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1. Γενική είναι ή σΰγχυσις, των διαπραγματευομένων to θέμα τής 
ποιήσεως εις τό Βυζάντιον, μεταξύ τής θρησκευτικής καθόλου στιχουργίας 
και τής εκκλησιαστικής ποιήσεως. Δηλονότι αναμειγνύονται κατά την έξέτα- 
σιν είδολογικώς και χρονικώς ποιηταί άσχετοι προς άλλήλους, ως ό Γρηγό- 
ριος μετά τοϋ Ρωμανού καί ό Πισίδης μετά τού Δαμασκηνού. Τούτο είναι 
βασικώς άτοπον. Διότι ή προέλευσις καί ό σκοπός καί τά εκφραστικά μέσα 
έκάστης κατηγορίας ποιητών είναι διάφορα.

Ούτω π.χ. θρησκευτικήν ποίηαιν έχουν πάντες οι λαοί τής γής καί εις 
πάσας τάς εποχάς. 'Υπό τον γενικόν τούτον δρον νοείται ή ποίησις εκείνη 
ή οποία εκφράζει εσωτερικά συναισθήματα τού ανθρώπου λατρείας προς τό 
θειον, άνατάσεως προς τό υπερπέραν, αγωνίας έκ τής συναισθήσεως τής 
πάλης τής ζωής προς τον θάνατον, κυλινδισμού ακόμη έκ τής αμαρτίας. Ή 
θρησκευτική αυτή ποίησις είναι ίδίμ προσωπική, μετέρχεται δέ καί προσω
πικά μέσα έκφράσεως, άντιθέτως προς τήν λατρευτικήν ποίησιν, ή οποία 
εκφράζει γενικώτερα συναισθήματα. Προσωπική π.χ. είναι ως θρησκευτική 
ποίησις ή τού Πινδάρου, ενώ λατρευτική ή τών ’Ορφικών, οι συγγραφείς 
τών ύμνων τών οποίων δεν εκφράζουν απλώς τά ίδια συναισθήματα διά 
προσωπικήν Ικανοποίησιν, αλλά προχωρούν εις τήν έκφρασιν τών ικεσιών, 
τών ελπίδων, τής λατρείας τών πιστών.

2. Εις τό Βυζάντιον συμβαίνει νά έχωμεν προσωπικούς ποιητάς οι 
οποίοι νά μή έγραψαν διά λατρευτικούς λόγους, ως είναι ό Γρηγόριος ό

1 Διά νά στηρίξω τάς απόψεις μου έξετάζω είς τό πρώτον μέρος ίστορικώς καί 
πραγματικώς τήν διάκρισιν ώς εγώ τήν διδάσκω. Είς τό δεύτερον μέρος επιχειρώ 
σύγκρισιν μεταξύ δύο ομάδων κειμένων ( άνά εν θρησκευτικής καί εκκλησιαστικής 
ΰμνογραφίας), τά όποια παραθέτω είς τό τρίτον μέρος τής μελέτης κατά τάς καλυ- 
τέρας σημερινός εκδόσεις, έκτος τοϋ ΚΖ’ ύμνου τοϋ Ρωμανού, τό όποιον καί λόγφ 
τοϋ μήκους του καί τοϋ προσφάτου τής έκδόσεώς του δέν έκρινα ότι έπρεπε νά 
παραθέσω.

2 Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν ( β' 
έκδ.), Α', 1958, σσ. 167 - 171.
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66 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

Θεολόγος η ό Συνέσιος. Καί ποιητάς εκκλησιαστικούς οι όποιοι έγραψαν 
διά λειτουργικούς σκοπούς μόνον, δηλαδή λατρευτικούς, ως ό Ρωμανός. 
’Έχομεν ακόμη ποιητάς οί όποιοι έγραψαν και διά τον εαυτόν των, κα'ι διά 
τούς πιστούς, ως ό Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων και ό Ιωάννης ό Μαυρόπους. 
"Αλλοι τέλος, οι επιγραμματοποιοί κυρίως, έγραψαν θρησκευτικήν ποίησιν 
παραλλήλως προς τήν κοσμικήν, ως ό Άγαθίας και ό Μανουήλ Φίλης, είτε 
εκκλησιαστικήν ποίησιν παραλλήλως προς τήν κοσμικήν, ως ό Θεόδωρος 
Πτωχοπρόδρομος. Εύνόητον είναι ότι καί ή διάθεσις των έν λόγφ συγγρα
φέων ήτο διάφορος. Ή εκκλησιαστική ποίησις ήτο κυρίως λειτουργική. Δεν 
τήν αποκαλώ όμως λειτουργικήν, διότι δεν είσήγετο πάντοτε εις τήν Εκκλη
σίαν (έγράφησαν πολύ περισσότερα από όσα έχρειάζετο ή Εκκλησία εις 
τάς ακολουθίας της), ή καί άν είσήχθη δεν έμεινε μέχρι των ημερών μας. 
Ούτω π.χ. ούτε όλοι οί κανόνες τοΰ θεοτοκαρίου, οι ευρισκόμενοι χειρό
γραφοι, είσήχθησαν εις τα (έντυπα από τοΰ ις·' αί.) λειτουργικά βιβλία, 
ούτε οί ύμνοι τοΰ Ρωμανού τοΰ Μελφδοϋ, οί όποιοι είσήχθησαν καί, διά 
λόγους τούς οποίους έχομεν αλλαχού αναπτύξει *, έξώσθησαν, διετηρήθη- 
σαν, πλήν προοιμίων τινών, πρώτων οΐκιον καί καθισμάτων.

3. Ή προσωπική ποίησις έξεπορεύετο από βαθυτάτην μεταφυσικήν 
ανησυχίαν, ως εις τήν περίπτωσιν τόδν Γρηγορίου καί Συνεσίου καί έφθανε 
μέχρι τής έκφράσεως απλών επαίνων εις τούς επιγραμματοποιούς. Άνεζήτει 
δ’ εκφραστικά μέσα λόγια, συνήθη εις τούς συγγραφείς τών προτύπων της. 
Τά πρότυπά της υπήρξαν όμαις εθνικοί τούς οποίους πάντας δεν γνωρίζομεν 
σήμερον. Ούτω π.χ. οί ορφικοί ύμνοι οί όποιοι μάς είναι γνωστοί πρέπει νά 
είναι μικρόν μόνον μέρος τής λατρευτικής έκφράσεως τής μυστηριακής τού
της θρησκείας, ή οποία δεν ήτο ή μόνη τελετουργική έκφρασις τών αρχαίων. 
Οί ομηρικοί πάλιν ύμνοι, οί πινδαρικοί, οί βακχυλίδειοι, οί θρησκευτικοί 
ύμνοι ( προσωπικής χροιάς ) τών ’Αλεξανδρινών, ως τού Καλλιμάχου, άνεχω- 
νεύθησαν μέσα εις τον νέον κόσμον τής Χριστιανικής θρησκείας, όταν μάλι
στα οι ποιηταί της ήσαν σοφοί καί έσχον εθνικούς διδασκάλους, ήγάπων δε 
μέ πάθος τούς αρχαίους ύμνογράφους, τον "Ομηρον, τούς Τραγικούς καί τούς 
’Αλεξανδρινούς ακόμη, πλησιεστέρους αυτούς προς τήν ιδιοσυγκρασίαν των.

Επόμενον ήτο, υπό τοιαύτας προϋποθέσεις, δεδομένου ότι οί Χριστια
νοί προσωπικοί ποιηταί ήσαν "Ελληνες ή Έλληνίζοντες, νά χρησιμοποιή
σουν το κατά παράδοσιν όργανον τής Ελληνικής ποιήσεως καί τούς τρόπους 
αυτής, δηλαδή τά είδη καί τά μέτρα. Ή δέ προσήλωσις αύτη προς τήν 
παράδοσιν υπήρξε τοσαύτη, ώστε καί ιδιωματικώς νά γράψη ό Συνέσιος 
π.χ. Αυτός είναι ό λόγος διά τον όποιον δεν έπειράχθηκαν καθόλου οί έν 1

1 Εισαγωγή Α'2, 1958, σσ. 207 - 208.
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λόγω θρησκευτικοί ποιηταί χρησιμοποιήσαντες τά αρχαία προσφδιακά μέτρα, 
δακτυλικά, άναπαιστικά, ίαμβεΐα, ήρωελεγεΐα, ανακρεόντεια κλπ., ουδέ έδί- 
στασαν ν’ ακολουθήσουν την χρήσιν των ειδών ( μορφή ύμνων )' απλώς έθε- 
τον εις παλαιούς ασκούς τον νέον οίνον.

’Εάν λάβωμεν ύπ’ δ'ψιν δτι οι ποιηταί οΰτοι ή εγεννήθησαν και ηύξή- 
θησαν ως εθνικοί (Συνέσιος) ή έζησαν προ τής διαμορφώσεως τοϋ δόγμα
τος, διά την οποίαν οί ίδιοι έμόχθησαν (ως ό Γρηγόριος), έννοοΰμεν διατί 
ό ενθουσιαστικός τόνος τής ποιήσεώς των εξέρχεται τοΰ κλοιού τής στενής 
δογματικής λατρευτικής ποιήσεώς, τής άπηχοΰσης πρωτίστως τάς Γραφάς, 
και άφίνεται εις πτήσεις μεταφυσικάς, παραχωρών θέσιν έστιν δτε καί εις 
αυτήν τήν μετάπτωσιν τής αμφιβολίας ή τής άπογοητεύσεως. ’Ελλείπει επο
μένως ή σταθερότης εκείνη ή οποία είναι αναγκαία διά τον άπλοϋν άνθρω
πον, τον αίσθανόμενον τήν ανάγκην νά συνομιλήση μετά τοΰ Θεού δι* απλών 
έξομολογητικών ή ικετευτικών εκφράσεων. Κατά ταϋτα ή προσωπική ποίησις 
είναι θρησκευτική άλλ’ ούχί λατρευτική. Διαφέρει κατά τήν προέλευσιν, τά 
εκφραστικά μέσα, τήν παιδείαν καί τήν διάθεσιν τών συγγραφέων της.

4. ’Απεναντίας ή εκκλησιαστική ποίησις, ή λατρευτικού χαρακτήρος, 
ή γραφεΐσα προς λειτουργικήν χρήσιν, αδιάφορου αν είσήχθη ή παρέμεινεν 
εις τά λειτουργικά βιβλία, προέρχεται από τον μοναστικόν κόσμον, διά τον 
όποιον ή γνώσις ταυτίζεται προς τήν πίστιν, καί ή σοφία είναι μωρία. 
Προέρχεται από μοναστηριακά κέντρα τής Συρίας, τής Παλαιστίνης, τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τού ’Άθω κατόπιν, δπου βαρύνει άμετακλήτως τό 
δόγμα, ή ιερά παράδοσις, αί Γραφαί, τά μαρτύρια τών αγίων, ή’Εκκλησία. 
ΙΙοιηταί δπως ό Ρωμανός ή ό Άνδρέας Κρήτης δεν είναι δλιγώτερον βασα
νισμένοι ψυχικώς από τον Γρηγόριον, ούδ’ έχουν περί τοΰ θείου άπλουστέ- 
ραν ιδέαν από τον Συνέσιον. Ζοΰν δμως τήν επίκοινον ζωήν ή οποία ενώ
νει αυτούς προς τό εκκλησίασμα διά τό οποίον γράφουν. Υπάρχει δι’ αυ
τούς τό εγώ αλλά κυρίως υπάρχει τό σύ. 'Υμνούν δι’ εαυτούς καί διά τούς 
άλλους, συντρίβονται, παρακαλοϋν, αφηγούνται, ψάλλουν, δοξολογούν δι’ εαυ
τούς αλλά κυρίως διά τούς πιστούς. Υπάρχουν καί δι’ αυτούς οι αρχαίοι 
ως γλώσσα κυρίως, καί επωφελούνται τού πράγματος. 'Υπό τήν πίεσιν ενός 
αρχαϊσμού διαφαινομένου από τοϋ ογδόου αίώνος, εγκαταλείπουν τήν απλό
τητα τής εκφράσεως τοΰ Ρωμανού καί τών διαδόχων του, αλλά πάντως στη
ρίζονται επί τής γραφικής βάσεως. Οί ύμνογράφοι αυτοί επηρεάζονται, ως 
θά ίδωμεν, καί από τήν άρχαίαν ποίησιν καί δή από τήν χριστιανικήν ρη
τορικήν, ή οποία διεμορφώθη κατά τούς κλασσικούς. Άλλ’ είναι ή φυσική 
εξέλιξις, ή αυθόρμητος πορεία τής εκφραστικής συνήθειας τής χριστιανικής 
συναγωγής, τής « εκκλησίας », ή οποία ύφίσταται βαθυτάτην εβραϊκήν (καί 
εν συνεχείφ μικράν συριακήν) έπίδρασιν.
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Δυνάμεθα νά τούς χωρίσωμεν εις τέσσαρας περιόδους. Εις τούς προ 
τοϋ Ρωμανού, εις αυτόν και τούς συγγραφείς ύμνων, εις τούς γνησίους συγ
γραφείς κανόνων, καί εις τούς μετέπειτα ύμνογράφους (από τοϋ 1000). Αι 
τρεις πρώται κατηγορίαι διακρίνονται από την συνύπαρξιν τού ταλάντου 
τής ποιήσεως καί τής μουσικής. Ή τελευταία ακολουθεί εις την μουσικήν 
τα ίχνη των προηγηθεισών.

Τόσον οί μεγάλοι συγγραφείς ύμνων ό'σον καί οί διαπρεπέστεροι συγ
γραφείς κανόνων, συντόμων, στιχηρών, δοξαστικών, τροπαρίων καί ιδιομέ
λων, έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων (Φωτίου, τοϋ φερομένου ως Ίω. Δαμα
σκηνού ανεψιού του Ίωάννου, τοϋ καί συγγραφέως των ιαμβικών κανόνων), 
ακολουθούν τά τονικά μέτρα, σχέσιν έχοντα άφ’ ενός προς την ελληνικήν 
ρυθμικήν διατύπωσιν τής μεταφράσεως τών έβδομήκοντα (υπό τινα συρια- 
κήν ειδολογικήν έπίδρασιν ενίοτε, προκειμένου περί τών ύμνων).

Κατά τον αυτόν λόγον καί ή γλωσσά είναι δημώδης, ούχί ή τής ελλη
νικής χριστιανικής ρητορικής (ή οποία θά έπηρεάση από τοϋ ογδόου αίώνος 
τούς κανόνας), άλλ’ ή κοινή τών ευαγγελίων, τής ελλην. μεταφράσεως τών 
Ο' καί τών ελληνικών συναξαρίων καί λειμωνάριων!

’Αλλά καί από άπόψεως περιεχομένου ή εκκλησιαστική ποίησις είναι 
διάφορος: Οί νμνοι τού Ρωμανού έχουν επικολυρικόν χαρακτήρα, λόγφ 
τού διαλόγου, τοϋ οποίου στερούνται οί ύμνοι τού Συνεσίου, τοϋ Γρηγο- 
ρίου, τού Σωφρονίου. Χαρακτηρίζονται από τήν διήγησιν, τον διάλογον καί 
δή τήν άνθρωποποιητικήν δΰναμιν τού Ρωμανού. Εντός των κινείται ολό
κληρος αντικειμενικός κόσμος, ιερά πρόσωπα τών Γραφών, τής Εκκλη
σίας, άνθρωποι τοϋ λαού. Ώς προς τούς κανόνας, ούτοι εισάγουν τό εν
θουσιαστικόν στοιχεΐον τό οποίον καταλύει τήν διήγησιν καί τον διάλογον, 
υψώνουν τήν προσευχήν, τήν αγωνίαν, αλλά καί τήν χαράν τοϋ πιστού 
προς τά άνω, παρασύρουν προς μίαν πνευματικήν ευωχίαν ικανοποιού
σαν τήν διψαλέαν ψυχήν τού απλού ανθρώπου. Είναι περίεργον φαινο
μενικούς τό ό'τι έγράφησαν, υπό τήν έπίδρασιν τού αρχαϊσμού, εις γλώσ
σαν μή κοινήν καί οί ποιηταί των έξεμεταλλεύθησαν πολλά λόγια στοιχεία, 
σχήματα καί εκφράσεις. ’Αλλ’ ή ανάγκη τής ύψώσεως από τά καθημερινά, 
μία βαθυτέρα άντίθεσις προς τήν άνθρωποποιίαν τών ιερών προσώπων 
τοϋ Ρωμανού, μία τάσις προς διαχωρισμόν τών θείων από τά καθημερινά 
ήγαγεν εις αυτόν τον αρχαϊσμόν.
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Β' - Η ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

5. Προς διαπίστωσιν των ανωτέρω προβαίνω περαιτέρω είς άντιπαρά- 
θεσιν άνά δύο κειμένων, εξ ών τό πρώτον ανήκει εις την προσωπικήν θρη
σκευτικήν ποίησιν και τό δεύτερον εις τήν τήν άπρόσωπον λατρευτικήν. 
Μολονότι δέ δεν έπελέγησαν ταΰτα διά τήν απόλυτον καθ’ εαυτά αισθη
τικήν των αξίαν, έν τούτοις δμως ανήκουν είς άνεγνωρισμένους ποιητάς καί 
ύμνογράφους καί, τα λατρευτικής ποιήσεως, ακούονται ακόμη ψαλλόμενα εις 
τήν ’Εκκλησίαν κατά τάς ακολουθίας. Επόμενον ήτο δτι άπτονται δογμα
τικών θεμάτων, ως ή άσπορος κύησις τοΰ Χρίστου καί τό τρισυπόστατου 
τής θεότητος, έχουν γραφή είς λόγον υψηλόν καί καθ’ εαυτά λαμβανόμενα 
δεν είναι απλά κείμενα δυνάμενα νά νοηθούν εκ πρώτης δ'ψεως. Τό πρώτον 
ζεύγος είναι άντιπαράθεσις στίχων τοΰ Συνεσίου (ή* 413) 1 εκ τού τρίτου 
τών ύμνων του άφ’ ενός, καί τού Λέοντος Τ' (f 911) εξ ιδιομέλου τής 
Πεντηκοστής, άμφοτέρων άναγομένων εις τό Τριαδικόν τής θεότητος. Τό 
δέ δεύτερον ζεύγος άντιπαράθεσις ανακρεόντειου ύμνου τού Σωφρονίου 
πατριάρχου Ιεροσολύμων (f 638) 1 2 3 προς κανόνα τοΰ Κοσμά Τεροσολυμί- 
του επισκόπου Μαϊουμά ( η' αί.)8, άμφοτέρων άναφερομένων είς τό θέμα τής 
'Υπαπαντής τού Κυρίου, προς δ παρεξετάζεται ό ΚΖ' ύμνος τού Ρωμανού.

6· Είς τήν πρώτην περίπτωσιν Συνεσίου - Λέοντος, έχομεν βεβαίως 
τήν διαφοράν α') τής γλώσσης, δημωδεστέρας ως προς τον βασιλέα καί β') 
τής στιχουργίας, προσφδιακής ως προς τον Συνέσιον, τονικής ως προς τον 
Λέοντα. ’Εκτός τής κοινότητος τοΰ δέματος, κοινή είναι ή δογματική βάσις 
δεδομένου δτι ή διδασκαλία περί αγίας Τριάδος διεμορφώθη ήδη κατά τήν 
β οίκουμ. Σύνοδον (381), μεθ’ ήν χρονικώς γράφουν οί ποιηταί, καί 6 
εγγύτερος καί ό προς αυτήν άπώτερος.

'Ο Συνέσιος δμως είναι πλησιέστερος προς τον Πλωτϊνον (εν, 
μονάς, άριάμός, τριάς) ενώ δ Λέων προς τά δόγματα (τρισυπόστατος, άχρό- 
νως, άγιος, έπεδήμησεν) καί τήν Γραφήν (τό παράκλητον πνεύμα τό εκ τοΰ 
πατρός εκπορευόμενου). ‘Ο Θεός τοΰ Συνεσίου ορίζεται ώς νους, φΰοις εν 
νοεροϊς, ϋηλυ καί αρρεν, τό τίκτον καί τό τικτόμενον. 'Ο Χριστός κλεινά 
σοφία δημιοεργός, είς δέ τον Πατέρα άποδίδεται τό άπίθετον άρρητοτόκος. 
Βεβαίως τό δόγμα καί εδώ είναι άκέραιον: 'Ο Θεός χαρακτηρίζεται φώς καί 
τριάς ώς εις τό σύμβολου τής πίστεως. Τριάς ών ό Θεός εξακολουθεί νά

1 Εισαγωγή Α'2, σσ. 179 - 180.
2 Αυτόθι, σσ. 180 - 183.
3 Αυτόθι, σ. 206.
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είναι μονάς, ή δέ τομή χών προσώπων τής αγίας Τριάδος είναι νοερά, και 
άσχιστον ετι το μεριαάέν έ'χει! Εις χόν ρηχορικόν αυτόν λόγον χόν πλήρη 
σχημάτων ( επαναλήψεων, αντιθέσεων κλπ.) διασώζεται ή υψηλή ποίησις : ό 
Θεός είναι φώς κρυπτόμενον ίδίαις αυγαϊς! 'Ο Συνέσιος δεν σκέπτεχαι, 
είναι ένθεος, υμνώ οε, μονάς \ υμνώ σε Τριάς, κραυγάζει καί χό ρήμα δει
κνύει, δχι δεν φιλοσοφεί δ ποιηχής εν ψυχρφ, άλλ’ δχι οί σχίχοι χου είναι 
πήξις χοϋ έκρηκχικοϋ χου ενθουσιασμού.

Εις χόν Λ έ ο ν χ α πάλιν δ χόνος είναι χαμηλόχερος αλλά σταθερώτε- 
ρος. 'Ο ψάλλων χό ΐδιόμελον πισχός συλλαμβάνει Θεόν δχι χόν χής Φιλοσο
φίας άλλα τον Πισχεως: Παχήρ, Υιός, Πνεύμα “Αγιον διακρίνονχαι όνο- 
μασχικώς καί εκ χοϋ συμβόλου χής Πισχεως αντηχούν μετουσιωμέναι 
εκφράσεις (έγέννψεν, δοξαζόμενον, εκπορευόμενον...). 'Ο Θεός είναι πλέον 
μία δΰναμις, μία ουσία, μία Ίλεότης (πρβλ. το τού Συνεσίου πανθεϊστικόν : 
εν καί πάντα, εν καθ’ εαυτό καί δι’ απάντων). Τό έπίθετον δεν είναι πλέον 
τό ξενίζον τοΰ Συνεσίου (άρρητοτόκε, άσχιστον), χό διά μετοχών έκφραζό- 
μενον. Ό Λέων γνωρίζει θεόχηχα τρισνπόστατον, δ Υιός είναι ανναΐδιος, 
σύν&ρονος (χω ΙΙαχρί), χό Πνεύμα δρίζεχαι εν Υιω άναπανόμενον, δ 
αγγελικός ύμνος αντηχεί εντός τοΰ ιδιομέλου: άγιος ό Θεός, άγιος ισχυρός, 
άγιος άάάνατος, ή ρηχορική έχει υποχωρήσει, μολονόχι χό ποίημα αρχίζει 
μέ μίαν παρακέλευσιν: Δεϋτε λαοί,... προσκυνήσω μεν. ’Απευθύνεται ήδη 
προς τούς πιστούς (λαοί), δχι προς τον μύστην, τον ένα τοΰ Συνεσίου 
( υμνώ, δχι ύμνοΰμεν)! 1 Ή παρακέλευσις συν τή προόδφ γίνεται πράξις 
(προσκυνούντες), το ίδιόμελον εκφράζει τον συνέχοντα τον βασιλέα σεμνόν 
σεβασμόν, συγκεκρατημένον, δχι εκρηκτικόν, δπως εις τον Συνέσιον. Τέλος 
δ Λέων δμιλεϊ προς τό εκκλησίασμα, ενώ δ Συνέσιος διαλέγεται προς τον 
Θεόν (εΐ, Σύ, σε). Είναι καί τούτο δείγμα διαφόρου ψυχικής στάσεως. Εις 
τον βασιλέα υπάρχει δ κατεσταλαγμένος πιστός, εις τον φιλόσοφον επίσκο
πον άνακυκάται ακόμη ή ελληνική διάθεσις των δμηρικών, τών ορφικών 
κλπ. λατρευτικών ύμνων τής αρχαίας θρησκείας εις τήν δποίαν έγεννήθη, 
από τήν δποίαν δεν ήδυνήθη πλέον νά έκφύγη δλοσχερώς διά βίου.

7. Εις τήν περίπτωσιν τής άντιθέσεως τού πατριάρχου Σωφρονίου 
καί τού επισκόπου Κοσμά, ή χρονική άπόστασις είναι πολύ μικροτέρα, 
καθώς ελλείπει καί τό εθνικόν περιβάλλον από τό όποιον εξεπήδησεν δ 
Συνέσιος. Ό Σωφρόνιος ασφαλώς αρχαΐζει, δχι μόνον ως προς τήν 
γλώσσαν, αλλά καί ως προς τήν νοοτροπίαν. Άλλ’ ή διπλή επίδρασις τού

1 Πρβλ. έν τούτοις είς τήν λατρευτικήν ΰμνογραφίαν: Ύμνοΰμεν Πατέρα, 
ΥΙόν και άγιον Πνεύμα Θεόν... ή Σε ύμνοΰμεν, Σε ενλογοϋμεν, Σοι ενχαριοτονμεν, 
Κύριε...

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:49 EEST - 34.211.113.242



Αισθητική διαφοροποίησις θρησκευτικής καί εκκλησιαστικής ύμνογραφίας 71

Ελληνισμού καί τού Εβραϊσμού1 εις τον λογιώτατον εκείνον όίνδρα, δεί
γμα διχασμού τής λογίας από τήν δημώδη παράδοσιν, δίδει εις αυτόν ευκαι
ρίαν διπλής έκφράσεως (αφού 6 πατριάρχης έγραψε καί εις ρυθμοτο νικά 
μέτρα λειτουργικά μέλη)1 2. Επομένως ό αρχαϊσμός τού Συνεσίου είναι 
περισσότερον ζήτημα παιδείας παρά ζωής- ό πατριάρχης τούς εθνικούς 
ποιητάς τούς γνωρίζει εξ αναγνώσεων, τούς πλησιάζει μέ θαυμασμόν, τούς 
αφομοιώνει μακράν πάσης εΰνικής διαθέσεως καί « είδωλολατρικής » προε- 
λεΰσεως. Τό είδος, ή γλώσσα, ή έκφρασις δηλαδή τών αρχαίων τον συγκι- 
νεΐ καί τής δίδει μίαν ακόμη ευκαιρίαν νά ξαναζήση. Υποτάσσει επομένως 
τήν θρησκευτικήν του διάθεσιν καί τήν δογματικήν του πίστιν εις μίαν 
έκφρασιν ξένην προς τήν αισθητικήν άγαιγήν τού ποιμνίου του καί, πέραν 
αυτού, τής δλης ανατολικής Εκκλησίας. Τά άνακρεόντειά του είναι τό εγώ 
του, ενώ όταν χρειασθή τό ον, τήν κοινότητα τής προσευχής μετά τού ποι
μνίου του, θά έκφρασθή διά ιδιομέλων, τροπαρίων ρυθμοτονικών, κατά τήν 
διαμορφωθεΐσαν ήδη παράδοσιν τού λειτουργικού λόγου. Άλλ’ εδώ μονο
λογεί, ως ό Συνέσιος (παρέλϋω, προσάι/ιω), δεν διαλέγεται.

Διά νά γίνη αισθητοτέρα ή άντίθεσις τής διαπραγματεύσεως τού θέμα
τος τής Υπαπαντής από τούς αγίους ίεράρχας καί ποιητάς, παραθέτω 
περαιτέρω τό απόσπασμα τού Λουκά β', 22 - 39, δπου ή ευαγγελική διήγη- 
σις τού γεγονότος. Διότι εις άμφοτέρους ύπόκειται ή διήγησις. Ό Σωφρό
νιος μάλιστα τό λέγει (βιβλίον κόμιζε, Λουκά,).

Ή γλώσσα του είναι χαρακτηριστική τής προσπάθειας νά ύποκατα- 
στήση τά γνώριμα διά τών δλιγώτερον κοινών ή διά τών σπανίων. ’Άστυ 
είναι τά 'Ιεροσόλυμα (άστει) καί έ'θνος οί Ίσραηλΐται (ε&νος Ισραήλ). 
Όμιλε! περί μεγάρων ιερόν, δόμος ϋεοιο είναι δι’ αυτός ό ναός τού Σολο- 
μώντος. Τον Χριστόν άποκαλε! ζάίλεον πάϊν, γόνον ϋεοΐο καί τά βήματά 
του είναι δεαποτικδν ίχνος. Όμιλε! περί μερόπων, 6 Χριστός είναι καί 
βροτός, οι θεοπάτορες τοκήες, ή Μαριάμ είναι ή τεκονσα καί ή παρθένος 
καί πάναγνος (πάναγνε), αλλά καί κούρη. Ό Συμεών ιερεύς, αί ήμέραι τού 
καθαρισμού τού Λουκά, τό σαράντισμα δηλονότι, αγία λοχείη, έχομεν τρυ- 
γόνας αντί νεοσσών περιστερών’ άναγινοόσκομεν περί πελειάδων, καλούμεθα 
δέ προϋ·έειν. Αί μεταποιήσεις τού λόγου τής Γραφής άπομακρΰνουν ημάς 
από γνωρίμους ήχους δηλωτικούς γνωρίμων εννοιών. ’Αντί «πάν άρσεν 
διανοΐγον μήτραν» έχομεν πάν διανοιγον πνλας, αντί τού γραφικού (καί

1 Τοϋτο δι’ ένα πατριάρχην 'Ιεροσολύμων δέν είναι παράδοξον, καθώς ζή εις 
τον χώρον τής Παλαιός Διαθήκης. "Ομως ό Σωφρόνιος άποστρέφεται πνευματικώς 
τον ιουδαϊσμόν, ώστε ή εβραϊκή έπίδρασις νά είναι ελληνιατική (διά τοΰ κόσμου 
τών Έβδομήκοντα ).

2 Πρβλ. Εισαγωγή Α'2, σ. 182.
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λειτουργικοί) «κατά τό ρήμα σου έν ειρήνη», εκπληττόμενα άναγινώ- 
σκοντες κατά τον σόν άρτι μϋϋ·ον, ή ρομφαία τοϋ Λουκά μεταβάλλεται 
από τον Σωφρόνιον εις δόρυ κάρχαρον 1 Εις τά ρήματα (καί μετοχάς) ευρί
σκει τις ασυνήθεις καί νεκρούς πλέον τόπους άείρει, δοκενω, εσήγον, εσκεν, 
ίκάνει, ίκέσ&αι, δπάζων, όράαν ( = όράν), δρέγων, τετακώς, καθώς εις τό 
έπίθετον μοΰνος, όλβιός, σαόφρων, καί τό ουσιαστικόν άναξ, γενέϋλης, 
κραδίη, μερόπων, μόρος, σήμα, φύτλης, ψόφον. Καί δεν είναι μόνον αυτά, 
προερχόμενα μάλιστα από σύντομον φδήν. Είναι αληθές δτι πολλάκις τό 
μέτρον καταναγκάζει εις την χρήσιν άρχαϊκωτέρου τόπου (όράαν, σαό
φρων ). Άλλ’ ομοίως είναι φανερά ή διάθεσις ν’ άπομακρυνθώμεν από τά 
τετριμμένα.

’Από δογματικής άπόψεως δεν έχει τίποτε νά είπη ό Σωφρόνιος, εδώ 
τουλάχιστον, διότι ή 'Υπαπαντή δεν παρέχει εις αυτόν στάδιον θεολογίας. 
Τυπικώτατα προσηρμοσμένος προς την διδασκαλίαν τών αγίων Συνόδων 
(σύνθετον - άαυγχύτως, προκειμένου περί τής διπλής φόσεως τοϋ Χρίστου), 
καλύπτει την ανησυχίαν του τό μέν διά τής διηγήσεως, τό δέ διά τής 
προσευχής. Έδώ τώρα δέν υπάρχει μόνος, αί επικλήσεις τής κατακλεΐδος 
τής ωδής σώζετε πάντας, ίκέταις γένοιο&ε τείχος, είναι καί αΰταί απηχή
ματα αρχαίων ύμνων, όπου οί θεοί σώζουν καί οί άνθρωποι είναι Ικέται.

ΓΙοΰ υπάρχει τότε ή ποίησις; "Ας μή την άναζητήσωμεν εις την διη- 
γηματικήν χάριν καί την άνθρωποποιητικήν δόναμιν τοϋ Ρωμανοϋ, ουδέ 
την βαθεΐαν άνθρωπίνην συντριβήν τοϋ Άνδρέου Κρήτης, ή τήν ενθου
σιώδη εορταστικήν ένορχήστρωσιν τοϋ Κοσμά ή τοϋ Ίωάννου Δαμασκηνοϋ. 
’Ακριβώς αυτή ή άρχαιοπρέπεια, ή λιτότης, ή άφαίρεσις κάθε ωραιολογίας 
τοϋ Λουκά, ή ψυχρότης, έδωκαν εις τήν φδήν τοϋ Συνεσίου τήν χάριν τοϋ 
μαρμάρου δπου ό γλυπτής άπετόπωσε στατικώς τήν κινουμένην πριν καί 
σφυζουσαν ζωήν! 8

8, ’Από μακροΰ έ'χομεν τό κείμενον ύμνου Ρωμανοϋ τοϋ Μελφδοΰ 
«έπος εις τήν ύπαπαντήν τοϋ Κυρίου», δν έξέδωκεν εσχάτως (ΚΖ', Ύμνοι 
Β', 1954, σσ. 305-332) ή Λυδία Άθανασοπουλου. Τό προοίμιον τοϋ ύμνου 
« Χορός Αγγελικός εκττληττέσάω τό ϋαϋμα, βροτοι δε ταις φωναΐς ανακρά

ξω μεν ύμνον... » δίδει τήν καθολικήν γραμμήν τήν άκολουθουμένην υπό 
τοϋ Ποιητοϋ. Άνάμειξις αγγέλων καί ανθρώπων εις τήν ενατένισιν τοϋ 
θαύματος «την άφατον τον ϋεοϋ αυγκατάβασιν », περί ής εξ αφορμής τής 
υπαπαντής γίνεται λόγος δογματικός έν τφ ύμνιρ. Δέν προτίθεμαι ν’ ανα
λύσω τον ύμνον, άφοϋ μάλιστα ή εκδότρια έν σσ. 310-311 έδωκεν ήδη 
διάγραμμα αύτοϋ. Σημειώ μόνον πώς ό Ρωμανός όμιλε! εις α' πληθυντικόν 
πρόσωπον : βροτοι... ανακράξαιμεν ύμνον (στ. 3-4). Tfj {λεοτόκω προσδρά- 
μωμεν οί βονλόμενοι κατιδεΐν τον υιόν αυτής προς Συμεών άπαγόμενον
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(στ. 34-36). Σε δυσωπούμεν, φιλάνθρωπε, άνεξίκακε, πολυέλεε Κύριε,... 
έπίσκεψαι άπαντας τους αεί πεποιϋότας σοι, από πάσης ανάγκης... λύτρω- 

σαι την ζωήν ημών (στ. 340- 348). Τούτο άποδεικνύει, δτι ό ύμνος είναι 
κοινή και ό'χι προσωπική έκφρασις. ’Αξιοσημείωτος είναι ή δογματική τοπο- 
θέτησις τοΰ ύμνου. 'Ο Συμεών προλέγει τήν εμφάνισιν τών αιρετικών. 'Ο 
Ρωμανός έχει τήν ικανότητα άφ’ ενός μέν να είσαγάγη εις τον ύμνον τάς 
αγγελικός δυνάμεις έκπληττομένας επί τφ θαύματι, εξ άλλου δέ ν’ άναπτΰξη 
τήν διήγησιν τοΰ Λουκά, μορφοποιών τα πρόσωπα, δίδων έκτασιν εις τούς 
διαλογισμούς καί τούς λόγους αυτών καί χρησιμοποιών τό γνωστόν εις ημάς 
εκφραστικόν του μέσον τοΰ εσωτερικού διαλόγου \ Ούτως ή Θεοτόκος 
άνθρωποποιεΐται* 2 καί Ινώ αι άσώματοι δυνάμεις ύμνουν τον Κύριον, ή 
Μαριάμ « εβάδιζεν άγκάλαις τούτον κατέχουοα και διενοεΐτο πώς και μήτηρ 

έγένετο και παρθένος διέμεινεν» (στ. 71-75), ενώ φυσικά τό άπόρημα 
τούτο είχε λύσει χάριν αυτής 6 αρχάγγελος Γαβριήλ κατ’ αυτόν τον Ευαγγε
λισμόν (πρβλ. ύμνον ΙΔ'), εγνώριζεν δ’ δτι υπέρ φύοιν (στ. 76) είχε πρα
γματοποίησή ή γέννησις, έφοβεϊτο και έφριττε ( στ. 78, εδώ πίπτει τό βάρος 
τής άνθρωποποιίας), καθ’ εαυτόν δέ λογιζομένη, έφθέγγετο τοιαΰτα ( στ. 
79-80). ’Ακολουθεί ό εν νφ τής Παρθένου διάλογος προς τον νήπιον 
βασταζόμενον Υιόν, διά τον όποιον ή Μαριάμ άπορε!: Γαλακτοτροφήοω η 
δοξολογήσω; (στ. 100) καί ούτως πραγματοποιείται ή είσοδος εν τφ ναφ 
καί ή παράδοσις είς τον Συμεών. Τό εύρημα τούτο τοΰ Ρωμανού ακολου
θείται από εσωτερικήν προσευχήν τοΰ πρεσβύτου, άπευθυνομένου προς τον 
Θεόν « εν τη διανοία» (στ. 119), θεολογοΰντος καί αινοΰντος διά τοΰ νέου 
τούτου εσωτερικού διαλόγου (στ. 120- 176). Τό περίεργον είναι δτι τά δσα 
εν τή διανοίρ εβόα3 ό Συμεών άκούαασα ή παρθένος (στ. 179) παρίστατο 
καί εξίστατο, δΓ ο ήναγκάσθη νά έξηγήση είς αυτήν προφητεύων (στ. 181 - 
267 ) τά τού βίου καί τής αποστολής τού Χριστού. Μετά τον εξωτερικόν 
τούτον διάλογον, καθ’ δν ό Συμεών έφθέγξατο, άκολ,ουθε! ό δεύτερος εσω
τερικός διάλογος δι’ ου απευθυνθείς πάλιν προς τό παιδίον ό πρεσβύτης 
έβόησε (στ. 271 - 320) δσα εκεί αναπτύσσουν τό τοΰ Λουκά « Νΰν απολύεις ».

*. Περί οΰ πρβλ. τήν μελέτην μου έν ΕΕΒΣ ΚΤ', 1956, σσ. 3-25 καί Εισαγω
γήν Α'2, 1958, σσ. 269-290.

2 Βεβαίως είναι άνθρωπος μόνον ή Μαρία, άλλ’ οί ποιηταί εμφανίζουν αυτήν 
ώς θειον καί ΰπεράνθρωπον πρόσωπον, « τήν τιμιωτέραν των χερουβείμ καί ενδοξοιέ- 
ραν ασύγκριτους τών σεραφείμ... ». Τά διανοήματα της, οΐ τρόποι της, οί λόγοι της 
είναι βασιλίδος καί οΰχί απλώς έβραιόπαιδος. ’Απεναντίας πολλάκις ό Ρωμανός άπέ- 
δωκεν είς αυτήν απλοϊκήν ψυχολογίαν συγχρόνου του λαϊκής γυναικός.

3 Ή χρήσις τών φημί, λέγω, βοώ επί εσωτερικής ομιλίας εν διανοία είναι συνη- 
θεστάτη είς τούς Πατέρας καί τόν Ρωμανόν. Πρβλ. δσα έγραψα έν ΕΕΒΣ ΚΤ ’, 
1956, σ. 11 καί Εισαγωγήν Α'2, 1958, σ. 275-276.
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Ό Θεός - παιδίον, βρέφος 40 ήμερων, δεν ήδύνατο νά δμιλήση φυσικώς και 
ν’ άπαντήση εις τον έσωτερικώς προσφωνοΰντα πρεσβύτην. Τοϋτο δίδει εις 
τον Ρωμανόν νέαν ευκαιρίαν τεχνικής: Ό βασιλεύς τών δυνάμεων προσεδέ- 
ξατο τον δικαίου την δέησιν καί άοράτως έφΰ'έγξατο (στ. 322-324) ό'σα 
από τοΰ 325 μέχρι τοϋ 339 στίχου έπονται. Αυτή ή νέα έκφρασις τοϋ 
φθέγγεσθαι άοράτως, σημαίνει δτι την φωνήν τοΰ Κυρίου ήσθάνθη 
δ Συμεών έν τή διανοία του δμιλοΰσαν, καθώς πας πιστός προσευχόμενος 
ακούει τής φωνής τοϋ Κυρίου άπαντώσης εις τά αιτήματα.

Ένώ ή γλώσσα τοΰ ΰμνου είναι απλή, ή τεχνική τοΰ ρωμανικοΰ έπους, 
τόσον πλησίον προς τήν χριστιανικήν Ελληνικήν ρητορικήν, δπως έχω ήδη 
καταδείξει, είναι δλως διάφορος τής γνωρίμου λογίας θρησκευτικής ποιή- 
σεως, συγγενοΰς προς τούς θρησκευτικούς ύμνους των αρχαίων.

Χαρακτηριστικά είναι τά δσα επιθετικώς αποδίδει εις τον Χριστόν δ 
Ρωμανός διά τής σκέψεως τοΰ Συμεών, μόνον κατά τον α' εσωτερικόν διά
λογον (στ. 120- 176): άγαϋός, έν άληϋεία υπάρχων αόρατος, απαύγασμα 
τής δόξης, ον ό °Υψιστος έποίησεν άπορρήτως, ασυλλόγιστος (= ον δεν 
δΰναταί τις νά συλλάβη συλλογιστικώς!), αχώρητος, εϊς, ένδοξος, λύχνος 
άσβεστος, λύχνος ώσπερ κατεχόμενος, μύγας, δ μείζονα άλλον ουκ έχων, 
δμοούσιος, ορατός, κατ’ ουσίαν ούδ'εν υπερέχει δ Πατήρ (αύτοΰ) τοϋ Υιοϋ, 
πανάγιος, δ ποιήσας τά σύμπαντα, προαιώνιος, τό πυρ τής ϋεότητος, αυνά- 
ναρχος, ή σφραγίς τής ϋεότητος, τό σωτήριον, δ υιός τής Μαρίας, τής Παρ- 
ϋένου, δ υπάρχων προ αιώνων, φιλάνϋρωπος, φύλαξ τοϋ νόμον, κατά φύ- 
σιν-ϋπερ φύσιν, φως τηλαυγές, άσύγχντον, αόριστον καί άπερινόητον, δι’ ον 
φωτίζεται, ου φλέγεται πας τις, δ φωστήρ δ απρόσιτος, χαρακτήρ δ παντέ- 
λειος, χωρητός. 9

9. Τό ποίημα τοΰ Κοσμά εις τήν Ύπαπαντήν, ειδολογικώς έχον τήν 
μορφήν τοΰ κ α ν ό ν ο ς, επομένως υποκείμενον εις μίαν δλως διάφορον 
δόμησιν (οκτώ ωδαί, τής δευτέρας έκ τών εννέα τοΰ κανόνος μή γεγραφομέ- 
νης, ειρμοί έκάστης και προς αυτούς άρμοζόμενα τροπάρια) και γραμμένον 
εις γλώσσαν δεχομένην νόμιμον τήν έπίδρασιν τής αρχαίας, τόσον ώστε νά 
είναι τό ύφος υψηλόν, άλλ’ ούχί ψυχραντικήν τών αισθημάτων, τό ποίημα 
λέγω τοΰ Κοσμά είναι δλως διάφορον. Διάφορος δ κανών διά τήν τύχην τήν 
δποίαν έσχεν, νά ψάλλεται ακόμη κατά τήν ακολουθίαν τής εορτής, νά ζή 
επομένως ούχι διά τούς σήτας τών κωδίκων και διά τούς ειδικούς μελετη- 
τάς, άλλ’ εντός τής ψυχής τών πιστών, κατά παράδοσιν εχόντων τήν αΐσθη- 
σιν τών έν ταΐς άκολουθίαις ψαλλομένων κειμένων, συναποτελούντων μετά 
τών δρωμένων τήν ’Ορθοδοξίαν κα'ι τό πνεύμα της, έτι δε πρός, τήν άγαλ- 
λίασιν τών πιστών. Διάφορος κα'ι τώρα άκόμη δτε γλωσσικώς άπεμακρύνθη 
περισσότερον άπό τό αισθητήριον τοϋ ογδόου και τοϋ ενάτου αιώνος, μέ
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την παρεμβολήν μάλιστα τοΰ δημώδους ποιητικού λόγου, σήμερον δτε ήλλαξε 
το πνεύμα τής λατρείας εις πολλά καί ό τύπος έπεβράδυνε τον παλμόν τής 
καρδίας και προσεγείωσε το άναπέτασμα προς την εξαρσιν.

Τό είδος, ή συνάρτησις τοΰ κανόνος προς τα θέματα των ειρμών, 
ειλημμένα (εκτός τής ένατης) έκ τής Παλαιάς Διαθήκης, έπέβαλον την άνά- 
μειξιν τού γεγονότος τής καθάρσεώς καί τής 'Υπαπαντής, ώς τούτο ιστορεί 
ό Λουκάς, προς δλως άσχετα ίστορικώς, δογματικώς δμως ή καί εξωτερικώς 
συσχετιζόμενα εκ τής Παλαιάς Διαθήκης συμβάντα: την διάβασιν τής Έρυ- 
θράς θαλάσσης (φδή α', ειρμός), τάς προφητείας τού Ήσα'ί'ου (φδή ε', 
ειρμός), τούς εν τή καμίνφ τρεις αγίους Παΐδας (ωδή ζ', ειρμός καί φδή 
η', ειρμός). Τήν απόλυτον συνάρτησιν τών ειρμών άπέφυγεν ό Ποιητής εις 
τάς φδάς γ', δ' (δπου μόνον ή Θεοτόκος παρομοιάζεται προς τήν κιβωτόν 
τής Π. Διαθήκης), ς·', καί θ' (δπου πάλιν γίνεται λόγος περί τής ύποτυ- 
πώσεως διά τής σκιάς τού μωσαϊκού νόμου τοΰ μυστηρίου τής ενανθρωπή- 
σεως). ’Απεναντίας τό γεγονός ζή, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Λουκά, πολ- 
λαχού τού κανόνος" πρβλ. τοΐς όφϋαλμοϊς τό σωτήριον, ο λαοΐς επέστη 
(φδή ς-', ειρμός) 1 νΰν άπόλνσον εν ειρήνη (αυτόθι, τροπ. γ'). Και σοϋ 
τήν καρδίαν,... ρομφαία διελεύσεται (φδή ζ', τροπ. γ') τό αντιλεγόμενον 
σημεΐον ούτος εαται (φδή η', τροπ. β') παν αρσεν τό τήν μήτραν διανοι- 

γον άγιον Θεφ (φδή θ', ειρμός). Ζή καί συντελεί εις τό νά άναπλάσσεται εις 
τήν αΐσθησίν μας καί ζωογονήται ή ευαγγελική περικοπή τού Λουκά. 'Η 
γλώσσα δεν αποχρωματίζει τήν γνώριμον αϊσθησιν, μολονότι έχει προχοο- 
ρήσει εις συντήρησιν πολύ πέραν τοΰ Ρωμανού. Ή λέξις δεν έ'χει πάντοτε 
κοινήν τήν προέλευσιν, ή χρήσις δεν τήν κατέστησε συνήθη. 'Η Θεοτόκος 
είναι βεβαίως αγνή, αφϋορος, απειρόγαμος, καί ό Λόγος είναι Άναρχος, 
πρωτότοκος, τό φώς άνέσπερον, αλλά τό πΰρ αστεκτον. Ή νεφέλη κουφή, 
ό Θεός ευλογητός, αλλά καί οι κόλποι νπέρϋεοι, ή ωλένη άκήρατος. ’Επί
θετα ώς αβυσσοτόκος, αρραγής (σωτηρία), νηπιόφρων, ρήματα καί μετοχαί 
επεπόλευσε, νηπιάζω (καί ούσ. νήπιος επί τού γεννηθέντος Χριστού), 
ρυπτεται ( = καθαρίζεται), λωβηϋέντες, δορυφορούμένος, άγκαλοφορονμέ
νος, παλινδρομήσαααν, ϋποφητεύουσα, αντιθέσεις ως πρωτότοκος νήπιος, 

σπανιώτερα ουσιαστικά ώς δ λάτρις, ή πέδος, ό τεχνίτης ( = δημιουργός), 
επιρρήματα ώς ϋ·εαρέστως, ένδόξως, ατρέπτως, συμβολικές, έν&έως, κ.ά. 
έχουν ήδη νέας σημασίας εις τήν μεσαιωνικήν γλώσσαν καί συμβαδίζουν 
μετά εννοιών οίαι μέλπουσιν, λειτουργοϋντες, μελορδοΰντες, ευαγγέλια, αίνέ- 
σεως, χορεύων, ειρήνη, αφεσιν, άνάατασιν, τύπον, ύμνον, ιεροκήρυκα, 

μύστην, ουσία, διδοντα νέον περιεχόμενον εις τήν άρχαίαν γλώσσαν. At εικό
νες είναι ανάλογοι. Αν περιορισθώμεν μόνον εις τήν πριότην φδήν, ό συμ- 1
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1 Πρβλ. καί τον οωτηρίον σον, Χριστέ, άγαλλίασιν ( φδή θ’, τροπ. β' ).
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βολικός ήλιος τοΰ εϊρμοΰ έπεπόλενοέ ποτέ την χέροον άβυοσοτόκον πέδον! 

Τό θαΰμα τής άσπορου συλλήψεως συνάπτεται προς τό τέρας τοΰ Μωσέως, 
διαχωρίσαντος τά ΰδατα τής Έρυθρας θαλάσσης· ώσεϊ τείχος γάρ έπάγη 
εκατέρωθεν το τής Έρυθρας ϋδωρ λαφ πεζοποροϋντι, ό'μως ούχί άγνώμονι, 
άλλα θεαρέστως μέλποντι την βιβλικήν δοξολογίαν ένδόξως γάρ δεδόξασται. 
Πώς ν’ άποδοθή ή άρχή τοΰ πρώτου τροπαρίου Ψανάτωσαν ύδωρ νεφέ- 
λαι; 1 "Ηλιος είναι κα'ι εδώ ό Χριστός, κουφή (ελαφρά) νεφέλη ή Μαριάμ, 
επί τής οποίας εποχούμενος επέοτη ώς βρέφος εν τφ ναφ (διά την ύπαν- 
τήν) άκηράτοις ώλέναις (βασταζόμενος). Ή άνάμειξις τοΰ φυσικοΰ καί 
τοΰ ύπερφυσικοΰ, τοΰ ύλικοΰ και τοΰ συμβόλου είναι τοιαΰτη ώστε ουδέ νά 
μεταπέση τις έκ τοΰ ενός εις τό άλλο δΰναταΓ ούτως μορφοΰται ή καλυ- 
τέρα έντΰπωσις τής θαυμαστής ένανθρωπήσεως, καθ’ ήν δέν συνεχΰθη τό 
ι^εΐον καί άνθρώπινον.

Ποιος θά ΰποδεχθή τον Χριστόν ; Ό γέρων ίερεύς καί προφήτης ό 
Συμεών. Τοΰτο δέν εκτίθεται διηγηματικώς, δέν άποδίδεται διά λόγου. 
’Άλλα είναι τά αισθητικά μέσα τοΰ Κοσμά: τά παραλυμένα άπό τά γερά
ματα χέρια τοΰ Συμεών καλεΐ νά δυναμιόσουν καί τά δυσκίνητα πόδια του 
νά στερεωίίοΰν, ώστε νά δυνηθή νά προχωρήση προς ΰπαντήν, κινεϊοθαι 
εύθνβόλως! Νά σταθή γερά εις τά πόδια καί ν’ άγκαλιάση τό συμβο
λικόν βάρος τοΰ βρέφ>ους πού θ’ άναλάβη εις τά χέρια του. Καί δ Συμεών 
δέν είναι μόνος του, εΐμεθα μαζί οί πιστοί τής εορτής, ό'χι απλώς θεαταί, 
άλλά χορείαν άσωμάτοις (άγγέλοις) στήσαντες καί δοξολογοΰντες τον Κύ
ριον ! Αυτήν την χαράν ό Ποιητής δέν τήν περιορίζει εις τον εαυτόν του, 
ΰι|ιώνει τήν παράκλησιν προς τούς ουρανούς προς τούς οποίους λέγει' Σννέ- 
σει ταθέντες εύφράνθητε καί ενώνει τήν παρακέλευσιν προς τον φυσικόν 
κόσμον άγάλλον δέ γη. Τό υπόλοιπον τροπάριον ενώνει τό θαΰμα τής έναν
θρωπήσεως προς τήν έμφάνισιν τοΰ Χριστοΰ νηπίου, προσαγομένου εις τον 
ναόν' δ προ πάντων παρίσταται νήπιος, ή προσάγουσα Μήτηρ είναι Παρ
θένος, δ Υίδς Λόγος προσάγεται τφ Θεφ Πατρί. Ό πιστός δέν συλλογίζε
ται, δέν θαυμάζει απλώς, δέν γράφει, δοξολογεί.

10. Γνωρίζω ό'τι κατά τον ό'γδοον αιώνα ή ποίησις τών κανόνων 
άπηχεΐ δσον ποτέ άλλοτε τήν ρητορικήν καί τήν δογματικήν τών Πατέρων. 
Άλλ’ ούδέν θά έδιδασκόμεθα αν διεμελίζομεν καί άποσυνεθέτομεν τούς ειρ
μούς καί τά τροπάρια εις χωρία έκ τών δποίων προήλθον, εις άναμνήσεις 
καί άναγνώσματα, εις επαναλήψεις τών πριν μελφδηθέντων. ‘Ο ποιητής, 1

1 Τό ξέσπασμα της βροχής εις τήν άνυδρον φύσιν είναι χαρά διά τόν φυσικόν 
άνθρωπον καί ξεδίψασμα τής συμβολικής γής τής ξηρανθείσης ύπό τής αμαρτίας 
είναι ή ένανθρώπησις τοΰ Χριστού αγαθοποιού ώς ευεργετικής βροχής.
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δταν είναι άξιος τοΰ ονόματος, γνωρίζει ν’ άναχωνεύη τό υλικόν. Ό όγδοος 
αιών δεν ήνείχετο πλέον την ρητορικήν διδασκαλίαν, δεν άνεπαύετο εις την 
διήγησιν τών συναξαρίων, ούδ’ εις την άνθρωποποιίαν κα'ι τους διαλόγους 
τοΰ Ρωμανού. Τά ιερά πρόσωπα των Γραφών τά όποια τό πριν είχε κατα- 
βιβάσει ό Μελφδός μεταξύ τών ανθρώπων καί είχεν αφομοιώσει προς τά 
πάθη των, την σκέψιν καί τά αισθήματα των, έχουν ανάγκην ΰψώσεως εκ 
νέου. Οί κανονογράφοι αναλαμβάνουν τό εργον όχι διά μιας αφηγηματικής 
πλαστικής, ως θά άνέμενέ τις, διά τής δημιουργίας δηλονότι υπερουσίων 
τόπων αισθανομένων, σκεπτομένων καί ζώντων άγγελικώς, δΓ άφαιρέσεως 
τών ανθρωπίνων παθών καί συναισθημάτων. Εις τον Κοσμάν καί τούς 
μεγάλους συγγραφείς τών κανόνων ό υλικός κόσμος μεταρσιοΰται μέχρι δια- 
λυσεως, ό αγγελικός καί ό υλικός κόσμος συγχέονται μέσα εις τό πέλαγος 
τοΰ ενθουσιασμού, τής χαράς καί τής έξάρσεως. Τυπικώς δογματική ή ποίη- 
σις αυτή, καί ως έκ τούτου μή παραβλέπουσα τήν άνθρωπίνην φύσιν τοΰ 
Χριστοΰ, όμως διέλυσε τό υλικόν στοιχεΐον εΐς μίαν υπερβατικότητα, όπου 
καταργειται ή έννοια τοΰ ιστορικού χώρου (σΰνδεσις γραφικού καί έορτα- 
στικοΰ στοιχείου τών ειρμών) καί αναμειγνύονται τό εκκλησίασμα, ό ποιη
τής καί τά λειτουργικά πνεύματα. Πώς ή ποίησις αύτη νά μείνη προσωπική ; 
Πού εύρίσκεται ό προσωπικός χαρακτήρ τοΰ κανονογράφου ; Πώς ούτος νά 
διαχωρίση εαυτόν από τό πλήθος τών πιστών, νά μείνη ό εις Συνέσιος τών 
"Υμνων ή Σωφρόνιος τών ’Ανακρεόντειων ; Καί όταν ό κανών αφορά εις 
τάς μαστιζούσας τον άνθρωπον ψυχικάς νόσους, καί όταν είναι έκφρασις 
έξομολογήσεως, μετανοίας, συντριβής, καί τότε ακόμη ή ψυχική ζωή είναι 
έπίκοινος, όχι μοναστική. ’Άλλως τε ζώμεν τώρα τήν ζωήν τοΰ κοινοβίου, 
όχι τοΰ ασκητισμού καθ’ έκαστον μοναχόν. 'Ο Σωφρόνιος τής ερήμου, ό 
φίλος τοΰ Ίωάννου Εύκρατα, δεν υπάρχει πλέον. Οί ποιητα'ι είναι Σαβα·ΐ·ται, 
δηίιαδή συμμονασταί εις τό κοινόβιον τών 'Ιεροσολύμων. Κοινά είναι ή 
πίστις, τά πάθη, ή προσευχή. Κοιναί είναι ή θλΐψις καί ή χαρά, κοινή ή 
έκφρασις. Βεβαίως τό χάρισμα τής εκφράσεως ( λόγου καί μέλους) δεν τό 
έχουν όλοι, καθώς ουδέ όλοι ψάλλουν εΐς τούς χορούς κατά τάς ακολουθίας. 
"Ομως, καί τών άλλων \|;αλλόντων, ημείς κλαίομεν ή χαίρομεν, συγχορεύο- 
μεν. Καί συγχορεύομεν μετά τών ανθρώπων, τών πνευμάτων, τής υλικής 
δημιουργίας καί παντός αΐνοΰντος καί εύλογοΰντος τό όνομα τοΰ Θεού.
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Γ'-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

I. ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΥΜΝΟΣ Γ' (αποσπάσματα)1

Μονός εΐ μονάδων, ΐδίαις αυγαΐς'
άρι&μών αριθμός, 175 εν καί πάντα
μονός ηδ’ άρι&μός, εν κα$’ εαυτό 200
νους καί νοερός καί δΓ άπάντων
καί τό νοητόν σύ γάρ εξεχύϋης,
καί προ νοητού' άρρητ οτόκε,
εν καί πάντα, 180 ϊνα παίδα τέκης
εν διά πάντων. κλεινόν σοφίαν 205
εν τε προ πάντων, δημιοεργόν
σπέρμα τό πάντων, προχυϋείς δέ μένεις
ρίζα καί δρπαξ, άτόμοισι τομαΐς
ψνσις εν νοεροΐς, 185 μαιευόμενος.
$ήλυ καί αρρεν... Υμνώ σε, μονός, 210
Συ τό τίκτον εφυς, 191 υμνώ σε, Τριάς'
συ τό τικτόμενον, μονός εΐ Τριάς ών,
συ τό φωτίζον, 'Γριάς εΐ μονός ών
σύ. τό λαμπόμενον, νοερά δε τομό
συ τό φαινόμενου, 19δ ασχιστον ετι 215
σύ τό κρυπτόμενου, τό μερισϋεν εχει.
φως κρυπτόμενου

II. ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Ίδιόμελον Πεντηκοστής, ήχος πλ. δ' 2.

Δεύτε λαοί, την τρισυπόστατου θεότητα προσκυνήσωμεν,
Υιόν εν τφ Πατρι συν 'Αγίω Πνεύματι'
Πατήρ γάρ άχρόνως έγέννησεν 
Υίόν αυναΐδιον καί σνν&ρονον,
καί Πνεύμα "Αγιον ην εν τφ Πατρί 5
συν Υιφ δοξαζόμενου'
μία δύναμις, \ μία ουσία, μία ϋεότης, 1 2

1 Κατά τήν εκδοσιν Christ-Paranikas, Anthologia Carm. Christ, 
1871, σσ. 8-9.

2 Κατά τό Πεντηκοστάριον. Πρβλ. Christ-Paranikas, Έν{Ρ άνωτ., 
σ. 109.
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ην προσκυνονντες πάντες λέγομεν
άγιος 6 Θεός \ 6 τα πάντα δημιονργήοας δι’ Υίον
συνεργεία τοϋ 'Αγίου Πνεύματος' 10
άγιος ισχυρός, δι3 ού τον Πατέρα εγνώκαμεν
και το Πνεύμα τό "Αγιον έπεδήμησεν εν κόσμω'
άγιος αθάνατος τό παράκλητον Πνεύμα,
τό έκ Πατρός έκπορευόμενον
και εν ΥΙω άναπανόμενον 15
'Γριάς άγια, δόξα σοι.

(Πηγή των περί Υπαπαντής ποιημάτων).

ΛΟΥΚΑΣ Β', 22 Καί δτε έπλήσθησαν αί ήμέραι τοΰ καθαρισμού αύτών κατά τόν 
νόμον Μωϋσέως, άνήγαγον αύτάν εις 'Ιεροσόλυμα παραστήσαι τφ Κυρίφ, 23 καθώς γέγρα- 
πται έν νόμφ Κυρίου ότι Παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τφ Κυρίφ κληθήσεται, 24 καί 
τοΰ δοΰναι θυσίαν κατά τό είρημενον εν τφ νόμφ Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων ή δόο νοσ- 
σούς περίστερων. 25 Καί ιδού άνθρωπος ήν έν 'Ιερουσαλήμ φ δνομα Συμεών, καί δ άνθρω
πος οδτος δίκαιος καί εΰλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοϋ ’Ισραήλ, καί Πνεύμα ήν 
"Αγιον επ’ αύτόν 26 καί ήν αΰτφ κεχρηματισμένον δπό τοΰ Πνεύματος τοΰ 'Αγίου μή 
ίδεϊν θάνατον πριν ή άν ΐδη τόν Χριστόν Κυρίου. 27 καί ήλθεν έν τφ Πνεύματι εις τό 
ιερόν' 27 καί έν τφ είσαγαγεϊν τούς γονείς τό παιδίον Ίησοΰν τοΰ ποιήααι αΰτούς κατά 
τό είθισμένον τοΰ νόμου περί αύτοΰ, 28 καί αυτός έδέξατο αύτό εις τάς άγκάλας καί 
εΰλόγησεν τόν Θεόν καί είπεν 29 Νΰν απολύεις τόν δοΰλόν σου, Δέσποτα, κατά τό £ήμά 
σου έν ειρήνη' 30 ότι είδον οί οφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, 31 δ ήτοίμασας κατά 
πρόσωπον πάντων των λαών, 32 φως εις άποκάλυψιν έθνών καί δόξαν τοΰ λαοΰ σου 
’Ισραήλ. 33 καί ήν δ πατήρ αύτοΰ καί ή μήτηρ θαυμάζοντες έπί τοίς λαλουμένοις περί 
αύτοΰ' 34 καί εΰλόγησεν αΰτούς Συμεών καί είπεν πράς Μαριάμ τήν μητέρα αύτοΰ ’Ιδού 
οδτος κεϊται εις πτώσιν καί άνάστασιν πολλών έν τφ ’Ισραήλ καί εις σημεϊον αντιλε
γόμενον— 36 καί σου δέ αύτής τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία—, όπως άν άποκαλυφθώ- 
σιν έκ πολλών καρδιών διαλογισμοί.

36 Καί ήν Άννα προφήτις, θυγάτηρ Φανουήλ, έκ φυλής Άσήρ' α'ύτη προβεβηκυϊα 
έν ήμέραις πολλαΐς, ζήσασα μετά άνδράς έτη έπτά από τής παρθενίας αύτής, 37 καί 
αΰτή χήρα έως έτών όγδοήκοντα τεσσάρων, ή ούκ άφίστατο τοΰ ίεροΰ νηστείαις καί 
δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καί ήμέραν. 38 καί αυτή τή ώρφ έπιστασα άνθωμολογεϊτο 
τφ θεφ καί έλάλει περί αύτοΰ πδσιν τοίς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ιερουσαλήμ.

39 Καί ώς έτέλεσαν πάντα τά κατά τόν νόμον Κυρίου, έπέστρεψαν εις τήν Γαλι- 
λαίαν εις πόλιν έαυτών Ναζαρέθ.

III. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Εις τήν Άπαντήν τον Κυρίου καί Θεοΰ1.

’Από Βηθλεέμ παρέλθω \ μετά παρθένον τεκούσης, 
βρέφος άγκάλαις φερονσης | κλντόν ές δόμον θεοΐο.

1 Κατά τήν εκδοσιν Sophronii Anacreontica; edidit... Marcellus 
Gigante, Roma 1957, σσ. 46 - 51.

Αισθητική διαφοροποίησις θρησκευτικής καί εκκλησιαστικής ΰμνογραφίας 79

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:49 EEST - 34.211.113.242



80 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

Βιβλίον κόμιζε, Λουκά, \ κιέλάρην φέρε, προφήτα, 
ινα τω τεέλέντι Χριστώ | διφυές μέλος προσάψω.
Γενέτη γάρ εστιν ίσος | έλεος εκ έλεοΰ παλάμης, 10
ίσος αν πάλιν τεκούση, | βροτός εκ βροτοϋ γάρ ώφέλη.
Διό σύνέλετον καλέσσω | τον άσυγχύτως φανέντα,
δύο γάρ φύσεις τελείας | μετά σύνέλεσιν δοκεύω. 16

Ές έλεόν ώς γενέτην Χριστός ίκάνει' 
δεσποτικοϋ προέλέειν σπεύσομεν ίχνους4

"Οτι Χριστός ες τοκήα | έλεόν ώς βρέφος προήλέλεν, 20
προέλέειν ποέλειτε πάντες.

”Εέλιμος δ’ εϊπει τελέσέλη | άγιας χρόνος λοχείης, 
καέλ’ ά Μωσέως κελεύει | νόμος ευσεβούς προφήτου, 
ζάέλεον πάϊν τοκήες | Ιερουσαλήμ έαήγον 
βροτόν ώς έλεφ προσοίσειν | τον άε'ι ϋεφ συνάντα.
Ζάέλεος νόμος γάρ έακεν | διι παν διανοΐγον άρσεν 31
τοκετού πύλας πανάγνους, άγιον έλεφ καλείσέλω. 
έλυαίην δ’ όμοΰ κομίζειν | δύο τρυγόνας κελεύει, 
άπορουμένοις δέ τέκνα | τά πελειάδων γενέέλλης.

Χριστός ελευέλερίην πααιν δπάζων
μωσαϊκών νομίμων άχέλος άείρει. 39

"Ος έλευέλέραν ποιείται | μερόπων νόμου γενέέλλην, 
έλεράπων νόμου φαάνέλη.

'Ιερεύς δέ τις κατφκει | Ιερουσαλήμ έν αστει, 44
Συμεών μέγας προφήτης | φορέων έλεοϊο πνεύμα.
Κράτος άξίως ετί'μα | άγίαις φρεαιν έλεοϊο, 
παράκλησιν ουτος έέλνους | μένεν Ισραήλ ίδέσέλαι. 50
Λόγον εν&έως βοώντα \ άγιον παρέσχε πνεύμα, 
ϊνα μή μόρφ προοέλέλη | πριν ϊδη γόνον έλεοϊο.
Μεγάρων δφνω προήλέλεν, \ ιερόν δ’ έσήλέλε έλεϊον, 56
άγιον γάρ ήγε πνεύμα, | ϊνα Χριστόν αυτόν εύρη.

Ό νόμος Μωϋαέως άρτι τελέσέλη,
δτι Χριστός προφανείς ώπασε τέρμα. 60

Νόμον οί γονείς τελούντες | Ιερεΐ βρέφος παρέαχον4 
ό δέ δέξατο προέλύμως \ παλάμαις έλεόν δικαίαις.
Ξένα έλαύματα σκοπήσας, | άπερ ού πάρος τις εΐδεν, 66
τετακώς ές ύψος δμμα \ λέγε προς βρέφους τοκήα4 
'Ο έλεος, τεόν με δούλον \ κατά τον σόν άρτι μύέλον

8 - 7 -1958
70
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άπόλυσον εν γαλήνη, \ ότι σου τό λύτρον εϊδον.
Προφανώς γάρ αυτό πασιν \ όράαν βροτοϊς παρέσχες,
φάος έθνεσιν φαείνειν | κλέος ’Ισραήλ λεφ σου. 76

Συμεών, εκ προγόνων όλβιος ώφθης, 
ότι Χριστόν παλάμαις δέξαο μόΰνος.

'Ρόος έκ λόγων θεόπτου ) γενέταις έτικτε θαμβός’ 80
βάθος ήγνόουν γάρ ουτοι | κρνφιον σοφής προνοίας.
Συμεών τότε προφήτης, \ μετά τους λόγους εκείνους, 
όρέγων βρέφος κομίζειν | Μαριάμ λέγεν τεκούση' 86
Τό βρέφος, πάναγνε, τοΰτο | ες εγερσίν έστι πολλών 
μόρον άντε ών συν έθνών \ ες εναντίον τε σήμα. 90
Ύπό σόν δε πνεύμα, κονρη \ δόρυ κάρχαρον διέλθοι, 
κραδιών όπως απείρων \ φανερούς λόγους ποήση.

"Ην νόμος ευσεβίην πάσι φαείνει■ 95
πρώτος έγνως Συμεών Χριστόν έόντα.

Φάτις ευθέως Ικέαθαι \ ίεράν προφήτιν "Αννην 
θυγάτηρ πέλεν Φανουήλ | απ’ Άσήρ έοϋαα φΰτλης. 100
Χρόνον ου βραχύν j/αρ αύτη \ σαόφρων τέλεσσε χήρα' 
ίερφ δ’ άει παρούσα | θεόν ηύμένιζεν νμνοις.
Ψόφον δ’ ουδόλως ποούσα \ πολιοΐς ποσιν παρέατη, 106
φανερόν δε τεύξε Χριστόν | 'Ιερουσαλήμ πολίταις.
Ψόγον έξελοΰσα λήθης | κραδίη φύλασσε πάντα, 110
Μαρίη, βρέφος δ’ έλούσα | έπι Ναζαρεθ πορεύον.

Μαρίη καί Συμεών καυτός ’Ιωσήφ 
μετά ”Αννης, ίκέτας σώζετε πάντας.

Μαρίη κλυτή συν ’Άννη, | Συμεών, άναξ ’Ιωσήφ, 
ίκέταις γένοισθε τείχος. 117

IV. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥΜΑ Κανών είς τήν Ύπαπαντήν Κ
Ή άκροστιχις « Χριστόν γεγη&ώς πρέαβυς άγκαλίζεται ».

1Ηχος γ’.

‘Ωδή a . ‘Ο ειρμός.

Χέρσον άβυασοτόκον πέδον \ ήλιος επεπόλευσέ ποτέ' 
ώσεί τείχος γάρ έπάγη | εκατέρωθεν ύδωρ 1

1 Christ-Paranikas, Ένθ’ άνωτ., σσ. 173- 176.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ'
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82 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

λαφ πεζοντοπορούντι \ καί ϋεαρέστως μέλποντι·
ασωμεν τφ Κυρίω' \ ένδόξως γάρ δεδόξααται. 8

Τροπάρια.

'Ρανάτωσαν ύδωρ νεψέλαι- | ήλιος εν νεφέλη γάρ κουφή 
εποχούμενος επέστη | ακηράτοις ώλέναις 
Χριστός εν τφ ναφ ώς βρέφος' | διό πιστοί βοήσωμεν 
ασωμεν τφ Κνρίφ' \ ένδόξως γάρ δεδόξααται. 16

(β) Ίσχύσατε χεΐρες Συμεών \ τφ γήρα άνειμέναι, και κνήμαι
παρειμέναι δε πρεσβύτου | εύΐλυβόλως κινεΐσϋε 20
Χριστού προς ϋπαντήν χορείαν \ συν άσωμάτοις ατήσαντες 
ασωμεν τφ Κυρίω' | ένδόξως γάρ δεδόξααται.

(γ) Συνέσει ταϋέντες ουρανοί | εϋψράνϋητε, άγάλλου δέ ή γή' 
ΰπερίλέων γάρ έκ κόλπων | ο τεχνίτης φοιτήσας 
Χριστός υπό μητρός Παρ&ένον | Θεφ Πατρι προσάγεται 30 
νήπιος δ πρό πάντων | ένδόξως γάρ δεδόξααται.

'Ωδή γ . Ό ειρμός.

Τό στερέωμα | των έπι σο'ι πεποιέλότων 
στερέωσον, Κύριε, | την Εκκλησίαν,
ήν έκτίσω τφ τιμίω σου αΐματι. 37

Τροπάρια.

'Ο πρωτότοκος | έκ τού Πατρός πρό αιώνων 
πρωτότοκος νήπιος | κόρης αφέλόρου
τφ Άδάμ χεΐρα προτείνων έπέφανεν. 42

(β) Νηπιόφρονα \ τον γεγονότα απάτη
πρωτόπλαστον έμπαλιν | έπανορϋώαων
Θεός Λόγος νηπιάαας έπέφανε. 47

(γ) Γης απόγονον | παλινδρομήσασαν ταύτη 
Ίλεότητος σύμμορφον | φύσιν δ Πλάστης
ώς άτρέπτως νηπιάαας ανέδειξε. 52

'Ωδή δ'. 'Ο ειρμός.

Έκάλυψεν ουρανούς | ή άρετή σου, Χριστέ' 
τής κιβωτού γάρ προελέλών \ τού αγιάσματος σου, 55
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τής άφϋόρου Μητρός, | έν τφ ναφ τής δόξης σου ωφϋης,

ώς βρέφος άγκαλοφορούμένος'
και έπλήσϋη τά πάντα τής σής αΐνέσεως.

Τροπάρια.

Γηϋόμενος Συμεών | των απορρήτων μύστα, 61
ή Θεοτόκος έβόα, \ ον νφ’ 'Αγίου πάλαι \ 
κεχρημάτιοαι | Πνεύματος νηπιάοαντα Λόγον 
Χριστόν έναγκαλίζου, κράζων αΰτφ'
επληρώϋη τά πάντα τής σής αίνέσεως. 66

(β) "Ην ήλπισας, Συμεών, ήλικιώτην βρεφών,
χαίρων ύπόλαβε Χριστόν, \ του ’Ισραήλ τον {λείου 
την παράκλησιν, \ τον νόμου ποιητήν και δεσπότην 
πληροϋντα νόμου τάξιν, κράζων αντώ'
επληρώϋη τά πάντα τής σής αίνέσεως. 73

(γ) Θεώμενος Συμεών λόγον τον αναρχον
μετά σαρκός, έν ϋρόνω \ χερουβικφ, Παρϋένω 
εποχούμενον, | τον αίτιον τοϋ είναι τά πάντα 
ώς βρέφος, έκπλαγεις έβόα αντφ·
επληρώϋη τά πάντα τής σής αίνέσεως. 80

'Ωδή ε. ‘Ο ειρμός.

Ώς εϊδεν Ήααΐας \ σνμβολικώς έν ϋρόνφ έπηρμένφ Θεόν 
ύπ’ αγγέλων δόξης | δορνφορούμενον,
ώ τάλας ! έβόα, εγώ- 85
προ γάρ εΐδον σωματονμενον Θεόν,
φωτός άνεσπέρου \ καί ειρήνης δεσπόζοντα.

Τροπάρια.

Συνεις δ ϋεϊος πρέσβυς \ τήν προφανεΐααν πάλαι τφ προφήτη δόξαν, 
σαρκι Λόγον βλέπων \ Μητρι κρατούμενον,
ώ χαίροις, έβόα, σεμνή' 93
ώς γάρ ϋρόνος περιέχεις τον Θεόν, 
φωτός άνεσπέρου | καί ειρήνης δεσπόζοντα'

(β) Προκύψας 6 πρεσβύτης | καί τών ιχνών ένϋέως έφαψάμενός 
τής άπειρογάμου | καί Θεομήτορος, 
πΰρ, εφη, βαστάζεις, αγνή'

100
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84 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

βρέφος φρίττω άγκαλίσασίλαι Θεόν, 
φωτός άνεσπέρον \ και ειρήνης δεσπόζοντα.

(γ) ‘Ράπτεται *Ησαΐας \ τον Σεραφίμ τον ανϋ·ρακα δεξάμενος, 
ό πρέσβυς εβόα | τη Θεομήτορι’ 
ου ώσπερ λαβίδι χερσί 
λαμπρύνεις με έπιδοϋαα ον φέρεις, 
φωτός άνεσπέρον \ και ειρήνης δεσπόζοντα.

’Ωδή ς·'. ‘Ο ειρμός.

Έβόησέ σοι \ ίδών ό πρέσβυς 
τοΐς όφΰαλμοΐς τό σωτήριον, | δ λαοΐς επέστη 
εκ Θεόν, Χριστέ, συ Θεός μου.

Τροπάρια.

Σιών συ λίϋος | έναπετέέλης
τοΐς άπιστοϋσι προσκόμματος | και σκανδάλου πέτρα, 
αρραγής πιστών σωτηρία.

(β) Βεβαίως φέρων | τον χαρακτήρα
τον προ αιώνων σε φνααντος | την βροτών δι5 οίκτον 
νυν ασθένειαν περιέ&ον.

(γ) Υιόν Ύψίστου, | υιόν Παρθένον,
Θεόν παιδίον γενόμενον | προσκυνήααντά σε 
νϋν άπόλνσον εν ειρήνη.

’Ωδή ζ'. Ό ειρμός.

Σε τόν εν πυρι δροσίσαντα | παιδας ϋεολογήσαντας 
καί Παρϋένφ άκηράτω ένοικήσαντα,
Θεόν Λόγον ϋμνονμεν, | ευσεβώς μελωδονντες· 
ευλογητός δ Θεός | δ των πατέρων ημών.

Τροπάρια.

Άδάμ εμφάνισών απειμι \ είς "Λδου διατρίβοντι 
καί τη Ενα προσκόμισών ευαγγέλια,
Συμεών άνεβόα, | συν προφήταις χορενων’ 
ευλογητός δ Θεός | τών πατέρων ημών.

(β) Γένος χοϊκόν ρυαόμενος \ Θεός εως τοΰ "Αδου ήξει4 
αιχμαλώτοις δί παρέξει πάσαν αφεσιν
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και άνάβλεψιν πηροΐς \ ώς άλάλοις βοήσαι'
ευλογητός ό Θεός | ό των πατέρων ημών. 153

(γ) Κα'ι σου την καρδίαν, αφΊλορε, | ρομφαία διελεύσεται,
Συμεών τη Θεοτόκω προηγόρευσεν, 156
εν σταυρφ καϋορώσης \ σόν Υιόν, φ βοώμεν' 
ευλογητός ό Θεός \ ό τών πατέρων ημών.

’Ωδή η'. ‘Ο ειρμός.

Άστέκτφ πυρϊ ένωσΰέντες \ οι {λεοσεβείας προεστώτες νεανίαι, 
τη φλογι δέ μη λωβη{λέντες | Ίλεΐον ύμνον έμελπον
ευλογείτε πάντα τά έργα τον Κύριον 165
καί ύπερυιροντε \ εις πάντας τους αιώνας.

Τροπάρια.

Ααός’Ιοραήλ, την αήν δόξαν | τον 5Εμμανουήλ ορών παιδίον εκ Παρθένου, 
προ προσώπου τής {λείας \ κιβωτού νυν χόρευε'
ευλογείτε πάντα τά έργα τον Κύριον 172
και ΰπερυψοϋτε | εις πάντας τούς αιώνας.

(β) ’Ιδού, Συμεών άνεβόα, | τό αντιλεγόμενον σημειον οϋτος έσται,
Θεός ών και παιδίον | τούτω πίστει ψάλλωμεν 
ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον
και ΰπερυψοϋτε | εις πάντας τούς αιώνας. 181

(γ) Ζωή πεφυκώς οΰτος έσται | πτώσις άπειϋοϋσι νηπιάσας {λείος Λόγος, 
ώς άνάστααις πάσι | τοΐς εν πίστει μέλπουσιν'
ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον 186
και ΰπερυιροϋτε | εις πάντας τούς αιώνας.

’Ω!η . *0 ειρμός.

Έν νόμου σκιά και γράμματι τύπον \ κατίδωμεν οι πιστοί' 
παν άρσεν τό την μήτραν \ διανοίγον άγιον Θεφ' 192
διό πρωτότοκον Λόγον | Πατρός άνάρχου Υιόν 
πρωτοτοκούμενον ΜητρΙ \ άπειράνδρφ, μεγαλύνωμεν.

Τροπάρια.

Τοΐς πριν νεογνών τρυγόνων ζεύγος | δυάς τε ήν νεοσσών'
άν{λ’ ών ό {λείος πρέσβυς \ καί οώφρων ’Άννα προφήτις 200
τώ έκ Παρθένου τεχϋέντι \ και οΐω γόνο) πατρός
εν τφ ναφ προσιόντι | λειτουργοϋντες έμεγάλυνον.
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(β) Άπέδωκάς μοι, εβόα Συμεών, \ τοϋ σωτηρίου σου, 206
Χριστέ, άγαλλίασιν' | απόλαβε σου τον λάτριν,
τον τη σκιά κεκμηκότα, | νέον της χάριτος 210
ιεροκήρυκα μύστην | εν αίνέαει μεγαλύνοντα.

(γ) Ίεροπρεπώς ανϋωμολογεΐτο | ύποψητεύουσα
ή σώφρων και όσια | και πρεσβυρά τφ δεσπότη 216
εν τω ναφ διαρρήδην \ την Θεοτόκον δέ
άνακηρύτουσα πάαι | τοΐς παροϋσιν έμεγάλυνεν. 220

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
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