ΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λαβών αφορμήν έκ των μνημειωδών περ'ι τοϋ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης
εργασιών τοΰ διά τοΰ παρόντος τόμου τής «Έπετηρίδος Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών» έπαξίως τιμωμένου σεβαστού διδασκάλου κ. Φαίδωνος
Κουκουλέ, ήσχολήθην προ τριετίας με τα εις τον υπό στοιχεία V, 10, II
κώδικα τής Βιβλιοθήκης τοϋ Έσκοριάλ σφζόμενα ανέκδοτα είσέτι έργα τοΰ
διαπρεπούς ιεράρχου τής Θεσσαλονίκης
Και τά μέν ανέκδοτα αυτά έργα
ελπίζω δτι θά εκδοθώσι κάποτε, είτε ΰπ5 έμοϋ, είτε υπό άλλου τινός. Ενδια
φέρον όμως, επί πλέον τοϋτου, έχει ή διαπίστωσις, ό'τι έκ τών ήδη έκδεδομένων έργων επί τή βάσει τοϋ κωδικός 46 τής Βασιλείας (Basiliensis A,
III, 20) υπό τοΰ Tafel 1
2, 3δσα παραδίδονται εις τον ως άνω κώδικα τοϋ
Έσκοριάλ παρέχουσι κείμενον εις μερικάς περιπτώσεις κατά πολύ καλύτερον
τοΰ εις τον κώδικα τής Βασιλείας, λόγφ τής καλυτέρας καταστάσεως ύφ’ ήν
έχει διατηρηθή ό κώδιξ τοϋ Έσκοριάλ. Υπάρχουν επίσης καί περιπτώσεις
δπου τό ίδιον κείμενον εις τούς δύο αυτούς κώδικας παρουσιάζει μερικάς
διαφοράς, αί όποϊαι δεν είναι δυνατόν νά ερμηνευθώσιν ώς δφειλόμεναι εις
φθοράν τής παραδόσεως. Ή πιθανωτέρα έξήγησίς των είναι δτι αποτελούν
δύο μορφάς ενός καί τοϋ αύτοϋ κειμένου προερχομένας άμφοτέρας από τον
ίδιον Ευστάθιον Θεσσαλονίκης.
Ή προέλευσις τοΰ κώδικος V, 10, II τοϋ Έσκοριάλ ήρμηνεύθη εσχά
τως κατά τυχαΐον αλλά καί πολύ θετικόν, νομίζω, τρόπον : Άναλύων τό,
εις τον συμμιγή αυτόν καί εις διαφόρους γραφείς όφειλόμενον κώδικα, τμήμα,
τό όποιον περιλαμβάνει τά έργα τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, διεπίστωσα
οτι ό γραφικός χαρακτήρ του είναι σχεδόν δμοιος προς τον γραφικόν χαρα
κτήρα τοΰ κώδικος τής Βασιλείας, φωτογραφικόν δείγμα τοΰ οποίου είχε
δημοσιεύσει ολίγον προηγουμένως ό Maricq s. Σχεδόν ταυτοχρόνως μέ εμέ,

1

Σημείωμα περί τών ανεκδότων έργων τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, «Θεολο

γία» 22, 1951, 489-493.
2

Τ a f e 1 Τ h. L. F., Eustathii Opuscula, Francof. a/M. 1832.

3

Le manuscrit d’Fustathe de Thessalonique, «Byzantion* 20, 1950, 81 -

87. Περιγραφή τοΰ κώδικος εις Omont Η., Catalogue des mss grecs des
bibliotheques de Suisse, Centralblatt fiir Bibliothekswesen, III, 1886, 408.
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δ γεραρός διδάσκαλος καί φίλος Paul Maas 1 ύπεστήριξεν, δτι δ κώδιζ τής
Βασιλείας είναι αΰτόγραφον έργον τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης. Κατά
ταϋτα, εάν τα εις τον κώδικά τοΰ Έσκοριάλ τμήματα, τά όποια περιέχουν
έργα τοΰ Ευσταθίου, έχουν γραφή διά τής ιδίας, όπως νομίζω, χειρός τής
γρα-ψάσης τον κώδικα τής Βασιλείας, δ δποϊος είναι αΰτόγραφον τοϋ Εΰστα:|'s ' ;>*■
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Δείγμα γραφής τοϋ κώδ. ’Εσκοριάλ V, 10, II.
Folio 489 recto (Ευστάθιος Θεσσαλονίκης).

ί)ίου, τότε και δ κώδιξ τοϋ Έσκοριάλ, κατά τά τμήματα τά περιέχοντα
έργα τοΰ Ευσταθίου, είναι καί αυτός αΰτόγραφον τοΰ Ευσταθίου. Συνεπώς
και α! διαφοραί, υπό τάς δποίας φέρεται τό ίδιον κείμενον εις τους δυο
αυτούς κώδικας, δέον να άποδοθώσιν εις αυτόν τοΰτον τον Ευστάθιον Θεσ
σαλονίκης, δ δποϊος άλλωστε, δπως είναι γνωστόν, συνήθιζε νά μεταβάλλη,
νά διορθώνη ή νά συμπληρώνη έργα του κατά την μεταγραφήν των υπό τοΰ
ίδιου από κώδικος εις κώδικα 2. * * * *
Καί περί μέν τοΰ είδους αΰτοΰ τών διαφορών δέον νά γίνη λόγος εις
άλλην ευκαιρίαν. Εις τό παρόν άρθρον επιθυμώ νά περιορισθώ μόνον εις

1

Verschiedenes zu Eustathios, ΒΖ, 45,

1952, 1 -3. Πρβλ.

τοϋ αΰτοΰ,

Zu den Basler Autographen des Eustathios. Tome commemoratif du Millenaire de la Bibliotheque Patriarcale d’Alexandrie (Alexandrie 1953), 139-144.
s ’Άλλοι αΰτόγραφοι κώδικες τοΰ Ευσταθίου : Eaurentianus 59 (2+3), Parisinus Graecus 2702, Marcianus Grsecus 460 καί Marcianus Grsecus 448. Πρβλ.
Maas, ένθ. άν. Πρβλ. καί τάς περί τών διαφορών αυτών παρατηρήσεις τοΰ Ε.
Martini, Rhein. Museum, 62, 1907, 273 κ.έ.
ΕΠΕΤΗΡΠ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβί ΚΓ'
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τήν άνακοίνωσιν τής ευχάριστου είδήσεως, δτι, κατά καλήν τύχην, το λαμ
πρόν εγκώμιον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου υπό τοϋ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης,
τό όποιον έχει δημοσιευθή υπό τοϋ Tafel έκ τοϋ κωδικός τής Βασιλείας ’,
δπου φέρεται υπό μορφήν ατελή, σώζεται ακέραιον εις τον κώδικα τοϋ Έσκοριάλ. Τό περί ου ό λόγος εγκώμιον εις τον κώδικα τής Βασιλείας είναι εις
μέν τήν αρχήν έφθαρμένον, εις δέ άλλα δυο μέρη ελλιπές, λόγφ βλάβης τοϋ
κώδικος. Οί πρώτοι στίχοι τοϋ κειμένου εις τον κώδικα τοϋ Έσκοριάλ αχρη
στεύουν τάς επί τοϋ έφθαρμένου τμήματος τοϋ κώδικος τής Βασιλείας συμ
πληρώσεις τοΰ Tafel έπιβεβαιοϋντες τάς γραφάς τοΰ μικρόν τμήμα έκ τής
αρχής καί τοΰ τέλους τοΰ εγκωμίου περιέχοντος κώδικος Parisinus Grsecus
1188 1
2, κατά τον ακόλουθον πίνακα (δπου Τ = Tafel καί ΕΡ = οί κώδι
κες τοΰ Έσκοριάλ καί των Παρισίων) :
Έκδοσις Tafel, σελ. 167, στήλη 1, στίχος 1 : [πάοχειν δκνο]ν Τ, πάαχειν ΕΡ. 3 : [τινά ψόγον] Τ, ψέγεσΰαι ΕΡ. Στήλη 2, στίχος 1 : [λόγους
εϊχον τι]νάς Τ, μετά τινας ΕΡ. 5 : [και αύ]τός Τ, rj και αυτός ΕΡ.
Έπειτα από τήν, κατά τήν άρίθμησιν τοϋ Tafel, 28 παράγραφον καί
αμέσως προ τής 29, ό Tafel σημείο! : «desunt permulta», βασιζόμενος εις
τήν ατέλειαν τής φράσεως τοϋ τέλους τοΰ 1 144ν (παραμιγννς τ] φιλοσο
φία της) καί τής αρχής τοΰ επομένου f. 145a (εις άϋλίαν λεπτννωνται).
Ή διαπίστωσις τοϋ Tafel είναι ορθή, διότι πράγματι τό χωρίον, δπως
εύρίσκεται εις τον κώδικα τής Βασιλείας, οϋδέν νόημα έχει. Ό κώδιξ τοΰ
Έσκοριάλ, έπαληθεϋων τήν διαπίστωσιν τοΰ Tafel, μεταξύ τών δυο αυτών
φράσεων περιλαμβάνει τό έλλεϊπον εις τον κώδικα τής Βασιλείας κείμενον,
τό όποιον εν τψ συνόλφ του είναι δυο περίπου σελίδες εις τον κώδικα τοΰ
Έσκοριάλ (από τον στίχον 7 τοϋ f. 478a μέχρι τοΰ στίχου 8 τοϋ f. 479a,
συνολικώς 62 στίχοι). 'Ωσαύτως καί έπειτα από τήν παράγραφον 52, αμέ
σως προ τής 53, ό Tafel σημείο! : «desunt multa», βασιζόμενος καί πάλιν
εις τήν ατέλειαν τής φράσεως τοΰ τέλους τοΰ f. 150ν (’Ή Έλισοαΐος μεν
βραχείας τίνος λύπης εκδίκονς εξεγείρει) καί τής αρχής τοϋ f. 151a (τες,
Τό έλλεϊπον χωρίον εύρίσκεται ολόκληρον εις τον
κώδικα Έσκοριάλ, έκτεινόμενον από τοΰ στίχου 13 τοΰ f. 484ν μέχρι τοΰ
στίχου 1 τοΰ f. 485ν (συνολικώς 54 στίχοι). Θεωρώ ως άσκοπον τήν δημοσίευσιν τών δύο αυτών τμημάτων, άτινα έλλείπουσιν από τον κώδικα τής
ϊνα μη πλείω λέγωμεν).

Βασιλείας, διότι ολόκληρον τό κείμενον τοΰ Εγκωμίου εις τον "Αγιον Δημήτριον πρέπει νά έπανεκδοθή επί τή βάσει τοΰ κώδικος Έσκοριάλ έν συν
δυασμό) προς νέαν άνάγνωσιν τοΰ κώδικος τής Βασιλείας, ως καί χρη-

1

Tafel, ενθ. άν., 167-182.

Πρβλ. άντιβολήν τής εισαγωγής εις Tafel, ενθ. άν., XIII (mantissa observationum criticarum).
2
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σιμοποίησιν τοϋ κώδικος Parisinus Grsecus

1188 ι. 'Ως έδειξεν

ήδη

δ Maricq διά τής έκ νέου άντιβολής τοΰ έργου τοϋ Ευσταθίου περί
τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης12 εις τον μόνον διασφζοντα τό κείμενον
αυτό κώδικα τής Βασιλείας, 6 έκδώσας τοϋτο Tafel διέπραξε τόσα
σφάλματα, ώστε ή έκ νέου έκδοσίς το,' νά είναι αναγκαία. Λόγφ δ’ έπί
πλέον των ποικίλων ιστορικών στοιχεία)', τά οποία περιέχει τό εις "Αγιον
Δημήτριον Έγκώμιον, ως καί των αναφορών εις την άρχαίαν ελληνικήν
γραμματείαν, ή νέα έκδοσις δέον νά συνοδεΰηται καί υπό ερμηνευτικού
υπομνήματος.
Περιγραφών την σύνθεσιν τοϋ κώδικος τής Βασιλείας 6 Maricq διεπίστωσεν δτι τό κενόν μεταξύ τών 144 καί 145.folio είναι εις τό 18ον τετράδιον τοΰ κώδικος, τό δέ μεταξύ τών 150 καί 151 είναι εις τό αμέσως επό
μενον. 'Ο υπολογισμός όμως, δτι εις την πρώτην περίπτωσιν ελλείπει έν
φΰλλον, εις δέ τήν δευτέραν δυο, δεν φαίνεται ορθός, διότι, ως πιστοΰται
έκ τοϋ κώδικος τοϋ Έσκοριάλ, τό πρώτον κενόν αντιστοιχεί προς 62 στί
χους τοΰ Έσκοριάλ, τό δέ δεύτερον προς 54. Ή κατά χώρον αντιστοιχία
εις τούς κώδικας είναι εις μέν τον κώδικα τής Βασιλείας 37 στίχοι επί έκάστης σελίδος μέ 60 γράμματα κατά μέσον ορον, εις δέ τον κώδικα τού Έσκο
ριάλ 33 στίχοι προς 70 γράμματα. Συνεπώς καί εις τάς δύο περιπτώσεις
κενών τοΰ κώδικος τής Βασιλείας, τό έλλεΐπον τμήμα δέν υπερβαίνει τό εν
ορύλλον δι’ έκάστην έξ αυτών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ

1

Περιγραφή τοΰ κώδικος εις Omont Η., Inventaire Sommaire des nla^

nuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale, I, 1886,
έσφαλμένως ανάγει τόν κώδικα είς τον ενδέκατον αιώνα.

255-256.

Ό Omont

2 Πρβλ. άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου τοΰ έργου αύτοΰ είς Μπόνην Κ. Γ.,
Ευστάθιος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1950, 19 κ.έ.
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