
ΤΑ ΘΕΑΝΔΡΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ Η ΘΕΑΝΔΡΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΣΙΜΟΚΑΤΤΗ

Οι Βυζαντινοί επί Μαυρίκιου περιεπλάκησαν εις πόλεμον προς τούς 

Πέρσας διαρκέσαντα αρκετά έτη. Τό έτος 589 κατελήφθη υπό τών Περ- 
σών διά προδοσίας ή σπουδαία πόλις τής ’Αρμενίας Μαρτυρόπολις, αλλά 
μετά δύο ετη τώ 591 κατώρθωσαν οί Βυζαντινοί νά την ανακτήσουν. 
Κατά την περίστασιν εκείνην ό χριστιανικός πληθυσμός τής πόλεως έώρ- 
τασε την άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του μέ θρησκευτικήν πανήγυριν, 

τής οποίας ή μεγαλοπρέπεια ήτο ανάλογος πρός τήν σπουδαιότητα τοΰ 

γεγονότος.
*0 Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, ό όποιος διά μακρών ιστορεί τά κατά 

τον πόλεμον τούτον καί τήν άπελευθέρωσιν τής Μαρτυροπόλεως, μάς παρα

θέτει έν τή ιστορία του καί τον πανηγυρικόν λόγον, τον όποιον ό ίε- 
ρεύς έξεφώνησεν έν τή εκκλησία, έν τή οποία έ'γινεν ή συνάθροισις των 
χριστιανών. Κατόπιν δέ αυτού έςακολουθεΐ λέγων τά εξής" «Έπεί δέ 
ουτω που τά τής διαλαλιάς τώ ίερεΐ έπεφιλοσόφητο, λίαν έπαινετώς έκρότει 
τό άθροισμα τό μεγαλόνουν τής διαλέξεως καί πολύ τό δάκρυον τή χαρά 
κεκραμένον ύπό τής κατανύξεως τοΰ λόγου τή έκκλησία περιεκέχυτο καί 
φιλόδακρυς ήν ή πανήγυρις ούκ έ'χουσα πάθους ύπόθεσιν. Ουτω γάρ ό 
καιρός παρεκάλει τά δάκρυα χηρεύουν άλγηδόνοον καί τοΰ λυπήσοντος. Ό 
μέν ούν ίερεύς σφαγιάσας τον άρτον, τόν τε οίνον ίερουργήσας τοΐς θε- 
ανδρικοις μυστηρίου; τό συνεληλυθός τή μεταλήψει ήγίαζε. Καί ουτω 
που ή πόλις ήμέραις επτά θυμηδίαις καθεωρτάζετο» Χ).

Όμοίως ό ιστορικός αλλαχού διηγούμενος τάς παρασκευάς τού Μαυ
ρίκιου δπως έκστρατεύση έναντίον τών βαρβάρων τών άπειλούντων τάς 

ευρωπαϊκός έπαρχίας τοΰ κράτους καί τάς συχνάς φοιτήσεις αυτού εις 
τούς ναούς τής πρωτευούσης είς τάς παραμονάς τής έκστρατείας, δπως 
έπικαλεσθή τήν θείαν άντίληψιν, λέγει δτι «λιταζόμενος άμα τοώ λαώ είς 
τήν προ τοΰ άστεος τής θεομήτορος οικίαν διημέρευε μυσταγωγούμενος 
καί τής θεανδρικής μετελάγχανε πανδαισίας» 2). * 3

’) έκδ. C. de Boor IV, 16, 27.
3) V, 16, 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:24 EEST - 3.236.241.27



Τήν σημασίαν των θεανδρικών μυστηρίων καί τής θεανδρικής πανδαι

σίας εις τά δύο ταΰτα χωρία τού Σιμοκάττου έχουν παρανοήσει πολλοί 
έρμηνευταί. Έν πρώτοις ό Κ. Σάθας συγχέων προφανώς καί τόπους καί 
χρόνους συνταυτίζει τάς δύο φράσεις καί νομίζει ότι πιθανώς ό ιστορι
κός λέγων θεανδρικά μυστήρια καί θεανδρικήν πανδαισίαν εννοεί παντομι- 
μικήν λιτανείαν κατά την πανήγυριν τών 40 μαρτύρων έν τή έκκλησίφ 
τών Βλαχερνών, την οποίαν συνέστησεν ό Μαυρίκιος τό 591 ')· Αυτά 
όμως δεν είναι αληθή. Ό Σιμοκάττης όμιλεΐ περί θεανδρικών μυστηρίων 

περιγραφών την έν Μαρτυροπόλει πανήγυριν τής άπελευθερώσεως. Άρα 
δεν πρόκειται ενταύθα περί παντομιμικής λιτανείας ίδρυθείσης υπό τού 
αύτοκράτορος. Έν άλλω δέ χρόνφ καί τόπφ όμιλών περί τής μελετωμέ· 
νης έκστρατείας αυτού λέγει ότι διημέρευε είς τον έν Κωνσταντινουπόλει 
ναόν τής Θεομήτορος καί τής θεανδρικής μετελάγχανε πανδαισίας. ΓΙλήν 
δέ τούτων δεν είναι ορθή ωσαύτως ή ύπόθεσις ότι τουλάχιστον έν τή 
δευτέρα περιπτώσει υπό τον όρον θεανδρική πανδαισία ύποκρύπτεται παν- 
τομιμική λιτανεία, δηλ. θεατρική. Είναι δύσκολον νά ύποθέση κανείς ότι 
οί Βυζαντινοί είχαν δύο ειδών λιτανείας, θεατρικός καί μή θεατρικός. 
"Ολοι γνωρίζομεν τον τύπον τών θρησκευτικών λιτανειών, αί όποΐαι 
έκληροδοτήθησαν καί είς ημάς από τούς βυζαντινούς χρόνους. ’Ενταύθα 
άναμφισβητήτως πρόκειται περί τής λιτανείας τής πρεσβείας καλουμένης, τήν 
οποίαν όντως συνέστησεν ό Μαυρίκιος κατά τήν μαρτυρίαν Λέοντος Γραμ
ματικού, 1 2) Γλυκά3) καί Κεδρηνού. 4) Αυτή καθ’ έκάστην Παρασκευήν 

τελουμένη ήρχιζεν από τον ναόν τής Παναγίας έν Βλαχέρναις καί κατέ- 
ληγεν είς τά λεγάμενα Χαλκοπρατεϊα, όπου ύπήρχεν άλλος ναός αυτής. Δεν 
είναι έπομένω; ορθή καί ή άλλη γνώμη τού Σάθα ότι ή λιτανεία αυτή 
ήτο πανήγυρις τών 40 μαρτύρων καθ' ήν παρίστατο καί ό Χριστός «έν 
τφ μέσφ τής έκκλησίας τών τροπαίων τά σύμβολα έπί τών ώμων περιφε
ρόμενος». ’Άγνωστον είναι πόθεν παρέλαβε ταύτα ό Σάθας, γνωστόν μό
νον είναι ότι ό Μαυρίκιος ίδρυσε ναόν τών 40 μαρτύρων έν Κωνσταν- 
τινουπόλει.5) Δεν έχει επομένως σχέσιν καμμίαν ή λιτανεία τών Βλαχερ
νών προς τούς 40 μάρτυρας.

Λ. Λ.ΙΙαπαδοποιίλον — Θεανόρικά μυστήρια καί Οεανδρ. πανδαισία παρά Σιμοκόττη. 177

1) Ιστορικόν Δοκιμιον περί του Θεάτρου καί τής μουσικής των Βυζαντινών έν 
Βενετίρ 1878 σελ. τοη'.

2) "Έκδ. Βόνν. σελ. 138, 18.
3) ”Εκδ. Βόνν. σελ. 508, 10.
4) ”Εκδ. Βόνν. σελ. 694, 21.
") Λέων Γραμμαι. άνοn.—Π.νκ. σελ. 507.
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178 Λ.Α. Παπαδοποΰλου—Θεανδρικά μυστήρια καί Οεανδρ. πανδαισία παρά Σφοκάττη.

Μετά τον Σάθαν ό Κρουμβάχερ πραγματευόμενος τά τοϋ θρησκευ
τικού δράματος τώιν Βυζαντινών λέγει ότι εις τά είρημένα δυο χωρία 
μνημονεύεται υπό τοϋ Σιμοκάττου παντομιμικάν τι ιερόν δράμα. ') Τήν 
γνώμην ταύτην απλώς ά'νευ ούδεμιάς άποδείξεως έπανέλαβε και ό Λάμ
προς όρίσας μάλιστα ότι τό παντομιμικόν τοΰτο δράμα είχε θέμα άναφε- 
ρόμενον εις αυτά τά πάθη τοϋ Σωτήρος. 2) ’Επίσης καί 6 Gabriel Mil
let νομίζει ότι υπό τά θεανδρικά μυστήρια ύποκρϋπτεται τό δράμα τών 
τριών παίδων εν τη καμίνω. 3) Καί ή μέν θεανδρική πανδαισία, καθώς 
ειπαμεν, σημαίνει απλώς λιτανεία καί επομένως δεν είναι ανάγκη νά έπα- 
ναλάβωμεν τά ίδια προς άναίρεσιν τής γνώμης τοϋ Κρουμβάχερ καί 
Λάμπρου. Τά δέ θεανδρικά μυστήρια είχαν μέν παρά τοΐς Βυζαντινοΐς 
καί τήν σημασίαν τών θρησκευτικών δραμάτων, έν τώ προκειμένω όμως 
χωρίφ τοϋ Σιμοκάττου δεν είναι δυνατόν νά έχουν τοιαύτην σημασίαν. 
Διότι πρώτον μέν είναι δϋσκολον νά δεχθώμεν ότι οί κάτοικοι τής Μαρ- 
τυροπόλεως έπανελθόντες ως πρόσφυγες κατόπιν διετούς εξορίας εις τήν 
έλευθεροιθεΐσαν πατρίδα των ήσαν έτοιμοι νά προβοΰν εις τήν παράστα- 
σιν θρησκευτικού δράματος άπαιτοΰντος οπωσδήποτε χρόνον προς προ
ετοιμασίαν. Γνωρίζομεν δέ έκ τού Εύαγρίου 4) καί αυτού τοϋ Σιμοκάτ- 
του δ) ότι οί Πέρσαι διά προδοσίας καταλαβόντες τήν Μαρτυρόπολιν έξ- 
εδίωξαν ολόκληρον σχεδόν τον αστικόν πληθυσμόν τής πόλεως. Μόνον 

τούς δούλους καί τάς νέας γυναίκας έκράτησαν. Έπειτα τό θρησκευτικόν 
δράμα τών Βυζαντινών είχε περιωρισμένην χρήσιν. Αί παραστάσεις έγί- 
νοντο άναλόγως τής ύποθέσεοις εις ωρισμένας μεγάλας έορτάς. Λόγου 
χάριν δράμα παριστανόμενον κατά τήν εορτήν τών Χριστουγένων καί 

έχον επομένως θέμα τήν γέννησιν τού Χριστού δέν ήτο επιτετραμμένου 
νά παρασταθή έν άλλη ημέρα τού έτους. Έν τή προκειμένη δέ περιπτώ- 
σει δέν μάς είναι γνωστόν αν ή εορτή τής άπελευθερώσεως συνέπεσε 
προς τοιαύτην μεγάλην εορτήν. Τρίτον δέ, όπερ καί τό σπουδαιότερον, 

αυτό τό κείμενον τοϋ Σιμοκάττου είναι τόσον σαφές, ώστε δέν μάς επι
τρέπεται νά τό ερμηνεύσωμεν άλλως ή όπως ό ίδιος έννόει όταν έγραφε. * *)

') Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, κατά μετάφρασιν Γ. ΣωτυρΜου τόμ. Β 
σελ. 481.

*) Νέος Έλληνομνήμων Τόμ. 13 (1916) σελ. 402.
■ή Recherches sur Γ iconographie de 1’ evangile Paris 1916 σελ. 613 ύπο- 

σημ. 2.
VI, 14.

‘) III, 5, 11
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Ιδού τι θέλει νά εϊπη μέ τάς τροπικός φράσεις, εις τάς οποίας (ϊλλως 
ήσθάνετο πολλήν αγάπην. Μετά to τέλος τοΰ πανηγυρικού λόγου ό ίε- 
ρεΰς αφού έσφαγίασε τον άρτον και ιερούργησε τον οίνον ήγίαζε διά τής 
μεταλήψεως τό πλήθος τού λαού, τό οποίον συνέρρευσεν εις τά θεάν- 
δρικά μυστήρια. ’Εάν δέ ταΰτα δεχθώμεν επί τής σημασίας τοΰ δράμα
τος. καταστρέψομεν καταφώρως τό νόημα τοΰ όλου χωρίου, διότι 
αί φράσεις «σφαγιάσας τον άρτον» καί «ίερουργήσας τον οίνον» καί 
«ήγίαζε τή μεταλήψει» προδήλους σημαίνουν την τέλεσιν θείας λειτουργίας. 
’Άρα ό ίερεύς διά τής μεταλήψεως ήγίαζε τό πλήθος τό συνελθόν εις την 
θείαν λειτουργίαν καί ούχί εις την παράστασιν παντομιμικοΰ δράματος 

'Ώστε τά θεανδρικά μυστήρια έχουν ενταύθα την πρώτην καί κυρίαν 
σημασίαν τοΰ μυστηρίου τής θείας ευχαριστίας. Ή χρήσις επί τής σημα
σίας ταΰτης παρά τω ίστορικφ μκρτυρείται καί υπό ετέρου χαιρίου «ναι 
δήτα καί ταϊς κορυφαΐς των βασιλέων τούς στεφάνους καθίδρυσε, των 
τε θεανδρικών μυστηρίων μετέδωκεν, ως σύνηθες τοϊς θρησκεΰουσι την 
παναγή ταΰτην καί άκίβδηλον πίστιν» *), τό όποιον δεν αφήνει πλέον 

καμμίαν αμφιβολίαν περί τής σημασίας.

Α. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Λ. Παπαδοπούλου—βεανδρικά μυστήρια καί Οεανδρ. πανδαισία παρά Σψοχάτχη. 179

') I, 10, ο.
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