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άξιοι συγχαρητηρίων διά τον έξαίρετον τοΰτον τόμον. ’Όχι μόνον θά άποτε- 
λέση ούτος, μετά των προσεχώς έκδοθησομένων, σημαντικήν συμβολήν εις 
εις τάς ελληνικός σπουδάς, αλλά καί θά τίμηση τούς σκοπούς τοϋ μεγάλου 
πατριώτου καί μελετητοϋ δστις ίδρυσε τήν μοναδικήν ταύτην Βιβλιοθήκην, 
τήν τόσον περιτράνως διαλαλοϋσαν τήν ενότητα τής ελληνικής ιστορίας

PETER TOPPING 
τοΰ Πανεπιστημίου Καλιφορνίας

Ρωμανόν τον Μ ε λ ω δ ο ν, Ύμνοι, εκδιδόμενοι εκ πατμιακών 
κωδίκων μετά προλεγομένων νπδ Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η. Τόμος Α',
’Αϋ·ήναι 1952 (οελ. κδ'-\-336).

Έν τφ τόμφ τοΰτιρ περιέχονται δέκα τέσσαρες ύμνοι Ρωμανού τοΰ Με- 
λφδοϋ εκδιδόμενοι επί τή βάσει τών ύπ’ άριθ. 212 καί 213 (ΙΑ' αιώνος) 
κωδίκων τής κατά Πάτμον σεβάσμιας βασιλικής καί σταυροπηγιακής Μονής 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου υπό δώδεκα μαθητών τοϋ εν τφ Πανε- 
πιστημίφ ’Αθηνών καθηγητοΰ τής Βυζαντινής φιλολογίας κ. Ν. Τωμαδάκη, 
καί δή καί τή έμπνεύσει καί καθοδηγήσει αύτοΰ.

Έκ τών ύμνων τούτων τοΰ πρυτάνεως τών Βυζαντινών, αν μήν καί 
πάντων τών χριστιανών ποιητών, τουλάχιστον κατά τον Krumbacher, οί 
πλεΐστοι έχουσιν ήδη έκδοθή μάλιστα υπό τού Pitra καί τοϋ Mioni, τινές 
δ’ εκδίδονται καί διά πρώτην φοράν. Τής παρούσης έκδόσεως, ήτις εύλόγως 
προσφωνεΐται εις τήν πνευματικώς καί ύλικώς φιλοξενήσασαν τον όμιλον τοϋ 
κ. Τωμαδάκη Τ. Μονήν τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, προηγήθη επιτόπιος εργασία εν 
αύτή, συνεχισθεΐσα έπειτα έν τφ πανεπιστημιακφ φροντιστηρίφ τοΰ έν λόγφ 
καθηγητού.

Προηγούνται «προλεγόμενα» τοϋ κ. Τωμαδάκη, ένθα γίνεται λόγος περί 
τής Βυζαντινής χριστιανικής ποιήσεως έν γένει καί ιδίφ περί τοΰ Ρωμανού

1 Σημειω ενταύθα παροράματα τινα τοΰ καταλόγου : σελ. VIII, ό Έρωτόκρι- 
τος είναι μάλλον επικολυρικόν ποίημα" σελ. X, άριθ. 97, διάβ. 297" εις τόν πίνακα 
περιηγηταί καί συγγραφείς, ονόματα οΐα Ναύαρχος Κόχραν καί Φίνλεϋ ανήκουν 
κανονικώς είς τόν γενικόν πίνακα, έφ1 όσον δέν είναι συγγραφείς έν τφ καταλόγφ, 
άλλα μόνον άναφέρονται ύπ’ άλλων" είς τόν γενικόν πίνακα άνάγνωθι Corsica, Sa
markand καί Yenisjehir : Τό μοναστήριον τοΰ «'Οσίου Λουκά» καί τό τοϋ «'Αγίου 
Λουκά τοϋ Στιριώτου» είναι έν καί τό αυτό" 104 φαίνεται ανακριβές μετά τό Φανα- 
ριώται.
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και τοϋ έργου αΰτοΰ, ως και περί τοΰ φυσικού και ηθικού κόσμου αύτοΰ 
(σελ α' — κδ'). ’Ήδη εν τοΐς προλεγομένοις τούτοις καταφαίνεται τό πάθος 
τοΰ συγγραφέως αΰτοϋ προς την οικειοτάτην εις αυτόν εκκλησιαστικήν ημών 
ποίησιν, ήν θεωρεί ώς την χαρακτηριστικωτέραν καί ποιητικωτέραν εν δλφ 
τφ Χριστιανισμφ, καί ιδιαιτέρως προς Ρωμανόν τον Μελψδόν, πάθος δπερ 
δεν είναι απλή απόρροια τής αγάπης ενός διακεκριμένου βυζαντινολόγου προς 
τά αντικείμενα των ερευνών του, άλλα καί τής έξ απαλών ονυχών άφοσιώ- 
σεώς του προς την θείαν λατρείαν τής “Ορθοδόξου Εκκλησίας καί την βιβλι
κήν καί πατερικήν γραμματείαν ενός πιστού ορθοδόξου. Καί είναι εΰχάρι- 
στον, δτι ό κ. Τωμαδάκη: τον ιερόν τούτον ενθουσιασμόν καί τήν εν λόγω 
αγάπην μετέδωκε καί εις εκλεκτήν πλειάδα μαθητών καί συνεργατών αΰτοϋ, 
από τών οποίων πολλά τά καλά δΰναταί τις νά άναμένη διά τήν καλλιέργειαν 
τών τοιουτων σπουδών εν τή ήμετέρα πατρίδι.

Μετά τά σοφά προλεγόμενα, έπακολουθοΰσιν οί υπό τών συνεργατών 
τοΰ κ. Τωμαδάκη έκδιδόμενοι ύμνοι, μετ’ ιδιαιτέρων προλεγομένων παρ’ 
έκάστου τών εκδοτών, παραπομπών εις τά σχετικά χωρία τής 'Αγ. Γραφής, 
παραθέσεαις διαφερουσών γραφών καί κριτικών διορθώσεων είτε τοΰ εκδό
του είτε τοΰ κ. Τωμαδάκη, ως καί ερμηνευτικών σχολίων εις τούς παρατιθέ
μενους ύμνους λαμβανομένων έκ τής μελέτης τών βιβλικών καί πατερικών 
κειμένων, έξ ών ένεπνεύσθη ό θειος ΰμνογράφος. Παρατίθεται πρώτον κον- 
τάκιον κατανυκτικόν τής Τετάρτης τής Ε' έβδομάδος τών νηστειών, τό φέρον 
τήν ακροστιχίδα «Προσευχή Ρωμανόν» καί έκδιδόμενον υπό τοΰ Κ. Φαφα- 
λιοϋ, έρχεται έπειτα ό ωραίος «αίνος τον Ρωμανού» ψαλλόμενος τήν Πέμ
πτην τής Ε' έβδομάδος τών νηστειών καί έκδιδόμενος υπό τοΰ Αθ. Κομινη, 
προτάσσοντας σχετικόν τεμάχιον έκ τών απόκρυφων εΰαγγελίων, υπο την επι- 
δρασιν τοΰ οποίου τελεί ό αίνος ούτος. ’Επακολουθεί ό καλλίστης καί δρα
ματικής πλοκής ύμνος εις την ϋνσίαν τον ’Αβραάμ έκδιδόμενος υπό τοΰ Π. 
Νικολοπούλον, προτάσσοντος τήν σχετικήν διήγησιν έκ τής βίβλου τής Γενέ- 
σεως κβ' 1 — 13. "Επεται «ό ύμνος εις Ισαάκ, δτε ηϋλόγησε τον ’Ιακώβ», 
κατανυκτικόν κοντάκιον τής Ε' έβδομάδος τών νηστειών, έκδιδόμενον υπό 
τής Ίνοϋς Μιχαηλίδου, προτασσούσης τήν σχετικήν διήγησιν εκ τής Γενέ- 
σεως κζ' 1 — 42, ακολουθεί ό σπουδαιότατος διά τήν έξακρίβωσιν τής χρονο
λογίας τής ακμής τοΰ ποιητοΰ ύμνος τοΰ Ρωμανοΰ «εις έκαστον σεισμόν και 
εμπρησμόν», έκδιδόμενος υπό τοΰ Δ. Δημήτραινά.°Έ,πεται ό νΰν τό πρώτον 
έκδιδόμενος υπό τοΰ Κ. Ρικάκη «ύμνος εις τά άγια νήπια», τον οποίου προ
τάσσεται ή σχετική διήγησις έκ κατά Ματθαίον εΰαγγελίου β' 13- 18. Ειτα 
έρχεται δ «εις τον δίκαιον και τετραήμερον Λάζαρον ύμνος Α'» έκδιδόμενος 
υπό τοΰ I. Θεοφάνους Α. Παπαδημητριόν, προτάσσοντος τήν σχετικήν διή- 
γησιν έκ τοΰ κατά Ίωάννην Εΰαγγελίου ια' 1-44, έπεται ό «εις τον δσιον 
καί δίκαιον Λάζαρον τον τετραήμερον ύμνος Β'» έκδιδόμενος υπό τοΰ Μ. Ν.
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Ναουμίδον. Επακολουθεί δ δραματικής πλοκής ύμνος «εις τόν πλούσιον 
και τον πτωχόν Λάζαρον», κοντάκιον κατανυκτικόν τής 'Τ' εβδομάδος των 
νηστειών, έκδιδόμενος ύπδ τοΰ Α. Μπαγιόνα, προτάσσοντος την σχετικήν 
παραβολήν έκ τοΰ Λουκά ις' 19 — 31, έπεται «δ ύμνος εις Θεόδωρον μάρ
τυρα», έκδιδόμενος υπό τοΰ Ν. Κοντοσοπούλον, προτάσσοντος σχετικός περι- 
κοπάς από τό Synaxarium Constantinopolitanum, έρχεται έπειτα «ό ψαλ- 
μός εις άγιον Παντελεήμονα», εκδιδόμενος υπό τής "Ελλης Κνριακάκη, προ- 
τασσοόσης σχετικός περικοπός έκ τοΰ αύτοϋ Συναξαριού, έπεται «εις άγιους 
Αναργύρους ύμνος Β'», δν εκδίδει ή Λυδία Άίλανασοπόνλου, προτάσσουσα 
σχετικός περικοπός έκ τοΰ εΐρημένου Συναξαριού και εκ τοΰ Analecta Βο- 
landiana, εν συνεχείςι έκδίδεται υπό Π. Νικολοπονλον δ μέχρι τοΰδε ανέκ
δοτος «ύμνος εις τον άγιον ’Ιγνάτιον τον Θεοφόρον» προτασσόμενης τής σχε
τικής περικοπής έκ τοΰ μνημονευθέντος Συναξαριού. Τέλος δ ’/co.- Θεοφάνης 
Α. Παπαδημητρίου εκδίδει τον επίσης ανέκδοτον μέχρι τοΰδε ύμνον «εις τον 
Ευαγγελισμόν της Θεοτόκον», προτάσσων τός σχετικός περικοπός έκ τοΰ 
κατά Λουκαν (α' 20—38) και τοΰ κατά Ματθαίον (α' 18 — 35) ευαγγελίου. 
Έποκολουθοΰσι τρεις πίνακες, ήτοι γλωσσικός και γραμματικός, παροραμά
των και προσθηκών και δ τών περιεχομένων.

Διεξήλθομεν μετά πολλής προσοχής τό περιεχόμενον τοΰ ανώτερου τόμου 
και δφείλομεν νά έξάρωμεν ό'χι μόνον τήν πολυτιμοτάτην συμβολήν τοΰ κ. 
Τωμαδάκη, τοΰ οποίου ή ευσεβής και έπιστημονική πνοή διήκει δι’ δλου τοΰ 
έργου, αλλά και τών καλών αΰτοΰ συνεργατών τήν φιλοτιμίαν και φιλοπο- 
νίαν και δή και τήν αγάπην προς τον μέγαν Μελφδόν και τήν κατανόησιν 
τών ποιημάτων αΰτοΰ, τήν τε φιλολογικήν ως και τήν ?μ>γοτεχνικήν και τήν 
θρησκευτικήν. Καίτοι δέ δεν απέφυγον οί συνεργάται οΰτοι, ουδέ ήτο άλλως 
τε εΰκολον νά αποφυγωσι παντελώς ανακρίβειας τινάς έπι θεμάτων θεολογι- 
κών και εκκλησιαστικών, μή οικείων εις αΰτους \ δεν θά ήτο δίκαιον από 
θεολογικής πλευράς νά μή έκφρασθή ή ίκανοποίησις και δ θαυμασμός, διά 1

1 'Η έν σελ. 93 ύποσημείωσις ύπ’ άριθ. 4, «κατά τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστι
νιανού ήτο αρα γε έξ Ισου ανεπτυγμένη εις τό αίσθημα τοΰ λαοϋ ή λατρεία τής 
Θεοτόκου (sic) μέ τήν τοΰ Χριστού» δέν ευστοχεί. ’Επίσης δέν ευστοχεί έξ άπόψεως 
θεολογικής ή έν τή β' ΰποσημ. τής σελ. 186 παρατήρησις, δτι ό Ρωμανός «τό λυ
τρωτικόν έ'ργον θεωρεί ως άρμόζον μόνον εις τήν θείαν φύσιν» τοΰ 2ωτήρος. 
"Οσον δ’ αφόρα εις τήν έν σελ. 203 πσρατήρησιν, δτι καί ό ύμνος «εις τόν πλού
σιον καί τόν Λάζαρον» δέν παρσδίδεται διά τοΰ Τριιρδίου «καθ’ δτι τήν δ' τής 
έκτης τών Νηστειών δέν άγεται πλέον εορτή σχετική πρός τό θέμα, τοΰ εορτολογίου 
τής ’Εκκλησίας μεταβληθέντος», ας σημειωθή δτι τό κύριον θέμα δλης τής έβδομα- 
δος ταύτης είναι ή άνάστασις Λαζάρου καί ή θριαμβευτική τοΰ Κυρίου είσοδος άφ’ 
ενός καί ή παραβολή τοΰ πλουσίου καί τοΰ Λαζάρου άφ’ ετέρου, μή άποτελούσης 
έξαίρεσιν τής Τετάρτης τής εβδομάδος ταύτης.
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τε τος λεπτάς κριτικάς και καλολογικός παρατηρήσεις τών νέων τούτων, και 
διά την εύλάβειαν και ενημερότητα αυτών περί τό περιεχόμενον τών τε αγίων 
Γραφών καί τών έργων τών Πάτερων τής Εκκλησίας, εξ ών ενεπνεΰσθη τά 
αθάνατα ποιήματα του ό Ρωμανός καί άνευ τών οποίων δεν είναι δυνατόν 
νά κατανοηθώσι ταΰτα, έτι δέ καί διά την ενημερότητα περί την ΰπάρχουσαν 
ελληνικήν θεολογικήν γραμματείαν. Εις ταΰτα πάντα, εάν πρόσθεση τις την 
αρτιότητα τής κριτικής έκδόσεως τών τε έκδεδομένων καί τών ανεκδότων ποιη
μάτων τοϋ Ρωμανού καί την τόσον φιλόκαλον έμφάνισιν τοϋ παρόντος τόμου, 
δεν θά υπερέβαλλεν οΰδαμώς τά πράγματα διατεινόμενος δτι ή έκδοσις περι- 
ποιεΐ τιμήν εις τήν ελληνικήν επιστήμην.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Στεργίον Γ. Σ π α ν ά κ η, τέως Έφορον της Βικελαίας Βιβλιοθήκης 
Ηρακλείου ; Μνημεία τής Κρητικής 'Ιοτορίας, τόμος III, Πρόλογος 
Ίωάννον Καλιτσουνάκη, ακαδημαϊκόν, ’Ηράκλειο Μ. CM. LIII (sic).

Ύπό τον ως άνω τίτλον έκυκλοφόρησεν εσχάτως ό τρίτος τόμος τών 
«Μνημείων τής Κρητικής ‘Ιστορίας», εϊς τά όποια ό έν Ηρακλείφ λογιος 
κ. Στ. Σπανάκης εκδίδει Εκθέσεις Ενετών Προβλεπτών περί Κρητης εις τό 
ιταλικόν των κείμενον μετά μεταφράσεως παρά πόδας εις δημώδες ιδίωμα. 
Ό παρών τόμος περιέχει τοΰ Filippo Pasqualigo, capitano di 
Candia e provveditor della Canea, Relazione letta nell’ Eccelentissimo 
Senato (1594). Περί τοΰ άξιωματούχου τοΰτου ό εκδότης δεν διαλαμβάνει, 
ως έπρεπε, διά νά πληροφορήση ημάς περί τοΰ βίου του καί τής δράσεώς του.

Ή έκθεσις τοΰ Pasqualigo έχει διττόν χαρακτήρα' άφ’ ενός μέν προ
τείνει διάφορα μέτρα προς τήν Ένετικήν Γερουσίαν διά τον τειχισμόν καί 
τον εξοπλισμόν τοΰ Βασιλείου τής Κρήτης, έξ άλλου δέ εξιστορεί τά κατά τήν 
κοινωνικήν αυτής κατάστασιν καί τά κατά τήν επισυμβάσαν έκ τής πανώλους 
εις τό διαμέρισμα τοΰ Χάνδακος συμφοράν κατά τά έτη 1592— 1594 (ό εκδό
της δεν αντιλαμβάνεται τήν διαφοράν τής χρονολογήσεως more veneto)' αί 
σχετικαί σελίδες άναγινώσκονται μέ άδιάπτωτον ενδιαφέρον.

Πολλάς παρατηρήσεις θά εΐχον νά κάμω ως προς τήν ακρίβειαν τής 
μεταφράσεως τοΰ έκδιδομένου κειμένου καί εις άλλα καί εις τά τοπωνυμία 
καί δή εις τήν άπόδοσιν τών δρων τών δηλούντων τά δημόσια αξιώματα. Οί 
τελευταίοι ουτοι δέον ν5 άποδίδωνται μετ’ εξαιρετικής προσοχής, άλλως θά βλέ- 
πωμεν συνταγματάρχας αντί λοχαγών καί προβλεπτάς αντί υγιεινόμων κτδ. 
Διά τοΰτο συνιστώ εις τους ερευνητάς τήν απευθείαν χρήσιν τοΰ κειμένου.
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