
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Μιχαήλ Ψελλοΰ Έλάοσονες ανγγραφαί. τόμος Β. επιστολαί. ’Έκόοαις 
της «Βιβλιοθήκης Μεσαιωνικών κειμένων» τον έκό. οίκον Vita e 
Pensiero τον Μιλάνου, 1941, ο XX — 349

'Ο δεύτερος οΐιτος τόμος τών 'Ελασσόνων συγγραφών τοΰ Ψελλοΰ, 
αναγγελθείς ήδη κατά την έ'κδοσιν τον Α'τφ 1986 (τούτου βιβλιοκρισίαν 
βλ. έν Έ. Έ. Βυζαντινών Σπουδών έ'τ. ιβ'σ. 51 1—520) έξεδόθη μετά τής 
αυτής έπιμελείας καί υπό τοΰ αυτοί ώς καί εκείνος εκδότου Fr. Drexl, 
δστις εις την προ πολλοί έτοίμην εργασίαν τοΰ μακαρίτου Ed. Kurtz 
έπήνεγκε πολλάς κριτικάς τοΰ κειμένου διορθώσεις, (εϊτε ιδίας (247) εί
τε τών κ. κ. Ρ. Maas, F. Doelger καί τοΰ ήμετέρου κ. Φ. Κουκουλέ. Αί 
έπικριθεΐσαι γραφαί τοΰ Kurtz προέρχονται τό μεν έκ παραναγνώσεων 
τοΰ χειρογράφου τών επιστολών, τό δέ έξ υποθέσεων αυτοί, διορθώσαν- 
τος τάς γραφάς τοΰ χειρογράφου, πολλάκις ομιος καί ακριβείς καί δρθάς. 
Πολλαί εσφαλμένοι γραφαί οφείλονται εις τους πρώτους έκδότας επιστο
λών τινων τοΰ Ψελλοΰ, Κ. Σάθαν καί Ά· Παπαδόπουλον-Κεραμέα, μή 
διακριθέντας—ίδίφ τον δεύτερον—διά την κριτικήν των οξυδέρκειαν εν 
τή διορθώσει αρχαίων καί μεσαιωνικών κειμένων. 'Ο κ. Drexl δεν έδέ- 
χθη δλας τάς διορθώσεις τών κ. κ. Maas, Doelger καί Κουκουλέ. ’Αλλά 
καί αυτοί αί διορθώσεις δεν δικαιολογούνται πάσαι. Αί πολλαί συντα
κτικοί άνωμαλίαι τοΰ κλασσικίζοντος «ΰπερτίμου» καί «υπάτου τών φιλο
σόφων» τοΰ ιαλ αιώνος εν πολλοΐς παρέσυραν τούς κριτικούς, μάλιστα 
δ’ ή εσφαλμένη στίξις τοΰ κειμένου κυρίως εις τοΰτο οφείλεται. Διά τού
το δεν θεωρώ τολμηρόν νά προτείνω τάς εξής διορθώσεις εις τό κείμε
νον τής νέας ταΰτης έκδόσειος.

Σελ. 5,1 καί την λίθον (πρόκειται «περί τής ακριβούς βασάνου τών 
χρυσών»), — 21,6 έπεισκνκλεϊσϋαι, ώς δρθώς έγραψεν δ Kurtz- πρόκειται 
περί γνωστοί σκηνικού δρου.—35, 9 τοϊς λόγοις επιχειρών. — 37,19 αφη- 
κίου (ούχί σφηκίας).—38,11 προσέσται (ούχί προέσται). —38,28 Νικάνωρ 
Άντισθένους παΐς (ούχί Νικάναιρι ’Αντισθένης παΐς).—39,26 φαντασθείς; 
(ούχί φαντασθέις.)—42,14 έπιατηρίξω (ούχί έπιστηρίζω).—46,21 θάτερόν 
παρά θατέρον (ούχί παρά θάτερον).—54,29 εΐ μή ϋαττον άπήλλαξο ετε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:52 EEST - 34.211.113.242



304 A. N. Αιαματτοποΰλου

Ανήκεις civ (οΰχί άπήλλαξαι)—68,19 τάττοντος (τον Όμηρου, οΰχί τάτ- 
τοντας).—70,15 τοΰτο οΰκ αποδέχομαι σου (οΰχί σοι).—74,21 καταδει- 
μαίνει τη λεοντή (οΰχί την λεοντήν) —100, 4 εί μη τις των παρ’εκείνφ 
(η παρ’ εκείνον) παρελΰεϊν επιτάξειεν (οΰχί των παρ’ εκείνον).—101,4 
άποκα&ιστών (οΰχί άποκαθιστών ; ).— 105,20 παρά της αυτόν . . φναεως 
(οΰχί τής αύτοϋ). —150,1 Σοί μεν ον όεΐ δευτέρων περί των αυτών αξιώ
σεων (ο ΰχί οΰδέν δευτέρων).— 158 23 ετέρων δέ σου μερών καταφρονώ 
(οΰχί δέ σοι) —174,8 τών ελπίδων των παρά σου (οΰχί των παρά σοί).— 
175,25 αυτών (οΰχί αΰτών).—180,5 ποιεΐν ; (οΰχί ποιεΐν.).-—180,10 ποιεΐν 
(οΰχί ποιεΐν ;).—180,12 τεύνηξόμενος" (οΰχί τεθνηξόμενος ;).—204,8 έτε
ρον δε ϋανμάοιον κατανενόηκά σου (οΰχί σοι).—204,12 ταΐς δέλτοις (οΰχί 
τοΐς δ.).—218,3 μήπως ου ϋεϊον το δρμημα (οΰχί μ ή πω). — 224,1 οϋτω 
με τό παγχάλεπον τούτο Ίληρίον έξέμηνε (οΰχί εκμέμηνε).—228,4 δμιλώ 
γάρ σοι (οΰχί σε).—229,2 μή γένηται (οΰχί μή γενήσεται). — 229,5 μή επι
λόγου (οΰχί μή έπιλάθη).— 229,6 καϋηψάμην σου (οΰχί σοι).—231,2 δω
ρεά από τον έμον προσώπου εις τό εκείνου (οΰχί εις τό εκείνον).—234,8 
και μηδεμία τις αύτφ μερ'ις νγιαίνουοα έστω (οΰχί ήτω).— 234,11 κληρονο
μιάν" (οΰχί κληρονομιάν;).—234,14 υιός, (οΰχί υιός;).—245,7 γένωμαι 
(οΰχί γίνωμαι)—245,16 Εποπτεύεται; οΰχί (υποπτεύεται.).—250,9 μονο- 
νούκ (οΰχί μόνον οΰκ).-253,18-19 «καί αν επαινετής» είναι ατελές καί 
άκατανόητον —265,24 και άντεπέξιμεν τανταις (οΰχί ταύτας).—273,29 
μήπως οΰχί μή πως).—274,11 Εί ήπιστάμην (οΰχί αν ήπ. Ό Ψελλός πάν
τως δεν ήτο ικανός διά τοιοΰτον σολοικισμόν).—274,1 όπως αν έέλέλης 
(οΰχί έθέλοις) ώς καί κατωτέρω εν τή αΰτή σελίδι, 23.—286,2 αυτόν 
(οΰχί αΰτοΰ).—294,26 ούχ εις αν δόξαις τών εξ ’Α,λκμήνης παίδων τφ 
Διί (οΰχί δόξης).—301,4 οντω γάρ αν . . . καί την . . μέμψιν . . . έκφνγοις 
(οΰχί έκφΰγης.).—306,15 εν γειτόνων άλλήλοις οίκονντες (οΰχί εκ γειτό
νων). — 312,20 άπεργάαειαι (οΰχί απεργάζεται).

'Η κριτική τοϋ κειμένου μάς φέρει είς τό ζήτημα τής γλώσσης τοϋ 
Ψελλοΰ, ήτις, πλουσιωτάτη είς άπομίμησιν τών κλασσικών προτύπα>ν τής 
άρχαιότητος, (εί καί πολλάκις έκ δευτέρας άρυομένου πηγής) θυσιάζει είς 
τά μικρά ή μεγάλα έκεΐθεν δάνεια την γλωσσικήν τών έργων του ενό
τητα, πράγμα τό όποιον άπέφυγον οί κάλλιστοι από τοϋ β'. αίώνος μ. X. 
άττικισταί, οί αμέσως καί άνευ τών αλεξανδρινών τυφλοσυρτών γνωρί- 
σαντες τήν κλασσικήν φιλολογίαν (Λουκιανός, Άπολλινάριος, Λιβάνιος, Μ. 
Βασίλειος, Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, καί έκ τών Βυζαντινών ό Προκό
πιος, Θεοφ. Σιμοκάττης,ό Μ. Φώτιος καί εϊ τις άλλος). Ή δέ πολυμάθεια 
αΰτοΰ καί είς πλείστους κλάδους τοϋ επιστητού είδημοσύνη, χρησιμοποι- 
ουμένη οΰχί πάντοτε έπικαίρως καί μετά καταφώρου έπιδεικτικότητος 
παρασύρει τον αναγνώστην προς τήν γραμματικήν, τό συντακτικόν καί τά
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Αεξικά μάλλον παρά εις το κάλλος τών εννοιών καί τήν παραστατικό
τητα τών εικόνων, καί προσφυώς θα έλεγε καί περί αύτοΰ ό Λουκιανός 
ότι προ χιλίων ετών διελέγετο προς τούς υπηκόους τής Ζωής καί τής 
Θεοδώρας τοϋ Καλαφάτη καί τοΰ Μονομάχου. Ένφ δέ δριμύτατα επικρί
νει τον μαθητήν αύτοϋ νομικόν Κυρίτζην, ότι παρά τήν δεξιάν αύτοΰ φύ- 
σιν «επί τήν άγυρτικήν τών λεξιδίων λέσχην δεδράμηκε, τά κοινά καί 
συνήθη τών ονομάτων παραιτησάμενος, δι’ ών 6 πολιτικός ύφαίνεται λό
γος» (πρβλ. καί έπ. 158 σ. 185 καί έπιστ. 210 σ. 246), αυτός πλέων εις τον 
ωκεανόν τής κλασσικής λογοτεχνίας άλιεύει τά σπάνια λεξίδια (ιδιαιτέραν 
αγάπην έχει προς τά σύνθετα καί παρασύνθετα) όπως κατάπληξη τον 
αναγνώστην, αδιαφορών άν καθ’ οδόν γρονθοκοπεΐται συχνότατα προς 
τήν Γραμματικήν καί τό Συντακτικόν με ανωμαλίας, αί όποιαι δεν περι
λαμβάνονται εις τάς εξαιρέσεις τοΰ μακαρίτου Άσωπίου καί Κατεβαίνη. 
‘Ο Ε. Renauld, εκδότης τής «Χρονογραφίας» τοϋ Ψελλοΰ, εις τήν μελέ
την του «περί τής γλώσσης καί τοΰ ύφους τοΰ Μιχ Ψελλοΰ» (Paris 1920) 
έφιλοτέχνησε καί κατάλογον τών ιδιωματισμών τούτων τοϋ Ψ. περί τε 
τήν μορφολογίαν καί τήν σύνταξιν, παραληφθέντα καί εν τή παρούση έκ- 
δόσει τοΰ Drexl (σελ 346—347), έτι δέ καί κατάλογον τών σπανιωτάτων 
έν ταϊς έπιστολαΐς λέξεων, ών υπέρ τάς 60 είναι δημιουργήματα τοΰ Ψ., 
ή μόνον παρ’ αύτφ εύρίσκονται (αύτ. σ. 336- 343)

Έκ τών 274 τούτων επιστολών αί πλεϊσται απευθύνονται προς α
γνώστους κληρικούς καί λαϊκούς δημοσίους λειτουργούς, ιδία διοικητικούς 
καί δικαστικούς άρχοντας διαφόρων επαρχιών, τούς λεγομένους «κριτάς», 
εις οΰς συνιστά προστατευομένους του ή τήν έπίλυσιν υποθέσεων τής άρ- 
μοδιότητος τών προς οΰς επιστέλλει- προς τους βασιλείς Κωνσταντίνον Θ', 
τον Μονομάχον, Ρωμανόν Διογένη, Κωνσταντίνον I'. τον Δούκαν, Ίσα- 
άκιον τον Κομνηνόν, προς άλλον άνωνύμως' προς τούς πατριάρχας Κ/πό- 
λεως Μιχαήλ Κηρουλλάριον, Ίωάννην Ξιφιλΐνον (1064—1075), Κωνσταν
τίνον Λειχούδην (ή- 1064)., προς ανώνυμον ΓΙΚ , προς ανώνυμον πατριάρ
χην ’Αντιόχειας, προς Μητροπολίτας διαφόρων επαρχιών δνομαζομένυυς 
ή καί άνωνύμως, προς τήν αύτοκράτειραν Ευδοκίαν, προς τον αδελφόν 
τοΰ βασιλέως Καίσαρα Ίωάννην Δούκαν καί προς ανωνύμους φίλους, μα- 
θητάς καί συγγενείς. Σημειωτέον ότι τών πλείστων αναγράφεται τό άξί- 
ιομα μόνον ή δ τίτλος, τών Μητροπολιτών μόνον τό ό'νομα τής επαρχίας, 
α)στε, πλήν δλιγίστων περιπτοίσεων, αί έπιστολαί δέν διαφωτίζουν τήν 
ιστορίαν τών προσώπων καί τής χώρας ή διοικήσεως αυτών.

’Εκ τών επιστολών τούτων όμως προκύπτει ή μορφή τοΰ παραδόξου 
τούτου σοφιστοΰ τοϋ Βυζαντίου μέ όλην αύτοΰ τήν καταπληκτικήν (ούχί 
όμοκ καί μοναδικήν διά τούς χρόνους εκείνους) πολυμάθειαν, άλλα καί 
ηθικήν ταπεινότητα, ήτις άπέβη μοιραία εις τούς έξυπηρετηθέντας ύπ5 
jEngTHpir εταιρείας; βυζαντινών σπουδών “etoc ιζ' 20
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αύτοϋ άρχοντας. Καυχώμενος δτι τοϋ Πλάτωνος είναι μαθητής «καί των 
εν τή Πολιτείψ λόγων ακριβώς» μέμνηται (έπιστ. 135, 213 καί 224), ου 
μόνον έπιπολής καί περί τούς γλωσσικούς μόνον τύπους επεκτείνει την 
μίμησιν, άλλα καί «άντίτεχνος» δήθεν τού Πλάτωνος καί τού Άριστο- 
τέλους περί πολλά παρουσιάζεται καί «ταις τέχναις αυτών άντεπιτεχνά- 
ται (έπ. 224 σελ. 267, 23—28). Ή κολακεία του προς τούς αύτοκράτο- 
ρας καί τούς άλλους ισχυρούς τής αυλής καί τής πολιτικής καί εκκλησια
στικής διοικήσεως προβαίνει μέχρις αηδίας. 'Ο αύτοκράτωρ Ρωμανός Δ' 
ό Διογένης, εις τοΰ οποίου την καταστροφήν καί τό τραγικόν τέλος εν 
τοΐς πρώτοις συνετέλεσεν ό Ψελλός, είναι δι’ αυτόν «θείας δψεως καί 
ψυχής, ήν αναπνέω μάλλον — λέγει—ή τον αέρα» (έπ. 5), ή δέ προδότις 
τοΰ ήγεμόνος εκείνου βασίλισσα Ευδοκία είναι «ύπερβαλλούσης καλλονής 
καί ύπεραπείρου συνέσεως καί υπέροχου φρονησεως καί παντός τοΰ κό
σμου βασίλισσα» (έπ. 271), τής οποίας ή αρετή καί υπερφυής καλλονή 
«ουδέ σύμπαντα τον κόσμον ϊσοστάσιον έχουσι» (έπ. 272) 'Ο καΐσαρ 
’Ιωάν. Δούκας ό κακός δαίμων καί τοΰ Ρωμανού καί τής Ευδοκίας είναι 
καί τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τοΰ Διονυσίου των Συρακουσών, οΰς ύμνη
σαν ό ’Αριστοτέλης καί ό Πλάτων, ανώτερος εύτυχήσας, πλήν άλλων, νά 
ύμνηθή υπό τοΰ Ψελλοΰ ύπερτέρου, ιός γράφει ό ίδιος, των δύο εκείνων 
φιλοσόφων «τήν γλώτταν περί τήν ευφημίαν» (έπ. 231). «Φθέγγεται— 
λέγει περί έαυτοΰ—δσα καί δ Όρφεύς καί αί τών Σειρήνων γλώτται καί 
εϊ τινες τών ρητόρων προς τό πείθειν παρεσκευάσθησαν» (έπ. 4ύ) Οί 
προς οΰς γράφει είναι πάντοτε «οί μόνοι» καί «άριστοι φίλοι»- άνυπο- 
στόλως καυχησιολογών λέγει δτι «καν ’Αρεοπαγίτην μέ τις έρεΐν βούλοι- 
το ού ψεύσεται ίσως- ή γάρ έμή ψήφος άνωτέρα καί τής έφέσεως» (έπ. 
198). Τήν ηθικήν έλαστικότητα τοΰ Ψ. χαρακτηρίζει ή προς τον Κριτήν 
τοΰ Όψικίου συμβουλή του : «τον δέ υπέρ τοΰ δικαίου ζήλον μ ή ούτως 
έ'χε θερμόν, ως ευθύς τούς άδικοϋντας έμπιπράν, άλλ’ ε’ί γε έμοί πείθη, 
μή άπορριζοΰν βούλου τά κακά . . αλλά τό μεν τών αδικημάτων έ'κκοπτε, 
τό δέ θεράπευε, τό δέ έ'πεχε- όπόσα δέ λεπτότερα, δόκει καί παροράν- οΰ- 
τω γάρ καί σαυτόν έργάσαιο άνεπίληπτον καί τοΐς άδικουμένοις άρκοΰ- 
σαν δοίης παραμυθίαν» (έπ. 118).

Έν μέσφ τής δυστυχεστάτης περιόδου τής Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας, τοΰ ια'. αίώνος, δτε εις τήν διοίκησιν τοΰ Κράτους τον μέγα αύτο- 
κράτορα Βασίλειον τον Β'. καί τούς Φωκάδες καί Τσιμισκήδες έκληρονό- 
μησαν οί ουτιδανοί Μιχαήλ δλ καί ελ καί Κωνσταντίνος ό Μονομάχος 
καί Μιχαήλ ό στ', καί ό ζ'. ό Παραπινάκιος καί ό Κοίνσταντΐνος ό Δού
κας καί έν μέσφ τής στρατιωτικής καί οικονομικής καταρρεύσεως καί 
τών έμφυλίων στάσεων (Βρυεννίου, Βοτανειάτου, Νέστορος, Κομηνών 
καί τόσα>ν άλλων) καί τής παρασκευασθείσης σταυροφορικής κινήσεως
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τών Νορμανδών καί τής απειλητικής προελάσεως των Τούρκων εν Μ.Ά- 
σίςι, ό Ψελλός παρά τούς πόδας τού θρόνου, μέ την Γραμματικήν καί 
την Μετρικήν υπό μάλης, μέ αναμφισβήτητου επιρροήν επί πολλούς των 
είρημένων αύτοκρατόρων ανδρεικέλων, δεν κατώρθωσε νά έξέλθη πέραν 
των στενών αντιλήψεων τοΰ προσωπικού συμφέροντος, τό όποιον εξυπη
ρέτησε μέ ταπεινόν εγωισμόν καί φιλαυτίαν. Μέ τοιοΰτους πολιτικούς 
συμβούλους δέν δημιουργοϋνται πάντως ούτε Νουμάς ού'τε Αύγουστος 
ούτε Κάρολος Μέγας, αλλά μόνον Κωνσταντίνοι, Δοΰκαι καί Μιχαήλ ΙΙα- 
ραπινάκιοι.

ΑΔ. Ν, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

SO f.

Constantin VII Porphyrogenete. Le livre des ceremonies. Tome II livre
I.—Chapitres 47 {38)—92 (83). Texte etobli et traduit par A l- 
b ert Vogt, docteur es lettres, professeur honor air e de V Uni - 
versite de Fribourg (Suisse) p. 193-\-XI. Paris 1939.

Constantin Porphyrogenete. Le livre des ceremonies tome II, Commen- 
taire livre IChapitre 47 (38)—92 (83) par Albert Vogt, 
docteur es lettres, professeur honoraire a T Universite de Fri
bourg (Suisse) [Άμφότεροι oi τόμοι εν τι] σειρά της Collection by- 
zantine pub lie e sous le patronage de T Association Guillaume 
Bade'].

Ό πατήρ Vogt συνεχίζων τήν λίαν αξιέπαινου προσπάθειαν του, νά 
διαφώτιση δήλα δή τό τόσον σπουδαΐον κείμενον περί τής βασιλείου τά- 
ξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, κατάιρθωσε, παρά τάς δυσ- 
χερείας τών καιρών, νά μάς προσφέρη τούς δύο ανωτέρω τόμους άποτε- 
λοΰντας συνέχειαν τών κατά τό 1935 εκδοθέντων άλλων δύο.

Έκ τών τόμων τούτων, ό μέν πρώτος περιέχει τά από τοΰ 48ου— 
92ου κεφάλαια τοΰ πρώτου βιβλίου (κατά τήν έ'κδοσιν Βόννης τά από 
τοΰ 39ου—83ου ) τής βασιλείου τάξεως μετά Γαλλικής μεταφράσεως, ό 
δέ δεύτερος τά εις τά κεφάλαια ταΰτα σχόλια.

Τό κείμενον τοΰ Πορφυρογέννητου μάς παρεδόθη δι’ ενός, δυστυχώς, 
κωδικός, διά τούτο ή διόρθοισις αυτού καθίσταται δυσχερής, τό πράγμα 
δ' αποβαίνει δυσχερέστερου, δταν τις δέν έχη προ οφθαλμών καί φωτο
γραφικόν αύτοΰ άντίτυπον.
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