403

Βιβλιοκρισία

έπιστολών (άλφαβητικώς), κυρίων ονομάτων προσώπων και πραγμάτων,
Συγγραφέων, Χρονολογικός τών επιστολών, ευθύς καί ανάστροφος, καί
περιεχομένων.
Ή προτιμηθεΐσα ύπό τοϋ εκδότου σειρά τής έκδόσεως τών επιστολών
δέν ύπήρξεν ή ύπ’ αύτοΰ νομιζομένη χρονολογική, ούτε ή κατά πρόσωπα
αποδεκτών, άλλ’ ή σειρά τής καταχωρίσεως εις τούς κυριωτέρους κώδικας.
Ταΰτην, φαίνεται ήτο υποχρεωμένος ν’ άκολουθήση ό π. Eoenertz. Άλλ’
οφείλει ό αναγνώστης νά όμολογήρη δτι ή τοιαύτη διάσπασις (χρονολογική
καί προσώπων) καθιστά εις αυτόν αδύνατον τον σχηματισμόν τής αναγκαίας
εκείνης αλληλουχίας καί συνοχής. Αί έπιστολαί αφού άναγνωσθοϋν καθ’
έκάστην, θά πρέπει νά συσχετισθοΰν προς άλλήλας καί προς τά πρόσωπα,
διά νά παρακολουθηθή τόσον ή σκέψις, δσον ή δράσις, καί πέραν αυτών ή
έξέλιξις τής φιλολογικής μορφής τοΰ λόγου τοΰ Κυδώνη.
Εις λεπτομερειακός παρατηρήσεις επιφυλάσσομαι νά προβώ μετά την
δλοκλήρωσιν τής άρίστης ταύτης καί χρησιμωτάτης έκδόσεως, διά τής
οποίας ό π. Loenertz θέτει έ'να ακόμα λίθον τής μελέτης τής πνευματικής
καί πολιτικής εποχής τών ΓΙαλαιολογείων χρόνων.
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Gli Inni Sacri di S. Bartolomeo Janiore, confondatore e IV egumeno
di Grottaferrata... con note e versione italiana a cura dello Jerom.
Criptense Germ ano Giovanelli.
Badia Greca di Grottaferrata, anno 1955 (πράγματι 1956 ) 8°, aa. 525.

Εις την σειράν «Innografi Italogreci» άριθ. 3 έκυκλοφόρησε προ
μικρού μέγας τόμος όφειλόμενος εις την έξαίρετον πίστιν καί φροντίδα
τοϋ μοναχού τής Κρυπτοφέρρης π. Γερμανού Giovanelli, γνωστού καί έξ
άλλων περί τοϋ ηγουμένου τής έλληνορρΰθμου ταύτης μονής αγίου Βαρθο
λομαίου τοϋ Νεωτέρου εργασιών. 'Ο τόμος έδημοσιεύθη επί τή συμπληρώ·
σει ένακοσίων ετών (11 Νοεμβρίου 1055 f ) από τοϋ θανάτου τοϋ ύμνογράφου, ήγαπημένου μαθητοϋ τοϋ αγίου Νείλου, κτίτορος τής Μονής, καταγομένου έκ Rossano, καί έξ οικογένειας ελληνικής έλθούσης έκ Κων/λεως.
Μετά διαφωτιστικόν Πρόλογον (7-19), δπου ικανά λέγονται περί τής
ύμνογραφικής Σχολής τής Κρυπτοφέρρης καί τοΰ Βαρθολομαίου ως ύμνογράφου, περί τής χειρογράφου παραδόσεως τών έργων του, περί τής έκτι·
μήσεως ής οΰτος έτυχεν από τούς διαδόχους καί συντάκτας ύμνων προς
αυτόν, έπεται μικρά Εισαγωγή (21-24). ’Ακολουθούν τά ελληνικά ύμνο-
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γραφικά κείμενα κατά μήνας και κατά μνήμας αγίων, πρώτον τά ασφαλή
(εκ μαρτυριών τής άκροστιχίδος καί τών κωδίκων), είτα τά όλιγώτερον βέ
βαια, μετά σημειώσεων υποσελιδίων, (σσ. 25-256) έ'πεται δέη εις τήν
ιταλικήν μετάφρασις πάντων τούτων τών κειμένων ( 257 - 518 ) κατά τήν
αυτήν τάξιν. Ό τόμος κατακλείεται διά γενικοΰ πίνακος τής ΰλης καί ετέ
ρου τών κυρίων ονομάτων τών κυριωτέρων πραγμάτων.
Ή δημοσιευομένη ύμνογραφική ΰλη είναι:
Μτ)ν Σεπτέμβριος η' Εις τό γενέθλιον τής Θεοτόκου: Κανών ήχος δ'
(άκροστιχίς Χαρά δ κόσμος νυν πανηγυριζέτω). ιδ' Κοντάκιον είς τήν
Ύψωσιν τοϋ τ. καί ζ. Σταυροΰ (φέρον ακροστιχίδα ’Ωδή), κς-' 'Αγ. Ίω.
Θεολόγου καί Νείλου τοϋ νέου" προσόμοια, κανών ήχ. δ' (φέρων ακροστι
χίδα: Έκ κραδίης εν νμνοισι, γόνε βροντής, σε λιγαίνω) Κοντάκιον τοϋ
οσίου, μετά δυο οίκων κλπ.
Μην ’Οκτώβριος ιη' ’Αποστόλου Λουκά Κανών ήχ. πλ. β' ( φέρων
ακροστιχίδα: Μέλπω σε ίππων τεττάρων τον ποίκιλαν), κοντάκιον καί α'
οικος, -θεοτοκία, φωταγωγικά.
Μήν Νοέμβριος α μεγαλομάρτ. Καισαρίου Τερρακίνης Κανών ήχ. πλ.
δ' (φέρων ακροστιχίδα: Τον κλεινόν υμνώ Καισάριον προφρόνως. έν τοΐς
θεοτ. Βαρϋολομ(αΐος) ), κοντάκιον ήχ. β' (φέρον ακροστιχίδα : ’Ωδή), θεο
τοκία, έξαποστειλάριον. -θ' τής όσιας Ματρώνης Κανών ήχ. β' ( φέρων ακρο
στιχίδα : Τοΐς τής Ματρώνης άνδρικοϊς αϋλοις κρότος), θεοτοκία, κάθι
σμα. ια', Μαρτίνου επισκόπου Γαλλίας Κανών ήχ. πλ. β' (φέρων ακροστι
χίδα: (Τον θαυματουργόν αΐνέσωμεν Μαρτίνον), ιθεοτοκία κάθισμα, κβ'
Παρθενομάρτυρος Κηκιλίας, Κανών ήχ. πλ. δ' (φέρων ακροστιχίδα: Τής
Κηκιλίας πώς έξείπω τους άλλους;), θεοτοκία, λ'’Αποστόλου Άνδρέου,
Κανών ήχ. πλ. β' (άνευ άκροστιχ.), μετά θεοτοκίων. Κοντάκιον ήχ. δ'
( φέρων άκροστιχ. ’Ωδή ) κλπ.
Μην Δεκέμβριος δ' μάρτυρος Βαρβάρας Κανών ήχ. πλ. δ' (φέρων
άκροστιχ. : Εύχαΐς με, μάρτνς, σώζε ταΐς σαϊς, Βαρβάρα), θεοτοκία, κάθι
σμα. ς·' Νικολάου Μύρων Κανών ήχ. πλ. δ' (φέρων άκροστιχ. : "Υμνοις σε
μέλπω τον καλόν μου προστάτην, έν δέ τοΐς Τριαδδ. καί θεοτοκίοις: Βαρ
θολομαίος πόϋω) καί Κοντάκιον τό γνωστόν ήχ. πλ. δ' (άνευ άκροστιχ.)
προς Τή ϋπερμάχφ: Τή ϋπερμάχφ κραταια άντιλήψει σου...1 α' οικος
"Απαντες συνελϋόντες, τριαδικά, θεοτοκία, καθίσματα, ζ' Μάρτυρος Σαβίνου Κανών ήχ. β' (φέρων άκροστιχ.: Τοΐς τοϋ Σαβίνου καρτεροΐς αϋλοις
κρότος), θεοτοκία, ιγ' Παρθενομάρτυρος Λουκίας, Ευστρατίου καί τών συν
αύτφ Κανών ήχ. πλ. δ' (φέρων άκροστιχ.: Φωτός σε μέλπω τήν έπώνυ1 Πρβλ. περ. « !Αθήνα » 55, 1951, σσ. 186 - 187, δπου άλλοι οί οίκοι ( έκ τοΰ

κώδ. Μεγ. Λαύρας 268 ( Γ 28 ).
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Κοντάκιον κα'ι α' οίκος τών αγίων μαρτύρων, θεοτοκία, ιζ'
τών εγκαινίων τής Κρυπτοφέρρης Κανών ήχ. δ' (φέρων άκροστιχ. Τρεις
παΐδες, 'Αγνή, τον οόν νμνοϋσιν Τόκον), Κοντάκιον (φέρον άκροστιχ.:
’Ωδή), στιχηρά, προσόμοια, θεοτοκία κλπ. ιθ' Βονιφατίου τοϋ Ρωμαίου
Κοντάκιον ήχος β' (φέρον άκροστιχ. ’Ωδή), κγ' Προεόρτια Γεννήσεως Τετραφδιον ήχ. πλ. δ' μετά θεοτοκίων, κ' ’Ιγνατίου Θεοφόρου Κάθισμα ήχ. γ'.
κς·’ Ή προσΰναξις τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Κανών ήχ. πλ. δ’ (φέρων
άκροστιχ.: Χαίροις, ’Άχραντε, τής χαράς ημών βρύσις), θεοτοκία, φωταγωγάρια. κζ' άρχιδιακόνου Στεφάνου Κανών ήχ. πλ. δ' ( φέρων άκροστιχ. :
'Ο πρωτομάρτνς νΰν τιμάσ&ω ευθέως)’ 6 κανών τρίφδιον ( α', γ', δ’), λα'
Παρθενομάρτυρος Μαρτίνης Κανών ήχ. πλ. δ' (φέρων άκροστιχ.: Χριστοϊο
νύμφην εκλιγαίνω Μαρτΐναν), θεοτοκία, κάθισμα.
Μήν ’Ιανουάριος δ' ’Άμμας Συγκλητικής Κανών ήχ. πλ. β' (φέρων
άκροστιχ.: Την μυρία&λον αξιον μέλπειν Κόρην), θεοτοκία, φωταγωγάριον. κβ' ’Αναστασίου τοΰ Πέρσου Κανών ήχ. δ' (φέρων άκροστιχίδα:
Βυ&όν σε μέλπω, μάρτνς, δντα ϋαυμάτων), θεοτοκία, κάθισμα, λα' Κΰρου
καί Ίωάννου τών ’Ανάργυρων Κανών ήχ. πλ. δ' (φέρων άκροστιχ. : ‘Ρώαις
βρύει νοσονσιν έξ ’Αναργύρων), θεοτοκία, κοντάκιον, α'οίκος.
Μήν Φεβρουάριος β’ Ή Υπαπαντή τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρί
στου Κανών ήχ. δ' ( φέρων άκροστιχ. : Το παν φέρων φέρει σε πρεσβύτης
Βρέφος), θεοτοκία, κοντάκιον, α' οίκος, ε' Μάρτυρος Άγάθης, Κανών ήχ.
πλ. δ' (φέρων άκροστιχ.: Λιταϊς με ταΐς σαΊς, μάρτνς Άγάϋη, σκέπυις),
θεοτοκία, κάθισμα, κδ' Ίωάννου τοΰ Θεριστοϋ ήχ. πλ. δ' (φέρων άκροστ. :
Σοι τον Προδρόμου τφ έπωνύμω κρότος), θεοτοκία.
Μήν Μάρτιος θ' τών έν Σεβαστείρ Μ' μαρτύρων Κανών ήχ. πλ. δ'
(φέρων άκροστιχ.: Στεφηφόρων πληέλύς με μαρτύρων ακέποις). Κοντάκιον
( οΰ ή άκροστ. : ’Ωδή ), θεοτοκία.
Μήν ’Απρίλιος Βηταλίου (sic) καί τών συν αϋτφ> Κανών ήχ. δ' (φέ
ρων άκροστιχ.: Βητάλιον τον αοίδιμον ασμασι μάρτυρα μέλπω), θετοκία.
Μήν Μάιος ι' Μαρτύρων Άλφιοϋ (sic), Φιλαδέλφου καί Κυρίνου
Κοντάκιον ήχ. β’ (άνευ άκροστιχ. γ' οίκοι).
Μήν ’Ιούνιος ια' ’Αποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα ήχ. πλ. β'
(φέρων άκροστιχ.: Δυάς με σώζοις τών σοφών ’Αποστόλων), κάθισαα,
κοντάκιον, οίκος, θεοτοκία, κθ' Πέτρου καί Παύλου Κανών ήχ. πλ. β' (φέ
ρων άκροστιχ.: Δυάς με σώζοις προκρίτων ’Αποστόλων), κάθισμα, θεοτο
κία. Κοντάκιον ήχ. πλ. β' ( φέρων άκροστιχ. : Εις Πέτρον καί [ Παύλον]).
Μήν ’Ιούλιος κγ' Άπολιναρίου (sic) Ραβέννης Κανών ήχ. πλ. δ'
(φέρων άκροστιχ.: Άρχιερεΐ Άπολιναρίω {λέμις ύμνον άείδειν), κάθισμα,
κοντάκιον, οίκος, θεοτοκία.
Μήν Αύγουστος ιε’ Κοίμησις Θεοτόκου: Ίδιόμελον ήχ. β', έτερον ήχος β'·
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Τριφδιον: Τώ πρώτφ Σαββάτφ τής Μ. Τεσσαρακοστής Θεοδώρου
Τύρονος ( —Τήρωνος) Κανών ήχ. β' (φέρων άκροστιχ.: Δώρων ΰεοΐο ζφ
επωνύμφ κρότος), θεοτοκία, έξαποστειλάριον.
"Επετοι appendice δπου, μετά μικρά προλεγόμενα (σσ. 209-210) δη
μοσιεύονται δυο Κανόνες και 18 Κοντάκια. Οί Κανόνες είναι εις τάς έορτάς
Νείλου τοϋ νέου, Σεπτ. κς·' ήχ. β’ (φέρων άκροστιχ. : Κΰδος δέει τφ Πατρι) και Μαΐου ι' εις την μνήμην Άλφιοΰ (sic), Φιλαδέλφου καί Κυρίνου,
ήχος δ' (άνευ άκροστιχ.), μετά καθίσματος, θεοτοκίων.
Τά Κοντάκια (ύμνοι) έχουν σχεδόν πάντα ώς άκροστιχίδα τήν λέξιν
ΩΔΗ καί άναφέρονται εις τάς επομένας έορτάς:
’Οκτώβριον β' Κυπριανού καί Ίουστίνης. γ' Διονυσίου ’Αρεοπαγί
του. δ' 'Ιεροθέου ’Αθηνών (άκροστιχ.: *Ασμα).
Νοεμβρίου ιδ' Άπ. Φιλίππου, ις-' Άποστ. Ματθαίου, κα' Κλήμεντος
Ρώμης.
’Ιανουάριου β' Σιλβέστρου Ρα>μης.
Φεβρουάριου ιβ' Μελετίου ’Αντιόχειας, κ' Λέοντος Κατάνης.
Μαρτίου α' Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων, ιβ' Γρηγορίου Διαλόγου Ρώμης.
Απριλίου λ' ’Αποστόλου ’Ιακώβου.
Μαΐου κδ' Συμεών Θαυμαστορείτου.
’Ιουλίου β' Καταθέσια έσθήτος Θεοτόκου, κς-' Παρθενομάρτυρος Πα
ρασκευής.
Αύγουστου ι Λαυρέντιου Διακόνου, ιγ' Μαξίμου όμολογητοΰ. κε'
’Αποστόλου Βαρθολομαίου.
Οί ύμνοι οΰτοι τού Παραρτήματος περιλαμβάνονται άποκλειστικώς εις
τά μηναία καί τροπολόγια τής Κρυπτοφέρρης, άγνοούμενοι υπό των άλλων
έκδεδομένων ή μή μηναίων καί τροπολογιών, άναφέρονται δ’ ώς επί τό
πολύ εις αγίους τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, και κατά τό ύφος ταυτίζονται
προς τούς μεμαρτυρημένως άνήκοντας εις τον Βαρθολομαίον. Ό εκδότης,
κατά ταϋτα, μολονότι τούς επιτάσσει εις τήν έκδοσιν, προσγράφει κσί αυτούς
εις τον ύμνογράφον.
Έκ τής δλης έκδόσεως, ή οποία είναι με επιμέλειαν καί φροντίδα παρεσκευασμένη *, δχι μόνον πληροφορούμεθα περί τοϋ έ'ργου καί τής παρα-

1 Εις παρατηρήσεις τινάς θά

γράφησιν

τοΰ κειμένου πρβλ.

είχε τις πάντοτε νά προβη ώς πρός τήν όρθο-

σ. 39 ήκονημένον άντί ήκονημένον,

σ. 61 λιμώνι

άντί λειμώνι, σ. 65 στείφη άντί στίφη, σ. 221 άπολείας άντί άπωλείας σ. 239 έρύθμησας άντί έρρύθμισας, ή τόν μετρικόν χωρισμόν τών στίχων. Οδτω π χ. εις τό
Ίδιόμελον της σ. 199 ό χωρισμός : Σήμερον | ή αγνή Παρϋένος, ή τοΰ κύαμον | Δέ
σποινα εκ γης μετατίϋεται \ πρός ουράνιον δόξαν θά εΐχεν όρβότερον : Σήμερον ή αγνή
Παρϋένος \ ή τοϋ κόομου Δέσποινα | εκ γης μετατίϋεται | πρός ουράνιον δόξαν ( ημι
στίχια ).
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δόσεως τοϋ Βαρθολομαίου, αλλά και πολλά άλλα δύναται νά συναγάγη τις,
ώς π.χ. : α') "Οτι κατά τον ενδέκατον αιώνα μεσοΰντα έγράφοντο ακόμη
ύμνοι εκ τοΰ κοντακίου καί τριών οίκων, ένφ ή περικοπή είχε προχωρήσει
εις τό κοντάκιον εις έ'να οίκον. β') Περί τοϋ εορτολογίου τής Κρυπτοφέρρης κατά τον αιώνα τούτον, γ') δτι ό Βαρθολομαίος ήτο καί μελφδός
(ιδιομέλων ίδίρ) εις περιωρισμένην κλίμακα" κυρίως δμως ελεηλάτει τήν
προ αϋτοϋ υμνογραφίαν, τούς Πατέρας κ.ά. συγγραφείς (μέχρι καί τοΰ Με
θοδίου Όλυμπου, πρβλ. σ. 151), καί φυσικά τήν Γραφήν, δ') Ότι έγνώριζεν άριστα ελληνικά, 'Έλλην ως ήτο.
Καί πέραν τούτου, επιβάλλεται ή εξονυχιστική έρευνα τής διαμορφώσεως τών λειτουργικών βιβλίων καί δή κατά τούς αί. θ' - ιβ', διά νά χυθή
φώς επί τής παραδόσεως τής Ύμνογραφίας τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας,
τοΰ μεγάλου τούτου επιτεύγματος τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας.
Εις τό έργον τοΰτο συμβάλλει άξιολόγως ό εκδότης πατήρ Γερμανός
καί ή Σεβασμία Μονή τής Κρυπτοφέρρης, ήτις εξακολουθεί νά είναι κέντρον
φωτεινών μελετών καί σπουδής.
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Κ. Άμάντον, Σύντομος Ιστορία της Κύπρου. Άύλήναι 1956. Σύλλογος
προς διάδοσιν ’Ωφελίμων βιβλίων, περίοδος δεύτερα

άρ.

1.

8°, σσ. 189.

Ό Σύλλογος δ οποίος τόσας προσέφερεν υπηρεσίας διά τής έκδόσεως
παλαιότερον τών ωφελίμων βιβλίων (σειρά ερυθρά, σειρά πράσινη), ιστορι
κών καί λαογραφικών δημοσιευμάτων, καί τοΰ περ. « Ελληνικά», έπαναρχίζει τήν δραστηριότητά του διά τής έκδόσεως τοΰ ως άνω βιβλίου τοΰ ακα
δημαϊκού καί όμοτίμου καθηγητοΰ τοΰ Πανεπ. ’Αθηνών κ. Κ. Ί. Άμάντου,
τοΰ γνωστοΰ συγγραφέως τής 'Ιστορίας τοΰ Βυζαντινού Κράτους. Τό θέμα
καθίσταται έπικαιρότατον έκ τής σημερινής θέσεως τοΰ Κυπριακού Λαού,
άγωνιζομένου τον υπέρ πάντων αγώνα υπέρ τής ελευθερίας αυτού, μέ τήν
συμπαράστασιν ολοκλήρου τοΰ ’Έθνους. ’Έπρεπε λοιπόν, παρά τά άλλα
πολυάριθμα αγωνιστικά καί λογοτεχνικά βιβλία περί Κύπρου, νά ύπάρξη
καί έγκυρον εκλαϊκευτικόν μέν, άλλ’ επί επιστημονικής βάσεως στηριζόμενον. Τό έργον τοΰτο άνέλαβεν ό καθ. ’Άμαντος μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν
σαφήνειαν, απλότητα, ενημερότητα εις τάς πηγάς καί ευθυκρισίαν. Προς
τοΰτο ήτο παρεσκευασμένος οχι μόνον διά τής μελέτης, αλλά καί διά τής
υπηρεσίας του ως γυμνασιάρχου κλπ. (1911 -1912) εν Κύπρω καί τής γνω
ριμίας προσώπων πραγμάτων καί συνθηκών.
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