . Ω! Αν με διορίσεις υπαρχηγό 

σου σε αυτή τη στρατιά, θα σκοτώνω για ψύλλου πήδημα! Δα

γκώνω, κλοτσοβολάω , χτυπάω, αρπάζω, σκοτώνω , αλλαξοπι

στίζω! 

-Άντε , άντε, είπε ο Πικρόχολος , ας ετοιμαστούν όλα το 

ταχύτερο κι όποιος με αγαπάει, ακολουθήτω μοι! ». 

266. Η συλλογή δίστιχων γνωμικών με τον τίτλο Διάλογοι του Σολομώντα με το 

Μακούλ (ή Μαλκόν) ήταν δημοφιλής κατά το 150 αιώνα. Πρόκειται για την αντι

παράθεση της λόγιας σοΦίας (Σολομών) με τη λαϊκή φρονιμάδα (Μακούλ). Έτσι , 

σε κάθε ρήση του Σολομώντα, ο Μακούλ απαντάει σύμφωνα με τον κοινό νου . Α

ναρωτιέται κανείς σε πιο βαθμό υπάρχει απόλυτη αποδοχή της σοφίας του Μακούλ 

ή γίνεται κι εδώ κάποιο χοντρό αστείο, αν δεχτούμε πως το όνομα του Μακούλ ή 

Μαλκόν μπορεί ν ' αναλυθεί σε Mal-coul (Mal-cul) ή Malcon , οπότε θα μεταφραζό

ταν Παλιόκωλος (Βρομόκωλος) ή Παλιόμουνος. 
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Πώς ο Γαργαντούας εγκατέλειψε την πόλη 
του Παρισιού για να συντρέξει τη χώρα του 

και πώς ο Γυμναστής συναπάντησε 

τους εχθρούς 

Κεφάλαιο τριακοστό τέταρτο 

Την ίδια στιγμή ο Γαργαντούας, που είχε βγει από το Πα

ρίσι μόλις διάβασε το γράμμα του πατέρα του , πηγαίνοντας 

πάνω στη μεγάλη φοράδα του , είχε κιόλας περάσει το γεφύρι 

της Καλογριάς,267 ο ίδιος, ο Πονοκράτης, ο Γυμναστής κι ο 

Ευδαίμων, που για να τον ακολουθήσουν είχαν πάΡ€l ταχυ

δρομικά άλογα. 268 Η υπόλοιπη ακολουθία του ερχόταν κάνο
ντας κανονικούς σταθμούς και κουβαλώντας όλα τα βιβλία 

του και τη φιλοσοφική του αποσκευή. 

Φτάνοντας στο Παριγύ,269 ο Γαργαντούας ενημερώθηκε 
από το μεσιακάρη του Γκογκέ27Ο πως ο Πικρόχολος είχε οχυ-

267 . Το γεφύρι de Ia Nonnain , ανάμεσα στο Σινόν και τη Λα Ρος Κλερμό ανήκε 
στο γυναικείο μοναστήρι του Φορντεβρό , εξ ου και το όνομά του « της Καλογριάς» . 

Για να το περάσει κανείς , έπρεπε να πληρώσει διόδια . 

268. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΑ' της Γαλλίας είχε δημιουργήσει το 1474 σταθ
μούς για ενοικίαση αλόγων, που αλλάζονταν σε αυτά τα ειδικά σημεία . Έτσι , ένας 

καβαλάρης μπορούσε να διατρέξει μεγάλες αποστάσεις δίχως καθυστερήσεις . Πρέ

πει να σημειωθεί πως τέτοιοι σταθμοί υπήρχαν στην Ανατολή από την εποχή του 

αρχαίου περσικού κράτους, το Βυζάντιο και την Οθωμανική αυτοκρατορία . 

269. Δίπλα στο Σινόν (βλ . κεφ . 25 , προτελευταία §: 
« Επέστρεψαν στη Λερνέ , δίχως να συνεχίσουν το δρόμο τους κατά το Παρι

γ ι, .. ») . 
270. Ένας φίλος του Ραμπελαί ονομαζόταν Ιλάριος Γκογκέ. Σημειώνουμε ότι 

ΤΩ ρήμα se goguer έχει τη σημασία του χαίρω , ευθυμώ ,-εξ ου το σημερινό επίθετο 

~()gu e nard = εύθυμος, σκώπτης, μυκτηριστής. 
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ρωθεί στη Λα Ρος Κλερμό κι είχε στείλει το λοχαγό Αντεράκια 

να χτυπήσει το δάσος του Βέντ και Βογκοντρύ27Ι με μεγάλες 
στρατιωτικές δυνάμεις κι ότι όλοι αυτοί είχαν κυνηγήσει τις 

κότες ως το Πατητήρι Μπιλιαρδά κι ότι οι αυθαιρεσίες που 

διέπρατταν στην περιοχή ήταν κάτι πρωτοφανές και δύσκολο 

να το πιστέψει άνθρωπος . Κι αυτή η διήγηση του μεσιακάρη 

του προκάλεσε φόβο κι ο Γαργαντούας δεν ήξερε τι να πει ού

τε τι να κάνει. Όμως ο Πονοκράτης τον συμβούλευσε να πάνε 

στον άρχοντα ντε λα Βογκυόν, που ανέκαθεν υπήρξε φίλος και 

σύμμαχός τους κι ο οποίος θα τους ενημέρωνε καλύτερα για 

όλα τα καθέκαστα, πράγμα που έκαναν ευθύς αμέσως και τον 

βρήκαν ευνοϊκά διακείμενο να τους συνδράμει κι εξέφρασε τη 

γνώμη να στείλει ο Γαργαντούας κάποιον από τους ανθρώ

πους του να κάνει ανίχνευση της περιοχής και να μάθει σε τι 

κατάσταση βρίσκονται οι εχθροί, ώστε να ενεργήσει με από

φαση που θα έχει ληΦθεί σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες . 

Ο Γυμναστής προσφέρθηκε γι ' αυτή την αποστολή, αλλά όλοι 

συμπέραναν πως το καλύτερο ήταν να έπαιρνε μαζί του κά

ποιον που θα ήξερε τα μονοπάτια, τα παρακλάδια τους και τα 

ποτάμια της γύρω περιοχής . 

Έφυγαν λοιπόν ο Γυμναστής κι ο Καμαρωτάκιας, στα

βλάρχης του ντε Λα Βογκυόν, και δίχως τρόμο κανέναν κοί

ταζαν παρατηρητικά προς όλες τις πλευρές . Στο μεταξύ, ο 

Γαργαντούας ξαπόστασε και στυλώθηκε κάπως τρώγοντας με 

τους ανθρώπους του. Έδωσε και στη φοράδα του μια μερι

δούλα βρόμη: εβδομήντα τέσσερα μόδια και τρεις μέδι

μνους.272 Ο Γυμναστής κι ο σύντροΦός του γύρισαν τόσο καλά 
την περιοχή καβάλα στ' άλογά τους, ώστε συνάντησαν τους ε

χθρούς τελείως διεσπαρμένους και σε πλήρη αταξία να πλια

τσικολογούν και να ιδιοποιούνται ό,τι έπεφτε στο χέρι τους. 

Και μόλις τον πήρε το μάτι τους, έτρεξαν εν σώματι προς το 

271. Ανατολικά από την Ντεβινιέρ . 

272. Η ποσότητα αντιστοιχεί σε περισσότερο από 130 τόνους. 

186 



μέρος του για να τον ξεπουπουλιάσουν. Τότε ο Γυμναστής 

τούς Φώναξε: 

«Κύριοι, είμαι ένας φτωχοδιάβολος. Σας παρακαλώ να με 

σπλαχνιστείτε. Μου μένει ακόμα ένα πεντόφραγκο περίπου: 

θα το πιούμε, γιατί πρόκειται περί πόσιμου χρυσού -aurum 
potabile- 273 κι ετούτο εδώ το άλογο θα πουληθεί, για να πλη
ρωθεί το καλωσόρισμά μου. Κι όταν αυτό θα γίνει , κρατήστε 

με κοντά σας , γιατί ποτέ άνθρωπος δεν κατάφερε καλύτερα να 

πιάσει , να παραγεμίσει με λαρδί , να ψήσει , να γαρνίρει και 

μάλιστα -μα το Θεό!- να διαμελίσει και ν' αλατοπιπερώσει 

μια κότα απ' ό ,τι εγώ, που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας. Και 

για μποναμά πίνω στην υγειά όλων των σπουδαίων συντρό

φων». 

Ξεσκέπασε τότε το παγούρι του και δίχως να χώσει τη μύτη 

του μέσα ήπιε αρκούντως ευπρεπώς . Οι πλιατσικολόγοι τον 

κοίταζαν, με το μουσούδι τους να χάσκει μια πιθαμή ανοιχτό 

και με τη γλώσσα τους κρεμαστή , καθώς τα λαγωνικά περιμέ

νοντας να πιουν μετά. Εκείνη όμως τη στιγμή ήρθε τρεχάτος ο 

λοχαγός Αντεράκιας να δει τι γινόταν . Σε αυτόν ο Γυμναστής 

πρόσφερε την μποτίλια του λέγοντας: 

« Ορίστε, λοχαγέ μου, πιείτε άφοβα, εγώ την έκαμα τη δο

κιμή μου. Είναι κρασί της Λα Φουά-Μονζό. 274 

- Χμμ! είπε ο Αντεράκιας , ετούτος εδώ ο μαντράχαλος 

μας ειρωνεύεται. Ποιος είσαι; 

- Είμαι ένας φτωχοδιάβολος , είπε ο Γυμναστής. 

- Α! είπε ο Αντεράκιας, αφού είσαι ένας φτωχοδιάβολος, 

σωστό και δίκαιο είναι να συνεχίσεις το δρόμο σου για παρα

κάτω, γιατί ο κάθε φτωχοδιάβολος πάει όπου θέλει, δίχως να 

273 . Ελαιώδες υγρό από την ενέργεια αλιπούς ελαίου πάνω σε υδροχλωρικό 
χQuσό . Η ιατρική τη ς εποχής του Ραμπελαί θεωρούσε πως αυτό το υγρό αποτελού
Ο [ πανάκεια και θεράπευε κάθε ασθένεια . 

274 . Ο Γυμναστής δοκίμασε το κρασί και βεβαιώνει πως δεν είναι δηλητηρια

""ένα. Όσσ για την ποιότητα. πρόκειται για κρασί πασίγνωστο στα χρόνια τσυ Ρα
ι ",,·λαί . 
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πληρώνει περατάρικα ούτε Φόρο . Όμως συνηθισμένο δεν εί

ναι φτωχοδιάβολοι να καβαλικεύουν τέτοια άλογα . Έτσι λοι

πόν , κυρ διάολε , κατέβα για να μου μείνει το βαρβάτο σου ά

λογο. Κι αν δε με κουβαλήσει όμορφα , εσύ κυρ διάολε , θα με 

κουβαλήσεις στην πλάτη σου , γιατί πολύ μου αρέσει τέτοιος 

διάολος να με πάρει». 
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Πώς ο Γυμναστής έξυπνα σκότωσε 

το λοχαγό Αντεράκια κι άλλους ανθρώπους 

του Πικρόχολου 

Κεφάλαιο τριακοστό πέμπτο 

Σαν άκουσαν αυτές τις λέξεις ορισμένοι από εκείνους τους 

πλιατσικολόγους, άρχισαν να κυριεύονται από τρομάρα κι έ

καναν το σταυρό τους με τα δυο τους χέρια, νομίζοντας πως 

είχαν μπροστά τους ένα διάολο μεταμΦιεσμένο. Και κάποιος 

από την ομάδα τους ονομαζόμενος Καλογιάννης, καπετάνιος 

των αγροφυλακίων, τράβηξε το βιβλίο των ωρών -το Ωρολό

γιον- από την κωλότσεπή του και φώναξε φωνή μεγάλη: «Ά

γιος ο Θεός! Αν είσαι από Θεού, μίλα! Κι αν είσαι του Εξα

ποδώ, πάρε δρόμο». Εκείνος όμως δεν το κουνούσε. Και κα

θώς κάμποσοι από τη συμμορία τους άκουσαν αυτά κι άρχι

σαν να εγκαταλείπουν την παρέα, ο Γυμναστής σημείωνε και 

παρακολουθούσε τα πάντα. 

Προσποιήθηκε λοιπόν ότι ξεκαβαλίκευε και, τη στιγμή που 

βρέθηκε να κρέμεται στην αριστερή πλευρά, πήρε μαλακά μια 

στροΦή στον αναβολέα με το λάζο του στο πλευρό . Κι αφού 

πέρασε κάτω από την κοιλιά του αλόγου δίχως ν' ακουμπήσει 

στο χώμα, τινάχτηκε στον αέρα και στάθηκε με τα δυο πόδια 

πάνω στη σέλα, με τον πισινό γυρισμένο προς το κεΦάλι του 

αλόγου. Ύστερα είπε: «Η δουλειά μου πάει στραβά» . 

Τότε, από τη θέση όπου βρισκόταν, έδωσε μια γυροβολιά 

με το ένα πόδι σηκωμένο και στρέφοντας αριστερά, δεν παρά

λειψε να ξαναβρεί την προηγούμενη στάση του, δίχως καμιά 

αλλαγή . Τότε ο Αντεράκιας είπε: 
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«Α! Δεν πρόκειται προς το παρόν να κάμω τα ίδια και πο

λ ύ καλά κάνω. 

- Φτου! σκατά, είπε ο Γυμναστής, λάθος έκανα. Θα πιάσω 

εξαρχής αυτό το πήδημα». 

Τότε, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη κι ευελιξία έκαμε την πε

ριστροφή του, όπως ακριβώς πριν, γυρίζοντας όμως δεξιά. 

Και μετά από αυτό , στήριξε το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του 

χεριού στο ξυλοσάμαρο της σέλας και σήκωσε ολάκερο το σώ

μα του στον αέρα, ρίχνοντας το βάρος όλου του σώματος στο 

μυ και ΤΟ' νεύρο αυτού του μεγάλου δαχτύλου κι έτσι πήρε 

τρεις στροφές . Στην τέταρτη στροφή , αΦήνοντας ολάκερο το 

σώμα να πέσει τοξωτά , δίχως όμως ν' ακουμπήσει πουθενά , 

τανύστηκε ανάμεσα στ' αυτιά του αλόγου και ξανατίναξε ο

λάκερο το σώμα του στον αέρα στηριζόμενος στο μεγάλο δά

χτυλο του αριστερού χεριού και από αυτή τη θέση πήρε μια 

στροφή παράλληλα προς τη σέλα. Ύστερα χτυπώντας με την 

παλάμη του δεξιού χεριού του στη μέση της σέλας πήρε τέτοια 

φόρα, ώστε έκατσε στα καπούλια, με τα πόδια στην ίδια πλευ

ρά, όπως κάθονται οι κοπελούδες. 

Κι αφού έκανε κι αυτό, με όλη του την άνεση πέρασε το δε

ξί του πόδι πάνω από τη σέλα , ξαναπαίρνοντας τη θέση του 

καβαλάρη στα καπούλια. 

«Κάλλιο όμως, είπε, να καθίσω καταμεσής στο σαμάρι». 

Και τότε, στηριζόμενος με τα μεγάλα δάχτυλα των δυο χε

ριών του στα καπούλια μπροστά τόυ, έκανε μια κωλοτούμπα 

στον αέρα και βρέθηκε καλοκαθισμένος στη μέση του σαμα

ριού. Ύστερα, αναπηδώντας τίναξε όλο του το σώμα στον αέ

ρα και στάθηκε έτσι με τα πόδια κολλητά πάνω στο σαμάρι, 

και από αυτή τη θέση άρχισε να γυρίζει σαν σβούρα , πάνω 

από εκατό φορές, με τα χέρια σ' έκταση. Και κάνοντας αυτό, 

Φώναζε , με δυνατή φωνή: «Λυσσάω, διάβολοι, λυσσάω, λυσ

σάω! Κρατάτε με, διάβολοι , κρατάτε με, κρατάτε» . 

Ενώ στριφογύριζε έτσι, οι μπαγαπόντηδες , χάσκοντας τε

λείως , έλεγαν συναμεταξύ τους: « Μουναγία Θεοτόκε! Στοιχειό 

είναι ή δαίμονας μασκαρεμένος έτσι; Άλλά ρϋσαι ήμάς από 
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τού πονηρού, ab hoste maligno libera nos Domine». Κι έπαιρ
ναν δρόμο κι έφευγαν τρεχάτοι, ρίχνοντας ματιές πίσω τους 

σαν το σκυλί που ξέκλεψε ακροφτέρουΥΟ από χήνα . 

Τότε ο Γυμναστής , βλέποντας ότι πλεονεκτεί , ξεκαβαλικεύ

ει , τραβάει το λάζο από το θηκάρι του και με δυνατές χτυπιές 

εφορμάει καταπάνω στους πιο κορδωμένους. Κι αναποδογύ

ριζε ένα σωρό , τραυματισμένους, ξεκαμωμένους, καταμωλω

πισμένους, δίχως κανείς να βρίσκεται να του αντισταθεί, για

τί καθένας νόμιζε πως επρόκειτο για λιμασμένο διάβολο, τόσο 

εξαιτίας εκείνων των καταπληκτικών ακροβασιών που είχε ε

κτελέσει, όσο κι εξαιτίας των λόγων που του είχε απευθύνει ο 
Αντεράκιας, αποκαλώντας τον φτωχοδιάβολο. Μόνος ο Αντε

ράκιας βουλήθηκε με μπαμπεσιά να του ανοίξει το κεΦάλι στα 

δυο με το κοντόφαρδο σπαθί του . Ο Γυμναστής όμως φορούσε 

γερή περικεφαλαία και πανοπλία και δεν ένιωσε άλλο από το 

βάρος του χτυπήματος και , στρέφοντας απότομα , τίναξε κατά 

μπροστά την αιχμή του ξίφους του, καταπάνω στον επονομα

ζόμενο Αντεράκια κι ενώ εκείνος πήγαινε να προφυλαχτεί 

από πάνω , ο Γυμναστής τού έκοψε με μια χτυπιά το στομάχι, 

τον κώλο και το μισό συκώτι . Κι από αυτό το χτύπημα έπεσε 

κατάχαμα . Και πέφτοντας ξέρασε πάνω από τέσσερις κατσα

ρολιές σούπα και την ψυχή του ανάκατα με τη σούπα. 

Κι όταν έγινε κι αυτό, ο Γυμναστής αποτραβήχτηκε, θεω

ρώντας πως δεν πρέπει να τρέχεις πίσω από τις ευκαιρίες που 

προσΦέρει η τύχη , ώσπου να τις εξαντλήσεις, κι ότι όλοι οι ιπ

πότες οφείλουν να μεταχειρίζονται την καλοτυχία τους με δια

κριτικότητα, δίχως να την ενοχλούν ούτε να την κατατυραν

νούν. Και καβαλικεύοντας ξανά , σπιρούνισε το άλογό του , 

παίρνοντας κατευθείαν το δρόμο του για τη Λα Βογκυγιόν, 

συνοδευόμενος από τον Καμαρωτάκια. 
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Πώς ο Γαργαντούας γκρέμισε τον 

πύργο στο Πέρασμα του Βέντ και πώς 

διάβηκαν το πέρασμα 

Κεφάλαιο τριακοστό έκτο 

Σαν γύρισε διηγήθηκε σε τι κατάσταση είχε βρει τους ε

χθρούς και το στρατήγημα που είχε βάλει σ ' ενέργεια αυτός 

μόνος ενάντια σε όλον το σχηματισμό τους, βεβαιώνοντας πως 

δεν ήταν άλλο από καθάρματα , πλιατσικολόγοι και ληστές, 

δίχως καμία γνώση οποιασδήποτε στρατιωτικής πειθαρχίας , 

κι ότι έπρεπε δίχως δισταγμό να ξεκινήσουν, γιατί θα ήταν ευ

κολότατο να τους ξεκάμουν σαν κτήνη . 

Τότε ο Γαργαντούας καβαλίκεψε τη μεγάλη φοράδα του, με 

τη συνοδεία που αναφέραμε πιο πάνω, και , βρίσκοντας στο 

δρόμο του ένα ψηλό και μεγάλο δέντρο (το κοινώς ονομαζό

μενο «δέντρο του αγίου Μαρτίνου», γιατί έτσι πιστευόταν πως 

είχε αξάνει μια μαγκούρα , που τον παλιό καιρό είχε φυτέψει 

εκεί ο άγιος Μαρτίνος) , είπε: 

«Ορίστε τι μου χρειαζόταν : ετούτο το δέντρο θα μου χρη
σιμεύσει για μαγκούρα και κοντάρι». 

Και το ξερίζωσε εύκολα, του αφαίρεσε τα κλαριά και το 

στόλισε κατά το κέφι του . 

Στο μεταξύ, η φοράδα του κατούρησε για το ξαλάφρωμα 

της κοιλιάς της, αλλά η αΦθονία του κάτουρου ήταν τόση , ώ

στε δημιούργησε εφτά λεύγες κατακλυσμό κι ολόκληρο το κα

τρουλιό πήρε τον κατήφορο κατά το Πέρασμα του Βεντ και 
τόσο Φούσκωσε το ρεύμα του ποταμού , ώστε ολάκερο εκείνο 

192 



το εχθρικό σώμα βρήκε φρικτό πνιγμό, μ' εξαίρεση μερικούς 

που είχαν πάρει το δρόμο κατά τις πλαγιές στ' αριστερά. 

Ο Γαργαντούας, φτάνοντας στο σημείο όπου βρίσκεται το 

δάσος του Βεντ, ειδοποιήθηκε από τον Ευδαίμονα ότι μέσα 

στον πύργο υπήρχαν κάτι υπολείμματα του εχθρού , πράγμα 
που σαν το έμαθε ο Γαργαντούας Φώναξε με όση δύναμη είχε: 

«Είσαστε αυτού ή δεν είσαστε; Αν είσαστε, άλλο να μην εί

σαστε. Κι αν δεν είσαστε, λόγος δε μου πέφτει» . 

Ένα τσογλάνι κανονιέρης όμως , που βρισκόταν στην τά
πια, του τράβηξε μια κανονιά που τον πέτυχε με σφοδρότητα 
στο δεξί μελίγγι, δίχως όμως γι' αυτό να του κάμει περισσό
τερο κακό απ' ό,τι αν του είχε σβουρίξει ένα μούσμουλο. 

«Τι είναι τούτο πάλι ; είπε ο Γαργαντούας . Μας πετάτε εδώ 

πέρα κουκούτσια από σταΦύλια; Ακριβά θα σας κοστίσει ο 

τρύγος! ». 

Νόμιζε στ' αλήθεια πως η μπάλα του κανονιού ήταν κου

κούτσι από σταΦύλι . 

Ωστόσο, εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στον πύργο και περ

νούσαν την ώρα τους παίζοντας «το χρώμα» στα χαρτιά, α

κούγοντας τον κρότο , έτρεξαν στις βίγλες και στις οχυρώσεις 

και του έριξαν περισσότερες από εννιά χιλιάδες είκοσι πέντε 

βολές με τηλεβόλα και αρκεβούζια , σημαδεύοντας όλοι στο κε

Φάλι , κι ήταν τόσο πυκνά τα βόλια, ώστε Φώναξε: 

«Πονοκράτη, φίλε μου , ετούτες εδώ οι μύγες με στραβώ

νουν. Για δώσε μου κανένα κλαδί από εκείνες εκεί τις ιτιές για 

να τις διώξω», θαρρώντας πως οι μολυβένιες και πέτρινες 

μπάλες του πυροβολικού ήταν ντάβανοι . 

Ο Πονοκράτης τον πληροφόρησε πως αυτά που νόμιζε μύ

γες δεν ήταν άλλο από ομοβροντίες πυροβολικού που ρίχνο

νταν από τον πύργο. Τότε , με το μεγάλο δέντρο του κοπάνησε 

τον πύργο και με γερές χτυπιές γκρέμισε βίγλες κι οχυρώσεις 

και σώριασε όλο το οικοδόμημα κατάχαμα . Έτσι τσακίστηκαν 

και κομματιάστηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί μέσα. 

Φεύγοντας από εκεί , έφτασαν στο γεφύρι του νερόμυλου 

και βρήκαν όλο το πέρασμα σκεπασμένο με κουφάρια, σε τόσο 
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μεγάλο αριθμό , ώστε είχαν φράξει το αυλάκι του νερόμυλου: 

ήταν εκείνοι που είχαν υποκύψει από τον κατουρητήριο κατα

κλυσμό της φοράδας . Εκεί στάθηκαν και σπαζοκεΦάλιαζαν 

πώς θα μπορούσαν να περάσουν απέναντι , αφού υπήρχε το ε

μπόδιο από εκείνα τα πτώματα. Όμως ο Γυμναστής είπε: 

« Αν οι διάβολοι πέρασαν , θα καταφέρω κι εγώ να περάσω . 

- Οι διάβολοι , είπε ο Ευδαίμων, πέρασαν απέναντι, για 

να κουβαλήσουν τις κολασμένες ψυχές. 

- Μα τον άγιο Τρισιγνάτιο, είπε ο Πονοκράτης, υποχρεω

τικά θα περάσει [ο Γυμναστής] απέναντι , [μια και τόσο πετυ 

χημένα προσποιήθηκε το διάβολο] . 

- Μάλιστα , μάλιστα , είπε ο Γυμναστής , αλλιώς θα μείνω 

μεσοστρατίς» . 

Και σπιρουνίζοντας το άλογό του πέρασε κατευθείαν στην 

άλλη πλευρά , δίχως ούτε λεπτό το άλογό του να τρομάξει από 

τα νεκρά κορμιά, γιατί το είχε συνηθίσει (σύμφωνα με το δόγ

μα του Αιλιανού) να μη φοβάται ούτε τα πνεύματα ούτε τα νε

κρά κορμιά -όχι σκοτώνοντας ανθρώπους, όπως ο Διομήδης 

σκότωνε Θράκες κι ο Οδυσσέας έβαζε τα σώματα των εχθρών 

του μπροστά στα πόδια των αλόγων του , καθώς διηγείται ο 

Όμηρος (Ιλιάδα, Κ στ . 491-493), αλλά βάζοντάς του ένα αν
θρώπινο ομοίωμα στο σανό του και κάνοντάς το συνήθως να 

το τσαλαπατάει όταν του έδινε τη βρόμη του. 

Οι τρεις άλλοι τον ακολούθησαν δίχως πρόβλημα, εκτός 

από τον Ευδαίμονα , που το άλογό του βούλιαξε το δεξί του 

πόδι ως το γόνατο στην κοιλιά ενός χοντρού και σιτευτού χω

ριάτη, που βρισκόταν εκεί πνιγμένος ανάσκελα και δεν μπο

ρούσε να το τραβήξει έξω . Έτσι απόμεινε πεδικλωμένο , ώ

σπου ο Γαργαντούας με την άκρη του κονταριού του έσπρωξε 

βαθύτερα στο νερό τα υπόλοιπα σωθικά του χωριάτη, ενώ το 

άλογο σήκωνε το πόδι . Και (πράγμα θαυμαστό στην ιππιατρι

κή) το περί ου ο λόγος άλογο γιατρεύτηκε από ένα ρόζο που 

είχε στο πόδι του με την επαΦή με τ ' άντερα εκείνου του χο

ντρού πλιατσικολόγου . 
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Πώς ο Γαργαντούας, ενώ χτενιζόταν, 

έκανε να πέφτουν από τα μαλλιά του οι μπάλες 

των κανονιών 

Κεφάλαιο τριακοστό έβδομο 

Αφού εγκατέλειψαν την όχθη του Βεντ , ξεπέζεψαν λίγο αρ

γότερα στον πύργο του Γκρανγκουζιέ, που τους περίμενε με 

μεγάλη ανυπομονησία. Κι όλοι πανηγύρισαν την άφιξη του 

Γαργαντούα , ανοίγοντάς του την αγκαλιά τους. Ποτέ δεν είδε 

κανείς τόσο χαρούμενους ανθρώπου ς, γιατί το Suplemmentum 
Suplemmenti Chronicorum275 λέει πως η Γκαργκαμέλ πέθανε ε
κεί από τη χαρά της . Από τη μεριά μου , δεν ξέρω τίποτα σχε

τικά και λίγο με νοιάζει, είτε πρόκειται γι ' αυτήν είτε για ό

ποια άλλη. 

Η αλήθεια είναι πως ο Γαργαντούας , ενώ άλλαξε ρούχα κι 

έσιαξε τα μαλλιά του με τη χτένα του (η οποία ήταν εκατό δί

μετρα μακριά κι εφοδιασμένη με ολάκερα μεγάλα δόντια ελέ

φαντα), έκανε να πέφτουν στο κάθε πέρασμα της χτένας πάνω 

από επτά μάτσα μπάλες κανονιού , που είχαν μείνει σκαλωμέ

νες στα μαλλιά του από την καταστροφή του δάσους του Βεντ : 

Ο πατέρας του ο Γκρανγκουζιέ, βλέποντας αυτά τα πράγματα, 

νόμισε πως ήταν ψείρες και του είπε: 

«Να πάρ' η οργή, μωρέ παιδάκι μου , μας κουβάλησες ίσαμε 

275 . Συμπλήρωμα Συμπληρωμάτωv Χρονικών : φανταστικός τίτλος ιστορική ς 

ιτραγματείας. Ο Ραμπελαί παρωδεί τη συνήθεια των ιστορικών του Μεσαίωνα να 

"χολιάζουν αδι.άκοπα τα σχόλια που προγενέστεροι ή και σύγχρονοί. τους έκαναν 

ιτ ,ίνω στα γεγονότα. παρελθόντα ή παρόντα. 
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εδώ γεράκια του Μονταιγκύ;276 Εγώ δεν εννοούσα ότι θα έμε
νες εκεί». 

Τότε ο Πονοκράτης απάντησε : 

«' Αρχοντά μου , μη φανταστείς πως τον έβαλα στο ψειροκο

λέγιο που ονομάζεται Μονταιγκύ . Θα προτιμούσα να τον είχα 

βάλει με τους αλητόβιους του αγίου Ιννοκέντιου2Ί7 παρά μέσα 
στην ωμότητα και την ξεδιαντροπιά που γνώρισα εκεί . Γιατί 

καλύτερη μεταχείριση έχουν οι δεσμώτες των Μαυριτανών και 

των Τατάρων, οι φονιάδες στη φυλακή των βαρυποινιτών και 

σίγουρα μάλιστα τα σκυλιά στο σπιτικό σου απ ' ό , τι εκείνοι οι 

κακόμοιροι που ζουν στο περί ου ο λόγος κολέγιο . Κι αν ή

μουν βασιλιάς του Παρισιού , ο διάολος να με πάρει , αν δεν 

του έβαζα φωτιά και δεν έκαιγα και το σχολάρχη και τους κα

θηγητές , που ανέχονται να γίνονται τέτοιες απανθρωπιές 

μπροστά στα μάτια τους». 

Και σηκώνοντας τότε ένα από τα βλήματα , είπε: 

«Είναι κανονιές που ο γιος σου ο Γαργαντούας δέχτηκε λί

γο πριν , περνώντας μπροστά από το δάσος του Βεντ , από προ

δοσία των εχθρών σου. Έλαβαν όμως τέτοια ανταμοιβή , ώστε 

όλοι απωλέσθηκαν κάτω από τα ερείπια του πύργου , όπως οι 

Φιλισταίοι από την πονηριά του Σαμψών, κι όπως εκείνοι που 

τους καταπλάκωσε ο πύργος του Σιλωάμ , για τους οποίους 

κάνει λόγο ο ευαγγελιστής Λουκάς ΙΓ ', 4. Είμαι της γνώμης να 

276. Το κολέγιο του Montaigu , που βρισκόταν στη θέση του σημερ ινού Πάν

θεου στο Παρίσι , ήταν πασίγνωστο για τη βρομιά του . Ο ι μαθητές υπέφεραν από 

τη σκληρή πειθαρχία, αλλό κι από την έλλειψη φαγητού. Ο κανονισμός του κολε

γίου του έτους 1503 έκανε λόγο για την εξολόθρευση της ψείρας . Οι ουμανιστές πε

ριγελούσαν αυτό το ίδρυμα , λέγοντας πως εκεί μέσα οι ψείρες ήταν σαν γεράκια 

που πέφτουν πάνω στα θύματά τους . 

277. Νεκροταφείο στο κέντρο περίπου του Π αρισιού της εποχής του Ραμπελαί. 

Γύρω από το νεκροταφείο ζούσαν πόρνες και αλήτες. Στις αρχές του 1 80υ αιώνα 

το νεκροταφείο μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή . Τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν ταΦεί 

εκεΙ ώστε δεν υπήρχε αρκετό χώμα για να καλυφθούν οι τάφοι και όλη η περιοχή 

μύριζε αποσύνθεση . Βλ. την πραγματεία του Louis-Sebastien Mercier, συγγραφέα 
του 1 80υ αιώνα , με τ ίτλο Le Tableau de Pari s, εκδ. Decouve rte. 1982. 
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κυνηγήσουμε αυτούς τους εχθρούς όσο η τύχη μάς ευνοεί, για

τί η ευκαιρία έχει όλα της τα μαλλιά μπροστά στο κούτελο. 

Σαν προσπεράσει, δε γίνεται πια να την ξαναπιάσεις: είναι 

φαλακρή στο πίσω μέρος του κεφαλιού και ποτέ πια δεν ξα

ναγυρίζει. 

- Σωστά, είπε ο Γκρανγκουζιέ, αλλά όχι ετούτη τη στιγμή, 

γιατί θέλω να σας δεξιωθώ και να σας καλωσορίσω». 

Μετά από αυτά τα λόγια, ετοιμάστηκε το δείπνο κι έβαλαν 

επιπλέον για ψήσιμο δεκαέξι βόδια, τρεις δαμάλες, τριάντα 

δύο μοσχάρια, εξήντα τρία κατσικάκια του γάλακτος, ενενή

ντα πέντε αρνιά, τριακόσια γουρουνόπουλα του γάλακτος σε 

ωραίο μούστο σταφυλιών, διακόσιες είκοσι πέρδικες, εφτακό

σιες μπεκάτσες, τετρακόσια καπόνια του Λουντυνουά και της 

Κορνουάλλης,278 έξι χιλιάδες κοτόπουλα κι άλλα τόσα πι
τσούνια, εξακόσιες πουλακίδες, χίλια τετρακόσια λαγουδά

κια, τριακόσιες τρεις αγριόχηνες και χίλια εφτακόσια νεαρά 

καπόνια. Δε στάθηκε δυνατό να προμηθευτούν θηράματα τό

σο ξαφνικά, εκτός από έντεκα αγριογούρουνα που έστειλε ο η

γούμενος του Τυρπναί279 και δεκαοκτώ ελάφια και ζαρκάδια 
που έδωσε ο άρχοντας ντεζ Εσσάρ, καθώς και μερικές ντουζί

νες Φάσες, ποταμοπούλια , κερκιθαλλίδες, ερωδιούς, κολυρίω

νες, χαραδριούς, λιβαδοπέρδικες, περκνάδες, μπεκατσόνια, 

σκοινοπουλόπουλα, παραθαλάσσιες πάπιες, σπατουλιάρηδες, 

ποδαράδες, ερωδιάκια, νερόκοτες, μακρύπτερους ερωδιούς, 

πελαργούς, μικραγριόχηνες, ίβιδες πορτοκαλιές (οι οποίες εί

ναι φοινικόπτερες), τερριγκόλες, γαλοπούλες, μπόλικο κου

σκούς κι άΦθονες σούπες . 

Τίποτα δεν έλειπε κι όλα τα φαγώσιμα αΦθονούσαν και με 

μαστοριά ετοιμάστηκαν από το Σαλτσογλείφτη , τον Κατσαρο-

278. Τα καπόνια του Loudunoys ήταν περιζήτητα , όπως και της Κορνουάλλης, 

περιοχής της Κάτω Βρετάνης, που έχει πρωτεύουσα το Quimper. 
279. Το αβαείο του Turpenay βρισκόταν στην επαρχία του Σινόν και αβάς ήταν 

ο PhiIippe Hurault de Cheverny , που λέγεται ότι έφερε την καλλιέργεια του σταφυ· 
λιού στην περιοχή . Πέθανε το 1539. 
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λοκούνα και τον Τσακιζαγουρίδα, μαγείρους του Γκρανγκου

ζιέ. 

Ο Γιαννάκης , ο Μιγκέλ28Ο κι ο Ασπροπάτος φρόντισαν πο
λύ καλά το πιοτό. 

280. ΠρόΚΕιται ίσως για το Βάσκο υπηρέτη στσ πέμπτο και Εικοστό όγδοο ΚΕ

φάλαιο. 
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Πώς ο Γαργαντούας έφαγε σε σαλάτα 

έξι προσκυνητές 

Κεφάλαιο τριακοστό όγδοο 

Το θέμα μας απαιτεί να διηγηθούμε τι συνέαη σ' έξι προ

σκυνητές που έρχονταν από τον Άγιο Σεααστιανό , κοντά στη 

Νάντη ,28 Ι και που για να βρουν κατάλυμα εκείνη τη νύχτα εί
χαν κρυφτεί στον κήπο , πάνω στα Φλούδια από τους ξεσπυρι

σμένους αρακάδες , ανάμεσα στα λάχανα και τα μαρούλια, για 

το φόαο των εχθρών. 

Ο Γαργαντούας, που ένιωθε να τον κόαει κάπως η πείνα, 

ρώτησε αν ήταν δυνατό να βρεθούν μαρούλια για να γίνει μια 

σαλάτα . Μαθαίνοντας ότι στον κήπο υπήρχαν μαρούλια που 

ήταν από τα ωραιότερα και τα μεγαλύτερα του τόπου, γιατί 

ήταν ψηλά σαν δαμασκηνιές ή καρυδιές , βουλήθηκε να πάει ο 

ίδιος στον κήπο και μάζεψε όσα του καλοΦάνηκαν στα χέρια 

του. Πήρε μαζί και τους έξι προσκυνητές, που τους είχε πιάσει 

τόσο μεγάλος Φόαος , ώστε δεν τολμούσαν ούτε να μιλήσουν 

ούτε να ξεροαήξουν. 

Καθώς λοιπόν έααλε μπροστά να πλύνει τα μαρούλια στην 

πηγή, οι προσκυνητές έλεγαν χαμηλόφωνα συναμεταξύ τους: 

« Τι να κάνουμε άραγε; Εδώ, ανάμεσα στα μαρούλια, πνι

γόμαστε. Θα μιλήσουμε ; Αν όμως μιλήσουμε , θα μας σκοτώσει 

ως κατασκόπους». 

Κι όπως συσκέπτονταν έτσι, ο Γαργαντούας τούς έααλε μα-

28 1. Sainl-Sebaslien d· Aigne: περίφημος τόπος προσκυνήματος . 
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ζί με τα μαρούλια του σ' ένα πιάτο του σπιτιού, μεγάλο σαν το 

βαγένι του Σιτό,2Β2 κι άρχισε να τους τρώει , με λαδόξιδο κι α

λάτι , για να δροσιστεί πριν από το δείπνο . Είχε καταοροχθί

σει κιόλας πέντε προσκυνητές . Ο έκτος απόμενε στο πιάτο , 

κρυμμένος κάτω από ένα μαρούλι, μόνο που ξεμύτιζε το ρα

οδί του . Βλέποντας αυτό το πράγμα , ο Γκρανγκουζιέ είπε στο 

Γαργαντούα: 

«Νομίζω πως εκειδά είναι ένα κέρατο από σαλίγκαρο . Μην 

το φας. 

- Γιατί ; είπε ο Γαργαντούας. Τα σαλιγκάρια είναι καλά 

όλον ετούτο το μήνα» . 

Και τραοώντας το ραοδί πήρε μαζί σηκωτό και τον προ

σκυνητή και τον έφαγε μια χαρά . Ύστερα κατέοασε από πάνω 

μια τεράστια γουλιά κοκκινέλι και περίμεναν V(J ετοιμαστεί το 

δείπνο . 

Οι προσκυνητές, καταοροχθισμένοι έτσι, απομακρύνθηκαν 

όσο καλύτερα μπόρεσαν από τις μυλόπετρες των δοντιών του. 

Έοαζαν με το νου τους πως τους είχαν ρίξει σε κάποιο σκο

τεινό μπουντρούμι φυλακής και , όταν ο Γαργαντούας ήπιε τη 

μεγάλη γουλιά , φοοήθηκαν πως πνίγονταν στο στόμα του , κι 

ο χείμαρρος του κρασιού τούς παρέσυρε σχεδόν στην καταοό

θρα του στομαχιού του . Ωστόσο, πηδώντας με τα ραοδιά τους, 

καθώς κάνουν οι προσκυνητές που πηγαίνουν στο όρος του α

γίου Μιχαήλ/Β3 κατάφεραν και το έσκασαν στην άκρη των δο
ντιών . Για κακή τους τύχη όμως, ένας τους, ψαχουλεύοντας το 

έδαφος με το μπαστούνι του , για να καταλάοει αν βρισκόταν 

282. Το μοναστήρι του Σιτό στη Βουργουνδία είχε έναν κάδο που έπαιρνε 300 
μόδια. 

283. Le Μοπι Saint-Michel στην Ακτή του Ατλαντικού (επαρχία Μανς) είναι 

μια βραχώδης νησίδα . όπου μπορεί κανείς να Φτάσει μόνο αν υπάρχει άμπωτη. 

Μοναστήρι Βενεδικτίνων μοναχών με υπέροχα κτίσματα , που χρονολογούνται από 

το 120 ως το 160 αιώνα. αποτέλεσε σημαντικό τόπο προσκυνήματος. Φαίνεται πως 
οι προσκυνητές έπρεπε , για να Φτάσουν από την ακτή ως το νησάκι , να κάνουν πη

δήματα, ώστε να πατσύν σε βραχάκια και ν' αποφεύγουν την υγρή άμμο . 

200 



σε ασφάλεια, χτύπησε γερά την κουφάλα ενός σάπιου δοντιού 

και βρήκε το νεύρο της σιαγόνας, πράγμα που προκάλεσε ο

ξύτατο πόνο στο Γαργαντούα κι έμπηξε τις φωνές από τον πο

νόδοντο που υπέφερε. Για ν' ανακουφιστεί από το κακό που 

τον είχε βρει, ζήτησε και του έφεραν την οδοντογλυΦίδα του 

και, βγαίνοντας κατά τη σκουροκαρυδιά, έπιασε και ξετρύπω

σε τους κυρ προσκυνητές, Γιατί άρπαξε τον ένα από τα κανιά, 

τον άλλο από τους ώμους, τον άλλον από το δισάκι, τον άλλον 

από το πουγκί, τον άλλο από το ζωνάρι . Και τον ταλαίπωρο 

τον ανθρωπάκο που τον είχε χτυπήσει με το ραοδί του , αυτόν 

τον γράπωσε από την πεοδόχη. Ωστόσο στάθηκε πολύ τυχε

ρός, γιατί έτσι του έσπασε ένα ελκώδες απόστημα , που τον κα

τατυραννούσε από τον καιρό που είχαν περάσει το Ανσνι 284 

Έτσι το έσκασαν οι ξετρυπωμένοι προσκυνητές ανάμεσα 

από τ' αμπέλια , τρέχοντας του καλού καιρού , και ειρήνεψε ο 

πόνος του Γαργαντούα. 

Την ίδια στιγμή, τον Φώναξε ο Ευδαίμων για το δείπνο, 

γιατί όλα ήταν έτοιμα. 

«Πάω λοιπόν, είπε ο Γαργαντούας, να κατουρήσω [να Φύ

γει] η συμφορά μου». 

Κατούρησε τότε τόσο πλούσια, ώστε το κάτουρο έκοψε το 

δρόμο των προσκυνητών , που αναγκάστηκαν να περάσουν αυ

τό το φαρδύ κανάλι. Από εκεί, συνεχίζοντας το δρόμο τους , 
όλο άκρη στο δασάκι , έπεσαν όλοι τους, εκτός από το Φουρ-

'δ 285 'δ ' , λ ' ναρι η, σε μια παγι α στημενη για να πιαστουν οι υκοι στο 

δίχτυ, από την οποία ξέφυγαν χάρη στη μαστοριά του περί ου 

ο λόγος Φουρναρίδη, που έσπασε όλες τις θηλιές και τα σκοι
νιά . Βγαίνοντας από εκεί, πέρασαν εκείνη την υπόλοιπη νύχτα 

284. Οι προσκυνητές ακολουθούσαν τον ποταμό Λουάρ (Λίγηρα) , για να επι

στρέψουν στα σπίτια τους και το Acenis είναι χωριό αυτής της περιοχής. 
285. Το όνομα του προσκυνητή είναι FourniIIier και θεωρούμε ότι μπορεί να 

σχετίζεται με τις λέξεις fournier (αρτοποιός) και fourniI (αρτοποιείο). 
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σ' ένα καλύοι κοντά στο Κουντραί,286 όπου παρηγορήθηκαν 
για την κακοτυχία τους χάρη στα καλά λόγια ενός από τη συ

ντροφιά τους ονομαζόμενου Ξεθεωθηκαοαδίζη, ο οποίος επέ

στησε την προσοχή τους στο γεγονός ότι ο Δαοίδ είχε προείπει 

τη δυσάρεστη περιπέτειά του στους Ψαλμούς:287 
« 'Εν τψ έπαναστηναι άνθρώπους έφ' ήμας, αρα ζώντας αν 

κατέπιον ήμας, όταν φαγωθήκαμε σαλάτα και αλατισμένοι. 

'Εν τψ δργισθηναι τόν θυμόν αυτών έφ' ήμας, αρα τό υδωρ αν 

κατεπόντισεν ήμας, όταν ήπιε τη μεγάλη γουλιά. Χείμαρρον 

διηλθεν ή ψυχη ήμών τό υδωρ τό άνυπόστατον: αυτό το ατι

θάσευτο νερό είναι το κάτουρό του, που μας έκοψε το δρόμο. 

Ευλογητός Κύριος, ος ουκ [δωκεν ήμας εΙς θήραν τοϊς δούσι 

αυτών. Ή ψυχη ήμών ώς στρουθίον έρρύσθη έκ της παγίδος 

τών θηρευόντων, τότε δηλαδή που πέσαμε στην παγίδα . Ή 

παγις συνετρί6η (δηλαδή από τό Φουρναρίδη) και ήμεϊς έρρύ

σθημεν. Ή βοήθεια ήμών κτλ .» . 

286. Η πορεία των προσκυνητών , από την έξοδό τους από το σπίτι του Γαργα

ντούα ως αυτό το καλύβι, ακολουθεί τη γεωγραφία της περιοχής του Σινόν . Έτσι , 

είναι δυνατό να οριστούν τα αμπέλια (Κορμιέ) , το δασάκι (Αλλέ , στα βόρεια του 

Κουντραί) και το σημείο περίπου , στο Κουντραί. όπου υπήρχαν καλύβια. 

287 . Ο προσκυνητής αναφέρει το σύνολο του Ψαλμού ΡΚΓ' εκτός από το πρώ
το χωρίο. 
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Πώς ο καλόγερος έτυχε της υποδοχής του 
Γαργαντούα και τα όμορφα λόγια που 

είπε δειπνώντας 

Κεφάλαιο τριακοστό ένατο 

Όταν ο Γαργαντούας κάθισε στο τραπέζι και η πρώτη γύ

ρα από λογιών κοψίδια καταοροχθίστηκε εν ριπή οΦθαλμού , 

ο Γκρανγκουζιέ έπιασε να διηγείται την απαρχή και την αιτία 

του πολέμου που ξεκίνησε ανάμεσα σε αυτόν και στον Πικρό

χολο , κι έφτασε στο σημείο ν ' αφηγηθε ί πι.ος ο αδελΦός Ιωάν

νης ο Λιανιστής είχε θριαμοεύσει στην υπεράσπιση του αμπε

λιού του μοναστηριού. Έπλεξε το εγκώμιό του και τοποθέτησε 

την παλικαριά του ψηλότερα από τα ανδραγαθήματα του Κά

μιλλου , Σκιπίωνα , Πομπήιου , Καίσαρα και Θεμιστοκλή . Ο 

Γαργαντούας θέλησε τότε να σπεύσουν ευθύς αμέσως να τον 

βρουν , ώστε να συσκεφθούν μαζί του περί του πρακτέου . Κα

τά το θέλημά τους, πήγε να τον βρει ο επιστάτης του Γαργα

ντούα και τον έφερε χαρωπά, πάνω στο μουλάρι του Γκραν

γκουζιέ, μαζί με το σταυροκόνΤάρο που κρατούσε . 

Όταν έφτασε , χίλια χαϊδολογήματα , χίλια αγκαλιάσματα , 

χίλιες ευχές ανταλλάχτηκαν αμοιοαία : 

« Βρε , αδελΦέ Ιωάννη , Φίλε μου , αδελφέ Ιωάννη , μεγαλο

ξάδερΦέ μου , αδελΦέ Ιωάννη , που να πάρει ο διάολος , έλα να 

σε σφίξω στην αγκαλιά μου , Φίλε μου! 

- Κι εγώ να σε σφιχταγκαλιάσω! 

- Έλα μου , αρχιδάτε μου , να σε κοψονεφριάσω , με τόση 

όύναμη θα σε σφίξω ανάμεσα στα μπράτσα μου! ». 
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Κι ο αδελΦός Ιωάννης πετούσε από τη χαρά του στα ουρά

νια! Ποτέ άνθρωπος δεν υπήρξε τόσο αγαπητός και χαρι τω

μένος. 

«Έλα μου, έλα μου, είπε ο Γαργαντούας, ένα σκαμνί εδώ, 

κοντά μου, σ' ετούτη την άκρη του τραπεζιού. 

- Μετά χαράς, είπε ο καλόγερος, αφού αυτό σου κάνει 

κέφι . Κι εσύ, περιποιητά, φέρε νερό! Δώσε , παιδί μου, δώσε : 

θα μου δροσίσει το συκώτι. Για χύσε εδώ να κάμω γαργάρες. 

- Απεκδύσου το στιχάριον , deposita cappa, είπε ο Γυμνα
στής, κατέοασε και την κουκούλα του ράσου σου. 

- Ε, ε, για το Θεό, άρχοντά μου, είπε ο καλόγερος, υπάρ

χει ένα κεΦάλαιο στο καταστατικό του Τάγματός μου, in sta
tutis Ordinis, όπου αυτή η πρόταση δεν ταιριάζει διόλου! 

- Το έχω χεσμένο το κεΦάλαιό σας, χεσμένο, είπε ο Γυ

μναστής. Ετούτο το ράσο σου τσακίζει και τους δύο ώμους. 

Πέτα το! 

- Φίλε μου, είπε ο καλόγερος, άφησέ μου το, γιατί, μα το 

Θεό, πίνω πολύ καλύτερα έτσι: κάνει το σώμα ν' αγάλλεται. 

Αν το παρατήσω σε καμιά μεριά , ετούτοι οι κύριοι ακόλουθοί 

σας θα το κάνουν καλτσοδέτες,288 όπως μου τη σκάρωσαν μια 
φορά στα Λαιμομαλλιά . 289 Κι ακόμα, δεν πρόκειται να με 
πιάσει καμιά όρεξη για φαί και πιοτό, αν το βγάλω . Αν όμως 

καθίσω στο τραπέζι με τέτοια ενδυμασία, θα πιω, μα το Θεό, 

στην υγειά σου και στην υγειά του αλόγου σου, με όλη μου την 

καρδιά μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει την παρέα από κάθε κακό! 

Είχα δειπνήσει ελόγου μου. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δε 

θα φάω άλλο, γιατί έχω στομάχι γερό, κοίλο σαν το βαγένι του 

288. Τα παντελόνια (φουφούλες) των ακόλουθων των ευγενών έσφιγγαν στο 

μηρό μ' ένα είδος ζαρτιέρας . Το ύφασμα του ράσου , δυνατό αλλά και πυκνό, έκανε 

γι' αυτή τη δουλειά . Βλ . σημ . 243 . 
289. Coulaines: χωριό κοντά στο Σινόν . Μεταφράζουμε Λαιμό (Cou-) μαλλιά 

(Iaines) , σε συνδυασμό με το ράσο του καλόγερου (από μαλλί) και τις καλτσοδέτες 
των ακολούθων. 
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αγίου Βενέδικτου,290 πάντα ανοιχτό σαν πουγκί δικηγόρου . Κι 
από τα ψάρια όλα εκτός από την τίγκα,291 πιάσε τη φτερούγα 
της πέρδικας ή το μηρί μιας περιστερούλας . Σπαρταριστός δεν 

είναι ο θάνατος, όταν πεθαίνεις με τον πούτσο σου στητό;292 Ο 
ηγούμενός μου αρέσκεται ιδιαιτέρως στο άσπρο του καπονιού . 

- Επ' αυτού, είπε ο Γυμναστής , δε μοιάζει καθόλου με τις 

αλεπούδες , γιατί από καπόνια, κότες και κοτόπουλα που πιά

νουν ποτέ δεν τρώνε το άσπρο. 

- Γιατί; ρώτησε ο καλόγερος . 

- Γιατί, απάντησε ο Γυμναστής, δεν έχουν μάγειρο να 

τους τα ψήσει. Κι αν δεν είναι με μαστοριά ψημένα όσο πρέ

πει, μένουν κόκκινα κι όχι άσπρα . Η κοκκινίλα των κρεάτων 

είναι σημάδι πως δεν είναι αρκετά ψημένα , εκτός από τους α

στακούς και τις καραοίδες, που παίρνουν το σκουροκόκκινο 

χρώμα των καρδιναλίων στο ψήσιμο . 

- Μνήσθητί μου , Κύριε! είπε ο καλόγερος . Ο νοσηλευτής 

του μοναστηριού μας293 δεν έχει λοιπόν κεΦάλι καλοψημένο, 
γιατί τα μάτια του είναι κόκκινα σαν γαοάθα από ξύλο σκλή

θρου! .. . Ετούτο το λαγουδίσιο μηρί είναι ό ,τι πρέπει για τους 

αρθριτικούς .294 Κι αφού το φέρνει ο λόγος , γιατί τα μηριά 
μιας κοπελούδας είναι πάντα δροσερά ; 

- Αυτό το πρόολημα , είπε ο Γαργαντούας , δε βρίσκεται 

290. Το μοναστήρι του Saint Benoit στη Βουλόνη είχε έναν τεράστιο κάδο για 
κρασί. Βλ . σημ . 282. 

291 . Αρχή μιας παροιμίας, που συμπληρωνόταν έτσι : Κι από τα ψάρια όλα ε

κτός από την τίγκα, πάρε την πλάτη (το πάνω μέρος) και την κο ιλ ιά παράτα. Από 

τη συνέχεια των λόγων του καλόγερου γίνεται φανερό πως ο άνθρωπος τη ς Εκκλη 

σίας έχε ι στο νου του σαρκικές ευωχίες. 

292. Μια λατινική παροιμία έλεγε : Όποιος περιστερούλα απολαμβάνει , με ση 

κωτό τον πούτσο του πρόκειται να πεθάνει . 

293. Infirmier: αξίωμα στα μοναστήρια , του οποίου Οι πρόσοδοι ήταν προορι

σμένες για τη νοσηλεία και θεραπεία των πασχόντων μοναχών . 

294. Ο Πλίνιος. στο έργο του Φυσική Ιστορία , βιβλίο 3, κεφ. 18, συμβουλεύει 

όσους πάσχουν από αρθρίτιδα να έχουν μαζί τους ένα ποδαράκι νεαρού λαγού. 

Εδώ ο καλόγερος εννοεί ότ ι το μπουτάκι μια ς λαγουδίνας ταιριάζει στους αρθρ ι
τικούς, αφού, όπως λέει ο Πλίνιος. είναι φάρμακο. 
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ούτε στον Αριστοτέλη ούτε στον Αλέξανδρο Aφρoδισιέα2~5 
ούτε στον Πλούταρχο . 

- Τρεις είναι οι λόγοι, είπε ο καλόγερος, για τους οποίους 

ένας τόπος είναι φυσικά δροσερός: primo, γιατί το νερό ρυα
κίζει σε όλο του το μήκος. Secundo, γιατί είναι τόπος σύσκιος , 

σκοτεινός και μαυροσκότεινος, όπου ο ήλιος ποτέ δε λάμπει. 

Και τρίτο, γιατί συνεχώς αερίζεται από αέρηδες της πίσω 

τρύπας, της κοντής της πουκαμίσας και -με το παραπάνω

του κατεοασμένου πανταλονιού. Άντε στην υγειά μας! Παιδί, 

τρέχα για πιοτί! ... Τσιν , τσιν, τσιν ... Τι καλός που είναι ο 
Θεούλης, που μας δίνει ετούτο το ωραίο γιοματάρι! ... Και, μα 

lτο Θεό , ομολογώ πως , αν είχα ζήσει στα χρόνια του Ιησού 

Χριστού, θα είχα εμποδίσει τους Εοραίους να τον πιάσουν στο 

όρος των Ελαιών. Κι ο διάολος να με παρατήσει, αν δεν είχα 

κόψει τα γόνατα των κυρίων κυρίων αποστόλων, που το έοα

λαν στα πόδια τόσο άναντρα , αφού πρώτα δείπνησαν γερά κι 

εγκατέλειψαν τον κύριό τους σύξυλο! Πιότερο κι από το δηλη

τήριο φοοάμαι τον άντρα που λακίζει , όταν το λόγο έχε ι το 

μαχαίρι . Χμμ, γιατί να μην είμαι βασιλιάς της Γαλλίας για ο

γδόντα ή εκατό χρόνια! Μα το Θεό , θα έκοοα τον κώλο σ' ε 

κείνους που λάκισαν στην Παοία ! 296 Που τεταρταίος πυρετός 
να τους πιάσει! Γιατί δεν πέθαιναν μάλλον επιτόπου , αντί να 

εγκαταλείψουν τον καλό τους τον ηγεμόνα σε τέτοια περίστα

ση ; Καλύτερο και πιο τιμημένο δεν είναι να πεθάνεις πολεμώ

ντας αντρειωμένα παρά λακίζοντας ντροπιασμένα;... Δεν 

πρόκειται να φάμε χηνάρια Φέτος ... Ε , φιλαράκο , για δώσε 

μου από εκείνο το γουρουνόπουλο ... Διάολε! Μας έπεσε, ο 

295. Βλ. σημ . 128. 
296. Στην ιταλική πόλη της Παβί.ας έγινε η μάχη μεταξύ Γάλλων , υπό το βασι

λιά Φραγκίσκο Α ', και Ισπανών. υπι', τον αυτοκράτορα Κάρολο Κουίντο. Οι Γάλ

λοι νικήθηκαν (24 Φεβρουαρίου 1525) και ο Φραγκίσμος Α ' πιάστηκε αιχμάλωτος . 

Τότε έστειλε στη βασιλομήτορα μια επιστολή , που αρχίζει έτσι : Κυρία. όλα χάθη

καν , εκτός της τιμής (Madame . !ou! es! pe rdu , fo rs Ι · honneur). Για τους εθνικιστές 
της Γαλλίας. η ήττα οφειλόταν στο γεγονός ότι οι στρατιώτες λιποψύχησαν και ε

γκατέλειψαν το μονάρχη τους . 
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μούστος δηλαδή: germinαvit radix Jesse, βλάστησε το ματσούκι 
του Ιεσσαί. 29Ί Απαρνιέμαι τη ζωή μου, πεθαίνω από δίψα ... 
Ετούτο το κρασί δεν είναι από τα χειρότερα . Τι κρασί πίνατε 

στο Παρίσι ; Ο διάολος να με πάρει, αν κάποια εποχή δεν 

κράτησα σπίτι ανοιχτό για πάνω από έξι μήνες για όποιον εμ

φανιζόταν! . . . Γνωρίζετε τον αδελΦό Κλαύδιο ντε 0-Μπαρ

ρουά; Ω , τι σπουδαίος σύντροφος είναι! Ποια μύγα όμως τον 

τσίμπησε ; ' Αλλο δεν κάνει από να μελετάει, ούτε ξέρω από 

πότε. Ελόγου μου , δεν ασχολούμαι με τη μελέτη. Στο ί.ιονα
στήρι μας δε μελετάμε ποτέ , μήπως και πάθουμε μαγουλάδες . 

Ο συχωρεμένος ο αδάς μας έλεγε πως ήταν πράγμα τερατώδες 

να βλέπεις καλόγερο μορφωμένο . Μα το Θεό , αγαπητέ φίλε 

και κύριε, magis magnos clericos non sunt magis magos sapie
ntes-, πάει να πει οι σοφολογιότατοι δεν είναι οι σοφότατοι ... 
Ποτέ δεν είχε τόσους λαγούς όσους Φέτος. Δεν μπόρεσα να ξε

τρυπώσω πουθενά ούτε γεράκι ούτε γερακίνα. Ο άρχοντας ντε 

λα Μπελλονιέρ μού είχε υποσχεθεί ένα κυνηγετικό γεράκι, αλ

λά μου έγραψε πριν από λίγο καιρό πως είχε χάσει τις δυνά

μεις του. Οι πέρδικες θα μας Φάνε τ ' αυτιά ετούτη τη χρονιά . 

Καμιά ευχαρίστηση δε νιώθω στο καρτέρι περιμένοντας να 

μου πέσει το πουλί στο δίχτυ κι αρρωσταίνω. Αν δεν τρέχω , 

αν δε σκοτίζομαι , δε νιώθω καθόλου άνετα. Κι η αλήθεια εί

ναι πως πηδώντας φράχτες και θάμνα το ράσο μου αφήνει 

πάνω τους κάμποσες τρίχες του. Έδαλα στο χέρι ένα σπου

δαίο λαγωνικό. Ο διάολος να με πάρει , αν του ξεφεύγει λα

γός . Ένας λακές το πήγαινε στον αφέντη του Κακολαγωνικά 

και του το έκλεψα. Κακά έκανα;298 

297 . Ο Ι εσσαί ήταν σ πατέρας του Δαβίδ (βλ. Ρουθ Δ ' 17-22). Μετά την παρα
τήρηση ότι η έλλειψη μούστου (mout) μαλάκωσε (mou) την ερωτική όρεξη , Ό κα

λόγερος θυμάται την προφητεία πως ο Ιησούς επρόκειτο να γεννηθεί από τη ρίζα 
(radix) του Ιεσσαί , από το φαλλό του πατέρα του Δαβίδ. 

298. Το MauIevrie r ήταν κοντά στη Λερνέ και ο αφέντη ς του MicheI de BaII an 
ήταν . κατά το Ραμπελαί, κουτσός . Ο συγγραφέας φαίνεται να συνδυάζει το λαγω
νικό (Iev rie r) μ ' έναν τόπο που θα μεταγλωττίζαμε Κακό (mau/maI). Στη συν έχεια, 

ο καλόγερος ρωτάει : Κακά έκανα ; (Feis-je m.a/?). σαν το κακό του MauIev ri er να 
lσοΦαρίζεται από το κακό της κλοπής του λαγωνικού . 
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- Καθόλου, αδελΦέ Ιωάννη, είπε ο Γυμναστής, καθόλου, 

μα όλους τους δια6όλους, καθόλου! 

- Τότε, είπε ο καλόγερος , στην υγεία αυτών των δια6ό

λων, όσο ακόμα υπάρχουν! Μα του Θεού τη δύναμη, τι κέρατο 

θα το έκανε το λαγωνικό εκείνος ο κουτσός; Μα του Θεούλη 

το κορμί, χαρά του μεγαλύτερη είναι, όταν του κάνεις δώρο 

ένα ζευγάρι βόδια! 

- Πώς; είπε ο Πονοκράτης . Βλαστημάς, αδελΦέ Ιωάννη; 

- Κοσμώ μόνο και μόνο το γλωσσικό μου ιδίωμα, είπε ο 

καλόγερος. Πρόκειται για σχήματα κικερώνειας ρητορικής» . 
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Γιατί οι καλόγεροι απέχουν του κόσμου και 
γιατί οι μεν έχουν μύτη μεγαλύτερη από τους δε 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό 

«Μα την πίστη μου ως χριστιανού , είπε ο Ευδαίμων , κάθο

μαι και στύβω το μυαλό μου , εξετάζοντας την αξία αυτού εδώ 

του καλόγερου , γιατί μας ευφραίνει όλους μας . Και πώς γίνε

ται λοιπόν και παραμερίζουν τους καλόγερους απ ' όλες τις 

καλές παρέες και τους θεωρσίJν ενοχλητικούς, όπως οι μέλισ

σες διώχνουν τους κηφήνες της περιοχής από τις κυψέλες 

τους ; 

Ignavum fucos pecus a presepibus arcent ,299 
λέει ο Βιργίλιος» . 

Σε αυτά τα λόγια ο Γαργαντούας απάντησε : 

« Τίποτα πιο αληθινό από το γεγονός ότι το ράσο κι η κου

κούλα έλκουν την καταισχύνη , τις βρισιές και τις κατάρες του 

κόσμου , όπως ο άνεμος καικίας , ο λεγόμενος γρεγολεβάντες, 

τραβάει τα νέφη . Η αναντίρρητη αιτία αυτής της κατάστασης 

είναι ότι οι καλόγεροι τρώνε το σκατό του κόσμου , πάει να πει 

τις αμαρτίες , και ως σκατοφαγάδες τούς αποδιώχνουμε στ ' α

ποχωρητήριά τους , δηλαδή τα μοναστήρια και τ ' αβαεία τους , 

παραμερισμένους από τη δημόσια ζωή, όπως τ ' αποχωρητήρια 

είναι παράμερα από το σπίτι. Κι αν καταλαβαίνετε γιατί ένας 

πίθηκος στον κύκλο μιας οικογένειας αποτελεί πάντα αντικεί

μενο χλεύης κι ενόχλησης , θα εννοήσετε γιατί οι πάντες, νέοι 

299. « Το τεμπέλικο στράτευμα των κηφήνων καταδιώκουν μακριά από τις κα

τοικίες τους» (Βιργίλιος, Γεωργικά, άσμα 4. 168). 
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και γέροι , αποφεύγουν τους καλόγερους . Ο πίθηκος δε φυλάει 

το σπίτι σαν σκυλί , δε σέρνει το άροτρο σαν βόδι , δεν παράγει 

ούτε γάλα ούτε μαλλί όπως το πρόοατο , δεν κουοαλάει φορτίο 

όπως το άλογο. Το μόνο που κάνει είναι να ξεχέζει και να λεη

λατεί τα πάντα . Γι ' αυτό μαζεύει απ' όλους χλευασμούς και 

ραΟδισμούς . Παρόμοια , ένας καλόγερος (κι εννοώ ένας από 

αυτούς τους άεργους καλόγερους) δεν οργώνει όπως ο αγρό

της , δε φυλάει τον τόπο όπως οι πολεμιστές , δε θεραπεύει 

τους αρρώστους όπως ο γιατρός, δεν κάνει κήρυγμα ούτε δια

παιδαγωγεί τον κόσμο όπως ο καλός ευαγγελικός δάσκαλος κι 

ο παιδαγωγός , δ εν κουοαλάει τα προς κατανάλωση και τ' α

ναγκαία για την κοινωνία πράγματα όπως ο εμπορευόμενος. 

Αυτή είναι η αιτία για την οποία οι καλόγεροι γιουχαίζονται 

κι όλοι τούς αποστρέφονται. 

- Μάλιστα , είπε ο Γκρανγκουζιέ , όμως προσεύχονται στο 

Θεό για μας . 

- Τίποτα λιγότερο , απάντησε ο Γαργαντούας . Η αλήθεια 

είναι πως ξεκουφαίνουν όλη τη γειτονιά κοπανώντας αδιάκο

πα τις καμπάνες τους. 

- Μάλιστα! είπε ο καλόγερος: λειτουργία , όρθρος , εσπερι

νός , όταν τους έχεις καμπανίσει καλά , είναι σαν να τους έχει 

πει ως τα μισά. 

- Λένε μέσα από τα δόντια τους βίους αγίων δίχως τελειω

μό και ψαλμούς που διόλου δεν καταλαΟαίνουν . Αραδιάζουν 

πατερημά ατέλειωτα , όπου παρεμοάλλονται μακρόσυρτα Χαί

ρε Μαρία , δίχως να σκέφτονται , ούτε να νιώθουν τι λένε , 

πράγμα που εγώ ονομάζω θεοκοροϊδία κι όχι προσευχή . Και 

μακάρι ο Θεός να τους βοηθάει , αν προσεύχονται για μας, αλ

λιώτικα παρεκτός από φόοο μήπως χάσουν τα καροελάκια 

τους και τις λαδερές τους σούπες . Όλοι οι αληθινοί χριστια

νοί, σε οποιοδήποτε τόπο , σε οποιοδήποτε χρόνο , οποιαδήπο

τε κι αν είναι η κατάστασή τους προσεύχονται στο Θεό . Και 

το 'Αγιο Πνεύμα μεσιτεύει και ικετεύει γι' αυτούς , και ο Θεός 

τούς δίνει το έλεός του . Ας δούμε τώρα τι φελάει ο καλός μας 

ο αδελΦός Ιωάννης . Ιδού , γιατί καθένας αναζητάει τη συντρο-
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φιά του: δεν είναι θρησκόληπτος, δεν είναι κουρελιάρης, είναι 

έντιμος, χαρωπός, θαρραλέος, σύντροφος καλός . Δουλεύει, 

παρακοπιάζει, προστατεύει τους καταπιεσμένους, παρηγορεί 

τους τεθλιμμένους, συντρέχει τους πάσχοντες , φυλάει το α

μπέλι του μοναστηριού . 

- Κάνω πολλά περισσότερα, είπε ο καλόγερος , γιατί, ξε~ 

πετάγοντας τους όρθρους και τις επετείους στο Ψαλτήρι, 

φτιάχνω ταυτόχρονα χορδές για τις αρμπαλέτες, γυαλίζω τα 

τετράγλυφα και τα δίγλυφα βέλη, πλέκω δίχτυα και φτιάχνω 

παγιδοτσέπες για να πιάνω κουνέλια. Ποτέ δεν είμαι άπρα

γος. Ε, κατά εδώ το πιοτί! Κατά εδώ το πιοτί! Για φέρε και το 

φρούτο: κάστανα από το δάσος του Εστρό: με νιο καλό κρασί, 

ορίστε μου που γίνομαι κριτής για τις κλανιές . Εσείς εκεί μέσα 

εξακολουθείτε να είσαστε κατσούφηδες. Μα το Θεό , πίνω απ' 

όλες τις ποτίστρες, σαν άλογο εκκλησιαστικού δικαστή!> 300 

Ο Γυμναστής τού είπε: 

« ΑδελΦέ Ιωάννη , για μάζεψε αυτό το μυξόνερο που σου 

κρέμεται από τη μύτη. 

- Χα! χα! είπε ο καλόγερος. Λες να κινδυνεύω να πνιγώ , 

<πειδή το νερό μού έχει φτάσει ως τα ρουθούνια; Ουχί, ουχί. 

Και διά τι ; Διότι το νεράκι βγαίνει από τη μύτη, αλλά δεν 

μπαίνει, δεδομένου ότι η μύτη έχει υποστεί πλήρη ανοσοποιο

ποίησιν από το κληματόζουμο. Ω Φίλε μου, αν βρισκόταν άν

Ηρωπος με χειμωνιάτικες μπότες από τέτοιο πετσί, θα μπο

lIούσε άφοοα να ψαρέψει στρείδια, γιατί ποτέ δεν πρόκειται 

να μπάσουν νερό. 

- Γιατί , ρώτησε ο Γαργαντούας, ο αδελΦός Ιωάννης έχει 

τ(}σο όμορφη μύτη; 

- Γιατί ο Θεός το θέλησε έτσι, απάντησε ο Γκραγνκουζιέ, 

100. Φαίνεται πως ο συγγραφέας αναφέρεται εδ(ο σε κάποια παροιμία τη ς επο

x,·Ic: . 'ι οποία υπογραμμίζει ότι ο ι έκδ ικο ι (promoteurs). ένα είδος εισαγγελέων στα 
, κκλησιαστικά δικαστήρια , δέχονταν δώρα (<<λαδώματα») και από τους δυο αντί

,~ , x"" c:. Ο αδελΦός Ιωάννης , τρώγοντας από κάθε πιάτο και πίνοντας κάθε κρασί , 
J" ψ«τηρε ( ότι φέρεται σαν εκκλησιαστικσς δικαστής. 
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ο οποίος μας δίνει τέτοια μορΦή και τέτοιο προορισμό, κατά 
τη θεία του βούληση , όπως ένας πηλοπλάστης που πλάθει τα 

αγγεία του. 

- Γιατί, είπε ο Πονοκράτης, ο αδελΦός Ιωάννης ήταν από 

τους πρώτους στο παζάρι όπου πουλάνε μύτες. Πήρε λοιπόν 

μια από τις ομορΦότερες και τις μεγαλύτερες. 

- Ε, χάι, χάι!301 είπε ο καλόγερος. Σύμφωνα με την αληθι
νή μοναστική φιλοσοφία, έχω μεγάλη μύτη, επειδή η παραμά

να που με θήλασε είχε βυζιά μαλακούτσικα: καθώς τη θήλαζα, 

η μύτη μου χωνόταν εκεί μέσα, όπως σε βούτυρο, κι έτσι ση

κωνόταν κι άξαινε, όπως το ζυμάρι στη ζυμωταριά. Τα σκλη

ρά βυζιά της παραμάνας κάνουν πλακουτσομύτικα τα παιδιά . 

Γκε, γκε, όμως: εκ της ριν6ς μορΦής γνωστέον το μήκος της 

«πρ6ς σέ ήρα»,..3ΟΊ Ποτέ δεν τρώω μαρμελάδες. Παιδί, τρέχα 
για κρασί! Και κοψίδι μαζί!» . 

301. Kραuyή για να προχωρούν τα υποζύγια. 
302. «Πρ6ς ut ήρα»: προς εσένα ύψωσα. Πρώτες λέξεις του Ψαλμού ΡΚΒΌ 

Εδώ όμως πρόκειται για αναφορά στη λαϊκή αντίληψη, ότι η μεγάλη μύτη είναι 

δείγμα μεγάλου πέους. 
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Πώς ο καλόγερος αποκοίμισε το Γαργαντούα. 
Περί του Ωρολογίου '!αι της Σύνοψής του 

Κεφάλαιο τεσσα@ακοστό π@ώτο 

Όταν το δείπνο τελείωσε, κάθισαν και συσκέΦθηκαν επί 

της πιεστικής καταστάσεως κι έφτασαν στο συμπέρασμα πως 

κατά τα μεσάνυχτα περίπου θα έβγαιναν περίπολο, για να 

πληροφορηθούν τι γινόταν με τις νυχτερινές φρουρές και το 

βαθμό επαγρύπνησης των εχθρών . Στο μεταξύ, θ ' αναπαύο

νταν λίγο, για να είναι πιο φρέσκοι. Όμως ο Γαργαντούας δεν 

κατάφερνε να κλείσει μάτι, σε όποιο πλευρό κι αν γύριζε . Τό

τε, ο καλόγερος του είπε: 

«Ποτέ δεν κοιμάμαι άνετα και καλά, εκτός αν βρίσκομαι 

στο κήρυγμα ή όταν προσεύχομαι στο Θεό . Σε παρακαλώ πο

λύ λοιπόν ν' αρχίσουμε, εσύ κι εγώ, τους επτά ψαλμούς, για 

να δούμε αν θα σε πάρει σύντομα ο ύπνος». 

Το τέχνασμα καλάρεσε στο Γαργαντούα κι αρχίζοντας τον 

πρώτο ψαλμό, στο σημείο ακριβώς όπου λέει «Μακάριοι J.ιν 
αφέθησαν αί ανομίαι», αποκοιμήθηκαν κι οι δυο τους.303 Ό
μως ο καλόγερος δεν παρέλειψε να ξυπνήσει πριν από τα με

σάνυχτα, τόσο ήταν συνηθισμένος στην ώρα του όρθρου στο 

μοναστήρι. Κι αφού καλοξύπνησε , ξύπνησε κι όλους τους άλ

λους, τραγουδώντας με φωνή δυνατή το τραγούδι: 

303. Πρώτες λέξεις του Ψαλμού ΛΑ '. Έτσι , δεν πρόλαβαν καλά καλά ν' αρ
θρώσουν ούτε την αρχή του Ψαλμού και είχαν αποκοιμηθεΙ 
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Ω Ρενιό, για ξύπνησε και ξύπνιος τώρα μείνε. 

Ω Ρενιό, για ξύπνησε. 

Όταν όλοι καλοξύπνησαν, είπε: 

«Κύριοι, λέγεται πως ο όρθρος αρχίζει με ξερόοηχα κι ο 

δείπνος με κρασάκι. Ας κάνουμε το ανάποδο: ας αρχίσουμε 

τώρα τον όρθρο με πιοτό και το βράδυ, ξεκινώντας το δείπνο, 

θα ξεροοήξουμε αμιλλώμενοι αλλήλους». 

Αυτή η κουοέντα έκανε το Γαργαντούα να πει: 

« Πιοτό αμέσως μετά το δείπνο είναι πράγμα ασυμοίοαστο 

ιατρικά με τη διαιτητική . Πρέπει πρώτα πρώτα ν' αδειάσει το 

στομάχι από κατάλοιπα και περιττώματα. 

- Αυτό πάει να πει γιατροπόρεψη, είπε ο καλόγερος. Εκα

τό διάοολοι να μου ριχτούν κατάκορμα, αν δεν υπάρχουν πε

ρισσότεροι γέροι μεθύστακες απ' ό,τι γέροι γιατροί! Έκλεισα 

τέτοια συνθήκη με την όρεξή μου, ώστε ξαπλώνει πάντα μαζί 

μου , πράγμα το οποίο φροντίζω όλη τη μέρα, και σηκώνεται 

ομοίως μαζί μου. Ξεράστε όσο σας κάνει όρεξη τα καθαρτικά 

σας, εγώ θ ' ασχοληθώ με το τσιμπολογητό μου. 3Ο4 

- Ποιο τσιμπολογητό εννοείς; ρώτησε ο Γαργαντούας . 

- Τη σύνοψή μου, είπε ο καλόγερος, γιατί όπως ακριοώς 

οι γερακοτρόΦοι, πριν δώσουν τροΦή στα πουλιά τους, τα βά

ζουν να τσιμπολογήσουν κανένα κοτοπόδαρο, για να τους κα

θαρίσουν το μυαλό από τα Φλέματα και να τους κινήσουν την 

όρεξη, έτσι κι εγώ, παίρνοντας ετούτη τη χαρωπή μικρή σύ-

304. Από το σημείο αυτό και στη συνέχεια, το θέμα της όρεξης και του φαγη
τού εξετάζεται σαν να πρόκειται για κυνηγετικά γεράκια. Σύμφωνα με τη γερακο

τροφία , το γεράκι έπαιρνε το πρωί μια ψεύτικη τροφή , ένα βόλο από στουπί , που 

ενεργούσε σαν καθαρτικό ή εμετικό. Στη συνέχεια, για να εξάπτεται η όρεξή του , 

οι γερακοφόροι τού παρουσίαζαν ένα ψεύτικο πουλί, δηλαδή φτερούγες καπονιού 

ή κοτόπουλου , καρφωμένες πάνω σε κόκκινο πανί. Το γεράκι άρχιζε να τσιμπάει 

αυτό το « φαγητό», που χρησίμευε επίσης για κάλεσμα, ώστε να επιστρέψει στη γρο

θιά του γερακοτρόφου. Το κόκκινο πανί με τα καρΦωμένα πούπουλα ονομαζόταν 

ΙίΓοίΓ κι έχει τη διπλή έννοια του τραβολογώ (tirer dessus) , όπως και του επανακά· 
μπτω , κατευθύνομαι (tirer). 
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νοψη το πρωί , καθαρίζω τα πλεμόνια μου και να 'μαι έτοιμος 

για πιοτό . 

- Και με ποιον τρόπο , ρώτησε ο Γαργαντούας , λες ετούτο 

το όμορφο Ωρολόγιο; 

- Κατά τον τρόπο του Φεκάν ,30S είπε ο καλόγερος . Τρεις 
ψαλμοί και τρία τροπάρια ή και τίποτα απ' όλα αυτά , αν θέ

λεις. Ποτέ δεν καταναγκάζω τον εαυτό μου ν' ακολουθεί το 

Μέγα Ωρολόγιον : οι ώρες είναι καμωμένες για τον άνθρωπο κι 

όχι ο άνθρωπος για τις ώρες . Έτσι , κανονίζω τις δικές μου 

σαν να πρόκειται για αναοολείς: τις κονταίνω ή τις μακραίνω 

ανάλογα με το κέΦι μου: brevis oratio penetrat celos, longa ρσ
laιίσ evacuat cyphos, όπερ εστί μεθερμηνευόμενον σύντομη η 
προσευχή στους ουρανούς εμΌαίνει, μακρόχρονη κρασοκατά

νυξη τα κύπελλα αδειάζει . Πού είναι γραμμένο αυτό; 

- Μα την πίστη μου , δεν έχω ιδέα , φίλτατε αρχιδάκη , είπε 

ο Πονοκράτης , αλλά αξίζεις με το παραπάνω. 

- Επί του προκειμένου, είπε ο καλόγερος, σας μοιάζω . 

Όμως venile apotemus .»306 
Κι ετοιμάστηκαν ένα σωρό ψητά κι ωραίες σούπες ορθρινές 

για παπάρα κι ο καλόγερος ήπιε όσο του έκανε ευχαρίστηση. 

Μερικοί τού έκαναν παρέα, οι άλλοι αρνήθηκαν. Ύστερα , ο 

καθένας άρχισε ν ' αρματώνεται και να συγυρίζεται. Κι αρμά

τωσαν τον καλόγερο ενάντια στη θέλησή του , γιατί δεν ήθελε 

άλλη αρματωσιά από το ράσο για το στήθος του κι άλλο όπλο 

από το σταυροκόνταρο στο χέρι του . Αρματώθηκε ωστόσο κα

ταπώς επιθυμούσαν , από την κορφή ως τα νύχια , και καοά

λησε ένα καλό ναπολιτάνικο γοργοπόδαρο άλογο, μ' ένα χο

ντρό κοντόσπαθο στο πλευρό του . Την ίδια στιγμή , ο Γαργα-

305. Οι Βενεδικτίνοι του μοναστηριού του Fecamp , κοντά στη Χάβρη , είχαν 

φτιάξει μια σύντμηση της Ιερής Σύνοψης. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει κάποιο 

λογοπαίγνιο στηριζόμενο στην έκφραση Fais quanse (προφέρεται : Φαι καν), που 

σημαίνει «προσποιήσου» . 

306. Ο καλόγερος παρωδεί το κάλεσμα στη λειτουργία του Όρθρου «Δεϋτε 

ιιροσκυνήσωμεν» λέγοντας «Δεύτε ιιίωμ εν» . 
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ντούας , ο Πονοκράτης , ο Γυμναστής, ο Ευδαίμων και είκοσι 

πέντε άλλοι από τους πιο αντρειωμένους του οίκου Γκραν

γκουζιέ, όλοι τους γερά αρματωμένοι , με το κοντάρι στο χέρι, 

καοάλησαν τ' άλογά τους σαν τον άγιο Γεώργιο . Και στα κα

πούλια κάθε αλόγου βρισκόταν ένας που κρατούσε αρκεοού

ζιο . 
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Πώς ο καλόγερος εμψυχώνει τους συντρόφους του 

και πώς κρεμάστηκε από ένα δέντρο 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τ' αντρειωμένα παλικάρια την πα

ράτολμη επιχείρησή τους ,307 αποφασισμένα να κάνουν τη διά
κριση σε ποια σύγκρουση θα έπρεπε να ριχτούν κι από τι κίν

δυνο θα έπρεπε να φυλαχτούν , όταν θα έφτανε η μέρα της με

γάλης και τρομερής μάχης . Κι ο καλόγερος τα εμψυχώνει λέ

γοντας: 

« Παιδιά , μη φοδόσαστε και μην ανησυχείτε , θα σας οδηγή

σω εγώ στα σίγουρα. Ο Θεός και ο άγιος Βενέδικτος να είναι 

μαζί μας! Αν η δύναμή μου ήταν όση και η τόλμη μου , θάνα

τος κακός να τους βρει , θα σας τους ξεπουπούλιαζα σαν πα

πιά! 'Αλλο δε φοδάμαι από το πυροδολικό . Πάντως ξέρω μια 

ευχή που μου εμπιστεύτηκε ο υποεκκλησάρης του μοναστη

ριού μας , η οποία σου προστατεύει τη ζωή από κάθε πυροδό

λο όπλο. Δεν πρόκειται ωστόσο να με ωφελήσει σε τίποτα , 

γιατί δεν την πιστεύω διόλου. Πάντως , όμως, το σταυροκό

νταρό μου θα κάμει διαολοθαύματα . Όποιον, μα το Θεό, κιο

τέψει ανάμεσά σας, ο διάολος να με πάρει , αν δεν τον κάνω 

καλόγερο στη θέση μου και δεν τον κουκουλώσω με το ράσο 

μου. Γιατί το ράσο γιατρεύει το δείλιασμα των ανθρώπων. 

Δεν έχετε ακούσει να γίνεται κουδέντα για το λαγωνικό του 

κυρίου ντε Μ ερλ , που δεν άξιζε τίποτα στον κάμπο; Του Φό-

307 . Παρωδία των ιπποτικών μυθιστορημάτων , που με τέτοιες φράσεις άρχιζαν 

τη διήγηση των περιπετειών του ήρωα. 
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ρεσε λοιπόν ένα ράσο στο λαιμό και, μα το σώμα του Θεούλη, 

ούτε λαγός ούτε αλεπού τού ξέφευγε. Κι από πάνω κα6άλησε 

όλες τις σκύλες του τόπου, αυτό που προηγουμένως ήταν α

καύλωτο, ανίκάνο και βασκαμένο, βλέπε De frigidis et mαlefi
ciαtίs» . 308 

Λέγοντας αυτά τα λόγια με οργή, ο καλόγερος πέρασε κάτω 

από μια καρυδιά, πηγαίνοντας προς τις Ιτιές,309 όταν η άκρη 
από ένα χοντρό ξερόκλαδο της καρυδιάς πέρασε από άκρη σε 

άκρη μέσα από το γείσο της περικεφαλαίας του. Εκείνη τη 

στιγμή έδωσε ένα γερό σπιρούνισμα στο άλογό του, που ήταν 

ευαίσθητο στο κέντρισμα, έτσι που το άλογο έδωσε έναν πήδο 

κατά μπρος, κι ο καλόγερος θέλοντας να ξεμπλέξει το γείσο 

του από το αγκίστρωμα του ξερόκλαδου αφήνει το χαλινάρι 

και με τα χέρια του κρέμεται από τα κλαδιά, ενώ το άλογο 

παίρνει δρόμο από κάτω του. Έτσι, ο καλόγερος απόμεινε 

κρεμασμένος στην καρυδιά, καλώντας σε βοήθεια, φωνάζο

ντας ότι τον σκότωναν και διαμαρτυρόμενος ότι τον είχαν 

προδώσει . 

Πρώτος ο Ευδαίμων τον πήρε χαμπάρι και φωνάζοντας το 

Γαργαντούα, είπε: 

«Μεγαλειότατε, έλα να δεις τον Α6εσαλώμ κρεμασμένο!» 

Ο Γαργαντούας εξέτάσε πλησιάζοντας τη στάση του καλό

γερου και τον τρόπο με τον οποίο είχε κρεμαστεί και είπε στον 

Ευδαίμονα: 

«Δεν είναι πετυχημένη η σύγκριση με τον Α6εσαλώμ, γιατί 

ο Α6εσαλώμ κρεμάστηκε από τα μαλλιά. Ο καλόγερος όμως, 

που έχει κιόλας υποστεί την κουρά, κρεμάστηκε από τ' αυτιά 

του. 

- Βοηθήστε με, είπε ο καλόγερος, που να πάρει ο διάολος! 

308. «Περ( Ψυχρ6τητος και Βασκαν(ας»: αναΦορά στο βιβλίο 4, κεΦ. 15 των ε
πίσημων παπικών επιστολών , που θέσπιζαν κανόνες και ρύθμιζαν θέματα πειθαρ
χίας σε σχέση με το δόγμα . Οι επιστολές αυτές, συγκεντρωμένες σε τόμους, ένα εί
δος νομοκανόνα, λέγονταν Decretalia, δηλαδή θεσπίσματα. 

309. Βλ. σημ. 43. 
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Ώρα που βρήκατε για πολυλογία! Μοιάζετε με ιεροκήρυκες 

ντεκρεταλιστές,310 που λένε ότι όποιος δει τον πλησίον του σε 
θανάσιμο κίνδυνο οφείλει, επί ποινή τριγλωχίνου αΦορι

σμού,311 να τον νουθετήσει μάλλον να εξομολογηθεί και να γί
νει άξιος της θείας χάρης παρά να τον βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, 

όταν θα δω κανέναν τους πεσμένο στο ποτάμι κι έτοιμο να 

πνιγεί, αντί να πάω να τον βρω και να του δώσω το χέρι μου, 

θα του κάμω ένα ωραίο και μακροσκελές κήρυγμα de con
temptu mundi et fugα seculi, ήτοι περί του αξιοκαταφρονήτου 
των εγκοσμίων και της φυγής του χρόνου. Κι όταν θα έχει τι

νάξει τα πέταλα για τα καλά, θα πάω να τον ψαρέψω. 

- Μην κουνιέσαι, μωρό μου, είπε ο Γυμναστής , θα σε ξε-

κρεμάσω, γιατί είσαι ένας χαριτωμένος καλογεράκος : 

Μοναχός μες στη μονή του 

δεν αξίζει δυο αυγά. 

Σαν θα βγει απ' το κελί του , 

κάνει μια τριανταριά. 

Έχω δει πάνω από πεντακόσιους κρεμασμένους , αλλά ποτέ 

δεν είδα κανέναν ν' ανεμίζει με τόση χάρη κρεμαστός . Κι αν 

είχα κι εγώ τέτοια χάρη, θα λαχταρούσα να κρέμομαι έτσι όλη 

μου τη ζωή. 

- Θα πάρει καμιά φορά τέλος το κήρυγμά σας; ρώτησε ο 

καλόγερος. Βοηθήστε με, για τ' όνομα του Θεού, αφού δε θέ

λετε να το κάνετε για τ' όνομα του διαόλου. Μα το ράσο που 

φοράω, θα το μετανοιώσετε tempore et loco prelibαtus, ήγουν 
«είς τόν κατάλληλον χρόνον καί τόπον» . 

Τότε κατέ6ηκε ο Γυμναστής από το άλογό του και σκαρφα

λώνοντας στην καρυδιά, ανασήκωσε με το ένα του χέρι τον 

καλόγερο από τις μασχάλες της πανοπλίας του, ενώ με το άλλο 

310. Είναι οι ιεροκήρυκες, που αναλάμβαναν να επεξηγήσουν και να επιβά

λουν τα παπικά θέσφατα. Βλ . σημ. 308. 
3 Ι Ι . Ο κεραυνός του Δία ήταν trisulce , είχε δηλαδή τρεις ακίδες . Ο Πάπας , ως 

άλλος Ζευς. έριχνε τέτοιον αφορισμό πάνω σε όποιον παρέβαινε τις εντολές του . 
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ξαγκίστρωσε το γείσο της περικεφαλαίας του από το ξερόκλα

δο του δέντρου. Κι έτσι τον άφησε να πέσει καταγής κι ύστερα 

πήδησε κι αυτός. 

Μόλις κατέοηκε ο καλόγερος, έογαλε από πάνω του την πα

νοπλία και πέταξε το ένα της κομμάτι μετά το άλλο στο χωρά

Φι . Και ξαναπαίρνοντας το σταυροκόνταρό του καοάλησε πά

λι το άλογό του , που ο Ευδαίμων είχε συγκρατήσει στη φυγή 

του. 

Κι έτσι ξεκίνησαν πιο χαρωπά , ακολουθώντας το δρόμο για 

τις Ιτιές. 
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Πώς ο Γαργαντούας αντάμωσε την περίπολο 
του Πικρόχολου και πώς ο καλόγερος σκότωσε 
το στρατηγό Τραοαμπρός κι ύστερα πιάστηκε 

αιwάλωτος από τους εχθρούς 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό τρίτο 

Ο Πικρόχολος, με την εξιστόρηση εκείνων που είχαν γλι

τώσει στην κατατρόπωση όπου ο Αντεράκιας ξαντερίστηκε, 

κυριεύτηκε από θυμό μεγάλο, ακούγοντας ότι οι διάοολοι εί

χαν ριχτεί πάνω στους ανθρώπους του. Κι όλη τη νύχτα συ

σκεπτόταν με τους συμοούλους του , οπότε ο Πρωιμόκληρος κι 

ο Απαλαργαχτύπας έφτασαν στο συμπέρασμα πως η δύναμή 

του ήταν τέτοια, ώστε μπορούσε να ξεκάνει όλους τους διαοό

λους της κόλασης, αν έρχονταν να του παραστήσουν τον κα

μπόσο, πράγμα που ο Πικρόχολος δεν πίστευε κατά βάθος κι 

έτσι δεν ξανοιγόταν και πολύ. 

Ωστόσο, για αναγνώριση του πεδίου έστειλε περίπολο υπό 

τις διαταγές του κόμη Τραοαμπρός, που την αποτελούσαν χί

λιοι εξακόσιοι έΦιπποι ; όλοι του ελαφρού ιππικού, όλοι καλο
ραντισμένοι με αγιασμό κι ο καθένας φορώντας για διακριτι

κό ένα πετραχήλι περασμένο στο λαιμό του για καλό και για 

κακό, ώστε αν συναντούσαν τους διαοόλους να μπορούσαν να 

τους εξαφανίσουν και να τους διαλύσουν χάρη στη δύναμη 

που είχαν το αγιασμένο εκείνο νεράκι και τα πετραχήλια. 

Κάλπασαν λοιπόν ως κοντά στη Λα Βογκυόν και στο Μαλα

ντρύ, αλλά δε βρήκαν ούτε γι ' αστείο άνθρωπο να πουν κου

Οέντα . Ξαναπέρασαν λοιπόν από τα υψώματα, και κοντά στο 

Κουντραί , στο καλύοι όπου μαζεύονταν οι βοσκοί, βρήκαν 
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τους πέντε προσκυνητές , τους οποίους και πήραν δεμένους 

χειροπόδαρα και φιμωμένους , παρ' όλα τα επιφωνήματα, τις 

ικεσίες και τις προσευχές που έκαναν. Καθώς ροδόλησαν κα

τά το Σεϊγύ , τους άκουσε ο Γαργαντούας κι είπε στους αν

θρώπους του : 

« Σύντροφοι , εδώ πρόκειται για συναπάντημα και είναι α

ριθμητικά δέκα φορές και βάλε περισσότεροι από εμάς. Θα 

τους κοπανήσουμε; 

- Τι διάολο θα κάνουμε λοιπόν; είπε ο καλόγερος. Μετράς 

τους ανθρώπους με τον αριθμό τους κι όχι με την τόλμη τους 

και την αντρειοσύνη τους; Κι ύστερα έμπηξε τις φωνές: Κοπα

νήσωμεν, διά6Όλοι, κοπανήσωμεν!». 

Ακούγοντας αυτά , οι εχθροί νόμιζαν πως οπωσδήποτε ε

πρόκειτο γι' αληθινούς διαδόλους , οπότε άρχισαν να λακίζουν 

κι οι φτέρνες τους έφταναν στην πλάτη από την τρεχάλα , ε

κτός από τον Τραδαμπρός, ο οποίος χαμήλωσε το κοντάρι του 

και χτύπησε κατάστηθα τον καλόγερο με όση δύναμη είχε. 

Πέφτοντας όμως πάνω στο πολυθρύλητο ράσο , η αιχμή του 

στράδωσε , όπως όταν μ' ένα κεράκι χτυπήσεις ένα αμόνι . Τότε 

ο καλόγερος του έδωσε μια με το σταυροκόνταρό του ανάμεσα 

λαιμό και τράχηλο και τον πέτυχε εις το ακρώμιον με τόση ορ

μή , ώστε τον παραζάλισε και τον έκανε να χάσει κάθε αίσθηση 

και κίνηση κι έπεσε στα πόδια του αλόγου του. Βλέποντας το 

πετραχήλι που φορούσε ολόγυρα από το λαιμό του, ο καλό

γερος είπε στο Γαργαντούα: 

« Σκέτο παπαδαριό είναι ετούτοι εδώ, αρχή δηλαδή του κα

λόγερου . Μα τον άγιο Ιωάννη , εγώ είμαι καλόγερος με τα όλα 

μου. Θα σκοτώσω από δαύτους σαν να πρόκειται για μύγες» . 

Κι ύστερα, καλπάζοντας ξέφρενα , κυνήγησε τους υπόλοι

πους, έτσι που γράπωσε τους τελευταίους και τους θέριζε ό

πως με το δρεπάνι κόδουμε τη σίκαλη , χτυπώντας όπου του 

ερχόταν . 

Εκείνη τη στιγμή, ο Γυμναστής ρώτησε το Γαργαντούα αν 

έπρεπε να ριχτούν στην καταδίωξη . Ο Γαργαντούας απάντη

σε: 
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«Οπωσδήποτε όχι, γιατί σύμφωνα με τους αληθινούς στρα

τιωτικούς κανόνες ποτέ δεν πρέπει να σπρώχνεις τον εχθρό 

σου στην απελπισία, επειδή μια τέτοια ακρότητα πολλαπλα

σιάζει τις δυνάμεις του κι ενισχύει το σθένος του , καταπτοη

μένο κιόλας και καταΟεΟλημένο . Και δεν υπάρχει καλύτερη 

ευκαιρία σωτηρίας για ανθρώπους κλονισμένους και κατακου

ρασμένους από την έλλειψη προσδοκίας της παραμικρότερη ς 

σωτηρίας . Πόσες νίκες δεν αφαιρέθηκαν μέσα από τα χέρια 

των νικητών από τους νικημένους , όταν οι νικητές δεν αρκέ

στηκαν στη λογική , αλλά δοκίμασαν να περάσουν τους πάντες 

από μαχαίρι και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά τους ε

χθρούς τους , δίχως να δεχτούν ν ' αφήσουν έναν ζωντανό για 

να μεταφέρει την είδηση της ήττας! Πάντα να κρατάς όλες τις 

πόρτες και τα μονοπάτια ανοιχτά για τους εχθρούς σου και 

κάλλιο να τους φτιάξεις ασημένιο γεφύρι , για να τους ξαπο

στείλεις. 

- Μάλιστα, είπε ο Γυμναστής, την έπαθαν όμως από τον 

παπά. 

- Αν βάλθηκαν να παραστήσουν τους παπατζήδες στον 

καλόγερο , είπε ο Γαργαντούας , τότε , στην τιμή μου σου λέω , 

σε κακό θα τους βγει. Για κάθε ενδεχόμενο πάντως , ας μη Φύ

γουμε ακόμα . Ας περιμένουμε εδώ σιωπηλοί , γιατί νομίζω πως 

ξέρω αρκετά καλά τι μηχανεύονται οι εχθροί μας . Αυτοί πάνε, 

όπως τους πάει ο άνεμος κι όχι η λογική ». 

Ενόσω λοιπόν περίμεναν έτσι κάτω από τις καρυδιές , ο κα

λόγερος συνέχιζε την καταδίωξή του , κοπανώντας όποιον συ

ναπαντούσε, δίχως οίκτο για οποιονδήποτε , ώσπου άρπαξε έ

ναν καοαλάρη που κουοαλούσε στα καπούλια έναν από εκεί

νους τους κακόμοιρους προσκυνητές. Κι εκεί που πήγαινε να 

του πάρει' τη ζωή, ο προσκυνητής έμπηξε τις φωνές: 

«'Οχου , άγιε ηγούμενε , Φίλτατέ μου, άγιε ηγούμενε , σώσε 

με, σε παρακαλώ! » 

Ακούγοντας αυτά τα λόγια , οι εχθροί στράφηκαν και βλέ

ποντας πως μοναχός του ο καλόγερος έκανε όλο εκείνο το πα

τιρντί , τον Φόρτωσαν χτυπιές , όπως φορτώνεται ένα γαϊδούρι 
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ξύλα . Ο καλόγερος όμως δεν ένιωθε απολύτως τίποτα , κυρίως 

όταν τον χτυπούσαν πάνω στο ράσο του, τόσο χοντρόπετσος 

ήταν. Ύστερα τον έδωσαν να τον φυλάνε δύο τοξότες, και γυ

ρίζοντας τ ' άλογά τους είδαν πως κανένας δε στεκόταν αντι

μέτωπός τους, οπότε συμπέραναν πως ο Γαργαντούας είχε λα

κίσει με την ομάδα του . Κάλπασαν λοιπόν προς τις ΝΙQκαρυ

διές, όσο πιο γρήγορα μπόρεσαν, για να τους πιάσουν, κι ά

Φησαν επιτόπου τον καλόγερο, μονάχο του με τους δύο τοξό

τες να τον φυλάνε. 

Ο Γαργαντούας άκουσε το θόρυοο και τα χλιμιντρίσματα 

των αλόγων και είπε στους ανθρώπους του : 

«Σύντροφοι , ακούω το ποδοοολητό των εχθρών μας και 

διακρίνω κιόλας μερικούς που έρχονται πολυπληθείς καταπά

νω μας . Ας συναθροιστούμε εδώ κι ας προχωρήσουμε με τάξη . 

Έτσι θα μπορέσουμε να τους δεχτούμε προς χαμό τους και 

προς τιμή μας» . 
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Πώς ο καλόγερος απαλλάχτηκε από τους 

φρουρούς του και πώς η περίπολος του 

Πικρόχολου κατατροπώθηκε 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό τέταρτ ... 

Ο καλόγερος , βλέποντάς τους ν' απομακρύνονται έτσι άτα

κτα , άρχισε να εικάζει πως πήγαιναν να επιπέσουν πάνω στο 

Γαργαντούα και τους ανθρώπους του και καταθλιοόταν που 

hεν ήταν σε θέση να τους συντρέξει . Ύστερα πρόσεξε τη συ

μπεριφορά των δύο τοξοτών που τον φύλαγαν και οι οποίοι 

πολύ ευχαρίστως θα έτρεχαν πίσω από το στράτευμα για να 

πλιατσικολογήσουν κατιτί και διαρκώς κοίταζαν κατά τη λα

γκαδιά, όπου κατέοαιναν οι άλλοι. Επιπλέον, ο αδελΦός 

Ιωάννης συλλογιζόταν λέγοντας μέσα του : 

« Ετούτοι εδώ οι άνθρωποι πολύ κακά έχουν ασκηθεί στα 

πολεμικά πράγματα, γιατί ούτε μια φορά δε μου ζήτησαν το 

λόγο μου ότι δε θα το σκάσω και δε μου πήραν το κοντομά

χαιρό μου» . 

Αμέσως τότε τράοηξε το κοντομάχαιρό του και χτύπησε τον 

τοξότη που τον κρατούσε από δεξιά, κόοοντάς του ολότελα τις 

σφραγίτιδες Φλέοες και τις σφραγίτιδες αρτηρίες του λαιμού, 

μαζί με το γαργαρεώνα , ως τους θυρεοειδείς αδένες . Και ανα

σπώντας το ξίφος του του χώρισε το νωτιαίο μυελό μεταξύ του 

οεύτερου και τρίτου σπονδύλου : ο τοξότης έπεσε επιτόπου , 

νεκρός μια κι έξω . Κι ο καλόγερος, γυρίζοντας το άλογό του 

ζεροά , ρίχτηκε πάνω στον άλλον, ο οποίος βλέποντας το σύ

ντροΦό του νεκρό και τον καλόγερο να πλεονεκτεί εις βάρος 

του Φώναζε με δυνατή φωνή : 
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«Όχου, άγιε προκαθήμενε, παραδίνομαι! Άγιε προκαθή

μενε, Φίλτατέ μου, άγιε προκαθήμενε!» 

Ο καλόγερος Φώναζε στον ίδιο τόνο: 

<<'Αγιε πισινοκαθήμενε, Φίλτατέ μου, άγιε πισινοκαθήμενε, 

πόσες θ' αρπάξει ο πισινούλης σου! 

- Όχου , έλεγε ο τοξότης, άγιε ηγούμενε , προσφιλέστατέ 

μου, άγιε ηγούμενε , ο Θεούλης να σε κάνει αοά! 

- Μα το ρούχο που φοράω, έλεγε ο καλόγερος, εδώ θα σε 

χρίσω καρδινάλιο. Παίρνεις λύτρα από ανθρώπους της εκκλη

σίας; Εγώ θα σου δώσω, ετούτη κιόλας τη στιγμή, ένα κόκκινο 

σκουφάκι καρδινάλιου με το ίδιο μου το χέρι». 

Κι ο τοξότης Φώναζε: 

«' Αγιε ηγούμενε, άγιε ηγούμενε, άγιε μελλούμενε αοά, άγιε 

καρδινάλιε, άγιε απ' όλα! Όχου, όχου, βαχ! Όχι, άγιε ηγού

μενε, όχι, καλέ μου αφεντούλη μου ηγούμενε, σ' εσένα παρα

δίνομαι! 

- Κι εγώ σε παραδίνω, είπε ο καλόγερος, σε όλους τους 

διαΟόλους». 

Και μ' ένα μοναδικό χτύπημα του έκοψε το κεφάλι, ανοί

γοντας το κρανίο άνωθεν του κροταφιαίου οστού και αφαι

ρώντας τα δύο βρεγματικά οστά και τη ραοδοειδή ραφή, με 

μέγα μέρος του μετωπικού οστού . Με αυτόν τον τρόπο τού έ

κοψε τα δύο μελίγγια κι άνοιξε βαθιά τα δύο πλευρικά κοιλώ

ματα του εγκεφάλου. Το υπόλοιπο μέρος του κρανίου απόμει

νε κρεμασμένο πάνω στους ώμους του , συγκρατούμενο από 

πίσω από το δέρμα του περιοστέου , όπως το σκουΦί ενός δό

κτορα ,3 Ι 2 μαύρο από πάνω, κόκκινο από μέσα. Έτσι , έπεσε 
καταγής πεθαμένος για τα καλά . 

Αφού έγινε κι αυτό , ο καλόγερος σπιρουνίζει το άλογό του 

και ρίχνεται στ' αχνάρια των εχθρών, οι οποίοι είχαν συναπα-

312. Όσοι είχαν τον τίτλο του δόκτορα φορούσαν στρογγυλό καπέλο. Σε αυτό 
το καπέλο προστέθηκαν αργότερα τέσσερις μπαρέτες κι έτσι πήρε άλλο σχήμα, αυ

τό που διακρίνεται για παράδειγμα, στις προσωπογραφίες του Ραμπελαί , ο ι οποίες 

έγιναν μετά το θάνατό του . 
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ντήσει το Γαργαντούα και τους συντρόφους του σε ανοιχτό πε

ιΊίο . Ήταν τόσο περιορισμένος ο αριθμός τους εξαιτίας της τε

uάστιας σφαγής που είχαν προκαλέσει ο Γαργαντούας με το 

μεγάλο δέντρο του , ο Γυμναστής , ο Πονοκράτης, ο Ευδαίμων 

και οι άλλοι , ώστε άρχιζαν ν' απομακρύνονται βιαστικά, πα

νέντρομοι. και με ταραγμένες τις αισθήσεις και το νου, σαν να 

ι::ί.χαν δει την απτή μορφή και όψη του θανάτου μπροστά στα 

μάτια τους . 

Κι όπως βλέπετε ένα γαϊδούρι , όταν έχει στον κώλο του 

,(' Ηραίον ο[στρον,,3 13 ή μια μύγα να το τσιμπάει, να τρέχει 

Ι'όώ κι εκεί, δίχως να γνωρίζει δρόμο ή μονοπάτι , να ρίχνει το 

φορτίο του κατάχαμα, να σπάζει χαλινάρι και καπίστρι , δίχως 

καλά καλά να παίρνει ανάσα και δίχως να ξαποστάζει και δεν 

~έρεις τι το έπιασε, γιατί δε βλέπεις τίποτα να το αγγίζει, ό

μοια λάκιζαν εκείνοι οι άνθρωποι , έχοντας χάσε ι τα συλλο'ίκά 

του ς, δίχως να καταλαοαίνει κανείς την αιτία της φυγής τους . 

Μ όνο ένας πανικός τρόμος τούς καταδιώκει , τρόμος που το 

μυαλό τους έχει συλλάΟει. 

Βλέποντας ο καλόγερος πως όλη η σκέψη τους ήταν μόνο 

και μόνο να το βάλουν στα πόδια, κατεοαίνει από το άλογό 

του και σκαρφαλώνει σ' ένα μεγάλο βράχο που εξείχε πάνω 

(ιπό το μονοπάτι και με το μεγάλο του κοντόσπαθο χτυπούσε 

κατακέφαλα εκείνους τους φυγάδες με όλη τη δύναμη του χε

υιού του , δίχως να φείδεται και να λυπάται τους κόπους του. 

Και σκότωσε τόσους και τόσους άλλους έριξε κατάχαμα , ώστε 

το κοντόσπαθό του κόπηκε στα δύο. Τότε είπε μέσα του ότι 

ιψκετά είχε λιανίσει και σκοτώσει κι ότι οι υπόλοιποι έπρεπε 

v(( γλιτώσουν , για να κομίσουν την είδηση της μάχης . 

Οπότε , έσφιξε στο χέρι του τον πέλεκυ κάποιου απ' όλους 

Ι ' κι- ίνους που κείτονταν εκεί νεκροί και ξαναγύρισε στο βράχο 

ωt1, περνώντας τον καιρό του να βλέπει τους εχθρούς που 

.' Ι J . Oestre JunonicqHe: ντάβανος. Είναι η τιμωρ ία που η Ήρα έστειλε στην α

ν ιι ζηλό τη ς Ι ώ, όταν αυτή μεταμορΦώθηκε σε γελάδα. 
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τρέπονταν σε φυγή και κουτρουοαλούσαν πάνω στα πτώματα. 

Και το μόνο που έκανε ήταν να υποχρεώνει τους πάντες ν ' α

Φήσουν τις λόγχες, τα σπαθιά, τα δόρατα και τ ' αρκεοούζιά 

τους . Όσο για εκείνους που κουοαλούσαν τους προσκυνητές 

σφιχτοδεμένους , τους υποχρέωνε να ξεκαοαλικέψουν και πα

ράδινε τ ' άλογά τους στους περί ου ο λόγος προσκυνητές , κρα

τώντας τους κοντά του κατά μήκος του περάσματος , μαζί με 

τον Απαλαργαχτύπα , τον οποίο κράτησε αιχμάλωτο. 
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Πώς ο καλόγερος έφερε πίσω τους προσκυνητές 
και τα καλά λόγια που τους είπε ο Γκρανγκουζιέ 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό πέμπτο 

Όταν αυτή η συμπλοκή έληξε, ο Γαργαντούας αποχώρησε 

με τους ανθρώπους του , εκτός από τον καλόγερο, και με το 

σκάσιμο της μέρας έφτασαν στου Γκρανκουζιέ, που καθισμέ

νος στο κρεΌάτι του προσευχόταν στο Θεό για τη σωτηρία 

τους και τη νίκη. Και βλέποντάς τους σώους και αΌλαΌείς, 

τους αγκάλιασε με πολλή αγάπη και ζήτησε να μάθει νέα για 

τον καλόγερο . Όμως ο Γαργαντούας τού απάντησε πως οπωσ

<'ιήποτε οι εχθροί τους είχαν τον παπά στο χέρι . 

«Κακό συναπάντημα λοιπόν τους βρήκε» είπε ο Γκραν

γκουζιέ, πράγμα, όπως ξέρουμε, ολότελα αληθινό. Γι ' αυτό ι

σχύει ως τις μέρες μας η παροιμία «παπάς στο χέρι, κακό θα 

φέρει» . 

Και παράγγειλε να τους ετοιμάσουν ένα γερό πρωινό, για 

να συνέλθουν. Όταν όλα ετοιμάστηκαν, κάλεσαν το Γαργα

ντούα στο τραπέζι. Όμως εκείνος ήταν τόσο πειραγμένος, που 

ο καλόγερος δεν εμφανιζόταν, ώστε δεν είχε όρεξη ούτε να 

φάει ούτε να πιεί. 

Ξαφνικά τελείως , να σου που καταφτάνει ο καλόγερος κι 

από την πόρτα της πίσω αυλής άρχισε τις φωνές : 

"Φρέσκο κρασί , φρέσκο κρασί, Γυμναστή φιλαράκο μου! ) 

Ο Γυμναστής πετάχτηκε έξω κι είδε πως ήταν ο αδελΦός 

Ιωάννης που κουΌαλούσε πέντε προσκυνητές και τον Απαλαρ

γαχτύπα αιχμάλωτο. Τότε βγήκε να τον προϋπαντήσει ο Γαρ

γαντούας και τους έκο.ναν την καλύτερη υποδοχή που μπο

ρούσαν. Ύστερα τον οδήγησαν μπροστά στον Γκρανκουζιέ , ο 
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οποίος ρώτησε να μάθει όλες τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς 

του . Ο καλόγερος του αφηγήθηκε τα πάντα : πώς τον είχαν 

πιάσει και πώς είχε απαλλαγεί από τους τοξότες και τη σφαγή 

που είχε κάνει πάνω στο δρόμο και πώς είχε πάρει πίσω τους 
προσκυνητές και είχε Φέρει και το στρατηγό Απαλαργαχτύπα . 

Ύστερα κάθισαν να συμποσιαστούν χαρωπά όλοι μαζί. 

Στο μεταξύ ο Γκρανγκουζιέ ρωτούσε τους προσκυνητές 

από ποια χώρα ήταν, από πού έρχονταν και πού πήγαιναν . 

Ο Ξεθεωθηκαοαδίζης απάντησε για λογαριασμό όλων : 

« Άρχοντά μου, εγώ είμαι από τον Άγιο Ζενού στο Μπερ

ρύ . Ετούτος είναι από το Παλυό . Εκείνος εκεί από το Ονζαί , 

εκείνος ο άλλος από το Αρζύ κι ετούτος εδώ από τη Βιλμπερ

νέν. Ερχόμαστε από τον Άγιο Σεοαστιανό, κοντά στη Νάντη, 

και γυρίζουμε στα σπίτια μας, σταθμεύοντας για λίγο εδώ κι 

εκεί. 

- Πολύ ωραία, είπε ο Γκρανγκουζιέ , αλλά εσείς τι πηγαί

νατε να κάνετε στον 'Αγιο Σεοαστιανό; 

- Πηγαίναμε να ικετεύσουμε να μας γλιτώσει από την πα

νούκλα, είπε ο ΞεθεωθηκαΟαδίζης.314 

314. Ο αναγνώστης θα έχει οπωσδήποτε προσέξει ότι στις διηγήσει.ς -και κυ
ρίως στους διαλόγους- αυτού του βιβλίου γίνονται αναφορές, επικλήσεις κα ι συ

ζητήσεις για αγίους, ενώ κατάρες (π . χ. «Φωτιά του αγίου Αντωνίου» , βλ . κεφ. 13) 
σχετίζονται με ιερά πρόσωπα , πραγματικά ή φανταστικά. Ο λαϊκός πολιτισμός του 

Μεσαίωνα. αλλά και της Αναγέννησης , με προεκτάσεις ως την εποχή μας, έχει στη

ρίξει την άποψη ότι υπάρχουν άγιοι. θεραπευτές ασθενειών. που είναι ταυτόχρονα 

και οι δημιουργοί αντίστοιχων κακι;)ν . Λεπτομερειακή ανάλυση του θέματος έχει 

γίνει από τον Jea Il DelumeH u (βλ. σχετικά στη ΒιβλιογραΦία). σελ. 78-102 κυρίως. 
Έτσι. σαράντα περίπου αρριίJστιες είχαν και στην εποχή του Ραμπελαί το όνομα ε

νός αγίου, δίχως ν ' αποκλείεται διάΦοροι άγιοι να προκαλούσαν την ίδια αρρώ

στια. Οι περισσότερο επίφοβες καταστροφές που ανταποκρίνονται στις πραγματι

κότητες των καιρών ήταν: η φωτιά του αγίου Αντωνίου (γαγγραινώδη ερυθήματα) , 

το κακό του αγίου Ιωάν )'η , όπως και του αγίου Λου (επιληψία). το κακό του αγίου 

Ακαίρη ή του αγίου Ματσυρίι'ου (τρέλα), του αγίου Ροκ ή του αγίου Σεβαστιανού 

(πανούκλα), του αγίου Φιάκρ (αιμορροίδες, παρασάρκωμα του απηυθισμένου), 

του αγίου Μορ ή του αγίου 2ενού (αρθρίτιδα). 

Θα παρατηρήσει κανείς ότι μερικές από αυτές τις αρρώστιες συνδέονται λεκτι

κά με το συγκεκριμένο άγιο. Για παράδειγμα. ο άγιος Ζενού (Saint-Genou), που 
γράφετα ι και προφέρεται ι\πως η λέξη genou (= γόνατο) , σχετίζεται με την αρθρί-
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- Ω. ταλαίπωροι άνθρωποι , είπε ο Γκρανγκουζιέ , θεωρείτε 

πως η πανούκλα έρχεται από τον Άγιο Σεοαστιανό; 

- Ναι , οπωσδήποτε, απάντησε ο Ξεθεωθηκαοαδίζης , οι ιε

Qοκήρυκές μας μας το βεΟαιώνουν. 

- Α, μπα; είπε ο Γκρανκουζιέ , οι ψευτοπροφήτες σας α

ναγγέλλουν τέτοια αυθαίρετα πράγματα; Βλαστημούν τους 

bίκαιους και τους άγιους του Θεού, σε βαθμό που τους εξο
μοιώνουν με τους διαοόλους , που μόνο το κακό κάνουν μετα

ξύ των ανθρώπων, όπως ο Όμηρος, που γράφει ότι η πανού

κλα διαδόθηκε στο στράτευμα των Ελλήνων από τον Απόλλω

να. κι όπως οι ποιητές , που φαντάζονται έναν ολάκερο σωρό 

από βυσσοδομούντες δαίμονες και μοχθηρούς θεούς; Έτσι δί

i'1aaXE στο Σιναί ένας ψευτοϋποκριτής ότι ο άγιος Αντώνιος 

~oαζε φωτιά στα σκέλια, ο άγιος Ευτρόπιος έκανε τους υδρω

πικούς, ο άγιος Γιλδάς τους τρελούς, ο άγιος Ζενού τους αρ

()ριτικούς.3Ι5 Τον τιμώρησα όμως τόσο παραδειγματικά , πα-

τι/)α και τα αρθριτικά , που αφορούν κλειδώσεις και τα γόνατα . Στην τάξη των α

γίων υπάρχει ιεραρχία και κάθε άγιος είναι επιφορτιομένος μ' ένα ρόλο : όπως ο ά

γιος Πέτρος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, ο άγιος Αντώνιος κρατάει το 

α,·ων πύρο Ο φιλόλογος Henri Estienne , σύγχρονος περίπου του Ραμπελαί. γράφει 
"την Υπέρ Ηροδότου Απολογία: "Κάθε άγιος μπορεί να στείλει την ίδια ασθένεια. 

[ην οποία μπορεί επίσης να θεραπεύοει ... Είναι αλήθεια πως υπάρχουν άγιοι πιο 
χολερικοί και πιΟ επικίνδυνοι από άλλους . Ανάμεσά τους ο άγιος Αντώνιος είναι 

" σπουδα ιότερος, επειδή κατακαίει τα πάντα για την ελαχιστότερη προσβολή που 

Οα γίνε ι σε βάρος του ή σε βάρος των ευνοουμένων του (αγίων και οσίων) .. . ». Στις 

(ιμέσως επόμενες γραμμές του κειμένου του , ο Ραμπελαί υποστηρίζει πως η σύγχυ-

0'1 ανομάτων και ασθενειών (όπως στην περίπτωση του αγίου Ζενού) βρίσκεται στη 
Ilάση τέτοιων δοξασιών . Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτή είναι η άποψη των φω

ησμένων πνευμάτων της εποχής του και η έρευνα έχει τονίσει ότι ο 160ς αιώνας εί

ναι η εποχή της αμφισβήτησης της θρησκείας και της πίστης. Κεφαλαιώδες είναι 

από αυτή την άποψη το έργο του lucien Febvre, που αναφέρεται στη Βιβλιογρα
φί.α. 

315 . Ο Ραμπελαί παραθέτει τρία παραδείγματα. όπου το όνομα των αγίων συν
Μεται με το όνομα μιας ασθένειας ή προέρχεται από αυτήν. Εκτός από τον άγιο 

Ζι'νού. που αναφέρθηκε στην προηγούμενη σημείωση , ο άγιος Ευτρόπιος (Eutrope) 
οιι νδέεται με την υδρωπικία , λέξη που μοιάζει φωνητικά με το όνομά του . Όσο για 

τοιις τρελούς , ονομάζονταν , στην εποχή του Ραμπελαί , Gilles (Ζιλ) , απ ' όπου και 

" ('ιγ ιος Ζιλδάς (Saint-Gildas). 
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ρόλο που με αποκάλεσε αιρετικό, ώστε από εκείνη την εποχή 

και μετά κανένας ψευτοπροΦήτης316 δεν τόλμησε να πατήσει 
στην επικράτειά μου. Κι εκπλήσσομαι που ο βασιλιάς σας τους 

αφήνει να κηρύττουν τέτοια σκανδαλώδη κηρύγματα εδώ κι ε

κεί στο βασίλειό του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν μεγα

λύτερη τιμωρία από εκείνους που με την τέχνη της μαγείας και 

άλλα τεχνάσματα θα σκόρπιζαν την πανούκλα στη χώρα. Η 

πανούκλα σκοτώνει απλά και μόνο το σώμα, ενώ τέτοιοι λαο

πλάνοι δηλητηριάζουν τις ψυχές». 

Ενώ ο Γκρανγκουζιέ έλεγε στον Ξεθεωθηκαοαδίζη αυτά τα 

λόγια, μπήκε ο καλόγερος με ύφος αποφασιστικό και ρώτησε 

τους προσκυνητές 

«Από πού είσαστε , βρε κακομοίρηδες; 

- Από τον 'Α γιο Ζενού , είπαν. 

Κ ' e.' Τ λ ' δ" 317 - αι τι γινεται ο αυας ρανσε ιον, ο σπου αιος ποτης; 

ρώτησε ο καλόγερος. Κι οι καλόγεροι τι καλά τρώνε; Μα του 

Θεούλη το κορμί, σας παλαμαριάζουν τις γυναίκες σας, ενόσω 

εσείς το έχετε ρίξει στα προσκυνήματα! 

- Χμμ, χμμ! έκανε ο ΞεθεωθηκαΟαδίζης. Δε φοοάμαι για 

τη δικιά μου , γιατί όποιος τη δει μέρα, δε θα γκρεμοτσακιστεί 

να της κάμει βίζιτα τη νύχτα! 

- Για κοίτα μπάσιμο! είπε ο καλόγερος . Δεν πάει να είναι 

316. Caphart (Cafard στη σύγχρονη γραφή): πλανόδιοι άνθρωποι του Θεού , 

που είχαν αυτοχριστεί κήρυκες του θείου λόγου και τιμητές των ανθρώπινων πρά

ξεων . Έσπερναν τον τρόμο στους πληθυσμούς μικρών και μεγάλων πόλεων και δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτοί εξελίχτηκαν σε αρχηγούς ανταρσιών εναντίον 

αιρετικών , Εβραίων και μαγισσών. Τα κηρύγματά τους είχαν συχνά το χαρακτήρα 

επίθεσης κατά της επίσημης Εκκλησίας ή εναντίον κάθε εξουσίας που έδειχνε ανο

χή σε θρησκευτικά ζητήματα. Αξιόλογη είναι η ανάπτυξη του ρόλου τους στο έργο 

του Jean DeIumeau (βλ . ΒιβλιογραΦία). Το όνομά τους αποτελεί μάλλον παραφθο

ρά της ελληνικής λέξης «καθαρός», εξ ου και Cathare στα γαλλικά. Για το κίνημα 
των Καθαρών στη νότια Γαλλία κατά το 120 αιώνα υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία . 

Στη γλώσσα μας : Ζακ Λακαρριέρ, Οι Γνωστικοί , μετάφραση Μ. Κουτούζη , εκδ. 

Χατζηνικολή. 1975 , σελ . \ΟΙ . • 
317. Ο Antoine de Ia Garde de Tranchelion ήταν αβάς στο μοναστήρι του αγίου 

Ζενού στην περίοδο 1512-1520. Κατασπατάλησε την περιουσία του μοναστηριού. 
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τόσο άσχημη όσο η Περσεφόνη, τρανταγμός κι ανατριχίλα θα 

την πιάσει, μα το Θεό, από την ώρα που παρουσιαστεί καλό

γερος στα πέριξ, γιατί ένας καλός εργάτης βάζει με πλήρη α

πάθεια ό,τι έχει και δεν έχει στη δουλειά του. Βλογιά να με 

κόψει , αν στο γυρισμό σας δεν τις βρείτε γκαστρωμένες, γιατί 

η σκιά ενός καμπαναριού και μόνο είναι γονιμοποιός . 

- Σαν το νερό του Νείλου, είπε ο Γαργαντούας, αν πιστέ

ψεις το ΣτράΟωνα. Κι ο Πλίνιος, στη Φυσική Ιστορία του, βι

ολίο 7, κεφάλαιο 3, υποστηρίζει πως αυτή η γονιμότητα οφεί
λεται στο ψωμί, στα ρούχα και στην κράση».31 8 

Τότε ο Γκρανγκουζιέ είπε: 

«Πηγαίνετε, ταλαίπωροι άνθρωποι, στο όνομα του πλάστη 

Θεού και είθε να είναι αιώνιος οδηγός σας . Από εδώ και 

μπρος μην ξεκινάτε έτσι εύκολα τέτοια ταξίδια βδελυρά κι ά

χρηστα. Να φροντίζετε τις οικογένειές σας , να εργάζεστε ο 

καθένας κατά την κλίση του , να νοιάζεστε για την αγωγή των 

παιδιών σας και να ζείτε όπως διδάσκει ο καλός απόστολος 

άγιος Παύλος. Κάνοντας έτσι , θα έχετε τη Φύλαξη του Θεού , 

των αγγέλων και των αγίων και δε θα υπάρξει πανούκλα ούτε 

κακό που θα σας βλάψει». 

Ύστερα, ο Γαργαντούας τούς οδήγησε στην τραπεζαρία , 

όπου τους προσΦέρθηκε τροφή . Όμως οι προσκυνητές δεν έ

καναν άλλο από το ν ' αναστενάζουν και είπαν στο Γαργα

ντούα: 

«Q , ευτυχισμένη η χώρα που έχει για αΦέντη τέτοιον άν
θρωπο! Η πνευματική μας οικοδόμηση και διδαχή προόδευσε 

περισσότερο μ' εκείνα τα λόγια του παρά με όλα τα κηρύγματα 

που από τους άμοωνες ακούστηκαν ποτέ στην πόλη μας. 

318. Ο Στράβων (Γεωγραφικά ) και ο Πλίνιος (Φυσική Ιστορία) κάνουν λόγο 

για τη γονιμότητα των γυναικών της Αιγύπτου και την αποδίδουν στο νερό του 

Νείλου. Το ψωμί, τα ρούχα και η κράση, δηλαδή η καλλιέργεια των δημητριακών , 

τα υφάοματα και ο τρόπος διατροφής ήταν τρεις τομείς όπου ο Νείλος είχε ευερ

γπικά αποτελέσματα . Σχετικά αναφέρει ο Πλούταρχος στο Περί Ίσιδας και Οσί

(!ιδος, βιβλίο 6, κεφ . 28 και 33 . 
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- Πρόκειται ακριοώς , είπε ο Γαργαντούας , γι ' αυτό που 

αναφέρει ο Πλάτων στην Πολιτεία, βιολίο 5, ότι δηλαδή οι 
πολιτείες θα είναι ευτυχείς , όταν οι βασιλείς θα φιλοσοφούν ή 

οι φιλόσοφοι θα βασιλεύουν». 

Ύστερα έδωσε εντολή να γεμίσουν τα δισάκια τους με φα

γώσιμα , τα μπουκάλια τους με κρασί, έδωσε στον καθένα τους 

ένα άλογο για ανακούφιση στο υπόλοιπο του δρόμου και κά

μποσα νομίσματα, για να έχουν να περάσουν. 
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Πώς ο Γκρανγκουζιέ Φέρθηκε με ανθρωπιά 
στον αιχμάλωτο Απαλαργαχτύπα 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό έκτο 

'Οταν ο Απαλαργαχτύπας παρουσιάστηκε μπροστά στον 

Γκρανγκουζιέ, εκείνος τον ρώτησε ποια ήταν τα σχέδια και οι 

επιβουλές του Πικρόχολου και τι σκοπό επιδίωκε ξεσηκώνο

ντας τέτοια φασαρία και κακό. Σε αυτά ο Απαλαργαχτύπας α

πάντησε ότι σκοπός και στόχος του ήταν η κατάληψη όλης της 

χώρας, αν ήταν μπορετό, για την προσβολή που είχε γίνει 

στους λαγανάδες του. 

«Πολύ μακριά το πάει, είπε ο Γκρανγκουζιέ . Όποιος πολ

λά επιχειρεί, δύσκολα ευδοκιμεί. Πάει πια η εποχή, όπου κα

τακτούσαν έτσι βασίλεια, ζημιώνοντας τον πλησίον χριστιανό 

αδελΦό . Αυτή η μίμηση των αρχαίων, Ηρακλή, Αλέξανδρου , 

Αννίβα , Σκιπίωνα, Καίσαρα και άλλων κατακτητών, είναι α

συμβίβαστη με τις διδαχές του Ευαγγελίου, που μας παραγ

γέλνουν να φυλάμε, να προστατεύουμε, να βασιλεύουμε και να 

κυβερνάμε τις χώρες μας και τη γη μας κι όχι να εισβάλλουμε 

μ' εχθρικές προθέσεις σε ξένους τόπους. Κι αυτό που οι Σα

ρακηνοί κι οι βάρβαροι αποκαλούσαν άλλοτε παλικαριά εμείς 

το λέμε σήμερα ληστεία και κακουργία. Καλύτερα θα έκανε ο 

Π ι.κρόχολος να περιοριζόταν στον οίκο του και να τον κυοερ

νούσε σαν βασιλιάς παρά να έρθει και να προσοάλει το δικό 

μου σπίτι λεηλατώντας το εχθρικά. Γιατί με την καλή κυοέρ

νηση θα τον πλούτιζε , ενώ με τον ερχομό του να με ληστέψει 

Οα τον καταστρέψει. 

» Πήγαινε, λοιπόν, με του Θεού τ' όνομα οδηγό , κι ακολού

Οησε το δρόμο του καλού: δείξε στο βασιλιά σου τις πλάνες 
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που θα υποπέσουν στη γνώση σου και ποτέ μην τον συμ60υ

λεύσεις έχοντας κατά νου το προσωπικό σου όφελος, γιατί μέ

σα στη γενική ζημιά χάνεται κι ό,τι δικό σου έχεις. Όσο για 

τα λύτρα, ώστε να κερδίσεις την εξαγορά σου, σου τα χαρίζω 

ολότελα και θέλω να σου επιστραφούν τόσο τ' άρματα, όσο 

και το άλογό σου. 

»Έτσι πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε γείτονες και Φίλους 

παλιούς, αφού ετούτη εδώ η διαφορά μας δε λογαριάζεται 

στην κυριολεξία για πόλεμος, καθώς λέει κι ο Πλάτων στην 

Πολιτεία, βι6λίο 5, ο οποίος δεν ήθελε να γίνεται λόγος περί 
κηρυγμένου πολέμου , αλλά περί ανταρσίας, όταν οι Έλληνες 

συγκρούονταν μεταξύ τους. Κι αν κατά τύχη κακή κάτι τέτοιο 

συνέ6αινε , συνιστά να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή μετριο

πάθεια. Αν εσείς την ονομάζετε πόλεμο, δεν παύει να είναι 

μια επιπόλαιη υπόθεση, γιατί δεν εισχωρεί στα κατά6αθα της 

ψυχής μας , αφού κανείς μας δε νιώθει την τιμή του προ

σ6ε6λημένη και το ζήτημα στην ουσία του δεν είναι παρά η ε

πανόρθωση κάποιου σφάλματος που έκαναν οι άνθρωποί μας 

-εννοώ οι δικοί σας και οι δικοί μας- το οποίο, κι αν ακόμα 

υπέπεσε στην αντίληψή σας, οφείλατε να το αφήσετε να περά

σει, γιατί εκείνοι που πιάστηκαν στα χέρια άξιζαν μάλλον τη 

περιφρόνηση παρά την έγνοια σας, τη στιγμή μάλιστα που 

προσφέρθηκα να τους αποζημιώσω για τη ζημιά που έπαθαν . 

Ο Θεός θα είναι δίκαιος κριτής της διαφοράς μας και τον ι

κετεύω να με πάρει από ετούτη τη ζωή καλύτερα και ν' αφα

νίσει όλο μου το βιος μπροστά στα μάτια μου παρά να προκα

λέσω την οργή του για το παραμικρό , είτε εγώ είτε οι δικοί 

μου». 

Αφού είπε αυτά τα λόγια και τελείωσε, κάλεσε τον καλό

γερο και τον ρώτησε μπροστά σε όλους: 

«ΑδελΦέ Ιωάννη, καλέ μου Φίλε , εσύ έπιασες αυτόν εδώ το 

στρατηγό Απαλαργαχτύπα; 

- Μεγαλειότατε , είπε ο καλόγερος, μπροστά σου βρίσκε

ται αυτοπροσώπως κι έχει τα χρονάκια του, μαζί και νου και 
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γνώση . Προτιμώ να το μάθεις από το ίδιο του το στόμα παρά 

να σου το πω εγώ» . 

Τότε ο Απαλαργαχτύπας είπε: 

«ΑΦέντη, αυτός με συνέλαοε πράγματι κι αναγνωρίζω με 

κάθε παρρησία πως είμαι αιχμάλωτός του. 

- Όρισες λύτρα γι' αυτόν; ρώτησε ο Γκρανγκουζιέ τον 

καλόγερο . 

- Όχι, απάντησε ο καλόγερος, κι ούτε που σκοτίζομαι γι ' 

αυτό το ζήτημα. 

- Πόσα, είπε ο Γκρανγκουζιέ, θα ήθελες , επειδή τον αιχ

μαλώτισες ; 

- Τίποτα , τίποτα, είπε ο καλόγερος , δεν είναι τα λεφτά 

που με ωθούν». 

Τότε διέταξε ο Γκρανκουζιέ να μετρηθούν στον καλόγερο, 

παρουσία του Απαλαργαχτύπα , εξήντα δύο χιλιάδες ευαγγελι

στάρια3 1 9 γι ' αυτή την αιχμαλωσία , πράγμα που έγινε κιόλας ε
νόσω έοαζαν στον Απαλαργαχτύπα να κολατσίσει, κι ο 

Γκρανγκουζιέ τον ρώτησε αν ήθελε να μείνει μαζί του ή προ

τιμούσε να επιστρέψει στο βασιλιά του. 

Ο Απαλαργαχτύπας απάντησε ότι θα έκανε όπως θα τον 

συμΟούλευε. 

«Σ' αυτή την περίπτωση, είπε ο Γκρανγκουζιέ , γύρισε στο 

βασιλιά σου κι ο Θεός να είναι μαζί σου». 

Ύστερα του έδωσε ένα όμορφο σπαθί από τη Βιέν,320 με 
θηκάρι στολισμένο με χρυσούς αμπελόκλωνους [τους λεγόμε

νους όσχους] κι ένα χρυσό περιδέραιο που ζύγιζε εφτακόσιες 

319. Οι βασιλείς της Αγγλίας Ερρίκος Ε' (141 3- 1422) και Ερρίκος Στ' (1422-
147 Ι) είχαν αναγνωριστεί αντιβασιλείς και διάδοχοι του θρόνου της Γαλλίας μετά 
Γ η μάχη του Αζενκούρ και τη συνθήκη τη ς Τρουά του 1420. Αυτοί οι βασιλείς είχαν 

Il r(Jf I σε κυκλοφορία νομίσματα που στη μια πλευρά απεικόν ιζαν τον Ευαγγελισμό 

" " Θεοτόκου . Τα νομίσματα αυτά είχαν γίνει γνωστά ως saluz (χαιρετισμοί , ευαγ
γ ι ·λισμο ί) . 

J20. Vienne : πόλη της κεντρικής Γαλλίας , γνωστή από το 120 αιώνα κιόλας , 

γlΗ τα σπαθιά της . 
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δύο χιλιάδες μάρκα,32Ι στολισμένο με καλοδουλεμένα πετρά
δια, που θα τα εκτιμούσαμε σ' εκατόν εξήντα χιλιάδες δουκά

τα. Κι από πάνω , του έδωσε δέκα χιλιάδες σκούδα ως τιμητι

κό δώρο. Μετά από αυτή την κουοέντα του Γκρανγκουζιέ , ο 

Απαλαργαχτύπας κα6άλησε το άλογό του κι ο Γαργαντούας 

τού όρισε για ατομική του ασΦάλεια τριάντα οπλίτες κι εκατόν 

είκοσι τοξότες υπό τις διαταγές του Γυμναστή, ώστε να τον 

συνοδεύσουν ως τις πύλες της Λα Ρος Κλερμό, για κάθε ενδε

χόμενο. 

Όταν ο Απαλαργαχτύπας έφυγε, ο καλόγερος επέστρεψε 

στον Γκρανγκουζιέ τα εξήντα δύο χιλιάδες ευαγγελιστήρια 

που είχε πάρει , λέγοντας : 

«Μεγαλειότατε , δεν είναι ώρα για να κάνεις τέτοια δώρα. 

Περίμενε να τελειώσει ετούτος ο πόλεμος , γιατί δεν ξέρουμε τι 

απρόοπτα μπορεί να παρουσιαστούν . Και πόλεμος δίχως γε

ρά χρηματικά αποθέματα δεν είναι παρά πνοή αδύναμη. Τα 

νεύρα κάθε μάχης είναι τα λεφτά . 

- Τότε , είπε ο Γκρανγκουζιέ, θα σε αποζημιώσω στο τέλος 

με μια γερή ανταμοιοή , καθώς και όλους εκείνους που θα μ' 

έχουν υπηρετήσει καλά». 

321. Το μάρκο ισοδυναμεί μ . ένα τέταρτο του κιλού. Αυτό το περιδέραω ζί>γιζε 
λοιπόν J75.000 κ ιλά περίπου. 
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Πώς ο Γκρανγκουζιέ κινητοποίησε τις 
λεγεώνες του και πώς ο Απαλαργαχτύπας σκότωσε 

τον Πρωιμάχλαδο κι ύστερα φονεύθηκε κατ' εντολή 
του Πικρόχολου 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό έοδομο 

Κατά τας ημέρας εκείνας, οι προύχοντες του Μπεσσέ , της 

Παλιάς Αγοράς , οι δημογέροντες από τα κεφαλοχώρια του Α

γίου lακώοου, της Σοάρνας , του Παριγύ , της Ποταμιάς, της 

Ρος Σαιν-Πολ , του Βο-Μπρετόν , του Ποντιγύ, του Καλλιγό

οουνου , του Ποντ ντε Κλαμ, της Μαυρόχηνας , του Μεγαοου

νού, της Μπουρντ , του Λαοιγιομέρ, του Ουίσμ , του Σερζέ, του 

γσσέ, του Αγίου Λουάνδου , του Πανζού , του Κουντρό , του 

Βερόν , του Κουλαίν, του Σουζέ, της Βαρέν, του Μπουργκέιγι , 

τη ς lλ-Μπουσάρ , του Κρουλαί , του Νακραί, του Καντ , του 

Μονσορό κι άλλους γειτονικούς τόπους322 έστειλαν πρεσοείες 
στον Γκρανγκουζιέ για να του πουν πως είχαν ενημερωθεί για 

τ' άδ ικα που του έκανε ο Πικρόχολος και πως , χάρη στην πα

λιά τους συνομοσπονδία , του πρόσφεραν ό ,τι τους ήταν μπο

ρετό, τόσο σε άντρες και σε χρήματα , όσο και σε άλλα πολε

μοφόδια . 

Το σύνολο των χρηματικών προσφορών τους ανερχόταν , 

σύμφωνα με τους λογαριασμούς τους , σε εκατόν τριάντα τέσ-

322. Περιοχές γύρω από το Σινόν και το Σομύρ. Είναι πιθανόν ότι αυτά τα χω

ι"ά και κεφαλοχώρια συγκροτούν τη Συνομοσπονδία των Εμπόρων του Λουάρ και 
των Παραποτάμων του, οι οποίοι είχαν αντιδικήσει με τον Γκοσέ ντε Σαιντ-Μαρτ, 

που αποτέλεσε το πρότυπο του βασιλιά Π ικρόχολου (βλ. σημ. 233). 
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σερα εκατομμύρια και δυόμισι χρυσά σκούδα. Τα στρατεύμα

τα περιελάμοαναν δεκαπέντε χιλιάδες πεζούς, τριάντα δύο χι

λιάδες του ελαφρού ιππικού, ογδόντα εννιά χιλιάδες αρκεοου

ζιοΦόρους, εκατόν σαράντα χιλιάδες άμισθους εθελοντές, έντε

κα χιλιάδες διακόσια κανόνια , διμούτσουνα πυροοόλα, βασι

λίσκους και σπιρόλες, καθώς και σαράντα επτά χιλιάδες πυ

ροοολητές, όλοι μισθοδοτημένοι και τροφοδοτημένοι για έξι 

μήνες και τέσσερις μέρες. Ο Γαργαντούας ούτε απέρριψε ούτε 

αποδέχτηκε ξεκάθαρα αυτή την προσφορά. Ευχαριστώντας 

τους όμως θερμά, τους είπε πως θα έφερνε σε πέρας αυτόν τον 

πόλεμο με τέτοιον τρόπο, ώστε δε θα ήταν ανάγκη να κινητο

ποιηθούν τόσοι έντιμοι άνθρωποι. Έστειλε μόνο μυστικούς 

του για να φέρουν πίσω εν πλήρει τάξει τις λεγεώνες που συ

νήθως διατηρούσε σταθμευμένες στα πεδία της Ντεοινιέρ , του 

Γκρα6ό και του Κινκεναί,323 και που περιελάμοαναν δυόμισι 
χιλιάδες οπλοΦόρους, εξήντα έξι χιλιάδες πεζικάριους, είκοσι 

έξι χιλιάδες αρκεοουζιοΦόρους, διακόσια βαριά πυροΟόλα, 

είκοσι δύο χιλιάδες πυροοολητές κι έξι χιλιάδες του ελαφρού 

ιππικού, όλοι τους σε λόχους και ίλες. Και τους ακολουθού

σαν τόσο καλά οργανωμένες επικουρίες επιμελητείας, τροφο

δοσίας, ιπποκομίας, οπλοποιίας και όλοι εκείνοι οι βοηθητι

κοί που είναι απαραίτητοι στη συνοδεία των εφοδίων και των 

σκευοφόρων . Κι όλοι μαζί ήταν τόσο τέλειοι γνώστες της 

στρατιωτικής τέχνης , με τόσο πλήρη εξάρτυση, ικανοί ν' ανα

γνωρίζουν και ν ' ακολουθούν τόσο εύκολα τα λάοαρά τους, 

ταχείς στην κατανόηση των λοχαγών τους κι έτοιμοι να υπα

κούσουν στα προστάγματά τους, τόσο ζωηροί στο τρέξιμο, 

τόσο απόκοτοι στις εφορμήσεις, τόσο σώφρονες στην προώθη

ση, ώστε περισσότερο έμοιαζαν με αρμονία οργάνου κι ακρί

οεια ωρολογιακού μηχανισμού παρά με στράτευμα ή ένοπλο 

σώμα . 

323 . Η Ντεβινιέρ και το Σαβινύ ήταν ιδιοκτησίες του πατέρα του Ραμπελαί . 

που είναι πιθανό ότι είχε περιουσιακά στοιχεία και στα χωριά του Γκραβό και του 
Κ ενκναί . τα οποία βρίσκονται επίσης στην περιοχή του Σινόν . 
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Όταν ο Απαλαργαχτύπας έφτασε, παρουσιάστηκε στον Πι

κρόχολο και του αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια ό,τι είχε κά~ 

με ι και είχε δει. Στο τέλος τον συμδούλεψε , με λόγια αποφα

οιστικά, να καταλήξει σε συμδιδασμό με τον Γκρανγκουζιέ, 

για τον οποίον αισθανόταν πως ήταν ο πιο καλόγνωμος άν

θρωπος του κόσμου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει· ούτε κέρ

οος ούτε λογική υποδάλλοντας σε τέτοια κακομεταχείριση 

τους γείτονές τους, από τους οποίους ουσιαστικά μόνο καλό 

ι ' ίχαν δει πάντα και πως ποτέ δε θα κατάφερναν να βγουν 

από αυτή την περιπέτεια παρά με μεγάλη βλάδη και δυστυχία 

ωυς, γιατί η δύναμη του Πικρόχολου δεν ήταν επιτέλους τέ

τοια ώστε να μην είναι σε θέση ο Γκρανγκουζιέ να τους περά

οα μαχαίρι. Δεν είχε καλά καλά τελειώσει τα λόγια του κι ο 

Π ρωιμάχλαδος είπε με δυνατή φωνή: 

«Πανδυστυχής ο ηγεμόνας που τον υπερετούν τέτοια άτομα 

και τα οποία τόσο εύκολα διαΦθείρονται , όπως διαπιστώνω 

<'ηι συμδαίνει με τον Απαλαργαχτύπα, γιατί βλέπω πως η διά

(·Ι εσή του έχει τόσο πολύ αλλάξει, ώστε ευχαρίστως θα συντασ

οόταν με τους εχθρούς μας για να πολεμήσει εναντίον μας και 

να μας προδώσει, αν βέ6αια εκείνοι είχαν θελήσει να τον κρα

τήσουν . Όπως όμως η αρετή απ' όλους, φίλους κι εχθρούς , ε

γκωμιάζεται κι εκτιμάται , όμοια η απιστία γίνεται γρήγορα 

γνωστή και ύποπτη. Αν μάλιστα θεωρήσουμε πως οι εχθροί τη 

χρησιμοποιούν προς όφελός τους, τότε πάντα απεχθάνονται 

τους άπιστους και τους προδότες» . 

Σε αυτά τα λόγια, ο Απαλαργαχτύπας τρά6ηξε έξω φρενών 

το σπαθί του και διαπέρασε τον Πρωιμάχλαδο λίγο πάνω από 

τον αριστερό μαστό, οπότε πέθανε επιτόπου. Ύστερα, ανα

σπώντας το σπαθί του από το νεκρό σώμα, είπε με παρρησία : 

« Έτσι να χαθεί όποιος πιστούς υπηρέτες θα κατακρίνει~». 

Ο Πικρόχολος μεμιάς οργίστηκε σΦόδρα και είπε , βλέπο

ντας το σπαθί και το θηκάρι του έτσι καταματωμένο: 

« Σου έδωσαν αυτό το σιδερικό για να σκοτώσεις με μπα

μπεσιά στα μάτια μου μπροστά τον Πρωιμάχλαδο , τον τόσο 

καλό μου φίλο;» 
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Τότε , διέταξε τους τοξότες του να τον πετσοκόψουν, πράγ_ · 

μα που έπραξαν αμέσως και με τόση ωμότητα, ώστε όλη η αί

θουσα πλημμύρισε στο αίμα. Ύστερα έ6αλε να θάψουν με τι

μές το σώμα του Πρωιμάχλαδου και να πετάξουν πάνω από 

τα τείχη το κουφάρι του Απαλαργαχτύπα, στη ρεματιά . 

Τα νέα αυτών των κακουργημάτων έγιναν γνωστά στο 

στρατό και πολλοί άρχισαν να ψιθυρίζουν κατά του Πικρόχο

λου, ώστε ο Κρασαρπάχτης τού είπε: 

«Αφέντη , δεν ξέρω τι τέλος θα έχει ετούτη η υπόθεση. Το 

ηθικό των ανθρώπων σου δε μου φαίνεται σπουδαίο. Θεω

ρούν πως εδώ πέρα η τροφοδοσία μας δεν είναι εξασφαλισμέ

νη κι ο αριθμός μας έχει κιόλας μειωθεί πολύ με δύο τρεις ε

ξόδους που κάναμε. Επιπλέον, πλήθος ανθρώπων σπεύδει 

προς επικουρίαν των εχθρών σου. Αν ποτέ μας πολιορκήσουν , 

δε βλέπω με ποιον τρόπο θ' αποΦύγουμε την ολοκληρωτική 

καταστροφή μας . 

- Καυλώς , καυλώς! είπε ο Πικρόχολος . Σαν τα χέλια του 

Μελέν μοιάζετε : βάζετε τις φωνές προτού σας ξεπετσιά

σουν. 324 ΑΦήστε τους μόνο και μόνο να πλησιάσουν» . 

324. Στην ψαραγορά του Παρισιού οι ψαράδες συνήθιζαν να φωνάζουν : « Χ έ

λια από το Μελέν , προτού τα ξεπετσιάσω», δηλώνοντας έτσι πόσο φρέσκα ήταν αυ
τά τα χέλια . Ο Ραμπελαί φέρνει αυτή την « κραυγή» στα μέτρα του πολέμου . 
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Πώς ο Γαργαντούας επιτέθηκε κατά του Πικρόχολου, 
κλεισμένου στη Λα Ρος Κλερμό, και διέλυσε το στρατό 

του ανωτέρω Πικρόχολου 

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό όγδοο 

Ο Γαργαντούας ανέλααε την ευθύνη όλου του στρατού . Ο 

πατέρας του παρέμεινε στον πύργο του και τους ενθάρρυνε με 

λόγια πρεπούμενα , υποσχόμενος μεγάλα δώρα σε όσους θα έ

φερναν σε πέρας κάποια κατορθώματα . Ύστερα έφτασαν στο 

Πέρασμα του Βεντ , το οποίο διέσχισαν μεμιάς χάρη σε πλεού

μενα και σε πρόχειρα φτιαγμένες γέφυρες. Κατόπιν εξετάζο

ντας τη θέση της πόλης , που βρισκόταν σε ψήλωμα και ως εκ 

τούτου πλεονεκτούσε , ο Γαργαντούας πήρε την απόφαση να 

περιμένει να νυχτώσει, για να δει τι ταίριαζε να πράξει. Ο Γυ

μναστής όμως του είπε: 

« Αφέντη , το φυσικό κι η ιδιοσυγκρασία των Γάλλων είναι 

τέτοια, ώστε αξίζουν μόνο στην πρώτη εφόρμηση, οπότε και 

είναι χειρότεροι από διαΟόλους. Αν όμως αρχίσουν να χρονο

τριαούν , λιγότερο κι από γυναίκες αξίζουν . 325 Είμαι της γνώ
μης λοιπόν να δοθεί η διαταγή για εφόρμηση αμέσως τώρα, 

μόλις οι άνθρωποί σου θα έχουν πάρει κάπως ανάσα και θα 

έχουν συνέλθει». 

Αυτή η άποψη κρίθηκε σωστή . Τότε λοιπόν ο Γαργαντούας 

325 . Αυτή την κρίση κάνει για τους Γαλάτες ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος 

"το έργο του Ιστορία, βιβλίο 10 , κεφ . 28 . Συνηθιζόταν να λέγεται πως το ίδιο ίσχυε 

και για τους Γάλλους, απογόνου ς των Γαλατών. 
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αναπτύσσει όλο του το στρατό σε πλήρη διάταξη , τοποθετώ

ντας τις εφεδρείες προς την πλευρά των υψωμάτων. Ο καλό

γερος πήρε μαζί του έξι λόχους πεζικάριων και διακόσιους ε

νόπλους και πέρασε τάχιστα τους βάλτους. Έφτασε έτσι πάνω 

από το Πουί, ως τη δημοσιά του Λουντέν. 326 

Στο μεταξύ , η έφοδος συνεχιζόταν . Οι άνθρωποι του Πι

κρόχολου δεν ήξεραν αν το καλύτερο ήταν να βγουν από τα 

τείχη και να τους ριχτούν ή να φυλάξουν την πόλη δίχως να 

κουνηθούν . Ο Πικρόχολος όμως βγήκε μανιασμένα με μια ο

μάδα ενόπλων του οίκου του κι αμέσως έγινε δεκτός με χαρές 

και πανηγύρια από δυνατές κανονιές, και τα βόλια έπεφταν 

χαλάζι από τη μεριά των λόφων. Κι εκείνη τη στιγμή οι Γαρ

γαντουιστές ροοόλησαν από τα υψώματα προς τη ρεματιά, για 

ν ' αφήσουν το πεδίο ελεύθερο στο πυροΟολικό. 

Οι υπερασπιστές της πόλης έκαναν ό,τι καλύτερο ήταν στο 

χέρι τους, αλλά οι βολές τους περνούσαν πάρα πολύ ψηλά και 

δεν πετύχαιναν κανέναν. Κάμποσοι από τη συμμορία τους, 

καθώς είχαν σωθεί από το πυροοολικό , επέπεσαν με τόλμη 

στους ανθρώπους μας, αλλά λίγο ωφελήθηκαν, γιατί πιάστη

καν ανάμεσα στις γραμμές κι εκεί ανατράπηκαν. Βλέποντας 

αυτά, θέλησαν να υποχωρήσουν . Στο μεταξύ όμως ο καλόγε

ρος είχε πιάσει το πέρασμα [ανάμεσα στην πόλη και το ποτά

μι], οπότε ετράπησαν εις άτακτον φυγήν και δίχως πειθαρχία. 

Μερικοί ήθελαν να τους πάρουν στο κυνήγι , αλλά ο καλόγερος 

τους συγκράτησε, φοοούμενος ότι κυνηγώντας τους φυγάδες 

θα έσπαζαν τις γραμμές τους , πράγμα που θα εκμεταλλεύο

νταν οι υπερασπιστές της πόλης , για να εφορμήσουν καταπά-

326. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο πόλεμος γίνεται στην περιοχή του Σινόν και 

-κυρίως- γύρω από την Ντεβινιέρ. Η περιγραΦή λοιπόν αντιστοιχεί στην πραγμα

τικότητα και είναι δυνατό να εντοπίσουμε , σήμερα ακόμα, τις κινήσεις των στρα

τευμάτων . Στην προκειμένη περίπτωση , ο αδελΦός Ιωάνης ακολουθεί το δρόμο που 

περνάει από τους βάλτους κατά μήκος του ποταμού Νεγκρόν και στη συνέχεια , 

στρίβοντας αριστερά, προχωρεί πάνω από τα χωράΦια του puiIs·Girard (= Πηγάδα 
του Ζιράρ) ως τη δημοσιά, που πηγαίνει από το Σινόν στο Λουντέν (Loudun). 
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1 ' 11ι τους εκείνη τη στιγμή. Ύστερα, περιμένοντας λίγο και μη 

I lλ Ι')ωντας κανέναν να εμφανίζεται απέναντί του, έστειλε το 

,,Ι ,ιιΊΚΗ Φροντιστή , για να πιέσει το Γαργαντούα να προχωρή

'11"1 , ι;ωτε να καταλάοει τον αριστερό λοΦίσκο, εμποδίζοντας 

{ TOI την υποχώρηση του Πικρόχολου από αυτή την αφύλαχτη 

J1 λπ ιρCι. α Γαργαντούας συμμορΦώθηκε ευθύς αμέσως κι έ-

11 rπ λε τέσσερις λεγεώνες από το στράτευμα που διοικούσε ο 

~ι ( ί(ωτός . Δεν είχαν όμως προλάοει καλά καλά να πιάσουν 

111" κσρΦή και βρέθηκαν φάτσα με φάτσα με τον Πικρόχολο 

κ,ιι με όσους είχαν τραπεί σε φυγή μαζί του . Τότε τους ρίχτη

ΚΗν ορμητικά, αλλά υπέστησαν βαριές απώλειες από εκείνους 

)101\ βρίσκονταν πάνω στα τείχη κι έριχναν βέλη και μπατα

ιι ι ί"ς. Βλέποντας την τροπή των πραγμάτων, ο Γαργαντούας έ

τ ιιι::ξι:: να τους βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις, ενώ το πυροοο

λ ι κ6 του άρχισε να σφυροκοπάει αυτό το μέρος των τειχών , έ

τοι που όλες οι δυνάμεις στην πόλη κλήθηκαν σ' εκείνο το ση

ιιι · ί,ο. 

α καλόγερος βλέποντας τη δώθε πλευρά, εκείνη που πο

λιορκούσε , απογυμνωμένη από στρατιώτες και φρουρούς, κα

πυθύνθηκε θαρρετά προς τα τείχη και τα κατάφερε τόσο κα

λ(ι ώστε αναρριχήθηκε με κάμποσους ανθρώπους του , θεωρώ

ντας πως περισσότερο Φόοο και τρόμο προκαλούν όσοι εμφα

νίζονται απροσδόκητα καταμεσής σε μια μάχη απ' ό,τι εκείνοι 

που πολεμούν σαν ίσος προς ίσον. Ωστόσο δεν ξεκίνησε κα

μι ά επίθεση όσο όλοι οι δικοί του δεν είχαν σκαρφαλώσει στο 

πίχος, εκτός από διακόσιους έφιππους θωρακοΦόρους που 

(χφησε απ' έξω για κάθε ενδεχόμενο. Ύστερα βγάζοντας μια 

τρομερή κραυγή (και οι δικοί του μαζί) ξεπάστρεψαν, δίχως 

να βρουν αντίσταση, τους φρουρούς εκείνης της πύλης και την 

ιίνοιξαν για τους θωρακοΦόρους, κι όλοι μαζί έτρεξαν με δύ

ναμη προς την ανατολική πύλη, όπου γινόταν η μάχη , ανατρέ

ποντας με χτυπιές από πίσω κάθε αντίσταση. Όταν οι πολιορ

κημένοι είδαν πως είχαν διαλυθεί σε όλα τα μέτωπα και πως 

οι Γαργαντουιστές είχαν καταλάοει την πόλη, παραδόθηκαν 

οτο έλεος του καλόγερου . α καλόγερος τους έοαλε να καταθέ-
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σουν τα όπλα και ιις εξαρτύσεις τους κι έδωσε διαταγή να 

τους πάρουν όλους και να τους κλείσουν στις εκκλησίες , δη

μεύοντας όλα τα σταυροκόνταρα κι αναθέτοντας σε φρουρούς, 

τοποθετημένους στις θύρες, να τους εμποδίζουν την έξοδο. 

Ύστερα ανοίγοντας την ανατολική πύλη βγήκε προς βοήθεια 

του Γαργαντούα. 

Ο Πικρόχολος όμως νόμιζε πως από την πόλη κατέφτανε 

βοήθεια και , από έπαρση και αλαζονεία , διακινδύνευσε ακό

μα περισσότερο, ώσπου ο Γαργαντούας ανέκραξε: 

«Αδελφέ Ιωάννη , Φίλε μου , αδελφέ Ιωάννη, καλώς όρισες 

την ώρα που πρέπει». 

Τότε , καταλαοαίνοντας πως δεν υπήρχε πια ελπίδα , ο Πι

κρόχολος κι οι άνθρωποί του τράπηκαν σε φυγή προς κάθε 

κατεύθυνση . Ο Γαργαντούας τούς κυνήγησε ως κοντά στο Βο

γκορντύ , σκοτώνοντας και πετσοκόΟοντας . Ύστερα ήχησε το 

πρόσταγμα της υποχώρησης . 
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Πώς ο Πικρόχολος, βάζοντάς το στα πόδια, 
κυριεύτηκε από κακοτυχίες και τι έπραξε 

ο Γαργαντούας μετά τη μάχη 

ΚεΦάλαιο τεσσαρακοστό ένατο 

Ο Πικρόχολος , έτσι απελπισμένος, την κοπάνισε κατά την 

lλ-Μπουσάρ και στο δρόμο της Ποταμιάς327 το άλογό του πα
ραπάτησε κι έπεσε. Οργίστηκε τόσο πολύ, ώστε το σκότωσε με 

το σπαθί του, στάζοντας χολή. Ύστερα , επειδή δεν έορισκε 

κανέναν να του προμηθεύσει νέο υποζύγιο , θέλησε να πάρει 

ένα γάιδαρο από το νερόμυλο που βρισκόταν εκεί κοντά. 328 Οι 
μυλωνάδες όμως τον σάπισαν στο ξύλο και του αφαίρεσαν τα 

ρούχα του , δίνοντάς του έναν παλιοαλατζά να καλύψει τη γύ

μνια του . 

Έτσι έφυγε ο ταλαίπωρος ο χολερικός . Διασχίζοντας ύστε

ρα το Πορτ-γό και διηγούμενος τις κακοτυχίες του , μια γριά 

μάγισσα του προφήτευσε πως θα έπαιρνε πίσω το βασίλειό του 

με τον ερχομό των πετεινοπελαργογερανών . Από τότε κανείς 

δεν ξέρει τι απόγινε ο Πικρόχολος. Μου είπαν πάντως πως ε

τούτον τον καιρό είναι φτωχός ακονιστής στη Λυόν , χολερικός 

όσο και πριν . Και πάντα ζητάει να πληροφορηθεί από κάθε 

ξένο περί της άφιξης των πετεινοπελαργογερανών , ελπίζοντας 

πως, σύμφωνα με την προφητεία της γριάς , θα πάρει οπωσδή

ποτε πίσω το βασίλειό του με τον ερχομό τους . 

327. Isle-Bouchard, Riviere: περιοχές γύρω από το Σινόν . 
328. Καθώς το λέει και η ονομασία , το χωριό Ποταμιά βρίσκεται πάνω στον 

ποταμό Βιέν (Vienne). 
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Μετά την υποχώρηση ο Γαργαντούας καταπιάστηκε ν' απο

γράψει τους ανθρώπους του και είδε πως λίγοι είχαν χαθεί στη 

μάχη: επρόκειτο για μερικούς πεζικάριους του στρατηγού 

Τολμηρού και για τον Πονοκράτη , που είχε δεχτεί μια βολή 

από αρκε60ύζιο κατάστηθα [κι είχε τραυματιστεί]. Ύστερα 

τους έ6αλε να φάνε κατά λόχους και παράγγειλε στους θησαυ

ροΦύλακες ότι αυτό το γεύμα δε θα λογαριαζόταν στο μισθό 

και στα χρέη τους και ζήτησε να μην προ60ύν σε καμιά αυθαι

ρεσία στην πόλη, δεδομένου ότι πια ήταν δική του. Μετά το 

γεύμα, θα παρουσιάζονταν στην πλατεία μπροστά από τον 

πύργο, όπου θα λά6αιναν έξι μηνών μισθούς, όπερ και εγένε

το. Ύστερα διέταξε να συγκεντρωθούν μπροστά του, στην ί

δια πλατεία, όλοι οι άνθρωποι του Πικρόχολου που απόμε

ναν , στους οποίους, ενώπιον των πριγκίπων και των στρατη

γών του , μίλησε ως εξής: 
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Ο επιτιμητικός λόγος που ο Γαργαντούας 
απηύθυνε στους ηττημένους 

Κεφάλαιο πεντηκοστό 

Ως εκεί όπου μπορεί να φτάσει η μνήμη, οι πατέρες, οι παπ

πούδες κι οι πρόγονοί μας προτίμησαν, τόσο από ορθή φρό

ι 'ηση, όσο και από φυσικού τους, να διαιωνίσουν την ανάμνη

υlJ των θριάμσων τους και της νίκης τους στις μάχες που έδω

σαν, στήνοντας τα τρόπαια και τα μνημεία τους στις καρδιές 

των ηττημένων, προσΦέροντάς τους συγχώρεση και χάρη πα

υά ανεγείροντας αρχιτεκτονήματα στις χώρες που κατάκτη

οαν . Περισσότερο απέδιδαν αξία στη ζωντανή ανάμνηση των 

αJιθρώπων, που κερδίζεται με τη μεγαλοψυχία, παρά στις βου

rJfς επιγραΦές των πολεμικών αψίδων, στηλών και πυραμίδων, 

που δέρνουν οι αέρηδες κι υπόκεινται σε καθενός το φθόνο. 
Σας είναι αρκετή η ανάμνηση της πραότητας που έδειξαν οι 

πρόγονοί μας προς τους 8ρετόνους τη μέρα της μάχης του Σαι

lιτ-Αντρέ-ντυ-Κορμιέ και της κατεδάφισης των τειχών του 

Παρτναί. 329 Πληροφορηθήκατε και συνεπώς θαυμάσατε την 
(ί ψογη μεταχείριση που επιΦύλαξαν στους βαρσάρους της 1-
οπανιόλας, που είχαν λεηλατήσει, εξανδραποδίσει και διαγου

μίσει τις παραθαλάσσιες περιοχές στις Σαμπλ-ντ' Ολόν και στο 

Ταλμονταί. 330 

329. Ο στρατηγός La Tremoille κατατρόπωοε τους Βρετόνους το 1488 . Ένα 
χρόνο νωρίτερα, ο βασιλιάς Κάρολος Β ' κατέλαβε το Parthenay και γκρέμισε τα 
πίχη του , άφησε όμως τη φρουρά να φύγει με τα όπλα της . 

330. Η Ισπανιόλα , το νησί όπου αποβιβάστηκε ο Χριστόφορος Κολόμβος, είναι 

'ι σημερινή Α ϊτη . Ο Ραμπελαί ανατρέπει τα γεγονότα και βάζει τους <<βαρβάρους» 

ιtυ ΤOύ του νησιού να εκστρατεύουν εναντίον των γαλλικών ακτών του Ατλαντικού . 

Ι Ία τις Sables-dΌlοn και το Talmondais βλ. σημ . 162. 
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» Όλος ετούτος ο ουρανός επλήσθη εγκωμίων και συγχαρη

τηρίων από εσάς τους ίδιους και τους πατέρες σας, όταν ο Αλ

φαρμπάλ, βασιλιάς των Κανάρρων, αχόρταγος από τις καλο

τυχίες του, αφού επέδραμε λυσσαλέα στην περιοχή του Ονίς, 

επιδιδόμενος στην πειρατεία σε όλα τα νησιά της Αρμορικής 

και στις γειτονικές επαρχίες, νικήθηκε σε τίμια ναυμαχία κι 

αι-χμαλωτίστηκε από τον πατέρα μου, που ο Θεός να του είναι 

Φύλακας και προστάτης. 33 1 Να λοιπόν! Εκεί όπου οι άλλοι βα

σιλιάδες κι αυτοκράτορες, ακόμα κι αυτοί που θέλουν να λέ

γονται καθολικοί, θα τον μεταχειρίζονταν κατά το χειρότερο 

τρόπο , θα τον φυλάκιζαν δίχως έλεος και θα ζητούσαν υπέρο

γκα λύτρα, ο πατέρας μου του συμπεριΦέρθηκε ευγενικά, τον 

φιλοξένησε φιλικά στο ίδιο του το σπίτι, στο ανάκτορό του, 

και -με απίστευτη ανεξικακία- τον έστειλε πίσω δίχως καμιά 

δέσμευση, φορτωμένο δώρα, φορτωμένο χαρίσματα, φορτω

μένο μ' ένα σωρό εκδηλώσεις φιλίας. Ποια υπήρξε η συνέπεια; 

Μόλις επέστρεψε στα Φέουδά του ο Αλφαρμπάλ, συγκάλεσε 

όλους τους πρίγκιπες και αξιωματούχους του βασιλείου του, 

τους εξέθεσε την ανθρωπιά που γνώρισε κοντά μας και τους 

παρακάλεσε να πάρουν μιαν απόφαση σχετικά με αυτό το θέ

μα, ώστε να παραδειγματιστεί ο κόσμος, κι όπως εμείς δείξαμε 

υψηλόφρονη μεγαλοψυχία έτσι κι εκείνοι να δείξουν μεγαλό

ψυχη υψηλοφροσύνη. Αποφάσισαν λοιπόν ομόΦωνα ότι θα 

πρόσωεραν καθ' ολοκληρίαν τα Φέουδά τους, τις ιδιοκτησίες 

και το βασίλειο, για να τα χρησιμοποιήσουμε κατά την κρίση 

μας. Ο Αλφαρμπάλ αυτοπροσώπως επέστρεψε αμέσως με εν

νιά χιλιάδες τριάντα οκτώ μεγάλα εμπορικά καράοια, κουοα

λώντας όχι μόνο τους θησαυρούς του οίκου του και της βασι

λικής οικογένειας, αλλά κι όλους σχεδόν τους θησαυρούς της 

χώρας του, γιατί, ενώ επιοιοαζόταν για να σηκώσει πανιά με 

331. Η εκστρατεία είναι φανταστική και ο Ραμπελαί την έχει αναΦέρει , δίχως 

αμως τόσες λεπτομέρειες, στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο. Βλ. σημ. 141 . 
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κατεύθυνση δυτικά-βορειοανατολικά,332 όλοι αντάμα έριχναν 
στο πλοίο του χρυσάΦι, ασήμι, δαχτυλίδια, κοσμήματα, μπα

χάρια, αρωματικές ουσίες κι αρώματα, παπαγάλους, πελεκά

ι/ους, μαίμούδες, μοσχογαλές, κουνάοια, σκαντζόχοιρους. Δε 

/Ιρέθηκε γιος καλής οικογένειας που να μην έριξε εκεί μέσα 

(), τι πιο μοναδικό είχε. Όταν ο Αλφαρμπάλ έφτασε στον 

προορισμό του, ήθελε να φιλήσει τα πόδια του πατέρα μου. Το 

πράγμα κρίθηκε απαράδεκτο και δεν έγινε αποδεκτό, αλλά ο 

nατέρας μου τον αγκάλιασε θερμά. Πρόσφερε τα δώρα του, 

που ωστόσο δεν έγιναν δεκτά, επειδή κρίθηκαν ότι ξεπερνού

lJαν κάθε μέτρο. ΠροσΦέρθηκε για δούλος και υποτελής αυτο 

οούλως, ο ίδιος κι οι απόγονοί του. Ούτε αυτό έγινε δεκτό, ε

πειδή δε φαινόταν δίκαιο . Παραχώρησε, με διάταγμα της συ

ι'όδου που είχε συγκαλέσει, τις γαίες του και το βασίλειό του, 

προσΦέροντας την πράξη της παραχώρησης και μεταοίοασης 

υπογεγραμμένη, σφραγισμένη κι επικυρωμένη απ' όλους εκεί

ι 'ους που είχαν το δικαίωμα να το κάνουν . Αυτιί η πράξη α

πορρίφθηκε καθ' ολοκληρίαν και τα συμοόλαια ρίχτηκαν στη 

φωτιά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο πατέρας μου άρχισε να οδύ

ρεται από οίκτο και να τα δάκρυα, έτρεχαν βρύση , βλέποντας 

την καλή προαίρεση και την ταπεινότητα των Κανάρρων. Υπο

υίοαζε, με γλυκές κουοέντες και φράσεις γεμάτες ευγένεια, την 

ιιψηλόφρονη συμπεριφορά που είχε επιδείξει, λέγοντας πως 

ι)εν τους είχε κάμει τίποτα που ν ' άξιζε έστω και μια καρφίτσα 

κα ι πως, αν τους είχε δείξει μια στάλα μεγαλοψυχία, το είχε 

κάνε ι , επειδή έτσι όφειλε να πράξει . Ο Αλφαρμπάλ όμως με

γαλοποιούσε άλλο τόσο το Φέρσιμό του . Πού κατέληξε αυτή η 

ιστορία; Ενώ για λύτρα δικά του, που τα δεχτήκαμε εντέλει, 

θα μπορούσαμε τυραννικά ν' αποκτήσουμε είκοσι φορές εκα

τό χιλιάδες σκούδα και να κρατήσουμε ως ομήρους τα πρωτό-

332. Τέτοιος άνεμος δεν υπάρχει . Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο συγγραφέας 

λrι!Jεύεται (το σωστό θα ήταν : ανατολικά-βορειοανατολικά), ενώ άλλοι κρίνουν 

iTως ο Ραμπελαί παίζει ακόμα κι εδώ, σαν να κλείνει το μάτι στον αναγνώστη ότι 

τ έτοιο ταξίδι είναι αδύνατο. 
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τοκα παιδιά του, οι Κανάρροι έγιναν εσαεί Φόρου υποτελείς 

μας κι υποχρεώθηκαν να μας καταοάλλουν ετησίως δύο εκα

τομμύρια καθαρού χρυσού είκοσι τεσσάρων καρατιών. Την 

πρώτη χρονιά το ποσόν αυτό μάς μετρήθηκε εδώ . Τη δεύτερη 

κατέοαλαν, ιδία πρωτοοουλία, δυο εκατομμύρια τριακόσιες 

χιλιάδες σκούδα, την τρίτη δυο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιά

δες, την τέταρτη τρία εκατομμύρια κι έτσι διαρκώς αυξάνουν 

με τη θέλησή τους το ποσόν, οπότε θα υποχρεωθούμε να τους 

κλητεύσουμε να μη μας καταοάλουν πια τίποτα . Αυτή ακριοώς 

είναι η φύση της μεγαλοψυχίας: ο χρόνος, που τα πάντα κα

τατρώει και τα λιγοστεύει, αυξάνει και μεγεθύνει τις ευεργε

σίες, γιατί μια καλή πράξη που γίνεται με απλοχεριά προς ό

φελος ενός λογικού ανθρώπου καρποφορεί συνεχώς από την 

ευγένεια της σκέψης και την ανάμνηση. 

Μη θέλοντας λοιπόν κατά κανέναν τρόπο να φανώ υποδεέ

στερος σχετικά με την ανεξικακία που κληρονόμησα από τους 

γονείς μου, σας συγχωρώ τώρα και σας ελευθερώνω και σας α

παλλάσσω από κάθε εισφορά και αγγαρεία. Επιπλέον, βγαί

νοντας από τις πύλες, καθένας σας θα πληρωθεί για τρεις μή 

νες, ώστε να μπορέσετε να επιστρέψετε στις εστίες σας και στις 

οικογένειές σας. Και γι' ασφάλεια θα σας συνοδεύσουν εξα

κόσιοι θωρακοΦόροι ιππείς κι οκτώ χιλιάδες πεζικάριοι υπό 

την αρχηγία του σταολάρχη μου Αλέξανδρου, ώστε να μην ε

νοχληθείτε από τους χωρικούς. Είθε ο Θεός να είναι μαζί σας! 

Θλίοομαι κατάκαρδα που ο Πικρόχολος δε βρίσκεται ανά

μεσά μας, γιατί ευχαρίστως θα του έδινα να καταλάοει πως 

αυτός ο πόλεμος έγινε δίχως τη θέλησή μου και δίχως να τρέ

φω την ελπίδα ν' αογατίσω το βιος μου ή τη φήμη μου . Αφού 

όμως εξαφανίστηκε και δεν ξέρουμε ούτε πού ούτε πώς χάθη

κε , θέλω να μείνει το βασίλειό του ακέραιο στο γιο του, που 

επειδή είναι σε πολύ τρυφερή ηλικία (γιατί δεν έχει κλείσει α

κόμα τα πέντε), θα έχει κηδεμόνες και παιδαγωγούς τους πα 

λιούς πρίγκιπες και τους μορφωμένους του βασιλείου . Κι επει

δή ένα βασίλειο έτσι αποκεφαλισμένο θα κινδύνευε να κατα

στραφεί, αν δεν περιοριζόταν η όρεξη xt η απληστία όλων των 
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()ιοικούντων, διατάζω κι επιθυμώ να είναι ο Πονοκράτης επί

τροπος όλων των κυσερνητών, περισεσλημένος την αναγκαία 

προς τούτο εξουσία και να φροντίζει συνεχώς το παιδί, ώσπου 

lια το κρίνει ικανό να κυσερνήσει και να βασιλέψει μόνο του. 
Θεωρώ πως η υπερσολικά μαλακή κι εκφυλισμένη ελευθε

ριότητα, που συγχωρεί τους κακοποιούς, τους προσΦέρει την 

ευκαιρία να ξαναπέφτουν στο έγκλημα με μεγαλύτερη ευκο

λ ία, εξαιτίας αυτής της ολέθριας πεποίθησης, ότι θα τους δο

θε ί χ{iρη ξανά. 

Ξέρω πως ο Μωυσής, ο πιο πράος άνθρωπος που φάνηκε 

ποτέ πάνω στη γη, τιμωρούσε σκληρά τους αντάρτες και τους 

στασιαστές στο λαό του Ισραήλ . Ξέρω πως ο Ιούλιος Καίσαρ, 

ο τόσο μακρόθυμος αυτοκράτορα ς, που γι' αυτόν ο Κικέρων 

λέει πως το κυρίαρχο στοιχείο της δύναμής του ήταν ότι είχε 

τη δύναμη κι η καλύτερη απόδειξη της αρετής του ότι πάντα 

ήθελε να σώζει και να συγχωρεί τον καθέναν, ορισμένες φορές 

ωστόσο τιμωρούσε σκληρά τους υποκινητές κάθε ανταρσίας. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα παραδείγματα, θέλω να μου 

παραδώσετε, πριν φύγετε, πρώτα αυτόν τον παστρικό Μαρκέ, 

που υπήρξε η πηγή κι η πρώτη αιτία ετούτου του πολέμου με 

την κουφή αλαζονεία του . Κατά δεύτερο λόγο, να μου παρα

δώσετε τους συντρόφους του τους λαγανάδες, που αμέλησαν 

να τιμωρήσουν αμέσως το τρελό του το κεΦάλι. Και, τέλος, ό

λους τους συμσούλους, στρατηγούς, αξιωματικούς και υπηρέ

τες του Πικρόχολου που τον τσίγκλησαν, τον παίνεψαν ή τον 

συμσούλευσαν να βγει από τα όριά του, για να μας ταράξει με 

τέτοιον τρόπο . 
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Πώς οι νικητές Γαργαντουιστές 
ανταμείφθηκαν μετά τη μάχη 

Κεφάλαιο πεντηκοστό πρώτο 

Όταν ο Γαργαντούας τελείωσε τον επιτιμητικό λόγο του , 

παραδόθηκαν οι στασιαστές που είχε ζητήσει, εκτός από το 

Μαχαιροογάλτη , το Σκατόπουλο και τον κόμη του Μυλοπε

τρογυρίσματος , οι οποίοι είχαν πάρει δρόμο έξι ώρες πριν 

από τη μάχη , ο πρώτος απνευστί ως το διάσελο του Ανιέλ

λο ,333 ο δεύτερος ως την κοιλάδα του Β ιρ334 κι ο τελευταίος ως 
το Λογκράνο ,335 δίχως να κοιτάξει πίσω του και δίχως να πά

ρει ανάσα στο δρόμο , κι εκτός επίσης από δύο λαγανάδες , που 

πέθαναν κατά τη διάρκεια εκείνης της μέρας . Ο Γαργαντούας 

δεν τους έκανε άλλο παρά τους όρισε να τραοούν τις πρέσες 

στο τυπογραφείο του,336 που πρόσφατα είχε ιδρύσει . 

Όσο για εκείνους που είχαν πέσει στη μάχη, τους ενταΦία

σε με τιμές στην κοιλάδα της Μαυριδούλας και στο πεδίο της 

Καψόγριας . Επέδεσε τα τραύματα των πληγωμένων και τους 

περιποιήθηκε στο νοσοκομείο του . Ύστερα μερίμνησε για τις 

ζημιές που είχαν προκληθεί στην πόλη και στους κατοίκους 

και τους αποζημίωσε για όλες τις βλάοες που είχαν υποστεί , 

333. Πέρασμα των Άλπεων. 

334. Στην περιοχή του Καλβαντός (Βρετάνη) . 

335. Περιοχή στα σύνορα τη ς Ισπανίας . Και οι τρεις πολέμαρχοι του Πικρό

χολου σκόρπ ισαν μεμιάς όσο μακρύτερα μπόρεσαν . 

336. Στα πριίnα τυπογραφεία ήταν απαραίτητο να τραβάει κανε ίς μεγάλες ξύ

λινες μπάρες . που μετέφεραν την π ίεση για εκτύπωση χάρη σ' έναν κοχλία . 
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δίνοντας πίστη στα λόγια και τους όρκους του, κι όρισε να 

χτιστεί ένας οχυρωμένος πύργος, που τον εφοδίασε με ανθρώ

πους και φρουρά , ώστε να υπάρχει στο μέλλον καλύτερη άμυ

να ενάντια στις απρό6λεπτες ανταρσίες. 

Φεύγοντας , ευχαρίστησε θερμά όλους τους στρατιώτες των 

λεγεώνων του που είχαν συμ6άλει σ' εκείνη τη νίκη και τους 

έστειλε πίσω να ξεχειμωνιάσουν στα στρατόπεδα και τα φρου

ραρχεία τους, εκτός από μερικούς επίλεκτους λεγεωνάριους, 

που είχε δει να επιτελούν αρκετά ανδραγαθήματα στη διάρ

κεια της μέρας , καθώς επίσης και τους επικεφαλής των στρα

τευμάτων, τους οποίους πήρε μαζί του επιστρέφοντας κοντά 

στον Γκρανγκουζιέ. 

Βλέποντάς τους να έρχονται ο καλοκάγαθος Γκρανγκουζιέ 

έκανε τόσες χαρές , που θα ήταν αδύνατο να περιγραφούν. 

Τους ετοίμασε λοιπόν το μεγαλοπρεπέστερο τσιμπούσι , το α

Φθονότερο και το πιο ευφρόσυνο που ο κόσμος είχε να δει 

από την εποχή του βασιλιά Ασσουέριου. 337 Κι όταν σηκώθη
καν από το τραπέζι, μοίρασε σε όλους τους όλον τον εξοπλι

σμό που είχε για τα γεύματα , ο οποίος ζύγιζε ένα εκατομμύριο 

οκτακόσιες χιλιάδες δεκατέσσερα χρυσά βυζαντινά νομίσματα 

και τον αποτελούσαν μεγάλα βάζα σε αρχα'ίκά σχήματα, με

γάλα τάσια, κούπες, γα6άθες, καντηλέρια , καλαθάκια, κάλυ 

κες, ανθοδοχεία , μπομπονιέρες κι άλλα τέτοια σκεύη αυτού 

του είδους , όλα από ατόφιο χρυσάφι, δίχως να κάνουμε λόγο 

για τα πετράδια, σμάλτα και σκαλίσματα, που κατά την άπο

ψη όλων άξιζαν περισσότερο από το υλικό των αντικειμένων. 

Επιπλέον, μέτρησε στον καθένα ένα εκατομμύριο διακόσιες 

χιλιάδες τάλιρα καμπανιστά και κουδουνιστά, που τα πήρε 

από το χρηματοκι6ώτιό του . Και για πανωπροίκι έδωσε στον 

καθένα τους τη νομή και κυριότητα στο διηνεκές (εκτός θανά-

337. Στην Παλαιά Διαθήκη (Εσθήρ Α ', 2-9) περιγράφεται τσ συμπόσιο πσυ σ 
Αρταξέρξης έδωσε, τσν τρίτο χρόνο της βασιλείας του , στους Φίλους, άρχοντες και 

Ωατράπες της αυτοκρατορίας του. 
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του δίχως διαδοχή) των πύργων του και των γειτονικών περιο

χών , ανάλογα πώς τους ήταν πιο πρόσφορο : στον Πονοκράτη 

έδωσε τη Λα Ρος Κλερμό , στο Γυμναστή το Κουντραί , στον 

Ευδαίμονα το Μονπανσιέ, στον Τολμηρό το ρισό , στον Ευθύ

σολο το Μονσορό , στον Ακάματο την Καντ, στο Χειρώνακτα 

τις Βαρέν , στο Σεσαστό το Γκρα6ό , στον Αλέξανδρο το Κεν

κναί , το Λιγρέ στο Σώφρονα , και το ίδιο έκανε για τις άλλες 

του κτήσεις.338 

338. Πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν αναφερθεί προηγουμένως και ανή
κουν όλες στην επαρχία του Σινόν . Πιστεύεται πως πρόκειται μάλλον για ιδιοκτη 
σίες της οικογένειας του συγγραφέα ή για κτήματα της Συνομοσπονδίας των Εμπό

ρων του Λουάρ και των Ηαραπόταμών του . 
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Πώς ο Γαργαντούας έχ:rισε για τον 

καλόγερο το μοναστήρι του Θελήματος 

Κεφάλαιο πεντηκοστό δεύτερο 

Ο μόνος που έμενε τώρα να φροντίσει ήταν ο καλόγερος, 

που ο Γαργαντούας ήθελε να χρίσει ηγούμενο του Σεϊγύ, 

πράγμα που αυτός αρνήθηκε. Θέλησε λοιπόν να του δώσει το 

μοναστήρι του Μπουργκέγι ή του Αγίου Φλοριανού,339 όποιο 
από τα δύο τού άρεσε περισσότερο ή και τα δύο , αν τα ήθελε 

μαζί. Όμως ο καλόγερος του απάντησε κατηγορηματικά πως 

δεν ήθελε να φορτωθεί καλόγερους ούτε να κυοερνήσει τέτοιο 

πράγμα. 

«Πώς θα μπορέσω να κουμαντάρω άλλον», είπε , «αν δεν 

είμαι σε θέση να κουμαντάρω τον ίδιο μου τον εαυτό; Αν σου 

φαίνεται πως πρόσφερα κι ότι στο μέλλον θα είμαι ικανός να 

προσφέρω κάποια ευχάριστη εκδούλευση, τότε δώσε μου την 

άδεια να ιδρύσω ένα μοναστήρι σύμφωνα με το σχέδιό μου». 

Το αίτημα άρεσε στο Γαργαντούα και πρόσφερε όλη του τη 

χώρα του Θελήματος340 κατά μήκος του ποταμού Λουάρ, δύο 
λεύγες από το μεγάλο δάσος του πορτ-γό. Ο καλόγερος του 

ζήτησε να θεσπίσει έναν κανονισμό για το τάγμα του, αντίθετο 

προς όλους τους άλλους. 

«Πρώτα πρώτα λοιπόν, είπε ο Γαργαντούας, δε θα πρέπει 

339. Πρόκειται για τα δυο αρχαιότερα και πλουσιότερα μοναστήρια Βενεδι

κτίνων στην περιοχή του Ανζού . 

340. Pays de Theleme: φανταστική περιοχή , που ο Ραμπελαί προσδιορίζει με α

κρίβεια . Η ελληνική λέξη « θέλημα» είχε την έννοια της επιθυμίας. της εκπλήρωσης 

του επιθυμητού . 
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να χτιστούν τείχη γύρω γύρω , γιατί όλα τ ' άλλα μοναστήρια 

είναι άγρια περιτειχισμένα . 

- Σωστά , είπε ο καλόγερος , κι υπάρχει βέοαια λόγος ό

που υπάρχει τοίχος μπρος και πίσω, υπάρχουν ψίθυροι , Φθό

νοι κι αμοιοαίες ραδιουργίες». 

Κι επιπλέον, μια και συνηθίζεται σε ορισμένα μοναστήρια 

αυτού του κόσμου , όταν οποιαδήποτε γυναίκα μπει σε αυτά 

(εννοώ από εκείνες τις σεμνές και ντροπαλές), να καθαρίζουν 

τον τόπο απ ' όπου πέρασε , ορίστηκε πως , αν καλόγερος ή κα

λόγρια έμπαινε εκεί κατά τύχη , θα καθαρίζονταν πολύ προσε

κτικά όλα τα μέρη από τα οποία θα είχε περάσει. Κι επειδή 

στα ησυχαστήρια του κόσμου τούτου όλα είναι μετρημένα με 

το κουμπάσο , περιορισμένα και τακτοποιημένα σύμφωνα με 

ωράρια, αποφασίστηκε ότι εκεί μέσα δε θα υπήρχε ούτε ρολόι 

ούτε κανενός είδους πλάκα με τις ώρες, αλλά όλες οι δουλειές 

θα μοιράζονταν κατά τις ευκαιρίες και τις περιστάσεις . Γιατί 

(έλεγε ο Γαργαντούας) το πραγματικότερο χάσιμο χρόνου που 

γνώρισε ήταν το μέτρημα της ώρας -και τι ωφέλεια προκύ

πτει; - κι η μεγαλύτερη ανοησία του κόσμου ήταν να κυοερνάς 

τον εαυτό σου με το χτύπημα μιας καμπάνας κι όχι σύμφωνα 

με τους κανόνες του κοινού νου και της λογικής . 

Ομοίως, επειδή εκείνο τον καιρό δεν έστελναν να καλογε

ρέψουν από γυναίκες παρά όσες ήταν μονόΦθαλμες , κουτσές , 

καμπούρες , ασχημομούρες , κακοχυμένες , βαρεμένες , παλαοές , 

βασκαμένες κι αναποδιασμένες , κι από άντρες όσους ήταν κα

ταρροϊκοί , στραοογεννημένοι , κουφιοκέφαλοι και βάρος του 

σπιτικού τους . .. 
«Κι αφού το φέρνει η κουοέντα , είπε ο καλόγερος , μια γυ

ναίκα που δεν είναι όμορφη ούτε καλή , σε τι πράγμα χρησι

μεύει τέτοιο πανί ;» 

- Για να μπαίνει σε μονή , είπε ο Γαργαντούας . 

- Ακριοώς, είπε ο καλόγερος, και για να φτιάχνει πουκά-

μισα» . 

... Ορίστηκε πως δε θα γίνονταν δεκτές παρά οι όμορφες , 
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ο ι καλοφτιαγμένες κι οι καλοστεκούμενες, κι από τους άντρες 

οι όμορφοι, οι καλοφτιαγμένοι κι οι καλοστεκούμενοι . 

Ομοίως, επειδή στα γυναικεία μοναστήρια δεν έμπαιναν οι 

( 'ιντρες παρά στα κρυφά και λάθρα, ορίστηκε πως εκεί δε θα 

υπήρχαν γυναίκες, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν άντρες, 

ούτε άντρες, σε περίπτωση όπου δεν υπήρχαν γυναίκες . 

Ομοίως, επειδή τόσο οι άντρες, όσο κι οι γυναίκες, έτσι και 

καλογέρευαν, ήταν υποχρεωμένοι και δεσμευμένοι, μετά το 

χρόνο της δοκιμασίας, να παραμείνουν στη μονή εφ' όρου 

ζωής, αποφασίστηκε πως τόσο οι άντρες, όσο κι οι γυναίκες 

που θα γίνονταν δεκτοί εκεί θα έφευγαν, όποτε τους ερχόταν, 

ι'λεύθερα κι ολοκληρωτικά. 

Ομοίως, επειδή οι μοναχοί δεσμεύονταν συνήθως με τρεις 

<'ιρκους, δηλαδή της εγκράτειας, πενίας και υπακοής, θεσπί

στηκε πως εκεί θα μπορούσαν να παντρευτούν τιμημένα και 

πως καθένας θα μπορούσε να είναι πλούσιος και να ζει ελεύ

Ο ερα. 

Όσο για τη νόμιμη ηλικία, οι γυναίκες θα ήταν δεκτές από 

hέκα ως δεκαπέντε χρόνων κι οι άντρες από δώδεκα ως δε

καοκτώ. 
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Πώς χτίστηκε και προικίστηκε 

το μοναστήρι των Θελημιτών 

Κεφάλαιο πεντηκοστό τρίτο 

Για το χτίσιμο και την εξασΦάλιση των πόρων του μοναστη

ριού, ο Γαργαντούας κατέβαλε μετρητοίς δύο εκατομμύρια ε

πτακόσιες χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα μακροεριοΦόρα 

πρόβατα34 1 και ως ετήσια εισφορά , μέχρις απολύτου αποπερα
τώσεως, όρισε επί των εισοδημάτων της Ντιβ ,342 πρόσοδο ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων σκούδων με 

τον ήλιο κι άλλων τόσων με το αστέρι της Κλωσάστρας.343 Για 
τη θεμελίωση και τη συντήρησή του δώρισε εσαεί έγγειο πρό

σοδο δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες πε

ντακόσιους δεκατέσσερις ευγενείς με το ρόδο,344 εγγυημένη , α
ποδεσμευμένη παντός χρέους και πληρωτέα ετησίως στην πόρ

τα του μοναστηριού , και κατέθεσε τα σχετικά συμβολαιογρα

Φικά έγγραφα . 

Το κτίριο είχε εξάγωνο σχήμα, με τρόπο ώστε σε κάθε γω-

341. Χρυσό νόμισμα της εποχής , που ισοδυναμεί με 16 χρυσά φράγκα . 

342. Το πέρασμα της Ντιβ (Dive) κοντά στο Μιρμπαλαί (βλ. σημ. 136) , σε α
πόσταση μερικών χιλιομέτρων από την Ντεβινιέρ , δεν είναι πλεύσιμο και συνεπώς 

δεν απέδιδε εισοδήματα από διόδια . 

343. Νομίσματα της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΑ ' (1423-1483), που στη μια 
πλευρά είχαν το θυρεό της Γαλλίας μ' έναν ήλιο από πάνω. Σε αντίθεση με αυτά , 

ο Ραμπελαί δημιουργεί νομίσματα της φαντασίας του , όπου , αντί του ήλιου , υπάρ

χει ένα αστέρι από τον αστερισμό των Πλειάδων . Στην αστρονομία του 160υ αιώνα. 

οι Πλειάδες ονομάζονται Κλωσάστρα , γιατί τ ' αστέρια του ς μοιάζουν με κλωσό

πουλα συγκεντρωμένα σ' ένα σημείο , λες κι εκεί έχουν τη μάνα τους, την κλώσα . 

344. Νομίσματα της βασιλείας του Εδουάρδου Β ' της Αγγλίας (1284- 1327), που 
στη μια πλευρά του ς έφεραν το περίφημο ρόδο των Γιορκ και Λάνκαστερ . 
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νί,α του υψωνόταν ένας μεγάλος στρογγυλός πύργος διαμέτρου 

ι:ξήντα βημάτων κι όλοι οι πύργοι ήταν ίδιοι σε πάχος και κα

τασκευή . Ο ποταμός Λουάρ κυλούσε στη βόρεια πλευρά. Στην 

όχθη του υψωνόταν ένας από τους πύργους, ο οποίος είχε ο

νομαστεί Αρκτικός . Ο επόμενος πύργος, πηγαίνοντας προς τ' 

ανατολικά, είχε πάρει την ονομασία Καλαέρης, ο επόμενος Α

νατολικός, ο κατοπινός Μεσημβρινός, ο άλλος Εσπερία κι ο 

τελευταίος Κρυερός. Το διάστημα από τον έναν πύργο στον 

άλλο ήταν τριακόσια δώδεκα βήματα. 345 Όλο το οικοδόμημα 
περιελάμβανε έξι ορόφους , υπολογίζοντας τα υπόγεια κελάρια 

ως έναν όροφο . Ο δεύτερος όροφος ήταν αψιδωτός, όπως το 

χερούλι ενός καλαθιού, κι όλο το υπόλοιπο ήταν στρωμένο με 

γύψινες πλάκες της Φλάνδρας, που είχαν το σχήμα πάτου λυ 

χναριού. Η οροφή , καλυμμένη με λεπτό σχιστόλιθο, προστα

τευόταν από φύλλα μολυβιού που αναπαρίσταναν ανθρωπά

κια και ζωάκια, όμορφα ταιριασμένα κι επιχρυσωμένα, με υ

δρορροές που έβγαιναν πέρα από τον τοίχο, ανάμεσα στα πα

ράθυρα, ζωγραφισμένες διαγώνια με χρώμα χρυσό και γαλά

ζιο ως το έδαφος, όπου κατέληγαν σε μεγάλα λούκια, τα ο

ποία οδηγούσαν όλα στο ποτάμι, περνώντας κάτω από το κτί

ριο . 

Αυτό το οικοδόμημα ήταν εκατό φορές μεγαλοπρεπέστερο 

από το Μπονιβέ, το Σαμπόρ ή το Σαντιγύ,346 γιατί είχε εννιά 
χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο διαμερίσματα, που το καθένα 

περιελάμβανε πισινό δωμάτιο, μελετητήριο , ιματιοφυλάκιο 

και προσευχητήριο , που έβγαζε σε μια σάλα . Σε κάθε πύργο, 

στο μέσο του κτίσματος, βρισκόταν μια σκάλα στριφτή , διακο

πτόμενη από κεφαλόσκαλα , που τα σκαλιά τους ήταν άλλα 

από πορφυρίτη, άλλα από κόκκινη πέτρα της Νουμιδίας, άλλα 

από πράσινο μάρμαρο με ραβδώσεις λευκές και κόκκινες , και 

345. Περίπου 260 μέτρα. 
346. Bonivet . Chambord , Chantilly: τρεις από τους περιφημότερους πύργου ς 

της εποχής . Στα χρόνια που ο Ραμπελαί γράφει, μόνο ο πύργος του Μπονιβέ πρέπει 

να θεωρείται τελειωμένος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονταν στους άλλους δυο . 
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το μήκος τους έφτανε τα είκοσι δύο πόδια , το πάχος τους ήταν 

τρία δάχτυλα, δώδεκα στη σειρά από το ένα κεφαλόσκαλο ως 

το επόμενο . Σε κάθε κεφαλόσκαλο υπήρχαν δύο όμορφες κά

μαρες σε αρχαίο στιλ , απ' όπου έμπαινε το φως , κι οδηγούσαν 

σ' ένα μπαλκονάκι με κιγκλίδωμα , στο ίδιο πλάτος με τη σκά

λα, η οποία έφτανε ως πάνω από την οροφή κι εκεί κατέληγε 

σ' ένα κιόσκι. Από εκείνη την ίδια σκάλα έμπαινε κανείς , δε

ξιά κι αριστερά , σε μια μεγάλη αίθουσα , και από τις αίθουσες 

στα διαμερίσματα . 

Από τον Αρκτικό ως τον Κρυερό πύργο βρίσκονταν οι ό

μορφες μεγάλες βιβλιοθήκες με βιβλία στα ελληνικά , λατινικά , 

εβραϊκά , γαλλικά , ιταλικά και ισπανικά , κατανεμημένες στους 

διάφορους ορόφους ανάλογα με τις γλώσσες . 

Στο κέντρο υπήρχε μια υπέροχη στριφτή σκάλα , που το ξε

κίνημά της άρχιζε έξω από το οικοδόμημα , κάτω από θόλο , 

που το πλάτος του έφτανε τις έξι οργιές. Αυτή η σκάλα ήταν 

φτιαγμένη με τέτοια συμμετρία και χωρούσε έξι ενόπλους , με 

τη λόγχη παρά πόδα , να μπορούν να την ανεβούν μαζί κατά 

μέτωπο , ως πάνω από το ψηλότερο σημείο του κτιρίου . 347 

Από το Ανατολικό ως το Μεσημβρινό πύργο ήταν όμορφες 

μεγάλες γαλαρίες , ζωγραφισμένες από πάνω ως κάτω με νω

πογραφίες που αναπαρίσταναν αρχαία κατορθώματα , ιστορι

κά πρόσωπα και περιγραφές της γης . Στο μέσον υπήρχε ένα 

κλίτος και μια πόρτα παρόμοια μ' εκείνα που είπαμε προς την 

πλευρά του ποταμού . Πάνω στην πόρτα ήταν χαραγμένη , με 

παχιά αρχαία γράμματα , η επιγραφή που ακολουθεί : 

347. Στην πραγματικότητα πρόκειται γ ια επικλινές επίπεδο (ράμπα) , που ξεκι

νούσε έξω από την είσοδο του μοναστηριού και ανέβαινε στριφτά ως την οροΦή και 

πιο πάνω ακόμα . Μια τέτοια ράμπα ήταν απαραίτητη . ώστε ν ' ανεβαίνουν άλογα 
που μετέφεραν φορτία. . 
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Επιγραφή 

βαλμένη πάνω στη μεγάλη πόρτα 
του Θελήματος 

Κεφάλαιο πεντηκοστό τέταρτο 

Εδώ εσείς μην μπαίνετε, υποκριτές 

και θεοκάπηλοι, γεροταρτούΦοι, άθλιοι 

και βρομοπρησμένοι, σφιχrόλαιμoι, 

μυγοχάφτες χειρότεροι από Γότθους 

κι Οστρογότθους, πρόδρομοι κάθε ασχήμιας, 

με τους τρίχινους αμπάδες, ψευτοπιστοί 

μωρόπιστοι τακουνάκηδες, ζήτουλες κουκουλωμένοι, 

λάγνο ι καλογερεμένο ι περιγελασμένοι, 

ξεφτίλες, παραφούσκωτοι, των καβγάδων η αρχή, 

δρόμο κι αλλού διαβείτε απάτες να πουλήσετε. 

Τέτοιες πλάνες των κακών 

τους αγρούς μου θα γέμιζαν 

με κακία. 

Κι από ψευτιά 

τα τραγούδια μου θα ζάλιζαν 

τέτοιες πλάνες των κακών. 

Εδώ εσείς μην μπαίνετε, νομικοί σανοφαγάδες, 

γραμματικοί και συντεχνιακοί γραφιάδες, 

του λαού ροκανιστάδες, τόσοι παπαδοκριτάδες, 

Φαρισαίοι του κατάστιχου φυλαχrάδες 

και αρχαίοι δικαστάδες, που καλούς ενοριτάδες 
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σαν σκυλιά σφίγγετε με λαιμαριά, 

για μισθός σας η κρεμάλα. 

Δρόμο κι αλλού γκαρίσματα, 

γιατ' υπέρβαση καμιά δε μας βρίσκεται εδώ 

για να βάλετε μπροστά κάποια δίκη στο λεπτό. 

Δ ίκες και διαδικασίες 

δε χωράει για χάζι εδώ, 

όπου ερχόμαστε για τέρψη . 

Κι αμφισβήτηση αν στέρξει 

το μυαλό σας, σακί γεμάτο να 'χετε 

δίκες και διαδικασίες. 

Εδώ εσείς μην μπαίνετε, τοκογλύφοι τσιφούτηδες, 

λαίμαργοι, πολυφαγάδες, που διαρκώς μαζεύετε, 

παλιόγατοι αρπακτικοί, αεροκοπανιστάδες, 

σκυφτοκαμπούρηδες, πλακουτσομύτηδες, 

που στις τσανάκες σας χίλια νομίσματα δε φτάνουν. 

Δε σας πιάνει ξερατό, όταν τα τσεπώνετε 

και τα μασουριάζετε, τεμπελχανάδες 

λιανόφατσοι . Θάνατος κακός επιτόπου να σας χαλάσει. 

Η απάνθρωπη μορφή 

τέτοιων όντων παρακεί 

ας κουβαληθεί 

για να μαδήσει. 

Εδώ τώρα δε θα πιάσει 

και τον τόπο ας αδειάσει 

η απάνθρωπη μορφή. 

Εδώ εσείς μην. μπαίνετε, ξεμωραμένοι κρετίνοι, 

μήτε βράδυ μήτε αυγή, κατσούφηδες, ζηλιάρηδες. 

Ούτε κι εσείς, καβγατζήδες φιλοτάραχοι, 

μορμολύκεια, ζιζάνια, του κάθε ζηλιάρη μπιστικοί, 

Έλληνες ή Λατινικοί, από λύκους πιο επίφοβοι πολύ. 

Ούτε κι εσείς ψωριάρηδες, βλογιάρηδες ως το λαιμό. 
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Τα έλκη σας κουβαλήστε αλλού να βοσκήσουν χαρωπά, 

κακαδιασμένα αποστήματα, στην ατιμία σκεπαστά . 

Τιμή, έπαινος, χαρά 

έχουν εδώ πέρα πάντα περασιά 

χαρμόσυνα συμφωνημένα. 

Όλοι έχουν κορμιά υγεία γεμάτα 

κι, έτσι, τους λέω φωναχτά: 

τιμή, έπαινος, χαρά. 

Εσείς να μπείτε, καλόδεχτοι να είσαστε 

και καλοφτασμένοι, όλοι σας, ευγενικοί ιππότες. 

Εδώ ο τόπος είναι όπου τα εισοδήματα 

πρεπούμενα μαζεύονται, ώστε για συντήρηση 

των τρανών και των μικρών χιλιάδες ας είναι 

να φτάνουν . Μπιστικούς και κοντινούς μου θα σας έχω : 

αβροί, εύθυμοι και χαρωποί, γελαζούμενοι, καλούληδες 
όλοι σας γενικώς σύντροφοι χαριτωμένοι . 

Σύντροφοι χαριτωμένοι, 

γαλήνιοι με μυαλό κοφτερό, 

δίχως τίποτα το ποταπό, 

της καλλιέργειας μένει 

να 'ναι εδώ τα εργαλεία, 

σύντροφοι χαριτωμένοι. 

Εδώ εσείς να μπείτε, που το άγιο Ευαγγέλιο 

στην αληθινή του έννοια κηρύσσετε, ας ακούτε 

μουγκρητά. Εδώ η καταφυγή και φρούριό σας 

ενάντια στην εχθρική πλάνη, που στάλα τη στάλα 

απ' το ύψος της ψευτιάς της σταλάζει και τον κόσμο 

φαρμακίζει: Μπείτε κι ας ιδρύσουμε εδώ 

την πίστη τη βαθιά κι ύστερα με δυνατή φωνή 

και με τη γραΦή μας ν' αποστομώσουμε 

τους εχθρούς του θείου λόγου. 
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Είθε ο θείος λόγος 

ποτέ να μη σβήσει 

στον πανάγιο τούτο τόπο 

κι ένδυμα για τον καθένα 

και περίζωμα για καθεμιά 

είθε να 'ναι ο θείος λόγος. 

Εδώ εσείς να μπείτε, κυράδες από γενιά μεγάλη, 

δίχως στριφογυρίσματα, από οιωνούς ευτυχείς ελάτε, 

άνθη της ομορφιάς με πρόσωπο επουράνιο, 

ορθόστηθες, με φέρσιμο σεμνό και φρόνιμο. 

Στο πέρασμα ετούτο είναι η τιμημένη διαμονή. 

Ο μέγας άρχοντας, του τόπου δωρητής, 

που τις ανταμοιβές μοιράζει, για σας τον τακτοποίησε 

και φροντίζοντας για όλα, χρυσάφι μπόλικο έχει βάλει. 
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Χρυσάφι δοσμένο για δώρο 

συγγνώμη διατάζει 

για κείνον που το βάζει 

κι ανταμοιβή ταιριάζει 

για κάθε φρόνιμο θνητό 

χρυσάφι δοσμένο για δώρο . 



Πώς ήταν η κατοικία των Θελημιτών 

Κεφάλαιο πεντηκοστό πέμπτο 

Στη μέση της εσωτερικής αυλής ήταν μια μεγαλοπρεπής φο

ντάνα από όμορφο αλάβαστρο . Από πάνω , οι τρεις Χάριτες, 

κρατώντας κέρατα της Αμάλθειας , εκσφενδόνιζαν νερό από 

τα βυζιά , το στόμα , τ' αυτιά, τα μάτια και τις άλλες οπές του 

σώματος. 

Το μέρος του κτιρίου που βρισκόταν πάνω από αυτή την ε

σωτερική αυλή αναβασταζόταν από χοντρές κολόνες από χαλ

κηδόνιο λίθο και πορφυρίτη και τόξα κατά τον τρόπο της αρ

χαιότητας , κάτω από τα οποία βρίσκονταν όμορφες στοές , μα

κριές και πλατιές, στολισμένες με ζωγραφιές και κέρατα ελα

φιών, μονόκερων, ρινόκερων και δόντια ιπποποτάμων κι ελε

φάντων κι άλλα θαυμαστά πράγματα. 

Τα διαμερίσματα των γυναικών εκτείνονταν από τον Αρ

κτικό πύργο ως τη Μεσημβρινή θύρα. Οι άντρες κατελάμβα

ναν το υπόλοιπο . Μπροστά από τα διαμερίσματα των γυναι

κών και ως χώρος διασκέδασης υπήρχαν μεταξύ των δύο πύρ

γων, ανοιχτά και δίχως σκέπαση, οι αρένες , ο ιππόδρομος , το 

θέατρο και οι λουτήρες , με παραμυθένια λουτρά σε τρία επί

πεδα, εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό κι άΦθονο 

νερό αρωματισμένο με μυρτιά . 

Κατά μήκος του ποταμού υπήρχε ο όμορφος κήπος ψυχα

γωγίας , που είχε στη μέση του τον όμορφο λαβύρινθο . Μετα

ξύ των δύο άλλων πύργων βρίσκονταν τα γήπεδα αντισφαίρι

σης και μπάλας . Προς την πλευρά του Κρυερού πύργου ήταν 

ο κήπος των οπωροφόρων , γεμάτος με κάθε λογής δέντρα , όλα 
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φυτεμένα ρομβοειδώς. Στην άκρη εκτεινόταν ο μέγας περίβο

λος, κατάμεστος από κάθε λογής άγρια ζώα . 

Ανάμεσα στον πέμπτο κι έκτο πύργο ήταν τ' αναχώματα για 

εξάσκηση στο αρκεβούζιο, το τόξο και την αρμπαλέτα. Στο ε

ξωτερικό του πύργου της Εσπερίας τα αποχωρητήρια, σ' ένα 

ισόγειο κτίσμα. Ο στάβλος ήταν μετά τ' αποχωρητήρια. Μπρο

στά τους το ιερακοτροΦείο, του οποίου την ευθύνη είχαν οι 

εκπαιδευτές των ορνέων , ειδήμονες σε αυτή την τέχνη. Το ιερα

κοτροφείο εφοδιαζόταν κάθε χρόνο από την Κρήτη, τη Βενε

τία και τη Σαρματία με κάθε αρπακτικό πουλί που ξεχώριζε 

ως τύπος και υπογραμμός : αετοί, κιρκινέζια, αστερίες, μεγα

λογέρακες, θηλυκογέρακες, γεράκια , σπέρβουρες, τσιχλογέρα

κα και άλλα, τόσο καλογυμνασμένα κι εξημερωμένα, ώστε 

φεύγοντας από τον πύργο για να κυνηγήσουν στα χωράφια έ

πιαναν ό,τι συναντούσαν . Ο τόπος για τα σκυλιά ήταν λίγο 

πιο πέρα, πηγαίνοντας προς τον περίβολο των άγριων ζώων. 

Όλες οι αίθουσες, τα διαμερίσματα και τα μελετητήρια ή

ταν ταπετσαρισμένα με διάφορα είδη, ανάλογα με την εποχή 

του χρόνου. Όλο το πλακόστρωτο του πατώματος ήταν κα

λυμμένο με πράσινο ύφασμα. Τα κρεβάτια είχαν λογιών ποι

κίλματα. Σε κάθε πισινό δωμάτιο βρισκόταν ένας καθρέφτης 

από βενετσιάνικο κρύσταλλο, δεμένος με καθαρό χρυσάφι και 

στολισμένος γύρω γύρω με μαργαριτάρια. Το μέγεθός του ή

ταν τέτοιο, ώστε μπορούσε ν' αντανακλά ολάκερο το σώμα ε

νός ατόμου στο φυσικό του. 348 Στις εξόδους των διαμερισμά
των των γυναικών στέκονταν οι αρωματιστές και κομμωτές. 

Οι άντρες περνούσαν από τα χέρια τους , όταν έκαναν επισκέ

ψεις στις κυρίες. Εφοδίαζαν κάθε πρωί τα δωμάτια των κυ

ριών με τριανταφυλλόνερο , νερό από πορτοκαλάνθια και νε

ρό από μυρτόφυλλα και στην καθεμιά τους έφερναν το πολύ

τιμο σκεύος για το κάψιμο των αρωμάτων, απ ' όπου αναδύο

νταν οι ατμοί πολυποίκιλων αρωματικών ουσιών . 

348. Τέτοιοι καθρέφτες δεν κατασκευάζονταν εκείνη την εποχή και η αναφορά 
τους εδώ παραπέμπει σ' έναν κόσμο θαυμαστό και απροσπέλαστο. 
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Πώς ήταν ντυμένοι οι καλόγεροι 
και οι καλόγριες του Θελήματος 

Κεφάλαιο πεντηκοστό έκτο 

Οι κυρίες , τον πρώτο καιρό της ίδρυσης του μοναστηριού, 

ντύνονταν κατά το κέφι και το γούστο τους . Κατόπιν , αυτο

βούλως και ελευθέρως , μεταστράφηκαν κατά τον ακόλουθο 

τρόπο: υιοθέτησαν κοντοβράκια από πορφύρα ή κρεμεζί , που 

έφταναν ακριβώς τρία δάχτυλα πάνω από το γόνατο κι η 

μπορντούρα τους σε αυτό το σημείο ήταν καμωμένη από κάτι 

όμορφα κεντίδια και κοφτή δαντέλα . Οι καλτσοδέτες ήταν του 

ίδιου χρώματος με τα βραχιόλια τους κι έπιαναν το γόνατο 

από π~νω κι από κάτω . Τα παπούτσια , τα σκαρπίνια και τα 

πασούμια ήταν από βελούδο βαθυκόκκινο ή σκούρο μενεξελί , 

με ψευτολουριδίτσες σαν μουστάκια καραβίδας . Πάνω από το 

πουκάμισο φορούσαν το όμορφο κορσεδωτό ζιπούνι από ό

μορφη βελουδένια τσόχα . Από πάνω περνούσαν το κοντοφού

στανο από ταφτά άσπρο, κόκκινο, πυρόξανθο , γκρίζο κτλ . 

Από πάνω έμπαινε η ταφταδένια καζάκα από ασήμι πλεγμένο 

με λεπτή χρυσοκλωστή και αραβουργήματα καμωμένα με το 

βελονάκι ή ανάλογα με το πώς τους φαινόταν ταιριαστό και 

κατά τον καιρό της εποχής, από σατέν, δαμασκηνό , βελούδο 

πορτοκαλί , πυρό , πράσινο , σταχτί , γαλάζιο , κίτρινο ανοιχτό , 

κόκκινο , βαθυπόρφυρο, λευκό , από χρυσωμένο λεπτό μάλλι

νο , από ασημωμένο τουάλ , από στριφτές μεταλλοκλωστές, 

από κεντίδια , ανάλογα με τις γιορτές. 

Οι εσθήτες, ανάλογα με την εποχή, ήταν από χρυσωμένο 

τουάλ με σούρες ασημένιες, από σατέν κόκκινο σκεπασμένο με 
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στριφτές χρυσοκλωστές, άσπρο, γαλάζιο, μαύρο , πυρόξανθο. 

από τρίχινο μετάξι, από ταφτά , από βελουδένια τσόχα, από α

σημούφαντο ντρα , από ασημούφαντο ή χρυσούφαντο τουάλ, 

από βελούδο ή σατέν με περαστές χρυσοκλωστές που έφτια

χναν διάφορα μοτίβα. 

Ορισμένες μέρες του καλοκαιριού φορούσαν αντί για εσθή

τες μακριές ζακέτες από τα υφάσματα που είπαμε ή κάτι γιλέ

κα κατά το μαυριτάνικο κόψιμο, από βελούδο βιολετί με Φι

λέτα χρυσοκέντητα και περαστές στριφτές ασημοκλωστές ή με 

χρυσόκομπους στολισμένους στη μέση τους με διαμαντάκια 

των Ινδιών . Και πάντα το όμορφο κόσμημα στο κεφάλι σε 

σχήμα τριγωνικό, ασορτί με το χρώμα των μανικετιών και κα

λοστολισμένο με χρυσές παγιέτες . Το χειμώνα σειρά είχαν οι 

ταφταδένιες εσθήτες στα χρώματα που είπαμε, φοδραρισμένες 

με γούνα ρήσου, μαύρου κουναβιού , καλαβρέζικης βύδρας, 

σαμουριού κι άλλα πολύτιμα γουναρικά. 

Τα κομποσκοίνια, τα δαχτυλίδια, οι αλυσίδες, τα περιδέ

ραια ήταν όλα από λεπτά πετράδια : καρβούνια, ρουμπίνια , 

λυχνίτες, διαμάντια, ζαΦίρια, σμαράγδια , περουζέδες , καρχη

δόνιους, αχάτες κι ασύγκριτα χοντρά μαργαριτάρια. Η κόμ

μωση ποίκιλλε με τις εποχές: το χειμώνα χτένισμα γαλλικό, την 

άνοιξη ισπανικό, το καλοκαίρι τοσκάνικο , εκτός από τις γιορ

τάδες και τις Κυριακές, που είχαν το γαλλικό χτένισμα , επει

δή είναι πιο αξιοσέβαστο και ταιριάζει καλύτερα στην αιδη

μοσύνη μιας δέσποινας. 349 

Οι άντρες ήταν ντυμένοι κατά το δικό τους τρόπο: κάλτσες 

από λεπτό μάλλινο ή από κάμποτο πτυχωτό, από πορφύρα , 

από κρεμεζί, σε χρώμα μαύρο ή λευκό, βράκα από βελούδο 

στα ίδια χρώματα ή στους ίδιους τόνους, κεντημένα και με κο-

349. Η γαλλική κόμμωση ήταν ένα λευκό σκουΦάκι που έπιανε τα μαλλιά και 

καλυπτόταν από ένα βελούδινο καπελάκι με κρεμαστή ουρά πίσω . Στην Ισπανία οι 

γυναίκες κάλυπταν το κεφάλι τους με μια μεγάλη μαντίλα από δαντέλα. Στην Το

σκάνη τα μαλλιά πλέκονταν σε πλεξίδες κι έφτιαχναν βοστρύχους , όπου περνούσαν 

χρυσές αλυσιδίτσες , μαργαριτάρια και διάφορα κοσμήματα . 
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φτή δαντέλα κατά το πώς τους ερχόταν. Το σακάκι ήταν από 

χρυσΟ'υφαντο, ασημουφαντο ντρα, από βελούδο, σατέν, δαμα

σκηνό, ταφτά, πάντα στα ίδια χρώματα, κομμένο, κεντημένο 

και με σιρίτια, άΦθαστα κομψό, με μεταξένια κορδονέτα στις 

ίδιες αποχρώσεις, που είχαν στην άκρη τους χρυσά σφαιρίδια 

έξοχα σμαλτωμένα. 35Ο Πουκάμισα και σκουτιά ήταν από χρυ
σοποίκιλτο ντρα ή τουάλ, από ασημουφαντο ντρα, από βε

λούδο πανωκεντητό κατά βούληση. Τα χιτώνια ήταν τόσο 

πλουμιστά, όσο των γυναικών . Οι ζώνες ήταν από μετάξι στο 

χρώμα του σακακιού. Ο καθένας έφερε κρεμασμένο στο πλάι 

ένα όμορφο ξίφος με επιχρυσωμένη λαβή , με θηκάρι από βε

λούδο στο χρώμα που είχαν οι κάλτσες, κι η μύτη του θηκα

ριού ήταν χρυσή και λιθοστόλιστη. Το ίδιο και το κοντομάχαι

ρο. Το καπέλο ήταν από μαύρο βελούδο, γαρνιρισμένο με 

πλήθος χρυσόκουμπα, σκέτα κι αρμαθιασμένα . Στην κορφή το 

άσπρο φτερό, όμορφα μοιρασμένο από χρυσές παγιέτες, που 

στην άκρη τους κρέμοναν κομπάκια από όμορφα ρουμπίνια, 

σμαράγδια κτλ . 

Τέτοια όμως σύμπνοια βασίλευε μεταξύ των αντρών και 

των γυναικών, ώστε ήταν ντυμένοι καθημερινά με τα ίδια στο

λίδια, και για να μην υπάρξει διαφορά σε αυτό το σημείο, με

ρικοί άρχοντες ήταν διορισμένοι να λένε κάθε πρωί στους κυ

ρίους τι ένδυμα επιθυμούσαν να φορέσουν οι κυρίες εκείνη τη 

μέρα, γιατί όλα γίνονταν σύμφωνα με τη θέληση των κυριών. 

Μη βάλετε με το νου σας πως έχαναν χρόνο να ετοιμάσουν 

αυτά τα τόσο κομψά ρούχα κι αυτά τα τόσο πλούσια στολί

σματα, γιατί οι υπεύθυνοι στις ενδυματοθήκες είχαν κάθε 

πρωί τα φορέματα πανέτοιμα. Οι παρακόρες ήταν τόσο έμπει

ρες, ώστε σ' ένα λεπτό οι κυράδες ήταν έτοιμες, ντυμένες από 

κεφαλής μέχρις ονύχων. Και για να εφοδιάζονται προσφορό

τερα με αυτό το ρουχισμό, υπήρχε κοντά στο δάσος του Θελή-

350. Τα κορδονέτα, περασμένα στο κάτω μέρος του σακακιού , χρησίμευαν για 

να δένουν το σακάκι στις ψηλές κάλτσες, που έφταναν στους μηρούς. 
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ματος ένα μεγάλο οίκημα, μισής λεύγας μάκρος, καλά φωτι

ζόμενο και με όλα τ' απαραίτητα, όπου έμεναν οι χρυσοχόοι , 

οι λιθογλύπτες , οι κεντητές, οι ράφτες, οι κλώστες του χρυ

σού, οι βελουδοϋφαντές , οι τεχνίτες για τις στολές και τους 

αργαλειού ς , κι ο καθένας εργαζόταν στο επάγγελμά του , κι ό

λοι μαζί για τους καλόγερους και τις καλόγριές μας μόνο. 

Προμηθεύονταν τα υλικά και τα υΦάσματα φροντίδι του άρ

χοντα Ναυσίκλειτου , που τους έστελνε κάθε χρόνο από τα νη

σιά των Μαργαριταριών και των Κανιβάλων35 \ εφτά καράβια 
φορτωμένα ράβδους χρυσού, ακατέργαστο μετάξι , μαργαρι

τάρια και πολύτιμα πετράδια. Αν κάποιο χοντρό μαργαριτάρι 

έπαιρνε να γερνάει κι έχανε τη φυσική του λευκότητα , του την 

αναζωογονούσαν τεχνηέντως, δίνοντάς το να το φάει κάποιος 

όμορφος κόκορας ,352 όπως δίνουμε καθάρσιο στα γεράκια. 

351. Από τα νησιά των Μικρών Αντιλλών . 

352. Αυτή η συνταγή προτείνεται από τον Αβερρόη κι εφαρμοζόταν στην Κεϋ

λάνη . 
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Πώς είχαν κανονίσει οι Θελημίτες 
τον τρόπο της ζωής τους 

Κεφάλαιο πεντηκοστό έβδομο 

Όλη τους η ζωή ήταν καθορισμένη όχι από νόμους , κατα

στατικά ή κανονισμούς, αλλά σύμφωνα με τη θέληση και το 

αυτεξούσιό τους. Σηκώνονταν από το κρεβάτι όποτε τους ά

ρεσε, έπιναν, έτρωγαν, εργάζονταν, κοιμούνταν , όταν τους ερ

χόταν η όρεξη . Κανείς δεν τους ξυπνούσε, κανείς δεν τους ζό

ριζε ούτε για να πιουν ούτε για να Φάνε ούτε για να κάνουν 

οτιδήποτε άλλο. Έτσι το είχε καθιερώσει ο Γαργαντούας. Ο 

κανονισμός τους δεν ήταν άλλο από το ακόλουθο άρθρο: 

ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΗΣΕΙΣ 

γιατί οι ελεύθεροι άνθρωποι , οι γεννημένοι από σόι καλό, οι 

διαπαιδαγωγημένοι καλά , που συναναστρέφονται χρηστές 

συντροφιές , έχουν από φυσικού ένα ένστικτο κι ένα κέντρισμα 

που πάντα τους σπρώχνουν να πράττουν ενάρετα και τους α

ποτραβούν από την κακία . Κι αυτό το ένστικτο ονομάζουν ε

ντιμότητα. Τέτοιο ι άνθρωποι , όταν υποδουλώνονται και πιέ

ζονται από μια φαύλη καταπίεση που τους υποτάσσει και τους 

μειώνει , χρησιμοποιούν αυτόν τον ευγενικό ζήλο, με τον οποίο 

έτειναν ανεμπόδιστα προς την αρετή, για ν ' αποτινάξουν το 

ζυγό της δουλείας και να του ξεφύγουν, γιατί πάντα καταπια

νόμαστε με πράγματα απαγορευμένα κι ορεγόμαστε ό,τι μας 

αρνούνται. 

Χάρη σε αυτή την ελευθερία, οι Θελημίτες άρχισαν μια α

ξιέπαινη άμιλλα , να κάνουν όλοι ό,τι έβλεπαν πως αρεσκόταν 

να κάνει ένας μόνος από αυτούς. Αν κάποιος ή κάποια ανά-
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μεσά τους έλεγε: «ας πιούμε!», όλοι έπιναν . Αν έλεγε: «ας 

παίξουμε! » , όλοι έπαιζαν. Αν έλεγε: «πάμε να διασκεδάσουμε 

στους αγρούς! » , όλοι πήγαιναν . Αν επρόκειτο για κυνήγι με 

γεράκι , οι κυρίες , καβάλα σε όμορφους κέλητες και περήφανα 

άλογα της παρέλασης, κρατούσαν καθεμιά στη γαντοφορεμένη 

με χάρη γροθιά της ένα γεράκι, μια γερακίνα, ένα μικρογέρα

κο. Οι άντρες κρατούσαν τ' άλλα πουλιά. 

Τόσο καλά ήταν μορφωμένοι , ώστε ανάμεσά τους δε βρι

σκόταν κανείς και καμιά που δεν ήξερε να γράψει, να διαβά

σει , να τραγουδήσει , να παίξει μουσικά όργανα, να μιλήσει 

πέντε ή έξι γλώσσες και να τις χρησιμοποιήσει για έμμετρες 

συνθέσεις ή πεζό λόγο . Ποτέ δεν είδε κανείς πιο γενναίους ιπ

πότες, πιο ευγενικούς , πιο επιδέξιους στο πέζεμα ή στην κα

βάλα, πιο ρωμαλέους , πιο ευκίνητους, πιο επιτήδειους σε όλα 

τα όπλα, όπως αυτούς . Ποτέ δεν είδε κανείς γυναίκες τόσο 

κομψές, τόσο χαριτωμένες, λιγότερο ενοχλητικές , πιο χρυσο

χέρες στο ράψιμο και σε κάθε δουλειά ταιριαστή σε γυναίκα 

τίμια κι ελεύθερη όσο αυτές. 

Γι' αυτό το λόγο, όταν ερχόταν η ώρα που κάποιο μέλος 

του μοναστηριού ήθελε να βγει, είτε γιατί το ζητούσαν οι γο

νείς του είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία , έπαιρνε μαζί του 

μία από εκείνες τις κυρίες , όποια τον είχε πάρει για ιππότη 

της αφοσιωμένο και παντρεύονταν μαζί. Κι όσο πιο καλά εί

χαν ζήσει στο Θέλημα , με αφοσίωση και φιλία , τόσο περισσό

τερο συνέχιζαν αυτή τη ζωή στο γάμο τους. Κι η αμοιβαία α

γάπη τους ήταν τόσο ισχυρή στις στερνές τους μέρες , όσο και 

στον πρώτο καιρό του γάμου τους. 

Δε θέλω να ξεχάσω να σας αναΦέρω ένα αίνιγμα353 που 
βρέθηκε στα θεμέλια του μοναστηριού , χαραγμένο σε μια με

γάλη χάλκινη πλάκα. Να τι έλεγε : 

353 . Βλ . σημ . 18. 
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Αίνιγμα υπό μορφή προφητείας 354 

ΚεΦάλαιο πεντηκοστό όγδοο 

Ταλαίπωροι θνητοί που ευωχία περιμένετε, 

άνω σχώμεν τας καρδίας και τα λόγια μου ακούστε: 

Αν με σθένος επιτρέπεται να πιστε1Jοvμε 

πως απ' τ ' αστέρια που στέκουν στο σπρέωμα 

τ' ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να καταφέρει 

για τα μελλούμενα να μιλήσε ι 

ή , χάρη στη θεία δύναμη, αν μας είναι μπορετό 

το πεπρωμένο που έρχεται να γνωρίζουμε, 

σε σημείο που με βεβαιότητα να λογαριάζουμε 

της μοίρας την πορεία σε χρόνια μακρινά, 

γνωστοποιώ σε όποιον θέλει ν ' ακσύσει 

πως τον ερχόμενο χειμώνα, δίχως πια αναβολή, 

και νωρίτερα μπορεί, εδώ όπου βρισκόμαστε, 

μια ράτσα ανθρώπων θα ξεπεταχτεί, 

που, κουρασμένο ι από τη σχόλη, ανόρεχτοι από 

την απραξία, θα σπρώξουν με τόλμη κι υπό 

της μέρας το Φως κάθε κατάστασης 

ανθρώπους σ' έριδες και φατριασμσύς. 

354. ΣυγγραΦ':ας αυτοί, του αινίγματος είναι ο ποιητής Mellin de Sainι-Ge lais 

( 149 1-155!!) και το ΠΩ;ημη ιτεριλαμβάνεται στα Άπαντά του που κυκλοΦόρησαν το 
1574. Φαίνεται πως το {ργο κ"κλοφορούσε χειρόγραφο από το 1534 κιόλας κι ο Ρα
μπελαί το χρηοι.μΟ1!(Η,- ί cl!,j,. Μερικο ί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι πρώτοι δέκα 

στίχοι ανήκουν "τον il!ιo t() Ρnμιτελαί . Το ποίημα εγγράφεται εν πάση περιπτώσει 

στη λαϊκή παράl!οω l Των χι>ηιη"ί,ν. προρρήσεων και προγνώσεων κι είχε στην επο

χή του σαφές νι\ημα. {Η,,,, ς ο" <'ιοίιμε ΠΙΟ κάτω . 

275 

\ 



Κι όποιος βουληθεί να τους πιστέψει και τους ακούσει 

(ό, τι κι αν συμβεί, ό, τι κι αν στοιχίσει), 

θα φέρουν σε διαμάχη εμφανή 

τους φίλους μεταξύ τους και τους κοντοσυγγενείς. 

Ο τολμητίας γιος δε θα φοβηθεί την πικρή ντροπή 

στον ίδιο τον πατέρα του ενάντια να σταθεί. 

Ακόμα κι οι σπουδαίοι, από σόγια ευγενικά βγαλμένοι, 

από τους υπηκόους τους θα βρεθούν χτυπημένοι 

και το χρέος της τιμής και του σεβασμού 

θα χάσει τότε κάθε αξία και νόημά του, 

γιατί θα ειπωθεί πως με τη σειρά του ο πάσα εις 

οΦείλει ψηλά να φτάσει κι ύστερα να πάρει δρόμο 

επιστροφής. 

Κι επί του προκειμένου, τόσες ρήξεις θα υπάρξουν, 

τόσες διχόνοιες και πηγαινέλα, ώστε καμιά 

ιστορία, όπσ'υ τα μεγάλα θαύματα βρίσκονται, 

δεν κάνει λόγο για παρόμοια ταραχή. 

Θα δούμε τότε πλήθος άντρες τιμημένους, 

από τη νιότη και την κάψα κεντρισμένους 

να παραδίνονται στη βίαιη όρεξη αυτή, 

να πεθαίνουν στον ανθό τους και να ζουν μια στιγμή. 

Και κανένας τέτοιο μόχθο δεν αφήνει, 

αν μια φορά όλη του την καρδιά τού δίνει 

κι από αμάχες και καβγάδες πρώτα δε γεμίσει 

τον ουρανό με χλαλοή και με ποδοβολητά τη γη . 

Τότε θα έχουν την ίδια εξουσία 

άνθρωποι δίχως μπέσα κι άντρες της αλήθειας, 

γιατί όλοι θ' ακολουθούν την πίστη και τα μελήματα 

του απαίδευτου κι άμυαλου πλήθους: 

ο πιο αγροίκος άνθρωπος θα κληθεί για κριτής. 

Ω καταστροΦέα κι αφόρητε κατακλυσμέ! 

Κατακλυσμός λέγω, κι έχω τη δικαιολογία, 

γιατί τέτοια δοκιμασία θα χάσει κάθε αξία 

κι η γη τη λευτεριά της δε θα βρει 
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παρά σαν πλούσια αναβρύσουν 

απρόσμενα νερά, όπου οι πιο σκληραγωγημένοι, 

στα ξαφνικά πιασμένοι να πολεμούν, θα βρεθούν πνιγμένοι, 

μάλιστα πολι! σωστά, γιατί σε τέτοια κoνταρoχrυπήματα 

απασχολημένοι 

δε θα έχουν καταφέρει από καρδιάς να συγχωρέσουν 

τούτα τα κοπάδια αθώων κτηνών, 

που με τα νεύρα και τ' ανάξια άντερά τους 

στους θεούς θυσία δεν προσΦέρεται, αλλά φτιάχνονται 

αντικείμενα που στους θνητούς προσφέρουν εξυπηρέτηση. 

Και σας αφήνω τώρα να σκεφτείτε 

πώς όλ' αυτά θα μπορέσουν να γίνουν 

και τι ανάπαυση, σε κρίση τόσο βαθιά, 

θα μπορέσει να βρει το σώμα της στρογγυλής μηχανής! 

Οι ευτυχέστεροι, που πιότερα απ' αυτή θα πάρουν, 

ούτε να τη χάσουν ούτε να τη χαλάσουν θα βαλθούν 

και με χίλιους τρόπους θα πασχίζουν 

να τη δαμάσουν κι αιχμάλωτη να την κρατήσουν, 

έτσι που όλο ξεσκίδια η καημένη 

στον πλάστη της θα βρει μοναδική καταφυγή. 

Και για να χειροτερέψει της μοίρας της τη θλίψη, 

ο φωτεινός ο ήλιος, πριν στη δύση του να φτάσει, 

πάνω της θ' αΦήσει το σκοτάδι να πέσει, 

βαθύτερο στην έκλειψη απ' ό, τι στη φυσική τη νύχrα. 

Θα χάσει μεμιάς τη λευτεριά της 

και του ψηλού τ' ουρανού την εύνοια και καθαρότητα 

ή τουλάχιστον θα μείνει ερημωμένη. 

Πριν όμως από τέτοια ερήμωση κι απώλεια, 

για καιρό πολύ θα έχει εκδηλώσει ολοΦάνερα 

βίαιη και τόσο μεγάλη τρεμούλα, 

ώστε η Αίτνα δεν έδειξε παρόμοια ταραχή, 

όταν κατάπεσε πάνω σ' ένα γιο Τιτάνα. 355 

355 . Κατ(, την 'ΓιτηνΟl,Ι1χl.α. ο Δί.ας έρ ιξε πάνω στους αντιπάλους του την Αίτ

να . Έτσι , κάυ ε φoιιfι που 01. Φ ιιλιχκισ μένοι Τιτάνες κινούνται , το βουνό τραντάζε-
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Και λιγότερο απότομη θα πρέπει να λογαριάζει κανείς 

την κίνηση που έκανε της Ισχία ς το νησί, 

όταν ο Τυφωεύς τόσο έντονα εξοργίστηκε, 

ώστε στη θάλασσα τα βουνά κατρακύλησε. 

Έτσι, σε πολύ μικρό διάστημα θα καταλήξει 

σε κατάσταση κακή κι από τόσα χέρια θα 'χε ι περάσει, 

ώστε κι εκείνοι που θα την έχουν κατακτήσει, 

στους απογόνους τους θα πρέπει να την αφήσουν. 

Τότε θα είναι η πρεπούμενη στιγμή 

σε αυτή τη μακρόχρονη άσκηση τέλος να δοθεί, 

γιατί τα πολλά νερά που αναφέραμε πιο πριν 

θα σπρώξουν τον καθένα ν' αποτραβηχτεί. 

Πάντως, πριν χωριστούν, στον αέρα 

ολοκάθαρα θα μπορείς να διακρίνεις 

μια θεόρατη φλόγα, που η καυτερή πνοή της 

θα βάλει τέλος στα νερά και στην αντιπαράθεση. 

Εξάλλου, μετά το πέρας αυτών των γεγονότων, 

οι εκλεκτοί χαρωπά θα ξαναβρούν 

όλο τους το βιος και το μάννα εξ ουρανού 

κι επιπλέον, με μια τίμια ανταμοιβή, 

θα πλουτίσουν. Κι οι άλλοι τελικά 

θ' απομείνουν ρέστοι. Το πράγμα είν' εντέλει λογικό, 

γιατί έτσι και τελειώσουν αυτές οι δοκιμασίες, 

καθένας ξαναβρίσκει την τύχη που η μοίρα του 

είχε ετοιμάσει . Να ποια ήταν η συμφωνία. Και πρέπει 

τιμή σ' εκείνον που ως το τέλος θα έχει επιμείνει! 

Όταν η ανάγνωση αυτού του μνημείου ολοκληρώθηκε , ο 

Γαργαντούας αναστέναξε βαθιά κι είπε στους παρισταμένους: 

«Δεν είναι σήμερα που οι πιστεύοντες στο λόγο του Ευαγ

γελίου υφίστανται διωγμούς. Μακάριος ωστόσο όποιος δε 

σκανδαλισθεί και δεν πάψει ποτέ να τείνει προς το στόχο που 

ται, γίνεται δηλαδή σεισμός. Στη συνέχεια , γίνεται λόγος για τον Τιτάνα Τυφωέα 

που ενμέρει τον είχε πλακώσει το νησί της Ισχίας , έτσι που του δινόταν η ευκαιρία 

να εκδηλώνει εντονότερα την οργή του . 

278 



ο Θεός μάς όρισε, ταις πρεσβείαις του Υιού του του αγαπη

τού , δίχως ν ' αποσπάται ούτε να εκτρέπεται από τους σαρκι

κούς πειρασμούς». 

Ο καλόγερος είπε : 

« Τι νομίζεις με το νου σου πως με αυτό εδώ το αίνιγμα ο

ρίζεται και σημαίν εται ; 

- Πώς! είπε ο Γαργαντούας , είναι η πορεία και η επιμονή 

στην αλήθεια του Θεού . 

- Μα τον άγιο Γοδερανό ,356 είπε ο καλόγερος , η δική μου 
ερμηνεία είναι αλλιώτικη : το ύφος είναι του Μερλίνου του 

προφήτη. 357 Βρείτε στους στίχους αλληγορίες και νοήματα, 
όσο βαθυστόχαστα νομίζετε, και σπαζοκεφαλιάστε , εσύ κι ό

λοι οι άλλοι , όσο σας κάνει όρεξη . Για μένα, νομίζω πως κα

μιά άλλη έννοια δεν κρύβεται εδώ μέσα από μια περιγραφή 

της σφαιροπαιξίας358 κάτω από λέξεις σκοτεινές . Εκείνοι που 
ωθούν τους ανθρώπους σε αντιπαράθεση είναι οι οργανωτές 

των συναντήσεων , φίλοι κατά κύριο λόγο . Μετά από τα δύο 

πρώτα σερβίς , βγαίνει από το παιχνίδι όποιος είχε αυτό το 

ρόλο κι άλλος καινούριος μπαίνει. Εμπιστευόμαστε τον πρώτο 

που λέει αν η μπάλα πέρασε πάνω ή κάτω από το σκοινί. 359 Τα 
νερά είναι ο ιδρώτας. Τα πλέγματα των ρακετών γίνονται από 

άντερα προβάτων ή γιδιών . Η στρογγυλή μηχανή είναι η μπά

λα ή το τόπι . Μετά τον αγώνα , αναλαμβάνει κανείς δυνάμεις 

μπροστά στις Φλόγες κι αλλάζει πουκάμισο . Ύστερα ευχαρί

στως πέφτουμε στο φαι , πιο χαρωπά όμως εκείνοι που βγήκαν 

νικητές . Άντε και καλά τσιμπούσια! ». 

356. Ο Goderan είχε χρηματίσει ηγούμενος στο μοναστήρ ι των Β ενεδ ικτίνων 

του Μαϊγεζαί . 

357 . Το όνομα του Σαιν-Ζελαί μοιάζει με το όνομα του μάγου Μέρλιν (MeIIin
MerIin) . που εμφανίζεται στα μυθιστορήματα του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου . 

Πολλές προφητείες. εξάλλου . κυκλοφορούσαν σε συλλογές και αποδίδονταν στο 

μάγο Μ έρλιν. 

358. ΙΙ ρ6δ!)ιψος του τfνις. Παιζόταν σε κλειστούς χώρους με ρακέτ ες. από δυο 

ή περισσότει>ιnι ς l1ιιίκη ς. 

359. Δεν "l1ήι>χl lΊίχΤ1 ' και το γήπεδο χωριζόταν στη μέση μ' ένα σκοινί. Ήταν 

απαραίτητο λI1Ιl1Ι',v νιι ~ '1πίTαι η γνώμη των θεατών αν η μπάλα είχε περάσει πάνω 

ή κάτω από το ιικι>ινί ~ ι 'xν('" ('νας υπηρέτη ς αναλάμβανε το ρόλο του διαιτητή, 
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