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δ κ. Binon παρατηθεί, ελλείψει ετέρου τεκμηρίου, διι οΰτος έζησε προ 
τοΰ 893 καί τοϋτο διότι κατά τον χρόνον τούτον άπεβίωσεν ’Ιωσήφ ό 
Ύμνογράφος.

Ή αξία τής περισπούδαστου ταύτης πραγματείας τοΰ κ Binon δεν έγ
κειται μόνον έν τή νέα θεωρίμ περί τοΰ τρόπου τής χρησιμοποιήσεως 
των Συναξαρίων, ούδ’ εις την επιτυχή έπ.ίλυσιν διαφόρων προβλημάτων 
άφορώντων εις την βιογραφίαν τοΰ πρώτου τοΰ 'Αγίου όρους μοναστοΰ, 
άλλ’ εν τή παραθέσει πολυαριθμοτάτων παραπομπών, αί πλεΐσται των 
οποίων Ιξ ανεκδότων κειμένων προέρχονται. Θά ήτο ευχής έργον άν ή 
ό'ντως πολύτιμος καί διδακτικωτάτη αυτή μελέτη μετεφράζετο ελληνιστί.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

438 I. Παπαδοπούλου

Elpidio ΛΙΐοηϊ, Romano il Melode, Saggio critico e died inni inedi- 
ti—G. B. Paravia et C. Torino 1937 a. 233.

Ή πνευματική τοΰ Ρωμανοΰ κληρονομιά, ή εις τους κώδικας άπο- 
κειμένη καί τμηματικούς τό πρώτον υπό τοΰ Καρδηναλίου Πίτρα τώ 1876 
εις τά Analecta Sacra δημοσιευθεΐσα, είτα δε υπό τοΰ Krumbacher 
καί τοΰ Ρ. Maas καί άλλων πλουτισθεΐσα καί γνωστή γενομένη, διά τής 
έκδόσεως δέκα νέων ανεκδότων ύμνων υπό τοΰ Έλπιδίου Μιόνη έκ τοΰ 
Πατμιακοΰ κώδ 213 αποβαίνει έτι πολυτιμοτέρα καί ενισχύει τήν περί 
τοΰ Ρωμανοΰ έξενεχθεϊσαν γνοόμην ως υπάτου μελψδοΰ καί ποιητοΰ όχι 
μόνον τής ορθοδόξου εκκλησίας, αλλά καί παντός τοΰ χριστιανικού 
κόσμου.

Τής έν λόγορ έκδόσεως προηγείται έκτενής εισαγωγή (σ. 1—68), διη- 
ρημένη εις 6 Κεφάλαια, έν οίς όρθώς ορίζεται ή έποχή τής ακμής 
τοΰ Ρωμανοΰ, ό έ'κτος αιών, καί έπιφέρονται τά γνωστά πενιχρά βιογρα- 
φικά σημειώματα περί τοΰ ποιητοΰ (σ. 1—■ 10), έρευνάται ή ονομασία καί 
σημασία τοΰ Κοντακίου, τήν οποίαν δυσκολεύεται ό έκδοτης νά όρίση, 
καθορίζονται τά άπαρτίζοντα τό Κοντάκιον στοιχεία καί μέρη (προοί- 
μιον, έφύμνιον, μέτρον, ήχος, ειρμός, Κεφ. Β', σ. 10—17), υποδεικνύονται 
αί πηγαί έξ <δν ήντλησε τάς υποθέσεις τών ύμνων του δ Ρωμανός (Π. 
καί Κ. Διαθήκη, Έφραίμ δ Σύρος, οι πατέρες τής έκκλησίας καί οί βίοι 
τών αγίων (Κεφ. Γ' σ. 18—26), εξετάζεται ή ποίησις τοΰ Ρωμανοΰ ώς 
δράμα θρησκευτικόν τέλειον, κατά τον δρισμόν τον όποιον έξήνεγκεν δ 
Bauvy εις τό έργον του Poetes et Melodes (σ. 36), έξαίρεται ή αξία καί 
τέχνη τής ποιήσεως τοΰ Ρωμανοΰ καί τό ποιητικόν αύτοΰ έξαίρετον τά-
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λαντον, κατά την κοινήν ομολογίαν των ειδικώς περί αυτοί άσχολη- 
θέντων (Κεφ. Ε' σ. 46) καί ως κατακλείς έπιφέρεται κατάλογος των 
14 περισωθέντων έν τή’Ανατολή καί τή Δύσει κυριωτέρων κωδίκοον τών 
περικλειόντων έργα τοϋ Ρωμανού, τών οποίων γίνεται απόπειρα κατατά- 
ξεως καί έξαρτήσεως από πρωτοτύπου (μή ϋπάρχοντος μηδέ σιμζομένου, 
Κεφ. ΣΤ'σ. 53—68) άνευ θετικοί αποτελέσματος, διότι τό αρχικόν πρω
τότυπον άπωλέσθη, οί δε σφζόμενοι αρχαιότεροι κώδικες, ώς ό τής Λαύ
ρας Γ 27, του Βατοπεδίου 1041 καί ό Σιναϊτικός 925 μόλις ανάγονται 
εις τον Τ αιώνα, καί ή μεταξύ τούτων διαφορά είναι τοσαύτη ώστε νά 
μή έπιτρέπη τον ακριβή καθορισμόν τής συγγένειας αυτών προς τό αρχέ
τυπον.

Εις τά 6 τής εισαγωγής Κεφάλαια περιέκλεισεν δ εκδότης δσα περί 
τοί Ρωμανού καί τοϋ έργου αύτοϋ ήσαν έκ τών προηγουμένων εργασιών 
τών περί αύτοϋ άσχοληθέντων γνωστά, χωρίς νά προκύψη νέον τι στοι- 
χεϊον προς συμπλήρωσιν τών πολλών κενών, ά'τινα άναμένουσι τήν πλή- 
ρωσιν εις τά χάσματα καί άπορούμενα τοϋ Ρωμανοϋ.

Μετά τήν εισαγωγήν καί τήν παράθεσιν φωτογραφικοϋ αποτυπώμα
τος μιας σελίδος έκ τοϋ Πατμιακοΰ κώδ. εξ ου ή έκδοσις, άκολουθοΰσι 
τά δέκα ανέκδοτα Κοντάκια τοϋ Ρωμανού εις διαφόρους έορτάς καί πε
ριστάσεις. 1) Κοντάκιον εις τον άγιον Θεόδωρον τφ Σαββάτφ τής α έβδο- 
μάδος τών νηστειών (τοί Κοντακίου τούτου εξέδωκεν δ Πίτρα επί τή 
βάσει τριών κωδίκων (ί'δ. Analecta Sacra A, 579—81) τό προοίμιον 
καί 6 στροφάς). 2) Κοντάκιον τή Τετάρτη τής γ' έβδομάδος τών νηστειών 
«ψαλλόμενου εις έ'καστον σεισμόν καί εμπρησμόν». (Τοϋ Κοντακίου τού
του εννέα στροφαί έδημοσιεύθησαν υπό τοϋ Maas έν Byzantinische 
Zeitschrift 1906 σ. 2 —6, 316 —319, 390—403, 409 —425). 3) Κοντάκιον 
τής γ'έβδομάδος τών νηστειών «αδόμενον εις τον Νώε». (Τούτου τό προ- 
οίμιον μετά τριών στροφών έδημοσίευσεν δ Πίτρα έ'νθ’ άνωτ. σ. 451— 
453). 4) Κοντάκιον τή Κυριακή τής δ' έβδομάδος τών νηστειών «αδόμενον 
εις θυσίαν ’Αβραάμ». 5) Κοντάκιον τή Τετάρτη τής ε' έβδομάδος τών 
νηστειών. 6) Κοντάκιον τή Πέμπτη τής ε' έβδομάδος «κατανυκτικόν 
ψαλλόμενον ήνίκα καί δ μέγας πανών αδεται». 7) Κοντάκιον τή Κυριακή 
τής ε' έβδομάδος «κατανυκτικόν μδόμενον εις τον ’Ισαάκ οτι ευλόγησε 
τον ’Ιακώβ». 8) Κοντάκιον τή Τετάρτη τής Α' έβδομάδος τών νηστειών 
«κατανυκτικόν εις πλούσιον καί τον Λάζαρον». 9) Κοντάκιον τφ Σαβ- 
βάτφ τής Α’ έβδομάδος τών νηστειών «αδόμενον εις τον δίκαιον καί τε
τραήμερον Λάζαρον» καί 10) "Ετερον Κοντάκιον «εις τον δσιον καί δί
καιον Λάζαρον τόν τετραήμερον». (Τούτου εξέδωκεν ό Πίτρα (έ'νθ. avojT. 
σ. 473—475) τό προοίμιον καί 5 μόνον στροφάς, τήν α', β', γ', δ', ιη'.

Καί τά δέκα ταίτα άριθμηθέντα Κοντάκια φέρουσιν εις τήν άκρο-
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στιχίδα τό ονομα τοΰ Ρωμανού' επομένους ούδεμία αμφιβολία δτι είναι 
γνήσια τούτου ποιήματα. Ό εκδότης ήκολούθησε πιστώς τό κείμενον τοΰ 
Πατμιακοΰ κώδ. δημοσιεΰσας τοΰτο ως εχει άνευ συμπληρώσεως των κε
νών ουδέ διορθώσεων τών ορθογραφικών σφαλμάτων εξ ών γέμει τό 
χειρόγραφον.

Έκ τών δέκα τούτων Κοντακίων σπουδαιότατου είναι τό ύπ’ άριθ. 
2, ήτοι τό ψαλλόμενου εις σεισμόν καί εμπρησμόν. Έν τούτω καθορίζε
ται ασφαλώς ή εποχή τής ακμής τοΰ Ρωμανοΰ και περιγράφονται μετά 
σαφήνειας ή στάσις τοΰ Νίκα ύπ’ αΰτοΰ ως αΰτόπτου καί μάρτυρος καί 
τα φοβερά δεινά τά όποια έπληξαν τού; κατοίκους τής πρωτευοΰσης, 
ήτοι ό προηγηθείς τής στάσεως σεισμός, οί έπακολουθήσαντες τον εμφύ
λιον σπαραγμόν φόνοι, ό εμπρησμός τής πόλεως καί τών δύο μεγάλων 
καί περιφανών αυτής ναών, τής 'Αγίας Σοφίας καί τής 'Αγίας Ειρήνης, 
χτίσματα άμφότερα τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τά μεγάλα καί ιστο
ρικά ταΰτα γεγονότα, τά όποια περιγράφει ό Ρωμανός μετά δραματικής 
τέχνης, ήσαν πρόσφατα εις τήν μνήμην τών ακροατών του «καί ή μνήμη 
τούτων ήχμαλώτιζε τον νοΰν καί τήν διάνοιαν αύτοΰ καί όκνηροτέραν 
τήν γλώτταν έποίει προς τήν διήγησιν» (στροφή ιε', 318). Ούχ’ ήττον 
όμως δι’ ολίγων στίχων επαναφέρει εις τήν μνήμην αυτών τά προσφάτως 
λαβόντα χώραν καί προτρέπει αυτούς εις μετάνοιαν λέγων' «Μίαν δευτέ- 
ραν τήν πληγήν ό κτίστης έπιφέρων, άνάρώπους δέ εύρίσκων κρείττους 
μη γενομένους, αλλά καί χείρους εαυτών, τότε άθυμίαν επιφέρει εις αυ
τήν τήν τράπεζαν τής χάριτος' καυθήναι συγχωρήσας τά ά'για τά τής εκ
κλησίας... καί εξεχέετο ό θρήνος τοΰ πλήθους έν πλατείαις τε όμοΰ καί 
έκκλησίαις" τά πάντα γάρ τό πΰρ διέφθειρε» (στροφή ιδ'). «Τό πΰρ μέν 
γάρ ταϊς ύλαις ετρέφετο σπεΰδον διατρέχειν ύπ’ ανέμων επίφοβων ώθού- 
μενον προς τό κατακαίειν» (στροφή ιε'). «Νεφέλης δίκην μέν τό πΰρ έν 
δλφ τφ αέρι έκτύπει έξαστράπτον καί πάντα καταφλέγον ήχον καί φόβον 
έμποιοΰν ούκ άνέμοις εΐκον έναντίοις καί πολλοΐς, ούχ’ ύδατα φοβούμε- 
νον, προς τούτοις δέ τό ύδωρ έγείρετο τό έν τή θαλάσση, τών ανθρώ
πων δέ αί χεϊρες άνόνητοι προς έπικουρίαν. άντέτεινεν αύτοϊς τό πΰρ 
καί ένίκα καί ή θάλασσα αυτή έφιλονείκει. έκώλυε γάρ τούς φεύγειν 
έπειγομένους. δμως ιν’ εΐπω συνελών πάντα τά έν τφ άστει σύν καί 
ταΐς έκκλησίαις άμα τφ παλατίφ πάσης έλπίδος ήν έκτος δσον επ’ άν- 
θρώποις» (στροφή ις' καί ιζ'). Καί έξακολουθεΐ' «υπό μέν τούτων τών 
δεινών κατείχετο ή πόλις καί θρήνον είχε μέγαν. Σύν τούτοις δέ εικότως 
έπηύχετο καί ό βασιλεύων, σύν τούτιρ δέ σύνευνος ή τούτου, δός μοι 
βοών σωτήρ ώς καί τφ Δαυίδ σου τοΰ νικήσαι Γολιάθ'σοί γάρ έλπίζω... 
“Οτε δέ ήκουσε Θεός φωνής τής τών κραζόντων καί τών βασιλευόντων 
καί έδωκε τφ άστει τούς φιλανθρώπους οίκτιρμούς, δδυρμός πικρός γάρ
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έγεγόνει δι’ αυτούς άναιρεθέντας ξίφεσι. γυναίκες χηρείαν ώδύροντο, 
παιδες όρφανίαν, οι πατέρες ατεκνίαν, οί σΰγγονοι στέρησιν συναίμων. 
άλλοι απώλειαν έθρήνουν πραγμάτων, καί το πένθος ήν κοινόν πάση τη 
πόλει- έκειτο χαμαί δ θρόνος τής εκκλησίας» (ή 'Αγία Σοφία) (στρ. ιη', 
ιθ'). Καί κατακλείει την εικόνα τής μεγάλης συμφοράς διά των εξής συγ
κινητικών παραπόνων «Ψαλμοις εγέραιρον ποτέ Σοφίαν καί Ειρήνην 
δυνάμεις τάς ενδόξους τής άνω πολιτείας οι τοϋ βαπτίσματος υιοί, έβλε- 
πον δέ άρτι τούς ναούς τούς ιερούς κειμένους εις τό έδαφος, τό κάλλος 
τό εκ τούτων τό ένδοξον πλήρες ήν σαπρίας' ό δέ τόπος ό εκλάμπων 
φαιδρότητα φόβον νϋν ήπείλει' άπήστραπτε ποτέ τό φως εκ τοϋ κάλλους, 
άπεδίωκε νυνί τό πϋρ τούς όρώντας» (στρ. κ').

’Ιδού όποια δεινά ύπέστη ή πόλις επί τής βασιλείας τοϋ Μ. ’Ιουστι
νιανού περιγραφόμενα μετά τοσούτου λυρισμού υπό τοϋ ταϋτα έπιζήσαν- 
τος Ρωμανού καί διά τά όποια αναγράφει ή πόλις ευχαριστήρια ως λυ- 
τραιθεΐσα αυτών. Δίς δ ποιητής έν τφ ύμνω τούτιρ επαναλαμβάνει τήν 
λέξιν «δεινά» έν σελ. 99,882 «υπό μέν τούτων τών δεινών κατείχετο ή 
πόλις» καί έν σελ. 105,551 «τών περιεχόντων δεινών έξελοΰ με καί θερά- 
πευσον εμού τήν άθυμίαν». Ή λέξις δέ αυτή μεταφέρει ήμάς φυσικώς 
καί άβιάστως εις τό Κοντάκιον τοϋ ’Ακαθίστου ύμνου, εν φ δ αυτός ποι
ητής διά τήν απαλλαγήν τής πόλεως εκ τών δεινών αναγράφει εις τήν 
ΰπέρμαχον στρατηγόν τά νικητήρια καί προσφέρει ευχαριστήρια.

Οι δύο ούτοι ύμνοι τοϋ Ριομανοΰ, ό κατά τήν Τετάρτην τής γ' έβδο- 
μάδος τών νηστειών ψαλλόμενος καί περιγραφών τήν συμφοράν τής πό
λεως κατά τήν στάσιν τού Νίκα, καί δ τής ’Ακαθίστου ’Ακολουθίας, 
έχουσι στενήν σχέσιν καί συγγένειαν- ό δεύτερος είναι φυσική συνέπεια 
καί συνέχεια τοϋ πρώτου. Έπηκολούθησαν απροσδόκητα μεγάλα γεγονότα 
έν τή πόλει, σεισμός, εμφύλιος στάσις, σφαγαί τεσσαράκοντα χιλιάδων 
ανθρώπων, καταστροφαί ανήκουστοι έκ τών πυρκαϊών, θρήνοι άπαρά- 
κλητοι χηρών καί ορφανών, ζημίαι ανυπολόγιστοι ήθικαί καί ύλικαί, 
κίνδυνος καί αύτοΰ τοϋ θρόνου τοϋ ’Ιουστινιανού, τοϋ οποίου ή τρομερά 
στάσις ύπέσκαψε τά θεμέλια, ώστε ήτο επόμενον ή ευσέβεια καί πίστις 
τοϋ Ρωμανού νά έκπυρωθή εις έπταπλασίαν κάμινον, καί εις μέν τον 
πρώτον ύμνον νά άναπέμψη δόξαν είς τον Χριστόν διά την νίκην (στρ. 
κδ') καί <τήν λντρωσιν τοϋ άστεως από πάσης ταραχής, σεισμού, λιμού 
καί θνήσεως» (στρ. κε'), είς δέ τον δεύτερον, τον τής ’Ακαθίστου, νά άνα- 
γράψη τά νικητήρια καί ευχαριστήρια εις τήν Θεοτόκον ως προστάτιδα 
τής πόλεως διά τήν άπολύτρωσιν έκ τών δεινών.

Τήν τοιαύτην στενήν σχέσιν τού ύμνου τής ’Ακαθίστου μέ τά λα- 
βόντα τότε χώραν έν Κ]πόλει κατά τήν στάσιν τοϋ Νίκα ύπεστήριξα εν 
τή πρώτη περί τοϋ Ρωμανού μελέτη μου τφ 1917 έν Θεσσαλονίκη (σ. 24)
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χωρίς νά γνωρίζω τά σχετικά δημοσιεύματα τοΰ Maas, καί έπανέλαβον 
μετά νέων ακλόνητων επιχειρημάτων καί έν δεύτερα κριτική μελέτη περί 
τοΰ ’Ακαθίστου έν τη «Θεολογίφ» (1929 σ. 257—287), τά όποια έπιβε- 
βαιοΰνται καί έπικυροΰνται διά τής υπό τοΰ Mioni δημοσιεΰσεως τοΰ 
Κοντακίου εις τήν στάσιν τοΰ Νίκα.

Παραδόξως δμο>ς, μεθ’ δσα εΐπον καί έγραψα, προ ολίγων ετών (τφ 
1934) ένεφανίσθη μελέτη έν τφ «Έκκλησιαστικφ Βήματι» (φυλ. 10—20) 
τιτλοφορουμένη «ό Ακάθιστος ύμνος, σκέψεις περί τοΰ συγγραφέως αΰ- 
τοΰ» έν ή ό συντάκτης αυτή; καθηγητής τής Ριζαρείου Σχολής κ. Άν- 
δρεόπουλος χωρίζει τό Κοντάκιον από τοΰ δλου ΰμνου, καί τό μέν δέχε
ται γραφέν έπί τοΰ Ηρακλείου, διά τον λόγον δτι έπί τής βασιλείας αυ
τοί' έπολιορκήθη ή πόλις υπό τών βαρβάρων καί ύπέστη τά δεινά τά 
ύπαινισσόμενα δήθεν έν τφ Κοντακίφ, τον δε ’Ακάθιστον ύμνον βραδύ- 
τερον κατά τον ένατον αιώνα, καί δη υπό τής Κασσιανής !

Ή άναίρεσις τών υποθέσεων έφ’ ών στηρίζεται ό συγγραφεΰς θά 
ΰπερέβαινε τά όρια τής προκειμένης κριτικής, άφοΰ ά'λλώς τε έγένετο εις 
τάς δυο προμνησθείσας μελέτας μου περί τοΰ έν λόγφ ΰμνου, θά περιο- 
ρισθώ όμως εις τινα νεοφανή προσαγόμενα επιχειρήματα τοΰ καθηγη- 
τοΰ, διά τών όποιων αγωνίζεται νά μεταφέρη τον ’Ακάθιστον ύμνον είς 
τον ένατον αιώνα.

Καί γράφει δτι ό ποιητής τοΰ ΰμνου τά σκιρτήματα τοΰ Ίωάννου 
(στροφή ε' ’Ακαθίστου «καί ά'λμασιν ως ασμασιν έβόα προς τήν Θεοτό
κον») έκλαμβάνων «ώς φωνήν καί ομιλίαν εΰρίσκεται υπό ανατολικήν 
έπίδρασιν καί μάλιστα κατά τον η' καί θ' αιώνα οπότε ήλθομεν είς πυ- 
κνοτέραν καί συχνοτέραν σχέσιν μέ τους “Αραβας».

’Ατυχέστατου καί σαθρόν τό έπιχείρημα, αναιρούμενου ΰπ’ αΰτοΰ τοΰ 
Ρωμανού, δστις είς τάς κινήσεις τοΰ σώματος, είς τά μέλη τοΰ σώματος, 
είς τήν περιβολήν τοΰ σώματος, είς πάντα τά άψυχα διά τής φαντασίας 
προσδίδει φιονήν καί γλώσσαν καί στόμα, ΐνα παραστήση ζωηροτέραν τήν 
έκφρασιν. ’Ιδού τί λέγει είς τούς ΰμνους του: «Καί ουρανός σε πάσιν έκή^ 
ρυξεν ώσπερ ατόμα τον αστέρα προβαλλόμενος σωτήρ» 'καί πάλιν εϊςάνέκ- 
δοτον ΰμνον του : «Έν άρρήτφ φαιδρότητι φανείς ταΐς Μυροφόροις άγγε
λος καί χαράς περικείμενος σύμβολα xrj στολή προ τών λόγων εφβέγγετο». 
(Πρβλ. καί Κοντάκιον τοΰ Πάσχα έν «Γρηγορίφ ΓΙαλαμα» Α. 38 στροφή 
κα'). Καί όπως διά τών αλμάτων τό βρέφος έν τή κοιλία τής ’Ελισάβετ 
ώς δι’ φσμάτων έβόα προς τήν Θεοτόκον, οις φέρεται είς τόν ’Ακάθιστον, 
οΰτως ό έπί τοΰ τάφου άγγελος διά τής άπαστραπτούσης αύτοΰ στολής 
έφθέγγετο, οΰτως ό ουρανός διά τοΰ άστέρος έκήρυττε τήν γέννησιν τοΰ 
Χριστοΰ.

Ή τοιαΰτη προσωποποίησις τών αψύχων είναι συνηθεστάτη παρά
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τφ Ρωμανφ. Έν τφ Κοντακίφ αυτού εις τον Λάζαρον (έκδ. Mioni σ. 206 
στροφή η', θ', ι', ια', κέξ.) λαμβάνει χώραν θαυμάσιος διάλογος μεταξύ 
τού αδου καί τού θανάτου, εν φ ό μδης άκούσας «των ποδών τοΰ ’Ιη
σού τον κτύπον» έρωτα τον θάνατον- «τίνες οΰτοι οί πόδες οί πατήσαν- 
τες την κεφαλήν μου» καί άπαντα δ θάνατος" «οί πόδες γάρ ών άκούεις 
την φωνήν αφορώ άπειλοϋντός έστι, βήματα μέν έμβριμωμένου, κατά σοϋ 
δε όργιζομένου» καί παραινεί αύτδν να νουθετήση τήν γαστέρα του «ήν 
ούκ έχόρτασεν έως τού νΰν». Ή παρομοίωσις της φωνής των αλμάτων 
τοΰ ’Ακαθίστου καί της φωνής των ποδών τού ’Ιησού εν τφ αδη είναι 
προφανής καί προσεπικυροΐ τήν στενήν συγγένειαν των δύο ύμνων, ών εις 
καί δ αυτός ποιητής, Ρωμανός δ Μελψδός. Έν τφ αύτφ Κοντακίφ εις τον 
Λάζαρον (στροφή ζ') λέγει δ Ρωμανός δτι, δταν δ Κύριος άνήγγειλεν εις 
τούς μαθητάς του δτι Λάζαρος κεκοίμηται καί πορεύομαι άναστήσαι αυ
τόν, οΰτοι μή κατανοήσαντες δτι δ Κύριος κοίμησιν είπε τον θάνατον 
«διένευον προς άλλήλους χειρ'ι λαλοΰντες καί τη κορυφή». Βεβαίως ούτε 
οί πόδες, ούτε αί χείρες, ούτε τά άλματα τοΰ βρέφους έν τή κοιλίμ τής 
μητρός, ούτε ή κεφαλή έλάλουν, ούτε τά εντάφια, ούτε ό λίθος ιού μνήμα
τος κράζει ως λέγει έν τφ Κοντακίφ τοΰ Μ. Σαββάτου ό Ρωμανός' «’Ιδού 
τά εντάφια αντον έν τφ μνημείφ βοώοι καί δ τάφος μαρτύρεται» (στρ. ζ') 
Καί πάλιν (στρ. η'αυτόθι) «’Άνω κράζει δ λίθος και τά εντάφια κάτω». 
(’Ίδ. ήμετέραν έκδοσιν έν τφ «Άποστόλφ Βαρνάβμ» τής Κύπρου 1932.) 
Κατά ταΰτα καί δ Δαμασκηνός έμελφδησε τά γνωστά τής Παρακλητικής 
«καν υμείς σιγήσητε τοΰ Κυρίου τήν έ'γερσιν οί λίθοι κεκράξονται μάλι
στα ό άνακυλισθείς έκ τοΰ μνήματος» (ήχος Δ', στιχ. των Αίνων).

Άτυχέστατον καί σαθρόν καί τό έπιχείρημα. ότι μόνη ή Κασσιανή 
καί δ ποιητής τοΰ ’Ακαθίστου ύμνου μεταχειρίζονται τήν λέξιν εΐδωλον 
«τήν δποίαν είς 100 σχεδόν τροπάρια προηγουμένων αιώνων ούδαμοΰ 
εύρεν». Άλλ’ ή λέξις εΐδωλον ή πολλάκις παρά τφ Δαμασκηνφ άπαντώσα 
(ϊδ. Σωφρονίου Ενστρατιάδου, Ποιηταί καί Ύμνογράφοι τής έκκλησίας τ. 
Λ', 114, 112" 298, 96' 319, 253) είναι, συνηθεστάτη καί μυριόλεκτος είς τά 
Κοντάκια τοΰ Ρωμανού. Έν τφ Κοντακίφ εις τούς τρεις παΐδας λέγει 
(στροφή κς')' «δ είς τον κόσμον μέλλων έ'ρχεσθαι καί σβεννύειν τήν τών 
ειδώλων γένεσιν . . . αυτός καί νΰν ωφθη καί τών μελλόντων γενέσθαι 
τήν εικόνα ύπέδειξεν ήμΐν». Καί πάλιν είς τό Κοντάκιον τής ιβ' Αύγού- 
στου (στροφή γ')- «ήπλωτο πλάνη ή τών ειδώλων». Τρις δέ έπαναλαμβά- 
νεται ή λέξις είς τό Κοντάκιον τοΰ Άγιου Θεοδώρου (Mioni σ. 71), τό φέ- 
ρον ακροστιχίδα «δ ύμνος Ρωμανού εις τον άγιον Θεόδωρον»- έν ιή β'. 
στροφή «Μαξιμίνου λοιμοΰ βασιλεύοντος πάσα κτίσις είδώλοις έτέρπετο»- 
έν τή ζ' στροφή «Σύννους ήν ράθυμων δ παράνομος καί έτρύχετο έπί 
τφ δράματι δτι πώς ή θεά συναπώλετο τοίς άψύχοις είδώλοις αϊφνίδιον»-
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καί έν τή κγ' στροφή «Ύπερζέσας θυμφ άνεκραύγασεν είσαχθήναι τούς 
φίλους τοϋ μάρτυρος όπως ΐδωσι τήν ειδώλων έρήμωσιν». Και έν τφ Κον- 
τακίφ των Bcxiojv (στρ. γ') «τά είδωλα αυτών κατέπεσον πάλαι» (των 
Αιγυπτίων δηλαδή). Τήν αυτήν έννοιαν εκφράζει καί εις τον Ακάθι
στον έν οίς λέγει" «Λάμψας έν τή Αίγΰπτψ φωτισμόν αλήθειας έδίωξας 
τοϋ ψεύδους τό σκότος’ τά γάρ είδωλα ταΰτης (τής Αίγυπτου) σωτήρ μ ή 
ένέγκαντά σου Τήν ισχύν πέπταικεν». Καί εις τά δυο ποιήματα μέ τάς 
αύτάς λέξεις μίαν καί τήν αυτήν έκφράζει έννοιαν ό Ροψιανός’ ούδείς δέ 
λόγος συντρέχει νά άποδώσωμεν τον ’Ακάθιστον εις τήν Κασσιανήν διά 
μόνην τήν συνάντησιν μεταξύ τών ποιημάτων αυτής τής λέξεως εϊδωλον, 
κοινής εις πάντας τούς προ αυτής καί συγχρόνους ποιητάς.

Άτυχεστάτη καί αστήρικτος είναι καί ή παρομοίωσις τής πλοκής 
καί κατασκευής τών στίχων τοΰ ’Ακάθιστο j ύμνου μέ τήν ποίησιν τής 
Κασσιανής καί ιδίως μέ τά δυο αυτής ιδιόμελα τής ιγ'καί κε' Δεκεμβρίου· 
Ούδεμία σύγκρισις, ούδεμία όμοιότης μεταξύ τών δυο ποιητών, ούτε «ό 
ίδιος Νους, ούτε ή ιδία ψυχή εις τήν κατασκευήν καί ποιητικήν σύνθεσιν 
τών στίχων»’ άπέχουσι καί διαφέρουσι τόσον άπ’ άλλήλων καί πατά τόν 
νοΰν καί κατά τήν ψυχήν καί κατά τήν τέχνην καί κατά τήν σύνθεσιν 
καί κατά τόν παλμόν καί κατά τήν ποίησιν, δσον άπέχουσιν άνατολαί από 
δυσμών.

Άρκει ή προσεκτική άνάγνωσις ενός καί μόνον ύμνου τοΰ Ρωμανού 
νά απόδειξη τήν πνευματικήν καί γλωσσικήν συγγένειαν τήν μεταξύ αύ- 
τοΰ καί τοΰ Ακαθίστου’ ό αναγνώστης θά συνήντα δλα τά σχήματα 
τοΰ λόγου, τάς παρομοιώσεις, τάς μεταφοράς, τάς αντιθέσεις, τάς παρο
νομασίας, τήν παντελή ταυτότητα καί ως προς τήν εσωτερικήν καί εξωτε
ρικήν μορφήν τοΰ λόγου καί θά έπείθετο ασφαλώς δτι εις καί δ αυτός 
είναι δ ποιητής τοΰ ’Ακαθίστου ύμνου, δ καί τών ιδιομέλων Κοντακίων 
μελφδός, ό μέγας Ρωμανός.

Ή ίσχυροτέρα καί αδιάσειστος άπόδειξις δτι ποιητής τοϋ Κοντακίου 
«τή ύπερμάχφ στρατηγφ τά νικητήρια» καί τών Οίκων «’Άγγελος πρω
τοστάτης» κέξ. είναι δ Ρωμανός, κεϊται εις τό κατά τήν Μ. Δευτέραν Κον- 
τάκιον αύτοΰ εις τόν Πάγκαλον ’Ιωσήφ, τό φέρον ακροστιχίδα «εις τόν 
’Ιωσήφ Ρωμανοΰ». Οί οίκοι τούτου πλέκονται προς τό: «’Άγγελος πρωτο
στάτης» (Pitra, Anal. Sacra A, 67-77). ’Άρα δ Ροψιανός δ κατά τόν ζ'αί- 
ώνα άκμάσας γνωρίζει τόν ύμνον τούτον τής’Ακαθίστου ’Ακολουθίας, τόν 
όποιον συνέταξεν έπί τή απαλλαγή τής πόλεως από τών δεινών, καί κατ’ 
αυτόν άλφαβητικώς έποίησε καί άλλους, ως είναι καί δ εις τήν Κοίμησιν 
τής Θεοτόκου (Pitra, ένθ’ άνωτ. σ. 263-272) καί επομένως ουδέ πόρρω- 
θεν δΰναται νά έχη οίανδήποτε σχέσιν ό ύμνος μέ τήν Κασσιανήν άκμά- 
σασαν κατά τόν θ' αιώνα.
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Ή έ'κδοσις τών 10 Κοντακίων τού Ρωμανού υπό τοϋ Ίταλοΰ Μϊοηϊ 
έκτος τοϋ δτι έγνώρισεν ήμιν δέκα νέα αριστουργήματα τοϋ μεγάλου 
ποιητοΰ, έχυσεν άπλετον φώς καί εις τό σκοτεινόν ζήτημα τοϋ ’Ακαθίστου 
ϋμνου, τό οποίον έθεωρεΐτο σκάνδαλον, πώς εις ύπόθεσιν χαροποιάν, οϊα 
είναι ή εορτή τοϋ Ευαγγελισμού, διά την οποίαν είδικώς έποιήθη δ ύμνος 
εν φ αντηχεί τό «χαΐρε», ύπεισήλθε παιάν νικηφόρος έξυμνών την ύπέρ- 
μαχον στρατηγόν. Τό σκάνδαλον μέ την άγόρευσιν τοϋ Ρωμανοϋ καί την 
έξιστόρησιν τών καταλαβόντων την πόλιν δεινών θεωρείται λήξαν καί 
δφείλομεν χάριτας είς τον φιλόπονον εκδότην τοϋ ιστορικού τοΰτου Κον
τακίου διά τοϋ οποίου δ άδάμας τοϋ ’Ακαθίστου ϋμνου έπικολλάται πάλιν 
είς τό άποψιλωθέν στέμμα τοϋ αθανάτου ποιητοΰ.

t Ο ΠΡ. ΑΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑ'ΓΙΑΛΗΣ

Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης. Α'. 'Ιστορικόν λεξικόν τής Νέας ’Ελ
ληνικής τής τε κοινώς όμιλονμένης και τών ιδιωμάτων. Τόμος 
δεύτερος ΑΝ-ΑΠ. Σελ. 647-\·κγ· 4°. Έν Ά&ήναις 1939. Τνπο- 
γραφεϊον «'Εοιία».

Ό δεύτερος τόμος τοϋ ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής δ τό
σον άνυπομόνως αναμενόμενος υπό τών άσχολουμένων περί την Ελλη
νικήν γλώσσαν τήν τε άρχαίαν, την μεσαιωνικήν καί την νεωτέραν, ει- 
δεν, ευτυχώς, τό φώς τής δημοσιότητος κατά τούς τελευταίους μήνας τοϋ 
λήγοντος έτους. Είς τάς σελίδας αύτοϋ περιλαμβάνονται τά από τοϋ αν 
μέχρι τοϋ άπώρνγα (ή) άρθρα, εν δε τφ προλόγφ υπάρχει πλούσιος πί- 
ναξ τών από τής δημοσιεύσειος τοϋ πρώτου τόμου έκδοθέντων καί άπο- 
δελτιωθέντων εντύπων, προς δε καί τών κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 
άποδελτιωθέντων χειρογράφων, άτινα περιήλθον είς τήν κατοχήν τοϋ 
γραφείου τοϋ 'Ιστορικού λεξικοΰ. Έν τέλει τοϋ τόμου παρατίθεται μι
κρός κατάλογος προσθετέων άρθρων, αναγράφονται δ’ έν μια σελίδι καί 
αί είς τά δημοσιευθέντα άρθρα τοϋ τόμου προσθήκαι καί διορθώσεις· 

Έν τφ μετά περισσής έπιμελείας έκδοθέντι δευτέρφ τούτφ τόμφ 
έφηρμόσθη, ως είκός, ή έν τώ πρώτφ τόμφ άκολουθηθεΐσα μέθοδος· έν 
τφ πρώτφ δήλα δή μέρει έκάστου άρθρου, μετά τό λήμμα, αναγράφον
ται αί κατά τόπους παραλλαγαί τής λέξεως, έν τφ δευτέρφ δίδεται ή 
έτυμολογία αυτής μετά συντόμων παρατηρήσεων, έν δέ τφ τρίτφ σημει- 
οΰνται αί διάφοροι σημασίαι, ως προότης άναγραφομένης τής αρχαίας ή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:21 EEST - 3.236.241.27


