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μοίου μέ to τοΰ κ. Σιγάλα δύναται να έκτιμήση την αντοχήν, την αγάπην 
καί την επιμονήν, ήτις χρειάζεται, ί'να ύπερνικηθοΰν αι σχετικοί δυσκολίαι. 
Παρ’ δλα αυτά, έλπίζομεν δτι ό ακάματος συγγραφεύς δεν θά βραδύνη νά 
μας δοίση τήν τόσον επιθυμητήν από την επιστήμην καί τά πράγματα συνέ
χειαν τοΰ έργου, τό όποιον άνέλαβεν.

Μ. ΛΜΛΡΙΩΤΟΥ

Mic/iae/is Pselli Scripts Minora, magnum partem adhuc inedita. Ed.
Ed. Kurtz, ex schcdis eius in lucem cmisit Fr. Drexl. Vol. I
Orationes et Dissertationes. Milano, « Vita e Pensiero», 1936.
Σε λ. XIX+514. «.Or bis Row anus» N" 5.

Τήν σημασίαν, ήν έχει ή πολυσχιδής προσωπικότης τοΰ Ψελλοϋ διά 
τήν πνευματικήν έξέλιξιν τοΰ Βυζαντίου κατά τον 11. αιώνα, γνωρίζουν δλοι 
οι Βυζαντινολόγοι. Όλοι όμως δέν γνωρίζουν, δτι μεγάλον μέρος από τήν 
συγγραφικήν του παραγωγήν παραμένει ακόμη ανέκδοτον ή (πράγμα δπερ δέν 
διαφέρει πολύ) έχει έχδοθή εις απόμερα δημοσιεύματα. ’Ίσως πολλοί θά 
μάθουν διά πρώτην φοράν από τό προκείμενον βιβλίον καί τήν ΰπαρξιν 
ακόμη αρκετών άξιολόγων συγγραμμάτων περιεχομένων εις αυτό. Διά τοΰτο 
αποτελεί σημαντικήν συμβολήν εις τά βυζαντινά γράμματα ή έκδοσις τοΰ 
τόμου αύτοΰ, περιέχοντος 52, δλα κατά τό πλεΐστον ανέκδοτα, μικρά έργα 
τοΰ Ψελλοΰ, τυπωμένα μέ φιλοκαλίαν καί ακρίβειαν, πού τιμοΰν αληθινά 
τον ιταλικόν εκδοτικόν οίκον, ό οποίος τήν άνέλαβε.

Τό δτι από φιλολογικής άπόψεως ή έκδοσις θά ήτον άρτιωτάτη, περί 
τούτου επαρκή έγγύησιν παρέχει ή προσωπικότης τοΰ Kurtz, άνδρός κατέ- 
χοντος τήν ελληνικήν γλώσσαν δσον ολίγοι, προικισμένου μέ μαντικήν πολ- 
λάκις εύρετικότητα εις τήν κριτικήν τοΰ κειμένου, προσενεγκόντος δέ εις τήν 
μελέτην τοΰ Ψελλοΰ — αρκεί ν’ αναφέρω τάς λαμπράς διορθώσεις του εις τό 
ιστορικόν έργον — σημαντικάς υπηρεσίας. Ό θάνατός του (τό 1925) τον 
έστέρησε τήν εύχαρίστησιν νά έκδώση εις φώς ό ίδιος τήν συλλογήν αυτήν τών 
ελασσονών συγγραφών τοΰ Ψελλοΰ, εις τήν οποίαν έτη πολλά είργάζετο— 
καί έστέρησε γενικώς τήν βυζαντινολογίαν έπιφανεστάτου καί χρησιμωτάτου 
εργάτου διά τήν εποχήν μας, εποχήν σχετικής αδιαφορίας διά τό καθαρώς 
φιλολογικόν μέρος τοΰ έργου της. Άλλ’ είν’ εύιύχημα, δτι τά κατάλοιπά του 
έπεσαν εις χεΐρας ικανά:, τοΰ γνωστοΰ καί από άλλης βυζαντινός εκδόσεις Φρ. 
Drexl, ό όποιος μέ άφοσίιοσιν καί λεπτότητα έφερεν εις πέρας τό έργον τοΰ 
εκδότου άντι βαλών εκ νέου πολλάκις τάς φωτογραφίας τών χειρογράφων,
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προσθέσας άξιολόγους διορθώσεις εις to κείμενον τοΰ Kurtz, (πολλάς εις τά 
προλεγόμενα μόνον) και συντάξας πολυτιμότατους πίνακας λέξεων, πραγμάτων, 
χωρίων καί γραμματικών φαινομένων.

Εις την άποκατάστασιν τοΰ κειμένου βεβαίως θά είχε κανείς νά προσθέση 
άρκετάς συμβολάς, άλλα θά ήσαν — έφ’ δσον δεν εύρεθοΰν νέα χειρόγραφα— 
δ'χι τόσον σημαντικαί. Πολύ σημαντικώτερον είναι τό άπομένον έργον τής 
ιστορικής καί φιλολογικής ερμηνείας—είναι κρίμα μάλιστα ότι αί σπουδαιό
τατοι ίστορικαί καί χρονολογικοί σημειώσεις τοΰ Drexl έτυπώθησαν εις τό 
τέλος, ώστε νά διαφεύγουν ευκόλως την προσοχήν, καί είναι τόσον δλίγαι. 
'Οπωσδήποτε τό θεμέλιον διά την ερμηνείαν έτέδη, καί έτέθη κατά τον 
καλύτερον δυνατόν τρόπον. Μόνον ή απουσία περιγραφής λεπτομερούς των 
χρησιμοποιηθέντων κωδίκων καί ενός απολογισμού περί των κριτηρίων, επί 
τή βάσει των οποίων έ'γινεν ή περισυλλογή των δημοσιευομένων συγγραμ
μάτων, ίσως καί ενός καταλόγου δλων των κατεσπαρμένων εδώ καί εκεί 
ελασσονών συγγραφών τοΰ Ψελλοΰ, μαρτυρεί κατά τρόπον αίσθητότερον 
κάπως, δτι πρόκειται περί έκδόσεως μεταθανάτιου, εις την οποίαν ή εύλά- 
βεια τοΰ δημοσιεύσαντος επέβαλλε σοβαρούς περιορισμούς.

Εις βασιλικά πρόσωπα άναφέρονται δέκα κείμενα, έκ τών οποίων τά 
πέντε είναι πανηγυρικοί λόγοι έκφωνηθέντες εις τάς επισήμους συγκεντρώσεις 
τής αυλής καί γεγραμμένοι κατά τό σύνηθες εις τούς Βυζαντινούς ρήτορας 
πομπώδες καί υπερβολικόν ύφος, τό όποιον προβάλλει ακόμη ύπερβολικώ- 
τερον εις τούς γνωρίζοντας από τό ιστορικόν έ'ργον τού Ψελλοΰ την αληθι
νήν περί τών εξυμνουμένων γνώμην τοΰ συγγραφέως. Αλλά τό ύφος αυτό 
δεν πρέπει νά μάς ένοχλή- είναι κάτι συμβατικόν καί άνήκεν εις τήν εθιμο
τυπίαν τής αυλής. Καί ώς ίστορικαί πηγαί ακόμη είναι δυνατόν παρόμοιοι 
λόγοι νά χρησιμεύσουν δ'χι μόνον διότι πολλάκις αί ά'λλαι πηγαί είναι ίσχναί 
καί παραλείπουν άμνημόνευτα πολλά γεγονότα, τά όποια αναφέρει ή υποδη
λώνει μάλλον ό εγκωμιαστής, αλλά καί διότι βοηθούν τον ερμηνευτήν, αρκεί 
νά έχη έξασκηθή νά άναγινώσκη κάτω άπό τάς γραμμάς καί νά προσέχη δ'χι 
μόνον τό τί λέγει καί πώς τό λέγει ό εγκωμιαστής, αλλά καί τί παραλείπει, 
ν’ άναπαραστήση τό πνεύμα τής διακυβερνήσεως ενός μονάρχου, τό ιδεώ
δες προς τό όποιον ε'τεινεν ή ήθελε νά ιθεωρήται δτι τείνει κατά τάς ένεργείας 
του, τήν έκάστοτε ατμόσφαιραν τοΰ Παλατιού, δπως εμφανίζεται κεκαθαρ- 
μένη, φωτεινή καί έξιδανικευμένη εις τήν επίσημον ιστορίαν τού κράτους. 
Καί είναι γνωστόν, δτι ή επίσημος (καί παραποιημένη έστω) εκδοχή τής 
πατρίου ή τής συγχρόνου ιστορίας επιτρέπει συμπεράσματα σημαντικά περί 
τοΰ ήθους μιάς εποχής ή ενός καθεστώτος.

Άπό τούς πανηγυρικούς ό κενώτερος είναι ό εις τήν αύτοκράτειραν 
Θεοδώραν σ. 1-5, δταν αυτή καί μόνη εβασίλευεν (1054-57)· άλλωστε καί ή
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Θεοδώρα ήτο κενή και άσημος ύπαρξις, στείρα και πνευματικώς καί ψυχι- 
κώς. Οίίτω διαισθάνεται κανείς τό μεφιστοφελικόν χαμόγελον τοϋ πανηγυρι- 
στοΰ, δταν Ισχυρίζεται, δτι εκείνης ή βασιλεία άνέτρεψε την ήσιόδειον σειράν 
των γενεών καί δτ’ οί αιώνες προχωρούν τώρα κατ’ άνιοΰσαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ παρόντος, τό όποιον αποτελεί τον χρυσοΰν αιώνα.

Πλουσιώτεροι εις περιεχόμενον καί θερμότεροι εις τον τόνον—διότι καί 
ό συγγραφεύς προσωπικωτέρους είχε δεσμούς—είναι οί τρεις λόγοι εις τον 
Κωσταντΐνον Μονομάχον σ. 6 - 37, εις τούς οποίους έξαίρεται ιδιαιτέρως 
ή φιλανθρωπία, ή κοινωνική πρόνοια, τό ενδιαφέρον υπέρ τών γραμμάτων 
καί τών τεχνών, ή δημοκρατικότης τοΰ περιέργου αύτοΰ βασιλέως, ό όποιος 
ήτο βεβαίως αρκετά νωχελής ή ώστε να κατέχη έπαξίως τον θρόνον εις τοιαύ- 
τας στιγμάς, ως άνθρωπος δμως κερδίζει πολύ, καί εις εκτίμησιν καί εις αγά
πην, δσον τον γνωρίζεις περισσότερον. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οί 
446 ιαμβικοί στίχοι, τούς οποίους έγραψεν ό Ψελλός διά νά θρηνήση καί νά 
εξύμνηση τήν ερωμένην τοΰ Μονομάχου, την Σκλήραιναν, σ. 190-205, τής 
οποίας τόσον ωραΐον χαρακτηρισμόν μάς έδωσεν εις τό ιστορικόν του έ'ργον. 
Τό εγκώμιον τών αρετών της είναι βέβαια τυπικόν, αλλά γνωρίζομεν ημείς 
— καί τό αΐσθανόμεθα καί κάτω ακόμη από τάς ύπερβολάς τοΰ στιχοπλόκου — 
δτι ό Ψελλός έθαΰμαζε τήν ωραιοτάτην καί δυνατήν αυτήν γυναίκα, ή οποία 
έκυριάρχησε έτη πολλά εν μέσφ τής άνωτέρας κοινωνίας τοΰ Βυζαντίου.

’Οφθαλμός αύτφ (τώ βασιλεΐ), φώς υπήρχες ήδύνον, 
ζωή, πνοή, τά πάντα, δόξα καί κράτος, 
όρωμένη, λαλοΰσα καί κινουμένη· 
παρήν γάρ έν σοί κάλλος, ήθος καί χάρις· 
καί γλυκΰτης έμψυχος ήνθει σή φύσει- 
καί πάς βλέπων σε μη θέλων έμειδία, 
ώσπερ τίνος χάριτος έμπεπλησμένος- 
καί χεΐρα κινών, άλλ’ όμοΰ καί καρδίαν 

«’Άμεμπτος» εΐπεν «δς ποθεί τήν σήν θέαν».
Περίεργοι είναι οί Στίχοι εις τον Κομνηνόν λεγόντων τινών 

ως έν τφ Αύγούστφ μηνί τελευτά σ. 45-48, εις τούς οποίους ό Ψελ
λός, άναφερόμενος εις διαψευσθεισαν προφητείαν, εξυμνεί τον βασιλέα Ίσαά- 
κιον τον Α'. καί συνιστά μάλιστα εις τον σκληραγωγημένον καί λιτοδίαιτον 
αυτόν στρατιωτικόν νά μήν υποβάλλεται εις υπερβολικούς κόπους, αλλά νά 
φροντίζη καί υπέρ τής ψυχαγωγίας του:

Μέριζε σαυτόν έν ροπαΐς έναντίαις, 
ύπνοις, πόνοις κόποις τε καί θυμηδίαις.
Ουκ ήσθα χαλκούς, ού σιδηροΰς τήν φύσιν, 
μισεί δ’ ό Χριστός τάς άγαν προθυμίας...

Επβτηρις Etaipeias Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ίτος ΙΒ'. 33
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’Ανυπόμονος εκείνος ζητεί όλα τοΰ κράτους τά κακά νά τα όιορθώση ταχέως 
και άποτόμως, κα'ι ό Ψελλός με την πείραν τοΰ αΰλικοϋ, την όλεθρίαν πείραν, 
τοΰ συνιστώ:

Ού σήμερον γάρ, άλλα πολλούς εις χρόνους
εις τάξιν άξεις την κακήν αταξίαν.

Γνωρίζομεν ημείς, ότι ό Ίσαάκιος δεν ΰπέμεινεν έπ'ι πολύ' αηδιασμένος από 
τάς ραδιουργίας, την γραφειοκρατίαν και την οίκτράν τύφλωσιν τών παλατια- 
νών, άπεσύρθη από τήν εξουσίαν καί έζήτησε τής ψυχής του τουλάχιστον την 
ειρήνην καί τήν καθαρότητα νά περισώση.

Με τήν δυναστείαν τοΰ Δούκα ό Ψελλός είχεν ιδιαιτέρους δεσμούς, ήδύ- 
νατο δέ νά έλπίζη ό άνθρωπος αυτός, ό όποιος άντεποιεΐτο τοΰ φιλοσόφου 
τόν τίτλον καί δέν ήτο παρά είς ρήτωρ, όπως όλοι οί Βυζαντινοί, ότι με τήν 
άνοδον τοΰ Μιχαήλ Δούκα μετέβαλλεν είς πραγματικότητα τό Ιδεώδες αίτημα 
τών φιλοσόφων, ν’ άνέλθη είς τόν θρόνον ήγεμών είδικώς προς τοΰτο κατά 
τής φιλοσοφίας τά διδάγματα παιδαγιογηθεις—οίκτράν, ως άπεδείχθη, πρα
γματικότητα. Ενώπιον τοΰ Κωσταντίνου Δούκα, παρόντων καί τών μικρών 
πριγκίπων, έξεφωνήθη, έξ αφορμής ενός «τροπαίου» κατά βαρβάρων, τό 
όποιον δέν ήμπορώ νά καθορίσω άκριβέστερον, αλλά τό οποίον ασφαλώς 
δέν έχει τήν σημασίαν ήν τοΰ άποδίδει ό Ψελλός, ή έν σ. 38-41 δημοσιευο- 
μένη προσφώνησις. Ένφ τό κείμενον τό όποιον ακολουθεί σ. 42-44, Προσ- 
φωνηματικός προς τόν κυρ Μιχαήλ τόν Δ ο ύ κα ν, άναφέρεται 
εις προσωπικόν ζήτημα τοΰ Ψελλοΰ' ό ομιλητής πανηγυρίζει τήν άποκατά- 
στασιν τής εύνοιας τοΰ αύτοκράτορος, τήν οποίαν διετάραξαν κακόβουλοι 
συκοφαντίαι. Πολύ ωραιότερος καί πλουσιώτερος είς ειδήσεις είναι ό Επι
τάφιος είς Ειρήνην Καισάρισσαν, τήν έκ Παφλαγονίας σύζυγον 
τοΰ Καίσαρος Τωάννου τοΰ Δούκα, άδελφοΰ τοΰ βασιλέως Κωσταντίνου, 
σ. 155- 189.

Τό σύντομον εκ 17 στίχων ποίημα σ. 49 απευθύνεται βεβαίως προς ένα 
βασιλέα, όστις μόλις είχε καταλάβει ή εξασφαλίσει τόν θρόνον απαλλαγείς 
από ώρισμένους κινδύνους (πιθανώς τόν Μονομάχον), καί δέν αποκλείεται 
νά έγράφη από τόν Ψελλόν, άλλ’ εγράφη πάντως διά λογαριασμόν άλλου, 
διότι είναι κυρίως εϊπεΐν έμμετρος αΐτησις διορισμού είς νοταρίου θέσιν 
κάποιου προσώπου, τό όποιον προβάλλει ώς δικαιολογητικόν τής αίτήσεώς του 
τήν ασχολίαν του μέ τά γράμματα καί τήν άφοσίωσίν του είς τήν μερίδα 
τοΰ αύτοκράτορος.

Μέ τήν υπηρεσίαν του είς τήν αύλήν σχετίζονται καί άλλα τινά κείμενα 
δημοσιευόμενα εδώ διά πρώτην φοράν: Ό Επιτάφιος είς ένα λογοθέτην 
τών στρατιωτικών όνομαζόμενον Νικόλαον σ. 216-219, τό αύτοβιογραφικοΰ
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ενδιαφέροντος κείμενον δτε παρητήσατο τήν τοΰ πρωτοασηκρήτις 
αξίαν σ. 361 -371, τό όποιον ειχεν έκδώσει κολοβόν ό Σάθας πρώτος, κα'ι 
δυο χρυσόβουλλα. Έκ τούτων τό εν τοΰ 1074 σχετίζεται μέ τό συνοικέσιον 
μεταξύ τοΰ υίοΰ τοΰ Μιχαήλ Δούκα καί τής θυγατρός τοΰ βασιλέως τών 
Νορμανών Ροβέρτου Γισκάρδου (σ. 329-334)' τό όίλλο άναφέρεται εις ανταλ
λαγήν κτημάτων παρά τήν Πάλιν μεταξύ τοΰ αύτοΰ βασιλέως καί τοΰ δρουγ- 
γαρίου Κωσταντίνου Ξιφιλίνου (σ. 356-360). Επίσης εις επισήμους θρη
σκευτικός τελετάς τής αυλής έξεφωνήθησαν οί σ. 335-355 δημοσιευόμενοι 
4 σελέντιοι λόγοι ενώπιον ή ως από προσώπου διαφόρων αύτοκρατόρων (τής 
Θεοδώρας, τοΰ Ρωμανοΰ Διογένους, τοΰ Μιχαήλ Δούκα), τούς οποίους έφρόντι- 
σεν ό συγγραφεύς νά περιλάβη εις τά έργα του εγκαίρως, ώστε να γνωρίζουν 
οί κατόπιν ποιος τούς έγραψε.

Καί τήν κατηγορίαν τοΰ αρχιερέα) ς (σ. 232-328), έν δριμύ κατη- 
γορητήριον επί έσχατη προδοσία εναντίον τοΰ άνησύχου καί τετραπέρατου 
πατριάρχου Μιχαήλ τοΰ Κηρουλαρίου, ώς αύλικός υπάλληλος, ώς έν είδος 
είσαγγελέως, ύπεχρεώθη νά γράψη καί νά υποστήριξή ενώπιον τοΰ δικαστη
ρίου τό 1059 ό Ψελλός. Πράγμα τό όποιον δεν τον ήμπόδισε νά γράψη κατό
πιν περιπαθή επιτάφιον εις ιόν νεκρόν κληρικόν.

Δύο κείμενα άναφέρονται εις πρωτοσυγγέλλους, έκ τών οποίων τό έν 
σ. 55 - 59 είναι απόπειρα χαρακτηρισμού — κάτι δπερ αγαπά ιδιαιτέρως ό 
Ψελλός καί εις τό όποιον κείται κατ’ έμέ ή υπεροχή του ως συγγραφέως — 
τό δέ άλλο είναι μονφδία διά τον θάνατον τοΰ Εφέσου Νικηφόρου σ. 206- 
210. Εις τον ίδιον πιθανώς απευθύνεται καί ό σύντομος λόγος σ. 142-144, 
εις τον όποιον ζητεί ν’ άποφύγη μ’ ευγένειαν τό ν’ άσχοληθη μέ τήν έξιστό- 
ρησιν τών θαυμάτων τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ Θαυματουργού.

Άγιογραφικά κείμενα περιέχονται εις τον τόμον αυτόν τό γνωστόν ήδη 
Έγκώμιον εις τον Μεταφραστή ν Συ μεών σ. 94-107, συνοδευόμενον 
από ’Ακολουθίαν εις τήν μνήμην του σ. 108-119, καί ή έξιστόρησις τών 
θαυμάτων τοΰ ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ σ. 120-141. Έδώ επίσης πρέπει νά 
καταταχθή καί ή ομιλία του Εις τον Χαιρετισμόν σελ. 82-93, έκφω- 
νηθεΐσα, πιθανώτατα, εις τό Παλάτιον κατά τήν εορτήν τοΰ ’Ακαθίστου"Υμνου 
καί αποτελούσα έν πολλοΐς απλήν παράφρασιν εκείνου.

Ό Μιχαήλ Ψελλός διεκρίθη κυρίως ώς καθηγητής καί ήτο υπερή
φανος διά τό διδασκαλικόν του έργον. Μέγα μέρος τών συγγραμμάτων 
του προήλθεν άπό τάς παραδόσεις του ή από τάς αυτοσχεδίους απαντήσεις, 
τάς οποίας έδιδεν εις τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας απορίας τών μαθητών του. 
Άπό τήν πανεπιστημιακήν του αυτήν ζωήν καί δράσιν προέρχονται τέσσαρα 
κείμενα, δημοσιευόμενα σχεδόν δλα διά πρώτη ν φοράν έδώ, καί τά όποια μάς 
παρουσιάζουν τον συγγραφέα συνδεδεμένον καί μέ δεσμούς βαθείας στοργής
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και προσωπικής άφοσιώσεως προς τούς μαιθητάς ton. Είναι ή φωτεινότερα 
πλευρά τοΰ χαρακτήρος τοΰ πολυστρόφου αύτοΰ Βυζαντινού.

Τό εν — ’Έπαινος τοΰ ’Ιταλού σ. 50-54 επιγράφεται — υπερα
σπίζει και επαινεί εναν ’Ιταλόν μαθητήν του, ό όποιος διεξήγαγε μέ την 
συνήθη εις τούς Λατίνους διαλεκτικήν οξύνοιαν την συζήτησιν, μολονότι 
καθυστερούσεν είς την γλαφυρότητα τής φράσεως, καί ζητεί — άξιοσημείω- 
τοναύτό!—να συλλαβή τον ιδιαίτερον χαρακτήρα τής σκέψεως καί τού 
ύφους τοΰ ’Ιταλού.

Δΰο άλλοι εΐν’ επικήδειοι είς μαθητάς του άποθανόντας προώρως. Ό 
εις (σ. 145-154) ήτο ό πατρίκιος ’Ιωάννης, ένας ωραιότατος νέος — ό 
Ψελλός ζητεί, θαρρείς, συγγνώμην διότι εξαιρεί καί τούτο τό χάρισμα — ό 
όποιος μέ δυσπιστίαν κατ’ άρχάς τον έπλησίασε καί παρηκολούθησε τά μαθή- 
ματά του, κατόπιν όμως άφωσιώθη πλήρως είς τον διδάσκαλον.Ό άλλος είναι 
ό βεστάρχης Γεώργιος, ό όποιος διωρίσθη είς την επαρχίαν δικαστής, διά νά 
επιστρέψη μετ’ ολίγον άρρωστος (από ελονοσίαν, καθώς φαίνεται, βαρείας 
μορφής) καί ν’ άποθάνη είς την ΙΙόλιν άφήνων γυναίκα νέαν καί έ'να παι
δάκι νήπιον ακόμη (σ. 211 -21δ)/Ωραΐα περιγράφει ό Ψελλός τό ενδιαφέρον 
τού Γεωργίου διά τά μαθηματικά καί την περιφρόνησιν την οποίαν έδειχνεν 
ό θετικός αυτός νούς προς τά ρητορικά καλλα)πίσματα τοΰ λόγου, την άφοσίω- 
σίν του προς τον διδάσκαλον τοΰ οποίου εμιμεΐτο καί τά εξωτερικά γνωρίσματα, 
τάς προσπάθειας του νά τον φθάση είς τήν τέχνην τού αύτοσχεδιασμοΰ. Ό 
Ψελλός όμιλεϊ βέβαια διά τον εαυτόν του καί εδώ, άλλ’ ό πόνος του διά τον 
χαμένον νέον είναι ειλικρινής, μας συγκινεΐ δε καί σήμερον ή σπαρακτική 
έρώτησις, μέ τήν οποίαν αρχίζει ό γέρων διδάσκαλος τήν μονωδίαν του: Είτα 
δή παρά τίνος εγώ τεθνηκώς επιταφίων λόγων ή μονωδίας 
άξιωθήσομαι;

Τό τέταρτον κείμενον σ. 465-9 έχει μάλλον άστειον χαρακτήρα: Είς 
μαθητής του Σέργιος έκαυχήθη, ότι αυτόν ποτέ δέν τον έδάγκασε ψύλλος· 
οί ψύλλοι, θαρρείς, τον άπέφευγαν. Καί ό Ψελλός επιστρατεύει τάς φυσιο- 
λογικάς του γνώσεις, διά ν’ απόδειξη, ότι αυτή του ή ίδιότης δέν ήμπορεΐ ν’άπο- 
τελέση άντικείμενον καυχήσεως· είναι μάλλον μειονέκτημα, όφειλόμενον είς τό 
ότι δέν είναι καθαροί οί χυμοί τού σώματός του, αλλά τοξινωμένοι, όπως 
θά ελέγομεν σήμερον. Τελειώνει όμως καί πάλιν μέ τήν άστείαν παρατήρη
σην, ότι ήμπορεΐ νά μακαρίζη τον εαυτόν του δι’ αυτό τό μειονέκτημα, τό 
όποιον τον απαλλάσσει από τόσας ενοχλήσεις: καί ούτε ψύλλα πολιορ
κήσει, ού φθείρ λυμανεϊται, ού κόρειςσοι επιθήσονται, αλλά 
πάντα φοβηθήσονταί τε καί δειλιάσουσιν καί ώς τυράννου 
πόρρω σου στήσονται.

"Εν εξαιρετικόν προτέρημα τοΰ Ψελλοΰ υπέρ τούς στεγνούς καί άπελ-
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πιστικώς σοβαρούς λογίους τοΰ Βυζαντίου είναι τό χιούμορ του. ’Όχι δπως 
εκδηλώνεται είς τούς στίχους του Κατά τοΰ Σαββαΐτα σ. 220-231, δπου 
επισωρεύει πλέον ό συγγραφεύς μ’ επινοητικότητα καί καταπληκτικήν πολυ- 
μάθειαν ορμαθούς δλους από ύβρεις εξαιρετικά πολλάκις πρωτοτύπους, αλλά 
τόσον κουραστικός καί τόσον υπερβολικός, ώστε νά χαρακτηρίζουν μάλλον τό 
μέγεθος τοΰ μίσους τοΰ Ψελλοΰ παρά την πονηριάν τοΰ ήθους τοΰ διασυ- 
ρομένου· άλλ’ είς μερικά άλλα κείμενα, τά όποια δημοσιεύει έδώ ό Kurtz 
καί τά όποια είναι σπουδαιότατη πηγή διά τήν γνώσιν των παρά Βυζαντινοΐς 
κανόνων τής εύπρεπείας καί τοΰ Ιδιωτικού των βίου.Ό πνευματώδης λόγος του 
Ιΐρός τον οϊκεΐον γραμματικόν σ. 60-64 ζητεί, κατά τό ήμισυ σοβαρά 
(μέ ύπόμνησιν τής σχετικότητος τών περί τής εύπρεπείας κανόνων) καί κατά 
τό ήμισυ χιουμοριστικό, νά τον παρηγόρηση διά τάς επιθέσεις εναντίον του: 
Επειδή είχε πάντοτε τό κεφάλι άναμαλλιασμένο, επειδή έγελοΰσεν εύκολα καί 
ζωηρό, επειδή τά βλέμματά του έπαιζαν δεξιά καί αριστερό, τον κατηγορού
σαν δτι δεν είχε σοβαρότητα. Ό Ψελλός άπαντα διά λογαριασμόν τοΰ γραμ
ματικού του: ευκινήτων τούτο (τό ήθος δηλ. τοΰ γραμματικού), μελαγ- 
χολούντων εκείνο· αλλά συνέσεως τό ύμέτερον (ήμέτερον cod.) 
πρόσχημα, άπλότητος τό ημεδαπόν σύμβολον άγροικότεροι 
τήν κόμην ημείς, δτι καί φιλοσοφώτεροί' ποικιλώτερον τό 
ύμέτερον (ήμέτερον cod.), δτι καί πολιτικώτερον.

Δριμύτερος είναι είς τά δύο άλλα σατιρικό του σχεδιαγραφήματα. Είς 
τό πρώτον, Προς τον έ αυ τοΰ παπά ν σ. 65-68, μάς δίδει τήν εικόνα ενός 
παπά αγραμμάτου καί κακοφώνου, άμαθοΰς ακόμη καί είς τό τελετουργικόν 
μέρος, ό όποιος δμως έχει τά όφφίκια τοΰ γραμματικού καί τοΰ νοταρίου— 
κατ’ ευφημισμόν, δπως προσθέτει ό Ψελλός, δπως επί παραδείγματι, ή πόρνη 
ονομάζεται εταίρα καί ή αριστερά χειρ εύώνυμος. Βέβαια έφοίτησεν είς τό 
σχολεΐον, άλλ’ούχ ώστε μάθει ν, αλλά τοίς μανθάνουσι συγχέαι 
τήν παίδευσιν. Ούτως δταν σήμερον τοΰ όμιλής περί ορθογραφίας ή κλί- 
σεως ονομάτων ή συντάξεως,θεωρεί δτι αυτά δλα είναι βάρβαρα καί είπεΐν 
τι έλληνικώτερον τον ερωτώντα καταναγκάζει. ’Ανάλογος είναι 
καί ή εξωτερική του έμφάνισις: τό ράσον του είναι έσχισμένον εις τά πλάγια 
καί τήν τής κεφαλής κόρσην κοσμήσειν (κόσμησιν?) εξεπί
τηδες έποιήσατο. "Επειτα διαρκώς μορφάζει καί χειρονομεί, στραβώνει 
τά χείλη προς τά δεξιά καί τ’ αριστερά άλληλοδιαδόχως, γουρλώνει τά μάτια, 
ρουθουνίζει άγρια καί χονδρά, στρέφει τήν κεφαλήν έδώ καί εκεί, σηκώνει 
τούς ώμους- τά χέρια του άλλοτε δένει δπίσω, άλλοτε κτυπά καί τά δύο 
ταυτοχρόνως εις τήν κοιλίαν του, άλλοτε ξύνει καί μέ τά δύο τούς μηρούς του 
αγενέστατα’ ήσυχα καί προσηλωμένα ποτέ δέν ήμπορεΐ νά κρατήση τά πόδια 
του. "Αν τον καλέσης είς τό τραπέζι, θά σοΰ κάνη τοΰ κόσμου τά χονδροαστεΐα: 
χώνει καί τά δύο του χέρια μέσα είς τήν χύτραν άλλοτε παίρνει μέ τό ενα
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to τηγάνι και μέ to άλλο την πιατέλλα, και αρπάζει τό φαγητόν μέ τά δόντια. 
Άλλοτε πάλιν σείει ολόκληρον τό τραπέζι και πέτα κάτω δλα τα πιάτα κλπ. 
Την ζωήν του την περνά κυβεΰων, κυβεΰων όμως δχι προς διασκέδασιν, 
άλλα μέ πάθος, κυβεΰων καί δταν εύρίσκεται μόνος του — έχει καταντήσει 
αυτόχρημα πρωταθλητής εις τούς κύβους. Τον καιρόν ό όποιος τοϋ μένει από 
την κυβείαν, τον περνά εις τά καπηλεία. Είναι μάλιστα εις θέσιν νά διακρίνη 
δλα τά είδη των οίνων, κατέχει δλα τά τεχνάσματα των κρασοπατέρων — 
οίδε γάρ εν τοΐς τοιοΰτοις φ ιλ ο σ ο φεΐ ν — κενώνει πολλάκις την 
στάμναν ολόκληρον απνευστί. ’Έχει σπουδάσει τά καπηλεία δλα τής πόλεως 
τόσον καλά, ώοτε γνωρίζει ποΰ κερνούν καλό κρασί, πού τό νοθεύουν, ποιος 
κάπηλος έχει την ειδικότητα εις ωρισμένον είδος κρασιού κλπ. ΌΨελλός φέρει 
καί παραδείγματα: την πρώτην θέσιν κατέχει τό καπηλεΐον τού Σανανοΰ καί 
ή τού Μελιτράγου- ή άλλη τού Γοργοπλούτου έξέπεσεν, άφ’ής εποχής την άνέ- 
λαβεν ό υιός του, επειδή δεν ξέρει τόσον καλά τήν τέχνην, δπως ό πατήρ του.

Τό Εις τινα κάπηλον γενόμενον νομικόν σ. 67-76 μάς 
προσφέρει ώραιοτάτην εικόνα από τήν ζωήν των βυζαντινών οινομαγειρείων. 
Ό σατιριζόμενος από κάπηλος έγινε νομομαθής, καί ό Ψελλός περιγράφει 
διά μακρών τήν αμηχανίαν του καί τήν αμάθειαν εις τό νέον λειτούργημα, 
άντιθέτως προς τήν εμπειρίαν καί έπιδεξιότητα, τήν οποίαν έδείκνυεν ως 
κάπηλος, πώς ήξευρε νά διακρίνη τά είδη τών κρασιών, πώς ήξευρε νά 
τ’ άναμιγνύη, πόσον ωραία έπλυνε τά ποτήρια, πόσον επιδέξια τά έκρατούσε 
μ’ ολίγα δάκτυλα καί τά έφερεν εις τούς πελάτας, πώς ήξευρε νά μαγειρεύη 
ή νά γυρίζη τό ψητόν και νά χρησιμοποιή τή σούβλα. Μ’ αυτά τά λαμπρό
τατα εφόδια έπεχείρησε νά γίνη νομομαθής!

Τό ωραιότερου δμως απ’δλα τά δημοσιευόμενα κείμενα, έν από τά ωραιό
τερα γενικώς βυζαντινά κείμενα τά όποια έχω άναγνώσει, είναι ό σύντομος 
λόγος Είς τον αυτού έκγονον έτι νήπιον όντα σ. 77-81. Τό εγγονάκι 
τού Ψελλού, παιδί τής μονογενούς κόρης του, είναι ακόμη βέβαια πολύ βρέφος 
ή ώστε νά ήμπορή ν’ άκούση τήν προσφώνησιν τού πάππου. Άλλ’ ό συγγρα- 
φεύς αισθάνεται — μέ πόσην πικρίαν τό διαπιστώνει! — δτι δέν θά ζήση πολύ 
ακόμη, δέν θά τον ίδή ού'τε έφηβον καν, καί επιθυμεί νά τού άφήση ένα κεί
μενον, από τό όποιον νά βλέπη κάποτε όποιον σοι χρήμα ό πάππος 
έγεγόνει τφ βίω καί οιαν είχε τήν τής γλώττης περιβολήν. 
Μίαν εικόνα τής ψυχής τού μικρού, προφητεύων μάλλον ή στηριζόμενος είς 
γεγονότα, ζητεί νά δώση ό συγγραφεύς — αυτό είναι τό έργον παντός εγκω
μίου — αλλά μέ πόσην τρυφερότητα, μέ πόσην οξυδέρκειαν, τήν οξυδέρκειαν 
τής αγάπης, παρατηρεί καί περιγράφει κάθε του έκδήλωσιν! ’Από τά όλόξανθα 
σγουρά μαλλιά, άπό τ’ ώραΐον σωματάκι πού καμαρώνει τόσον πολύ ό πάππος, 
ώστε νά τρέχη καί αυτός είς τό λουτρόν καθ’ ήν ώραν έλουον τό παιδί,
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προχωρεί ό συγγραφεύς είς κάτι εσωτερικώτερον. Τά πρώτα γέλια τοΰ μωροΰ 
— τί ωραία που γελούν και τά φρύδια του —ακόμη! τά σιγανά του και υπερή
φανα δάκρυα δταν τό άπέσπα ή τροφός από τον μαστόν, τό γελαστόν βλέμμα 
μέ τό όποιον την κοιτάζει, δταν χορτασμένον πλέον τον αφήνει μόνον του, 
ή στενοχώρια του δταν τό φασκιώνουν και ή χαρά του δταν τοΰ έλυαν τά πόδια 
και τά χέρια, τό καμάρι του δταν τοΰ έφοροΰσαν ζωηρά πολυτελή φορέματα, 
τά έξυπνα βλέμματα μέ τά όποια άνεγνώριζεν από τεσσάρων ήδη μηνών, λέγει 
ό συγγραφεύς, εκείνους οί όποιοι τό προσέχουν ή δχι, και προ παντός ή προτί- 
μησίς του προς τον πάππον, ό όποιος σάν νά ξαναγίνεται πλησίον του παιδί 
καί τό παίζει καί τό συνθλίβει μέ τά χάδια του καί τό χοροπήδα—δλ’ αυτά 
περιγράφονται τόσον ζωηρά, τόσον νόστιμα, τόσον χαριτωμένα, ώστε καί 
ή αρχαϊκή τοΰ κειμένου γλώσσα χάνει κάτι από την ψυχρότητα καί ακαμψίαν 
τοΰ μαρμάρου ήν έχει συνήθως ΑΙσθάνεσαι κάτω από τάς γραμμάς νά 
πάλλη μία καρδία θερμή, μία καρδία ή όποια δέν έντρέπεται ν’ άφήση ν’ 
έκχυθοΰν οί ποταμοί τής τρυφερότητος καί τής οικογενειακής ευδαιμονίας, 
οϊτινες τήν πλημμυρίζουν. Καί είναι τόσον σπάνιον αυτό εις την αιωνίως 
σοβαροφανή καί άθεραπεύτως επίσημον φιλολογικήν παραγωγήν τών Βυζαν
τινών! 'Ο συγγραφεύς μάς λέγει δτι, τ’ όλόδροσον αυτό κομμάτι τό έγραψε 
διά τό έγγονάκι του επί ταΐς άγκάλαιςέχωνκαί άπλήστως άσπα- 
ζό μένος, καί ό αναγνώστης δέν αμφιβάλλει δι’ δλου δι’ αυτό τό αισθάνε
ται είς πάσαν λέξιν σχεδόν. Πότε ά'λλοτε εις τούς βυζαντινούς χρόνους ενέ
πνευσε τό παιδί ώραιοτέρας σελίδας;

Μικροτέρου ενδιαφέροντος είναι τά 18 κείμενα, πεζά ή έμμετρα, τοΰ Β' 
μέρους, τά όποια άναφέρονται είς ζητήματα θεολογικά (π.χ. Περί τών 
ψαλμών καί περί τών επιγραφών αυτών, Περί έξαημέρου κλπ.), 
ζητήματα ερμηνείας χωρίων τής άγ. Γραφής (π. χ. Τί τό κατ’ εικόνα καί 
τί τό καθ’όμοίωσιν;Τίς ό παράδεισος; Περί τοΰ τών αμαρτιών 
σχοινιού, διά τάς ακρίδας καί τό άγριον μέλι τό όποιον έτρωγεν ό Βαπτι
στής κλπ.) ή είς θέματα φιλοσοφικά (π. χ. Περί τών ιδεών ας ό Πλάτων 
λέγει, Έξήγησις τής πλατωνικής έ ν τψ Φ α ί δρφ δ ιφρ ε ί ας τώ ν 
ψυχών, Είς τό ουσία πράγμα αυθύπαρκτου κλπ.) Πρόκειται περί 
συντομωτάτων δοκιμίων (essais), τά όποια τήν προέλευσίν των έχουν από 
τάς απορίας τών μαθητών ή καί άλλων επιφανών προσώπων, απορίας είς 
τάς όποιας σπεύδει ν’ άπαντήση ό Ψελλός άντλών από τό μέγεθος τής πολυ- 
μαθείας του καί χρησιμοποιών περισσότερον τήν μοναδικήν ευστροφίαν νοΰ 
καί γλώσσης τήν οποίαν είχεν. Αυτήν κυρίως τήν ευστροφίαν τοΰ πνεύματος 
καί τήν ετοιμότητα τών γνώσεων μάλλον παρά τό βάθος τοΰ στοχασμού, 
πρέπει ν’ άναζητήση κανείς εις τά τεμάχια αυτά, τά όποια ούσιαστικώς κατ’ 
ούδέν σχεδόν προάγουν τήν θεολογικήν ή φιλοσοφικήν επιστήμην τών 
Βυζαντινών,
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Ό 2. τόμος τών Scripta Minora θά περιλάβη, όπως λέγεται εις τον πρό
λογον, τάς έπιστολάς τοΰ Ψελλοΰ. ’Άν τήν βαθεϊαν ευγνωμοσύνην μας προς 
την μνήμην τοΰ Kurtz και προς τήν φιλοπονίαν τοΰ F. Drexl έπιτρέπειαι 
νά συνοδεΰσωμεν και μέ μίαν ευχήν, θά διατΰπωνον τήν έπιέίυμίαν νά περι- 
ληφθοΰν εις τήν έκδοσιν αυτήν τών Επιστολών δλαι ανεξαιρέτως αί Έπι 
στολαί, ακόμη καί έκεΐναι τάς οποίας εξέδωκεν ήδη ό Σάθας. Όχι μόνον 
χάριν τής ευκολίας τών ερευνητών, αλλά και διότι ή έκδοσις εκείνη φιλολο
γικούς υστερεί πολύ, χρειάζεται δέ καί συμπλήρωσιν μέ συντόμους πραγμα
τικός καί προσωπογραφικός σημειώσεις, αί όποιαι θά είναι αφθονώτεραι, 
έλπίζομεν, εις τον δεύτερον τόμον.

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

Pralat D. Dr Albert Ehrhard, (Καθηγητον τοΰ Πανεπιστημίου τής Βόν
νης), LJberlieferung und Bestand der hagiographischen Litercitur 
der griechischen Kirche. ’Έκδοσις /. C. Hinrich, Leipzig 1936, M. 9.

Ώς πρό τίνος έ'γραφον σχετικώς προς τήν λατρείαν τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (Der Kultus der griechischen Kirche εν τφ προσεχώς έκδιδο- 
μένω συλλογική) συγγράμματι Ekklesia τοΰ καθηγητοΰ Siegniund Schultze), 
ό πλοΰτος τοΰ περιεχομένου τών λειτουργικών βιβλίων τής ήμετέρας Εκκλη
σίας κατά τε ποιόν καί ποσόν, ύπερέχων τοΰ λειτουργικοΰ πλοΰτυυ πάσης 
ά'λλης Εκκλησίας, εϊνε αληθώς ανυπολόγιστος.

Ένώ δέ από λατρευτικής επόψεως είναι άψ’ έαυτής φανερά ή μεγάλη 
σημασία τοΰ απείρου τοΰτου ύλικοΰ, καθ’ δσον δι’ αύτοΰ εξυπηρετούνται 
κατά τον τελειότερον τρόπον οί απώτεροι τής Εκκλησίας πνευματικοί σκοποί 
καί δή εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε εις καιρούς χαλεπούς δι’ αύτοΰ καί μόνου 
νά κατορθώση αυτή νά διαθρέψη πνευματικώς τύν ορθόδοξον λαόν κατά τήν 
διάρκειαν μακρών αιώνων δουλείας καί πνευματικής καταπτώσεως, εξ άλλου 
ή επιστημονική σημασία τοΰ ύλικοΰ τοΰτου είναι μεγάλη, είτε διά τήν περι
συλλογήν, τακτοποίησιν καί ιστορικήν αύτοΰ καί παντοίαν άλλην επιστημο
νικήν καί καλλιτεχνικήν έκμετάλλευσιν, εϊτε διά τήν δι’αύτοΰ ζωντανήν έμφά- 
νισιν τοΰ αιωνίου καί άδιασπάστου συνδέσμου τής ελληνικής σκέψεως καί 
τής χριστιανικής ιδεολογίας, ώς ούτος έδημιουργήθη καί άνεπτΰχθη από τής 
πρώτης έμφανίσεως τής χριστιανικής Εκκλησίας μέχρι τών ημερών μας εν 
τφ άνατολικώ έλληνικώ περιβάλλοντι.

Τό ύπερπλοΰσιον τοΰτο υλικόν διά τεχνικούς λόγους καί διά τάς μή ύφι- 
σταμένας εύτυχώς πλέον διά τά βυζαντινά γράμματα καί τον βυζαντινόν
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