ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Sophie Antoniadis, Place de la Liturgie dans la tradition des lettres

Orecques, Leiden 1939. Σελίδες XVI/-\-367.
Εις τον εκτάκτως καλλιτεχνικούς τετυπωμένον τόμον τούτον ή και
έκ τοϋ εις τό εύαγγέλιον τοϋ Λουκά φιλολογικού υπομνήματος αυτής
γνωστή συγγραφεύς καί καθηγήτρια τοΰ εν Leiden Πανεπιστημίου Δίς
Σοφία Άντωνιοίδου προτίθεται τοϋτο μεν νά καταστήση οίκειότερον,
ίδίφ εις τούς εν τή Δύσει, τον λειτουργικόν πλούτον τής ορθοδόξου Ανα
τολής, τοϋτο δε νά κατάδειξη την φιλολογικήν αξίαν των ορθοδόξων
λειτουργιών καί νά παρουσίαση τήν θέσιν, ήν κατέλαβεν εις τήν παράδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων ή άχρι τοΰ νυν εν χρήσει οΰσα λει
τουργία τοΰ Βυζαντινού τύπου.
Όποιαν σοβαρότητα εμφανίζει ό συγγραφικός ούτος σκοπός κατ’
άμφοτέρας αύτοΰ τάς όψεις ταύτας, αντιλαμβάνεται τις, όταν λάβη ύπ’
όψιν, άφ’ ενός μεν τό ενδιαφέρον, μεθ’ ού ή εν Άγγλίφ τό πρώτον, από
δέ των αρχών τοΰ αίώνός μας καί εν τή Δυτική εκκλησίφ έκδηλωθεΐσα
σοβαρωτάτη λειτουργική κίνησις, ή εσχάτως εν Βελγίφ καί εν τή Δυτική
Γερμανίφ έγκαταστήσασα τά κέντρα άύτής, εστράφη προς σπουδήν τών
λειτουργιών τής ’Ανατολής, άφ’ ετέρου δέ τήν έλλειψιν καί παρ’ ήμΐν
τοΐς “Ελλησι συγγραφής, έν ή νά έξετάζηται φιλολογικώς ή Λειτουργία
μας. Ύπό τήν τελευταίαν ταύτην έ'ποψιν τό τμήμα τής περί ής 6 λό
γος συγγραφής, τό άναφερόμενον εις τό λεξιλόγιον καί τό ύφος τών
λειτουργιών, παρουσιάζον άξιόλογον πρωτοτυπίαν εΐνε προωρισμένον νά
κίνηση ιδιαιτέρως τό ενδιαφέρον παντός "Ελληνος λογίου καί αποτελεί,
καθ’ ημάς, τό έκλεκτότερον μέρος τής δλης συγγραφής.
Διαιρουμένη αύτη εις τρία μέρη παρουσιάζει τήν έπομένην διάταξιν.
Μετά τήν εισαγωγήν, ακολουθεί έν τφ πρώτφ μέρει (σ. 1—86) γενική τις
σπουδή τοΰ κειμένου. ΙΙρός τοϋτο προτάσσεται έν τφ Έλληνικφ πρωτοτύπφ καί έν Γαλλική μεταφράσει (έν τή όποίφ, ως ή συγγραφεύς σημείο!
(σελ. IX), κατεβλήθη προσπάθεια, ΐνα εΐνε αύτη κατά τό δυνατόν
κατά γράμμα, χωρίς δμως καί νά έκβιάζηται ή Γαλλική γλώσσα) ή Διάταξις τής λειτουργίας τοϋ Χρυσοστόμου. Καί κάτωθεν μεν τοΰ κειμένου
ευρίσκει τις τάς παραπομπάς τών έν τή Λειτουργία υπαρχόντων βιβλιΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΥΖ.

ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ'
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κών χωρίων, ενιαχού δε και παρατηρήσεις γαλλιστί, άναφερομένας εις τήν
κριτικήν τοΰ κειμένου. Κάτωθι τής Γαλλικής μεταφράσεως ευρίσκει επί
σης σημειώσεις επεξηγηματικός διαφόρων δρων λειτουργικών, αγνώστων
εις τον μη "Ελληνα αναγνώστην. ’Ακολούθως ή συγγραφεύς ποιείται
ιδιαίτερον λόγον περί των έκ τής Βίβλου χιορίιον, των άπαντώντων έν τή
Λειτουργία του Χρυσοστόμου, εν έτέριρ δε κεφαλαίφ εξετάζει τήν έξάρτησιν τής λειτουργίας τοΰ Χρυσοστόμου εκ των παλαιοτέρων λειτουρ
γιών, έκάστης των οποίων έν γενικαΐς γραμμαΐς εκθέτει τον χαρακτήρα.
Εις τό δεύτερον μέρος (σελ. 87—137), άποτελοΰμενον έκ δυο κεφα
λαίων έξετάζεται τό λεξιλόγιον καί τό ύφος τών Λειτουργιών. Εις δε τό
τρίτον μέρος (σελ. 138 — 250), τό τιτλοφορουμενον La Liturgie et la
Societe, παρατίθενται γνώμαι καί μαρτυρίαι περί τής Λειτουργίας έκ
παλαιοτέρων καί έκ Βυζαντινών συγγραφέων γίνεται δέ λόγος ακολού
θως περί τής Λειτουργίας έν τή δημώδει Ελληνική γραμματείς καί λαογραφίς. Τέλος έν παραρτήματι παρατίθενται καί αυτά τα κείμενα, ήτοι
αί λειτουργίαι 1) τών Άποστολικών Διαταγών' 2) τοΰ ’Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου' 3) τοΰ εύαγγελιστοΰ Μάρκου καί 4) τοΰ Μ. Βασιλείου.
Τοιοΰτον έν γενικαΐς γραμμαΐς τό περιεχόμενον τής περί ής ό λόγος
συγγραφής. "Οσον αφορά εις τά έπί μέρους θά ήδυνάμεθα νά έξάρωμεν
ή καί νά παρατηρήσωμεν τά επόμενα:
'Η πορεία της εξελίξεως τών λειτουργιών.

Λίαν όρθώς τονίζει ή συγγραφεύς τήν αύστηράν ενότητα, ύφ’ ής
χαρακτηρίζεται ή ορθόδοξος Βυζαντινή λειτουργία, καί εύστόχως σημειοΐ,
δτι αί έκάστοτε γενόμεναι εις αυτήν προσθήκαι, οϊα ή τοΰ Χερουβικοΰ,
παρεισήχθησαν τόσον καταλλήλως, ώστε ή λειτουργία αύτη, καί παρά
ταΰτας, νά παρουσιάζηται ούχί ως άθροισμα τεμαχίων ετερογενών, άλλ’
ως καλλιτεχνική καί φιλολογική σΰλληψις (σελ. XIII). Αί παρεισαγωγαί
έν τοΰτοις αυται δεν άποτελοΰσιν έπαρκή άπόδειξιν, δυναμένην νά στή
ριξή τό συμπέρασμα, καθ’ δ ή λειτουργία δέον νά θεωρήται μάλλον
ως προϊόν τής μακροχρονίου συνεργασίας ολοκλήρου ενός λαοΰ, έξ ής
προήλθεν ιερά τις εποποιία, πλούσια εις δραματικά στοιχεία., Βε
βαίους δεν δΰναταί τις νά άρνηθή, δτι καί ή λειτουργία ύπόκειται άναποδράστως εις έξέλιξίν τινα, καθ’ ήν παλαιότερα μέν στοιχεία βαθμηδόν
άτροφοΰσι, νέα δέ στοιχεία, δειλώς κατ’ άρχάς παρεμβαλλόμενα, μονι
μοποιούνται καί ύπερισχΰουσιν.’Λλλ’ή έξέλιξις αύτη έν τή λατρεία χωρεΐ
διά βήματος σχεδόν σημειωτοΰ καί δεν δικαιολογεί τήν έν 45—49 σελίσι
γνώμην, καθ’ ήν διαφόρου διανοητικότητος καί ψυχολογίας έρανισταί
υποσημαίνονται ώς συγγραφείς τής λειτουργίας, έξ ών άλλοι μέν ήρανί-
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σθησαν κατά προτίμησιν εκ τής Π. Δ., άλλοι δέ έκχΰνονται εις δοξολο
γίαν τοΰ θείου μεγαλείου, άλλοι εκδηλοΰσι την ανησυχίαν του ατόμου
τοΰ ποθοϋντος την αγνήν ζωήν, καί άλλοι φανεροΰσι ψυχολογικήν καί
φιλοσοφικήν μόρφωσιν έξετάθη δέ μέχρι τούτου ό ερανισμός ώστε καί
κατ’ αυτούς τούς τελευταίους Βυζαντινούς καί τούς τής Τουρκικής κυρι
αρχίας χρόνους μέρη τής λειτουργίας άνεθεωρήθησαν ή καί συνετέθησαν (σελ. 88).
Ή ιστορία τής λατρείας μαρτυρεί, δτι δεν άλλάσσουν μετά τό
σης ευκολίας τά μέσα, τά αντικείμενα καί οί τρόποι τής λατρείας. Καί
αύταί άλλωστε αί πάρει σαγωγαί τοΰ Τρισάγιου καί τοΰ Χερουβικοϋ εν
τή Λειτουργίμ, εις ας άναφέρεται καί ή συγγραφεύς, δεν έγένοντο άνευ
χρησιμοποιήσεως άνιοτέρου επιβλητικού κύρους. Ό μέν Τρισάγιος ύμνος,
ως γνωστόν, ώρίσθη νά ψάλληται επί Θεοδοσίου τοΰ μικροΰ καί επί άρχιερατείας Πρόκλου, έξ αφορμής σεισμοΰ, συνδυασθείσης τής καθιερώσεως αύτοΰ καί προς διήγησιν θαύματος" δ δέ Χερουβικός είσήχθη κατά
διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστίνου. Τό δτι άλλως τε ήδη από τοΰ
ογδόου αίώνος, εις ον ανάγεται τό άρχαιότερον των περισωθέντων χει
ρογράφων τοΰ Ευχολογίου (τό Βαρβερινόν), μέχρι των ήμερων μας ούδεμία σχεδόν μεταβολή έσημειώθη ούτε εις τάς εύχάς, ούτε εις τάς εκφω
νήσεις, ούτε εις τό γενικόν διάγραμμα τής λειτουργίας έπιβεβαιοΐ τήν
βραδύτητα ταύτην τής πορείας τής εξελίξεως καί τον εις τάς λεπτομέ
ρειας περιορισμόν αυτής. Αυτή άλλως τε ή συγγραφεύς ομολογεί, δτι άφ’
οΰ ά'παξ ή ευχαριστία έδημιουργήθη καί έγένετο δεκτή, δέν επετράπη ή
εις αυτήν παρεισαγωγή νεωτερισμών (σελ. 247).
"Οσον δ’ αφορά εις τον ποικίλλοντα χρωματισμόν καί τόνον, τόν
όποιον κατά τά διάφορα μέρη αυτής παρουσιάζει ή λειτουργία, εξηγεί
ται οΰτος υπό τοΰ πολυσυνθέτου χαρακτήρος αυτής. Ή λειτουργία ενέ
χει χαρακτήρα δοξολογίας, αίτήσεως, αλλά καί θυσίας προσφερομένης εις
τό ύπερουράνιον θυσιαστήριον. ΕΙνε δέ φυσικόν ό λειτουργός, προπαρασκευαζόμενος, ϊνα προσφέρη τήν θυσίαν ταύτην, νά έ'λθη εις συναίσθησιν τής άναξιότητος αύτοΰ καί νά έκφράση έν μετανοία τόν πόθον τοΰ
καθαρμοΰ καί τής έξαγνίσεως. Κατά τούς διαφόρους λοιπόν τούτους στα
θμούς καί εναλλάσσεται ό τόνος καί ό χρωματισμός των εκφράσεων τής
λειτουργίας. ‘Η αναπροσαρμογή άλλως τε καί άνασύνθεσις των εκ τής
Βίβλου ρητών καί ό έναρμονισμός τούτων προς τό κείμενον τών ευχών,
περί οΰ όμιλεΐ ή συγγραφεύς έν σελ. 46, καί ή εντεύθεν δημιουργία νέου
λειτουργικού ύφους, έν τφ όποίω ή άπλότης ή ευαγγελική δέν παρουσιά
ζει δυσαρμονίαν παραπλεύρως τοΰ ύφους τής Π. Δ., διακρινομένου διά
τούς αλεξανδρινισμούς καί ξενισμούς του, εξηγείται καλλίτερον, εάν δεχθώμεν ούχί πολλάς, άλλ’ δσον τό δυνατόν όλιγωτέρας διανοίας, οίκείως
έχούσας προς τήν Βίβλον καί τήν εκκλησιαστικήν γλώσσαν καί εντεύθεν
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εύχερώς κινούμενος προς τάς τοιαύτας συντάξεις κα'ι προσαρμογάς καί
ανασυνθέσεις.
Πρέπει έν τοΰτοις νά σημειωθή, ί'να μή ποτέ άδικήσωμεν την συγ
γραφέα, δτι καί άλλοι τινές κατά τό παρελθόν ΰπεστήριξαν την ύπόθεσιν τοϋ δι’ έρανισμών βαθμιαίου άπαρτισμοϋ τής λειτουργίας, αν καί ή
μορφή, ύφ’ ήν είσηγεϊται ταΰτην ή συγγραφευς, εινε εκτάκτως ριζοσπα
στική, έφ’ όσον έχαρακτήρισε την λειτουργίαν ώς ίεράν εποποιίαν υπό
ολοκλήρου λαοϋ συντελεσθεΐσαν. Έπί πλέον δεν πρέπει νά παραδράμωμεν καί τό δτι από των πρώτων έντυπων εκδόσεων τής Λειτουργίας, εν
τεύθεν δέ καί έν πολλοΐς τών από τοΰ ΙΣΤ' αίώνος λειτουργικών κωδί
κων, ή τάξις τής ΙΙροθέσεως καί ή όλονέν έξελισσομένη Διάταξις τής λει
τουργίας συνεκδίδονται ώς άδιάσπαστόν τι μετ’ αυτής. Καί ή μέν Πρόθεσις, τελουμένη έν αρχή υπό τών διακόνων έν πάση άπλότητι καί προσλαβοΰσα λιτανευτικήν μορφήν ήδη από τών χρόνων Θεοδώρου τοΰ Μοψουεστίας1, έξελίσσεται εις συνθετωτέραν πως τελετήν μετά τον δγδοον
αιώνα, έντεϋθεν δέ, ώς μετά τίνος δισταγμού έσημείωσε τούτο καί ή
συγγραφευς (σελ. 173), οΰδέν ’ίχνος ταΰτης άπαντώμεν έν τφ Βαρβερινφ
εΰχολογίφ. Ό έν προκειμένω δμως δισταγμός τής συγγραφέως προέρχε
ται έκ τοϋ δτι περί τής ΙΙροθέσεως ή Προσκομιδής γίνεται λόγος εις τά
επ’ όνόμασι Γερμανού Κων)λεως (f 740) καί Σωφρονίου Ιεροσολύμων
(f 638) φερόμενα έργα2, άτινα ή συγγραφευς αποδέχεται ώς γνή
σια (σελ. 183 καί 170—173), ένφ τό μέν έπ’ δνόματι τοΰ Σωφρονίου εΐνε ψευδεπίγραφου αναγόμενου είς τον ΙΒ'. αιώνα, τό δέ έπ’ δνόματι
τοϋ Γερμανού έκρίθη ή ώς άνήκον είς άλλον μεταγενέστερον Γερμανόν
ή ώς νοθευθέν διά παρεμβολών τοΰ ΙΒλ αίώνος3. Κατά τήν έξέλιξιν λοι
πόν, ήν από τοϋ δέκατου αίώνος καί εξής προσλαμβάνει ή τελετή τής
Προθέσεως προστίθενται εκάστοτε είς αυτήν χωρία ιδία έκ τής Π. Δ.,
συνυφάνθη δ’ ειτα αυτή καί προς τήν προπαρασκευήν τοΰ λειτουργού
προς τέλεσιν τής λειτουργίας, τήν ένέχουσαν δλως προσωπικόν καί ιδιω
τικόν χαρακτήρα. Έν τή τελευταία ταύτη περιλαμβάνεται καί διάταξις
περί τής άμφιέσεως τοΰ ίερέω; δλως μεταγενεστέρα, έν τή διαμορφώσει
τής οποίας δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι ΐσχυσαν έν τινι μέτρφ τά υπό τής

ι Ha ns

Lietzmann, Die Liturgie des Theodor

von Mopsuestia σελ.

4-0.
8 'Ιστορία εκκλησιαστική καί μυστική θεωρία, Migne, 98, 385—453’ καί Λό
γος περιέχων τήν εκκλησιαστικήν άπασαν ιστορίαν καί

λεπτομερή άφήγησιν πάν

των τών έν τή θεία ίερουργίμ τελουμένων, Migne 87, 3981—4001).
8 F. Ε. Brightman, Liturgies eastern and western Oxford 1896
XCV καί Δ. Μπαλάνου, Πατρολογία σελ. 529.
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συγγραφέως σημειωθέντα περί συμβολής διαφόρων κληρικών, έκαστος
των οποίων συνετέλεσεν εις τό νά παρεισαχθή τό χωρίον τής μιας ή τής
άλλης Διαθήκης, τό όποιον τον συνεκίνησεν περισσότερον (σελ. 46). Πρά
γματι ό λειτουργός φορών εν έκαστον τών αμφίων αύτοϋ απαγγέλλει καί
ωρισμέναν χωρίον έκ τής Γραφής, κατά τό πλείστον εκ τής II. Δ. καί δη
εκ τοΰ Ψαλτήρος, ώς έσημείωσεν όρθώς ή συγγραφέας, καθά δέ συνάγε
ται εκ τών κωδίκων, δεν ύπήρξεν έξ αρχής συμφωνία περί τήν εκλογήν
ταιν χωρίων τούτων. Ώς προς δέ την Διάταξιν τής λειτουργίας, μεθ’ ής
συνυφάνθη μεταγενεστέρως αΰτη, εινε ανάγκη νά σημειώσωμεν, δτι εις
τά ενδιάμεσα τά παρεμπίπτοντα μετά τήν Προσκομιδήν καί προ τής ενάρξεως τής λειτουργίας, καθώς καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ Χερουβικοΰ
καί προ τής μεγάλης Εισόδου, δπως καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ Κοινω
νικού καί προ τής υπό τοΰ λειτουργοΰ μεταλήψεοίς, καθώς καί μετά τήν
διανομήν τοΰ άντιδώρου κατά τήν διάρκειαν τής άποδύσεως τοΰ ίερέως
καί τής ΰπ’ αΰτοΰ ευχαριστίας, άπηγγέλλοντο υπό τών λειτουργών, δλο^ς
ίδιωτικώς προσευχόμενων, τροπάρια ή καί άλλαι προσευχαί ή καί Βιβλι
κά χωρία, άτινα παρεισέδυσαν καί εις τινας τών μεταγενεστέριον κω
δίκων ώς στοιχεΐόν τι κατά τό μάλλον ή ήττον ρευστόν καί οΰχί ομοι
όμορφον, καί αν κατά τήν έννοιαν ταΰτην έπάγεται ή έξ αφορμής μαρ
τυρίας τίνος τοΰ ’Αναστασίου Σιναΐ'του σημειουμένη εν σελ. 180 παρατήρησις τής συγγραφέως, εινε εξ ολοκλήρου αληθής. Πάντως δμως πρέπει
νά σημειόίσωμεν, δτι τόσον ή Προσκομιδή, δσον καί ή Διάταξις δεν απαν
τιόνται συνεκδεδομέναι μετά τής κυρίως Λειτουργίας εις οΰδέν τών είληταρίων ή περγαμηνών κωδίκων, οΰδ’ εις τούς σοβαρωτέρους έκ τών νεοττέρων κωδίκων τούς προελθόντας έξ αντιγραφής από παλαιοτέρων.
Τήν διάκρισιν δέ ταΰτην μεταξύ τής κυρίως Λειτουργίας καί τών βραδΰτερον εις αυτήν προσαρτηθέντων ποιείται σαφώς (έν σελ. 90) καί αυτή
ή συγγραφεΰς.
ΆρχαΙ της έξελίξεως τών λειτουργιών.

’Αλλά καί ώς προς τάς άρχάς τής έξελίξεως τής λειτουργίας, καθ’ ας
καί έξηγεΐται ή απ’ άλλήλων έξάρτησις τών ελληνικών λειτουργιών, ή συγγραφεύς υιοθετεί έπόψεις, αϊτινες συμφωνοΰσι μέν πλήρως προς τά ανά
λογα φιλολογικών έπεξεργασιών, αλλά ώς προς τάς λειτουργίας σήμερον
φαίνονται έγκαταλειπόμεναι υπό τών λειτουργιολόγων, παρουσιάζονται δέ
δυσσυμβίβαστοι προς δσα περί έρανισμών υπό πολλών ύπεστήριξεν ή συγγραφεός. Έν ά'λλαις λέξεσιν ή συγγραφεύς αποδέχεται, δτι ή λειτουργία,
ένφ μετέπειτα, «άλλοτε μέν άνεπτΰχθη, άλλοτε δέ ήπλοποιήθη έν τή σκιά
τών μοναστηρίων καί έδημοσιεΰθη οΰτω ΐνα άγαπηθή καί υίοθετηθή
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υπό τοϋ λασΰ», τό κατ’ άρχάς δμως «έγεννήθη εις τά σπουδαστήρια λο
γιών προσωπικοτήτων» (σελ. 248 και 229). Καί προτάσσουσα χρονολογικώς την Κλημέντειον λεγομένην λειτουργίαν, την έν ταΐς Άποστολίκαΐς
Διαταγαΐς VIII 5 — 15 περιλαμβανομένην, εχεται τής έν τφ Λόγφ τής
παράδόσεως τής λειτουργίας τφ ψευδώς άποδιδομένφ εις τον Κων)λεως
Πρόκλον (f 446), σημαινομένης πορείας τής έξελίξεως (ΐδε σελ. 85—86),
καθ’ ήν «οί απόστολοι. . . εις προσευχάς πανημερίους έτρέποντο καί την
τοϋ δεσποτικοΰ σώματος μυστικήν ιερουργίαν . . . διεξοδικώτατα ήδον . . .
Άλλ’ οί μετέπειτα ... τό μήκος . . . τής λειτουργίας δκνοΰντες μόλις
έφοίτων εις την θείαν άκρόασιν των δεσποτικών ρημάτων. Διό καί ό
θειος Βασίλειος .. . έπιτομώτερον ταϋτην απαγγέλλει. Μετ’ ου πολύ δε
πάλιν ό ήμέτερος πατήρ, ό την γλώτταν χρυσούς Ίο.ιάννης . . . τά πολλά
έπέταμε καί συντομώτερον τελεΐσθαι διετάξατο» (Migne 65, 849—852).
'Υπό των νεωτέρων έν τοϋτοις ύπεστηρίχθη ή γνώμη, καώ·’ ήν ή έξέλιξις,
τουλάχιστον επί τινα χρόνον, έχώρησεν οϋχί από των έκτενεστέρων
έπί τά συντομώτερα, άλλ’ από τούτων επί τά εκτενέστερα, τοϋτο δ’ έμφαίνεται καί έκ τής παλαιοτέρας, αλλά καί συντομωτέρας πασών των
λειτουργιών ήτοι τής τοϋ Ιππολύτου. Παρουσιάζεται ώς έκ τοΰτου αρ
κούντως πιθανή ή γνώμη τοΰ Cabrol*3, καθ’ ήν παρά την ελευθερίαν,
ήν κατά την μαρτυρίαν καί τοϋ ’Ιουστίνου 1 προϋποθέτει ό κρατών έν τή
άρχεγόνφ τελεσιουργίρ: τής Ευχαριστίας αϋτοσχεδιασμός τών ευχών, δ
έξαρτώμενος έκ τής κατά την στιγμήν έκείνην έμπνεϋσεως καί πρω
τοβουλίας τοϋ λειτούργοΰ, έκυριάρχησεν καθ’ ά'πασαν τήν έκκλησίαν
κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας ένότης λειτουργική. Ή έλευθέρα τών
λειτουργών, έ'μπνευσις έκινήθη έντός αμεταβλήτων κεντρικών γραμμών,
τάς οποίας ή παράδοσις διετήρησεν άναλλοιώτους συντελούσης εις τοϋτο
καί τής πυκνής έπικοινωνίας, εις ήν διετέλουν τότε αί κατά τόπους έκκλησίαι.
Αί βαθΰτεραί πως έν ταΐς λειτουργίαις διαφοραί δημιουργοΰνται
κυρίθ)ς από τοΰ Δ’, καί κατά τον Ελ αιώνα, οπότε διαφοροποιούνται καί
αί διάφοροι οίκογένειαι ή τύποι τών λειτουργιών. Οϋτω δεν υπάρχει
ανάγκη νά δεχθώμεν, δτι έκάστη τών λειτουργιών προήλθεν έκ διαμορφώσεως καί άναθεωρήσεως τών προγενεστέρων αυτής καί δτι πρώτη καί
αρχαιότερα πηγή τών λοιπών ύπήρξεν ή Κλημέντειος λειτουργία.Ή έκδοχή αϋτη είνε τοσοΰτφ μάλλον αστήρικτος, δσφ ή Κλημέντειος λειτουργία
δεν φαίνεται νά είσήλθέ ποτέ εις πράξιν έκκλησίας τινός, άλλα κατά τήν
κρατοΰσαν γνώμην συνετέθη μέν έπί τή βάσει πηγών έκπροσωπουσών τήν

1 La priere des premiers Chretiens, Paris 1929 σελ. 234 καί έξης.
3 A'. ’Απολογία κεφ. 65.
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έν ’Αντιόχεια τής Συρίας, λειτουργικήν πράξιν τοϋ τέλους τοϋ Γ’. αίώνος
άλλα συνετάχθη καθαρώς προς ιδιωτικήν χρήσιν Δ Καί ισχύει μέν έξ ολο
κλήρου περί ταύτης το σημειούμενον υπό τής συγγραφέως, δτι έγεννήθη
είς τό σπουδαστήριον λογίου άνδρός, έφ’ δσον δμως ούτε εις δημοσίαν
χρήσιν είσήχθη, άλλά καί ώς άποδεικνύει δ Brightman2 μετά μεγάλης
ελευθερίας χρησιμοποιείται έν αυτή ή λειτουργική παράδοσις μέχρι ση
μείου ώστε νά παρατίθενται ελευθέριος ΰπ’αυτής καί γνωστοί ήδη καί
καθωρισμένοι λειτουργικοί τύποι οίοι τό σύμβολον τής πίστεως καί τό
Δόξα έν ύψίστοις θεφ κ.λ.π. δεν δύναται νά ύποστηριχθή σοβαρώς περί
ταύτης, δτι έπέδρασεν οπωσδήποτε εν τή εξελίξει των λειτουργιών.
Φυσικώτερον εΐνε νά δεχθώμεν, δτι δ σχηματισθείς καθ’ ά'πασαν τήν εκκλησίαν, μετά ποικιλλουσών τινων έν ταΐς λεπτομερείαις
διαφορών παρ’ έκαστη τοπική εκκλησία, παλαιός λειτουργικός τύπος, δ
κατά τό μάλλον ή ήττον πανταχοΰ ομοιόμορφος άπό τοϋ Δ', καί κατά
τον Ελ αιώνα ύπέστη τήν έκ τοϋ περιβάλλοντος διαφοροποίησιν καί προήλθον οϋτω κατά τάς έν τή αυτή εποχή διακριθείσας αύτοκεφάλους έκκλησιαστικάς διοικήσεις δ Συριακός (’Αντιόχεια—'Ιερουσαλήμ), Αιγυπτιακός
καί Βυζαντινός τύπος. ΙΙρός τήν έκδοχήν ταύτην συμβιβάζονται πλήρως
καί αί εύστοχώταται παρατηρήσεις τής συγγραφέως περί τοϋ λεξιλογίου
τής λειτουργίας τοϋ Μάρκου (σελ. 109- 114), ως προς τήν δποίαν εΐνε
ήναγκασμένη νά δμολογήση (έν σελ. 112), δτι, επειδή δ ’Αλεξανδρι
νός τύπος έσχηματίσθη κατ’ ολίγον κεχωρισμένως, τό λεξιλόγιον τής
λειτουργίας τοϋ Μάρκου δεν θά μάς έπιτρέψη νά τοϋ δοίσωμεν θέσιν έν τή εξελίξει τής λειτουργικής γλώσσης. Παρομοίως καί ή λειτουρ
γία τής Καππαδοκίας καί τοϋ Πόντου, συγγενεστάτη οϋσα πρός τον Συριακόν τύπον, ύποβληθεΐσα δέ καί υπό τήν έπεξεργασίαν τοϋ Μ. Βασι
λείου, εμφανίζεται ειτα ως Βυζαντινός τύπος, έπικρατών μέν ένωρίς καθ’
ά'πασαν τήν Μ. Ασίαν, επιδρών δέ καί επί τοϋ λειτουργικού τύπου τής
’Αντιόχειας—-'Ιεροσολύμων, έως ου τελικώς έξετόπισε τούτον. Οϋτω πα
ρουσιάζεται πιθανωτάτη καί ή γνώμη τοϋ Lietzmann, ής μνημονεύει καί
ή συγγραφεύς (έν σελ 107 έν ύποσημ.) καθ’ ήν ή λειτουργία τού ’Ια
κώβου έδέχθη τήν έπίδρασιν τής τοϋ Βασιλείου.
Τούτων γινομένων δεκτών, παραμένουσιν άνευ βάσεως, δσα ή συγ
γραφεύς σημειοΐ περί λέξεων δήθεν tabou καί τοσούτφ μάλλον όσιο
τοιαΰται λέξεις καί φράσεις άπαντώνται καί έν αυτή τή λειτουργίμ τοϋ

τ Η. A c h e 1 ί s έν The New Schaff-Herzog
Leclercq

έν Cabrol, Diet. d’Arch. Che.

et

Encyclopaedia,τόμ. I σελ. 245.
de Liturg. τόμ. Ill στήλ. 2753

Brightman, ενθ’ άνωτ. σελ. XXXII-XXXIII.
3 Αυτόθι σελ. XXXIII.
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Μ. Βασιλείου (1), την οποίαν, κατά την συγγραφέα, ή εξέλιξις άπήλλαξε
των λέξεων τούτων, πολλφ δέ μάλλον άπαντώνται εις τούς επ’ όνόματι
τοΰ Μ. Βασιλείου φερομένους έξορκισμούς. Αί λέξεις αΰται εινε άπλούστατα οροί, εις οΰς αντικατοπτρίζονται, ως και έν τφ λεξιλογίφ τής λει
τουργίας τοΰ Μάρκου, αί συνθήκαι ύφ’ άς εκτυλίσσεται τό πνευματικόν
εν γένει περιβάλλον, εν μέσφ τοΰ οποίου έσχηματίσθη ό Συριακός τύ
πος έξ ενός, καί έμορφιόθη έξ ετέρου δ συγγραφεύς τής Κλημεντείου λει
τουργίας. ’Αλλά καί αί διαφοραί τοΰ λεξιλογίου τής λειτουργίας τοΰ ’Ια
κώβου προς τά λεξιλόγια των λειτουργιών Μάρκου, Μ. Βασιλείου καί Χρυ
σοστόμου, αί μετ’ αξιέπαινου παρατηρητικότητας σημειωθεΐσαι (εν σελ.
108) υπό τής συγγραφέως, συμβιβάζονται μάλλον προς την ανωτέρω εκ
δοχήν, καθ’ ήν δ Βυζαντινός τόπος (Βασιλείου-Χρυσοστόμου) καί δ Συριακός τόπος (’Ιακώβου) έδιαφοροποιήθησαν ανεξαρτήτως άλλήλων.
Δραματικός χαρακτηρ της λειτουργίας.

Όρθώς ή συγγραφεύς σημειοΐ καί τον δραματικόν χαρακτήρα, τον
οποίον παρουσιάζει ή λειτουργία. Υπερβάλλει όμως τοΰτον έν τισι καί
καί υπερτονίζει αυτόν πέραν τοΰ πραγματικοΰ. Ού'τω χαρακτηρίζουσα την
"Ελληνικήν ορθόδοξον λειτουργίαν ως ποίημα δραματικόν επιφυλάσσει
τον πρώτον ρόλον εις τον ιερέα, τον δευτερεύοντα δέ, άλλ’ απαραίτητον
ρόλον εις τον διάκονον, όστις προσκαλεϊ τό χριστιανικόν πλήρωμα διά
φράσεων βραχειών είς ταΰτην τήν κίνησιν ή εκείνην τήν προσευχήν. Ό
λαός, όστις καλείται χορός, ώς καί εν τή κλασσική τραγιοδία, δεν έχει Ινεργόν μέρος, αλλά μεγάλην θρησκευτικήν ευαισθησίαν συγκινουμενος υπό
τοΰ χριστιανικού δράματος καί εκφράζων τήν ευγνωμοσύνην αυτού (σελ. 2)
’Αναζητούσα δέ εν τή λειτουργία αναλογίας προς τό άρχαίον δράμα, δια
βλέπει είς μεν τήν μικράν είσοδον εν τφ διακόνφ κρατοΰντι τό εύαγγέλιον αναλογίαν τινά προς τήν είσοδον τοΰ αγγέλου τής αρχαίας τραγφδίας, ερχομένου ν’ άναγγείλη τό προπαρασκευαζόμενον (σελ. 3), είς δέ
τήν μεγάλην είσοδον τον λαόν εν&ουν, καταλαμβανόμενον υπό θείου εν
θουσιασμού καί οίονεί μεταμορφούμενον κατά τό Χερουβικόν είς στρα
τιάν ουρανίαν καί ύποκαθιστώντα τούς αγγέλους (σελ. 4). ’Αλλαχού δέ
πάλιν ευρίσκει, ότι αί δύο είσοδοι φέρουσιν εις τον νοΰν τήν σοβαρότητα
τής πρώτης καί δευτέρας εισόδου τοΰ πρωταγωνιστοΰ έν τή σκηνή (σελ·
92). Φρονούσα δέ, ή ότι Κλημέντειος λειτουργία ως παλαιοτέρα στερείται
πομπώδους τυπικού διατείνεται ότι δέν άπαντά παρ’ αυτή ούτε μικρά,

1 «Trj άπάτχ) τοΰ δ cp ε ω ς
μάτων

ύπαχΦέντΓΑ» «τούς όχλουμένους

ακαθάρτων έλευθέρωσον».
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ούτε μεγάλη είσοδος, άλλ’ ούτε καί υποτίθεται, δτι παρίστανται άγγελο,^
λαμβάνοντες μέρος εις την τελετουργίαν (σελ 86).
"Οτι βεβαίως ενυπάρχει καί δραματικόν τι εν τη διεξαγωγή τής λει
τουργίας, ούδείς δόναται νά άρνηθή, δεν δυνάμεθα δμως νά εΐπωμεν
δτι ή λειτουργία εινε δράμα ή δτι κυριαρχεί εν αύτφ ό χαρακτήρ τοϋ δρά
ματος. Καί αποτελεί μεν άναπαράστασιν τοϋ επί τοϋ Γολγοίίά υπό δρα
ματικός συνθήκας λαβόντος χώραν θανάτου τοϋ Κυρίου, άλλ’ ή άναπαράστασις αϋτη οϋδέν ενέχει τό θεατρικόν, άλλ’δλως μυσταγωγική καί
έξόχως ιεροπρεπής τυγχάνουσα εινε αναίμακτος, απλή ευλαβής άνάμνησις γεγονότος ίστορικοϋ, οϋχί δέ πλάστου καί φανταστικού, καί ό κατ’
αυτήν επικρατών χαρακτήρ εινε ό τής προσευχής. Δραματικήν τινα χροι
άν προσδίδουσι τα καλλιτεχνικά καί καλαισθητικά στοιχεία, τα παρεισαχθέντα εις αυτήν’ αλλά ταΰτα δεν άπετέλεσαν ποτέ έν αυτή τον σκο
πόν, ώς εν τφ δράματι, αλλά μέσον προς εύκολωτέραν άνυψωσιν τοϋ
εσωτερικού ανθρώπου εις προσευχήν καί εις προσέγγισιν προς τον Θεόν.
Έφ’ δσον δηλαδή ή λατρεία δέον νά κινή εις έκδήλωσιν τον δλον άν
θρωπον, άρα δέ καί τό συναίσθημα αυτού, επόμενον ήτο νά χρησιμοποιηθώσιν έν αύτφ, πάντοτε εντός των δρων τοϋ ιεροπρεπούς καί τού
έξόχως σοβαρού, δπερ πολύ άφίσταται τού καθ’ αυτό θεατρικού, καί αί
καλαί τέχναι. "Οτι δ’ εν τή χριστιανική λατρεία τό καλαισθητικόν στοιχεϊον ύπετάχθη έξ ολοκλήρου εις την ίεροπρέπειαν καί την σοβαρότητα
τού συνόλου αυτής, μόλις εινε ανάγκη καί νά εΐπωμεν.
’Αλλά καί ό έν τή λειτουργία ρόλος τοϋ λειτουργού δέν εινε ανά
λογος προς τον ρόλον τών έν τφ δράματι πρωταγωνιστούντων. Ό λειτουρ
γός προσφέρει την θυσίαν μετά τού λαού καί έξ ονόματος τού λαού, ό
όποιος έν προκειμένη) δέν είνε απλώς ευαίσθητος θεατής, αλλά συνθύτης καί συλλειτουργός καί συναγωνιστής τού ίερέως. Εντεύθεν καί αί
δεήσεις καί αί έπικλήσεις καί εύχαί εινε συντεταγμένοι πάσαι εις πρώ
τον πληθυντικόν πρόσωπον, κατά τούς πρώτους δ’αιώνας καί αυτή ή ανα
φορά άπηγγέλλετο μεγαλοφώνως καί εις έπήκοον παντός τού λαού μέχρι
σημείου, όίστε, κατά τήν μαρτυρίαν τού κατά τον ΣΤ' αιώνα άκμάσαντος Ίωάννου τού Μόσχου (545 -620), έ'ν τισι τόποις «εύρέθησαν τά παιδία τήν ευχήν τής αγίας αναφοράς έκμανθάνοντα έκ τού συνεχώς αυτήν
έκφωνεΐσθαι»1. Καί διά νά χρησιμοποιήσωμεν τούς λόγους τού Χρυσοστό
μου, έν τή αναφορά «έπεΰχεται ό ίερεύς τφ λαφ, έπεύχεται καί ό λαός τφ
ίερεϊ. Τό γάρ Μετά τού πνεύματός σου ούδέν άλλο έστίν ή τούτο. Τά τής
ευχαριστίας πάλιν κοινά. Ουδέ γάρ έκεϊνος ευχαριστεί μόνος, αλλά καί ό

1 Λειμών κεφ. ρ'ιΓ, Migne 87,15081.
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λαός άπας. Πρότερον γάρ αυτών λαβών φωνήν δτι άξιους καί δικαίως γί
νεται, τότε όίρχεται τής ευχαριστίας» Χ. ’Εντεύθεν καί εν τή νεωτέρφ λει
τουργική κινήσει, εις ήν άναφερόμεθα καί εν αρχή, επί τή βάσει τής παλαιάς λειτουργικής παραδόσεως διεκηρύχθη εν αυτή τή έξόχως ίεροκρατική Ρωμαϊκή εκκλησία, ότι δέον ό λαός νά συμμετέχη ένεργώς εις την
θείαν λειτουργίαν, ως συνέβαινε τό πάλαι, καί δτι υπάρχει ένότης μεταξύ
χορού καί βωμού, ώς έκ τούτου δέ δέον οι ιερείς νά καθοδηγώσι τον λαόν,
ί'να δσον τό δυνατόν περισσότερον συμμετέχη εις τάς προ. τού βωμού άπαγγελλομένας υπό τού ίερέως εύχάς, ώστε ό λαός νά συλλειτουργή καί νά
συνθυη μετά τού ίερέως 3.
"Οσον δ’ αφορμ είζ τάς δυο εισόδους, δεν είσήχθησαν αύται έν τή λει
τουργία μεταγενεστέρως κατ’ αναλογίαν των έν τφ δράματι τελουμένων,
άλλ’ έχουσι παλαιοτάτην τήν καταβολήν αυτών, έκ λειτουργικών αναγκών
ύπαγορευθεΐσαι, μεταγενεστέρως δέ μόνον προσεδόθη εις αύτάς πομπώ
δης χαρακτήρ Πράγματι, δταν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ή λειτουργία τό κατ’
άρχάς ήρχιζε διά τών αναγνωσμάτων καί δτι ό λειτουργός έ'ξω τού ιερού
βήματος ευρισκόμενος ήρχετο έκ τού σκευοφυλακίου κομίζων καί τήν
αγίαν Γραφήν, ήν άπέθετεν έπί τού ά'μβωνος, όπως άρχίση μετ’ ολίγον ή
άνάγνωσις τών περικοπών, καί είσήρχετο ακολούθως εις τό βήμα ψαλλομένου τού είσοδικοΰι κατανοεί τις, δτι ή μικρά είσοδος ήρχισε νά διακρίνηται ένωρίτατα. "Οταν δέ πάλιν έν αυτή τή Κλημεντείφ λειτουργία άναγνώσωμεν τήν διάταξιν, καθ’ ήν μετά τήν άπομάκρυνσιν τών κατηχουμέ
νων καί τών έν μετανοίφ «οί διάκονοί προσαγέτωσαν τά δώρα τφ έπισκόπφ προς το θυσιαστήριον», βλέπομεν ευθύς δτι καί αυτός δ συντάκτης
τής λειτουργίας ταύτης είχε προ οφθαλμών έν τή συγχρονία του λειτουρ
γική πράξει είδος τι μεγάλης εισόδου.
Λεξιλόγιον τών λειτουργιών.

”Ας έ'λθωμεν ήδη εις τό φιλολογικόν μέρος τής συγγραφής. ’Οφείλω
νά ομολογήσω ως προς τό μέρος τούτο δτι αί εύστοχοι φιλολογικοί παρα
τηρήσεις τής συγγραφέως μοί άπεκάλυψαν καλλονάς τών λειτουργικών
κειμένων, τάς οποίας δέν ύπώπτευον. Έξετάζουσα τήν γλώσσαν τών κει
μένων τούτων ή Δίς Άντωνιάδου ευρίσκει αυτήν καλλιτέραν τής γλώσσης

·*· ΙΗ ομιλία εις τήν Β'. πρός Κορινθίους.
8 Πρβλ. Decreta Πίου X έκδοθέντα έν έτεσι 1903, 1910 αποφάσεις τής έν
Κολωνίρ συνόδου τοΰ 1922 καί τό επακολούθησαν εις αύτάς Decretum τοΰ αύτοΰ
έτους. ”Ιδε καί Walter Birnbaum, Die katholische liturgische Bewegung
σελ. 40, 41, 81, 86..
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ΐής Κ.Δ., μολονότι δεν αποτελεί αυτή επάνοδον προς τον ’Αττικισμόν, οιον
συναντώμεν εν τοίςσυγγράμμασι τοΰ Ναζιανζηνοΰ και τοϋ Ψελλοΰ, άφοϋ
άπαντώνται έν αυτή στοιχεία ύφους και γλωσσολογικά, εις τά όποια οι
άττικίζοντες δεν θά ήρέσκοντο. Ή γλώσσα των λειτουργιών, εκτός τών
πολλών εκ της Βίβλου δανείων, απομιμείται έν πολλοίς την Βιβλικήν
γλώσσαν.
Εισερχόμενη είτα ή συγγραφεύς εις την έξέτασιν τοΰ λεξιλογίου τών
λειτουργιών καί καθορίζουσα τον αριθμόν τών προσιδιαζουσών εις έκάστην τούτων λέξεων δίδει τούς επομένους αριθμούς : 1085 τοιαύτας λέξεις
περιέχει ή λειτουργία τών Άποστ. Διαταγών 947 ή τοϋ ’Ιακώβου- 876 ή τοϋ
Μάρκου' 750 ή τοΰ Βασιλείου καί 431 (—657) ή τοΰ Χρυσοστόμου. Έμφανίζουσιν δμως πάσαι καί κοινά γνωρίσματα. Καί δή 1) Άποφεύγουσι σχεδόν εξ
ολοκλήρου τάς ξένας λέξεις, φαινόμενου τοσούτφ μάλλον αξιοσημείωτου,
δσφ αί συγγραφαί τών συγχρόνων χρονογράφων καί ιστορικών βρίθουσι
λατινικών λέξεων, αΐτινες δεν λείπουσιν ουδέ παρ’ έκείνοις, οΐτινες, ως
ή ’Άννα ή Κομνηνή, ύπερηφανεύοντο διά την τής αρχαίας 'Ελληνικής
γνώσίν των. 2) Ύπάρχουσιν ώρισμένοι δροι (οιοι διακονία, δοξολογία,
έπουράνιος, ζωοποιός, αναφορά κ.λ.π.) κοινοί παρά πάσαις ταϊς λειτουργίαις τινές δ’ έκ τούτων καί εις δλως ειδικήν έννοιαν (αναφορά, δόξα, είσο
δος, καλλιεργώ1, πανάγιος, χάρις κ.λ.π.). Χρησιμοποιούνται ωσαύτως από
κοινού καί δροι δικαστικοί (βήμα, απολογία, πλημμέλημα, απροσωπόλη
πτος, άπροσχάριστος, ένθέσμως, δικαίως, έπήκοος, ανέγκλητος, ένοχος,
άνενόχως, κρίσις, δικαιοκρισία κ,τ.λ.). καί 4) καί λέξεις φιλοσοφικαί,
προ παντός τά μετά τοΰ στερητικού α σύνθετα, ά'τινα άπαντώνται μάλι
στα έν τή λειτουργίμ τών Άποστολικών Διαταγών (αγέννητος, άνώλεθρος,
αόριστος, αναίσθητος, απαθής, αναλλοίωτος, άνείκαστος, άνέκλειπτος,
άσαρκος, άτρεπτος, αφθαρσία, άφθαρτος, άχραντος, ανεμπόδιστος κ.λ.π.).
Εΐτα εξετάζει ή συγγραφεύς καί ίδίμ τό λεξιλόγιον μιας έκάστης τών
λειτουργιών. Εις τό άξιολογώτατον μέρος τοΰτο διακρίνονται έκτάκτοις
δσα περί τοΰ λεξιλογίου τής λειτουργίας τοΰ Μάρκου σημειοΰνται, πολ
λής προσοχής άξια διά τήν ευστοχίαν αυτών3. ’Ιδιαιτέραν λεπτότητα πα-

1 Διά τόν δρον καλλιεργώ ή συγγραφεύς υιοθετεί τήν ερμηνείαν τοϋ Du Cange,
καθ’ ήν καρποψοροϋντες

καί καλλιεργοϋντες έν τφ ναφ = οί άγαθοεργοΰντες.

οί είς τάς εκκλησίας ή τούς πτωχούς τάς έλεημοσύνας αυτών είσφέροντες. Δύναται δμως τό μέν καρποφοροΰντες νά έκληφθή ώς άναφερόμενον είς τούς τάς άπαρχάς αυτών είς τόν ναόν κομίζοντας, τό δε καλλιεργοϋντες είς τούς έν τοίς ναοΐς
προσωπικήν εργασίαν άνευ αμοιβής καταβάλλοντας.
,? Μόνον ως πρός τήν φράσιν «ό λύων τούς πεπεδημένους καί ό
τούς

άνορθώ,ν

κατερραγμένους», διέφυγε τήν συγγραφέα, δτι τοΰτο τυγχάνει αναπροσαρ

μογή τοΰ

ψαλμ. ρμε

7 —8. 'Ωσαύτως καί

ώς πρός

τό

«κατά πάντα
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ρουσιάζουσι καί αί παρατηρήσεις ως προς τάς κλασσιπάς εκφράσεις καί
την άκριβολογίαν τής λειτουργίας τοϋ Μ. Βασιλείου.
’Ύφος και ρυ&μός της λειτουργίας.

Έξ ί'σου, αν μή καί περισσότερον επιτυχές, παρουσιάζεται καί το
περί ύφους κεφάλαιον. Εύστόχως σημειοΰνται εν αύτφ αί έν ταϊς λειτουργικαΐς εΰχαΐς άπαντώσαι άποστροφαί («αυτός, Κύριε»' «Σύ γάρ εΐ»),
τΰ ύπερβατά, οί πλεονασμοί («πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου»'
παρακαλοΰμεν καί δεόμεθα καί ίκετευομεν»), τά πάρισα, («Κράτος άνείκαστον, δόξα άκατάληπτος, έ'λεος άμέτρητον, φιλανθρωπία άφατος»' «εις
νήψιν ψυχής, εις ά'φεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν τοΰ αγίου Πνεύματος
εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα») αί αντιθέσεις, («ών ϊσμεν καί ων ονκ
ϊσμεν», «τών φανερών καί αφανών», «εκούσιόν τε καί ακούσιον», «έν
γνώσει καί έν άγνοίφ»), τά χιαστά («τό πλήριομα τής έκκλησίας σου φύλαξον, άγίασον τούς αγαπώντας»), τά οξύμωρα («ό προσφέροιν καί προσφερόμενος», «ό πάντοτε έσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος»).
Άλλα καί τά περί ρυθμοί έν τή λειτουργία υπό τής συγγραφέως
σημειούμενα παρουσιάζουσι νέαν πρωτοτυπίαν. Οί συγγραφείς τών λει
τουργιών μας έκδηλοίσι τάς αύτάς άκουστικάς περί τον τονισμόν αξιώ
σεις, τάς οποίας καί ό Γρηγόριος ό Νύσσης. Ούτως αντί τοΰ δεηθώμεν
τοϋ Κυρίου υπέρ . . , προτιμώσιν επί τό ρυθμικώτερον τό Υπέρ . .. τοϋ
Κυρίου δεηθώμεν. Ό διάκονος, ό μετά μέλους έκφωνών την αΐτησιν, δι
ευκολύνεται έν τφ ρυθμφ, όταν ή πρώτη λέξις τονίζεται επί τής ληγούσης, έφ’ ής δύναται νά παρατείνη την φωνήν του κατά βούλησιν προς
πρόκλησιν τής προσοχής, ένφ δ τονισμός τής τελευταίας λέξεως έπί τής
παραληγούσης διευκολύνει αυτόν εις βραδύ καί ούχί άπότομον τέλος.
Προς διευκόλυνσιν τοϋ ρυθμοί μεταξύ τών δύο τούτων άκρων ('Υπέρ...
δεηθοόμεν) σωρεύει ό συγγραφεύς τής λειτουργίας τάς παρηχήσεις, τάς
έπί τής αυτής συλλαβής τονιζομένας, «πλεόντων, όδοιπορούντων, νοσούντων κ.τ.λ.».
’Ακολούθως ή συγγραφεύς παραθέτει παραδείγματα έπαναφοράς,
όμοιοτελευτήτων, παρηχήσεων, χρήσεως κατά σειράν λέξεων άρχομένων
διά τοϋ α ή τοΰ π ή ουδετέρων εις πληθυντικόν ληγόντων εις τό α κ.λ.π.
ή ομοιοκαταληξιών. ΓΙάσαι αί παρατηρήσεις αύται τής συγγραφέως άπο-

πάντα»

της έκψωνήσεως

«Τά

σά

έκ

τών σών»

ή ήέρμηνεία, ήν έπί τή βάσει

τής λειτουργίας τοϋ Μάρκου είσηγεΐται ή συγγγραφεϋς (κατά πάντα άνθρωπον καί
διά πάντα καιρόν καί τόπον) χρήζει μελέτης, διότι ή φράσις θά ήδυνατο νά συμπληρωθή καί οΰτω : «κατά πάντα χρόνον καί διά πάντα τά εις ημάς γεγενημένα».
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τελοϋσι σπουδαιοτάτην συμβολήν είς έκτίμησιν τής Έλλ. ορθοδόξου λει
τουργίας καί εξ έπόψεως ρυθμοϋ.
*Η έννοια τής μεταβολής και θυσίας εν τή ενχαριστίμ.

Είς τό τρίτον μέρος τής συγγραφής πραγματεύεται, ως εΐπομεν, ή
Λ'ις Άντωνιάδου την λειτουργίαν έν τή κοινωνίφ. Είς τό πρώτον κεφάλαιον προσάγει μαρτυρίας εκ των παλαιοτέρο^ν καί εκ των Βυζαντινών
συγγραφέοιν άρχομένη από τής Διδαχής καί τοΰ Ιουστίνου.
Έν σχέσει προς τον ’Ιουστίνον καί την Διδαχήν ή συγγραφέας επι
μένει, οτι ή ευχαριστία αποτελεί δεΐπνον συμβολικόν, τό οποίον δεν προσέλαβεν ακόμη τήν έννοιαν τής θυσίας καί τήν αξίαν τής μετουσιώσεως
(σελ. 142 —141).Ό ’Ιουστίνος έν τούτοις διακηρύττει ρητώς δτι τήν ευχα
ριστίαν, «ουχ ως κοινόν άρτον ουδέ κοινόν πόμα, λαμβάνομεν, άλλ’δν τρό
πον δια λόγου Θεοϋ σαρκοποιηθείς ’Ιησούς Χριστός ο σωτήρ ημών καί
σάρκα καί αίμα υπέρ σωτηρίας ημών έσχεν, ούτως καί τήν δι’ ευχής λό
γου τοΰ παρ’ αυτού εύχαριστηθεΐσαν τροφήν, έξ ής αίμα καί σάρκα κατά
μεταβολήν τρέφονται ήμΐν, εκείνου τού σαρκοποιηθέντος ’Ιησού καί σάρ
κα καί αίμα έδιδάχθημεν είναι» ι. 'Ως προς δέ τήν έννοιαν τής θυσίας
άρκούμεθα νά σημειώσωμεν, δτι πολλοί τών νεωτέρων *3 διέκριναν έν τή
όπτασίφ τού Ίωάννου, περί ής γίνεται λόγος έν Άποκαλύψεως δ 2—11,
ε 6 —14 καί ζ 9—17, τήν πρωϊμωτέραν εικόνα τής χριστ. λατρείας, ήτις
ούτω παρουσιάζεται άπ’ αυτής τής άποστολικής έποχής στρεφομένη ως
περί κέντρον περί τήν έν τφ έπουρανίφ θυσιαστηρίφ προσφοράν τοΰ αρ
νιού τοΰ έσφαγμένου, ήν συνοδεύει ή μολπή τοΰ επινικίου ύμνου. Τέ
λος περιέργως πως ή συγγραφεύς, ένφ αποδέχεται, δτι ή περί μεταβο
λής έν τή Ευχαριστία διδασκαλία άπαντά ήδη παρ’ Είρηναίφ, δέν δέχε
ται δμως δτι επιτρέπει ταύτην καί ή πολλφ μεταγενεστέρα τοΰ Ειρη
ναίου λειτουργία τών Άποστολικών διαταγών (σελ. 100), έν τή οποία
έν τούτοις, έκτος άλλων, υπάρχει καί ή ευχή τής Έπικλήσειος έχουσα ού
τως:* . . . καταπέμψης τό ά'γιόν σου Πνεύμα έπί τήν θυσίαν ταύτην, τον
μάρτυρα τών παθημάτων τοΰ Κυρίου Ίησοΰ, δπως άποφήνη τον ά'ρτον
τούτον σώμα τοΰ Χριστοΰ σου καί τό ποτήριον τούτο αίμα τοΰ Χριστοΰ
σου» (σελ. 269 καί 273).
Περαιτέρω ή συγγραφεύς μεταξύ άλλων ένδιατρίβει καί περί τό περιεχόμενον τών συγγραφών τοΰ Ψευδοδιονυσίου τοΰ’Αρεοπαγίτου, τοΰ Ψευ-

1 Α' ’Απολογία κεφ. 66.
3 Πρβλ. Evelyn Underhill, Worship, London 1937 σελ. 91.
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δοσακρρονίου, τοΰ Μαξίμου, τοΰ Ψευδογερμανοΰ, τοΰ Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου περί τής λειτουργίας των Προηγιασμένων, τοΰ Πορφυρογέννητου
περί βασιλείου τάξεως, τοϋ Θεοδώρου Άνδίδων καί Νικολάου Καβάσιλα.
Μολονότι δέ δεν κατέρχεται συνήθους εις λεπτομέρειας, εισάγει έπαρκώς
ου μόνον τον ξένον, άλλα καί τον "Ελληνα σπουδαστήν εις την ιστορικήν
έρευναν τής λειτουργίας.
‘Η λειτουργία εν τη λαογραφία.

"Οσον αφόρα εις τά περί τής λειτουργίας έν τή λαογραφίρ. καί τή
συγχρόνφ φρασεολογία σημειοΰμενα, θά έτολμώμεν νά παραπέμψωμεν
καί ημείς διά τάς έν σελ. 239 άναφερομένας χρονολογικάς παραποιήσεις,
τάς γενομένας ύπό τής λαϊκής παραδόσεως έν σχέσει προς τον θάνατον
τοΰ Σαμουήλ καί τοΰ Γρηγορίου Ε'., δτι ίσως οφείλονται αύται καί εις
τήν πίστιν, δτι ή θεία ευχαριστία αποτελεί τό τελευταΐον έφόδιον τής
αιώνιας ζωής καί δτι πάντες οί όσίως καί έν άγιότητι τελευτώντες άξιοϋνται νά λάβωσι τοϋτο καί κατά τάς τελευταίας στιγμάς. "Οσον δ’ αφο
ρά εις τάς εις κοινήν χρήσιν είσαχθείσας φράσεις, θά παρεπέμπομεν ώς
προς μέν τήν φράσιν «έχει τά έλέη τοΰ θεοΰ» καί εις τήν λίαν γνωστήν
δέησιν τής νεκρο)σίμου ακολουθίας «... τά έλέη τοΰ θεοΰ, τήν βασι
λείαν των ουρανών καί άφεσιν τών αΰτοΰ αμαρτιών παρά Χριστφ τώ
βασιλεϊ . . . ». 'Ως προς δέ τήν φράσιν «δ Θεός νά σέ φωτίση . . .» θά πα
ρεπέμπομεν μάλλον εις τήν ακολουθίαν τοΰ βαπτίσματος παρά εις τό
άγνωστον σχεδόν εις πάντας κείμενον τής Κλημεντείου λειτουργίας καί
ως προς τήν φράσιν «πλούσια τά έλέη σου», μάλλον εις τήν έν τφ ’Όρθρφ έκφώνως άπαγγελλομένην δέησιν «Σώσον, ό Θεός τον λαόν σου...
καί κατάπεμψον έφ’ήμάς τά έλέη σου τά πλούσια» (τοΰθ’δπερ συνηθέστερον εκφωνείται «πλοΰσια τά έλέη σου») παρά είς τάς μυστικώς άναγινωσκομένας εΰχάς τών αντιφώνων' καί ώς προς τήν φράσιν «πρέπει νά
μελετήσης' ή έπιστήμη δέν έρχεται με τήν έπιφοίτησι τοΰ αγίου Πνεύ
ματος» μάλλον είς τήν εορτήν τής Πεντηκοστής, καθ’ ήν δι’ έπιφοιτήσεως
τοΰ αγίου Πνεύματος έσοφίσθησαν όί άγιοι απόστολοι. Τέλος ώς προς τό
σπολλάτη μάλλον θά έθεωροΰμεν αυτό ώς υπόλειμμα τής τοσοΰτον άλ
λοτε είς καθημερινήν χρήσιν Βυζαντινής ευχής «είς πολλά έτη».
Ταΰτα ειχον νά παρατηρήσω περί τοϋ άξιολογωτάτου έργου τής
Δ°ς Άντωνιάδου, τό οποίον, παρά τάς επί τοΰ θεολογικοΰ καί τοΰ κυρίως
λειτουργικοΰ πεδίου διαφωνίας μου, δεν παύω νά θεο>ρώ ώς σημαντικήν
συμβολήν εις τάς περί τάς Έλληνικάς λειτουργίας σπουδάς. Είς τούς έξω
τής Ελλάδος, καί δή τούς άγνοοΰντας τήν Ελληνικήν, αλλά καί είς εκεί
νους έκ τών έν Έλλάδι, οΐτινες δέν ένέκυψαν εις εϊδικάς περί τά λει
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τουργικά κείμενα μελετάς, ή συγγραφή αυτή θά διανοίξη πραγματικώς
νέους, αγνώστους τέως εις αυτούς, ορίζοντας. Άλλα καί εις τούς ένδιατρίψαντας είς τά κείμενα ταϋτα αί φιλολογικά! παρατηρήσεις τής συγγραφέως θ’ άποκαλύψωσι νέον πεδίον, τδ όποιον ή θεολογική κα! ιστο
ρική και λειτουργική διαπραγμάτευσις άφήκε κατά μέγα μέρος ανεξε
ρεύνητου, κα! τό όποιον έγκρύπτει νέους θησαυρούς, οϊτινες φανερούμενοι
παρουσιάζουσι τά κείμενα τών λειτουργιών μας μνημεία πολυτιμότατα.
Κα! τό πεδίον τούτο θ’ άποκαλυφθή ού μόνον εις εκείνους έκ τών περί
τάς ορθοδόξους Έλλην. λειτουργίας άσχοληθέντων, οϊτινες δεν έχουσι
μητρικήν τήν Ελληνικήν γλώσσαν, αλλά κα! εις αυτούς τούς εν Έλλαδι γεννηθέντας.
Δεν δυσκολεύομαι νά ομολογήσω, δτι διά ταιν περί τού λεξιλογίου
κα! ύφους κεφαλαίων τής μετά χεΐρας συγγραφής ταύτης ή περί ής ό
λόγος άποκάλυψις έγένετο εν ίκανφ μέτρψ κα! είς εμέ.
Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ

Le Quartier des Manganes et la Premiere Regions de Constantinople.
Σχήματ, μεγάλον 4ου, σελίδες 171, εικόνες 212, πίνακες 14, Paris
Ε. de Boccard id. 1939.
"Οτε τά συμμαχικά στρατεύματα, μετά τήν λήξιν τού μεγάλου πολέ
μου, είσήλθυν είς Κ/πολιν, τό γαλλικόν σαηια κατοχής κατηυλίσθη έν τή
περιοχή τών Μαγγάνων. Ή περιοχή αύτη εΰρίσκεται παρά τό ΣεράϊΜπουρνοΰ μεταξύ τών παλαιών Σουλτανικών ανακτόρων καί τοΰ ναού
τής αγίας Ειρήνης άφ’ ενός και τής Προποντίδος άφ’ ετέρου, κατέχουσα
σχεδόν ολόκληρον τον προς άνατολάς τής Άκροπόλεως τοΰ Βυζαντίου χοί
ρον τής πρώτης Ρεγιώνος.
Τήν προσοχήν τών Γάλλων ευθύς εξ αρχής έκίνησαν τά έν τή περιο
χή ταύτη. πολυπληθή ερείπια κα! όσα κεϊνται έν τφ έμφανεΐ κα! όσα συνήντα ή σκαπάνη είς έκαστον πλήγμα της έν τή έκτελέσει διαφόρων έργων
χάριν τών αναγκών τοΰ έκεΐσε κατηυλισμένου στρατεύματος. 'Ο δέ λό
γιος κα! φιλομουσότατος αρχηγός τοΰ Γαλλικού τάγματος κατοχής Στρα
τηγός Charpy1 άμέριστον έστρεψε τήν προσοχήν του ευθύς έξ αρχής προς

1 Μεταξύ άλλων διωργάνωσε καί αρχαιολογικής έκδρομάς καί διαλέξεις χά
ριν τοΰ στρατεύματος, έξ ιον τρεις εΤχον άνατεθή είς εμέ.
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