ΕΙΣ ΣΥΜΕΩΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΝ
Α' - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
1. Δυο βίους τοϋ Συμεώνος τοϋ Μεταφραστοΰ έχομεν, γραφέντας έξ
αφορμής τής άγιοποιήσεως αύτοΰ. Ό πρώτος έγράφη υπό Μ ι χ α ή λ Ψ ε λλ ο ΰ : «Έγκώμιον εις τον Μεταφραστήν κϋρ Συμεών» (σσ. 94- 107), ακο
λουθείται δέ από την «’Ακολουθία εις Συμεών λογοθέτην τον μεταφραστήν»
(28 Νοεμβρίου (σσ. 108-119)) Μ. Pselli Scripta Minora Ed. Kurtz Fr. Drexl I, Milano 1936 (περαιτέρω : Scripta Minora I).

Ό δεύτερος έγράφη υπό Μάρκου Ευγενικού: «Συναξάριον
Συμεών Μεταφραστοΰ» (28 Νοεμβρίου. Νΰν ή μνήμη 9 Νοεμβρίου). ’Ανέκ
δοτα Ελληνικά Συγγραμμάτια... έκδιδόμενα υπό Α. Παπαδοποΰλου τοΰ
Κεραμέως, έν Κωνσταντιγουπόλει 1884, 4°, σσ. 125, έν σσ. ΙΟΟβ - 109β
(περαιτέρω : Α. Π. Κ ε ρ α μ ε ΰ ς, Άνέκδ. Ελληνικά).
2. Ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία περ'ι Μεταφραστοΰ (δν ταυτίζει προς
τον χρονογράφον) παρά Κρουμπάχερ — Σωτηριάδη, 'Ιστορ. Βυζ.
Λογοτεχνίας Α', 1897, σσ. 402-409, 728- 734. Ό Κρουμπάχερ ακολουθεί
έν πολλοϊς τάς απόψεις τοΰ Βασιλιέφσκη (VVr. 2, 1895, σσ. 78- 151).

3. Συνθετικόν άρθρον, δπου εκτίθενται καί τά συναφή βιογραφικά και
αγιολογικά προβλήματα ίστορικώς, παρατίθεται δέ και ή βιβλιογραφία υπό
J. G ο u i 1 1 a r d, Symeon Metaphraste, DTC 14 (μετά τό 1941), στ.
2959-2971.
4. ’Εάν ά'λλος από τον Λογοθέτην - Μεταφραστήν είναι Συμεών
Μάγιστρος ό χρονογράφος, πρβλ. J. Gouillard, DTC
14, 1941, στ. 2962-2963. Αί περί τοΰ Μεταφραστοΰ μελέται καταγράφον
ται όμοΰ εις τήν βιβλιογραφίαν Συμεών τοΰ χρονογράφου έν G y u 1 a
Moravcsik, Byzantinoturcica I, Budapest 1942, σσ. 321 — 323
(βλ. σ. 323).
5. Σΰγχυσις μεταξύ Συμεών Μεταφραστοΰ καί Συμεών Σήθ υπό
Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Συμεών Λογοθέτης δ Μεταφρα
στής. Χρόνος τής ακμής και τά ποιητικά αύτοΰ έργα, ΕΕΒΣ 8, 1931, σσ.
47 - 65. Έν σσ. 60 — 65 καταγράφονται τά ύμνογραφικά έργα. Κρίσις τής
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΓ'
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μελέτης υπό Ρ r. D δ 1 g e r, ΒΖ 32, 1932,

σσ. 400-401. Τοϋ αίιτοΰ

Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ό χρόνος τής ακμής Συμεών τοϋ
Μεταφραστοΰ, ΕΕΒΣ 10, 1933, σσ. 26—38. Δημοσιεύονται 17 έπιστολαί
έν σσ. 30 — 38. Κρίσις τής μελέτης υπό F r. D δ 1 g e r, ΒΖ 34, 1934, σσ.
401 - 402.
6.

S. G. Μ e r c a t i, Versi di Niceforo

meone Metafraste, AB 68, 1950, σσ. 126 — 134

Uranos in morte di Si(ταυτίζει τον στιχουργόν

προς τον έπ'ι Βασιλείου Β' περ'ι τό 1000 ζήσαντα στρατηγόν Νικηφόρον
Ουρανόν, και εκ τοϋτου χρονολογεί τον Μεταφραστήν).
7. Σημειώ μελέτας σχέσιν έχοϋσας προς τον βίον τοϋ Συμεών ή τον
τρόπον τής «μεταφράσεως» των παλαιοτέρων αγιολογικών κειμένων υπό τοϋ
Συμεώνος : Ν. J ο r g a, Histoire de la vie byzantine, Bucarest 1934,
II, σσ. 164- 167. M. J u g i e, Sur la vie et les precedes litteraires de
Symeon Metaphraste son recit de la vie de la Sainte Vierge, EO 22,
1923, σσ. 5-10. H. Gregoire (E’image d’Edesse, Basile Ier.
Terminus ante quem 944. Cryptoferratensis 971 — 976. Έξ αφορμής τοϋ
Άκριτικοϋ έπους), «Byzantion» VI, 1931, σσ. 486-490, ιδία σσ. 488 490 ή σχέσις τοϋ συναξαριού τής 'Αγίας Θεοκτίστης προς τό έπος. Ό Μετα
φραστής αντιγράφει σχεδόν τον Νικήταν γράψαντα ολίγον μετά τον θάνατον
Λέοντος τοϋ Σοφοΰ. Ρ. V a n den V e η, Ea vie de S. Spyridon et
Symeon Metaphraste, «Byzantion» XXII, 1952, σσ. 229- 235. ’Επιμέ
νει δτι ό Συμεών κακώς διεσκεϋαζε τούς βίους. Η. Ζ i 1 1 i a c u s, Zur
stilistischen Umarbeitungtechnik des Symeon Metaphrastes, BZ 38,
1938, σσ. 333-350.
8. Ή άπο·ψις περί Μεταφραστοΰ καί τών σχετικών προβλημάτων τοϋ
Hipp. Delehaye, Ees Menologes Grees, AB XVI, 1897, σσ.
311-329 (ό'που I Ea collection de Metaphraste. II Ees Menologes

anterieurs a Metaphraste).
9. Βασική αγιολογική εργασία επί τή βάσει τών χειρογράφων υπό Α.
Ε h r h a r d, tiberlieferung und Bestand der hagiographischen und
homiletischen Eiteratur der Griechischen Kirche A, II Band, σσ. 306
( - 18 γενικά) - 709 : Das Menologium Symeons des Logotheten gen.
Metaphrastes.
Ή παροϋσα μελέτη συνοπτικώς άνεκοινώΟη εις τήν έν ’Λίΐήναις ’Επι
στημονικήν Εταιρείαν τήν 3ην Φεβρ. 1954.
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Β' - ΤΙΤΛΟΦΟΡΙΑ

α) Μεταφράστης ή Μεταφραστής ;

Άφ’ ής προ έβδομήκοντα και πλέον ετών ό διάσημος Νεοέλλην Γραμ
ματικός Κωνσταντίνος Κόντος1 * 3έδίδαςεν δτι δρθότερον είναι
νά λέγωμεν μεταφραστής άντι μεταφραστές, άναδρομικώς άπεδόθη ό παρο
ξύτονος οΰτος τίτλος εις τόν βυζαντινόν πολιτικόν, λόγιον καί άγιον Συμεώνα
Λογοθέτην τόν μεταφραστήν *.
Καί είναι μέν αληθές δ'τι ό Κόντος έ'γραψεν δτι άπαντά τό μεταφρα
στής αλλά που καί μεταφραστής (Τζέτζης κ.ά.), καθώς καί παραφραστής αντί
τοϋ δρθοϋ παραφράστης", έση μείωσε δε καί τινας προχείρους εις αυτόν
παραπομπάς. Άλλα νομίζω δτι, προκειμένου περί τοϋ Συμεώνος, δεν μάς
ενδιαφέρει τό δρθόν άττικώς, άλλα πώς οΰτος έλέχθη καί έγράφη υπό τών
συγχρόνων του καί τής μετά ταΰτα λογίας παραδόσεως. Τα βυζαντινά δεν
είναι αττικά, άλλά διά τόν μοναδικόν αυτόν λόγον δεν πρέπει καί νά διορθώνωνται. Καθ’ δσον δέ γνωρίζω ουδαμοϋ παρά τοις Βυζαντινοΐς ό Συμεών
έλέχθη μεταφράστης, πανταχοΰ δέ μεταφραστής. ’Έστωσαν μαρτυρία τά
κάτωθι έκ τών κωδίκων :
Cod. Barocc. 131 f. 76r : Τον σοφωτάτον Ψελλοϋ έγκώμιον εις τόν
Μεταφραστήν κυρ Συμεών 4. 5
Cod. Vatic. Gr. 567 f. 210r : Μνήμη τον εν άγίοις πατρός

ημών

Συμεών λογοθέτου τοϋ Μεταφραστον 6. 7

Cod. Ottobon. Gr. 324 f. 193r : Στίχοι τον {Νικηφόρου) Ουρανόν
προς τόν Συμεώνα τόν Μεταφραστήν... 6.

Κώδιξ ποτέ Κοσινίτζης άριθ. 192 φ. 15δβ : «Στιχηρά εις τόν Άγιον
Συμεών τόν μεταφραστήν» ’.

1 Κ. Κοντού,

Γλωσσικοί Παρατηρήσεις, έν Άθήναις 1882,

3 Πρβλ. Γ. Σωτηριάδην

σσ. 427 - 430.

έν τή μεταφράσει τής Κ. Κρουμπάχερ, 'Ιστορ.

Βυζ. Λογοτεχνίας Α', 1897, σ. 402 «Συμεών μεταφράστης». Ό αυτός Σωτηριάδης
δμιος καλεϊ αυτόν καί Μεταφραστήν, αυτόθι σ. 728 !
3 ”Ενθ’ άνωτ. σ. 429.
4 Pselli, Scripta Minora I, σ. 94.
5 Pselli, Scripta Minora I, σ. 108.
3 S. G. Mercati, AB 68, 1950, σ. 130.
7 ’Α. Π. Κεραμέως, ’Ανέκδοτα 'Ελληνικά, σ. 98 (περί τοΰ κώδικος ΕΦΣΚ

17 παράρτ., σσ. 47-48 καί ’Ανέκδοτα Ελληνικά, σσ. 95-98. Ό Κεραμεΰς έϋ·εώρει τόν κώδικα γραφέντα διά χειρός Μάρκου τοΰ ’Εφέσου).
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(Έν τφ αύτφ κώδικι) : «Συναξάριον Μην'ι

Νοεμβρίφ κη', τον όσιον

και ύλεοφόρον ττατρός ημών Σνμεών τον Μεταφραστ ον»

('Ομοίως' έκ τοΰ συναξαριού) : «ώς έξ εκείνον την έπωννμίαν αυτόν
λαβεΐν τον Μεταφραστοϋ, καϋάπερ άλλο τι των τίμιων επίσημον» 1
2. 3 4

Προσθετέοι ακόμη οί εξής τύποι έκ τής ακολουθίας τοΰ Ψελλοΰ :
Σνμεώνα τον Μεταφραστήν 8. τον Μεταφραστοϋ σου ταΐς παρακλήσεσι *. τον Μεταφραστοϋ ταΐς Ιεραΐς, \ κόρη, δεήσεαιν
Διατί δ5 6έκλήθη
7
ό Συμεών μεταφραστής εξάγεται εξ αύτοΰ τοΰ κειμένου
τής ακολουθίας, δπου ό μέν κανών έχει ακροστιχίδα (έμμετρον) :
Μέλπω σε τον γράψαντα τάς μεταφράσεις %

άλλοΰ δε λέγεται περί τοΰ οσίου: μεταφράσεις ώνομάσϋησαν οί λόγοι σου7,
καί : Γραφαΐς έσχόλαζες \ ταΐς ϋείαις, όσιε, \ καί Αγίων τούς βίους \ ιχνη
λατών, | τούτων τά παθήματα \ και τούς αγώνας εξυμνείς \ ταΐς σοφαϊς
σου μεταφράαεσιν 8. Διά τον αυτόν λόγον ό Ψελλός έκάλεσε τον Συμεώνα
«τών λογογράφων ϋεόπνενστον εγκαλλώπισμα» 9. 10

Τέλος Μάρκος δ Εΰνενικός εις τούς εξής τρεις στίχους, ερμηνεύει τό
αυτό :
‘Ο τούς βίους ζών έκφράσας τών άγιων

τοΐς άγίοις αύνεστι λιπών τον βίον.
Είκάδι όγδοάτη Συμεών βίον εξεπέρησεν '°.

β’) Λογοθέτης καί μάγιστρος. Συγκλητικός.

’Ήδη τον ια' αί. ό Μ. Ψελλός όμιλε! συγχρόνως περί λογοθέτου καί
μεταφραστοϋ : «Μνήμη τοϋ εν Αγίοις πατρός ημών Συμεών λογοϋέτον τοΰ

1 ’Ανέκδοτα 'Ελληνικά, σ. ΙΟΟβ, σημ. 1.
2 Αυτόθι σ. 101.
3 Scripta Minora I, σ. 110, 23.
4 Αυτόθι 113,

1.

Αυτόθι
6 Αυτόθι 110,

17.

117,18.

6

7 Αυτόθι 115,
8 Αυτόθι 112,

15.
13 - 16.

9 Αυτόθι 110,10 (άπολυτίκιον).
10 ’Ανέκδοτα 'Ελληνικά, σ. 100, οί τρεις ουτοι στίχοι έπονται, κατά τό σύνη-

θες, τοϋ κατά τόν δρθρον καί μετά τήν έ’κτην φδήν τοϋ Κανόνος άναγινωσκομένου
Συναξαριού. Ό αυτός Μ. Ευγενικός έν τφ Συναξαρίφ τοϋ Συμεώνος λέγει περί
αΰτοΰ καί τών μεταφράσεων «ώϊ εξ εκείνου τήν επωνυμίαν αυτόν λαβεΐν του Μεταφραστον, καΰάπερ άλλο τι τών τίμιων επίσημονΆνέκδ. 'Ελληνικά, σ. 101.
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μεταφραστοϋ...»

εν δέ τώ κείμενο) τής ακολουθίας λέγει τόν όσιον «ό

σοφός λογοθέτης» *2, «τόν άγων λογοθέτην» 3, 4 *«Συμεών λογοϋ-έτα» *. Ή

σύνδεσις αυτή λογοθέτου - μεταφραστοϋ σημαίνει δτι ό άγιογράφος Συμεών
εΐχεν αξίωμα λογοθεσίας. Ποιον ό'μως εξ δλων;
Οί λογοθέται ήσαν κυρίως τέσσαρες, αναφέρονται δέ αμέσως μετά τούς
δυο μαγίστρους. 'Ο κατ’ εξοχήν λογοθέτης, ό όποιος εκαλείτο καί μέγας
λογοθέτης καί λογοθέτης τον δρόμον, ήτο ό γενικός γραμματεύς τής ’Επι
κράτειας, «ό των δημοσίων πραγμάτων τάς υπομνήσεις τφ βασιλεΐ διακομί
ζουν». Αυτός είσήγε προς τοϊς άλλοις καί τούς ξένους πρέσβεις, άποκρινόμενος εις αυτούς έν όνόματι τοϋ βασιλέως \ οσάκις δ’ υπό των συγγραφέων
άναφέρεται λογοθέτης άνευ άλλης διακρίσεως, εννοείται δ τον δρόμον. Οϋτος
μέχρι μεν τοϋ η' αί. ήτο ό γενικός διευθυντής τών ταχυδρομείων, εΐτα
δ’ αποβαίνει αυτόχρημα πρωθυπουργός, διά νά έκπέση τό αξίωμα άργότερον
τοσοϋτον ώστε ό Ψευδό - Κωδινός νά λέγη δτι επί τών χρόνων του ούδεμίαν εΐχεν υπηρεσίαν συγκεκριμένην, ν’ άγνοή δέ καί τήν προτέραν. Πλήν
τοϋ μεγάλου λογοθέτου τούτου ύπήρχεν ό λογοθέτης τον γενικόν ή γενικός
λογοθέτης, έκτελών τά τοϋ σήμερον υπουργού τών οικονομικών 6 7καί άντι-

διαστελλόμενος προς τόν λογοθέτην τον ειδικόν ή τών οίκειακών, ήτοι τοϋ
έπιμελητοΰ τής αύτοκρατορικής περιουσίας. Τέταρτος λογοθέτης ήτο ό τον
στρατόν, ό επιτετραμμένος τήν οικονομικήν διαχείρισιν τοϋ στρατεύματος.
Πλήν τών τεσσάρων τούτων ΰπήρχον μικρότεροι λογοθέται, ως ό τών σεκρέτων, ό τών άγελών κ.ά'. ασχολούμενοι μέ τά δικαστήρια, τήν γραφειοκρατίαν
καί τούς φόρους \ Ή τοιαύτη διάκρισις τών λογοθετών διετηρήθη καί εΐς
τήν ’Εκκλησίαν μετά ταϋτα 8.
Ποιας λογοθεσίας τό αξίωμα έ'φερεν ό Μεταφραστής ; 'Ο Ψελλός διευ-

* Scripta Minora I, 108, 1-8.
2 Αυτόθι 111, 24.
8 Αυτόθι 115, 2.
4 Αυτόθι 116, 13.
6 "Ως γνωστόν ό βασιλεύς δεν άπηΰθυνεν απευθείας τόν λόγον πρός τούς ξένους

του. Τούτο έτηρήθη μετά ταΰτα καί υπό τών Σουλτάνων.
6 Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία "Ελλην.’Έθνους 4, 1925, σσ. 30-31.
Τά αξιώματα τής λογοθεσίας είσήλθον εις τά όφφίκια τής καθόλου ’Εκκλησίας,

όπου διατηρούνται μέχρις σήμερον. Πρβλ. Κ. Ρ ά λ λ η, Περί τού αξιώματος τού Λο
γοθέτου κατά τό δίκαιον τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, «Έπιστ. Έπετηρίς Πανεπι
στημίου ’Αθηνών» 11, 1914 -1915, Άθήναι 1916,

σσ. 153 -165.

Σήμερον γνωρί-

ζομεν περισσοτέρους από άλλοτε λογο&έτας έκ τών σφραγίδων των καί τών Ιπ’ αυτών
εμμέτρων επιγραμμάτων.
7 Κ. Άμαντος, 'Ιστορία Βυζ. Κράτους Α'2, 1953, σσ. 324 σημ. 2, 41.
8 Κ. Ρ άλλης, Ένθ’ άνωτ., σσ. 156-157.
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κρίνει τοΰτο και διά της άναπτΰξεως των παρά τή αυλή καθηκόντων του εις
τον βίον. Άλλ’ εις την ακολουθίαν λέγει «Σνμεώνα τον Μεταφραστήν I τον
κυρίως λογοθέτην άξιάγαστόν...»
Κυρίως λογοθέτης δέ κατά τον Γ α’ιώνα
είναι ό τοϋ δρόμου. Τοΰτο φαίνεται καθαρώς και εξ έργων τοΰ Μεταφραστοΰ εις τά όποια εκείνος έπέγραψεν εαυτόν ουτω ή οί βιβλιογράφοι :
Κανών εις Προεόρτια Χριστουγέννων (κ' Δεκεμβρίου) έν Κώδικι Λαύ
ρας Δ 5δ φ. 219α έπιγέγραπται «ποίημα Συμεών τοϋ Λογοθέτου τον Δρό
μου» *2. * Στίχοι «Συμεών μαγίστρου καί λογοθέτου τοϋ δρόμου εις τον
κΰριν Στυλιανόν τον πρωτασηκρήτιν» ομοίως8. ’Αλλά και ό θρηνήσας αυτόν

φίλος του Νικηφόρος Ουρανός οΰτω άποκαλεΐ αυτόν «...Σνμεώνα τον μετα
φραστήν καί λογοθέτην τοϋ δρόμου» 4.

Φέρων τό αξίωμα τοϋ γενικού λογοθέτου, μετείχε τής βυζαντινής συγ
κλήτου 5. 6 7Περί τοΰτου λέγει ό Ψελλός : «Ένδιαϋρέιρας εν αρχαίς \ ταΐς
της κάτωβ συγκλήτου ! ώς άνήρ βουληφόρος... καί

την ανω σύγκλητον

έκόσμησας»

"Οτι δ’ ό ίδιος είχε καί τον — κενόν περιεχομένου καί απλώς τιμητικόν
— τίτλον τοϋ μαγίστρου, φαίνεται έξ όσων περί τοΰ Συμεώνος λέγει ό Νικη
φόρος Ουρανός:
δ Συμεών τό έλασμα βουλής μαγίστρων 8,

κατά τά άλλα μνημονεϋων καί των υπηρεσιών αυτοϋ προς την Εκκλησίαν :
τής συμφοράς άγευστος ονδ’ Εκκλησία
τό έλέλγον ονκ εχουσα Σειρήνος μέλος·
δ συγγραφεύς γάρ καί βίων και των αίλλων
αϊ αΐ, σιωπήν τήν τελευταίαν φέρει 9.

Άλλα καί έργων του έπιγραφαί φέρουν τον Συμεώνα ως μάγιστρον.

1 Scripta Minora I, σ. 110, 23-24.
2 Σ. Εύστρατιάδης, ΕΕΒΣ 8, 1931,
8 S. G. Μ e r c a t i,

σ. 60, σημ. 3.

AB 68, 1950, a. 129.

Ό άξιωματοΰχος οΰτος υπήρξε

σύγχρονος Ίωάννου Κυριώτου τοΰ Γεωμετρου.
4 Αυτόθι σ. 130-132.
5 ΑΙκατερίνης ’Α. Χριστοφιλοπούλου, Ή Σύγκλητος εις τό Βυ
ζαντινόν Κράτος, έν ’Αθήναις 1949, σ. 43.
6 Κάτω ή επίγεια σύγκλητος (έν Κωνσταντινουπόλει)' άνω ή ουρανία, δ χορός
των αγίων.
7 Scripta Minora I, 111, 19-22.
8 AB 68, 1950, σ. 130, στίχος 6.
3 Αυτόθι σ. 131, στίχοι 16-19.
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Οΰτω ό Βατοπεδινός κώδιξ 543 (ιζ' αί.) 1 φφ. 5α - 60β περιέχει «Συμεών
(κανονικών διατάξεων, δ

μαγίστρου καί Λογοθέτου επιτομήν Κανόνων»

κώδιξ είναι νομοκάνων). Ό τής Μ. Λαΰρας Κώδιξ Γ 111 (ιβ' αί.) 2 *περιέ
4
χει «Συμεών Μαγίστρου και Λογοθέτου εκλογήν λόγων τριάκοντα 8 από
πάσης συγγραφής Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου». Έν κώδικι δέ Παρισίων 13
τοΰ ιγ' αί., περιέχοντι διάφορα στιχουρχήματα επ’ δνόματι Συμεώνων \ εν
φ. 291β, ό κανών Μαρίας τής Αιγύπτιας έπιγέγραπται «ποίημα Συμεών
Μαγίστρου και Λογοθέτου τοϋ Μεταφραστοϋ» 5. Τοϋτο νομίζω έπρεπε νά
έμβάλη εις ΰπονοίας τον αείμνηστον Ευστρατιάδην, διά νά μή άποδώση
παν δ' τι έγράφη υπό Συμεών λογοθέτου εις τον Μεταφραστήν. Είναι φανε
ρόν ότι ό λογοθέτης Συμεών ό γράψας Κανόνα εις Ίωάννην τον Πρόδρομον
«ως έκ προσώπου τοΰ βασιλέως Κυροϋ Μιχαήλ τοϋ Δοΰκα» 6 *είναι άλλος τις
λογοθέτης μεταγενέστερος, καί διά τοΰτο ό τόν κώδικα γράψας διέστειλεν
αυτόν από τόν συγγραφέα τοΰ Κανόνος εις Μαρίαν τήν Αίγυπτίαν, ον άπεκάλεσε Μάγιστρον καί Μεταφραστήν.
Τέλος σημειώ δτι ό Κώδιξ Ε 188 τής Μ. Λαΰρας (ιζ' αί.) ’ φ. 83α
φέρεται περιλαμβάνων «τή Δ' Κυριακή τών Νηστειών υπόμνημα εις τήν
επωνυμίαν τής άχράντου καί προσκυνητής εϊκόνος τής παναμώμου Δεσποίνης... συγγραφέν παρά τοΰ κυροΰ Συμεών καί Λογοθέτου τοΰ Μεταφραστοΰ».
'Ως προς τόν τίτλον τοΰ φιλοσόφου, ον αποδίδει εις Συμεών τόν Σήθ
δ Ζυγομαλάς, λέγων ί
Συμεών φιλόσοφος δεύτερος άνεφάνη
ός καί άμηρας και ρηξ ήν Σικελίας·.■ 8,

το έπίθετον δεύτερος τό δποΐον έπάγει, έπρεπε νά καταστήση αρκετά σαφές
εις τόν μελετητήν, δτι δ πρώτος φιλόσοφος ήτο άλλος τοΰ δευτέρου φιλοσό
φου καί κατά ταΰτα δ Σήθ καί δ Μεταφραστής είναι δυο δλως διάφορα
πρόσωπα.

1 Σ ω φ ρ. Εύστρατιάδου-Άρκαδίου Βατοπεδινοϋ, Κατάλογος
Βατοπεδίου, Paris 1924, σ. 111. Πρβλ. καί Ευστρατιάδην, ΕΕΒΣ 8, 1931, σ. 56.
2 Σπυρίδωνος Λαυριώτου-Σωφρ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος
τών Κωδίκων τής Μ. Λαΰρας, Paris 1925, σ. 48. Πρβλ. καί Ευστρατιάδην,
ΕΕΒΣ 8, 1931, σ. 56.
8 ’Από τόν κώδικα ελλείπει δ τριακοστός.
4 Πρβλ. Ευστρατιάδην, ΕΕΒΣ 8, 1931, σσ. 55-56.
8 Εύστρατιάδης, αύτόθι σ. 56.
8 Εύστρατιάδης, αυτόθι σ. 55.

’ Κατάλογος, σ. 100. Πρβλ. Ευστρατιάδην, ΕΕΒΣ 8, 1931, σ. 56.
8 Εύστρατιάδης, ’Ένθ’ άνωτ., σ. 57 καί σημ. 3.
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Τελευταίαν άφήκα την διαπραγμάτευσιν θέματος σχετικού προς τον
ταυτισμόν τοϋ Συμεώνος Μεταφραστοϋ καί Συμεώνος Χρονογράφου. Κατ’
αρχήν ή φερομένη έντυπος Χρονογραφία υπό τό δ'νομα τοϋ Συμεών δεν είναι
βεβαίως ίδική του *. Άλλ’ ουδ’ ή εις τα χειρόγραφα θεωρούμενη υπό τινων
ως έργον τοϋ Συμεών 3 δΰναται να είναι άλλο τι ή «χρονικόν συλλεγεν εκ
διαφόρων χρονικών τε και ιστορικών» 8. Ουδέ χρήζει πολλής έξηγήσεως
πώς τό περιεχόμενον ενός κωδικός ό οποίος ήρχιζε μέ ιδεολογικόν έργον τοϋ
Συμεώνος, σχετικοΰ μέ την Γένεσιν (Παλ. Διαθ.), εξελήφθη ως ένιαΐον καί
άνήκον εις τον ίδιον συγγραφέα
Πρόκειται περί τοϋ κωδικός 1712 τοϋ ια'
αί. τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών ΙΙαρισίων, τον όποιον περιέγραι^εν άλλοτε
6 C. Hase *5. Έκεΐ άναγινώσκεται : «Σνμεαιν μαγίστρον και λογοθέτου εις
την κοαμοποιίαν εκ τής γενέαεως' και χρονικών (χρονικόν Hase) εφεξής,
συλλεγόν εκ διαφόρων χρονικεόν τε και ιστορικών» 6. * Τοϋ περί Γενέσεως
κειμένου έπεται άλλο περί κτίσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον
κακώς έθεωρεΐτο ότι διέκοπτε την χρονογραφίαν τοϋ Συμεώνος ’. Τό ζήτημα
βεβαίως είναι από εκείνα τα όποια συζητοϋνται επί πολλά έτη, έως οΰ ή
δημοσίευσις τών κειμένων όριστικοποιήση τής έρεϋνης τα συμπεράσματα.
Είς εμέ δέν μένει ουδεμία αμφιβολία ότι χρονογραφία τοϋ Συμεώνος δέν
υπάρχει καν. Τοΰτο ερμηνεύει διατί οί σύγχρονοι τοϋ Μεταφραστοϋ εγνώριζον αυτόν ώς νομικόν καί άγιολόγον άλλ’ ό'χι καί ιστοριογράφον ή χρονο
γράφον. Επομένως ή ως άνω αναγραφή τοϋ κωδικός 1712 τών Παρισίων
ή όμιλοϋσα περί «μαγίστρον και λογοϋέτου» άναφέρεται είς τον Μεταφρα
στήν καί θεολογικόν του έργον.

1 Πρβλ. Κρουμπάχερ-Σωτηριάδου, Ιστορία Βυζ. Λογοτεχνίας
σσ. 729-733.

Α',

5 ΑΰτόΙΗ σ. 729.
8 Πρβλ. σημ. 5 τής παροΰσης σελίδος.
4 Πρβλ. De Boor, Weiteres zur Chronik des Logotheten, BZ 10, 1901,
σσ. 70-90.
5 Notices des Manuscrits, 8, 1810, 2, σσ. 254-296 καί C. Hase, είς τήν
εκδοσιν τής Bonn, 1828, σ. XXII.
8 Hase, Notices des Manuscrits, σ. 265.

? Hase, ΈνίΚ άνωτ., σ, 256.
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Γ' - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1

α) Αί έκ τής ’Ακολουθίας ειδήσεις.

Έξ όσων λέγει περί τοΰ Συμεώνος 6 Ψελλός, ό εγγύτερος βιογράφος
του, δυνάμεθα νά ωφεληθώμεν σήμερον. Και έκ μέν τοΰ βίου πολλά είναι
τα δυνάμενα νά αντληθούν. Έκ τής ακολουθίας συνάγω τά κάτωθι :
"Οτι δ Συμεών διέμεινεν άγαμος : «ώς γάρ ζών άψαν στον \ σαρκικών
μείξεων \ διετήρεις τδ σαρκίον σου...» 2. * *"Οτι περιήλθεν εις φιλολογικάς
έριδας : «διό τόν μάχην καυχώμενον πλοκαΐς διαλέξεων ι έξελέγξας ταπεινοΐς» 8. Περί τοΰ ήρεμου θανάτου του :

«Έκ γης άπαίρουσα προς ουρά

νια | ή Ιερά ψυχή σον, θεοφόρε, σκηνώματα 1 άγαλλόμενον είχε τό πρόσωπον, 1 βλέπονσα τους άγιους

αυτή συγχαίροντας \ και προς υπερκύσμιον

ζωήν \ ταυτήν προπέμποντας» \

δ'περ παραβλητέον προς τά έξης έν τώ
Έγκωμίφ γραφόμενα: «απέδειξε γάρ καν τφ τελεί, όποιος άντρο ό διεσπονδασμένος βίος έτνγχανεν ών ον γάρ ώσπερ τετμήσϋαι αυτόν ; οι συνεωρακότες φασιν ουδέ διηρήσθαι, άλλ’ έφκει ώσπερ τίνος δέσμης έλενθερονμενος και Ιλαρφ προς τους άγοντας αγγέλους ανατεινόμενος νενματι καί πως
επιδονς εαυτόν ταΐς εκείνων χερσίν,

ΐνα ταχύ άνασταίη

τοΰ σώματος» 5. * *

Εις την θ' φδήν ορίζεται ή ημέρα τοΰ θανάτου του: «προς τόν ποθουμενον [ ...έξεδήμησας Κύριον \ κατ’ αυτήν τήν ημέραν, ή δ κλεινός \ Στέ
φανος τελειοϋται \ ό όσιόμαρτυς...» *, ήτοι την 28ην Νοεμβρίου, δ'τε άγεται

ή μνήμη τοΰ Στεφάνου όμολογητοΰ τοΰ νέου, μαρτυρήσαντος υπέρ των αγίων
εικόνων (767) ’.
Εις τά Στιχηρά γίνεται λόγος περί τίνος παραδόξου : «...έφύλαξας \ τάφρο
τνμβενθεν άπροσπέλαστον \ τό σώμά σον τό άγιον \ τής επιμιξίας τοΰ ϋατε1

Γνωρίζω βεβαίως δτι πρώτιστη πηγή βιόγραφική έκαστου συγγραφέως είναι

οσα ό ίδιος ό συγγραφεύς ήθτλημένως ή παροδικώς περί έαυτοΰ παρέδωκε

διά τοΰ

έργου του. Έν τοΰτοις ή έξέτασις των βιογραφικών τοΰ Μεταφραστοΰ 0-ά περιορισ'θ-fi εις νέαν άναδίφησιν τών περί αύτοϋ υπό των άλλων γραφέντων. Περί των εξα
γομένων έκ τοΰ ίδιου τοΰ Μεταφραστοΰ έργου βλ.
στ. 2961.

Gouillard, ’ΈνίΓ άνωτ.,

8 Scripta Minora I, 109, 1-2.
8 Αύτόδ-ι 118, 6-7.

* ΑύτόΦι 117, 4-8 (άπόστιχον αίνων).
5 ΑύτόΦι 106, 27-107, 4.
8 Αϋτόδ-ι 116, 24-117, 2.

! Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, εν Κωνσταντινουπόλει 1899,
σσ. 194-196.
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τοντω πνντεϋέντος

έτερον σωματίου άπρεπώς'

και μαρτυρεί τον

έκβλνζοντος ·. μύρου σου ή έκλειψις» \ Ταϋτα συμφωνούν προς δσα εις τό
Έγκώμιον λέγει: «Και έτεϋνήκει μεν όντως, ευωδίας δέ αύτίκα πάντα έγεγόνει μεστά, και ονκ εύϋνς μόνον ουδέ εις τρίτην ημέραν, αλλά και εις
πολλοστήν άπ’ εκείνης,

έως δη μόνος τώ τάφφ έτεβησανριστο' και ήν αν

μέχρι παντός άρωματίζονσα ή σορός, εί μη τινες τοσυϋτον παρηνομήκασιν,
ώστε και έτερον παρ’ αύτφ καταϋεϊναι σωμάτιον όμοϋ τε γάρ κάκείνο
σνμπεπτώκει τώ μεγάλω άνδρί καί ή τής ευωδίας έστη πηγή...» 1
2.

Τέλος εις την ς-' φδήν ό Ψελλός ονομάζει
κτίστης «τό πρώτον σου σύγγραμμα...» 3.

τον βίον τής όσιας Θεο

β') Έκ τοϋ ’Εγκωμίου.

Γέννησις - πατρίς :

«Τούτον δη τον περιώνυμον άνδρα καϋ’ ιόραν ώς

είπειν ή Κωνσταντινούπολις έξήνϋησεν...» 4. * «...ήν μεν ή φύσις ενδρομόν τι
χρήμα καί εύϋνς προϊόν κατ’ εύϋύ· όϋεν αύταφυώς μέν ερρητόρευε,

προς

δέ φιλοσοφίαν ο βαϋνς τής ψυχής κόλπος άφθονα έδίδου νοήματα.» 6 *«έφιλοσόφει γονν μετά τής ή&ικής πιϋανότητος καί ερρητόρευε μετά τής φιλο
σόφου βαϋύτητος' καί ήν άμφοΐν τοΐν γενοιν ομοίως ενάρμοστος καί ονΊΓ ό
φιλόσοφος την πολιτικήν έμίσει νπόϋεσιν... ον&’ δ ρήτωρ προς την επιστή
μην άπήχϋετο...» β.

τέχνης !

«καί

Κατά ταϋτα ό Συμεών ήτο και επιστήμων καί λογο

γένους εν έχων καί τά τής εύκλειας οϊκοϋεν κεκτημένος

βαϋεΐ τε πλούτο) κομών...» 1 λέγει περί τής γενεάς του καί τής κοινωνικής

τοϋ Συμεών προελεύσεως ό Ψελλός. Μολονότι δέ εύγενής καί πλούσιος
«... μήτε την έσϋήτα μεταλλάξας μήτε τι τοϋ μεγαλοπρεπούς καϋνφείς
μήτε τό γένος άτιμάσας ταΐς τοιανταις καινοτομίαις...

τή μέν από τοϋ

γένους φιλοτιμία νλη προς τό ευ ποιεϊν πολυαρκεστάτη εχρήσατο,

την δε

άπό τών μαδημάτων αρετήν αφορμήν εύϋνς ε'σχε μεγαλοπρεπείας τε καί
λαμπρότητος' βασιλενσι 8

γάρ επέραστος γεγονώς τά τιμιώτατα τών όλων

πεπίστευται, τό μέν εγγύς έστάναι τον βήματος διά τήν σννεσιν, τήν δέ τής
πολιτείας διοίκηαιν

διά τε τήν τής φύσεως

έπιτηδειότητα καί τήν τών

1 Scripta Minora I, 109, 3-8.
2 Αυτόθι 107, 5-12. Είς ποιον ανήκε τό σωμάτιον άγνωστον.
3 Αυτόθι 113, 20-114, 4.
4 Αυτόθι 94, 15 - 16.
6 Αυτόθι 95, 21 -23.
6 Αυτόθι 96, 17-22.
1 Αυτόθι 97, 1-3.
8 Ούχί βασιλεΐ, διότι πλείονας τοϋ ενός ΰπηρέτησεν ό Ευμεών.
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και πρώτα μεν

ταΐς μνατικωτέραις

έφειστήκει των πράξεων και τοΐς άπορρήτοις βονλεύμασι κοινωνός παρειστήκει τοΐς συμβουλεύουν ιν. έπεί δε ή. τον τρόπου πίατις έν τούτοις τούτον
έκήρυξε, μετά των άδυτων και τάς κοσμικάς φροντίδας συνείληφεν,
αυτόν γεγενήσθαι εισαγγελέα τε τω κρατονντι
των τον κρατονντος τοΐς εξω&εν.

ώς

των έ'ξωϋ·εν καί έξαγγελέα

καί ήν ώσανεί

δεσμός της διοικήσεοτς

ακριβής» 1
2. 3

Περιγραφή τοΰ Συμεώνος :

«...ουδέ χαρίτων άμοιρος ό άνήρ,

άλλα

κατήρτντο αντώ προς πάσαν σπουδήν μετ’ εμμελούς παιδιάς καί ή γλώττα
καί ή διάνοια, μεγαλοπρεπώς δέ έ'χων καί

τής στολής καί τοΰ σχήματος

άμα καί τον βαδίσματος, άντήλλαττε τό ήθος προς το φαινόμενου, έπίχαρίς
τε ών καί ευπρόσιτος καί αϋτόϋεν έλκων πάντας τώ μειδιάματι. είχε δέ καί
τής χειρός αφειδώς, δυο ταντην έπεκτεινόντων, πλούτον καί προαιρέσεως» 8.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ Εγκωμίου είναι χαριέστατον καλολογικόν δοκίμιον, εις τό όποιον ό Ψελλός εξηγεί διατί ό Μεταφραστής έπεχείρησε τήν
διόρθωσιν των βίων των αγίων καί εις τί συνίσταται αΰτη' ευρισκόμενα
αυτόχρημα προ φιλολογικής πραγματείας. Έν αρχή τονίζεται ή σημασία των
αγιολογικών κειμένων, τόσον των σχετικών μέ τούς μάρτυρας όσον καί των
άφορώντων εις τούς άσκητάς 4. * Ειτα
6 7 ό Ψελλός όαιλεΐ περί τών χειρογράφων :
«άλλ’ ον λαμπρά τέως έγνώριστο ή τούτων ενταΰύλα άντίδοσις, άλλ’ αί μέν
άπόρρητοι βίβλοι ας δή τοΐς πολλοΐς έν τη άποκαταατάσει οι άγγελοι άναγνωσαντες, ακριβή τά τής μαρτυρίας αυτών καί άσκήσεως έ’χουσιν υπομνή
ματα» δ. 'Ως προς τά γραφέντα

ύπ’ ανθρώπων «ούμενοϋν τής μεγαλοπρέ

πειας εκείνων έφίκοντο, αλλά τά μέν αυτών κατεψεύσαντο, τά δέ μή δννηθέντες κατάλληλα ίλεΐναι, άκομψον έκείνοις τό άγαύλόν καί αφιλότιμου συγγεγράφασιν, ούτε καλήν ϋποίλέμενοι έννοιαν, ούτε μην ευπρεπέσι
σμήσαντες λέξεσιν...» *.

κατακο-

Επομένως καί κατά τό περιεχόμενον καί κατά τό

ύφος, τήν μορφήν, εσφάλησαν οί προηγηθέντες άγιογράφοι, άδικήσαντες
τούς μάρτυρας καί τών ασκητών τήν άσκησιν κιβδηλώσαντες ’. Ποιον τό
αποτέλεσμα ; Έκ τών πιστών «...οί μέν ουδέ ψιλήν έκαρτέρονν τήν τών

1

Τό χωρίον ολόκληρον είναι διδακτικόν διά τόν ορισμόν τό)ν κατά τόν ια' αί.

καθηκόντων τοΰ μεγάλου λογοθέτου ως πρός τήν διοίκησιν καί τάς έξωτερικάς υπο
θέσεις. Γνωρίζει δ’ ό Ψελλός τά πράγματα, διότι κατέλαβε μετά ταΰτα τήν αυτήν
θεσιν εις τήν οποίαν είχεν υπηρετήσει ό Μεταφραστής.
a Scripta Minora I, 98, 1 - 18.
3 Αυτόθι 99, 1-8.
4 Αυτόθι 99, 16 - 29.
6 Αυτόθι 99, 29 - 100, 4.
6 Αυτόθι 100, 5 - 10.

7 Αύτόθι 100, 10 - 14.
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ύπομνηματκτ&έντων άνάγνωσιν,

τοΐς δέ και γέλωτος αφορμή τά λεγάμενα

έγνωρίζετο» !
αλλά δεν έπροχώρουν εις διόρθωσιν τοϋ κακώς έχοντος \
Τοϋτο έπεχείρησεν ό Συμεών, ένεκα τοϋ οποίου «περιφανέστερος των άπαν-

ταχ?) άλλογίμων έγενετό» s. To κατόρθωμά του είναι μεϊζον τής συγγραφής
αρχαιολογίας, γεωγραφίας ή ιστορίας, «δπόσα δε δ γενναίος οντος άνήρ
μετά της πρεπονσης τοϋ λόγον περιβολής 41 2έπϊ
*
τοΐς μαρτνρήσασι και άοκήσασι των συγγραμμάτων έξνφανε,

διττόν έχει τον ζήλον,

τής τε προς την

αννϋήκην μιμήσεως και τής προς τά κάλλιστα τοϋ ήίίους

τνπώοεως» 5. 6 * 8 9

Επαινεί δ’ ιδιαιτέρως ό Ψελλός την χρήσιν τής γλώσσης υπό τοϋ Μεταφραστοϋ εϋάρμοστον «προς τους καιρούς και τους ακούοντας» β, κατακρίνει
τους σχολαστικούς τής εποχής του οί όποιοι, περιττοί την σοφίαν, «βούλον
ται... προς έπίδειξιν πάντα γεγράφ&αι, οϋ προς ωφέλειαν και ήίέους κατόρίέωσιν» ', άφοΰ δέ θέση την άνϋ·ρωπιατικήν άρχήν ταύτην ό Ψελλός, προ

χωρεί εις κρίσιν τοϋ λόγου τοϋ Συμεώνος, ό όποιος «ούτε προς σοφιστείαν
δρα και άγοραίαν κομψότητα, οϋτε εις τεχνολογίαν και κατανόησιν φνσεως,
ούτε μην εις γραμματικήν ίέεωρίαν ή την περιττοτέραν εν τοΐς άριίλμοϊς
σύνεσιν...» *, δεν τον ενδιαφέρει οϋτε ή αστρονομία οϋτε ή μουσική άλλ’ ή
αλήθεια «τής δε άληίλείας άπανταχή εχεται και τής άψευδοϋς διηγήοεως» β.

'Ως προς τά μέσα, την μορφήν τοϋ λόγου, ό Συμεών άπέβλεψεν εις τό νά
άρέση καί εις τούς ολίγους καί εις τούς πολλούς, διά τοϋ κάλλους καί τοϋ
ρυθμοΰ των λέξεων έλκύων τούς ειδότας, διά δέ τής σαφήνειας καί εύαρεσκείας τούς αμαθείς, ύπάρξας δΤ άμφοτέρους πιθανός καί σύντομος 10.
Ποία ή στάσις τοϋ Συμεών έναντι των προτύπων του 11 12
; «ώς προς
αρχέτυπα <5έ τά αρχαιότερα των πραγμάτων ένατενίζων εκείνων τε ονκ
άφίσταται, "να μη δόξη άλλο τι ποιων και παρά τό παράδειγμα,

και την

δλην ιδέαν μετάτυποι, ονκ έναλλάττων την ύλην, άλλά τό ήμαρτημένον των
ειδών διορίλούμενος,

ουδέ καινοτομών

τάς έννοιας,

αλλά τό τής λέξεως

σχήμα μετατιϋ·είς» 12 άποφεύγων τάς ανωμαλίας των λόγων. Παρέχει γεω
1 Scripta Minora I, 100, 15 - 17.
2 Αυτόθι 100, 18 - 27.
9 Αυτόθι 101, 2.
4 Καί ό Ψελλός είναι των αυτών πεποιθήσεων ώς πρός τή ν γλώσσαν μέ τόν Συμεών.
6 Αυτόθι 101, 16-20.
6 Αυτόθι 101, 30.

’ Αυτόθι 101, 11-13.
8 Αυτόθι 101, 19-22.
9 Αυτόθι 101, 27 -28.
10 Αυτόθι 103, 1-8.
11 "Οτι

τοΰτο

είναι

σπουδαΐον

φιλολογικόν

πρόβλημα,

αυτονόητον.

Πρβλ.

Gouillard, "Ενθ’ άνωτ., στ. 2969-2970: La methode des metaphrases.
12 Scripta Minora I, 103, 29 -104, 5.
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γραφικός καί Ιστορικάς ειδήσεις

Εΐτα προβαίνει εις παρατηρήσεις τινάς

ό Ψελλός περί τοΰ ύφους τοϋ Συμεώνος το όποιον θαυμάζει' αί παρατηρή
σεις αΰται δεν δΰνανται να μεταφερθοϋν πάσαι ενταύθα : «πιαίνει γοΰν μοι
τήν ακοήν, όπηνίκα ό λόγος αυτώ ανεισι μεν όρη, ϋπεισι δε σπήλαια' υπό τε
πίτνν ή δρΰν τινα καϋίζει τόν ασκητήν και σχεδιάζει αυτώ τροφήν τήν εκ
βότανών και πόμα το εκ πηγών περιαν&ίζει γάρ τάς τοιαύτας διηγήσεις
λέξεσί τισι τό καλόν άν&ονσαις και σχημάτων ποικίλλει ροδωνιαΐς και ώς
δρώμενα δείκνυαι τα τότε καιρού πραττόμενα» 1
2. * Κα'ι καταλήγει :

«Ζηλώ

μεν ονν εγώ τόν άνδρα κα'ι τής τοιαντης εύστομίας και χάριτος, ούδέν τε
ήττον τής ενχρηστίας τών υποθέσεων» 8,

διότι παραβάλλει τά έργα τοϋ

Συμεώνος προς τά ίδια και βλέπει δτι καί αν τά ίδικά του εκτιμηθοΰν από
τούς ολίγους θά τά καταφρονήσουν οι πολλοί.
Σημαντική είναι ή πληροφορία ή οποία επεται' τήν μετάφρασιν δεν
άνέλαβεν οικεία βουλήσει ό Συμεών «βασίλειοι δε τούτον παρακλήσεις επί
τοΰτο προήνεγκαν καί οϊς έφροντίζετο λόγος καί σύνεσις» 4.
Κατά ταΰτα ή μεταφορά τών βίων εις άρχαιότερον λόγον δεν ήτο ύπόθεσις ιδιοτροπίας προσωπικής, άλλ5 *αποτέλεσμα βασιλικού προστάγματος.
"Οτι δ’ ό βασιλεύς άνεμειγνύετο εις τοιαΰτας υποθέσεις φαίνεται καί έκ τής
ανωνύμου εκείνης προσφωνητικής επιστολής τής παραδοθείσης διά τοΰ Ίεροσολυμ. κώδ. τοΰ Σταυρού 40 (άλλοτε 'Αγίου Σάββα 2) τοΰ ι' — ια' αί., τής
απευθυνόμενης προς αύτοκράτορα 5, αν μή τόν Λέοντα Τ' (886 — 912), τόν
υιόν εκείνου Κωνσταντίνον Ζ' (912-959) “, ό'που : «Συ μέν, ώ ·&ειότατε
καί κράτιστε βασιλεύ, μέγα τι περί ημών καί γενναΐον ίσως οίηίλείς, επεταξας εν βραχεί μνήμην αμα καί σννοψιν τής ιστορίας τών ταϊς κυκλοφορικαις τοϋ έτους περιόδοις τελουμένων αγίων γενέσϋαι σοι...» 7.

Σημαντικά είναι ακόμη δσα γράφει ό Ψελλός περί τής χρησιμοποιή-

1 Scripta Minora I, 104, 10-12.
2 Αυτόθι 105, 1-7.
8 Αυτόθι 105, 7-9.

* Αυτόθι 105, 18-19. Ό Θ. Ίωάννου, Μνημεία Αγιολογικά, 1884,

σ. ι',

νομίζει ότι ό Λέων ό Σοφός διέταξε τήν μετάφρασιν τών βίων. Κακώς ό Κ ρ ο υ μπάχερ-Σωτηρ. Α', σ. 403, θεωρεί ότι βεβαίως έγράφησαν οι βίοι επί Κωνσταν
τίνου Πορφυρογέννητου (912-959), ενώ ό Συμεών δρα κυρίως έπί τών τεσσάρων
επομένων αϋτοκρατόρων Ρωμανού, Νικηφόρου,
περαιτέρω.
5 Πρβλ. Η. Delehaye,
1902, στ. XI-XIV.

Ίωάννου καί Βασιλείου Β'. Πρβλ.

Synaxarium Constantinopolitanum, Bruxelles

8 Delehaye, αυτόθι στ. I.V - L/VI. Πάντως ό γράψας εύχεται τφ αύτοκράτορι «Τι&ωνοϋ γήρας... καί παίδων παΐδας εις προσήκονοαν γενεάν...», αυτόθι

στ. XIV.
1 Delehaye, ”Ενθ’ άνωτ., στ. XIV.
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σεως υπο τοΰ Συμεώνος «συνεργείου» διά την συγγραφήν καί ιστορικήν
έπαλή θευσιν των μεταφράσεων : «και ήν αντω ή παρασκευή ίξ ετοίμου
κύκλος τε ον βραχύς των τε πρώτως ενσημαίνον των την λέξιν και των
μετά ταϋτα τι&έντων

και άλλος έπ’ άλλον, 6 μλν τα πρώτα ποιων,

ό δε

τά δεύτερα' και έπι τούτοις οϊ τά σνγγεγραμμένα έξακριβούμενοι, ϊν’, δ τι
τούς ϋπογραφέας λάϋνι,

προς την νποκειμένην όιορδώαωνται έννοιαν, ον

γάρ ενήν αντφ διά τό πλή&ος των συγγραμμάτων πολλάκις τά αυτά άνακνκλεΐν τε και εφοραν» ! '.

Τελευτοί δ’ δ Ψελλός παραβάλλων τον άνδρα προς τούς «δυραίονς
σιγών περί οίασδήποτε χρονογραφι-

σοφούς», τούς ιστορικούς συγγραφείς,

κής αυτού συνθέσεως. Νομίζω δ5 δτι αν ό Ψελλός, Ιστορικός συγγραφεύς δ
ίδιος καί γνώστης πάντων τών προ αυτού συγγραψάντων Χρονογραφίας,
έγνώριζε τό εργον τό φερόμενον ως Χρονογραφία Συμεών μαγίστρου καί
λογοθέτου, ως έργον τού παρόντος Μεταφραστοΰ, θά έπρεπε καθ’ ένα οιονδήποτε τρόπον να τό άναφέρη ή ύπαινιχθή.
Έξ δσων έγράφησαν ανωτέρω καθίσταται φανερόν δτι τό Έγκώμιον
τοΰ Μεταφραστοΰ τό γραφέν υπό τοΰ Ψελλού κάθε άλλο παρά συμβατικόν
είναι, καί τά εν αύτφ περί τού Συμεώνος γραφέντα καί τού έργου του έχει
0 συγγραφεύς παραλάβει από τούς γνωρίσαντας τον προκάτοχόν του καί δέον
νά λαμβάνωνται ύπ’ ό'ψιν κατά τήν βιογράφησιν τοΰ Μεταφραστοΰ ως άμε
σοι πηγαί. 'Ως προς τάς μεταφράσεις δέ τοΰ Συμεώνος, τον τρόπον καθ’ ον
είργάσθη 6 Μεταφραστής, τήν πιστότητα καί τάς ΐστορικάς, ήθικάς καί φιλολογικάς του προθέσεις, ή διαπραγμάτευσις τοΰ Ψελλού, γνώστου τοΰ μετα
φραστικού έργου, ανοίγει ορίζοντας τούς οποίους δεν δΰναται νά παρίδη δ
σημερινός μελετητής, ιδία εις δ,τι αφορά εΐς τον υπό συνεργείου καταρτι
σμόν τών βιογραφιών τοΰ Μεταφραστοΰ. Προβλήματα ύφους λοιπόν καί συν
θέσεως λαμβάνουν νέαν έννοιαν από τής υπό τοΰ Ψελλού ΰποδεικνυομένης
άπόψεως.

γ') Έκ τον Συναζαρίον Μάρκον τοΰ Ενγενικον.

’Ενώ δ Ψελλός γράφει «έγκώμιον», δπου μεγάλην σημασίαν έχει τό
λογοτεχνικόν ύφος καί ή λογοτεχνική διαπραγμάτευσις τοΰ θέματος, δ επίσκο
πος ’Εφέσου Μάρκος δ Ευγενικός (14441;) γράφει «συναξάριον», δηλονότι
σύντομον ιστορικόν αγιολογικόν κείμενον χρήσιμον εις τήν ακολουθίαν τοΰ
οσίου, καθό άναγινωσκόμενον μετά τήν ς·' φδήν εις τον ’Όρθρον. Έν
αρχή οφείλω νά εΐπω δτι θά ήτο επιβεβλημένη ή έκδοσις τής ακολουθίας,
τήν οποίαν δ Μάρκος συνέγραψεν εις τον Μεταφραστήν. ’Αλλά τοΰτο πλέον
Scripta Minora I, 105, 19-27.
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δεν είναι εφικτόν, άφοΰ αΰτη συναπωλέσθη μετά τοϋ μοναδικοί κώδικος
δι’ οΰ παρεδόθη, τοϋ 192 τής Κοσινίτζης, άφοΰ οι Βούλγαροι κατά τόν πρατ
τον παγκόσμιον πόλεμον έλεηλάτησαν την Μονήν, διήρπασαν τούς κώδικας καί
μέχρις σήμερον (40 σχεδόν έτη μετά ταϋτα) δεν άνεφάνη που ό κώδι'Ε οΰτος
Έκ τοϋ συναξαριού τοϋ Μάρκου παραθέτω όλίγας χαρακτηριστικός
ειδήσεις : «γενναται μεν εν τή θεοφνλάκτω ταντη και βασιλίδι πόλει κατά
τους χρόνους Αέοντος τοϋ αοφωτάτον και εναεβοϋς βασιλέως (ή· 912), πάτε
ρων τε επιφανών και ενδόξων τυχών έλενθερίως έτράφη

και άγωγής άρί-

στης ενμοίρησε...» 1
2. 'Ο Μάρκος είναι συντομώτερος τοϋ Ψελλοΰ καί δίδει

πληροφορίαν τής οποίας στερείται εκείνος, δ'τι δηλ. δ Μεταφραστής εγεννήθη
επί Λέοντος Τ' 3. Περαιτέρω επαληθεύει την πληροφορίαν περί σχέσεων, τάς
οποίας δ Μεταφραστής είχε με επιφανείς στρατιωτικούς : «και τοΐς άρίστοις
των στρατηγών, ώς αυτός φησι, παραθέων και συνεπόμενος» 4. * ’Όντως
*7
δ
Νικηφόρος Ουρανός, δ καί διά στίχων πενθήσας τόν Μεταφραστήν φίλον
του, είναι διαπρεπής στρατηγός. Περαιτέρω : «έπήνθει δε άπασι τοντοις ό
τοϋ θεοϋ φόβος και ή προς αρετήν οίκείωσις, έκ πρώτης τριχός, ώς είπεΐν,
αϋτώ συμφυθέντα καί συναυξηθέντα και σννακμάσαντα» 8. Ταϋτα καί τά

επόμενα συμπίπτουν προς δσα πληροφορεί ημάς δ Μ. Ψελλός : «Ον πολνς
ό μεταξύ

χρόνος και συμπροϊούσης αυτώ τη ηλικία

τής αρετής και παι-

δεύσεως έπι τών κοινών πραγμάτων καθίσταται, και λογοθέτης μέγας χει
ροτονείται, και τοΐς μεταξύ βασιλενσασι
σταθερώς και γνησίως ΰπηρετήσας,

Φωκά, και Ιωάννη (963 — 970)

ώς έ'δει, τόν έν αταξία πραγμάτων

βεβηκότα και στάσιμον έν τω μεγαλοφνεΐ τοϋ φρονήματος, τώ μετ’ αντοϋς
Βασιλεία) τφ Πορφυρογέννητο) (976-) την πατρφαν και παππφαν αρχήν
άνασφζει και σνγκαθίατησι και γίνεται τούτω τά πάντα, τών ένδον ό πιστό
τατος, τών έκτος δ πρακτικώτατος, τών απορρήτων κοινωνός βουλευμά
των, τών μνστικωτέρων πράξεων βραβευτής, τών έξωθεν δεόμενων είααγγελεύς» β. Οϋτω χρονολογικώς Ορίζεται άκριβέστερον ή διάρκεια τής ζωής καί

τής δράσεως τοϋ Μεταφραστοϋ

'Ως προς τό αγιολογικόν αύτοϋ εργον, τό

1 Περί τών χειρογράφων καί τής τύχης αυτών δρα Repertoire des Bibliotheques et des Catalogues des Mss Grecs par Marcel Richard, Paris
1948, <t. 43, καί δσα έσημείωσα έν «’Αθήνας» 57, 1953, σ. 67, σημ. 1.

2 ’Ανέκδοτα 'Ελληνικά, σ. 100.
3 Συμπίπτουν εις τόν τόπον τής γεννησεως, την Κωνσταντινουπολιν.
4 Αυτόθι σσ. 100-101.

8 ’Ανέκδοτα 'Ελληνικά, σ. 101.
8 Αυτόθι σ. 101.
7

Μαρτυρία τοϋ Yahya-ibn-Sa’id (γπερί τό 1066) δτι έζησεν έπί πατριαρχείας

Νικολάου Χρυσοβεργίου (984-996) έπί Βασιλείου Β' καί εϊδησις τοϋ Γεωργιανού

Ephrem le Petit Mtsire δτι έζη έπί Βασιλείου Β' διεφώτισαν τό ζήτημα. Πρβλ.
J. Gouillard, DTC 14, στ. 2960.
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καί προσπόρισαν αΰτφ την όσιότητα μετά θάνατον, ιδού δσα 6 Μάρκος επάγεται : «’Αλλά καί τους λόγους έ'γνω δεΐν τω Ίλεφ άναθέσβαι καί τοΐς αυτόν
άγίοις, προς

ονς αμετρόν τινα είχε τον πόϋον και

ών έκοινώνει ταΐς

μνείαις, επειδή και ταΐς άρεταΐς. 'Ορών τοίνυν τά υπομνήματα των βίων
αυτών και αγώνων και τεραστίων πράξεων περί μεν την λέξιν ούτως atfε
λιάς εχοντα και χυδαίως, ώς μηδ’ ακοής αξία τοΐς πεπαιδενμένοις νομίζεσϋαι, τά πολλά δε αυτών ουδέ τον νουν ϋγιαίνοντα και τών άγιων καταψευδόμενα, πάντα γε μην ελλιπή του δέοντος κα'ι ακατάλληλα τω μεγέϋει
τών υποθέσεων, άναλαβών άπαντα μεταβάλλει προς θαυμαστήν τινα φράσιν και πολύ τό ϋπέρογκον και σεμνόν μετά του σαφούς και γνωρίμου τοΐς
πολλοΐς εχουσαν, και τη ’Εκκλησία δίδωσι

χρήμα

πολλοΰ τίνος άξιον,

έξενεχϋέντων ευθύς εις πάσαν την οικουμένην τών αϋτοϋ συγγραμμάτων και
παρά πάσιν άναγινωσκομένων εις δόξαν Θεοϋ και τών πιστών όφελος, ώς
έξ εκείνον τήν επωνυμίαν αυτόν λαβεΐν τοϋ Μεταφραστοΰ, καθάπερ Άλλο τι
τών τίμιων επίσημον»

Ό Μάρκος είναι εις θέσιν νά εκτίμηση τήν διάδο-

σιν τοΰ έργου τοϋ Μεταφραστοΰ (πράγματι καί μέχρις ημών έ'φθασε διά
πολλών εκατοντάδων κωδίκων), πράγμα τό όποιον δεν σημειώνει ακόμη ό
Ψελλός.
Σώζει ακόμη ό ιερός Μάρκος επεισόδιον τοϋ Συμεώνος, σχέσιν εχον
προς τά καθήκοντα αύτοΰ ως υπουργού τών εξωτερικών : «και τον εκ Περσίδος ήκοντα πρέσβυν, επ’ ευγλωττία τε καί σοφία χαλδαϊκή βρεν&υόμενον
και περί

θρησκείας διαλεχϋ·ήναι

ζητοϋντα, τή τών λόγων δυνάμει και

χάριτι καταπλήξας και αχανή και αφωνον έργασάμενος, ώς άπελίλεΐν εκεί
νον μάλλον τών άλλων απάντων όσα 'Ρωμαίοις υπήρχε τότε ϋαυμάζοντα» 1
2.

Ό Ψελλός μάς επληροφόρησεν δτι ό Συμεών εζησεν άγαμος' ό Μάρκος
προσθέτει δτι ό Συμεών προ τοΰ θανάτου του έκάρη μοναχός : «προς τω
τέλει τοϋ βίου και τώ ίερώ τών μοναχών επικοα/ιηϋεις σχήματι μετατί&εται τό πολίτευμα και προς τήν ανω σύγκλητον μεταβαίνει, χοροΐς διδασκά
λων άγιων και ασκητών συναπτόμενος και μαρτύρων» 3. Τοΰτο έχει τήν

αναλογίαν προς δσα περί κάτω καί άνω συγκλήτου έγραψεν ό Ψελλός. Ταυ
τόσημος δ’ είναι ή πληροφορία περί τής συνταφής του μετ’ άλλου τινός :
«θαυμαστή'γάρ τις και άρρητος

ευωδία τον τόπον έπλήρου καί παρέμείνε

πολλοΰ τω λειψάνω καί τή σορώ, και διά παντός έμενεν, εί μή τινες παρ’
αύτφ καταύλεϊναι και ετερόν τι σωμάτων τετολμήκασιν αυτίκα γάρ ή πηγή
τής ευωδίας εκείνης εατη και πέπαυται, δεικνύντος καν τούτω ίλεοΰ τό ύπέ-

1 Αυτόθι σ. 101.
2 Αυτόθι σ. 101.
8 Αυτόθι σ. 101.
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ροχον τής τον άνδρός άγιωοννης καί καίλαρότητος»

Τέλος δ Μάρκος γνω

ρίζει την τύχην καί κατά τον ιε' αί. κατάστασιν τοϋ ίεροϋ λειψάνου τοϋ
Μεταφραστοΰ : «Τό γε μην ιερόν αυτόν λείψανον εις δεύρο μένει σώον και
αλντον εν τώ ναφ τής δεσποίνης ημών, τής Θεοτόκον και πολιούχον, τιμώ
μενόν τε και προσκυνούμενον,

ήτις έκ των 'Οδηγών 12 την επωνυμίαν

κεκλήρωται» 3.

Δεν θέλω να κατατριβώ εις άντιπαραβολάς κειμένων διά νά δείξω πού
δ Μάρκος ακολουθεί τον Ψελλόν καί ποϋ δ'χι. Αναμφισβήτητου είναι δτι
τον γνωρίζει καί εκμεταλλεύεται το «Έγκώμιον», καθώς άναντίρρητον είναι
δτι χρησιμοποιεί καί άλλας πηγάς περί τοϋ Μεταφραστοΰ. Πιθανόν ειχεν δ
Μάρκος ύπ’ δψιν του τον «Βίον Σαμψών» αϋτοΰ τοϋ Συμεώνος, δπου άναφέρονται τά θαύματα τοϋ αγίου μέχρι των αύτοκρατόρων Ρωμανοΰ Β'
(959-963) καί Ίωάννου Α' Τσιμισκή (969- 976) 4.

δ') ΟΙ στίχοι τον Ούρανοϋ.

’Απομένει νά έξετασθοΰν ώς βιογραφική πηγή οί στίχοι Νικηφόρου
τοϋ Ουρανού, στρατηγού καί φίλου τού Μεταφραστοΰ, τούς όποιους εσχά
τως έδημοσίευσεν δ καθ. S. G. Mercati. Έν πολλοΐς δσα λέγει δ Ουρανός
συμπίπτουν μέ τά υπό τού Μ. Ψελλοΰ γραφέντα. ’Επαινεί τήν ρητορικήν
ικανότητα : «ή γλώσαα πηγάς ή βλύσασα των λόγων» (στ. 1), τήν χάριν των
ηθών (στ. 3), τήν βαθύτητα καί αγχίνοιαν τής φρενός (στ. 5), τήν δικαιο
σύνην του ως κριτοΰ (στ. 12 - 15), τό φιλελεήμον καί φιλάνθρωπον (στ. 2023), τό αγνόν : «σάρξ άγνοοϋοα σαρκικούς πάντας ρύπους» (στ. 25), τό
ειλικρινές, τήν χρηστότητα (στ. 28 - 31). ’Ονομάζει αυτόν καί τά αξιώματα
καί τήν προς τήν ’Εκκλησίαν συγγραφικήν σχέσιν (στ. 6, 16 - 19, 12) καί
άποκλαίει τον έκλείψαντα φίλον :
ώ πιστά φίλτρα, φως φιλούντων δμμάτων,
εμών δέ μάλλον, οίς πρυαεΐχες καί πλέον,
πώς σήν εγώ στέρησιν οΐσω μετρίως,
δ σοί τό παν εν καί πνοή Νικηφόρος; (στ. 35 — 38),

δ όποιος άνεγίνωσκε καί έκρινε τά έργα του καί έδιδεν εις τον Νικηφόρου
ν’ άναγνώση τά ιδικά του (στ. 42—43). Καί εδώ, ενώ γίνεται υπαινιγμός
1 Ανέκδοτα Ελληνικά, σ. 101.
2 Περί τής έν

Κωνσταντινουπόλει Μονής των 'Οδηγών πρβλ. R.

J a n i π,

Eglises et Monasteres de Constantinople, Paris 1953, σσ. 208-216: Θεοτόκου
(Μονή τής) των 'Οδηγών (Όδηγητρίας).
3 ’Ανέκδοτα Ελληνικά, σ. 101.
4 Πρβλ. Κρουμπάχερ-Σωτηριάδου Α',

σ. 403.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΓ'
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σαφής περί κοινής υπηρεσίας εις την Πολιτείαν : «κοινωνε μόχθων φ>ροντιδων τε μυρίων» (στ. 39), οΰδείς γίνεται περί τυχόν

ιστορικής συγγραφής

τοϋ Συμεώνος. "Ωστε ως χρονογράφον και ό Ουρανός καί δ Ψελλός καί μετά
ταϋτα 6 Μάρκος αγνοούν τον Μεταφραστήν.
’Ιδιαιτέρως θέλω να συζητήσω εδώ τάς περί Συμεώνος ειδήσεις τοϋ
Ουρανού ώς δικαστον, διότι θά διαφωτίσουν την βιογραφίαν του από ά'λλης
πλευράς, δηλαδή τού αν είναι οΰτος ή ου ό συγγραφεύς νομικών συναγω
γών, μελετών ή περιλήψεων, καθώς καί κειμένων φερόντων τήν επιγραφήν
τών έκδιδόντων αυτά αύτοκρατόρων
10

ρεΐ πάντα, αίγα 1
2, * πάντα
4 * * * ραθνμως έχει'
θρηνεί το κοινόν, ον φέρει την ζημίαν
ζητεί μάχαιραν, ην επί ζώνην φέρων
πτωχών εκείνος πάσαν έξηρει βλάβην
καν τώ ταπεινώ 8 καρδίας και μέτρια)

15

ονκ είχε ταύτην εις άει τομωτάτην.

Είναι γνωστόν δτι κατά τό έτος 964 ό Νικηφόρος Φωκάς έξέδωκε
«Νεαρά(ν) Νικηφόρου βασιλέως, ήν κατά τό α' έτος τής αυτού βασιλείας,
ήτοι κατά τήν ζ' ϊνδ. τού ,ς-υοβ' έτους ύπηγόρευσε Συμεών πατρίκιος και
πρωτασηκρήτις, περί τού μή γίνεσθαι νέα μοναστήρια καί γηροκομεία...» *.
Υπάρχει ακόμη καί «Νεαρά Νικηφόρου βασιλέως ήν ύπηγόρευσε Συμεών
πατρίκιος και πρωτασηκρήτις τοϋ προτιμάσθαι τών πενήτων τούς δυνατούς
εις έξώνησιν...» *. 'Ομοίως ό'τι δ Συμεών άναφέρεται εις τήν «Πεΐρα(ν)
ήγουν διδασκαλία(ν) έκ τών πράξεων τού μεγάλου κυρού Ευσταθίου τοϋ
Ρωμαίου», νομολογίαν τών αποφάσεων τού μαγίστρου τού ια' αί. Ευστα
θίου καί δή εις άπόφασιν περί πλαστού (Πείρα ξδ') ό'που δ μάγιστρος Ευ
στάθιος λέγει : «είπόντος τότε Συμεώνος τοϋ μαγίστρου και λογοθέτου
(παρήν γάρ κάκεϊνος)’ ως δικαίως λέγει [δ] νέος Ευστάθιος...»8. Νομίζω ό'τι
οί ώς άνω στίχοι τοϋ Νικηφόρου Ουρανού ενισχύουν τήν ύπόθεσιν', καθ’ ήν

1 'ON. A. Β έ η ς, Έγκ. Λεξ. ’Ελευθέρου δάκη 11, 1931, α. 8 7 δ β, θεωρεί τό

αυτό πρόσωπον Συμεώνα τόν Χρονογράφον καί τόν συντάξαντα συνοψιν κανονικού
δικαίου, τάττει δέ αυτόν περί τό 1000 καί θεωρεί πιθανήν τήν ταΰτισιν πρός τόν
Μεταφραστήν.
2 ρεΐ πάντα αιγρ. Mercati.

* καν τψ Mercati. f λαμπηνώ f cod. forsitan ταπεινή Mercati.
4 Ίω. καί Π. Ζέπου,
Nov. XIX).

Jus Grsecoromanum Α',

σσ. 249-252 (Coll. Ill,

8 Αυτόθι σσ. 253-255 (Coll. Ill, Nov. XX).
8 Ίω. καί Π. Ζέπου, Ένθ’ άνωτ. 4, σ. 237.

’ Πρβλ. J. Gouillard, DTC 14, 1941, στ. 2960.
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ό Μεταφραστής, πριν ή άνέλθη εις τά αξιώματα τοΰ Μαγίστου καί Λογοθέ
του, υπηρετεί εις την αυλήν επί Νικηφόρου Φωκά ως

πρωτασηκρήτις,

μιετέχων και τής συγκλήτου. "Ωστε τον τίτ?μ>ν τοΰ μαγίστρου κα'ι τό αξίωμα
τοϋ λογοθέτου έλαβε μετά τό 964.

ε') ‘Η μαρτυρία Λέοντος τοϋ Διακόνου.

Λέων ό Διάκονος, συγγράψας μετά τό 992 δέκα βιβλία ιστορίας των
ετών 959 - 975 ', όμιλεΐ περί τοϋ Μεταφραστοϋ έξ αφορμής εμφανίσεως
κομήτου τίνος κατ’ Αύγουστον τοϋ 975, προοιωνίζοντος πολλά τά κακά. Ό
Συμεών ήτο μεταξύ εκείνων οί όποιοι καθησύχασαν τον βασιλέα Ίωάννην
τον Τσιμισκήν. Τό σχετικόν χωρίον έχει ως εξής : «κατά τούτον δη τον
καιρόν, Αύγουστος δε μην ήγεν αρχήν, κομήτης έξεφάνη

άστήρ, χρήμα

&είόν τι και καινόν, λογισμόν υπερβαινον άνϋρώπινον ...ήστην δε οι ταντα
παρεξηγούμενοι Σνμεώνης τε, δ Λογοθέτης και Μάγιστρος, και δ τής Νι
κομήδειας πρόεδρος Στέφανος, ανδρες των τότε σοφών δντες
ροι. άλλ’ ουχι ταντα ή τοϋ κομήτου παρεδήλου

ελλογ ιμώτε-

επιτολή, ά προς χάριν οι

ανδρες τω αύτοκράτορι υπηγόρενον, αποστασίας δε χαλεπός, έϋνών τε επι
δρομής, και εμφυλίους στάσεις... άπερ ημείς εκ τής των πραγμάτων εκβάσεως εΐδομεν» 1
2.

Έκ τοΰ χωρίου τοϋτου όρμηθείς ό εκδότης Λέοντος τοΰ Διακόνου
Hase έσημείωσεν εις τον πίνακα 3 4: «Simeon Magister et L,ogotheta, clarus astrologus... diversus esse debet a Simeone L,ogotheta, anno 904
ad Saracenos Cretenses legato». Σήμερον γνωρίζομεν ότι ό Συμεών δεν
άπεστάλη τό 904 εις Κρήτην, εις δέ τον βίον, όπου τό πράγμα άναφερεται ή
πρόκειται περί τοΰ συγγραφέως αύτοΰ Νικήτα, τό δέ μεταφραστικόν συνεργεΐον άφήκε τό χωρίον απροσάρμοστον. 'Ως προς την ιδιότητα όμως τοΰ
άστρολόγον, νομίζω ότι τό νά παρηγορή τις προληπτικόν πιστεϋοντα ότι
έπίκεινται κακά καί νά έρμηνεΰη άλλως την εμψάνισιν ενός κομήτου δεν
συνεπάγεται δι’ αυτόν την ιδιότητα τοΰ άστρολόγου. ’Αλλά κατά τά άλλα το
κείμενον τοΰτο έχει σημασίαν, διότι όμιλεΐ περί προσώπων τά όποια δεν
έζων ότε έγραφεν ό Λέων, ουδ’ επρόφθασαν νά ΐδουν τά επακόλουθα (καί
αυτοί) τής εμφανίσεως τοΰ κομήτου τοΰ 975.

1 Πρβλ. Κρουμπάχερ-Σιοτηριάδου,

Ίστορ.

Βυζ.

Λογοτεχνίας Α',

σ. 541.
2 Bonn, σσ. 168, 10-12 καί 169, 5-13.
3 Bonn, σ. 617.
4 Θεοφίλου

’Ιωάννου,

Μνημεία 'Αγιολογικά, 'Ενετία 1884, σ. 19 (καί

ιγ-, σημ. 2), πρβλ. J. Gouillard, DTC 14, στ. 2960.
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Εΐδομεν ήδη δτι οΰδε'ις άλλος Συμεών λογοθέτης κα'ι μάγιστρος ζή κατά
τον ι' αιώνα, εφ’ δσον δ’ ό ήμέτερος είναι κα'ι λόγιος και πεπαιδευμέ
νος περιφανής, εις αυτόν αφορά τό χωρίον. ’Ιδιαιτέρως ως προς τήν χρονολόγησιν τοΰ Μεταφραστοΰ τό «τότε» τοϋ Λέοντος φαίνεται να έχη ίδιάζουσαν σημασίαν, καθώς καί ή εν τέλει φράσις «απερ ημείς... εΐδομεν» (ημείς,
ό Λέων δηλαδή, καί οΰχί οί ερμηνεΰσαντες τά τοϋ κομήτου Συμεών καί Στέ
φανος). Καί τό μεν 992 θά ήτο δλως άπίθανον νά έζη ό Συμεών, έχων γεννηθή επί Λέοντος τοϋ Σοφοϋ, καί αν ακόμη έγεννάτο κατά τό τελευταίον
έτος τής βασιλείας του (πράγμ’ άπίθανον, μολονότι φαίνεται δτι πάντως
μετά τό 900 έγεννήθη). ”Αν δμως συνέπεσε ζών επί πατριάρχου Νικολάου
Χρυσοβέργη ', άνελθόντος εις τον θρόνον τό 984, τότε ό θάνατός του έπήλθε
μεταξύ τοϋ 984 καί τοΰ 992 τό άργότερον. Αί δυο ανωτέρω εκφράσεις «τότε»
καί «άπερ ημείς... εΐδομεν» μάς αναγκάζουν ν’ άφαιρέσωμεν τουλάχιστον
μίαν πενταετίαν από τό τελευταίον δριον, ώστε νά περιορίσωμεν τον χρόνον
τοΰ θανάτου εις τά μεταξύ τοΰ 985 καί 987 έτη 1
2. 3

ς-') Έκ των στιχηρών κατ’ άλφάβητον.

Μολονότι οί Βυζαντινοί ύμνογράφοι δταν συνθέτουν τροπάρια ομιλούν
έκ προσιόπου των πιστών, πολλάκις τά έν αΰτοΐς τοΐς τροπαρίοις λεγάμενα
απεικονίζουν τών στιχουργών των τήν ψυχικήν κατάστασιν ή μάλλον άθυμίαν. Τοϋτο ισχύει καί περί τοΰ Ρωμανοΰ π.χ. s. Είναι αληθές δτι άγνοοΰμεν μέχρι ποιου σημείου φθάνει τό προσωπικόν στοιχεΐον 4 καί ποΰ αρχίζει
τό γενικόν, τό αντιπροσωπευτικόν. Χαρακτηριστικοί είναι οί επόμενοι στί
χοι τοΰ Συμεώνος, ψαλλόμενοι μέχρι σήμερον εις τον εσπερινόν τής Τετάρ
της τής πέμπτης έβδομάδος τών Νηστειών:
«"Απας ό βίος μου μετά πορνών \ και τελοτνών έκδεδαπάνηται ! \ ΤΑρα
δννήσομαι

καν εν γήρα \ μεταγνώναι απερ έξήμαρτον; ( Δημιουργέ τών

απάντων ! καί ιατρέ τών νοσούντων, J Κύριε, I πριν εις τέλος άπόλωμαι \
οώσόν με.
Βάρει συνάγομαι άμελείας i τω βορβόρω έγκυλινδούμενος, \ βάλει κεντούμενος τοϋ Βελίαρ \ καί μολύνω τδ κατ’ εικόνα μου. \ Έπιστροφεϋ, άμελούντων καί λυτρωτά επταισμένων, \ Κύριε...
1 Πρβλ. άνωτ., σ. 127, σημ. 7.

Κατά Gouillard, ”EvD·’ άνωτ., στ. 2961 «a du tnourir tout a fait a la
fin du siecle».
5

3 Πρβλ. N. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή

εις τήν Βυζ. Φιλολογίαν Α',

1952,

σσ. 165 - 166.
4 Π.χ. «γάμφ ώμίληαα xfj προατάξει, και παρέβην κοίτην έμηνκ Τριφδιον σ. 273.
Τοΰτο άντίκειται πρός τάς μαρτυρίας τοΰ Ψελλοϋ δτι ό Συμεών
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'Εκών έξήμαρτον υπέρ πάντας, ■ διά τούτο
άντίδικον τή ψυχή μου j της σαρκός το

εγκαταλέλειμμαι! \ ’Εχω

φρόνημα και

σκοτίζει με. [ 'Ο

φωτισμός των εν σκότει ί και οδηγός πλανωμένων, \ Κύριε...
Θήρες με άγριοι περιέσχον ) άλλ’ έξ αυτών με άρπασον, δέσποτα! \
θέλεις γάρ άπαντας τον σουθήναι. \ και

είς έπίγνωσιν αλήθειας \ έλθει ν

πάντας, ώς κτίστης, \ και μετά πάντων με σώσον, \ Κύριε...»

Όμοίαν ψυχικήν διάθεσιν εκφράζουν αί ΕύχαΙ τοϋ Μεταφραστοϋ, όπου
άναγινώσκονται καί τά επόμενα: «τί γάρ οϋκ έπραξα κακόν ; ποιον άμάρτημα ούκ έποίησα ; ποιον κακόν ον διετνπωσάμΐ]ν έν τή ψυχή μου, ήδη δέ
και εν τοΐς έργυις

διεπραξάμην, πορνείαν, μοιχείαν, νπερηφανίαν, αλαζο

νείαν,

βλασφημίαν,

λοιδωρίαν,

γαστριμαργίαν, αδηφαγίαν,

άργολογίαν,

μίσος,

φθόνον,

βρασμών

γέλωτας,

μέί)ην,

φιλαργνρίαν, φιλοχρηματίαν,

πλεονεξίαν, φιλαυτίαν, φιλοδοξίαν, αρπαγήν, αδικίαν, αίσχροκερδίαν, ζηλο
τυπίαν, καταλαλιάν, παρανομίαν πασάν μου αϊσθησιν και παν μέλος εμίανα, έφθειρα, ήχρείωσα, έργαστήριον γενόμένος καθόλου του

διαβόλου...

πολλά επλημμέλησα και ήσέλγησα, έλύπησα τό πνεϋμά σου τό άγιον... ’Εγώ
γάρ είμι τό πέλαγος τής αμαρτίας και οϋκ είμι άξιος ούδε ικανός άτενίσαι
και ιδεΐν είς τό ύψος τοϋ ουρανού από τού πλήθους

τών άμαρτιών μου,

ών ούκ έστιν αριθμός. Πασαι γάρ κακοπραγίαι και επίνοιαι και μεϋοδίαι
αατανικαί, διαφθοραί, ρεύσεις, μαλακίαι, παιδοφθορίαι, μνησικακίαι, σνμβουλίαι προς αμαρτίαν,

γαργαλισμοί,

άλλα τε μυρία πάθη

οϋκ έξέλιπον

άπ’ εμού, ποίοις γάρ οϋ διεφθάρην άμαρτήμααι;» 1
2.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ή ως άνω ευχή, έκφρασις έξομολογήσεως,
εγράφη διά να είναι κατάλληλος εις πάσαν περίπτωσιν (πλήν ίσως κλοπής
καί φόνου). Άλλ’ είς τήν εποχήν μας ουδείς λόγιος θά υπέγραφε παρόμοιον
«έξομολογητικόν» κείμενον, ουδέ εάν έδήλου δτι τό έγραψε διά νά εκφράση
τόν πόνον τών άλλων καί τήν δίψαν τής μετάνοιας καί συγχωρήσεως.

1 Πρβλ. Τριφδιον, ΆΑ-ηναι 1896, σσ. 273-275.
2 Migne, PG, 114, στ. 221 (αί δυο εύχαί αυτόθι στ, 219-224).
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Δ'-ΤΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ-ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ-Η ΓΛΩΣΣΑ

α') Στίχοι.

Σπανίως λόγιος Βυζαντινός απέφυγε την συγγραφήν ιάμβων καί ύμνο-,
γραφικών κειμένων. Τοϋτο δεν δΰναται παρά νά ίσχΰση καί περί τοϋ Συμεοό
νος τοΰ Μεταφραστοϋ, τοϋ οποίου έχομεν ποικίλα στιχουργήματα άνήκοντα
τόσον εις την θύραθεν δσον καί τήν εκκλησιαστικήν ποίησιν 1.
Έν αρχή θά ήτο περίεργον αν συγγραφεύς βίων αγίων δεν έγραφε καί
ΰμνους (κοντάκια) καί ποικίλα τροπάρια καί κανόνας 2. * ΓΙιθανώτατα έγραψε
καί τους χαρακτηριστικούς εκείνους τρεις στίχους δΡ έκαστον συναξάριον,
οί όποιοι έπονται τής άναγνώσεως αυτοϋ, καί οί μέν δυο δηλοϋν τά κατά
τον βίον καί τό μαρτΰριον τοϋ τιμωμένου, ό τρίτος δε προσδιορίζει τής
κοιμήσεως ή τοΰ μαρτυρίου τήν ημέραν. Αλλά τοϋτο είναι άλλο θέμα καί
δΓ άλλον ".
Μεταξύ των θύραθεν ιάμβων είναι καί «Συμεώνος λογοθέτου επιτύμ
βιοι», έξ ών οί πρώτοι 19 άναφέρονται εις τον υιόν Ρωμανού Λακαπηνοϋ
Στέφανον άποθανόντα τό 963, ενώ οί άλλοι σατιρίζουν μάγιστρόν τινα τής
Μελιτηνής 4. 5
Υπενθυμίζω εδώ σπανίαν έκδοσιν τοΰ 1600 τιτλοφορουμένην :
«Τον Μεταφραστοϋ εις την ενσαρκον οικονομίαν στίχοι. — — Carmen
Iambicum ex Bibliotheca Regia depromptum a Fed. Morello... Parisiis, apud Federicum Morellum... MDC»·

To κείμενον ελληνιστί καί μέ λατινικήν μετάφρασιν.'Ο τίτλος τοΰ έργου
είς την ενσαρκον οικονομίαν κατ’ έρώτησιν

«Τοϋ Μεταφραστοϋ στίχοι

δήθεν καί άπόκρισιν».
’Άρχεται : Έρώτησις : Τί, Σώτερ, είς γην ουρανούς κλίνας εβης;
Άπόκρισις: Τον έκπεσόντα αννανυψώσαι ϋ·έλων °.
1 Πρβλ. J. Gouillard, DTC 14, 1941, στ. 2964-2965 συζητοϋντα τά υπό
Εΰστρατιάδου, ΕΕΒΣ 8, 1931, σσ. 60-65, καί έλέχοντα αυτά καί προστιθέντα

νέα.

'Ομοίως: ’Εκλογή

Ελληνικής ’Ορθοδόξου Ύμνογραφίας υπό Π α ν α γ ι ώ-

του Ν. Τρεμπέλα, Άθήναι 1949, σσ. 255-257.
2 Πρβλ. Gouillard, ’Ένθ’ άνωτ., στ. 2963-2965: licrits poetiques.
5
’Από ετών άσχολεΐται μέ τό θέμα τών επιγραμμάτων τούτων καί ετοιμάζει
Corpus αυτών ό μαθητής μου ’Αθανάσιος Δ. Κομίνης (Πρβλ. «’Αθήνα» ΝΖ-, 1953,

σ. 390).
4 Β. Βασιλιέφσκη, Δυο επιτύμβια Συμεώνος Λογοθέτου, VVr, 3, 1896,
σσ. 574-578 (ρωσιστί). Τά κείμενα (= cod. Paris. Gr. 1277, f. 243) σσ. 577-578.
5 Άντίτυπον κατέχει ή Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ’Αθηνών.
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β') ΑΙ ’Επιστολαί.

Αί δεκαεπτά έπιστολαί τάς οποίας έδημοσίευσεν ό Εΰστρατιάδης και
άπέδωκεν εις τον γράψαντα κατά τον ια' αΐ. Συμεώνα, ον καί έταύτισε μέ
τον Σήθ, πρέπει βεβαίως ν’ αποδοθούν εις τον Μεταφραστήν
Ή πρώτη, ανεπίγραφος κατά τον εκδότην, άναφέρεται εις αγοραπωλη
σίαν τινά, άναφέρεται δε ως τρίτος έν αυτή «αυτός εκείνος ό τον δρόμου
λογοθέτης» 1
2, κατά ταΰτα, αν έγράφη υπό τοΰ Συμεώνος, συνετέθη

πριν ή
οΰτος άναδειχθή εις τό έν λόγφ αξίωμα. Επομένως δεν εύρισκόμεθα προ
λογοτεχνικής επιστολής, αλλά αΰλικοΰ γράμματος.
’Άλλαι έπιστολαί προτρέπουν τούς εν ’Άθφ, Λάτριο καί Όλΰμπφ (Βι
θυνίας) μοναχούς, ό'πως δεηθοϋν υπέρ των οπλών τής αυτοκρατορίας, μαχομένης κατά των άθέων Μουσουλμάνων (πρβλ. τάς ΰπ’ άριθ. 2, 3, 4). Έξ
αυτών ή ΰπ’ άριθ. 4 άναφέρει Δερμοκάιτην «πνευματικόν πατέρα», περί οΰ
ή ΰπ’ άριθ. 3 όμιλεϊ ως περί πρώην στρατηγού «εν δσοις αν ϋέμασιν εστρατήγησας» 3. Λογοτεχνική είναι ή ΰπ’ άριθ. 5 επιστολή, περιγράφουσα την
ήδονήν εκ τής λήψεως επιστολής. Διά τής ΰπ’ άριθ. 6 αναγγέλλεται εις τον
μητροπολίτην Σμύρνης 4 ή εκλογή τού κοινού των φίλου Πέτρου, σακελλαρίου τό δφφίκιον, εις τήν μητρόπολιν Λαοδικείας 5, 6λόγος δέ γίνεται περί
χειρογράφων. Ή ΰπ’ άριθ. 7 προς τον Κοιαίστωρα, τυπικώς λογοτεχνική,
άναφέρεται εις εκ παραμελήσεως αλληλογραφίας, δικαιολογίας. Ή ΰπ’ άριθ.
8 έγράφη «ως εκ τοΰ βασιλέως τινί μητροπολίτη», διαβιβάζεται δέ εις τον
ιεράρχην μικρά δωρεά τοΰ ά'νακτος. Μολονότι δέν εσημειώθη τούτο ρητώς,
καί ή ΰπ’ άριθ. 3 «εις τον Δερμοκαΐτην» έγράφη ως εκ προσώπου τού βασιλέως, άφοΰ λέγεται έν αυτή : «βονλόμείλα...'εκίϊέοthu... και προς την βασι
λείαν ημών έκπέμψαι» ®. Τό αυτό περίπου προς τήν 8 περιεχόμενον έ'χει καί
ή ΰπ’ άριθ. 9 «τινί κατά πνεύμα πατρί», ή ΰπ’ άριθ. 10 «Τίνί Στρατηγφ»,
δπου «ό σός εγώ κηδεμών μάλλον η βασιλεύς... πείσ&ητι... τω γνησιω
φίλω καί βασιλεΐ» % ή ΰπ’ άριθ. 11 «Τινί Στρατηγφ», δπου

1 Καί ούχί

«βεώ μεν τό

είς Συμεών τόν Σήί>, είς ας καί εγώ, επόμενος τώ Εύστρατιάδη,

άπέδωκα : Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν Α', 1952, σ. 250.
2 ΕΕΒΣ 10, 1933, σ. 30.
3 Αυτόθι σ. 31. Ποιος ήτο οΰτος συζητεΐ ό Ευστρατιάδης, ”Ενθ’ άνωτ. σ. 29.
4 Νικήταν, ώς εξάγεται έκ τής προς αυτόν αλληλογραφίας,
σ. 136, σημ. 7.
5 Προς τόν Ααοδικείας τέσσαρες

πρβλ.

έπιστολαί του παρά Migne, PG,

229 έξ.
6 ΕΕΒΣ 10, 1933, σ. 31, 15-16.
1 Ένθ’ άνωτ., σ. 34.
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καίίαίρεσϋαι και f/μΐν (= βασιλεϊ) το πείίΙεσΟαι»
ή υπ’ άριθ. 12 «Τινι
Συγκλητική)» («εγώ πέπομφα το προς άνάκτησιν κηδεμονικώς») 1
2, * ή
4 5υπ’

άριθ. 1.3 ομοίως περί νηστείας ανεπίγραφος, ή ΰπ’ άριθ. 14 «Τινί κατά
πνεϋμα πατρί» καί ή ΰπ’ άριθ. 15 «Τινί Στρατηγφ» καί ΰπ’ άριθ. 16 «Τινί
Μητροπολίτη», εις τάς οποίας υπάρχει ή κοινή βασιλική προσταγή ««« τι
ουν έμο'ι πείθει» 9. Επομένως αί έπιστολαί 8—16 έγράφησαν διά νά συνο
δεύσουν βασιλικά δώρα στελλόμενα προς αναλαμβάνοντας εκ νηστείας άξιωματοΰχους τοΰ Κράτους καί τής Εκκλησίας, κατά τοϋτο δέ είναι λογοτεχνι
κοί, καθόσον εννεάκις δΤ άλλης διατυπώσεως έξεφράσθη ή βασιλική επιθυ
μία «αποδοχής» των διόρων.
Ή τελευταία επιστολή «Τοΰ Μητροπολίτου Κυζίκου» εγράφη προς τον
Συμεώνα, κατεχωρίσθη δ’ εις τον κώδικα διά νά νοηθή ή υπό τοΰ Μεταφραστοΰ δοθεϊσα καί παρεπομένη («προς ταυ τα άντ έγραψε» (τφ Κυζίκου ό
Συμεών)) 1 άπάντησις. Διά τής επιστολής του ό Κυζίκου προσπαθεί νά
έπανεπισΰρη τήν προσοχήν τοΰ Μεταφραστοΰ «ει τινα σπλάγχνα οικτιρμών
έ'&ελήσει ποτέ δ καλός Συμεών, τον δγκον τον περί αυτόν παριδών, έπισταλάξαι τι,νά]παραμνί)ίας ρανίδα διά των λόγων ήμΐν...» 6, μακαρίζων αυτόν

διά τήν υψηλήν θέσιν ήν κατεΐχεν. Εις ταΰτ’ άπήντησεν ό Συμεών ωραιότατα
δικαιολογών τήν σιωπήν, δεχόμενος τήν δι’ αυτήν έπίπληξιν τοΰ ιεράρχου
καί επαίνων αυτόν, πλήν λέγων, εις άπάντησιν τών περί «δγκον» «... ή γε
ευτυχία αυτή, ην τινα δή και καλεΐς ευτυχίαν, πολλην ονσαν άτεχνώς δυστυ
χίαν, ίκανωτάτη μηδε άναπνεϊν έλεν&ερίως ποιεΐν, μή τι γε και γράφειν
άκωλντως παρέχειν τούς, ώσπερ ημείς, ώς δεσμών άλυτων υπ’ εκείνης
κατειλημμένους» β. Προφανώς κατείχε τό υψηλόν αξίωμα τοΰ μαγίστρου καί

λογοθέτου δταν έγραφε ταΰτα ό Συμεών.
Βεβαίως αί 17 αΰταί έπιστολαί καί αί πριν 9 γνωριζόμενοι 7 * δεν άποτελοΰν τήν πληρεστέραν εικόνα τήν οποίαν θά ήδυνάμεθα νά έχωμεν περί τοΰ

1 Αυτόθι σ. 35.
2 Αυτόθι.
8 Αυτόθι σ. 36.
4 Αυτόθι σ. 37.
5 Αυτόθι σ. 36.
8 Αυτόθι σ. 37. Πρβλ. όσα ό αυτός Συμεών γράφει τφ Λαοδικείας : «άλλ’ ή των

δημοσίων απαραίτητος ασχολία, και τό διηνεκώς

ημάς άπειλήφ&αι

τη περί

ταντα ψρον-

τίδι, τούτο καί γλώτταν εΐργει καί χεΐρα τά παρ’ ύμών άμείβεσϋαι γράμματα» Μ i g

Π

e,

PG, 114, στ. 232.
7

Μ i g n e, PG, 114, στ. 227-236 (άνατυποϋται έκ τοΰ Άλλατίου De Sy-

meonibus). Έξ αυτών δύο είναι
νης Νικήταν, τέσσαρες
Ριομαίφ.

ανεπίγραφοι, δύο απευθύνονται

πρός τόν Λαοδικείας

(Πέτρον)

πρός

τόν Σμύρ

καί μία Κωνσταντινφ τφ
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Συμεών ως επιστολογράφου'. Μένει πάντοτε ή ελπίς νά προσπορισθώμεν από
νέας ερευνάς καί άλλα έπιστολογραφικά κείμενα προερχόμενα από τον κάλα
μόν του. Έπί τοΰ παρόντος όσα γνωρίζομεν δεικνύουν ότι δεν έπρωτοτυπησεν εις τι ώς επιστολογράφος καί ότι έτήρησε τον κανόνα τής συντομίας, τής
γλωσσικής καθαρότητος καί τοΰ εκλεπτυσμένου υφους τον όποιον συναντώμεν εις τους επιστολογράφους τής εποχής του.

γ) 'Η γλώβαα.
Μένει πάντοτε νά έξετασθή ή προσωπική συμβολή τοΰ Μεταφραστοΰ
ως συγγραφέως εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ αγιολογικού υφους, ή γλώσσα του.
’Όχι διότι ό αττικιστής αυτός ίδιοτΰπησε καί είσήγαγε νέους τρόπους εις
τήν σύνταξιν. Άλλ’ επειδή άντεμετοόπισε τό πρόβλημα τής μεταφοράς των
δημωδεστέρων προμεταφραστικών κειμένων εις τήν λογιωτέραν γλώσσαν, καί
ή μεταφορά αυτή, αποτέλεσμα κατισχΰσεως τής λογίας επί τής δημώδους
παραδόσεως, δεν θά εγινεν άνευ άντιδράσεως, έπεβλήθη δέ προστάξει βασι
λική. Δεν είναι δυνατόν νά γίνη ή έξέτασις αυτή εδώ, τήν υποδεικνύω όμως
διά τό μέλλον.
Όμοίως νομίζω ότι πρέπει νά έξετασθή ή αιτία ή οποία ωδήγησε τον
Συμεώνα εις τάς μεταφράσεις, ή επιβολή τοΰ αττικισμού εις τά αγιολογικά
κείμενα. Άφ’ ής ό Ρωμανός έπεβλήθη εις τήν λογίαν παράδοσιν τοΰ ελλη
νικού Έφραίμ τοΰ Συρου διά τής δημώδους τεχνοτροπίας του (όπου έν
τουτοις συνεχώνευσε τό λόγιον στοιχεΐον τής ρητορικής παραδόσεως) 1
2, ούτε
ό 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος, ούτε ό ’Ιωάννης ό συγγραφεύς τών ιαμβικών
κανόνων, ήδυνήθησαν νά κάμουν νά παλινδρομήση τό δημώδες ρεϋμα. Χαρα
κτηριστικόν είναι δι’ εμέ ότι ό Φώτιος κατά τον θ' αί. έγραιΐιεν ό ίδιος κανόνα
ιαμβικόν, συνταχθείς μέ τους άττικιστάς καί άντιταχθείς προς τήν δημώδη
παράδοσιν. Αυτοϋ τοΰ Φωτίου καί έν συνεχεία τής διδασκαλίας τοΰ Καισα
ρείας Άρέθα ή έπίδρασις φαίνεται μοι ή όδηγήσασα γλωσσικώς τον Μετα
φραστήν. Τό άττικιστικόν πνεύμα άντιτίθεται προς τήν δημώδη έ'κφρασιν
τών ακολουθιών τής ’Εκκλησίας, ύμνων καί αγιολογικών κειμένων. Μη δεν
είναι χαρακτηριστικόν ότι τους διά τήν ακολουθίαν τής Μεταλήψεως στί
χους του ό Μεταφραστής έτυποποίησεν εις ιαμβικά τρίμετρα 3 ; ’Αλλά τό
1 Έπιστολαί τοΰ Συμεώνος εις τον κώδικα

Angel. Gr. 13 f. 138 έξ. Ό Εύ-

στρατιάδης έξέδωκε τάς έν τφ κώδ. Μ. Λαύρας Ω 126 φ. 113α.
5 Τά θέματα τοΰ Ρωμανού πηγάζουν έκ τών Γραφών (Παλαιός τών θ', Και
νής, εις «κοινήν»), τών λόγων τών Πατέρων κλπ., προκειμένου όμως περί μαρτύρων
καί όσιων έκ τών πρό αύτοΰ γραφέντων δημωδών άγιογραφικών κειμένων.
3

Τούς στίχους παρά Τρεμπέλα, "Ενθ1 άνωτ.,

σσ.

255-256

PG, 114, στ. 223 -225).
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ν’ άνατρεψη την γλώσσαν τών ακολουθιών δεν εξηρτάτο από αυτόν, διότι
οΰτε την ικανότητα οΰτε την δΰναμιν είχε. Διότι τό Πατριαρχεϊον 'Ιεροσο
λύμων καί ό εξ αΰτοϋ έξαρτώμενος μοναστικός κόσμος δεν θ’ άφηρει από τα
λειτουργικά βιβλία τούς τονικούς καί ρυθμικούς κανόνας. Ένώ ήτο εύκολοότερον διά τών εργαστηρίων τής Κωνσταντινουπόλεως νά διάθεση τά αγιολο
γικά κείμενα υπό την μορφήν τήν οποίαν άνασυνέταξεν αυτά. Πάντως ή
τοιαΰτη έπίδρασις τοϋ πνεύματος τοΰ Φωτίου καί τοϋ Άρέθα, ή επικροτηθεΐσα κατά τον επόμενον αιώνα υπό Μιχαήλ τοϋ Ψελλοΰ, χρήζει περαι
τέρω έξετάσεως καί διαπιστώσεως.
Άθήναι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
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