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νούμεν, πρέπει νά όμολογηθή, δτι ή συγγραφεύς επέτυχε να πείση τον 
αναγνώστην περί τής δρθότητος τής βασικής ταύτης άντιλήψεως.

Ή δλη μελέτη είναι γραμμένη κατά συστηματικόν και πρόσφορου εις 
γενικήν έποπτείαν τρόπον. Ό πλούτος τοϋ παραπεμπομένου πηγαίου καί 
βιβλιογραφικού υλικού μαρτυρεί περί τού ευσυνείδητου καί τού κοπιώδους 
τής συντελεσθείσης εργασίας. 'Η δ’ ελληνική επιστήμη τής μελέτης τού 
βυζαντινού δικαίου καί τής ιστορίας αυτού είναι ευγνώμων προς τήν συγ
γραφέα διά τήν λαμπρόν μελέτην της, ήτις έρχεται νά φωτίση πρόβλημα 
δυσχερέστατου, τό πρόβλημα τής εκλογής, άναγορεύσεως καί στέψεως τού 
βυζαντινού αύτοκράτορος, τού οποίου ή καθόλου θέσις έν τή βυζαντινή 
πολιτεία εμφανίζει άξιοσημειώτους ίστορικάς ιδιορρυθμίας.

ΠΑΝ. I. ΖΕΠΟΣ

Ρωμανού τού Μελφδού "Υμνοι, εχδιδόμενοι έκ πατμιακών κωδίκων, μετά 
προλεγομένων υπό Ν. Β. Τωμαδάκη. Τόμος Β'. Έν Ά&ήναις. 
Τυπογρ. Μ. Μνρτίδη 1954. Σελ. τ\γ’-\-391.

Έν τφ παρόντι Β' δγκώδει τόμω συνεχίζεται ή υπό τού καθηγητού 
τής Βυζαντινής Φιλολογίας έν τφ Έθνικώ Πανεπιστημίφ κ. Ν. Τωμαδάκη 
έν στενωτάτη συνεργασία μετά φιλότιμων μαθητών του άναληφθείσα αγαστή 
προσπάθεια τής έκδόσεως ανεκδότων τε καί έκδεδομένων ύμνων τού εύλό- 
γως χαρακτηρισθέντος ως « Χριστιανού Πινδάρου » Ρωμανού τού Μελφδού, 
έπί τή βάσει ίδίςι των έν τή σεβάσμιοι Μονή τού αγίου Ίωάννου τού Θεο
λόγου τής Πάτμου σωζομένων καί έπί τόπου μελετηθέντων κωδ. ύπ’ άριθ. 
212 καί 213. Βιβλιογραφήσας έξ έπόψεως θεολογικής τον Α' τόμον από τής 
στήλης ταύτης έν έτει 1952 (Τόμος ΚΒ' σ. 331-34), θεωρώ έμαυτόν υπό
χρεων καί έναντι τού παρόντος Β' τόμου, έν τφ όποίφ συνεργάζονται μετά 
τού καθηγητού των δέκα νεαροί πτυχιούχοι φιλόλογοι, τήν δέ δφειλήν μου 
ταΰτην λυπούμαι διότι, λόγφ τών παρεμπεσόντων βαρέων καθηκόντων μου, 
έρχομαι μετά δύο δλα έτη νά άποτίσω.

Ό τόμος ούτος, δστις προσφωνεΐται εύγνωμόνως εις τον χορηγόν τής 
έκδόσεως αυτής γνωστόν Βυζαντινολόγον Τ. Β. Παπαδόπουλον, άποτελεΐ- 
ται έκ τών προλεγομένων καί δύο κυρίων μερών μετά τών σχετικών πινά
κων. Έν τοίς προλεγομένοις (σ. VII-XIX) δ κ. Τωμ. όμιλεί περί τού 
δλου έγχειρήματος καί ιδίφ περί τών πλεονεκτημάτων τής έργασίας τού Β' 
τόμου έν συγκρίσει προς τήν τού Α', περί τής κατανομής τού έργου μεταξύ 
τών συνεργατών, περί τής μετά τήν έκδοσιν τού Α' τόμου προόδου τών περί
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τον Ρωμανόν μελετών και δή δσον αφόρα εις τάς πηγάς τού Ρωμανού, την 
γλώσσαν καί την μετρικήν αυτού καί την σχέσιν προς Έφραίμ τον Σύρον.

To Α' μέρος τού έργου, δπερ φέρει την επιγραφήν « Τά κοντακάρια 
τής Πάτμου » ( σελ. ε' - ayς') είναι άφιερωμένον εις τους περισπούδαστους 
πατμιακους κώδικας ύπ’ άριθ. 212 κα'ι 213, οϊτινες άποτελοΰσιν ενότητα 
και τών οποίων τό μεγαλΰτερον κα'ι σημαντικώτερον υλικόν παραμένει ανέκ
δοτον, ώστε νά καθίσταται αναγκαία ή λεπτομερής περιγραφή καί ωλοκλη- 
ρωμένη έκτίμησις αυτών. Καί ό μέν κ. Μ. Ναουμίδης πραγματεύεται περί 
τού ύπ’ άριθ. 212 κώδ., δν ανάγει εις τό τέλος τού ι' ή άρχάς τού ια' αιώ- 
νος καί δή άσχολείται περί τά προβλήματα καί τό περιεχόμενον αυτού, 
άποτελούμενον εκ κοντακίων εις αγίους όχι μόνον τού Ρωμανού, άλλα καί 
άλλων ποιητών, ό δέ κ. Π. Νικολόπουλος πραγματεύεται περί τού ύπ’ άριθ. 
213 κωδ., αδελφού τού προηγουμένου καί περιέχοντος κοντάκια τού Τρκρ- 
δίου καί τού ΓΙεντηκοσταρίου, έξ ών τά πλεΐστα αποδίδονται εις τον 
Ρωμανόν. Ή περιγραφή άμφοτέρων τών κωδίκων γίνεται κατά τήν αυτήν 
μέθοδον καί μεθ’ ικανής έπιμελείας, χωρίς νά παραλείπηται ή αναγραφή τών 
ύπαρχουσών εκδόσεων. Επιτάσσεται πίναξ τών έν τοϊς Κοντακαρίοις άπαν- 
τωμένων αγίων.

Τό δέ Β' μέρος περιέχει δέκα τέσσαρας ύμνους (ΙΕ'- ΚΗ'), ών οί 
πλεΐστοι αποδίδονται εις τον Ρωμανόν. Τους ύμνους ιε' καί ις·', άναφερο- 
μένους εις τον μεγαλομάρτυρα Δημητρών, επεξεργάζεται ό κ. Τωμαδάκης 
προτάσσουν έκατέρου τούτων σχετικήν εισαγωγήν μετά φιλολογικών αναλύ
σεων καί ιστορικών καί κριτικών παρατηρήσεων. Ό μέν Α' ύμνος περιεχό- 
μενος εις τον μνημονευθέντα ανωτέρω ύπ’ άριθ. 212 κωδ. τής Πάτμου 
καί άποδιδόμενος εις τον Ρωμανόν έκδίδεται διά πρώτην φοράν ολόκληρος 
καί έν έπιμέτρφ καί έτερος ύμνος ( αίνος ) « Στεφάνου » τίνος εις τον αυτόν 
άγιον, ό δέ Β' (χαρακτηριστικός ύμνος) ως « μεθεόρτιον ποίημα εις άγ. 
Δημήτριον» καί παραδιδόμενος άνωνύμως άποδίδεται ύπό τού κ. Τωμ. εις 
τον Ρωμανόν. Ύπό τού κ. Τωμ. έκδίδονται άκολούθως μετά σχετικών εισα
γωγών καί άναλόγου φιλολογικού καί κριτικού οπλισμού δύο ύμνοι εις τον 
άγιον Νικόλαον άποδιδόμενοι, συμφώνως τή σχετική άκροστιχίδι, ύπό τής 
πατμιακής παραδόσεως καί τού εκδότου εις τον Ρωμανόν. ’Επακολουθεί 
ύμνος τής έβδομάδος τών Νηστειών εις τον Νώε, έκδιδόμενος κατά τήν 
αυτήν μέθοδον ύπό τής δεσποινίδος Σοφ· Παπαδημητρίου μετά πρόταξιν 
τού βιβλικού κειμένου περί τού Κατακλυσμού (Γενεσ. ς' θ'). "Επεται ωδή 
τού Ρωμανού εις τούς αγίους όμολογητάς Γουρίαν, Σαμωναν καί ’Άβιβον, 
ήτις έκδίδεται ύπό τού κ. Π. Περσιάνη, προτασσομένου τού κωνσταντινου- 
πολιτικού συναξαριού τών έν λόγιρ αγίων. Άκολουθούσιν οί ύπό τού κ. Ν. 
Λιβαδάρα έκδιδόμενοι ύμνοι Ρωμανού « εις τό πάύος τοϋ Κυρίου και τον 
'&ρήνον τής Θεοτόκου » καί « εις τό Πά’&ος » μετά πρόταξιν τών σχετικών
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ευαγγελικών εισαγωγικών περικοπών και έτερος ανέκδοτος ύμνος εις Νεο
φώτιστους έκδιδόμενος υπό τοΰ αυτού εκδότου. ’Έρχεται έπειτα δραματικός 
ύμνος τοΰ Ρωμανού εις τον Ιερόν Νιπτήρα έκδιδόμενος υπό του κ. Β. Μαν- 
δηλαρά μετά πρόταξιν τού σχετικού ευαγγελικού κειμένου. ’Επακολουθεί ή 
επίσης ανέκδοτος δέησις Ρωμανού εις τον άσωτον υιόν έκδιδομένη μετά 
πρόταξιν της σχετικής περικοπής τού Λουκά κα'ι νόθου λόγου τού Χρυσο
στόμου υπό τοΰ κ. Εύαγγ. Πετρούνια. Εΐτα υπό μεν τής δεσπ. 'Αγνής Βα
σιλοπούλου έκδίδεται μετά πρόταξιν τής σχετικής ευαγγελικής περικοπής ό 
είς τον Ρωμανόν αποδιδόμενος αίνος εις την Σαμαρείτιδα, υπό δέ τής δεσπ. 
Λυδ. Άθανασοπούλου έπος τοΰ Ρωμανού είς την Ύπαπαντην τον Κυρίου. 
’Επακολουθεί τέλος τό εις τάς Δέκα Παρϋένονς ποίημα τού Ρωμανού, δπερ 
εκδίδει ή δεσπ. "Ηβη Άντωνοπούλου μετά πρόταξιν τής σχετικής περικο
πής τού Ματθαίου. Εις έκάτερον τών μερών επισυνάπτονται πίνακες εκ 
των οποίων ο! σπουδαιότεροι είναι οί εκπονηθέντες υπό τοΰ κ. Ε. Πετροΰ- 
νια (κυρίων ονομάτων καί γλωσσικοί).

Καί 6 παρών τόμος είναι προϊόν ομαδικής συνεργασίας καί πολλών 
καί ποικίλων σχετικών προς τό περιεχόμενον μελετών τού τε καθηγητού καί 
τών υπό την ενδελεχή αυτού καθοδήγησιν διατελούντων νεαρών συνεργα
τών, είς ούς ό κ. Τωμ. ό'χι μόνον μετέδωκε τον έρωτα προς τό ποιητικόν 
έργον τοΰ μεγάλου Έλληνος μελφδοΰ, αλλά καί παρέμεινε καί παραμένει ό 
εμπνευστής καί συντονιστής τού άναληφθέντος πραγματικού άθλου. Συγκρι- 
νόμενος προς τον Α' τόμον ό παρών Β' εμφανίζεται εν πολλοϊς άρτιώτερος 
τού Α', τού οποίου τάς άτελείας αναγνωρίζει έν τοΐς προλεγομένοις τοΰ Β' 
καί ό κ. Τωμ. Προς τοΐς άλλοις, ό παρών τόμος παρουσιάζει καί τούτο τό 
προσόν έναντι τού Α', δτι εν αύτφ άντιβάλλονται οί πατμιακοί κώδικες 
προς άλλους, οίοι είναι οί σιναϊτικοί, άγιορειτικοί, καί ό ύπ’ άριθ. 
157 κώδιξ τής πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής Μεσσήνης κ.ά., καί 
μελετώνται καί επί τή βάσει φωτογραφιών καί μικροταινιών. Ή πα
ρούσα έκδοσις θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ώς δοκιμαστική κριτική 
έκδοσις καί θά χρησιμεύση, ως παρατηρεί καί ό κ. Τωμαδάκης, ως «θε
μέλιον πάσης όριστικωτέρας εις τό μέλλον». Πάντως δεν πρόκειται 
περί «φροντιστηριακής άσκήσεως», καθ’ δσον ή έκδοσις αΰτη γίνε
ται υπό τε τήν έμπνευσιν καί τήν άγρυπνον παρακολούθησιν καί καθο- 
δήγησιν τού καθηγητού, αλλά καί υπό τήν ευθύνην αυτού, τού οποίου 
καί μόνον τό δνομα προβάλλεται έν τή προμετωπίδι τοΰ έργου. ’Εάν θά 
ήτο «φροντιστηριακή άσκησις», θά έπρεπε νά συνομολογήση τις, δτι 
τοιαύται φροντιστηριακοί ασκήσεις ούχί μόνον έν Έλλάδι τυγχάνουσι σχε
δόν άγνωστοι, αλλά καί έν τή αλλοδαπή παν άλλο είναι ή συνήθεις. Καί 
ϊνα ή κρίσις ημών άποβή θετικωτέρα, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι ή 
παρούσα έκδοσις, παρά πάσαν ατέλειαν αυτής καί έάν έτι παρίδη τις τό άλλο
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πολύτιμον υλικόν, όπερ συνεκέντρωσεν ή αγαστή επιμέλεια των συνεργατών 
τοϋ κ. Τωμ., καί μόνον ως στηριζομένη ίδίφ επί τής άξιολογωτάτης πατμιακής 
ούτως είπεΐν παραδόσεως καί ως λαμβάνουσα προ οφθαλμών καί την μου
σικήν τών ύμνων, στοιχείον, καθ’ δσον γνωρίζομεν, άγνωστον εις του; ξέ
νους έκδότας τών ρωμανικών ποιημάτων, αποτελεί πολύτιμον υλικόν καί 
διατί δχι καί θεμέλιον πόσης όριστικωτέρας « έκδόσεως» τών έργων τοϋ 
Ρωμανού, εκδόσεως ήτις θά ήδύνατο να συντελεσθή διά τής ευκταίας συνερ
γασίας τοϋ κ. Τωμ. μετά τοϋ εν τή Θεολογική Σχολή τοϋ’Εθνικού Πανεπι
στημίου καθηγητοΰ τής Υμνολογίας καί 'Αγιολογίας. Έπιμένομεν εις τήν 
συνεργασίαν καί τοϋ είδικωτέρου παρ’ ήμΐν Θεολόγου, άνευ τής οποίας 
συνεργασίας, δεν είναι δυνατόν νά συντελεσθή άρτια κριτική έκδοσις αρ
χαίων καί βυζαντινών εκκλησιαστικών κειμένων. Έν τφ μεταξύ ας συνεχι- 
σθή ή έρευνα συντονωτέρα, προς τοϊς άλλοις, καί προς τήν κατεϋθυνσιν 
τής γνησιότητος τών παραδιδομένων ύπό τό όνομα τοϋ Ρωμανού ύμνων καί 
ας επεκταθή ή άντιβολή καί προς άλλους μάρτυρας τής χειρογράφου παρα
δόσεως. Κατακλείομεν δέ τό παρόν σημείωμα μετά τής παρατηρήσεως, δτι 
ό παρών τόμος πολλφ μάλλον τοϋ Α' περιποιεϊ τιμήν εις τήν ελληνικήν επι
στήμην καί δή καί εις τό ’Εθνικόν ημών Πανεπιστήμιον.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Άρχιμ. Αίμιλιανοΰ Το ακοή ούλου, άρχειοφύλακος τοϋ Οικουμενι
κόν Πατριαρχείου ; Περιγραφικός Κατάλογος τών Χειρογράφων τής Βι
βλιοθήκης τον Οικουμενικού Πατριαρχείου. Β' 'Αγ. Τριάδος Χάλκης. 

Σταμπονλ, εκ τον Πατριαρχικόν τυπογραφείου, ( 1956, ανατνπωσις έκ 
τον περ. ’Ορθοδοξία ) 8°, σσ. 169 (-\- 7 ).

Παλαιότερον ό συγγραφεύς άνετύπωσεν εκ τής « ’Ορθοδοξίας » εις τό
μον τον Κατάλογον τοϋ «Τμήματος Χειρογράφων τής Παναγίας Καμα- 
ριωτίσσης » τοϋ Οίκουμεν. Πατριαρχείου. Τής αυτής σειράς συνέχεια είναι 
ό προκείμενος τόμος. Διά τής φιλότιμου προσπάθειας ταΰτης θά πληροφορη- 
θώμεν τί χειρόγραφα συνεκεντρώθησαν εις τήν Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην 
Κων/λεως.

Ή Μονή τής 'Αγ. Τριάδος ή τοϋ Έσόπτρου τής Χάλκης περιελάμβα- 
νεν άλλοτε περί τά 300 χει/φα, εξ ών δ κατάλογος προ τής εις τό Φανάρι 
προ εικοσαετίας μεταφοράς της άνέγραφεν 147. Τούτων έσώθησαν καί πε- 
ριγράφονται 138 εν ό'λφ, έκ τών οποίων εν σλαβονικόν, τά λοιπά ελληνικά, 
λειτουργικά, αγιολογικά, εύαγγελιστάρια, πατερικά καί ανάμεικτα χει/φα.
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