
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΟΥ

Γράφων τδ 1930 βιβλιοκρισίαν τής μερικής έκδόσεως τού ποιήμα
τος τοϋ Γεωργίου Χοΰμνου, τής γενομένης υπό τοϋ F. Η. Marshall1 
προήλθον είς την άπόφασιν νά παρασκευάσω κριτικήν έκδοσιν τού δλου 
ποιήματος διά την σημασίαν, τήν δποίαν τό έργον τούτο τής κρητικής 
λογοτεχνίας έχει άπό γλωσσικής κα'ι λαογραφικής άπόψεως2. Διά τόν 
λόγον αΰτόν ήρεύνησα 'τότε διαφόρους καταλόγους πρός άνεύρεσιν και 
άλλων τυχόν χειρογράφων πλήν τών μέχρι τοϋδε γνωστών ήτοι τοϋ 
codex Marcianus graec. cl. IX, n:o 17, τοϋ codex Vindobonensis 
theol. graec. 297 (Nessel 244) καί τοϋ έκ τοϋ όρους Σινά προερχόμε
νου καί ήδη εν τώ Βρεταννικώ Μουσείω άποκειμένου ύπ’ άριθ. Addi
tion 40724 εικονογραφημένου χειρογράφου, εξ ού καί μόνου έγινεν, 
ώς γνωστόν, ή εκδοσις τών Εκλογών τοϋ Marshall. Δυστυχώς έν άλ
λο χειρόγραφον, περιέχον τήν παράφρασιν τοϋ Χοΰμνου, γνωσθέν εξ 
ΰποδείξεως τοϋ Pernot ώς άνήκον είς τόν άρχιεπίσκοπον Ζακύνθου 
Νικόλαον Κατραμήν3 δεν άνευρέθη.

'Ως άπολεσθέν πρέπει νά νομίζεται καί έτερον είκονογραφημένον 
(φιγουράδο) χειρόγραφον τοϋ Γεωργίου Χοΰμνου, προσονομαζομένου 
Βυζανταίου, περιέχον «ερμηνείαν ριμάδα άπό τό ’Εν αρχή έποίησεν ό 
Θεός τόν ουρανόν καί τήν γην», τό όποιον άναγράφεται έν τή Biblio
theca sive antiquitates urbis Constantinopolitanae, Argentorati 1578 
(ed. a Georgio Calaminio), περί τοϋ οποίου διέλαβον έπίσης έν τή 
βιβλιοκρισίμ μου εκείνη. Πρόκειται προφανώς περί τοϋ αυτού Χοΰμνου, 
τοϋ «έκ τής πόλεως Χανδάκου», τοϋ ποιήσαντος τήν παραδοθεισαν 
είς ημάς διά τών λοιπών κωδίκων έμμετρον παράφρασιν τής Γενέσεως

*) Old Testament Legends from a Greek poem on Genesis and Exodus 
by Georgios Chumnos, Edited with Introduction, Metrical Transla
tion, Notes and Glossary from a Manuscript in the British Museum by F. 
H. Marshal, Cambridge, at the University Press, 1925 σελ. XXXII + 
116, αχ. 8ov.

2) Byz. - neugriechische Jahrbiicher VII (1930) σελ. 209-216.
3) Revue critique, 61 (1927) a. 352-4. Βλ. καί N. K α τ p a μ ή, Φιλολο

γικά Άνάλεκια Ζακύνθου. Έν Ζακύνϋω 1880 σ. 1G9 - 182 καί Λεωνίδαν 
Ζ ώ η ν, έν Ίονίψ ’Ανθολογίά, τόμ. 8 (1934) σ. 202.
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καί Εξόδου. Ή προσονομασία αύτοϋ ώς Βυζανταίου πρέπει ν’ άποδο- 
θή ούχΐ είς κυρίαν αύτοϋ διαμονήν έν Κωνσταντινουπόλει, ώς δ Lam- 
becius ύπέθεσεν4, άλλά πιθανώς είς «άπλήν αύτοϋ συσχέτισιν πρδς 
τούς αύτόθι Χούμνους», ώς εΐκασεν δ Μανοϋσος Μανούσακας5 6.

Τδ θετικόν άποτέλεσμα έκ τής άναδιφήσεως ταύτης ήτο ή άνεύρε- 
σις έν τφ Καταλόγφ τών έλληνικών κωδίκων τής Μονής τοϋ ορούς 
Σι να, τφ έκδοθέντι ύπδ τοϋ Gardthausen (Oxonii 1886), ύπ’ άριθ. 
1187 κώδικος τοϋ XVI at. ύπδ τόν τίτλον «'Ιερά Ιστορία έν στίχοις», 
ούτινος αί διαστάσεις 19 X 14,5 έκατοστομ. τά φύλλα 1 - 202 καί ή 
άρχή : Δέομαι τρισυπόστατε, κύριε καί πατέρα, έξ ού στίχου, ώς γνω
στόν, άρχεται ή παράφρασις τής Γενέσεως καί Εξόδου τοϋ Γεωργίου 
Χούμνου. ”Αν δ κώδιξ είχεν εικόνας δέν μανθάνομεν παρά τοϋ Gardt
hausen. Και ό Kondakov, δστις έν Putesestire na Sinaj we 1881 
godu ρητώς άναφέρει αν τις τών κωδίκων τής μονής περιέχει εικόνας, 
περ'ι τού κώδ. 1187 σημειώνει τόσον μόνον (σ. 116): 'Ιερά ιστορία, 
ρΚπ.ΧνίΙΙ.Β. Έχων δμως ύπ’ δψιν δτι δ είρημένος κώδιξ καί κατά 
τάς διαστάσεις καί κατά τόν άριθμδν τών φύλλων διαφέρει τοϋ έν τώ 
Βρεταννικώ Μουσείω εύρισκομένου Σιναϊτικοϋ κώδικος, δστις σύγκει- 
ται έκ φ. 137 διαστάσεων 25 X 18 έκ. τ. μ. έξέφρασα έν τή βιβλιοκρι
σία μου την ύπόνοιαν, δτι πρόκειται περί διαφόρων κωδίκων. "Οτι δέ 
και περισσότερα τού ενός χειρόγραφα τής ΓΙαραφράσεως τοϋ Χούμνου 
ήδύναντο νά ύπάρχουν έν τή Μονή Σινά έκρινα τοσούτω μάλλον πι
θανόν, δσον πλείστοι τών κατά καιρούς έν Σινμ μοναζόντων ήσαν 
Κρήτες, τό δ’ έργον τοϋ Χούμνου ώς γεγραμμένον έν τή κρητική δια- 
λέκτω θά ήτο λίαν προσφιλές άνάγνωσμα είς τούς Κρήτας μοναχούς.

Ή ύπόθεσίς μου αΰτη έπεβεβαιώθη διά τής γενομένης τό 1950 
ύπό τών ’Αμερικανών φωτογραφήσεως δλων τών έν τή Μονή τοϋ 
δρους Σινά άποκειμένων χειρογράφων. Έν Cheeklist of Manuscripts 
in St. Catherine’s Monastery Mount Sinai microfilmed for the Li
brary of Congress, 1950. Washington 1952 άναγινώσκομεν έν σελ. 
11 ύπ’ άρ. 1187 : Sacred History (Old Testament) 16th cent. 205 f. 
Pa. 367 Ilium. 47 ft.

ΠρομηθευθεΙς φροντίδι τοϋ φίλου κ. Β. Λαούρδα, διαμένοντος 
τότε έν ’Αμερική, μικροφίλμ τού έν λόγω κώδικος έξηκρίβωσα, δτι 
πρόκειται τφ δντι περί ετέρου Σιναϊτικοϋ κώδικος, περιέχοντος τό
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4) Ρ. Lambecii Commentariorum de Bibl. Caes. Vindob. liber V σ.
259. Βλ. καί A. Kollarii ad Lambecii Commentar. libros VIII Sup- 
plementorum liber I, cod. 133, 2.

6) Έπ. Έτ. Βυξ. Σπ. τόμ. ΚΑ' 1951, σ. 281, σημ. 3.
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ποίημα τοϋ Γεωργίου Χουμνου, ό οποίος κοσμείται, ώς καί ό τοϋ Βρε- 
τανν. Μουσείου, διά πολλών καί ωραίων εικόνων. Καί τοϋ μέν τελευ
ταίου τούτου περιγραφήν λεπτομερή εδωκεν έν τή εισαγωγή τοΰ βι
βλίου του ό Marshall, την δποίαν κρίνω περιττόν έδώ νά έπαναλάβω 
(Βλ. πίν. ΙΗ').

Ό δε σωζόμενος έν τή Μονή τοΰ Σινά κώδιξ σύγκειται έκ φ. 205 
ήριθμημένων δΓ άραβικών Αριθμών, διαστάσεων 19,5 X 14,7 έκ. τ. μ. 
καί κοσμείται διά 367 εικόνων, κατά 8 όλιγωτέρων τών τοΰ Βρεταν- 
νικοΰ κώδικος. Είναι καλώς καί έπιμελώς γεγραμμένος κατά δίστιχα 
μέ σχετικώς όλίγας βραχυγραφίας καί διατηρείται είς άρίστην κατά- 
στασιν. Γραφεύς καί είκονογράφος τοΰ κώδικος δεν είναι, ώς τοΰ Βρε- 
ταννικοΰ, τό αυτό πρόσωπον, διότι είναι μέν καί έδώ αί εικόνες έγγε- 
γραμμέναι είς τδ κείμενον, καί Αντιστοιχούν πρός τό οίκείον μέρος 
αΰτοΰ Αλλ’ αί έντός τών εικόνων έπεξηγηματικαί γραφαί διαφέρουν 
τής χειρός τοΰ βιβλιογράφου (Βλ. πίν. ΙΘ').

Επιγραφήν τό χειρόγραφον δέν φέρει, άλλά μόνον μικρόν τι κό
σμημα έν άρχή, τό δ’ όνομα τοΰ ποιητοΰ καί τό περιεχόμενον τοΰ έργου 
του γνωρίζονται έκ τών δύο έν τέλει δίστιχων, τά όποια ουδόλως δια
φέρουν άπό τους τελικούς στίχους τοΰ Βρετανν. χ/φου. Έν τέλει προσ
τίθεται, δΓ άλλης χειρός γεγραμμένη, ή συνήθης δήλωσις τοΰ κτήτορος :

Τό παρόν βιβλίον υπάρχει καμοϋ εντελούς γέροντος κυρ Ρωμανού 
καί αφιερώνω αύτώ έν τώ άγίω και θεοβαδίστω δρει τω σιναίω’ και 
οποίος τό ξενώση είναι άφορισμένος άπό θεού παντοκράτορος' και ή- 
μέραι αυτού μετά τοϋ ιούδα τοϋ ίσκαριώτου.

Είς άλλην σελίδα, άφεθεϊσαν άρχικώς άγραφον, τοΰ χ/φου έγράφη 
έπιστολή ίερομονάχου τινός όνόματι Παϊσίου Κοκκίνου ύπό ήμερομη- 
νίαν 6 ’Οκτωβρίου 1730 πρός τόν «όσιώτατον και σεβασμιώτατον έν 
μοναχοϊς γέροντα κύριον κνρ Παΐσιον». Ό γράφων παραπονείται διά 
τήν έξορίαν του εις τόν «β&θρον τής βρόμας» καί έξαιτεϊται Απαλλα
γήν Από τήν δεινήν του θέσιν6. ·)

·) Παραθέτω τό κείμενον τής έπιστολής, τό οποίον λόγφ φθοράς τοΰ χάρ
του περί τό έξωτερικόν δκρον, είναι είς τινα μέρη ασαφές, ώς εχει :

«(ό)σιότατε και σεβασμιώτατε έν μοναχοϊς καϊ ίν Χριστώ μοι (άγα)πιτέ γέ
ροντα κύριε κνρ παισιε. τήν άγιωσίνην σου άδελ(φικ)ός άσπάζομαι και αδελφι
κώς, χαιρετά, και ημείς χα(ρι)ν θεού, καί δι εύχόν σου άγιων ύγειαίνουμεν. και 
ήσιχάσα(με)ν άπο τούς πολοΰς πηρασμοϋς, δμος το παράπονο τοϋ άνθρόπου (ειν)ε 
βαρί. και ός τόν πληγώσι ούτε κόλασι φοβάτε ούτε ζοή δμος (έκ) του διαβό
λου ήτουν να με ξορίση εις τόν βώθρον τής βρόμας...(τό)ν διορισμένου κερόν. 
δμος δόξασι ό θεός, καί άν θέλη δ Θεός, ά,.,άζομαι κανένα μέρος τοΰ άγιου 
μοναστηριού περισία. και ό θεός (και) ή χάρης τοϋ άγιου καί θεοβάδιστου δρους
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Ή όμοιότης, την όποιαν τά δύο Σιναϊτικά χειρόγραφα παρουσιά
ζουν μεταξύ των είναι τοιαύτη, ώστε ούδεμία ν’ άπομένη άμφιβολία 
ότι τδ έν άντεγράφη έκ τοϋ άλλου. Τούτο βεβαιοϋται έκ τών έξης πα
ρατηρήσεων, τάς όποιας έκαμα κατά την άντιβολήν τών 700 πρώτων 
στίχων ήτοι τοϋ V4 τού κειμένου.

1. Άμφότερα τά έκ Σινά χειρόγραφα, εις δσας γραφάς τοϋ κειμέ
νου διαφέρουν τών άλλων δύο χειρογράφων, ήτοι τοϋ βενετικού καί 
τοϋ βιενναίου, συμφωνούν πλήρως μεταξύ των, ή δέ συμφωνία των 
είναι πλήρης καί όπου ταύτα παρέχουν έσφαλμένας γραφάς. Π. χ. 366 
θνήσκει παραλαμβάνης (άντί Ονήσις παραλαμβάνει), 457 καιρόν (άντί 
εκατόν), 483 και αυτήν εϊδασιν λέγοντας ο Νώες σημεϊον νομίζει (έκ 
παραναγνώσεως τοϋ στίχου: και αντη (ή κιβωτός) ούδέν σαλενοντα ό 
Νώε τό νομίζει), 525 καί στίνω τα διάστημαν (άντί καί στένω τό 
διάθεμαν), 541 κ ήτοντα (άντί χ’ ήτονε), 613 σ’ αυτούς τον τόπον 
(άντί σ’ αυτόν τον τόπον) κτλ. Άμφότερα τά χειρόγραφα προσγράφουν 
τό τελικόν ν ενίοτε καί έκεί όπου τούτο δέν εύσταθεϊ' π. χ. πλεάν την 
ομορφιάν (396), αυτόν (τό νερόν, 481), τον πόδαν (505), αυτόν τό μέ
ρος (655), ή δ’ όμοιότης των είναι, ώς εΐπομεν, έμφανής καί εις τούς 
τελευταίους στίχους, τούς παραδίδοντας τό όνομα τοϋ ποιητοϋ, οί ό
ποιοι εις τά δύο άλλα χειρόγραφα παραλλάσσουν* 7. Αί διαφοραί, τάς 
όποιας τά δύο Σιναϊτικά χ/φα παρουσιάζουν ένιαχοϋ, είναι άπλώς όρ- 
θογραφικαί, δηλοϋσαι οτι ό γραφεύς τοϋ έν Σινά άποκειμένου χειρο
γράφου είχεν, ώς φαίνεται, καλυτέραν γνώσιν τών στοιχείων τής 
γραμματικής γράφοιν πολλαχοϋ τάς λέξεις όρθώς, ώς: φαίνονται, να

σινά νά με βοηθίσει καί (μέ εύ)χήν σου άγιοτατέ μου πάταιρ. να εύγο ασπρο
πρόσωπος... (επιτρέπετε ύς του πρέπει, καί λάβε τό τηρί σας από τον πα
πά... ήνε παραπάνο άπό τά μαϊδηά σου. όμος παρακαλό σας.........να μου στήλις
αντάμα μέ τήν ευχήν σου. καί καταβενον εις ραχί....ατέλνο τούς γερόντους
ένα άγάρι κρασί όχι τον..........καί ας έχο γράμμα της. 1730 όκτοβρίου 6

ιερομόναχος παισιος κόκινος.
7) Βρετανν. κώδιξ :

Γεωργίτζη Χούμνος μέ σπονδή έβάλθηκεν νά γράψη. 
στήν γένεσιν καί έξοδον σέ ρήμαν νά τήν τάξιν:

Σιναϊτικός κ. :
Γεωργίτζη χούμνος μέ σπουδή έβάλθικε νά γράψη. 
στήν γένεσιν καί έξοδον σέ ρήμαν νά τήν τάξιν :

Μαρκιαν. κ. :
Γεώργιος Χούμνος μέ σπουδήν έβάλθικεν ν’ αύγάλη 
τήν έξοδον καί γέννησιν, σέ ρήμα νά τήν βάλει:

Βιενναϊος κ. :
Γεώργης Χούμνος μέ σπονδήν έβάλθηκε νά γράψη 
τήν έξοδον καί γέννησιν εις ρήμα νά αυντάξη:
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412 Γ. Α. Μέγα : Περί των χειρογράφων τοΰ ποιήματος τοΰ Κρητος Γ. Χούμνου

ποίσονσι, σύρε, μον δείξε, ποσώς, φωράθηκεν, έπέμφθη, δ που τδ Βρε- 
ταννικδν γράφει: φένονται, νά πίσονσι, σήρε, μουδιξε, ποσός, φορά
θηκε, επεύθη κτλ.

2. Άμφότερα τα Σιναΐτικά χ/φα παραλείπουν τους αυτούς στίχους, 
ήτοι τά δίστιχα 105 - 6, 257-8 καί τούς στίχους 272, 534, 588, ώστε 
τά σχετικά δίστιχα ν’ απομένουν κολοβά. Άντιθέτως καί τά δύο περι
έχουν μετά τδν στ. 256 εν δίστιχον, τό δποίον έλλείπει έκ τών δύο 
άλλων χειρογράφων, τδ εξής:

’Έσωσεν τότες ό καιρός 6 Καις νά μισέψη
κ’ είς την αιώνιον κόλασιν νά πά διά ν’ άπλικέψη 8.

Ενδείξεις τινές μάς δίδουν, ώς νομίζω, τδ Ινδόσιμον νά θεωρή- 
σωμεν τδ έν τή Μονή Σινά ύπάρχον χειρόγραφον ώς νεώτερον ήτοι 
ώς άντίγραφον τού έν τφ Βρεταννικώ Μουσείω ευρισκομένου. Τό πρώ
τον διακρίνομεν διά τοΰ στοιχείου S, τδ δεύτερον διά τοϋ Β. Οί λόγοι 
τούτου είναι οι εξής :

1. Τό S έχει όρθογραφικώς καλυτέρας γραφάς, τάς όποιας βεβαίως 
θά εμιμεϊτο δ γράψας τδ Β, άν είχε ταύτας ύπ’ όψιν. Δέν είναι δηλ. 
πιθανόν ότι ούτος, άν άντέγραφεν έκ τοϋ S, θά μετέβαλλε τήν δρθήν 
γραφήν τών λέξεων είς τ’ άνορθόγραφα ταϋτα: περπατη (308), νά 
πίσονσι (440), τά δρι (482), διχαιρις (185), μόρα (647) έκτδς άν άν
τέγραφεν έξ άκοής, δπερ άπίθανον.

2. Ή είκονογράφησις τοϋ S είναι πολύ ωραιότερα καί τελειοτέρα 
τής τού Β. "Αν καί είς τήν σύλληψιν τοϋ θέματος καί τδ δλον σχέ- 
διον αί εικόνες τών δύο χ/φων είναι δμοιαι, άλλ’ δμως αί μορφαί είς 
μέν τδ Β είκονίζονται ώς έν στάσει, είς δέ τδ S προσλαμβάνουν κίνη- 
σιν καί ζωντάνια, τήν όποιαν αί τού Β δέν έχουν. Παράδειγμα έστω 
ή είκών τής κατασκευής τής κιβωτού. Ένώ είς τδ Β ό Νώε κτίζων 
τήν κιβωτόν μένει άκίνητος κρατών τήν σφϋραν πρδς τά κάτω, είς τδ 
S έχει στάσιν εργαζομένου μέ τά σκέλη διεσταλμένα καί μέ τήν σφΰ- 
ραν ήνωρθωμένην, έτοίμην νά καταπέση έπί τής σανίδος' καί ή κιβω
τός έχει τήν έκ τής προοπτικής ένδεδειγμένην καμπυλότητα καί στη
ρίζεται είς 6 ύποστηρίγματα (βλ. πίν. Κ'). Ώραιοτέρα είναι καί ή εί- 
κών τού άμπελιού τοΰ Νώε (πίν. ΚΑ'), ώς καί αί άπεικονίσεις άνα- 
κτόρων καί άλλων οικοδομημάτων. Λογικόν είναι νά ύποθέσωμεν δτι 
ταύτας θά έμιμείτο άναμφιβόλως δ γραφεύς τοϋ Βρεταννικού χειρο
γράφου, άν είχε πρδ αυτού τάς είκόνας τοϋ Σιναίτικοϋ.

8) Οΐ στίχοι έχουν καλώς, άν καί διακόπτουν τήν συνέχειαν τοϋ λόγου 
καί πρέπει νά γίνουν δεκτοί είς τό κείμενον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:15:39 EEST - 52.90.75.110



Γ. Α. Μένα : Περί των χειρογράφων τοϋ ποιήματος τού Κρητός Γ. Χοΰμνου 413

3. "Οσον άφορμ εις την παράδοσιν τοϋ κειμένου, τό Β έχει πληρό
τητα κα'ι άρτιότητα, τήν όποιαν τό S δεν έχει. Ένώ δηλ. ό γραφεϋς τοϋ 
S δέν επιχειρεί μεταβολάς είς τήν γλώσσαν τοϋ κειμένου καί μόνον 
διορθώσεις περί τόν τονισμόν καί τήν δρθήν γραφήν τών λέξεων επι
φέρει, άλλ’ όμως είς σημείά τινα διαταράσσει τήν συνέχειαν μετακινών 
ή παραλείπων όλόκληρα μέρη τοϋ κειμένου, ώστε νά δημιουργήται 
πλήρης σύγχυσις είς τήν έξιστόρησιν τών γεγονότων. Ούτως εν φ. 79α 
μετά τόν στ. 1027, δπου 6 ’Αβραάμ παρακαλεί τούς τρεις νέους ('Α
γίαν Τριάδα) νά δεχθώσι φιλοξενίαν παρ’ αύτφ, παρεμβάλλεται τό 
θαύμα τής έξαναστάσεως τοϋ σφαγέντος χάριν αυτών μόσχου ήτοι οί 
στίχοι 1048 - 1055 καί άλλαι διηγήσεις, ή δέ συνέχεια τής διακοπείσης 
Ιστορίας περί τής άγιας Τριάδος, οί στίχοι 1028 - 1047 άνευρίσκονται 
πολύ κατωτέρω, είς φ. 88α μετά τόν στίχον 1175, όπου ό ’Αβραάμ 
άναγνωρίζει ότι ό Θεός συνεχώρησε τόν Λώτ διά τά κρίματά του. Καί 
τοιαϋται άναστατώσεις τοϋ κειμένου άπαντώνται καί είς τά περί Λώτ, 
περί Ήσαϋ καί ’Ιακώβ κλπ. Καί αί παραλείψεις όλοκλήρων μερών 
είναι τοσαϋται, ώστε τό κείμενον είς τό χ/φον S περιωρίσθη είς 2700 
στίχους ήτοι κατά 146 όλιγωτέρους τοϋ χ/φου Β.

Διά ταϋτα ούδεμία άπομένει αμφιβολία, ότι τό S αποτελεί άντίγρα- 
φον, καί δή έλλιπές, τοϋ Β' δηλονότι μοναχός τις έν αυτή τή μονή 
τοϋ θεοβάδιστου ορούς Σινα έχων ύπ’ όψιν τό χ/φον Β καί ών επι
δέξιος είς τήν ζωγραφικήν τέχνην άπεφάσισε ν’ άντιγράψη αυτό καί 
ιστόρηση κατά τόν ίδιον αύτοϋ τρόπον. Πιθανόν είναι ότι τήν αντι
γραφήν άνέθεσεν είς καλλιγράφον μοναχόν, δστις άκριτος ών, αν καί 
γραμματικώτερος τοϋ γράψαντος τό Β, παρεμόρφωσε καί έκολώβωσε 
τό κείμενον διά τής μεταθέσεως καί παραλείψεως μερών αύτοϋ. Όθεν 
ή άξια τοϋ χ/φου τούτου περιορίζεται είς έπιτυχεστέραν είκονογράφη- 
σιν τοϋ κειμένου, είς δέ τήν άποκατάστασιν τοϋ κειμένου ούδεμίαν 
άξίαν έχει, ως άντίγραφον τοϋ ετέρου Σιναϊτικοϋ τ. έ. τοϋ Βρεταννι- 
κοϋ χειρογράφου.

Τούτο γέμει μέν άνορθογραφιών, άλλ’ ακριβώς ή μετρία παίδευσις 
τοϋ βιβλιογράφου άπήλλαξε τό κείμενον άπό τήν μανίαν τών μεταβο
λών, άπό τήν όποιαν κατέχονται οί δύο άλλοι, μάλλον εγγράμματοι άν- 
τιγραφείς καί ίδί<χ ό τοϋ Βιενναίου χειρογράφου. Ούτω λογιωτατισμούς 
είς τό Βρεταννικόν χ/φον δέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν είμή παρα
φθοράς λέξεων ή φράσεων, οϊας έσημειώσαμεν ανωτέρω έκ παραναγνώ- 
σεως ή παρανοήσεως τοϋ κειμένου καί σχετικώς όλίγας μεταβολάς λέ
ξεων έπί τό κοινότερον, ώς μεταβολήν τής αίτιατικής τής άντωνυμίας 
τως είς τους (πολλ.), άς γυρίσωμεν (άντί γιαγέρνομε Μ, ας έλθω μεν 
V) (281), έμετάστρεψεν (άντί έγιάγειρεν MV) (619), έγονάτισε (άντί
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έστάθηκε MV, 620), έποίησε (άντί έποικε 24), άναδέκτη (άντί άνελέ- 
κτη 338) κλπ.

Τουναντίον πολλαχοϋ ιό Βρετανν. χ/φον διασώζει τούς γνησίους 
κρητικούς τύπους : άπείτις (26. 43 κ.ά.), είς μιόν (16. 20. 137. 203 κά.) 
όγιά νά (119. 299 κ.ά.), εϊτια λογης (83. 267 κ.ά.), δντεν (197. 226 κ.ά.) 
εκ τον κλπ. τά όποια είς τδ Μαρκιακον χ/φον άντικατεστάθησαν σχε
δόν πανταχοϋ διά τών άντιστοίχων μορίων τής κοινής : άφότον, ευθύς, 
διά νά, τέτοιας λογης, όταν, άπ τον, ώς καί λέξεις τής κρητικής δια
λέκτου : μάλλιος (178), ζυγώνω (201), αδύναμος (210), άναθιβάνω 
(6), δδεύγω (200) κτλ. Καί γραφάς δέ δρθοτέρας τό χ/φον Β διασώ
ζει έναντι τών δύο άλλων, τοϋ Μ καί V" π. χ. 113, 274 κάτεχε (άντί 
γίνωσκε, ήξευρε τών άλλων χ/φων), 326 όπου στ Άδάμου την καρ
διάν (άντί όπου στ’ ’Αδάμ δέ την πλευράν Μ, δπερ είς τοϋ ’Αδάμ 
ποτέ V), 440 νά ποίσουσι μετάνοιαν (άντί νά πέσουν είς μετάνοιαν V, 
νάλθουν είς θεοσέβειαν Μ).

Τό χειρόγραφον τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης cl. IX, η. 17, (=Col- 
locazione 285), σύγκειται έκ τετραδίων χάρτου, έκ τών όποιων τά εννέα 
πρώτα, άριθμούμενα είς την εξωτερικήν ωαν διά γραμμάτων τοϋ ελ
ληνικού άλφαβήτου, περιέχουν άπό φ. 1 μέχρι 71 τό ποίημα τοϋ Γ. 
Χούμνου. Οί στίχοι έγράφοντο είς μίαν στήλην παραλειπομένου τοϋ 
άρχικού γράμματος έκάστου δίστιχου, τό οποίον γράμμα έγράφετο κα
τόπιν δι’ έρυθράς μελάνης" διά τούτο καί ενιαχού τ’ άρχικά ταϋτα 
γράμματα έλλείπουν. Ή στίξις ετίθετο μηχανικώς: κόμμα είς τό τέλος 
τοϋ πρώτου στίχου, δύο στιγμαί μαϋραι καί μία ερυθρά είς τό τέλος 
έκάστου δίστιχου. Πολλαί είναι καί αί βραχυγραφίαι εν τώ κείμενα). 
’Επί τοϋ φ. 1τ είς τό κάτω άκρον τής ωας άναγράφετσι δ άριθ. 285, 
τόν όποιον έλαβεν ό Νανιανός ούτος κώδιξ, πριν σταχωθή έν τή Μαρ- 
κιανή Βιβλιοθήκη (πίν. ΚΒ ).

’Εκ τού αυτού χάρτου καί διά τής αυτής χειρός γεγραμμένα είναι 
καί τά λοιπά τετράδια άπό τοϋ φ. 73r - 100r, περιέχοντα έμμέτρους 
δεήσεις καί προσευχάς είς όμοιοκαταλήκτους πολιτικούς στίχους «πε- 
novotμένους» υπό τοϋ πέρ Άνδρά ή Άνδρέον τοϋ Σκλέτζα ή ώς άλ- 
λαχού γράφεται Σκλεγγίου, αί όποίαι έδημοσιεύθησαν ύπό τοϋ John 
Cavarnos9, καί άλλα τινά κείμενα10. Διά τής αυτής χειρός έχουν γρα

9) Κρητ. Χρονικά 4 (1950). 7 κε.
10) Τά περιεχόμενα τοϋ c. Marc. gr. IX, 17 (colloc 285) άπδ φ. 73r-100r 

είναι :
α) φ. 73r-82v έμμετρο; προσευχή πρός την Παρθένον τοϋ πέρ Άνδρά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:15:39 EEST - 52.90.75.110



φή καί προσευχαί επί τών φ. 71 ν - 72ν καί 88r-v, ατινα είχον άρχι- 
κώς άφεθή άγραφα.

’Αξίαν διά την χρονολόγησιν οΰ μόνον τοΰ χειρογράφου, το οποίον, 
ώς εΐπομεν, έγράφη ΰπδ τής αυτής χειρδς μέχρι τοϋ φ. 100r, άλλα καί 
αϋτοϋ τοΰ ποιήματος τοΰ Χούμνου έχουν οί έξής στίχοι, οί οποίοι 
προσετέθησαν ΰπδ τοΰ βιβλιογράφου δι’ έρυθράς μελάνης α) εις τό τέ
λος τών πρδς την Ζωοδόχον Πηγήν αίνων τοΰ περ Άνδρέου Σκλέτζα.

φ. 100γ Παντάνασσα, παννμνητε, παρθένε θεοτόκε,
θυμιατήριον χρυσονν, μάννα και θείε πόκε.

Την έχουσαν τον έπαινον τών λόγων σου τών θείων 
καθάρισαι καί λύτρωσε έκ τών αυτής κρύφιων.

Μανούσως εν' όπόγραψε καί κερά λένη όπόχει
τής βασιλείας σου, Χριστέ, κάμε την νά μετέχει, (πίν. ΚΔ')

καί β) είς τδ τέλος έτέρου μακροΰ, εξ 115 δίστιχων συγκειμένου αίνου 
τοΰ αΰτοΰ «πέρ Άνδρά» πρδς τήν Παρθένον, γεγραμμένου δέ μέ τδ 
αυτό σύστημα καί τάς αύτάς βραχυγραφίας καί τά αυτά επίτιτλα κο
σμήματα, ώς καί ή έμμετρος παράφρασις τοΰ Χούμνου : 
φ. 82γ είς αυ\γ' έν μηνί Μαΐω ιδ'

έτελειώθη. αμήν: (πίν. ΚΓ')
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(Σκλέτζα), φ. 82Γ «είς ,αυ\γ' (1493) έν μηνί Μαΐφ ιδ'».
(3) φ. 82ν προσευχή είς συγχώρησιν αμαρτιών.
γ) φ. 83r «εύχή είς τό άγιον πνεύμα». Άρχ. «Παράκλητε, έπταχάριτον τής 

άληθείας πνεύμα...»
δ) φ, 83ν «Αί επτά θεραπίαις τής Θεοτόκου».
ε) φ. 84γ Προσευχή πρδς τον άγιον Φραγκίσκον.
ς) φ. 86ν «Δέησις είς τήν άγίαν κοινωνίαν τον μακαρίου κυρον θωμά τέ 

άκίνου καί διδασκάλου τής ’Εκκλησίας μεταγλωττιαμένον παρά 
τού κυρον περ ’Ανδρέου τοϋ σκλέτζα».

ζ) φ. 89γ «εύχή έκ τής ϋπερ(αγίας) Θεοτόκου, διά στίχων πολιτικών». 
'Αρχ. «άλλ’ ώ παρθένε δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε».

η) φ. 92ν «ρήμα περί τοϋ θανάτου». Άρχ.
τρομάσω τον τον θάνατον, όταν ψυχή χωρίση 
άπό τ’ άμαρτωλόν κορμήν, πού θέλει καταντήση».

θ) φ. 97γ «αίνοι προς τήν ζωοδόχον πηγήν πεπονοιμένοι παρά τοϋ περ 
άνδρέου σκλέτζα».

Τά άπό φ. 101 r — 132ν, δι’ άλλης χειρός γεγραμμένα, περιέχουν :
φ. 101r-104v «Περί τών μνημοσυνών». Άρχ. «’Ήκουσα δτι πολλοί 

τινές αμύητοι λέγουσιν οτι...».
φ. 105γ- 106ν Διήγησις. Άρχ. «Ήν τις άνθρωπος έν τοϊς μέρεσι τής 

ρωμανίας εχων ένα καί μόνον υιόν...». 
φ. 107ν - 132ν «τοϋ ευλαβούς πατρός ημών Ν. τοΰ Μπέρταν είς τήν 

πρώτην Κυριακήν τών νηστειών κλπ.Λ»

Κ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:15:39 EEST - 52.90.75.110



416 Γ. Α. Μέγα : Περί τών χειρογράφων τού ποιήματος τού Κρητός Γ. Χούμνου

Οΰτω πλήν τού δνόματος τού βιβλιογράφου και τής κτήτορος τοϋ 
χειρογράφου λαμβάνομεν το έτος 1493 ώς terminus ante quern και 
διά την σύνταξιν τοϋ ποιήματος τοϋ Χούμνου.

Τδ πόρισμα τοΰτο τής μελέτης μου, τδ όποιον άνεκοίνωσα ήδη διά 
τής μνημονευθείσης βιβλιοκρισίας μου, έπεβεβαιώθη και ύπδ τής έρεύ- 
νης τοϋ συναδέλφου κ. Μαν. Μανούσακα11, καθ’ ήν 6 Γεάίργιος Χοϋ- 
μνος διετέλεσεν άπδ τοϋ 1480 - 1500 νοτάριος έν Χάνδακι, έχων δ’ ώς 
έκ τοϋ έπαγγέλματός του βαθμόν τινα παιδεύσεως διέθετε στιχουρ· 
γικήν τινα Ικανότητα, ώστε νά είναι αύτδς δ ποιητής τής εμμέτρου 
παραφράσεως τών δύο πρώτων βιβλίων τής Π. Διαθήκης. Ώς όμως δ 
Marshall κατέδειξε (σελ. XXI κ.έ.) καί ό μακ. Στ. Ξανθουδίδης έτό- 
νισε, δέν είναι ίδιον αύτοΰ πρωτότυπον έργον, άλλά τδ τελευταίον 
καί τελειότερον ίσως δείγμα τών λαϊκών θρησκευτικών παραδόσεων, 
αί'τινες άπδ τοϋ 8 αί. ύπήρχον καί κατόπιν πολυχρονίου στοματικής 
γραπτής παραδόσεως12

Τδ Μαρκιανδν χειρόγραφον έχει έν άρχή τήν εξής επιγραφήν, γε- 
γραμμένην δι’ έρυθράς μελάνης :

ή κοσμογένησις μεταβαλμένη προς ρήμα 
παρά τον κυρ γεωργίον Χονμνω.

Αϋτη δεν υπάρχει είς κανέν άπδ τά άλλα χειρόγραφα καί προφα
νώς προσετέθη ύπδ τοϋ βιβλιογράφου, ό όποιος τήν λ. «κοσμογέννη- 
σις» εύρεν έν αυτή τή παραφράσει, (φ. J1 r στ. 20 : διά τήν κοσμογέν- 
νησιν). Είς τδν αύτδν βιβλιογράφον πρέπει ν’ άνήκουν καί αί έπιγρα- 
φαί τών διαφόρων κεφαλαίων τής παραφράσεως, καί αύταί δι’ έρυ
θράς μελάνης γεγραμμέναι:

(φ. 3ν) ή κατάρα προς τους προπάτορας.
(φ. 4r) περί τής έξωρίας τών προπατόρων.
(φ. 4ν) απάτη δεύτερα τοϋ άδάμ.
(φ. 5ν) περί τοϋ φόνου τοϋ αβελ.
(φ. 6γ) ή κατάρα προς κάϊ.
(φ. 7ν) περί τής σφαγής κάϊ.
(φ. 8ν) ή στράτα τής έδέμ τοϋ παραδείσου.
(φ. 9ν) ή ώραιότης τοϋ παραδείσου κτλ.
(φ. 51ν) περί τής δουλείας ’Ισραήλ. Βίβλίον βον τής εξόδου.

11) Μ. Μανούσακα, Ό ποιητής Γεώργιος Χοϋμνος νοτάριος Χάνδακος. 
Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., τ. ΚΑ\ σ. 280 - 283. Βλ. και J. Verpeaux, Notes 
prosopographiques sur la famille Choumnos (Byzantinoslavica XX/I Prague 
1959, σελ. 265).

“) Έπ. Βυζ. Σπ. 3 (1926) 337 κέ.
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Πανομοιδιυπον φ. lr κώδ Bgert. Μουσ. Addition 40724.
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Πανομυιόχυπον φ. lr κο>δ Μονής Σινά 1187 Gardthausen.
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Ό Νώε καί ή κιβωτός.
1. Κώδ, Ιίοετανν. Μουσείου φ. J8r. 
2. Κώδ. Μονής τοϋ Σινά cp. 27r.
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Τό αμπέλι τοϋ Νώε.
1. Κώδ. Βρετανν. Μουσείου φ. 22γ. 
2. Κώδ. Μονής τοΰ Σινά tp. 34r.
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1. - Πανομοιόιυπον φ· 97r Μαρκ. κώδ. XI, 19.
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Γ. Α. Μέγα : Περί τών χειρογράφων τοΰ ποιήματος τοΰ Κρητος Γ. Χοΰμνου 417

Προσέτι εν τή ώμ Αναγινώσκομεν πολλαχοϋ παρατηρήσεις τοΰ γρα- 
φέως καί ταΰτας δι’ ερυθρός μελάνης γεγραμμένας:

ώραϊον. δρα ώραϊον. θαυμαστόν, δρα ώ κακοτρόπου γυναικός. ώ 
ξένος τρόπος, δρα την σννεσι,ν καί μακροθυμίαν τον Ιωσήφ, δρα τό 
Οαϋμα. Οαϋμα. ώ σκληρόκαρδε λαέ κτλ.

“Αν ό Μανοΰσος είχεν ΰπ- δψιν του τδ αΰτόγραφον τοΰ Χοΰμνου 
ή Αντέγραφεν εκ τίνος Αντιγράφου, δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Βέ
βαιον είναι ότι καί αύτοΰ αί γραμματικοί γνώσεις ήσαν μέτριαι, ώς 
συνάγεται έκ τών πολλών Ανορθογραφιών τοΰ κειμένου (Μανούσως, 
φιλί, άναθιβάλλο, τέρη, καί τίαν Αντί φιλεί, ταίρι, κ' αιτίαν κλπ.). 
Πολλαχοϋ γράφει τάς λέξεις φωνητικώς, ώς έκατακόβγετον (178), 
σαπγιέτον (216), τούκουγεν (235), καλαμνιώνα, λιμνιώνα (254, 260), 
έκύπγιαζε (413), έπιθυμνίας (416), έπγιάαεν (419), άνομνιάς (438), 
πγιάνουσι (548) κτλ.

Θέλων προς τοΰτοις κατά την τάσιν τών χρόνων του νά βελτιώση 
τό κείμενον ποΰ Αντέγραφε δέν διστάζει νά έπιφέρη εις αυτό μεταβο- 
λάς, διά τών όποιων παραποιεί αυτό πολλαχώς. Σημειώνω μερικάς έκ 
τών Αλλοιώσεων τοΰτών τόΰ κειμένου : 180 και ούδέν γάρ καρτεροϋσι 
(Αντί: καί δέν άκαρτεροΰσι), 230 μόνος εκεί έπορεύετο (ό Κάιν) κα
κώς δίχως κανένα τέρη, (Αντί: καί μετ’ αντοϋνον έσυρνε καί τό δικόν 
του ταίρι) ενώ μετά δυο στίχους γράφει: «έγέννησε καί αυτός υιούς καί 
θυγατέρας, 352 πράγματ άρίθμητα (Αντί: δαιμόνια άρίφνητα) 440 νά 
λϋουν εις θεοσέβειαν (Αντί: νά ποίσουσι μετάνοιαν), 442 νά πά στην κτί- 
σιν (Αντί: διά ν’ άκουμπήση (ή κιβωτός)), 516 καί αντοϋνον διά νά παύ
ση (αντί: μ’ αντοϋνον διά νά πάσί), 558 πάσα νά πέρνη (Αντί : πα
σά ’ναν παίρνει), 654 καί φλογερή φωτιά (Αντί: ήφλεγεν ώς φωτιά) κτλ.

Προσέτι μεταβάλλει την λ. Άδάμος είς Άδάμ τε (326. 327. 378) 
τά κρητικά : άπείτις είς άφότου, τό είς μιόν είς ευθύς, τό όντεν είς 
όταν, τό θωροϋσι είς βλέπουσι (660), ένφ έξ άλλου διατηρεί την αί- 
τιατιακήν τής αΰτοπαθοΰς άντων. τως (Αντί των, τους) καί άλλα τινά 
γνήσια κρητικά στοιχεία. Καί τά δίστιχα 159 - 160 καί 205 - 206 
ελλείπουν έκ παραδρομής, ώς έξηκρίβωσα έκ τής Αντιβολής τών πρώ
των 700 στίχων. Δέν λείπουν όμως έκ τοΰ χειρογράφου τούτου καί 
γραφαί όρθότεραι τών άλλων, ώστε νά βοηθή έξόχως είς την Αποκα- 
τάστασιν τοΰ κειμένου. Π. χ.
549 άνάκολα τό(ν) φέρνουσιν, σιμόνουν διά τιμήν του (οί υιοί τοΰ 

Νώε, όπου τά λοιπά χ/φα έχουν—μόνον διά τιμήν του)
573 καί άλλες (γλώσσες) ώς τον αριθμόν (72) ώσάν απάνω βάνω 

(Αντί τοΰ άκατανοήτου : καί άλλες ώς τον ουρανόν...) κτλ.
Έρχομαι τώρα είς τόν βιενναίον_κώδικα, τόν περιέχοντα τήν παρά-

. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ι£Τ* 27
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φρασιν τού Χούμνου. Ούτος είναι ό γνωστός Vindob. theol. graec. 
297 (Nessel 244), εις τον όποιον περιλαμβάνονται ό ’Απολλώνιος τοϋ 
Γαβριήλ Κοντιάνου (φ. 54- 78), ό Πουλολόγος καί ή διήγησις «πεζό- 
φραστος» περί τών τετραπόδων (φ. 84 r 103), ό Πωρικολόγος (φ. 116- 
7), τό συναξάριον τού τιμίου Γαδάρου (φ. 126-131), ή ρίμα θρηνη- 
τικήτοϋ Ίω. Πικατόρου (φ. 168 - 175) καί άλλα κείμενα τής δημώδους 
λογοτεχνίας. Ό κώδιξ, ως γνωστόν, έγράφη τόν 16ον at. πιθανώς έν 
Κωνσταντινουπόλει.

Τό ποίημα τοϋ Χούμνου, κατέχον τά φ. 2r - 19ν τοϋ κώδικος, 
είναι καλώς καί εύκρινώς γεγραμμένον, έχον τά δίστιχα έπί μιας γραμ
μής άνά 40 έπί έκάστης σελίδος, παρά δε την πυκνήν γραφήν καί τάς 
πολλάς βραχυγραφίας είναι εύανάγνωστον. Έκ τής έπιγραφής, τήν 
οποίαν έν τφ τίτλφ φέρει, γνωρίζεται τδ όνομα καί ή πατρίς τοϋ 
ποιητοϋ. Αΰτη είναι: παλαιόν διά στίχων ποιηθέν παρά κνρου γεωρ
γών Χούμνου τοϋ εκ τής περιβόητου τών νήσων και ευδαίμων Κρή
της: εκ πόλεως Χανδάκου (πίν. ΚΕ').

Ύπερβάλλων είς λογιωτατισμόν τούς άλλους άντιγραφείς δ τοϋ 
βιενναίου χ/φου μεταβάλλει πολλαχοϋ τήν γλώσσαν τοϋ κειμένου, άν- 
τικαθιστών λέξεις καί τύπους τής κρητικής καί τής κοινής διαλέκτου 
διά λογίων. ’Ιδού δείγματά τινα τών μεταβολών του έκ τών πρώτων 
700 στίχων: πενιχρός (210), ράπισμα (271), ήξευρε (113. 274), πρό
σεχε (333) καυσώδης (654), διόχνη (656), ετοιμάζουν (685), έστράφη 
(349) άντί αδύναμος, σφεντυλιά, κάτεχε, βλέπεσαι, καψερός, ζυγώνει, 
όρδινιάζονν, γιαγέρνει, αδύνατον έστιν (307 άντί δεν έναι μπορετόν), 
ώσπερ κιόνα (167 άντί ωσάν κολόνα), έσυντρίβετον (δ καπνός) ώσπερ 
βοράς (178 άντί έκατακόβγετον σάν ό βορράς), νά καταστραφώ (627 
άντί νά περμαζωκτώ), συνοδευομένοι (641 άντί περμαζωμένοι) κτλ. 
Άνοήτως μεταβάλλει είς γ' πρόσωπον τήν κατάραν τοϋ θεού πρός τόν 
Άδάμ (στ. 103 - 110), ώς καί τούς λόγους τοϋ θεοϋ πρός τόν Νώε, 
καί ένίοτε παραποιεί δλοκλήρους στίχους, διά νά τούς καταστήση δή
θεν έλληνικωτέρους' π. χ. τόν στ. 442 τριακόσιες έν τό μάκρος της 
πήχες διά νά κονμπήση (ή κιβωτός) μεταβάλλει είς: πηχών τριακο- 
σίων τε τό μάκρος νά κονμπήση.

’Αλλά καί μεγαλυτέρας τροποποιήσεις έπιχειρεΐ είς τό κείμενον. 
Θέλων νά προσδιορίση έπακριβώς τόν χρόνον τής έλεύσεως τού Σω- 
τήρος τροποποιεί τούς στίχους 361 - 362 :

και όταν αυτοϋνο κατ ε βή τόν κόσμον διά ν ά σ ώ ση
αν τ ο ϋ ν ο ς έν το έλεος, νέον νόμον νά δώση

καί γράφει, άριθμών άπό κτίσεως κόσμου:
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είς πέντε χιλιάδας τε και πεντακόσιονς χρόνους 
έκ τον καιρόν που έπτεσεν ό κύρις σου μέ πόνον 

θέλει κατ έ β η ο θεός να γεννηθή στον κόσμον 
ωσάν αυτό τό νήπιον νά ποίση νέον νόμον 

έκ γυναικός παρθένου τε τό πλάσμα τον νά σώση. 
αυτός έστιν τό έλεος νέον νόμον νά δόση.

Κατωτέρω συνάπτων ίσως έκ παραδρομής τό α' ήμιστίχιον τοϋ στ. 
429 μέ τδ β' ήμιστ. τοϋ στ. 431 γράφει τ’ άκατανόητα: τινές έσμιξαν 
μετ’ αυταϊς παιδία, άνδρες κατηραμένους άντί τών στίχων :

κάμποσοι έσμίξασι μ’ αυτές όγιά βλογητικές τους 
αυτές έπαραλάβασιν, είχαν τες διά δικές τους.

Έκάμασι αυτές παιδιά, αν δ ρες καταραμένους

'Ομοίως έκ παραδρομής παρέλειψε τοϋς στίχους 395 - 396, ως καί 
άλλους κατέρω (1012 - 1015), ώστε το σύνολον τών στίχων τοϋ ποιή
ματος είς τό Βιενναίον χειρόγραφον ελαττώνεται είς 2796.

Εϋλόγως λοιπόν θά ήδύνατο νά λεχθή ότι έκ μόνου τοϋ Βιενναίου 
χειρογράφου δεν θά εΐχομεν τό γνήσιον κείμενον τής παραφράσεως 
τοϋ Χούμνου. Έφ’ όσον όμως κα'ι τοϋτο διασιόζει πολλαχοϋ τύπους 
γνησίως κρητικούς, ή συμβολή αύτοϋ ε’ις την άποκατάστασιν τοϋ κει
μένου, όταν μάλιστα ή μαρτυρία αύτοϋ σύμφωνη πρός έν ή καί πρός 
άμφότερα τά άλλα χειρόγραφα, είναι πολύτιμος.

“Αξια σημειώσεως είναι σφάλματά τινα περί την άντιγραφήν, τά 
οποία τό Βιενναίον έχει κοινά μέ τά Σιναϊτικά χειρόγραφα. Π. χ. στ. 
204 ...σύντομα νά πετάξη Β S : ευθύς νά τό πετάξη V (αντί σύντομα 
θέ πατάξη Μ), 549 ...μόνον διά τιμήν του BSV (αντί σιμόνουν διά 
τιμήν του Μ), 573 ...και άλλες ώς τον ουρανόν BSV (αντί και άλλ.ες 
ώς τον αριθμόν Μ).

Τό ώραίον δίστιχον 982 - 3:

ήτον ήλιόκλιμα τοϋ ήλ.ιοϋ, δντεν αυτός άρχίζη, 
κα'ι άστρα μυριαρίφνητα δ ουρανός γεμίζει

είς τό Βιενναίον καί τά Σιναϊτικά χειρόγραφα εύρίσκεται μέ τούς στί
χους άντεστραμμένους ώς εξής :

BS, 982 και άστρα μυριαρίφνητα ό ουρανός γεμίζει
ήτον ήλιόκλιμα τοϋ ήλιου δντεν αυτός αρχίζει.

V, 982 κα'ι άστροι μυριαρίφνιτα δ ουρανός γεμίζει 
ήτονε δήλιν τοϋ ήλιου, δταν αυτός αρχίζει.

Ταϋτα καί πολλαί άλλαι τοιαϋται συμφωνίαι γεννούν τήν υπόνοιαν
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οτι τά δύο αυτά χειρόγραφα άπέρρευσαν έκ κοινής πηγής. Τούτο δμως 
χρήζει βεβαιώσεως καί έκ τής περαιτέρω έρεύνης.

Άνακεφαλαιούντες τά λεχθέντα συνάγομεν τά εξής πορίσματα :
1. Τδ Σιναϊτικόν χειρόγραφον, τδ άποκείμενον έν τή μονή τού ο

ρούς Σινά, είναι άντίγραφον τού έν τώ Βρεταννικφ Μουσείω ευρι
σκομένου, ή μόνη δ’ αυτού αξία έγκειται εις την τέχνην τής είκονο- 
γραφήσεως, ήτις είναι άξιολογωτέρα τής τού προτύπου του καί διά 
τούτο αξία νά τύχη ειδικής μελέτης.

2. Ούδέν των γνωστών χειρογράφων είναι αύτόγραφον τού ποιητού 
καί ούδέν έξ αυτών διασιόζει γνησίαν καί άλώβητον τήν παράδοσιν 
τού κειμένου. Τάς όλιγωτέρας άλλοιώσεις είς τήν γλώσσαν παρουσιάζει 
τδ Βρεταννικδν χειρόγραφον, τάς δέ περισσοτέρας καί μάλλον ψθαρτι- 
κάς τού κειμένου τδ Βιενναίον, τδ όποιον, uv κρίνωμεν έκ τινων εν
δείξεων, έχει κοινήν τήν πηγήν μέ τδ Βρεταννικδν χειρόγραφον. Ούτω 
ή άξία τού Μαρκιανοΰ χ/φου έξαίρεται έτι μάλλον ώς αντιπροσωπεύον
τας έτέραν χωριστήν πηγήν.

3. Αί ύπάρχουσαι είς τδ κείμενον τού Χούμνου μεταβολαί παρα
τηρούνται κυρίως είς τδ πρώτον ήμιστίχιον, ελάχιστα δ’ είς τδ δεύτε
ρον. Ούδείς αρα τών άντιγραφέων διέθετε στιχουργικήν ικανότητα, 
<οστε νά επιχείρηση μεταβολάς καί περί τήν ρίμαν ή γενικιότερον προσ- 
θήκας είς τήν έμμετρον παράφρασιν.

4. Σχετικώς πολλοί είναι οί στίχοι τού κειμένου, οί οποίοι διατη
ρούνται έν δλφ ή έν μέρει άπαράλλακτοι είς δλα τά διασωθέντα χει
ρόγραφα, ώστε νά δυνάμεθα έξ αύτών νά σχηματίσωμεν γνώμην περί 
τής γλώσσης καί τού ύφους τού ποιήματος τού Χούμνου. Λαμβανομέ- 
νων δ’ ΰπ’ όψιν τών μεταβολών, τάς οποίας οί αντιγράφεις κατά τήν 
συνήθειαν τών χρόνων εκείνων έπέφερον είς τήν γλώσσαν καί τδ 
κείμενον τού Χούμνου, τά σωθέντα χειρόγραφα θά συμβάλουν, έν τφ 
μέτρφ τής άξίας του έκαστον, είς τήν δρθήν άποκατάστασιν τού έρ
γου τούτου τών τελευταίων ετών τού ΙΕ' αίώνος.

5. Επειδή, ώς κατέδειξεν ήδη δ Marshall, δ Χούμνος ή τδ πρότυ
πον, τδ όποιον ούτος έχρησιμοποίησεν είς τήν σύνταξιν τού ποιήματός 
του, έχει στενήν σχέσιν πρδς τήν 'Ιστορίαν τού παλαιού, είναι πιθα
νόν τύποι μή Ιδιωματικοί ή τής λογίας γλώσσης, άπαντώμενοι παρά 
Χούμνω νά δφείλωνται είς τδ πρότυπον αυτού, ώς έγινε σαφές καί 
έκ τής άντιπαραθέσεως σχετικών μερών έκ τών κειμένων τούτων 
ύπ’ έμού έν Byzantinisch - Neugriechischen Jahrbuchern VII, σ. 212- 
213. "Οθεν είς τήν άποκατάστασιν τού έργου τού Χούμνου πρέπει νά 
ληφθή ύπ’ οψιν καί ή 'Ιστορία Παλαιού.
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