
Ο ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΑΡΤΑΠΑΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΟΥ 

(Γλωσσικόν, φιλολογικόν και θρησκειολογικόν υπόμνημα 
εις κείμενα τής ελληνιστικής γραμματείας).

«...πατρίδα μεν την οικουμένην προσέταξεν 
(SC. * Αλέξανδρος ) ήγεΐσϋαι πάντας, .. .συγγενείς 
δέ τούς άγαϋούς, αλλοφύλους δέ τούς πονηρούς ».

(Πλουτ. περί τής Άλεξ. τΰχ. ή αρετής I 6 | = ή0\ p. 329b )).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

'Υπό τούς « ελληνιστικούς χρόνους » νοοϋμεν την νέαν εκείνην εποχήν, 
ήτις προέκυψε μετά την υπό τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου γενομένην κατάλυσιν 
τοϋ περσικού κράτους. Τό υπό τού μεγάλου υιού τού Φιλίππου δημιουργη- 
θέν παγκόσμιον κράτος άναντιρρήτως διεσπάσθη πολιτικώς και διελΰθη, 
άφ’ ής στιγμής ό νεαρός βασιλεύς μόλις 33 ετών τφ 323 κατόπιν προσβολής 
υπό υψηλού καί επιμόνου πυρετού έκλεισε τούς οφθαλμούς αυτού διά παντός 
έν ΒαβυλώνΓ έν τουτοις ή ιδέα, έφ’ής τό κράτος τούτο έθεμελιούτο, ή πρό- 
θεσις καί ή διακαής έ'φεσις δημιουργίας ενιαίου τίνος καί πανανθρώπου πο
λιτισμού μεθ’ ελληνικού χαρακτήρος, ύφ’ ής βαθέως καί έκτενώς συνείχετο δ 
’Αλέξανδρος καθ’ άπαν τό βραχύ διάστημα τοΰ βίου αυτού, ύφίστατο περαι
τέρω έναργώς έν τοΐς μικροΐς έκείνοις βασιλείοις, εις α διεσπάσθη τό κράτος 
τούτο μετά τον θάνατον τού μεγάλου αυτού δημιουργού' ή ιδέα αυτή εζη 
περαιτέρω εναργής καί φέρελπις υπό τούς Πτολεμαίους τής Αίγυπτου, υπό 
τούς Σελευκίδας τής Συρίας καί των χωρών τοΰ Εύφράτου, υπό τούς Άττα- 
λίδας τής Περγάμου καί τής Μικράς ’Ασίας καί υπό τούς Άντιγονίδας 
τέλος τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Ούχί άπίθανον είναι, δτι δ ’Αλέξανδρος 
εΐχεν έν νφ τήν χείρωσιν καί υποταγήν καί τών χωρών έ’τι τής δυτικής Με
σογείου Θαλάσσης, τό μεγαλεπήβολον δμως έργον τούτο παρέμεινεν άνεκ- 
τέλεστον λόγιρ τού προώρου θανάτου αυτού' αντί τοΰ ’Αλεξάνδρου άνέλαβε 
τήν έκτέλεσιν τού έργου τούτου ή Ρώμη, έπραξεν όμως αύτη τούτο αντί τοΰ 
τιμήματος τής αναπόφευκτου περιαγωγής έαυτής εις τήν θέσιν έπαρχίας τίνος 
τού « Ελληνισμού ».

Ούχί άσκόπως καί έπι ματαίφ ήγαγεν δ ’Αλέξανδρος νικηφόρος τά δπλα 
αυτού μέχρι τοΰ Ίαξάρτου καί τοΰ ’Ινδού. Διά τών κατακτήσεων αυτού άπέ-
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βλεπεν 6 μέγας άνήρ ούχί εις στιγμιαία και πρόσκαιρα αποτελέσματα αλόγου 
τίνος βίας καί ακαθορίστου ορμής, άλλ’ εις την έπιτέλεσιν πολλφ μάλλον καί 
άπεργασίαν σκοπών καί σχεδίων, εύρυτάτου τόπου εν περιοχή τινι θεμελιώ
δους άναμορφώσεως τοϋ κοινωνικού, τοϋ πολίτικου καί τοϋ ήθικοϋ τέλος 
βίου των ανθρώπων. Τοϋτο μαρτυρεί ή ιδρυσις κυρίως πολυαρίθμων πόλεων 
φερουσών τό δνομα αυτού, ών ή περιφημοτέρα καί άξιολογωτέρα μεγαλο
πρεπούς έξετείνετο έν τφ Δέλτα τοϋ Νείλου' πάσαι αΐ πόλεις αΰται εγένοντο 
πολυλάλητα καί ένδοξα κέντρα ελληνικού πολιτισμού, κέντρα σταθεράς κυριαρ? 
χίας καί γονίμου δράσεως τοϋ ελληνικού πνεύματος. 'Ο σπόρος, δν ό ’Αλέ
ξανδρος έσπειρε, παρέσχε πλουσίους καρπούς. Οί λογισμοί καί τά σχέδια 
τού υπέροχου Μακεδόνος περί άρσεως τών μεταξύ Ελλήνων καί βαρβάρων 
υφισταμένων διαφορών διά τής κοινωνικής, πολιτικής καί ηθικής άναχω- 
νευσεως τών λαών τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως επέδιδε προοδευτικώς 
κατά τούς τφ θανάτφ αυτού έπακολουθήσαντας αιώνας. ’Εντεύθεν αυτονόη
τον είναι, δτι οί μεταγενέστεροι έθεώρουν έν τφ προσώπφ τοϋ ’Αλεξάνδρου 
μετ’ εΰλαβείας καί θαυμασμού ούχί τον σκληρόν κατακτητήν τής φθοράς 
καί τής ανατροπής, αλλά τον είρηνοποιόν πολλφ μάλλον διαλλακτήν, δστις 
πατρίδα μεν την οικουμένην ένόμιζε, συγγενείς δε τούς αγαθούς, αλλοφύ
λους δέ τούς πονηρούς. Τά στενά δρια τών αρχαίων πόλεων καί πολιτειών 
τής κεντρικής Ελλάδος κατελύοντο βαθμηδόν καί εχώρουν προοδευτικώς τε 
καί σταθερώς εις τήν μεγαλογνώμονα περίληψιν καί συναγωγήν εν ένί κρά- 
τει πάσης τής οικουμένης, τής γής άπάσης μετά πάντων τών λαών αυτής. 
Έν τοΰτοις, ώς παλαιότερον αί πόλεις τής κεντρικής Ελλάδος, οΰτω καί 
νϋν τά ελληνιστικά κράτη συχνάκις διεξήγον εναντίον άλλήλων μακρούς καί 
επιμόνους πολέμους, συνεκράτει δμως ταΰτα, ώς ποτέ καί έκείνας, έν τινι 
σφαίρα ιδεώδους ένώσεως καί συνοχής ή υπερφυής πνοή τοϋ ελληνικού πολι
τισμού καί ή εύ'χαρις δεσποτεία τοϋ αιωνίου καί αθανάτου ελληνικού πνεύ
ματος μετά τής οικουμενικής αυτού χροιάς καί υφής. Διά τής αποβολής τού 
εθνικού αυτού χαρακτήρος έχώρησεν ό ελληνισμός τήν οδόν τής παγκοσμίου 
πνευματικής κυριαρχίας’ τήν θέσιν τοϋ συστήματος τών πολιτειών κατέλαβε 
νϋν τό παγκόσμιον κράτος τής οικουμένης καί τήν θέσιν τοϋ πολίτου ό 
κοσμοπολίτης.

Ή περίληψις αύ'τη πάντων τών λαών τής γής έν τφ οικουμενική» κρά- 
τει τής Ρώμης, ώς τοϋτο ήρξατο διαμορφούμενον από τών μέσων κυρίως 
τού δευτέρου π.Χ. αΐώνος, έξ έπόψεως φυλετικής θεωρουμένη θά ήδύνατο, 
δπως προσδιορισθή διά τοϋ χαρακτήρος άτάκτου τινός κινήσεως προς δη
μιουργίαν χάους λαών διαφορωτάτων άλλήλων, έν τούτοις τοΐς άνθρώποις 
τής έποχής έκείνης ούχί ούτως ακριβώς έφαίνετο. Ύπό τήν νέαν διαμόρφω- 
σιν τής πολιτικής καί κοινωνικής καταστάσεως τών λαών διέβλεπον ούτοι 
τήν τάξιν καί εύρυθμίαν τοϋ σύμπαντος κόσμου συντελεσθεϊσαν τή έπινεύ-
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σει καί βουλήσει τοϋ θείου. Παρά τοϊς άνθρώποις τής εποχής εκείνης άνε- 
πτύσσετο νέον τι αίσθημα περί κόσμου καί βίου. Τό άτομον εκτατό βαθμη
δόν την εΰχάριτα α’ίσθησιν τοΰτο μέν τής λυτρώσεως από των πνικτικών 
δεσμών τής πόλεως, τούτο δέ τής ομαλής καί σταθερός περιαγωγής εις την 
εΰδαίμονα κατάστασιν τής αύταρκείας, εν ή εφαίνετο αύτφ ευρέως διανοιγο- 
μένη ή οδός τής απολύτου ανεξαρτησίας καί τής έλευθέρας καί απεριορίστου 
δράσεως. ‘Ο από τοϋ εδάφους τής πατρίου γής άποσπώμενος άνθρωπος ήδύ- 
νατο, όπως την πατρίδα αυτού πανταχοΰ εκεί εύρίσκη, ένθα καλώς πως 
διήγε τον βίον αυτού' έν τούτοις ή απώλεια τού φίλτρου έναντι ώρισμένης 
πατρίδος αντικαθίστατο παρ’ αύτφ συν τφ χρόνιρ διά τοϋ αισθήματος τής 
προσωπικής περιαγωγής είς την σφαίραν τής οικουμένης μετά τοϋ αχανούς 
αυτής ρυθμού τής πανανθρώπου αρμονίας καί τής παγκοσμίου τάξεως. Τά 
συναισθήματα τής συγγένειας καί τής οΐκειότητος πάντων τών ανθρώπων 
προς άλλήλους κατέλαβον βαθμηδόν την θέσιν τών παγερών εκείνων διαθέ
σεων τής άλλοτριότητος καί τής εχτθρας' ή φιλανθρωπία πλέον ήτο ή τάς 
σχέσεις τών ανθρώπων προς άλλήλους ρυθμίζουσα φυσική καί ηθική δύνα- 
μις. Ή δύναμις αυτή, ή έδωσαν οί Ρωμαίοι μέν τό όνομα : Humanitas, 
οί "Ελληνες δέ τό περιεχόμενον, είσήρχετο διά σταθερού βήματος εις τον 
βίον τών ανθρώπων καί άνελάμβανε φιλοστόργως τε καί ήπίως τήν δεσπο
τείαν αυτού.

Φορεύς τής παγκοσμίου ιδέας τής φιλανθρωπίας ήτο ό « Ελληνισμός», 
ή γλώσσα καί ή παιδεία αυτού, ή θρησκεία καί ή τέχνη αυτού, ή φιλοσοφία 
καί ή επιστήμη αυτού. Έν τούτοις ό « Ελληνισμός » ούχί πάντοτε δοτήρ 
ήτο τών πνευματικών αυτού αγαθών, αλλά καί δέκτης έτι ξένων πνευματι
κών προϊόντων. Έν φ οί πολυπληθείς λαοί τής ’Ανατολής κατηυγάζοντο έν 
μέσφ τής λαμπράς ακτινοβολίας τοϋ άνεσπέρου ελληνικού φωτός, παντοειδή 
στοιχεία τού κοινωνικού κυρίως καί τοϋ θρησκευτικού αυτών βίου άφθόνως 
είσέρρεον είς τον βίον τών λαών τής Δύσεως. Τοιαύτη τις τών λαών αμοιβαία 
πνευματική καί ηθική δράσις ουδαμώς θά ήτο ευχερής άνευ τής ύπάρξεως 
μέσου τίνος γενικής συνεννοήσεως' τό μέσον τούτο άπετέλει ή παγκόσμιος 
καταστάσα ελληνική γλώσσα, ή « κοινή »' ή γλώσσα αυτή άπετέλει μέσον 
σαφούς συνεννοήσεως πάντων τών ανθρώπων από τών Γαδείρων καί τής 
Μασσαλίας έν τή Δύσει μέχρι τής Δαμασκού καί τής Βαβυλώνος έν τή ’Ανα
τολή. Έν ταΐς αυλαΐς ’Ινδών ηγεμόνων έδιδάσκοντο έλληνικαί τραγορδίαι, 
χάριν δέ τών ’Ιουδαίων τής ’Αλεξάνδρειάς, οΐτινες άπέμαθον πλέον τήν 
γλώσσαν αυτών καί ελληνιστί μόνον διελέγοντο, μετεφράζοντο υπό τών Έβδο- 
μήκοντα είς τήν ελληνικήν τά ιερά αυτών βιβλία. Τά βιβλία τής Καινής Δια
θήκης ελληνιστί τό πρώτον έγράφησαν. Διά τής βοήθειας τής « κοινής» άκό- 
πως κατενόει τις τους "Ελληνας ποιητάς καί συγγραφείς έν γένει καί πλου- 
σίως άνελάμβανε τον ελληνικόν πολιτισμόν καί τήν Ιλληνικήν παιδείαν.
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Καί)’ α δ ’Ισοκράτης λέγει \ ή πόλις των ’Αθηνών τοσοϋτον άπέλιπε τους 
άλλους ανθρώπους έν αναφορά προς τα πλεονεκτήματα τής φρονήσεως και 
τοΰ λόγου, ώστε οί μαθηταί ταύτης διδάσκαλοι των άλλων έγένοντο, τό δε 
ό'νομα των Ελλήνων έδήλου πλέον οΰχ'ι τό γένος, άλλα τήν διάνοιαν' “Ελλη
νες εκαλούντο οί μετέχοντες οΰχι τής κοινής αυτών φύσεως, άλλα τής παιδεύ- 
σεως αυτών. Ή ελληνική τέχνη έξετείνετο νΰν άνά σΰμπαντα τον κόσμον, 
περί οΰ μεγαλοφώνως μαρτυροϋσιν ετι καί νΰν τής Παλμΰρας καί τής Περσε- 
πόλεως τά ερείπια. Ελληνικόν χαρακτήρα έχει πάσα ή ρωμαϊκή τέχνη. Τούς 
θεούς τών Ελλήνων προσεκύνουν εύλαβώς καί αυτοί ετι οί κάτοικοι τών Βάκ
τρων καί τών χωρών τοΰ Καυκάσου. Παραλλήλως άνέλαβεν ή ελληνική θρη
σκεία έκ τής θρησκείας τών Αιγυπτίων καί τών λαών τής ’Ασίας παντοειδή 
στοιχεία τελετουργικού καί λατρευτικού χαρακτήρος καί προέκυψεν ούτως δ 
θρησκευτικός εκείνος συγκρητισμός, εξ οΰ άνεπτυχθη ή γνώμη, ό'τι οί θεοί 
πανταχοϋ οί αυτοί είναι, μόνον δέ κατά τά ονόματα διαφέρουσιν άλλήλων, καί 
δτι θεμέλιον παντός πολιτισμού άποτελεϊ επί τέλους ή τιμή καί ή λατρεία μιάς 
καί τής αυτής άθανάτου ουσίας, ήτις διέπει καί κυβερνά ιόν σΰμπαντα κόσμον. 
Τον ίδιορρυθμότερον σύνδεσμον τής ελληνικής θρησκείας μετά τών διαφό
ρων θρησκειών τής ’Ανατολής άπειργάζετο ή λατρεία τού Σαράπιδος κυρίως 
εν Αίγΰπτφ άποτελούσα ενσυνείδητον πολιτικόν δημιούργημα Πτολεμαίου 
τού Α', ό'στις επεδίωκε διά τούτου ΐσην ίκανοποίησιν Ελλήνων τε καί 
Αιγυπτίων καί ομαλήν μεταξύ αυτών προαγωγήν σχέσεων έγκαρδιότητος καί 
φιλίας. Τό άξιολογώτερον καί άξιομνημονευτότερον φαινόμενον τής ελληνι
στικής θρησκείας άπετέλει ή λατρεία τών ήγεμόνων. ’Εν Έλλάδι άναντιρρή- 
τως ΰφίσταντο στοιχεία ομοιογενούς τίνος λατρείας, ίδίφ εν τή περιοχή τής 
εύκολου καί εκτενούς προαγωγής πολλών εξεχόντων προσώπων εις τήν σφαί
ραν τών ηρώων, εν τούτοις όμως ούδεμία άμφιβολία ύφίσταται, δτι ή λατρεία 
τών ήγεμόνων, ώς αύτη νύν εμφανίζεται ήμΐν έν Αίγύπτφ καί τή Άσίφ, 
άποτελεϊ προϊόν τής έν Ανατολή δεσποζούσης θεωρήσεως τών βασιλέων ως 
θεών. Κατά τό παράδειγμα τού μεγάλου βασιλέως τών Περσών ήξίωσε καί 
αύτός δ ’Αλέξανδρος υπέρ εαυτού τήν τιμήν τής προσκυνήσεως. Ή έν Ρώμη 
υφιστάμενη λατρεία τών αύτοκρατόρων άνταπεκρίνετο έκτενώς τή ελληνιστική 
λατρείφ τών ήγεμόνων. Έν τή ίστορίςτ τών γραμμάτων κατέχει ή ύπόθεσις 1
αύτη σοβαράν σημασίαν, διότι ή ύψωσις ζώντων άνθρώπων εις τήν θέσιν 
τών θεών παρέσχεν άφορμήν εις τήν γένεσιν καί άνάπτυξιν παντοειδών θεω
ριών έν σχέσει προς τήν πηγήν τής θρησκείας.

Ή ελληνική φιλοσοφία τών χρόνων τούτων καί ιδιαιτέρως ή στωική 
φιλοσοφία δέον, δπως θεωρηθή ως ή βάσις καί τελείωσις άμα τής οικουμε
νικής ιδέας τού παγκοσμίου κράτους καί τής συναδελφώσεως τών λαών' ή

1 Ίσοκρ. λόγ. IV. πανηγ. 50, ρ. 50 κέξ.
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φιλοσοφία των Επικούρειων εκπροσωπεί κυρίως την στροφήν τοϋ αύτάρ- 
κους ατόμου εκ τής περιοχής τοΰ κράτους εις την σφαίραν τής αδέσμευτου 
καί έλευθέρας αυτοτελείας. Περαιτέρω παρατηρητέον επί τοϋ προκειμένου, 
ότι ή ήδη κατά τούς χρόνους τών σοφιστών άρξαμένη διαδικασία εκείνη τής 
λυτρώσεως τών επί μέρους επιστημών από τών δεσμών τής φιλοσοφίας ήχθη 
νΰν εις τό τέρμα αυτής. Ή επιστήμη τών γραμμάτων ή ή φιλολογία, ή ιστο
ρία καί ή γεωγραφία, αί μαθηματικαί καί μηχανικαί έπιστήμαι, ή αστρονο
μία καί ή ιατρική χωροΰσι νΰν ώς αυτοτελείς έπιστήμαι τήν ιδίαν αυτών 
οδόν ύφ’ ώρισμένων έκάστοτε ανθρώπων εΐδικώς τε καί έπιμελώς θεραπευό
μενοι.

Έν τοΐς χρόνοις τουτοις συνέστη καί ιστορικόν τι ή φιλολογικόν μάλ
λον έργον τοϋ ’Ιουδαίου λογίου Άρταπάνου, ου άποσπάσματά τινα μόνον 
διεσώθησαν μέχρις ημών. Τα αποσπάσματα ταϋτα αναλύω καί ερμηνεύω έν 
τή παρούση έργασίρ γλωσσικώς, φιλολογικώς καί θρησκειολογικώς έπί τή 
έλπίδι, δτι οϋτω συμβάλλω έν τινι μέτριρ εις τήν μελέτην καί σπουδήν περιο
χής τίνος τών ελληνικών γραμμάτων, ήτις σπουδαίαν θέσιν κατέχει έν τή 
κλασσική φιλολογία καθ’ δλου, μάλιστα δε έν τή μακραίωνι καί άδιασπάστφ 
ίστορίφ τών γραμμάτων καί τοΰ πολιτισμοϋ τής αιώνιας Ελλάδος.

I.
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΡΤΑΠΑΝΟΥ

Μόνον άποσπάσματά τινα έκ τοϋ έργου τοΰ Άρταπάνου διεσώθησαν 
μέχρις ημών. Παν, δ,τι έκ τοΰ έργου τοΰ ’Ιουδαίου τούτου λογίου έν 
σχέσει προς τήν ιστορίαν καί τον πολιτισμόν τών ’Ιουδαίων κατέχομεν, κεΐ- 
ται παρ’ Εύσεβίφ, δστις δμως ούχί αμέσως έποιήσατο χρήσιν τοΰ πρωτοτύ
που έργου αύτοΰ, άλλ’ έμμέσως μόνον, διά τής άναλήψεως δηλαδή περικο
πών τινων μόνον τούτου, ας άνεΰρεν οΰτος παρ’ Άλεξάνδριρ τφ Πολυΐ- 
στορι ’. Πλησίον τοΰ Ευσεβίου έχουσιν αί έν σχέσει προς τον βίον τοΰ Μωϋ- 1 * III

1 Εύσέβ. εύαγγ. προπαρ. IX 18, 1 κέξ. — 23, 1 κέξ. — 27, 1 κέξ. ( = ρ. 245 κέξ.— 
251. 252 κέξ. Stephanus [ 1544 ] = II | 1843 ] 21. 31 κέξ. —33 κέξ. Heinichen =11 
[ 1843 ] 373 κέξ. — 390 κέξ. — 390 κέξ. — 394 κέξ. Gaisford = I [ 1867 ] 486 κέξ.— 
496 κέξ. - 498 κέξ. Dindorfius = PG XXI [ 1857 ] 709b κέξ. — 725a κέξ. — 727 
κέξ. Vigerus = Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersteti drei 
Jahrhunderte I [ 1954 ] 504 κέξ. —516 κέξ. —519 κέξ. Mras ).

Τά οικεία άποσπάσματά τοΰ έργου τοΰ Άρταπάνου εύρίσκομεν έτι έν : FHG
III ( 1849 ) 212b κέξ. : Alex. Polyhist. fr. 4. Άρταπάνου' 219b κέξ. : fr. 10' 220b 
κέξ. : fr. 14' Fontes historiae religionum II 3 ( 1923 ) 276 κέξ. Hopfner' FGr.Hist. 
IIIa ( 1940) 100 κέξ. : 273. Alex. Polyhist. F 19 καϊ τέλος παρά J. F r e it-
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σεως υπό Κλήμεντος τοϋ ’Αλεξανδρέως παρεχόμενοι ήμΐν πληροφορίαι, όίς 
οΰτος κατά μέγα μέρος εξ ’Αλεξάνδρου ομοίως τοϋ Πολυΐστορος καί εμμέ
σως ούτως εκ τοϋ έργου τοϋ Άρταπάνου άνέλαβε1, δευτερεΰουσαν αξίαν καί

d e n t h a 1, Hellenistische Studien. Alexander Polyhistor und die von ihm 
erhaltenen Reste jiidischer und samaritanischer Geschichtswerke. Abhandlung, 
Anmerkungen und griechischer Text. II: Eupolemos, der judaischeGeschichts- 
schreiber. Breslau 1857 ( = Jahresbericht des jiidisch - theologischen Semi
nars «Frankel’scher Stiftung». Breslau, am Gedachtnisstage des Stifters, 
den 27. Januar 1875), p. 281 : Άρταπάνου ψευδεπίγραφου περί ’Ιουδαίων fr. Τ 
231 κέξ. : fr. 2' 232 κέξ. : fr. 3.

Kafh’ α έν τοΐς ανωτέρω βλέπομεν, τήν « Ευαγγελικήν προπαρασκευήν » τοΰ 
Ευσεβίου έξέδωκε τό πρώτον ό Stephanus' είς τάς σελίδας τής έκδόσεως ταύτης 
ούχί σπανίως παραπέμπουσιν οί μετέπειτα έκδόται τοϋ έργου τούτου τοΰ Ευσεβίου 
καί οί συγγραφείς έν γένει, οσάκις οϋτοι έπάγονται τοΰτο έν τοΐς έργοις αυτών. 
Μετά τόν Stephanum έξέδωκε τήν « Ευαγγελικήν προπαρασκευήν » ό Vigerus έν 
Παρισίοις τφ 1628 μετά λατινικής μεταφράσεως καί πολλών σχολίων. Ή έκδοσις 
αΰτη άνενεώΦη έν Κολωνία τφ 1688' τής δευτέρας ταύτης έκδόσεως τάς σελίδας έπά- 
γονται κυρίως οί συγγραφείς. Ή έκδοσις αυτή τοΰ Vigeri άνελήφύη άκεραία είς 
τήν PG, είς ήν καί παρέπεμψα ήδη ανωτέρω. Τήν λατινικήν μετάφρασιν τοϋ Vigeri 
άνέλαβον είς τάς έκδόσεις αυτών μετ’ ασήμαντων παραλλαγών ό Gaisford καί 6 
Miillerus ( FHG ). Ό Jacoby ( F Gr. Hist.) παρέχει ήμΐν τόν σκελετόν μόνον τής 
υπό τοΰ Ευσεβίου είς τήν « Ευαγγελικήν προπαρασκευήν » άναληφθείσης οικείας 
έκθέσεως ’Αλεξάνδρου τοΰ Πολυΐστορος διά τής μνείας απλώς τών ονομάτων τών 
συγγραφέων τών έργων, ών έν δψει συνεκρότησεν ούτος τήν έκίΐεσιν αύτοΰ, παραλεί- 
ψεως δέ τών οικείων κειμένων. Οΰτω καί τοΰ Άρταπάνου μόνον τό όνομα παρέχει 
ήμΐν ό Jacoby, ούχί δέ καί τό κείμενον τών αποσπασμάτων αύτοΰ. Καύ·’ α ό ίδιος 
λέγει, έ.ά. ΙΙΙα ( 1943 ) 268, τά κείμενα τών έργων τών ύπό τοΰ Αλεξάνδρου μνη
μονευόμενων ένταΰ&α ’Ιουδαίων καί άλλων συγγραφέων περιληφθήσονται προοδευ- 
τικώς τε καί κανονικώς έν τφ έκδοΟησομένοι, οΰπω δ’ όμως έκδοθέντι, IIIC τόμω 
τών F Gr. Hist. Σημειωάήτω τέλος έν συναφεία προς τά ανωτέρω, ότι ούκ όλίγαι 
παράγραφοι τών αποσπασμάτων τοΰ Άρταπάνου παραλείπονται ύπό τοΰ Hopfner έν 
τφ οίκείψ έργα) αύτοΰ ή άναγράφονται ύπ’ αύτοΰ συνοπτικώς ή έν λατινική μόνον 
μεταφράσει.

Περί Αλεξάνδρου τοΰ Πολυΐστορος πλήν τής μνημονευύείσης ήδη έργασίας 
τοΰ Freudenthal πρβλ. έτι J. Eauc h, Commentatio de Alexandri Poly- 
historis vita atque scriptis. Heidelbergae 1840' E. Schwartz, άράρον 
A. von Milet ( 88 ) έν : RE I 1 (1893 ) 1449 κέξ. — W. v. Christs Geschichte 
der griechischen Litteratur. 6. Aufl., unter Mitwirkung von O. Stahl in 
bearb. von W. Schmid. II: Die nachklassische Periode der griechischen 
Eitteratur. 1: Von 320 v. Chr. bis 100 n. Chr. Miinchen 1920 (=Handbuch 
der klassischen Altertums - Wissenschaft. VII 2, 1 ), a. 210, σημ. 2' 226. 245. 
271. 383, σημ. 5' 400 κέξ.—440 . 496 . 588 . 594, σημ. 4' 2 : Von 100 bis 530 n. 
Chr. ( 19246) ( = αύτ. VII 2, 2), σ. 1085.

1 Κλήμ. Άλεξ. στρωμ. 123, 151 κέξ. (=11 [1869] 122 κέξ. Dindorfius = 
PG VIII [1891] 895 κέξ. Potterus = Die griechischen christlichen Schriftstel- 
ler der ersten drei Jahrhunderte II [ 1906 | 93 κέξ. Stablin ).
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σημασίαν άτε πολύ βραχΰτεραι καί συντομώτεραι ούσαι. Έν σχέσει προς 
τήν σπουδαίαν εκείνην ύπόθεσιν των θαυμάτων τοϋ Μωυσέως δ Ευσέβιος 
κυρίως παρέχει ήμΐν τήν διεξοδικωτέραν κατ’ Άρτάπανον καί άναλ,υτικωτέ- 
ραν έκίίεσιν καί περιγραφήν, έν Φ δ Κλήμης άρκεΐται επί τοϋ προκειμένου 
δλίγαις τισί μόνον λέξεσι συντόμου τινός, έξησθενημένης καί λίαν ώχρας 
άνακοινώσεως.

Τρία κυρίως αποσπάσματα έκ τοϋ έργου τοϋ Άρταπάνου παρέχει ήμΐν 
δ Ευσέβιος. Έν τοΐς άποσπάσμασι τούτοις γίνεται λόγος έν τφ πρώτφ μέν 
περί τοϋ ’Ιωσήφ, έν τφ δευτέρφ δέ περί τοϋ ’Αβραάμ καί έν τφ τρίτφ τέλος 
τφ καί έκτενεστέρφ περί τοϋ Μωυσέως. Τό έργον τοϋ Άρταπάνου, εξ ου 
τα αποσπάσματα ταϋτα προέρχονται, έφερε κατά πάσαν πιθανότητα τον 
τίτλον: « Περί ’Ιουδαίων », δ'στις παρέχεται ήμΐν παρ’ Εύσεβίφ έν τε τφ 
δευτέρφ καί τρίτφ άποσπάσματι καί παρά Κλήμεντι' έν τφ πρώτφ αποσπά· 
σματι παρ’ Εύσεβίφ αναγράφεται ώς τίτλος τοϋ έργου τούτου δδε: « ’Ιου
δαϊκά ».

Έν τφ έργφ τούτφ τοϋ Άρταπάνου άναχωνεύεται βιβλική παράδοσις 
μετά φιλολογικών καί θρησκειολογικών εικόνων καί παραστάσεων αίγυπτια- 
κοΰ καί ελληνιστικού χαρακτήρος ύπό τήν φιλόδοξον τάσιν καί σπουδήν άνα- 
δείξεως ’Ιουδαίων πατριάρχων ως των κατ’ εξοχήν δημιουργών τοϋ αιγυ
πτιακού πολιτισμού.

II.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ

Έν σχέσει προς τό αληθές πρόσωπον τοϋ συγγραφέως τοϋ έν λόγφ 
έργου τοϋ Άρταπάνου : « Περί ’Ιουδαίων » πολύς μέχρι τοϋδε έγένετο λόγος 
έκ μέρους φιλολόγων, θρησκειολόγων καί ιστορικών' τά συναχθέντα πορί
σματα έν τούτοις τόσον διάφορα άλλήλων είναι καί διά τών παντοειδών 
αυτών ασυμφωνιών τόσον περίπλοκον καί δυσχερές κατέστησαν τό οίκεϊον 
πρόβλημα, ώστε προ πολλοϋ ήδη επιφανής φιλόλογος, δ Susemihl, νά δμο- 
λογήση ', δτι δυσχερής είναι αύτφ ή έκφρασις επί τοϋ προκειμένου δριστι- 
κής τίνος καί άναμφιλέκτου γνώμης καί κρίσεως. 'Ως συγγραφέα τοϋ έργου 
θεωροΰσιν άλλοι μέν Έλληνά τινα ειδωλολάτρην, άλλοι δέ Αιγύπτιόν τινα 
ιερέα ή Πέρσην κρυπτομένους ύπό τό ψευδές δήθεν δνομα τούτο τοϋ « Άρτα- 1

1 Fr. Susemihl, Geschiehte der griechischen Litteratur in der Ale- 
xandrinerzeit. II, Leipzig 1892, σ. 647, σημ. 0.
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πάνου » και άλλοι τέλος ’Ιουδαίον τινα καλοΰμενον πράγματι Άρτάπανον 
και ζώντα εν Αίγΰπτφ *.

1 Έν σχέσει προς τό πρόσωπον τοΰ Άρταπάνου καί τό εργον αΰτοΰ πρβλ. έν 
γένει Ρ. D. Huetii, Demonstratio evangelica ad serenissimum Delpliinum. 
Nova editio et secunda Venetiis recognita pluribusque mendis expurgata. I, 
Venetiis 1754, p. 70b κέξ. : Prop. IV 2, 62' L. C. V a 1 c k e n a e r i i, Diatribe 
de Aristobulo, Alexandrino Judaeo, scriptore commentarii in legem Moy- 
sis. Ed.... et lectionem publicam P. Wesselingii (de fragmento Orpliei,... ) 
adi. J. Luzac. Lugduni Batavorum 1806, p. 26 ( = IV [ 1843 ] 364 κέξ. τής υπό 
τοΰ Gaisford γενομένης έκδόσεως των έργων τοΰ Ευσεβίου)' Aug. F. Dahne, 
Geschichtliche Darstellung der jiidisch - alexandrinischen Religions - Philoso
phic. II, Halle 1834, σ. 200 κέξ.—J. Rauch, ε.ά., p. 20 κέξ. — L. Herz- 
feld, Geschichte des Volkes Jisrael von Zerstorung des ersten Tempels bis 
zur Einsetzung des Mackabaers Sehimon zum hohen Priester und Fiirsten. 
Ill, Nordhausen 1857, a. 483 κέξ.—574' Domini Seguieri a Sancto - Bris- 
sone, Variae lectiones et notae ad E u s e b i i Praeparationem Evangelicam έν : 
PG XXI (1857 ) 1567. 1573' H. Ewald, Geschichte des Volkes Israel. II: 
Geschichte Mose’s und der Gottherrschaft in Israel. Gottingen 18653, a. 129 
κέξ. — J. Freudenthal, έ.ά. II ( 1875 ) 143 κέξ. — 215 κέξ. — A. v. G u t- 
schmid, [Κριτική άνάλυσις τής εργασίας τοΰ Freudenthal] έν : Literarisches 
Centralblatt 32 (1875) 1043 κέξ. ( = τοί αΰτοΰ, Kleine Schriften. Hrsg. von 
Fr. R ii h 1. II: Schriften zur Geschichte und Literatur der semitischen Vol- 
ker und zur alteren Kirchengeschichte. Leipzig 1890, σ. 184 κέξ. )' H. G e 1- 
zer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. 
II 1 : Die Nachfolger des Julius Africanus. Leipzig 1885, σ. 400 κέξ. — G. K a r- 
peles, Geschichte der jiidischen Literatur. I, Berlin 1886, σ. 228 κέξ.—Fr. 
Susemihl ε.ά. II (1892) 362. 606, σημ. 10' 646 κέξ.—651. 653, σημ. O' 
656, σημ. 102' W. W i 11 r i c h, Juden und Griechen vor der makkabaischen 
Erhebung. Gottingen 1895, σ. 168 κέξ. — E. Schwartz, άρθ-ρον Artapanos 
έν : RE II 1 (1896 ) 1306, 10 κέξ. — H. W i 11 r i c h, Judaica. Forschungen zur 
hellenistisch - jiidischen Geschichte und Literatur. Gottingen 1900, σ. Ill κέξ. -— 
R. Reitzenstein, Poimandres. Studien zur griechisch - agyptischen und 
friihchristlichen Literatur. Leipzig 1904, σ. 182' H. Graetz, Geschichte der 
Juden von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu 
bearbeitet. Ill 1: Geschichte der Judaer von dem Tode Juda Makkabis bis zum 
Untergange des judaischen Staates. 5. verbesserte und vermehrte Aufl. Bearb. 
von M. Brann. Leipzig 1905, σ. 354 κέξ.—-J. Geffcketi, Zwei griechische 
Apologeten [’Αριστείδης καί ΆΟ-ηναγόρας ]. Leipzig - Berlin 1907 ( = Sammlung 
wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und romischen Schriftstel- 
lern ), σ. XIII κέξ. — Is. Levy, Moise en 6thiopie έν : Revue des etudes 
juives 53 (1907) 201 κέξ. —E. Schiirer, Geschichte des jiidischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi. Ill : Das Judentum in der Zerstreuung und die 
jiidische Literatur. Leipzig 19094, σ. 468 κέξ. — 477 κέξ. — W. v. Christ-W. 
Schmid-O. Stahl in, ε.ά. II 1 ( 19206) 223. 590' A. Schlatter, Ge
schichte Israels von Alexander dem Grossen bis Hadrian. Calw - Stuttgart 

. 1925s, σ. 77 κέξ. - 122 κέξ. - 184 κέξ. - 187 κέξ. -Th. Hopfner, Orient und
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Ευθύς εν αρχή σημειοϋμαι, δτι έκ πασών τών μέχρι τοϋδε έν σχέσει 
προς τό έν λόγφ ζήτημα έξενεχθεισών γνωμών εΰστοχωτέρα φαίναιταί μοι ή 
τοϋ Valkenaerii \ καθ’ ήν 6 Άρτάπανος Judaeus est Alexandrinus, nu- 
gator ille quidem et mendax, qualis Aristobulos, sed graece doctus, 
antiquus rerumque Aegyptiacarum peritissimus. Ό Άρτάπανος είναι 
πιθανώτατα ’Αλεξανδρινός τις ’Ιουδαίος ζήσας περί τό 100 π.ΧΑ 'Ο Άρτά- 
πανος οΰτος είναι άναντιρρήτως δ δημιουργός τοϋ ανέκαθεν μετ’ επιφυλά
ξεων ή άνενδοιάστως καί μετά σταθερας βεβαιότητος άποδοθέντος αΰτφ 
έργου: « Περί ’Ιουδαίων », έξ ού περικοπάς τινας άναφερομένας εις τον βίον 
τοϋ ’Ιωσήφ, τοϋ ’Αβραάμ και τοϋ Μωυσέως διέσωσεν, ώς εΐδομεν, ήμΐν ό 
Ευσέβιος. Τό έργον τοϋτο έχει τον τόπον ίστορικοϋ τίνος περί τούς ’Ιου
δαίους μυθιστορήματος αποτελούν προϊόν άλλοκότου καί έκφρονος συγκρητι- 
στικής συγχΰσεως καί περιπλοκής. 'Ο Άρτάπανος είναι άναντιρρήτως άχα- 
ρίς τις καί ανιαρός, έν τουτοις δμως λίαν αξιόλογος καί σπουδαίος έξ έπό- 
ψεως γραμματολογικής, έκπρόσωπος τοϋ συγκρητισμού έκείνου, δστις έν τοϊς * 1

griechische Philosophie. Leipzig 1925 (=Der Alte Orient. Beih. 4), σ. 51 
κέξ. — W. B o u s s e t, Die Religion des Judentums im spathellenistischen Zeit- 
alter. 3. Aufl. hrsg. von H. Gressmann. Tubingen 1926 (= Handbuch 
zum Neuen Testament. 21), σ. 494 κέξ. — O. Weinreich, Gebet und Wun- 
der. Zwei Abbandlungen zur Religions - und Literaturgeschichte έν : Tflbinger 
Beitrage zur Altertumswissenscbaft 5 : Genethliakon Wilhelm Schmid zum 
siebzigsten Geburtstag am 24. Februar 1929 (1929 ) 298 κέξ.

1 L. C. V a 1 c k e n a e r i u s, έ.ά. p. 26 ( = IV [ 1843 ] 364 τής ΰπό τοϋ 
Gaisford γενομένης έκδόσεως τών έργων τοϋ Ευσεβίου).

2 Τούς χρόνους, καθ’ οΰς ήκμασεν ό λόγιος οΰτος, μόνον κατά προσέγγισιν 
δυνάμεθα, δπιος προσδιορίσωμεν, παρατηροϋντες δηλαδή, ότι οΰτος έζησεν οπωσδή
ποτε πρό τοϋ ’Αλεξάνδρου τοϋ Πολυΐστορος, δστις άπηλευθερώθη, ώς γνωστόν, ΰπό 
τοϋ Σΰλλα τό 82 π.Χ. Κατά ταϋτα άστοχος είναι ή πληροφορία τοϋ Hopfner έν : 
Fontes historiae religionum II 3 ( 1923) 276, καθ’ ήν ό Άρτάπανος έζησε δήθεν 
περί τό 100 μ.Χ. ( ca. a. 100 p.Chr. n. vixit). Σημειωθήτω, δτι ό λόγιος οΰτος 
έν τφ μνημονευθέντι ήδη εργφ αΰτοΰ : Orient u. griech. Philosophie, σ. 52 διορ- 
θών την προτέραν γνώμην αΰτοΰ ένέταξε τόν Άρτάπανον είς τούς περί τό 100 π X. 
χρόνους. Ό Ε. Schwartz, άρθρον Artapanos, έ.ά. II 1 (1896) 1306, 10 κέξ. 
γράφει έν σχέσει πρός τόν λόγιον τοϋτον, δτι πρόκειται πιθανώς περί ’Αλεξανδρινού 
’Ιουδαίου τοϋ δευτέρου αίώνος π.Χ. Πάντως τό πόρισμα, δτι ό λόγιος οΰτος έξη 
οπωσδήποτε έν Αίγΰπτφ, προκύπτει άβιάστως έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ έργου αΰτοΰ, 
δπερ, ώς όψόμεθα, μεστόν είναι στοιχείων άναφερομένων είς τήν ιστορίαν τών Αιγυ
πτίων. Τό πόρισμα τοϋτο βεβαιοϋται καί διά τών γλωσσικών ιδιορρυθμιών τοϋ 
έργου τούτου, εί καί ταΰτας ήφάνισεν έν πολλοΐς καί έξήλειψεν δ τάς περικοπάς 
αΰτοΰ διασώσας ήμΐν Πολυΐστωρ. Τέλος ώς πρός τό όνομα : < Άρτάπανος » παρα- 
τηρητέον, δτι παρά τοΐς Ίουδαίοις τών έλληνιστικών χρόνων ούχί ασυνήθης ήτο ό 
δανεισμός περσικών ονομάτων, δπερ έν τούτοις ούδαμώς συνέβαινε παρά τοΐς “Ελλη- 
σιν ή τοΐς Αίγυπτίοις.
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ίουδαϊκοΐς καί έλληνιστικοΐς κΰκλοις των υστέρων κυρίως χρόνων εΰρΰ- 
τατα διαδεδομένος ήτο καί έκτενώς ΰπέσκαψε καί διέσεισε τό τείχος τής ραβ- 
βινικής ορθοδοξίας. Έν τοίς κΰκλοις τοΰτοις συνέστησαν ιστορήματα άπο- 
τελοϋντα μυθιστορηματικήν μεταποίησιν ή διέκτασιν τής βιβλικής διηγήσεως, 
ής γραμματολογικής κατευθΰνσεως σαφή ίχνη παρατηρούνται καί έν τφ έ'ργιρ 
ετι τού Ίωσήπου. Ή θέσις τού Freudenthalή καθ’ ήν άγνωστός τις 
δήθεν ’Ιουδαίος κατέταξε τό πνευματικόν αυτού κατασκεύασμα υπό τό ό'νομα 
Αιγυπτίου τίνος ίερέως « Άρταπάνου» καλουμένου καί καθ’ ήν δ ’Ιου
δαίος οΰτος είναι δήθεν δ αυτός μετά τού Ψευδό - Άρισταίου, τού συγγρα- 
φέως δηλαδή τής «Προς Φιλοκράτη » επιστολής1 2, καί μετά τού Ψευδό - 
Έκαταίου περαιτέρω3, θεμελιούται οΰχί επί στερεών καί ακλόνητων βάσεων 
καί είναι κατ’ ακολουθίαν λίαν ασταθής καί αμφίβολος4. Έν τοΰτοις παρα- 
τηρητέον επί τού προκειμένου, δ'τι τά υπό τού Freudenthal εις σχέσιν τινά 
μετά τού Άρταπάνου αγόμενα ονόματα ταύτα, μεθ’ <δν δέον, όπως συνάψη 
τις ίσως καί τό ό'νομα τού Εΰπολέμου5, τού ’Αριστοβούλου6, Κλεοδήμου

1 J. Freudenthal, ε.ά. II (1875 ) 136 κέξ. - 148 κέξ. — 162 κέξ. — Σχε- 
τικώς γενήσεται κατωτέρω έν τφ δέοντι τόπφ εύρύς λόγος.

2 Πρβλ. J. Freudenthal, αύτ. σ. 136 κέξ. — Ε. Schwartz, άρθρον 
Aristeas ( 14 ) έν : RE II 1 ( 1896 ) 879' W. ν. C h r i s t - W. S c h m i d - O. 
S t a h 1 i n, ε.ά. II 1 ( 19206) 590 κέξ.

3 Πρβλ. F. Jacoby, άρθρον Hekataios έν : RE VII 2 (1912 ) 2765 κέξ. — 
W. v. Christ -W. Schmid -O. Stahlin, ε.ά. II 1 ( 19206 ) 223 κέξ. — 539. 
590. 618 κέξ.

4 Μή λαμβανομένης πρός στιγμήν ύπ’ οψιν τής έν σχέσει πρός τήν πατρότητα 
τής « Περί ’Ιουδαίων » συγγραφής τοΰ Άρταπάνου πεπλανημένης ταΰτης γνώμης τοΰ 
Freudenthal δέον, δπως όμολογήσωμεν, ότι τό εις τήν περιοχήν των έλληνιστικών 
σπουδών αναφερόμενον έργον αΰτοΰ, οΰτινος επανειλημμένους έν τοϊς άνωτέρο) έγέ- 
νετο μνεία, αποτελεί όντως μνημειώδες φιλολογικόν κατόρθωμα. Πολυάριθμα έπι- 
στημονικά συμπεράσματα, άτινα μετά πολλής ευθυκρισίας καί έμβριθείας συνήγα- 
γεν έν τφ έργφ τούτοι ό Freudenthal, παριστώσι πολύτιμα καί οχναντικατάστατα 
προϊόντα φιλολογικής πολυμαθείας καί τέχνης. Διά τής πλούσιας αΰτοΰ κλασσικής 
καί έβραϊκής παιδείας παρέσχεν ήμΐν ό Freudenthal έργον, δπερ καί σήμερον έτι 
μετά παρέλευσιν τοσούτων έτών από τής εποχής τής έκδόσειος αΰτοΰ διατηρεί έν 
πλείστοις σημείοις άπαραμείωτον καί άναλλοίωτον κΰρος μετά τής πηγαίας καί μεγα- 
λοπνου δντως πρωτοτυπίας αΰτοΰ. Πρβλ. δσα σχετικώς λέγουσιν ό A. ν. Gut- 
schmid, ε.ά. 32 ( 1875) 1044 ( = τοΰ αΰτοΰ, έ.α. II [ 4890 ] 185 κέξ. ) καί
J. Geffcken, ε.ά. σ. XIII, σημ. 2.

5 Πρβλ. J. Freudenthal, ε.ά. II (1875) 105 κέξ.— F. Jacoby, άρθρον 
Eupolemos (11) έν : RE VI 1 (1907 ) 227 κέξ. — W. ν, Christ- W. Schmid- 
Ο. Stahlin, ε.ά. II 1 ( 19206 ) 543, σημ. 6' 588, σημ. 8' 589 κέξ.

6 Πρβλ. L. C. Valckenaerii, ε.ά. — A. Gercke, άρθρον Aristobu- 
los ( 15) έν : RE II 1 ( 1896 ) 918 κέξ. — W. ν. Christ -W. Schmid-O. 
Stahlin, ε.ά. II 1 (19206) 603 κέξ.
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τοϋ Μάλχου 1 και όίλλων, ύποδηλοϋσιν ήμΐν έπαρκώς τήν ΰπαρξιν κατά τούς 
χρόνους εκείνους γραμματολογικού τίνος στρώματος ιουδαϊκής καί άλεξαν- 
δρεωτικής προπαγάνδας, ήτις μετά πολλοΰ ζήλου έσπούδαζεν, όπως εμφά
νιση τούς’Ιουδαίους, τον ’Αβραάμ δηλαδή, τον ’Ιωσήφ, τον Μωυσέα κ.οΰ.κ., 
ως τούς κυρίους δημιουργούς τοϋ αιγυπτιακού πολιτισμού, ως σοφούς ίδρυ- 
τάς καί φορείς πολιτισμού τίνος εν γένει διεθνούς σημασίας καί φήμης. 
Προς επιτυχίαν σκοπών τοιαΰτης υφής μετά τής ύπό τοϋ ρυθμού φιλοσοφι
κής τίνος άντιλήψεως τοϋ πολιτισμού εν γένει των λαών καί ύπό τής πνοής 
μυθιστορηματικής τίνος διαθέσεως δεσποζομένης θεωρίας τού βίου συνεί- 
ρονται ετι έν τφ έργφ τοϋ Άρταπάνου καί δή καί ύπό τινα κλίμακα προο
δευτικής συνθέσεως καί διαμορφώσεως τών πραγμάτων, ήτις εμφανίζει ήμΐν 
πολυάριθμα σημεία στενής, ως έλέχθη, σχέσεως καί συνάφειας μετά τών 
έργων πολλών άλλων ’Ιουδαίων λογίων τών ελληνιστικών χρόνων, καί 
πολυειδή επί πλέον στοιχεία άρεταλογικοϋ χαρακτήρος. Τοιαϋται συγκρη- 
τιστικαί λογοτεχνικοί συνθέσεις, ως ή τού Άρταπάνου, αυθαίρετοι συμφύρ- 
σεις βιβλικών, αιγυπτιακών καί ελληνιστικών παραδόσεων καί ιστοριών μετά 
τού μυθιστορηματικού και φαντασιώδους αΰτών χαρακτήρος άποτελοΰσι 
κυρίως έργον ούχί ενός μόνον λογίου' αί συνθέσεις αύται είναι πολλφ μάλ
λον προϊόντα συγγραφικής δράσεως πολλών λογίων εις διαφόρους γενεάς 
άνηκόντων καί θηρευόντων έκάστοτε ωρισμένους σκοπούς εθνικού κυρίως 
χαρακτήρος. Κατά ταϋτα ούχί κατά πάντα ευχερής είναι ή διάκρισις εν τφ 
έργφ τού Άρταπάνου τών λογοτεχνικών στοιχείων τής ιδίας αυτού έμπνεύ- 
σεως καί δημιουργίας από τών λογοτεχνικών στοιχείων δθνείου προελεύ- 
σεως καί άλλοτρίας, έν τοΰτοις όμως όμολογητέον, ότι δ συγγραφεύς συνε- 
τέλεσε τήν σΰνθεσιν καί άναχώνευσιν τών στοιχείων τούτων, καθ’ α τούτο 
καί άλλοι συγκρητισταί λόγιοι τών χρόνων εκείνων έπραττον, κατά τρόπον 
ίδιον καί πρωτότυπον μαρτυροΰντα τήν αυτοτέλειαν αυτού καί τό προσωπι
κόν αυτού ύφος.

’Εναργής καί σαφής είναι έν τφ έργφ τοϋ Άρταπάνου ή δοξομανής 
έφεσις καί σπουδή αυτού προς έντονον έξαρσιν τοϋ ύψηλοΰ μεγαλείου τής 
ιουδαϊκής ιστορίας καί τοϋ Ιουδαϊκού πολιτισμού διά τής μεταποιήσεως 
κυρίως, διευρύνσεως καί νοθεύσεως τών βιβλικών ιστοριών καί διηγήσεων, 
διά τής μυθιστορηματικής καί φαντασιοίδους συμπληρώσεως τών έν αύταΐς 
ύφισταμένων τυχόν κενών καί χασμάτων καί διά τής άναδείξεως ούτως επι
φανών ’Ιουδαίων τών άρχαιοτάτων χρόνων ώς αμέμπτων ήρώων εν πάση 
περιοχή δράσεως καί πολιτισμού, ως διδασκάλων καί ευεργετών τής άνθρω-

1 Πρβλ. J. Freudentlial, ε.ά. II ( 1875 ) 130 κέξ. — F. J a c ο b y, 
αρθρον Kleodemos ( 1 ) έν : RE XI1 ( 1921) 675' W. ν. Christ -W. Schmid- 
O. Stiihl in, έ.ά. II 1 (1906°) 591.
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πότητος. ’Ακατανόητου θά ήτο τοϋτο παρ’ “Ελληνί τινι ή Αίγυπτίφ ειδωλο
λάτρη τών χρόνων τοϋ Άρταπάνου καί κατ’ ακολουθίαν ’Ιουδαίος είναι 
οΰτος μεστός συναισθημάτων εθνικής άφοσιώσεως καί φιλοδοξίας. Διά τής 
μυθιστορηματικής αΰτοϋ συνθέσεως πειράται ό ’Ιουδαίος οΰτος λόγιος, δπως 
δημιουργήση παρά τοΐς είδωλολάτραις καί τοΐς έθνικοίς υψηλήν καί ευλαβή 
γνώμην περί τής σοβαράς σημασίας τών έργων επιφανών ’Ιουδαίων προγό
νων καί τών υπηρεσιών αυτών έναντι τών Αιγυπτίων καί τής άνθρωπότητος 
εν γενει. Οΰδέν περιέχεται εν τφ έ'ργφ τοϋ Άρταπάνου, δπερ καθ’ οίονδή- 
ποτέ τινα τρόπον θά ήδυνατο, δπως κωλύση την πρόθεσιν αΰτοϋ καί τον 
ζήλον προς έ'ξαρσιν τοϋ μεγαλείου τής ιουδαϊκής ιστορίας ή αμαύρωση την 
αΐγλην λογοτεχνικών εικόνων υπέροχου δράσεως τοϋ ίουδαϊκοΰ λαοΰ, ας 
οΰτος συχνάκις έπάγεται μετά παντοειδών υπερβολών ποιητικοΰ καί μυθιστο- 
ρηματικοϋ χαρακτήρος. Μόνον υπό την προϋπόθεσιν καί εκδοχήν, ότι ’Ιου
δαίος είναι ό συγγραφεΰς τοϋ έργου τούτου, ερμηνεύεται τό γεγονός, ότι 
παν, δ,τι εξ αΰτοϋ διεσώθη μέχρις ημών υπό τόπον συντόμων αποσπασμά
των, μαρτυρεί την ΰπαρξιν παρά τφ συγγράφει συναισθημάτων ακράτου 
εΰνοίας έναντι τοϋ λαοΰ τών ’Ιουδαίων καί ζήλου ένθεου προς ΰψωσιν τών 
βιβλικών προσωπικοτήτων διά παντός τρόπου εις σφαίρας λαμπροτάτου 
φωτός εΰκλεοϋς δράσεως καί σεπτοϋ μεγαλείου.

Τό άναντιρρήτως βαθυτέραν τινά φιλολογικήν, ιστορικήν, θρησκειολο- 
γικήν καί κοινωνιολογικήν σημασίαν κατέχον εργον τοϋτο τοϋ Άρταπάνου 
πολύ ολίγης μέχρι τοϋδε έ'τυχε προσοχής εκ μέρους τών επιστημόνων κατά 
τήν διενέργειαν σχετικών γραμματολογικών καί ιστορικών ερευνών. Τουτου 
ενεκα καί επειδή συν τοΐς άλλοις τό έ'ργον τοϋτο, εί καί έν δλίγοις καί συν- 
τόμοις άποσπάσμασι διεσώθη μέχρις ημών, παρέχει έν τουτοις ήμίν περιερ- 
γοτάτας καί σπουδαιοτάτας σελίδας τοϋ βίου ’Ιουδαίων πατριαρχών, μάλιστα 
δέ τοϋ Μωϋσέως, θεωρώ έπάναγκες καί λίαν έπωφελές τό έγχείρημα γενικής 
τίνος τούτου άναλύσεως καί ερμηνείας μετά βαθυτέρας τίνος μελέτης τής 
φιλολογικής κυρίως καί θρησκειολογικής συνθέσεως αΰτοϋ καί υφής. Παρά 
τήν προαίρεσιν ταΰτην οφείλω, δπως εΰθύς έν αρχή ομολογήσω, δτι πολυ
πληθή έπί τοϋ προκειμένου ζητήματα ακροθιγώς πως ΰποδηλωθήσονται, 
διότι έν δψει τής άχανοϋς αΰτών εΰρύτητος έκτενής τις αΰτών υπολογισμός 
θά ώθει με εις μακροχρονίους καί έπιπόνους αναζητήσεις καί δή καί έν 
περιοχαΐς πολλάκις πολύ άφισταμέναις τών έπιστημονικών μου αρμοδιοτήτων 
ή διαφερόντων.
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III.
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ « ΠΕΡΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ » ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΑΠΑΝΟΥ

Α. Άνάλυσις και ερμηνεία τοΐ πρώτου αποσπάσματος: ’Αβραάμ1.

§ 1·
Κατά τον Άρτάπανον οι ’Ιουδαίοι ωνομάζοντο «Έρμιούθ», δπερ 

μεθερμηνευόμενου εις τήν ελληνικήν γλώσσαν δηλοΐ τους ’Ιουδαίους' εκα
λούντο οΰτοι « Εβραίοι » από τού ’Αβραάμ. Οΰτος μετά πάντων τών υπαρ
χόντων αύτφ ήλθεν εις Αίγυπτον προς τον βασιλέα τών Αιγυπτίων Φαρεθώ- 
θην καί έδίδαξεν αυτόν τήν αστρολογίαν, άφ’ οΰ δέ έμεινεν εκεί ε’ικοσιν 
έτη, άπήλθε πάλιν εις τούς κατά Συρίαν τόπους' πολλοί εν τουτοις τών 
μετ’αυτού εις Αίγυπτον έλθόντων κατέμειναν εκεί διά τήν ευδαιμονίαν τής 
χώρας1 2.

Ή λέξις « Έρμιούθ » έτέθη πιθανώτατα υπό τού Άρταπάνου έν τή 
συγγραφή αυτού αντί τής λέξεως: « Έρμιουδ », ήτις προήλθεν εκ συνθέσεως 
τής λέξεως : « Έρμ » δηλοΰσης τούς Σΰρους καί τής λέξεως : « Ίούδ » δηλου- 
σης τούς ’Ιουδαίους. Ούτως οί ’Ιουδαίοι καλούνται ούτως είπεϊν ενταύθα 
« Συροϊουδαΐοι », ούχί απλώς « ’Ιουδαίοι ». Έν τουτοις παρατηρητέον σχε- 
τικώς, δτι οί θύραθεν συγγραφείς ούχί σπανίως διακρίνουσι τούς ’Ιουδαίους 
διά τής επαγωγής τού κοινού απλώς ονόματος τών « Σύρων ». Ούτω παρ’ 
Ήροδότιρ 3 άναγινώσκομεν, δτι ό βασιλεύς τών Αιγυπτίων Νεκώς « Σύροισι 
πεζή συμβαλών έν Μαγδώλφ ένίκησεν ». ‘Υπό τούς « Σύρους » τούτους δφεί- 
λομεν, δπως νοήσωμεν τούς « ’Ιουδαίους », καθ’α τούτο εύκρινώς συνάγεται 
έκ τής Π.Δ., ένθα λέγεται4, δτι ό βασιλεύς τής Αϊγύπτου Νεχαώ πορευόμε- 
νος εναντίον τού βασιλέως τών ’Ασσυριών επί τον ποταμόν Ευφράτην έθα- 
νάτωσεν έν Μαγεδδώ τον άπαντήσαντα αύτφ εκεί βασιλέα τών ’Ιουδαίων 
Ίωσίαν, επέβαλε δ’ ύστερον τώ λαφ τούτφ ζημίαν εκατόν ταλάντων αργυ
ρίου καί εκατόν ταλάντων χρυσίου. Ό έν τή Γραφή μνημονευόμενος τόπος:

1 Έν τοϊς κατωτέρω διακρίνω άλλήλων τά αποσπάσματα μέν διά της αναγρα
φής απλώς τών γραμμάτων: A, Β, Γ, τά διάφορα δέ τμήματα έκαστου τούτων διά 
τής ευθύς μετά τά γράμματα ταϋτα άναγραφής τοΰ άριθμοΰ τής οικείας μόνον παρα
γράφου αυτών.

2 Έν σχέσει πρός τόν βίον τοΰ ’Αβραάμ πρβλ. Γενέσ. 11 κέξ. — Φίλ. περί 
’Αβραάμ 1 κέξ. ( = § 1 κέξ. = IV [ 1902] 1 κέξ. Cohn)' Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. I 7 
κέξ. ( = § 154 κέξ. = I [ 1887 ] 40 κέξ. Niese ).

3 Ήρόδ. II 159, 2.
4 Βασιλ. IV 23, 29 κέξ.

14 -12 -1957
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« Μαγεδδώ » είναι 6 αυτός τφ « Μαγδώλφ » τοϋ 'Ηροδότου *. ’Από τοϋ Μα- 
νέθωνος μέχρι τοϋ Άπίωνος και τοϋ Διόδωρου πολλάκις έλέχθη περί τών 
’Ιουδαίων μετά πολλής εχθρικής διαθέσεως, ό'τι οΰτοι οΰδέν άλλο ήσαν ή 
όχλος τις μόνον καί συρφετός προελθών εξ Αίγυπτου *. Προς άπόδειξιν ακρι
βώς, ότι ψευδής καί άπιστος είναι ή πληροφορία αυτή, λέγει ό Άρτάπανος 
ενταύθα, ότι « Σύροι » ήσαν οί ’Ιουδαίοι, προστίθησι δ’ ολίγον κατωτέρω : 
« μείναντα δέ (sc. τον ’Αβραάμ ) έτη εκεί (sc. εν Αίγυπτφ) είκοσι πάλιν 
εις τους κατά Συρίαν άπαλλαγήναι τόπους ».

Ύπό τών αυτών ελατηρίων έλαυνόμενος λέγει δ Άρτάπανος περί τών 
’Ιουδαίων, ότι οΰτοι εκαλούντο « Εβραίοι» οΰχί από τίνος Αιγυπτίου ή 
άλλου τινός, άλλ’ από τού ’Αβραάμ, τού μεγάλου δηλαδή εκείνου καί επιφα
νούς, εκ Χαρράν δέ τής Μεσοποταμίας καί έκ Παλαιστίνης όρμωμένου, 
πατριάρχου τών ’Ιουδαίων. Κατά τον αυτόν τρόπον ετυμολογεί τήν λέξιν 
καί δ Χάραξ παρά Στεφάνφ τφ Βυζαντίφ 8. Περί τής ετυμολογικής προελ,εΰ- 
σεως τοϋ ονόματος τών « Εβραίων» ποιείται λόγον καί δ Αυγουστίνος, 
δστις δ'μως αμφισβητεί τήν έκ τοϋ « ’Αβραάμ » προέλευσιν τού ονόματος 
τούτου δεχόμενος πολλφ μάλλον, ότι τούτο προήλθεν έκ τού «"Εβερ» 
(Heber)4. Τήν γνώμην ταύτην έχει καί δ Bochartus5 έρμηνεύων τό έπί 1 2 3 4 * 6

1 Πρβλ. τό οίκεΐον κριτικόν υπόμνημα τοϋ Vigeri. Πρβλ. ετι Domini S e- 
guieri a Sancto- Brissone, έ.ά. XXI (1857 ) 1567.

2 Πρβλ. Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( =άντιρρ. προς Άπ. ) I 26 (= § 228 
= V | 1889 ] 40, 7 κέξ. Niese = FHG II [ 1848 [ 578b κέξ. ) : « ό νάρ Μανεθώς 
ουτος .. προειπών τούς ήμετέρους προγόνους πολλαϊς μυριάσιν έπΐ τήν Αίγυπτον 
έλθόντας κρατήσαι τών ένοικούντων, είτ’ αυτός όμολογών χρόνιρ πάλιν ύστερον έκπε- 
σόντας τήν νΰν Ίουδαίαν κατασχεΐν καί κτίσαντας 'Ιεροσόλυμα τόν νεώ κατασκευά- 
σασΟαι μέχρι μέν τούτων ήκολούίίησε ταϊς άναγραφαΐς,... ». Πρβλ. αύτ. I 32 
( = § 288 κέξ. = αύτ. ρ. 49, 1 κέξ. )' II 3 ( = § 28 κέξ. = αύτ. ρ. 57 κέξ. ). Πρβλ έ'τι 
Διοδ. I 28, 2 : «λέγουσι δέ (sc. οί Αιγύπτιοι)... καί τό τών ’Ιουδαίων (sc. έθνος) 
άνά μέσον ’Αραβίας καί Συρίας οίκίσαι τινάς όρμηθέντας παρ’ εαυτών» κ.οδ.κ.

3 Στέφ. Βυζ. S.V. : «Εβραίοι» ( = I [ 1849 | 259, 1 κέξ. Meinekius ) : «ού
τως ’Ιουδαίοι άπό ’Αβράμωνος ».

4 Aur. August, de civ. Dei XVI 3 (= Corp. Chr. SD XLVIII [1955] 503, 
62 κέξ. Dombart - Kalb): non itaque frustra ipse ( sc. Heber ) primus est nomi-
natus in progenie veniente de Sem et praelatus etiam filiis, cum sit quintus 
nepos, nisi quia verum est, quod traditur, ex illo Hebraeos esse cognomina- 
tos, tamquam Heberaeos; cum et alia possit esse opinio, ut ex Abraham 
tamquam Abrahaei dicti esse videantur ; sed nimirum hoc verum est, quod 
ex Heber Heberaei appellati sunt ac deinde una detrita littera Hebraei; quam 
linguatn solus Israel populus potuit obtinere. Πρβλ. Γενέσ. 10, 21 κέξ. — 11, 
14 κέξ — Άριθ. 24, 24.

6 Sam. Bocharti, Geographia sacra seu Phaleg et Canaan... Editio 
quarta... Proc. P. de V i 11 e m a n d y. Eugduni Batavornm - Traiecti ad Rhe- 
num 1707, στήλ. 92 κέξ. : II 14.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 20
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τοΰ προκειμένου ετυμολογικόν σφάλμα τοϋ Άρταπάνου ως προϊόν άγνοιας 
εκ μέρους αΰτοΰ τής εβραϊκής γλώσσης, έφ’ οσον τα γράμματα, δι’ ών έν τή 
γλώσση ταότη γράφεται έκάτερον των όνομάτων τούτων : « Έβερ » -« ’Α
βραάμ » εντελώς διάφορα άλλήλων είναι. 'Ομοίως περαιτέρω κρίνει καί ό 
Seguierus1, δστις μάλιστα προθόμως εκμεταλλεύεται τό γλωσσικόν τούτο 
αμάρτημα τοΰ Άρταπάνου προς βεβαίωσιν τοΰ γεγονότος δήθεν, δτι ούχϊ 
’Ιουδαίος ήτο οΰτος, ως ποτέ τοΰτον εκ πλάνης έθεώρησεν ό Valckenaerius. 
Έν τοΰτοις οΰχί απίθανου επί τοΰ προκειμένου είναι, δτι ό Άρτάπανος 
θεωρεί τό ο'νομα των « Εβραίων » συγγενές ετυμολογικούς οΰχί μετά τοΰ 
ονόματος τοΰ « ’Αβραάμ » κατ’ εΰθό, αλλά μετά τοΰ παρωνύμιού πολλφ μάλ
λον αΰτοΰ: « έβερ » = « περάτης », δι’ οΰ έδηλοΰτο ή υπό τοΰ πατριάρχου 
τοότου των Εβραίων γενομένη ποτέ διάβασις τοΰ ποταμοΰ Εΰφράτου, δτε 
οΰτος κατ’ εντολήν τοΰ Κυρίου έπορεΰετο εκ Χαρράν τής Μεσοποταμίας εις 
γήν Χαναάν 1 2.

Έν τοϊς οίκείοις χειρογράφοις τό ο'νομα τοΰ βασιλέως των Αιγυπτίων 
κεΐται έν άλλοις μέν τούτων υπό τον τόπον : « Φαρεθώδης », έν άλλοις δέ υπό 
τον τόπον: « Φαρεθώνης » 3. Καί των έκδοτων άλλοι μέν τον πρώτον, άλλοι 
δέ τον δεύτερον, τών τόπων τούτων άναλαμβάνουσιν. 'Ο Mras σημειοΰται, 
δτι έχομεν ένταΰθα εμφανούς τον συνδυασμόν : « Φα+'Ρα + Θώθ ». Τό ο'νομα 
τοΰ βασιλέως τοότου έν οΰδεμι§ τών υπό τοΰ Μανέθωνος άναφερομένων 
δυναστειών εΰρίσκεται’ ουχί άπίθανον είναι, δτι έχομεν ένταΰθα ενώπιον 
ημών παραφθοράν τινα τοΰ ονόματος τοΰ « Φαραώ » έν τινι διηγήσει μυθι- 
στορηματικοΰ χαρακτήρος. Έν συνδυασμφ προς ταΰτα σημειωτέου, δτι καί 
ό Ίώσηπος 4 « Φαραώθην » καλεϊ τον βασιλέα τών Αιγυπτίων κατά μίμησιν 
πιθανώτατα τοΰ Άρταπάνου.

1 Dominus Segnierus a Sancto - Brissone, έ.ά. XXI ( 1857 ) 1567.
2 Πρβλ. Γενέσ. 12, 1 κέξ. —14, 13. Έν τοΰτοις καί την ετυμολογικήν ταύτην 

ερμηνείαν τοϋ έν λόγφ ονόματος ώς έσφαλμένην πάλιν θεωρεί ό Sam. Β ο c h a r- 
t u s, έ.ά. στήλ. 93. Πρβλ. καί την προηγουμένην σημείωσιν.

3 Οΰχί άναγκαΐον έ θεώρησα, όπως έν τή παροΰση έργα αία έπάγωμαι έκάστοτε 
καί τά signa τών χειρογράφων πρός άκριβέστερον καθορισμόν τών διαφόρων γρα
φών τοΰ κειμένου, έφ’ δσον κυρίως ούχί έκδοσιν αΰτοΰ ποιοΰμαι ένταΰθα, άλλ’ απλώς 
ερμηνευτικόν εις αυτό υπόμνημα συντάσσω. Περιγραφήν τών κωδίκων τής « Ευαγγε
λικής προπαρασκευής » τοΰ Ευσεβίου εύρίσκει τις έν τή έκδόσει τοΰ Mras, p. XIII 
κέξ.—Τάς διαφόρους γραφάς τών κωδίκων έν συνδυασμφ πρός τά signa αυτών 
παρέχουσιν ήμΐν πάντες σχεδόν οί έκδόται τοΰ κειμένου.

4 Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. I 8, 1 ( = §163 = 1 [ 1887 J 40, £0 Niese )■ II 5, 7 
( = § 89 = αΰτ. ρ. 100, 20)· 7, 6 ( = § 187=αύτ. ρ. 121, 9)· 14, 2 (=§ 299 = 
,αύτ. ρ. 146, 1 κέξ. )■ 14, 4 (= § 304 — αΰτ. ρ. 147, 3 )■ 14, 5 (= § 309 = αΰτ. ρ. 
147, 19)· 14, 6 ( = § 313 = αΰτ. ρ. 149, 10)· VIII 2, 1 ( = § 21 = 11 [ 1885] 181, 
13 Niese)· 6, 2 (=§ 155 = αΰτ. ρ. 210, 18).
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Πολλοί 'Έλληνες έχθρικώς έναντι τών ’Ισραηλιτών διακείμενοι έλεγον, 
δτι οΰτοι ουδέποτε παρέσχον άνδρας θαυμαστούς, οΐον τεχνών τινων εύρε- 
τάς η σοφία εν γένει διαφέροντας τών άλλων ανθρώπων *. 'Ένεκα τοιοΰτου 
τίνος λόγου θεωρεί ό Άρτάπανος ως καθήκον αυτού, ό'πως έν τή συγγραφή 
αυτού προσγράψη σπουδαιοτάτας καί χρησιμωτάτας εφευρέσεις πατριάρ- 
χαις τού ιουδαϊκού λαού ως θαυμαστά έ'ργα αυτών. Ουτω λέγει περί τού 
’Αβραάμ, οτι οΰτος έν Αίγΰπτφ, ένθα έ'μεινεν εΐκοσιν έ'τη, έδίδαξε τον 
βασιλέα τών Αιγυπτίων Φαρεθώθην την αστρολογίαν. Τό μνημονευόμενον 
χρονικόν διάστημα παραμονής τού ’Αβραάμ έν Αίγΰπτφ ήτο ικανόν, δπως 
οΰτος κτήσηται έν τή χώρρι ταΰτη τά νόμιμα δικαιώματα τού πολίτου αυτής 
καί μετ’ αποτελέσματος περαιτέρω διεξαγάγη τό διδακτικόν αύτοΰ έ'ργον. Ό 
Ίώσηπος1 2 παραδίδει ήμΐν την πληροφορίαν ταΰτην τού Άρταπάνου υπό 
τινα παραλλαγήν. Ό ’Ιουδαίος οΰτος ιστορικός λέγει, δτι ό ’Αβραάμ οΰ 
μόνον τά περί την αστρονομίαν, αλλά καί την αριθμητικήν έ'τι, έδίδαξεν έν 
Αίγΰπτφ καί δή καί έδίδαξεν οΰτος ταΰτα οΰ μόνον τον βασιλέα τής χώρας 
ταΰτης Φαρεθώθην, αλλά τούς Αιγυπτίους έν γένει πάντας, οϊτινες προ τής 
άφίξεως τού ’Αβραάμ εις την χώραν αυτών οΰδεμίαν γνώσιν είχον περί τών 
πραγμάτων τοΰτων. "Η τε αριθμητική καί ή αστρονομία έκ Χαλδαίων ήλθον 
εις Αίγυπτον, έκ ταΰτης δέ ήλθον ειτα αΐ έπιστήμαι αΰται εις τούς "Ελλη
νας3. Παρά τάς μικράς ταΰτας διαφοράς, άς έπί τού προκειμένου έμφανίζει 
ήμΐν ή έ'κθεσις αυτή τού Ίωσήπου έν σχέσει προς τήν έκθεσιν τού Άρτα- 
πάνου, είναι άναντίρρητον, δτι δ πρώτος τών ’Ιουδαίων τοΰτων ιστορικών 
αντλεί τάς πληροφορίας ταΰτας έκ τού δευτέρου, έφ’ δσον έν μέν τή Π.Δ. 
ούδείς λόγος γίνεται περί τοΰτων, δ δέ Ίώσηπος ουδέποτε ή σπανιώτατα 
μόνον παρέχει τι έν τή ίστορίοι αύτοΰ, δπερ άμάρτυρον θά ήτο καί προϊόν 
απλώς ιδίας έπινοήσεως καί έμπνεΰσεως4. ’Ενταύθα έ'χομεν προφανώς ένώ-

1 Πρβλ. Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός Ά«. ) II 12 
( = § 135 = V [ 1889 ) 71, 7 κέξ. Niese ).

2 Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. I 8, 2 ( = § 167 κέξ. = I [ 1887 ] 41 κέξ. Niese ).
3 ’Ολίγον ανωτέρω τοϋ έν τη προηγούμενη σημειώσει άναγραφέντος τόπου τής 

« ’Ιουδαϊκής αρχαιολογίας », ήτοι I 8, 1 ( = § 161 — I [ 1887 ] 40, 9 κέξ. Niese ), 
λέγει ό Ίώσηπος, δτι ό ’Αβραάμ λιμού τήν Ίουδαίαν καταλαβόντος πρόθυμος ήτο, 
δπως κατέλθη εις τήν εύδαίμονα Αίγυπτον, ΐνα τούτο μέν μετάσχη τής υφιστάμενης 
έκεΐ αφθονίας τών πρός τό ζήν αναγκαίων, τούτο δέ ακροατής γένηται τών έκεϊ 
ιερέων διδασκόντων πράγματα άναφερόμενα είς τούς θεούς" δ ’Αβραάμ είχε τήν πρό- 
θεσιν, δπως άκολουθήση τοϊς διδάγμασι τούτων, έν ή περιπτώσει ευρισκεν, δτι 
ταΰτα κρείττονα ήσαν τών εαυτού, μετακοσμήση δέ ταΰτα έπί τό βέλτιον, έν ή περι- 
πτώσει κατεδείκνυτο, δτι οΰτος έπί τού προκειμένου άμεινον έκείνων έφρόνει.

4 Διάφορον έπί τού προκειμένου γνώμην έχει ό G. Holscher, άρθρον Jo
sephus (2 ) έν RE IX 2 ( 1916 ) 1964, 29 κέξ. έν αναφορά πρός τά έν ταΐς προη- 
γουμέναις σημεκόσεσι 15 καί 16 άναγραφέντα οίκεϊα χωρία τού Ίωσήπου. Σημειω-
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πιον ημών μυθιστορηματικήν τινα σΰνθεσιν τοΰ Άρταπάνου μετά τοΰ 
χαρακτήρος τοΰ συνήθους αύτφ ίουδαιόφρονος εκείνου ζήλου προς εξαρσιν 
τοΰ πνευματικού κα'ι ήθικοϋ μεγαλείου προσωπικοτήτων τής ιουδαϊκής ιστο
ρίας. Λίαν απίθανα λοιπόν είναι τά ύπ’ αΰτοΰ επί τοΰ προκειμένου λ.εγό- 
μενα" οΰχί εΐκοσιν έ'τη, άλλα βραχΰτατον μόνον χρόνον διέμεινεν ό ’Αβραάμ 
εν Αΐγυπτφ καί δη καί ευρισκόμενος εν μέσφ σοβαρωτάτων κίνδυνων καί 
συνεχόμενος ούτως άδιαλείπτως υπό βαρύτατων φροντίδων κατ’ οΰδενα τρό
πον επιτρεπουσών αύτφ την άκώλυτον καί ήρεμον διεξαγωγήν έργου τίνος 
ύψηλοτέρας πνευματικής υφής καί χροιάς1.

Έν τώ τελευταίφ εδαφίφ τής εν λόγφ παραγράφου λέγεται, δτι πολλοί 
τών μετά τοΰ ’Αβραάμ εις Αίγυπτον έλθόντων μετά τήν άποχώρησιν αύιοΰ 
εις τούς κατά Συρίαν τόπους κατέμειναν εκεί διά τήν ευδαιμονίαν τής χώρας. 
Πιθανώτατα έχομεν ενταύθα έν άναφορφ προς τήν ιστορίαν καί τον θρΰ- 
λον περί τών Ύκσώς ίχνη παλαιάς τίνος παραδόσεως, ήτις ού'τε επί τής 
Βίβλου ούτε επί τών οικείων πληροφοριών τοΰ Μανέθωνος θεμελιοΰται. 
Ενταύθα ποιείται 6 Άρτάπανος λόγον περί διεισδυσεως εις Αίγυπτον καί 
έγκαταστάσεως εκεί σημιτικών φυλών8.

τέον έτι ένταΰθα, δτι έν τή φράσει τοΰ Ίωσήπου : « έκ Χαλδαίων ταϋτ’ έφοίτησεν είς 
Αίγυπτον, δθεν ήλθε καί είς τούς “Ελληνας » τήν δεικτικήν αντωνυμίαν : « ταϋτα », 
ήτις άνάφέρεται προφανώς είς τε « τήν αριθμητικήν » καί « τά περί τήν αστρονο
μίαν » καί παρέχει οΰτω τήν έννοιαν, δτι πάντα ταΰτα έκ Χαλδαίων ήλθον είς Αίγυ
πτον καί έκ τής χώρας ταύτης είτα ήλθον είς τους "Ελληνας, αναφέρει ό Holscher 
είς « τά περί τήν αστρονομίαν » μόνον καί παρέχει οΰτω τήν άστοχον έννοιαν, δτι 
δήθεν ή επιστήμη αυτή μόνον έχώρησε τήν από Χαλδαίων διά μέσου Αίγυπτου είς 
τούς "Ελληνας έξικνουμένην οδόν : die letztere kam durch ihn von den Chal- 
daern nach Agypten und von da zu den Hellenen. Πρός έναργεστέραν κατα- 
νόησιν τοΰ επί τοΰ προκειμένου μεταφραστικού σφάλματος τοΰ Holscher πρβλ. προ- 
χείρως τήν λατινικήν μετάφρασιν τοΰ Stoer I ( 1957) 17 retro: ...et numerorum 
scientiam et siderum benigne illis ( sc. Aegyptiis) communicavit, nam ante 
Abrahami ad se adventum Aegyptii rudes erant huiusmodi disciplinarum, 
quae a Chaldaeis ad Aegyptios profectae hinc ad Graecos tandem pervene- 
runf τήν γαλλικήν τοΰ d’Andilly I (17442) 35: II voulut bien tneme leur 
enseigner l’Arithmetique et l’Astrologie, qui leur etoient inconnues : et c’est 
par lui que ces sciences sont passees des Chaldeens aux Egyptiens et des 
Egyptiens aux Grecs καί τήν γερμανικήν τέλος τοΰ Clementz I (1899 ) 40 : Er 
unterriehtete sie in der Arithmetik und der Sternkunde, Wissenschaften, die 
vor seiner Ankunft ihnen vollig frernd waren ; denn sie gelangten von den 
Chaldaern zu den Agyptiern und von da zu den Grieehen.

1 Πρβλ. Γενέσ. 12, 10 κέξ. — Φίλ. περί ’Αβραάμ 19 κέξ. ( — § 89 κέξ. = IV 
[1902] 21 κέξ. Cohn)· Ίωσ. I 8, 1 κέξ. (=161 κέξ. = I [1887] 40 κέξ. Niese) 
καί Vigerum έν τφ οίκείφ κριτικφ ύπομνήματι αύτοϋ.

2 ΙΙαρ’ Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός Άπ. ) I 14 (§75 
κέξ. = V [ 1889 ] 13 κέξ. Niese) άναγινώσκομεν, δτι κατά Μανέθωνα άνθρωποι έκ
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§ 2.
Έν « άδεσπότοις » εΰρε, λέγει παρ’ Εΰσεβίω ’Αλέξανδρος δ Πολυΐστωρ, 

τον ’Αβραάμ μεταβαίνοντα εις τους γίγαντας’ οΰτοι κατοικοΰντες έν τι) 
Βαβυλωνίφ έφονεΰθησαν υπό των θεών διά την ασέβειαν αυτών’ εις τού
των διαφυγών τον θάνατον κατφκησεν έν Βαβυλώνι καί πύργον κατασκευά- 
σας διητάτο έν αΰτφ’ ό πύργος οΰτος υπό τοΰ κατασκευάσαντος αυτόν Βήλου 
Βήλος ώνομάσθη. Ό ’Αβραάμ, άφ’ οΰ έπαιδεΰθη την άστρολογικήν επι
στήμην, πρώτον μεν εις Φοινίκην ήλθε καί τους Φοίνικας έδίδαξε την έπι- 
στήμην ταΰτην, ύστερον δέ μετέβη εις Αίγυπτον.

Πάντα, δσα έν τή παραγράφφ ταΰτη περιέχονται, ήντλησεν δ Πολυΐ
στωρ, καθ’ ά αυτός οΰτος δμολογεΐ, εκ βιβλίων « αδέσποτων », έκ βιβλίων 
δηλαδή, quorum, καθ’ α δ Vigerus λατινιστί μεταφράζει, auctores incerti 
sunt. Κατά ταΰτα ή παράγραφος αυτή ουδαμώς είναι προϊόν τής γραφίδος 
τοΰ Άρταπάνου’ τοΰτου ένεκα παραλείπεται αυτή υπό τών έκδόντων τά 
αποσπάσματα τοΰ ’Ιουδαίου τοΰτου λογίου Freudenthal καί Hopfner. Έν 
τοΰτοις σημειωτέον σχετικώς, δτι πάντες οΐ έκδόται τής « Ευαγγελικής προ- 
παρασκευής » τοΰ Ευσεβίου συμπεριλαμβάνουσι καί την παράγραφον ταΰτην 
ώς δευτέραν έν τφ πρώτφ άποσπάσματι τοΰ Άρταπάνου είτε άδήλως πως 
καί σιωπηλώς εϊτε διά σαφούς από τοΰ λοιπού κειμένου τής έκθέσεως τού 
Πολυΐστορος χωρισμού τού έξ άμφοτέρων πλέον τών παραγράφων συγκρο- 
τουμένου αποσπάσματος τοΰτου, διά τής αγωγής δηλαδή τοΰτου ως αυτοτε
λούς κεφαλαίου υπό τον τίτλον: «Άρταπάνου». Προς δικαίωσιν τοΰ έγχει- 
ρήματος τοΰτου θά ήδΰνατό τις ίσως, ό'πως παρατηρήση, δτι υπό τά « άδέ-

τών πρός ανατολήν μερών άσημοι τό γένος ε’ισήλασαν είς τήν Αίγυπτον καί αμαχητί 
υπέταξαν ταΰτην πλήρως’ τάς πόλεις ώμώς ένέπρησαν, τά ιερά τών θεών κατέσκα
ψαν, τους επιχωρίους έσφαζον, πολλών δέ τούτων ήγον έπί πλέον είς δουλείαν τέκνα 
τε καί γυναίκας. Σόμπαν τό έθνος αυτών εκαλείτο « Ύκσώς», τ.έ. « βασιλείς ποι
μένες », διότι τό « ΰκ » μέν εν τή ίερα γλώσση « βασιλέα » σημαίνει, τό « σώς » δε έν 
τή κοινή διαλέκτω «ποιμένα»’ ταΰτα συντιθέμενα παρέχουσι τό όνομα : «Ύκσώς». 
Έν τοΰτοις κατ’ άλλους, δ καί πιθανώτερον, δηλοΐ τό όνομα τοΰτο « αιχμαλώτους » 
κυρίως «ποιμένας», οΰχί δέ «βασιλείς ποιμένας», διότι τό « ΰκ » καί τό « ακ » 
δασυνόμενα δηλοϋσιν αίγυπτιστί ρητώς τους « αιχμαλώτους ». Οί Ύκσώς οΰτοι, ούς 
πάλιν καί ώς "Αραβας θεωροΰσί τινες, έκράτησαν τής Αίγύπτου 511 έτη. Μετά ταΰτα 
επαναστάσεως γενομένης έπολιορκήθησαν οΰτοι υπό τών Αιγυπτίων έν τινι οχυροί 
πόλει. Κατόπιν συμβάσεως άπήλθον οί πολιορκούμενοι Ύκσώς αβλαβείς πρός άνα- 
τολάς, φοβούμενοι όμως τήν δυναστείαν τών ’Ασσυριών έχώρησαν πρός τήν Ίου- 
δαίαν, ένθα έγκατεστάθησαν καί έκτισαν τήν πόλιν τών 'Ιεροσολύμων. Πρβλ. έτι 
Ίωσ. αύτ. I 26 ( = § 227 κέξ. = αϋτ. ρ. 40 κέξ. = FHG II | 1848 1 578b κέξ.)· 
R. L e ρ s i u s, Die Chronologie der Agypter. Einleitung und erster Tbeil. 
Kritik der Quellen. Berlin - London - Paris 1849, σ. 317 κέξ. — H. Ewald, 
έ.ά. I : Einleitung in die Geschichte des Volkes Israel (18643 ) 558 κέξ. — 
J. Freudenthal, έ.ά. II (1875) 156 κέξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:45 EEST - 34.211.113.242



310 Κωνσταντίνου Ίω. Μερεντίτου

σποτα » νοεί ό Πολυΐστωρ ούχι έργα, ών οί συγγραφείς άγνωστοι είναι, 
άλλ’ έργα κυρίως αΰτοϋ τούτου τοΰ Άρταπάνου άγνάίστου τίτλου ή επί τό 
ορθότερου αποσπάσματα έργων τοΰ Άρταπάνου άγνωστου τίτλου.

Έν τι) εν λόγφ παραγράφφ λέγεται, ότι οί ασεβείς κάτοικοι τής Βαβυ
λωνίας « υπό των θεών » έφονεύθησαν. Έν όψει τής φράσεως ταΰτης θά 
ώφειλέ τις, όπως αμφισβήτηση παρά τφ συγγράφει ιουδαϊκήν καταγωγήν, 
έφ’ όσον παρά τοϊς Ίουδαίοις εις μόνον Θεός συνέχει καί κυβερνά τον σύμ- 
παντα κόσμον. 'Ο Herzfeld 1 ερμηνεύει τό πράγμα διά τής μνείας τοΰ γεγο
νότος, ότι οΰχί έκ τοΰ Άρταπάνου προέρχεται ή παράγραφος αΰτη, άλλ’ εξ 
έργων «αδέσποτων », ών συγγραφείς Έλληνες βεβαίως θά ήσαν ή άλλοι 
οίοιδήποτε εθνικοί καί είδωλολάτραι δεχόμενοι την πολυθεΐαν. Έν τοΰτοις, 
καθ’ <3 κατωτέρω όψόμεθα, ό Άρτάπανος εμφανίζει ήμϊν έν Γ 4 τον Μωυ- 
σέα διαιροΰντα την Αίγυπτον εις 36 νομούς καί άποτάσσοντα έκάστφ των 
νομών τούτων προς λατρείαν ΐδιόν τινα θεόν, ίδρΰοντα δηλαδή ούτως έν τή 
χώρα τοΰ Φαραώ τό ειδωλολατρικόν σύστημα τής πολυθεΐας. Ό Herzfeld, 
όστις δέχεται οπωσδήποτε, ότι ’Ιουδαίος ήτο ό Άρτάπανος ή ό ανώνυμος 
επί τέλους συγγραφεύς τών έν λόγφ αποσπασμάτων, ούχί εύχερώς προς ερμη
νείαν τοΰ πράγματος θά ήδΰνατο, όπως έξενέγκη καί ένταΰθα τήν αυτήν 
παρατήρησιν, ήν οΰτος έξήνεγκε καί επί τής δευτέρας παραγράφου τοΰ πρώ
του αποσπάσματος. Τό τρίτον τουλάχιστον απόσπασμα ούδαμώς είναι « αδέ
σποτου », αλλά τμήμα κατά τήν ρητήν τοΰ Πολυΐστορος ομολογίαν τής 
« Περί ’Ιουδαίων » συγγραφής τοΰ Άρταπάνου. Καί περί μέν τής περιπτώ- 
σεως ταΰτης τοΰ τρίτου αποσπάσματος λεχθήσονται τά δέοντα έν τφ οίκείφ 
τόπφ, έν σχέσει όμως προς τούς « θεούς» τοΰ A 2, οί'τινες έφόνευσαν τούς 
ασεβείς Βαβυλωνίους, παρατηρώ, ότι τοΰτο προς διασάφησιν ούδεμίαν χρείαν 
έχει οίασδήποτέ τίνος θεολογικής μακρηγορίας καί έμβαθΰνσεως. Ένταΰθα 
πρόκειται περί απλής τίνος μόνον πληροφορίας τοΰ συγγραφέως παρεχομέ- 
νης έξ αντικειμένου, έκ τής περιοχής δηλονότι τής πίστεως αυτών τούτων 
τών Βαβυλωνίων, οϊτινες ου μόνον πολλαχοΰ αλλαχού, αλλά καί έν τούτφ 
έτι τφ σημείφ, ότι δηλαδή πολλοΐς θεοις έλάτρευον, κατεδείκνυον κατά τον 
’Ιουδαίον μονοθεϊστήν τήν « ασέβειαν » αυτών.

Έν τφ τελευταίφ έδαφίφ τής έν λόγφ παραγράφου, κατά τινα διεύρυν- 
σιν τών έν τή πρώτη παραγράφφ λεγομένων έμφανίζεται ήμΐν ό Αβραάμ 
διδάσκων τήν επιστήμην τής αστρολογίας πρώτον μέν τούς Φοίνικας, ειτα 
δέ τούς Αιγυπτίους1 2. Έν τούτοις, ως εκεί, οΰτω καί ένταΰθα έναργής είναι

1 L. Herzfeld, ε.ά. III ( 1857 ) 574.
2 Καί τήν εϊδησιν ταΰτην τοΰ Άρταπάνου ή μάλλον τοΰ «ανωνύμου» ίστορι- 

κοΰ διάφορον πάλιν 0·εωρεΐ ό G. Holscher, ε.ά. IX 2 (1916) 1964, 37 κέξ, 
τής οικείας έκθ-έσεως τοΰ Ίωσήπου.
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τοϋ συγγραφέα); ή προαίρεσις, δπως διά μεθοδικής πάντοτε καί εύτέχνου 
μεταποιήσεως ή συμπληρώσεα>ς τών οικείων βιβλικών πληροφοριών ύψώση 
τούς προγόνους τοϋ ιουδαϊκού λαοΰ εις την αίγλήεσσαν σφαίραν τών δημιουρ
γών καί διδασκάλων τοϋ πολιτισμού πάντων τών λαών τής γής.

Β. Άνάλυσις καί ερμηνεία τοϋ δευτέρου αποσπάσματος: ’Ιωσήφ.

§ 1·
Κατά τον Άρτάπανον ό ’Ιωσήφ έγένετο απόγονος μέν τού ’Αβραάμ, 

υιός δέ τού ’Ιακώβ. ’Επειδή οΰτος κατά τήν συνεσιν καί τήν φρόνησιν 
υπερείχε τών ά'λλων αδελφών, έπεβουλεύθη ΰπ’ αυτών. Προϊδών ό ’Ιωσήφ τούτο 
έδεήθη τών άστυγειτόνων ’Αράβων, δπως διακομίσωσιν αυτόν εις τήν Αίγυ
πτον. Οί ’Άραβες έξετέλεσαν τό αίτουμενον, διότι οί βασιλείς αυτών ήσαν 
απόγονοι τού ’Ισραήλ, υιοί δέ τοϋ ’Αβραάμ καί αδελφοί ούτω τοϋ ’Ισαάκ 1.

Έν πρώτοις παρατηροΰμεν ενταύθα, δτι ό Άρτάπανος επί τό άκριβέ- 
στερον ώφειλεν, δπως εΐπη περί τοϋ ’Ιωσήφ, δτι οΰτος ήτο « απόγονος », 
«έ'γγονος » δηλαδή, ύφ’ ήν έννοιαν παρέχει ήμίν τήν λέξιν ταύτην 6 ’Αμμώ- 
νιος* 1 2, τού ’Ισαάκ κυρίως, τοϋ πρώτου δηλαδή πάππου αύτοϋ, άτε τούτου 
πατρός δντος τοϋ ’Ιακώβ.

Καί ενταύθα, καθ’ α τούτο καί κατά τήν άνάλυσιν τοϋ τελευταίου εδα
φίου τοϋ A 1 έλέχθη, έχομεν πιθανώτατα ίχνη τής περί τούς 'Υκσώς παρα- 
δόσεως, έφ’ όσον ούδείς λόγος γίνεται περί πωλήσεως τοϋ ’Ιωσήφ υπό τών 
αδελφών αύτοϋ, αλλά περί διακομίσεως πολλφ μάλλον αύτοϋ κατόπιν αιτή- 
σεως εις Αίγυπτον έκ μέρους τών άστυγειτόνων καί συγγενών ’Αράβων3 * * * * 8. 
Έν τούτοις ενταύθα θά ήδύνατό τις, δπως άποκλίνων τής γνώμης ταΰτης 
εΐπη, δτι δ Άρτάπανος αντικατέστησε τήν εικόνα τής πωλήσεως τοϋ ’Ιωσήφ 
διά τής είκόνος τής διρκομίσεως αύτοϋ εις Αίγυπτον υπό τών ’Αράβων επί 
τφ σκοπφ κυρίως, δπως καθάρη τούς προγόνους αύτοϋ τής μομφής εκτελέ- 
σεως σκληράς καί άστοργου πράξεως, ήν άδυσωπήτως επιρρίπτει αύτοΐς ή 
Βίβλος διά τής απλής μέν, εναργούς δμως καί συντριπτικής, περιγραφής τής

1 Έν σχέσει πρός τόν βίον τοϋ Ιωσήφ πρβλ. Γενέσ. 37 κέξ. —Φίλ. περί ’Ιωσήφ
1 κέξ. (=§ 1 κέξ. = IV [1902) 61 κέξ. Cohn)' Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. II 2 κέξ.
(= § 7 κέξ. = I [ 1887 ] 84 κέξ. Niese )Η. Brugsch-bey, Histoire d’ljgypte.
I : Introduction. — Histoire des dynasties I -XVII. Leipzig 18752, σ. 150 κέξ. :
XII. Epoque de la domination des etrangers.—Joseph en IJgypte' τοϋ α ΰ-
τοϋ, Geschichte Agypten’s unter den Pharaonen. Nach den Denkmalern
bearb. Eeipzig 1877, σ. 212 κέξ. : Die Zeit der Fremdherrschaft. Joseph in
Agypten' τοΰ αύτοϋ, Joseph in Agypten [Berlin] 1890.

8 Άμμων, s.v. : « έκγονος » ( = p. 48, 1 κέξ. Valckenaer [ 18822 ]).
3 Τοΰτο δέχεται κυρίως ό Η. Ewald, έ.ά. I ( 18643 ) 588.
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πράξεως ταΰτης *. Έν άναφοqqc προς την ΰπόθεσιν ταΰτην σημειωτεον, δτι

1 Γένεσ. 37, 1 κέξ. — ’Ενταύθα λέγεται, δτι έμίσησαν τόν ’Ιωσήφ οΐ αδελφοί 
αΰτοΰ, διότι ό πατήρ έφίλει αυτόν υπέρ πάντας τούς άλλους. Τά συναισθήματα τοϋ 
μίσους καί τοϋ φθόνου έλαβον έν ταϊς καρδίαις των αδελφών τοϋ ’Ιωσήφ έκτασιν 
καί έ'ντασιν σοβαρόν καί επικίνδυνον, δτε ο Τίτος διηγήσατο αΰτοϊς δύο ενύπνια, ατινα 
προφανή ειχον τήν έννοιαν μελλοντικής τίνος αΰτοΰ προσκυνήσεως έκ μέρους των 
αδελφών καί των γονέων αΰτοΰ. Δράγματα έδέσμευεν ό ’Ιωσήφ μετά των αδελφών 
αΰτοΰ έν μέσω τφ πεδίιρ καί άνέστη καί ώρθώθη τό δράγμα αΰτοΰ, περιστραφέντα 
δέ τά δράγματα τών αδελφών αΰτοΰ προσεκΰνησαν τό δράγμα αΰτοΰ’ ό ήλιος καί ή 
σελήνη καί ένδεκα αστέρες προσεκΰνουν τόν ’Ιωσήφ έν τώ έτέρω ένυπνίφ αΰτοΰ. 
"Οτε μετά ταΰτα μετέβη ό ’Ιωσήφ πρός έπίσκεψιν τών αδελφών αΰτοΰ, οΐτινες έβο- 
σκον τά πρόβατα τοΰ πατρός αυτών έν Συχέμ καί Δωθαείμ, ελαβον οΰτοι τήν φρι- 
κτήν άπόφασιν, δπως άποκτείνωσιν αύτόν καί ρίψωσιν εΐτα τό πτώμα αΰτοΰ εις ένα 
τών λάκκων άποκρΰπτοντες έναντι τοΰ πατρός αυτών τό έγκλημα αΰτών διά τής ψευ
δούς πληροφορίας, δτι θηρίον τι κατέφαγεν αΰτόν. ’Εν τοΰτοις ό Ρουβήν, τών αδελ
φών ό πρεσβύτερος, έξείλετο αΰτόν έκ τών χειρών αΰτών και έπεισεν αΰτοΰς, δπως 
έμβάλωσιν αύτόν εις ενα τών λάκκων εκείνων τών έν τή έρήμψ' ό Ρουβήν είχεν 
έν νφ, δπως άνασΰρη ύστερον έκ τοΰ λάκκου τόν μικρόν αΰτοΰ αδελφόν καί άπο- 
δώση αΰτόν τφ πατρί αΰτοΰ. Οί άστοργοι αδελφοί έξέδυσαν τόν ’Ιωσήφ τόν χιτώνα 
τόν ποικίλον, δν κατ’ έξαίρεσιν έποίησεν αΰτώ ό πατήρ αΰτοΰ, καί έρριψαν εΐτα 
αύτόν είς λάκκον κενόν ϋδατος. Μετ’ ολίγον διήρχοντο έκεΐθεν έμποροι Ίσμαηλιται 
μεταβαίνοντες εις Αίγυπτον’ τοϊς έμπόροις τοΰτοις νΰν κατά σΰστασιν τοΰ ’Ιούδα 
έπώλησαν οί αδελφοί τόν ’Ιωσήφ άναβιβάσαντες αΰτόν έκ τοΰ λάκκου' οΰτοι κατή- 
γαγον αΰτόν είς Αίγυπτον. "Ο Ρουβήν ήτο απών τήν στιγμήν έκείνην, έπιστρέψας 
δέ καί μή ευρών έν τφ λάκκω τόν ’Ιωσήφ διέρρηξε τά ίμάτια αΰτοΰ. Οί αδελφοί 
τοΰ ’Ιωσήφ σφάξαντες έριφον έμόλυναν διά τοΰ αίματος αΰτοΰ τόν χιτώνα τοΰ 
Ίιοσήφ καί άπέστειλαν εΐτα αΰτόν τφ πατρί αΰτών λέγοντες, δτι θηρίον κατέφαγεν 
αΰτόν. Ό ’Ιακώβ έπί τή θλιβερά ταΰτη είδήσει διέρρηξε τά ίμάτια αΰτοΰ καί έπέ- 
θετο σάκκον έπί τήν όσφύν αΰτοΰ καί έπένθει τόν υιόν αΰτοΰ ημέρας πολλάς. Τήν 
κακήν ταΰτην πραξιν τών αδελφών τοΰ ’Ιωσήφ πειράται, δπως έξαγνίση έν τινι 
μέτρφ ό ’Ιουδαίος Φίλων, περί ’Ιωσήφ 4 ( = § 18 κέξ. = IV [ 1902 ] 65 Cohn ) διά 
τών μεστών ρητορικοΰ πάθους καί μεγαλόφρονος ήθους λόγων έκείνων τής πίκρας 
έπιτιμήσεως, ους απευθύνει αΰτοϊς ό σώφρων καί ένάρετος Ρουβήν : « Καλήν έμπο- 
ρίαν έστείλασθε’ τά κέρδη διανειμώμεθα' τοϊς άνδραποδισταΐς περί κακίας άθλων 
άμιλλησάμενοι στεφανηφορώμεν, προσυπερβάλλοντες αΰτοΰς ώμότητι σεμνυνώμεθα’ 
κατά άλλοτρίων έκεϊνοι συντίθενται, κατά δ’ οίκειοτάτων καί φιλτάτων ημείς, 
κεκαινούργηται μέγα δνειδος, περιβόητος αισχύνη, μνημεία καλοκάγαθίας οί πατέ
ρες ημών πανταχοΰ τής οικουμένης άπέλιπον, άπολείψομεν καί ημείς απιστίας καί 
μισανθρωπίας αθεράπευτους διαβολάς' φθάνουσι γάρ αί τών μεγαλουργηθέντων 
φήμαι πανταχόσε τών μέν έπαινετών θαυμαζόμεναι, τών δ’ υπαιτίων ψόγου καί 
κατηγορίας τυγχάνουσαι. τίνα άρα τρόπον ό πατήρ ημών τήν περί τών συμβεβηκό- 
των ακοήν δέξεται; τρισμακαρίφ καί τρισευδαίμονι τόν καθ’ ήμας βίον άβίωτον 
παρέσχησθε. τόν πραθέντα τής δουλείας ή τούς πεπρακότας τής ώμότητος οίκτιεΐ- 
ται; πολύ μάλλον, εΰ οίδα, ημάς, έπεί καί τοΰ άδικεΐσθαι τό άδικεΐν χαλεπώτερον' 
τό μέν γάρ δυσί βοηθεΐται τοϊς μεγίστοις, έλέφ καί έλπίδι, τό δ’ ούδετέρου μετέ- 
χον άπασιν ήττάται τοϊς κριταΐς. αλλά τί ταΰτα θρηνών άπηχώ ; βέλτιον ήσυχάζειν,
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ό Dahne1 ούχί έπαρκώς εν ταΰτη διείδε τοΰ Άρταπάνου τον ΐουδαιόφρονα 
ζήλον προς έξαρσιν τοΰ ήθικοΰ μεγαλείου και τής αρετής τοΰ ιουδαϊκού 
λαοϋ και οΰτω ταχέως τε καί άκρίτως δέχεται εν δψει ταΰτης, δτι ό συγ- 
γραφεΰς των εν λόγορ αποσπασμάτων κατ’ οΰδένα τρόπον δύναται, δπως 
’Ιουδαίος είναι. Ή πληροφορία, λέγει, δτι δ ’Ιωσήφ προεϊδε δήθεν την 
κατ’ αύτοΰ έπισΰστασιν των αδελφών αύτοϋ κα'ι τοΰτου ένεκα εδεήθη των 
άστυγειτόνων ’Αράβων, δπως διακομίσωσιν αυτόν εις την Αίγυπτον, απο
κλίνει ϊσχυρώς τής οικείας διηγήσεως τής « Γενέσεως» και κατ’ ακολουθίαν 
οΰδαμώς αυτή δΰναται, δπως είναι ιουδαϊκής προελεΰσεως. Την ίεράν ιστο
ρίαν τής Βίβλου διηΰρυνόν πως ενίοτε οί ’Ιουδαίοι δι’ ελαφρών προσθη
κών, δμως ουδέποτε παρεποίουν οΰτοι ταΰτην διά τής παρεμβολής σοβαρών 
αντιλογιών, ώς ή ανωτέρω καί αί έν άλλοις ετι σημείοις τών έν λόγιρ απο
σπασμάτων οΰχί σπανίως άνακΰπτουσαι προ τών οφθαλμών ημών* 1 2.

Διά τοΰ τελευταίου Ιδαφίου τής εν λόγιρ παραγράφου άπέδωκα εν νέρ 
ελληνική γλώσση τό κείμενον τοΰ Άρταπάνου εχον ώδε : « είναι γάρ (sc. 
Άρτάπανος φησι) τους τών Αράβων βασιλείς απογόνους ’Ισραήλ, υίοΰς τοΰ 
Αβραάμ, ’Ισαάκ δέ αδελφούς ». Οΰτω παρέχουσι τό κείμενον τά πλεϊστα 
τών χειρογράφων, οΰτω δέ έξέδωσαν αυτό ό Stephanus, δ Heinichen, δ 
Gaisford, δ Dindorfius, δ Vigerus, δ Mras καί δ Miillerus. Δεδομένου, 
δτι διά τών «απογόνων» οί « έγγονοι » κυρίως δηλοΰνται, καθ’ α δ Vige- 
rus λίαν δρθώς λατινιστί μεταφράζει: Arabum enim reges (sc. Artapa- 
nus ait) Israelis nepotes, Abrahami filios et Isaaci fratres esse, είναι 
προφανές, δτι δ Άρτάπανος θεωρεί τον ’Ισραήλ εκ πλάνης ώς πατέρα τοΰ 
’Αβραάμ. Προς άρσιν τής γενεαλογικής ταΰτης αταξίας προτείνει ό Gaisford 
εν τφ οίκείιρ κριτική) ΰπομνήματι αΰτοΰ τήν άντικατάστασιν τοΰ « ’Ισραήλ » 
διά τοΰ « ’Ισμαήλ », τήν γραφήν δέ έν συνεχεία : « υΐοΰ » ώς παραθέσεως εις 
τήν γενικήν πτώσιν τοΰ « ’Ισμαήλ » αντί: « υίοΰς », έν τοΰτοις δμως έπελά- 
θετο οΰτος, δπως προτείνη περαιτέρω καί τήν γραφήν : « άδελφοΰ » αντί: 
« αδελφούς », ϊνα ούτως έχει τήν δέουσαν επί τοΰ προκειμένου γενεαλογικήν 
ακολουθίαν καί αρμονίαν. Ό Frendenthal ούτως ακριβώς έξέδωκε τό κεί
μενον : « ...’Ισμαήλ, υίοΰ τοΰ Αβραάμ, ’Ισαάκ δέ άδελφοΰ ».

μή καί αυτός παραπολαύσω τινός άπευκτοΰ' τραχύτατοι γάρ έστε εις οργήν καί απα
ραίτητοι καί πνεϊ λαμπρός ετι δ έν έκάστφ θυμός ». Τήν δλην ιστορίαν τοΰ συγκι
νητικότατου τούτου επεισοδίου τής έχθρότητος κατά τοΰ ’Ιωσήφ έκ μέρους τών 
αδελφών αΰτοΰ καί τής πωλήσεως αΰτοΰ ΰπ’ αυτών παρέχει ήμϊν δ Φίλ. αΰτ. 1 κέξ. 
(=§ 4 κέξ. = αΰτ. ρ. 62 κέξ ». Πρβλ. καί Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. II 2. 1 κέξ. 
( = § 9 κέξ. = I [ 1887 ] 84 κέξ. Niese).

1 Aug. F. Dahne, ε.ά. II (1834) 201.
2 'Όμοια τφ Dahne λέγει καί ό Dominus Seguierus a Sancto - Brissone, 

ε.ά. XXI (1857 ) 1567. Πρβλ. δσα εναντίον τοιαύτης τινός επί τοΰ προκειμένου 
δόξης λέγει ό L. Herzfeld, ε.ά. III (1857 ) 574.
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Ό Seguierus1 εν ό'ψει τοϋ γεγονότος, δτι ό Vigerus έν τφ κειμένφ 
αύτοϋ ακολούθως προς την πεπλανημένην χειρόγραφον παράδοσιν έ'γραψεν: 
«Ισραήλ» αντ'ι τοϋ ίστορικώς όρθοΰ: «’Ισμαήλ» καί: « υίους »-« αδελ
φούς» αντί δήθεν: « υιόν »-« αδελφόν », αναφωνεί μετ’ έκπλήξεως : Quis 
crediderit Vigerum tanto errori pepereisse, ωσεί οί έκδόται τών αρχαίων 
κείμενων ώφειλον, δπως πανταχοΰ καί πάντοτε διορθώσι τα τυχόν εν τοΐς 
χειρογράφοις υφιστάμενα σφάλματα. Έν δ'ψει τοϋ γεγονότος πάλιν, δτι ό 
Seguierus τάς γραφάς: « υιόν » καί « αδελφόν » παρέχει ήμΐν ως παραθέ
σεις τού εν γενική πτώσει κειμένου «’Ισμαήλ» αντί τών γραφών: « υίοΰ » 
καί «αδελφού», θά άνταπέδιδεν ίσως ό Vigerus, εί έζη, τήν ανωτέρω κατα- 
γραφεϊσαν φιλοφροσύνην τοϋ δηκτικοϋ εκ μέρους τοϋ έν λόγφ καθολικοϋ 
επισκόπου καθορισμοϋ έκδοτικοϋ τίνος δήθεν σφάλματος αύτοϋ διά λέξεων 
όμοιου τίνος περιεχομένου καί ύφους : Quis crediderit apud Seguierum 
tautam ignorantiam grammaticae Graecae ! Έν τούτοις τών πεπλανημέ- 
νων τούτων γραφών, ας λίαν επιπολαίως προτείνει ό Seguierus, μετά πολ
λής όντως εύγενοΰς ηρεμίας ποιείται μνείαν ό καλός κάγαθός Frendenthal: 
υιόν mox αδελφόν eommentus est Seguierus, ωσεί έπρόκειτο ούχί περί 
άδοκήτων καί ασυγχώρητων γραμματικών σφαλμάτων, αλλά περί σοβαρών 
και άξιολόγων διορθωτικών εμπνεύσεων!

§ 2.
Άφ’ οΰ ήλθεν ό ’Ιωσήφ εις τήν Αίγυπτον καί συνεστήθη τφ βασιλεΐ, 

έγένετο διοικητής τής δλης χώρας. Έν φ πρότερον άτάκτως οί Αιγύπτιοι 
έκαλλιέργουν τήν γήν, διότι αδιαίρετος ήτο ή χώρα, καί ούτως οί έλάσσονες 
ήδικοϋντο υπό τών κρειττόνων, πρώτος ό ’Ιωσήφ διεμοίρασε τήν γήν καί 
διεχώρισεν αυτήν διά σαφών ορίων' πολλήν γήν χέρσον ούσαν κατέστησεν 
οΰτος γεωργήσιμον, τινάς δέ τών γαιών έδωκε διά κλήρου τοις ίερεϋσιν.

Έφ’ δσον έν τή « Γενέσει »1 2 ευρύς λόγος γίνεται περί τής μεγαλειώδους 
έκ μέρους τοϋ Φαραώ άνυψώσεως τοϋ ’Ιωσήφ διά τήν σύνεσιν αύτοϋ εις τήν 
περίλαμπρον θέσιν τοϋ γενικοϋ διοικητοϋ καί επόπτου τής χώρας, λίαν εύλό- 
γως ό Άρτάπανος συντομώτατα περιγράφει ένταϋθα τά οικεία γεγονότα. 'Ο 
Φίλων3 καί ό Ίώσηπος4 είναι έπί τοϋ προκειμένου έκτενέστεροι άκολου- 
θοϋντες προφανώς τή « Γενέσει ». “Οσα έν συνεχεία λέγει ό Άρτάπανος περί 
διαιρέσεως καί καλλιέργειας τής γής, ύψοϋσι τον ’Ιωσήφ εις τήν θέσιν τοϋ 
σοφοϋ ρυθμιστοΰ τής εθνικής οικονομίας τής Αίγύπτου5·

1 Dominus Seguierus a Sancto - Brissone ε.ά. XXI ( 1857) 1575.
2 Γένεσ. 41, 39 κέξ.
3 Φίλ. περί ’Ιωσήφ 21 ( = § 119 κέξ. = IV [1902] 86, 6 κέξ. Cohn).
4 Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 5, 7 ( = § 89 κέξ. =1 [ 1887 ] 100 κέξ. Niese).
5 Πρβλ. σχετικώς Ρ. Ε. Jablonskii, Opuscula, quibus lingua et anti-
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§3.
'0 ’Ιωσήφ και τα μέτρα έτι εΰρε καί μεγάλως διά χαϋτα ήγαπήθη υπό 

τών Αιγυπτίων. Ένυμφεΰθη δ’ οΰτος τήν θυγατέρα Ήλιουπολίτου τίνος 
ίερέως Άσενέιθ, έξ ής έγέννησε τέκνα. Μετά δέ ταϋτα ήλθον προς αυτόν δ τε 
πατήρ καί οι αδελφοί αΰτοΰ κομίζοντες πολλήν περιουσίαν καί κατφκίσθη- 
σαν εν τή πόλει Καισάν" καί έπλεόνασαν οί Σύροι έν τή ΑΙγύπτφ.

Ή αγάπη, μεθ’ ής δ λαός των Αιγυπτίων περιέβαλε τον ’Ιωσήφ, εί καί 
οΰτος ξένος ήτο, μαρτυρεί έναργώς τήν αρετήν αΰτοΰ καί τήν έκτακτον αξίαν 
τής υπέροχου αΰτοΰ προσωπικότητος.

Περί τοΰ γάμου τοΰ ’Ιωσήφ άναγινώσκομεν έν τε τή «Γενέσει»1 καί 
παρά Φίλωνι* 1 2 καί Ίωσήπφ 3, δτι οΰτος ήτο κυρίως έργον τοΰ βασιλέως. Έν 
τφ σημείφ τοΰτφ δ τε Φίλων καί δ Ίώσηπος άντλοΰσι προφανώς τήν πλη
ροφορίαν αυτών έκ τής Βίβλου. Πάντως παρατηροΰμεν, δτι, δσα μέχρι τοΰδε 
εΐπεν ήμΐν δ Άρτάπανος περί τοΰ ’Αβραάμ καί τοΰ ’Ιωσήφ, άποκλίνουσι 
μέν πως των έν τή Π.Δ· λεγομένων, οΰδαμώς δμως στεροΰνται ιστορικής 
τίνος βάσεως. Βαθμηδόν έν τοΰτοις θά χωρήση δ ’Ιουδαίος οΰτος λόγιος εις 
περιοχάς αΰθαιρέτων καί αμάρτυρων λογοτεχνικών έπινοήσεων καί συνθέ
σεων, δι’ ών εΰμεθόδως καί σταθερώς έπιδιώκεται ή έξΰψωσις τοΰ πολιτι- 
σμοΰ καί τοΰ ίστορικοΰ βίου έν γένει των ’Ιουδαίων. Τοΰτο γίνεται κατ’ έξο- 
χήν έν τφ τρίτψ άποσπάσματι, έν φ περιγράφεται δ βίος τοΰ Μωυσέως.

Έν τή πρώτη παραγράφφ κέξ. τοΰ κατωτέρω άναλυθησομένου τρίτου 
αποσπάσματος λέγει δ Άρτάπανος, δτι τελευτήσαντος τοΰ ’Αβραάμ καί τοΰ 
υίοΰ αΰτοΰ Μεμψασθενώθ, δμοίως δέ καί τοΰ βασιλέως των Αιγυπτίων, 
παρέλαβε τήν δυναστείαν δ υιός αΰτοΰ Παλμανώθης. Οΰτος προσεφέρετο 
έναντι τών ’Ιουδαίων μετά πολλής σκληρότητος. Καί πρώτον μέν φκοδόμη- 
σεν οΰτος τήν πόλιν Κεσσάν καί καθίδρυσεν έπ’ αΰτή ιερόν, ειτα δέ κατε- 
σκεΰασε τον έν Ήλιουπόλει ναόν.

Έν αρχή τοΰ κειμένου τοΰτου άποτελοΰντος τάς δΰο πρώτας παραγρά
φους τοΰ τρίτου αποσπάσματος τοΰ Άρταπάνου άναγινιόσκομεν έπί λέξει : 
«’Αβραάμ τελευτήσαντος καί τοΰ υίοΰ αΰτοΰ Μεμψασθενώθ, δμοίως δέ καί 
τοΰ βασιλέως τών Αιγυπτίων... ». Έν τή « Γενέσει »4 άναγινώσκομεν, δτι δ 
Φαραώ έκάλεσε τον ’Ιωσήφ μετά τήν προαγωγήν αΰτοΰ εις τήν θέσιν τοΰ 
γενικοΰ διοικητοΰ καί έπόπτου τής Αίγυπτου « Ψονθομφανήχ». Έν ταϊς 
έν λόγφ παραγράφοις τοΰ τρίτου αποσπάσματος πρόκειται κατά Freuden-

quitas Aegyptiorum... illustrantur ; etc. II, Ed. atque anitnadversiones adi. 
J G. te Water. Lugduni Batavorum 1806, p. 172 κέξ.

1 Γένεσ. 41, 45.
2 Φίλ. περί ’Ιωσήφ 21 ( = § 121 = IV [ 1902 ] 86, 14 κέξ. Cohn ).
3 Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ. II 6, 1 ( = § 91 = I [ 1887 ] 101, 14 κέξ. Niese ).
4 Γένεσ. 41, 45.
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thal1 περ'ι τοΰ θανάτου τοϋ Ιακώβ και τοϋ υίοϋ αΰτοΰ Ιωσήφ ή « Ψον- 
θομφανήχ», καθ’ ά τοϋτο τά εν συνεχεία λεγάμενα άπαιτοϋσιν. Έφ’ όσον 
έν Β 1 όρθώς ό Άρτάπανος δμιλεΐ περί τοΰ πατρός ’Ιακώβ καί τοϋ υίοϋ 
’Ιωσήφ, όφείλομεν, δπως δεχθώμεν, δτι δ Πολυΐστωρ κυρίως διπλοΰν 
ένταΰθα διέπραξε σφάλμα άντικαταστήσας τον «’Ιακώβ» μεν διά τοϋ 
«’Αβραάμ», τον «’Ιωσήφ » δέ ή επί τό όρθότερον τον « Ψονθομφανήχ » 
διά τοϋ « Μεμψασθενώθ » 1 2. Τό δ'νομα τοϋτο έ'κειτο ’ίσως εν τφ κειμένφ τρεις 
λέξεις κατωτέρω, ήτοι είχε τό κείμενον τοϋτο ώδε: « ’Αβραάμ τελευτήσαντος 
καί τοΰ υίοϋ αύτοΰ, ομοίως δέ καί Μεμψασθενώθ, τοΰ βασιλέως τών Αιγυ
πτίων,... », καθ’ ά δ Frudenthal δέχεται καί έγραψεν έν τφ κειμένφ αΰτοΰ. 
Έκ τής θέσεως ταΰτης ώθησεν ίσως δ ΓΙολυΐστωρ τον « Μεμψασθενώθ » 
λόγφ συγχΰσεως καί παρανοήσεως τών πραγμάτων τρεις λέξεις ανωτέρω καί 
παρέσχεν ήμΐν τό έν αρχή τοϋ παρόντος έδαφίου καταγραφέν κείμενον, 
δ'περ παραδίδουσιν ήμΐν πάντα τά οικεία χειρόγραφα. Τό δ'νομα « Μεμψα- 
σθενώθ » είναι πλαστόν καί ψευδές όνομα τοϋ βασιλέως τών Αιγυπτίων. 
Τήν εΰφυά ταΰτην διόρθωσιν τοϋ Freudenthal ουδείς τών έκδοτών τής 
« Ευαγγελικής προπαρασκευής » ή τών αποσπασμάτων τοΰ Άρταπάνου άνέλα- 
βεν εις τό κείμενον αΰτοΰ. Καί έγώ, εί καί εϋστοχον θεωρώ ταΰτην, οΰδαμώς 
έτόλμησα, ό'πως άναλάβω ταΰτην εις τό παρόν ΰπόμνημά μου έν όψει τής 
δμοφώνου παραδόσεως τών χειρογράφων, ήτις τον « Μεμψασθενώθ » παρέ
χει οΰχί ως βασιλέα τών Αιγυπτίων, άλλ’ ως υιόν τοΰ ’Αβραάμ. Παρατηρη- 
τέον ό'μως ένταϋθα, ό'τι ή νέα κατάστασις τών πραγμάτων, ήτις άνέκυψεν έν 
τφ βίφ τοϋ ίουδαϊκοΰ λαοϋ διά τοΰ θανάτου τοϋ βασιλέως τών Αιγυπτίων 
καί τής διαδοχής τοΰτου υπό τοΰ σκληροΰ Παλμενώθου, ή έπιβάρυνσις δη
λαδή τοΰ λαοϋ τοΰτου διά παντοειδών καταναγκαστικών έργων άνοικτίρμο- 
νος καί πίκρας δουλείας, διατελεΐ έν εΰλόγφ σχέσει καί συναφεία οΰχί τόσον 
μετά τοϋ ’Ιακώβ καί τοΰ υίοϋ αΰτοΰ ’Ιωσήφ ή « Μεμψασθενώθ » ή πολλφ 
έλαττον μετά τοϋ ’Αβραάμ καί υίοϋ τίνος αΰτοΰ « Μεμψασθενώθ » καλου- 
μένου, ό'σον μετά τοΰ ’Ιωσήφ πολλφ μάλλον καί τοϋ υίοϋ ή τών υιών αΰτοΰ. 
’Επιρροήν τινα παρά τφ Φαραώ καί τή κυβερνήσει τής χώρας έπ’ εΰνοίρ 
τοΰ ίουδαϊκοΰ λαοϋ θά ήδΰνατο, δπως άσκήση, οΰχί δ ’Ιακώβ, δστις γέρων 
καί έπηλυς ών ήντλει τίτλους εΰγενείας καί σεβασμοΰ παρά τφ Φαραώ καί 
τφ αίγυπτιακφ λαφ εκ τής αίγλης καί τής ακτινοβολίας τοΰ ΰπερόχου αύτοΰ

1 J. Freudenthal, ε.ά. II (1875 ) 217.
2 ΙΙρβλ. G. Partkey, Aegyptische Personnennamen bei den Klassi- 

kern, in Papyrusrollen, auf Insckriften. Berlin 1864, a. 71 έν λ. : Palmanothes' 
σ. 96 έν λ.: Psomthomphanchthe· W. Pape’s Handworterbuch der grie- 
chischen Eigennamen. 3. Anfl. Neubearb. von G. E. B e n s e 1 e r, 2. Halite. 
Braunschweig 1863- 1870, σ. 1114b έν λ.: « Παλμανώδης»’ 1699a έν λ.: « Ψο- 
Ο-ομφάνηχος » καί « ΨονΟομφανήχ ».
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υίοΰ, ή πολλφ ελαττον 6 προ πολλοϋ αποθανών ’Αβραάμ καί υιός τις αύτοΰ 
οίοσδήποτε προ πολλοϋ πάλιν αποθανών, άμφότεροι δέ εν ούδεμιά ’ιδιαιτέρα 
σχέσει διατελοΰντες μετά τής Αίγυπτου, δσον δ ’Ιωσήφ πολλω μάλλον καί 
εις τών σπουδαιότερων υιών αύτοΰ, δ πρεσβύτερος φέρ’ ειπεΐν « Μεμψασθε- 
νώθ » ίσως καλούμενος. Ή αίγλη καί τό κΰρος άνδρός τίνος μετά τον θάνα
τον αύτοΰ ακτινοβολεί επί τούς νεαρούς καί σφριγώντας υιούς αύτοΰ μάλλον 
ή επί τον γηραιόν καί έν τφ περιθωρίφ τοΰ βίου πλέον διατελοΰντα πατέρα 
ή πολλφ ελαττον επί τον πάππον καί παπεπίπαππον αύτοΰ. Κατά ταΰτα γρα- 
πτέον ίσως ενταύθα: « ’Ιωσήφ τελευτήσαντος καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ Μεμτβα- 
σθενώθ... ».

Εκείνο έν τούτοις, οπερ ιδιαιτέρως διαφέρει ήμΐν επί τοΰ προκειμέ- 
νου καί δπερ κατηνάγκασεν εις τήν παρεμβολήν ένταΰθα τών δύο πρώτων 
παραγράφων τοΰ τρίτου αποσπάσματος, είναι κυρίως ή έν τη δευτέρςι τού
των γινομένη μνεία τής ο’ικοδομήσεως υπό τοΰ Παλμενώθου πόλεώς τίνος, 
ής τό δνομα ούχί πολύ διάφορον είναι τοΰ ονόματος τής έν Β 8 μνημο- 
νευομένης πόλεως, έν ή κατφκίσθησαν δ πατήρ καί οί αδελφοί τοΰ ’Ιωσήφ. 
Ό Άρτάπανος παρέχει ήμΐν ένταΰθα δύο ονόματα αιγυπτιακών πόλεων, 
άτινα γραφικώς τε καί φωνητικώς ίσχυρώς δμοιάζουσιν άλλήλοις. Έν Γ 2 
τό δνομα τής οικείας πόλεως παρέχεται ήμΐν έν τοϊς χειρογράφοις υπό τον 
τύπον : « Τέσσαν », δν δ Stephanus διώρθωσεν εις « Κεσσάν »' τήν διόρθω- 
σιν ταύτην άνέλαβον πάντες οί έκδόται τοΰ οικείου κειμένου πλήν τοΰ Mras, 
ου ή διάφορος γραφή μνημονευθήσεται κατωτέρω. Έν Β 3 τό δνομα τής οι
κείας πόλεως ή τά ονόματα τών οικείων πόλεων παρέχονται ήμΐν έν τοΐς χειρο- 
γράφοις ώδε : « έν τή Ήλιου πόλει καί Σαεί »' « έν Ήλιουπόλει καί Σάει »' 
« έν τή πόλει καί Σαίν ». 'Ο Stephanus έν τή έκδόσει αύτοΰ έγραψεν : « έν 
τή πόλει Καισάν»' τήν γραφήν ταύτην άνέλαβον πάντες οί έκδόται τοΰ 
οικείου κειμένου πλήν τοΰ Freudenthal καί τοΰ Mras, ών αί διάφοροι 
γραφαί μνημονευθήσονται κατωτέρω. Διά τήν δμοιότητα ταύτην τών ονο
μάτων τών έν λόγφ αιγυπτιακών πόλεων, ως ταΰτα παραδίδονται ήμΐν υπό 
τών χειρογράφων ή ως ταΰτα διωρθώθησαν υπό τοΰ Stephani, ούχί εύχε- 
ρής καθίσταται τοΐς έρευνηταις δ ακριβής καθορισμός τής ταύτότητος αύτών 
καί ή διασάφησις τών συναφών ιστορικών γεγονότων'. Έν τή « Γενέσει » 1 2 
άναγινώσκομεν, δτι δ Φαραώ καί ό ’Ιωσήφ κατφκισαν τον ’Ιακώβ καί τούς

1 Πρβλ. σχετικώς τά οικεία κριτικά υπομνήματα τών εκδοτών τής « Ευαγγελι
κής προπαρασπευής » καί τών αποσπασμάτων τοΰ Άρταπάνου, ετι δέ Ρ. Ε. J a- 
blonskii, ε.ά. II ( 1806 ) 140. 191 κέξ. — Domini Seguieri a Sancto - 
Brissone, ε.ά. XXI ( 1857 ) 1675' G. Ebers, Durch Gosen zum Sinai. Aus dem 
Wanderbucbe und der Bibliothek. Leipzig 1872, a. 498 κέξ. —505 J. Freu- 
denthal II ( 1875 ) 158 κεξ. — 217.

2 Γένεσ. 47, 1 κέξ.
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υιούς αύτοΰ έν Γέσεμ ή Ραμεσσή, γή τής Αίγυπτου βέλτιστη *, έν τή 
« Έξόδφ »1 2 δε, δτι οί Ίσραηλΐται « φκοδόμησαν πόλεις όχυράς τφ Φαραώ 
την τε Πειθώ και Ραμεσσή και ’Ών, ή εστιν Ήλιου πόλις». Έν όψει τών 
χωρίων τούτων τής Βίβλου δυνάμεθα ίσως επί τοϋ προκειμένου, δπως συνα- 
γάγωμεν πόρισμά τι κατά το μάλλον κα'ι ήττον ακριβές και σαφές. Άμφό- 
τερα τα έν λόγφ ονόματα, τό τε «Καισάν» δηλαδή καί το «Κεσσάν», 
προήλθον κατά πάσαν πιθανότητα έκ παραφθοράς τοϋ ονόματος «Γέσεμ». 
Ή παραφθορά αΰτη συνετελέσθη κατά διάφορον τρόπον έφ’ έκατέρου τών 
ονομάτων τούτων' ίσως τούτο συνετελέσθη καί λόγφ τής τάσεως τού Άρτα- 
πάνου, δπως τά γεωγραφικά ονόματα τής Βίβλου έμφανίζη υπό τύπους τής 
αιγυπτιακής γλώσσης. Τό «Κεσσάν» αντί τοϋ βιβλικού «Γέσεμ» άνταπο- 
κρίνεται τφ ίερογλυφικφ « Κεσέμ ». Περίεργον φαίνεται ήμΐν ενταύθα τό 
γεγονός, δτι 6 Άρτάπανος έπ’ άμφοτέρων τών έν λόγφ περιπτώσεων διά 
τών άναγραφέντων ονομάτων εννοεί πόλεις, έν φ επί τής πρώτης μέν περι- 
πτώσεως περί « γής » κυρίως γίνεται λόγος, επί τής δευτέρας δέ μνημονεύε
ται πόλις, ήτις ούδαμώς περιλαμβάνεται μεταξύ τών μνημονευθεισών έκεί- 
νων τριών πόλεων τής « Εξόδου », ας φκοδόμησάν ποτέ οί Ίσραηλΐται τφ 
Φαραώ. Καθ’ α ό Jablonskius λίαν όρθώς λέγει, εμφανίζεται ήμΐν έπϊ τοϋ 
προκειμένου ό Άρτάπανος έαυτφ έναντιούμενος καί αντιλόγων ή τουλάχι
στον ούχί έπαρκώς γινώσκων τον οίκεΐον τοπογραφικόν χάρτην. Ό Άρτά
πανος λέγει ήμΐν, ως εΐδομεν, τούτο μέν, δτι ό πατήρ τού Ιωσήφ καί οί 
αδελφοί αύτοΰ κατφκίσθησαν μετά τήν άφιξιν αυτών εις Αίγυπτον έν τή 
πόλει «Καισάν», τούτο δέ, δτι ή πόλις «Κεσσάν» φκοδομήθη υπό τού 
βασιλέως έκείνου τών Αιγυπτίων, δστις άποθανόντος ήδη τού Ιωσήφ μετά 
πολλής σκληρότητος έφέρετο έναντι τών Ιουδαίων, υπό τού Παλμενώθου 
δηλονότι. Αυτά ταΰτα τά πράγματα δηλοϋσιν ήμΐν, δτι δ Άρτάπανος περί 
τής Γέσεμ κυρίως δμιλεΐ ενταύθα, εί καί έν τφ έργφ τούτφ άναμίγνυνται 
ύπ’ αύτοΰ μετά τών αληθών καί πολλά τά ψευδή, άτινα αντλεί οΰτος έκ τής 
περιοχής παραδόσεων σκοτεινών καί συγκεχυμένων. Τήν Γέσεμ, τήν « βέλ
τιστη ν » έκείνην « γήν » τής « ’Εξόδου », έν ή έγκατεστάθησαν οί Ίσραηλΐ- 
ται, « πόλιν » καλεΐ δ Άρτάπανος. Κατά ταϋτα ρητέον άνενδοιάστως, δτι δ 
Άρτάπανος λόγφ προφανούς πλάνης έθεώρησε τήν « Καισάν» καί τήν 
«Κεσσάν» ώς ονόματα δύο διαφόρων πόλεων. Τήν πόλιν «Γέσεμ» ταύτί-

1 Τούς υιούς τοϋ Ιακώβ ποιμένας προβάτων όντας κατέστησεν ό Φαραώ άρχον
τας καί τών εαυτοϋ κτηνών. Πρβλ. Φίλ. περί ’Ιωσήφ 42 ( — § 257 = IV [ 1902 J 
115 κέξ. Cohn). Παρ’ Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. II 7, 6 (=§ 188=1 [ 1887 J 121, 
13 κέξ. Niese) άναγινώσκομεν, ότι ό Φαραώ συνεχώρησε τφ ’Ιακώβ, όπως ζή μετά 
τών τέκνων αύτοΰ έν Ήλιουπόλει, διότι έν τή πόλει τούτη καί οί ποιμένες αύτοΰ 
είχον τάς νομός αύτών.

2 “Εξοδ. 1, 11.
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ζει περαιτέρω ό Jablonskius μετά της «Κωχώμης», ής πλησίον ήγειρε 
κατά τον από τοϋ Μανέθωνος κυρίως τάς πληροφορίας αύτοΰ άντλοΰντα 
’Αφρικανόν1 καί κατά τον άκολουθοΰντα αύτφ Ευσέβιον9 πυραμίδας ό εις 
την πρώτην δυναστείαν άνήκων βασιλεύς Ούενέφης, εφ’ οΰ λιμός μέγας κατέ- 
σχε τήν Αίγυπτον. Πάντα ταΰτα αναφέρει δ ’Αφρικανός εις την πρώτην 
δυναστείαν, ητις πολύ άρχαιοτέρα είναι τών χρόνων τοϋ ’Ιωσήφ καί τής 
άφίξεως των ’Ισραηλιτών εις Αίγυπτον. Έν τοΰτοις, δσα περί πυραμί
δων ένταΰθα λέγονται εν συνδυασμφ προς τό δ'νομα τοϋ Ούενέφου, άνήκουσι 
προφανώς εις τούς χρόνους τών ’Ισραηλιτών καί εις τήν Γέσεμ, τ.έ. τήν 
άνω τής Μέμφιδος κειμένην περιοχήν, ένθα ύπάρχουσιν αί πυραμίδες καί δ 
νομός τών Ήρακλεοπολιτών. Κατά ταΰτα δ ’Αφρικανός εκ τής δμοιότητος 
τών ονομάτων άπατηθείς άπέδωκεν, όσα ανωτέρω λέγει περί τοΰ Ούενέφου, 
τφ Μανέθωνι άντλήσας ταΰτα άλλοθέν πο-θεν. "Οσα έγράφοντο έν τοίς αϊγυ- 
πτιακοΐς βιβλίοις έν σχέσει προς τούς χρόνους τοΰ βασιλέως Χενεφρή, περί 
ού έκτενής λόγος γίνεται υπό τοΰ Άρταπάνου έν τφ κατωτέρω άναλυθησομένφ 
τρίτφ άποσπάσματι αύτοΰ καί δστις ανήκει κατ’ ’Αφρικανόν8 εις τήν δευ- 
τέραν δυναστείαν, άνήνεγκεν δ χρονογράφος οΰτος εις τον βασιλέα Ούενέ- 
φην τής πρώτης δυναστείας. Έκ πάντων τούτων προκύπτει, δτι ή « Κω- 
χώμη » ούδεμία άλλη πόλις ήτο ή αυτή αύτη ή Γέσεμ, ής πλησίον κεΐνται 
κατά τον συγγραφέα, έξ ού ήντλησε τάς οικείας πληροφορίας αύτοΰ δ Μανέ- 
θων, αί κατά τούς χρόνους τοϋ Χενεφρή κυρίως οικοδομή 9εΐσαι πυραμίδες. 
Αϊνιγμόν εις τάς πυραμίδας ταύτας ποιείται κατά πάσαν πιθανότητα δ Πλί- 
νιος δμιλών περί τίνος lacus τεραστίων διαστάσεων* 2 3 4 κειμένου μεταξύ τοΰ 
νομοϋ Άρσινοίτου καί τοΰ νομοΰ Μεμφίτου. Ούχί άπίθανον είναι, δτι εις 
τήν Γέσεμ άναφέρονται, δσα δ Πλίνιος πάλιν λέγει5: ...Solis quoque oppi- 
dum, quod non procul Memphi in Aegypti situ diximus, Arabas condi- 
tores habere. ’Ενταύθα πρόκειται ίσως περί τών ’Αράβων έκείνων, οΐτινες 
κατά τούς χρόνους τοΰ ’Αβραάμ ή τοΰ ’Ιωσήφ κύριοι έγένοντο τής Αίγύ- 
πτου καί κατέστησαν έδραν αυτών τήν Τάνιν. ’Απόγονοι αυτών βραδύτερον 
ίδρυσαν τήν 'Ηλιούπολιν.

Ό Freudenthal νομίζει, δτι διά τοϋ ονόματος « Καισάν » τοΰ A 3 
κατ’ ούδένα τρόπον νοείται ή Γέσεμ τής «Γενέσεως», ήν ό Άρτάπανος 
«Κεσσάν» γράφει έν τφ Γ 2. ’Εν τφ οίκείψ κειμένφ αύτοΰ παρέχει δ

4 Παρά Συγκέλλφ έν : CSHB I (1829) 101, 4 κέξ. Dindorfius ( = FHG II 
[ 1848 1 539a χέξ. ).

2 Αύτ. ρ. 103, 2 κέξ. ( = αύτ. ρ. 539b).
3 Αύτ. ρ. 104, 4 (— αύτ. ρ. 539b).
4 Plin. nat. hist. V 9 (9 ), 50.
5 Αύτ. VI 29 (34), 177.
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Freudenthal ούχί την γραφήν τοϋ Stephani: « έν tfj πόλει Καισάν », άλλα 
τήν γραφήν : « έν Ήλιου πόλει καί Σαν ». Κατά Betronne1 θά ώφειλέ τις, 
όπως γράφη : « Έρμου - », « Ήλιου πόλις », όμως : « Έρμοπολίτης », « Ή
λιοπολίτης ». Πράγματι παρ’ Άρταπάνφ εύρίσκομεν έν Γ 9 μεν τούς τύπους : 
«Έρμου πόλις», «Έρμοπολίτης», έν Γ 11 δέ τον τύπον « Διός πόλις», 
όμως εύρίσκομεν παρ’ αύτφ έν Β 4, Β 3 καί Γ 8. 35 καί τούς τύπους 
« Ήλιούπολις » καί « Ήλιουπολίτης » 2. Έν τούτοις, εί καί ούχί κατά πάντα 
γενικού κύρους είναι ό κανών τοϋ Betronne, αναμφισβήτητος κατά Freu- 
denthal είναι ή γραφή: «Ήλιου πόλις», ήτις παρέχει το δικαίωμα τής έν 
τφ έν λόγφ χωρίφ τοϋ Άρταπάνου διαιρέσεως τοϋ ονόματος « Καισάν » εις 
τήν φράσιν: «καί Σάν ». Οΰτω καί παρά Πλουτάρχφ3 τήν φράσιν: «τον 
μεν οΰν Ήρον είώθασι Καίμιν προσαγορεύειν » διώρθωσεν ό Pinderus εις 
τήν φράσιν: «...καί Μίν προσαγορεύειν». Κατά ταϋτα κατφκίσθησαν οί 
Ίσραηλΐται έν Ήλιουπόλει καί Σάν. Έν Ήλιουπόλει κατωκουν Ίσραηλΐ- 
ται, καθ’ S τούτο πολλαχώς μαρτυρεΐται4. « Σάν » είναι έν των πολλών ονο
μάτων τής Τάνεως, πόλεως τής κάτω Αίγύπτου κείμενης άνατολικώς τοϋ 
Δέλτα τοϋ Νείλου5, ένθα έποίησέ ποτέ ένώπιον των Αιγυπτίων τά θαύματα 
αύτοϋ ό Μωυσής 6. 'Ο Άρτάπανος καλεΐ τήν πόλιν ταύτην ουτω καί ούχί 
διά τοϋ ελληνικού ονόματος αυτής, έπειδή κατά Freudenthal άρέσκεται 
οΰτος, όπως τά γεωγραφικά ονόματα έμφανίζη υπό τύπους τής αιγυπτιακής

1 Μ. Letronne, Recueil des inscriptions grecques et latines de 
1’lSgypte etc. II, Paris 1848, a. 48 κέξ.

2 Πρβλ. Fr. Preisigke, Worterbuch der griechischen Papyrusurkun- 
den mit Einschluss der griechiscken Inschriften, Aufschriften, Ostraka, 
Mumienschilder usw. aus Agypten. Bearb. und hrsg. von E. Kiessling. 
Ill: Besondere Worterliste. Berlin 1931, σ. 265a κέξ. έν λ.: «Έρμοπολίτης» 
κέξ. — σ. 265b, 20 κέξ. έν λ. : « ‘Ηλιοπολίτης » κέξ.

3 Πλούτ. περί ”Ισ. καί Όσ. 56 (=ήθ. p. 347b).
1 Πρβλ. Έξόδ. 1, IP Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. II 7, 6 ( = § 187 κέξ. = I [ 1887 ] 

121, 8 κέξ. Niese )' R. L e p s i u s, έ.ά. I ( 1849 ) 326' F. Chabas, Voyage 
d’un Bgyptien en Syrie, en Phenicie, en Palestine etc. au XIVme siecle avant 
notre ere. Traduction analytique d’un papyrus du Musee britannique etc. 
Avec la collaboration de Ch. W. Goodwin, Chalon - sur - Saone - Paris 1866, 
σ. 211.

5 Πρβλ. W. Pape-G. E. Benseler, ε.ά. Ill 2 ( 1863 - 1870s) 1483b 
έν λ. : « Τάνις ».

6 Ψαλμ. 77 (78 ), 12. Πρβλ. Η. Brugsch, Geographische Inscbriften 
altagyptischer Denkmaler gesammelt wahrend der auf Befehl seiner Majestat 
des Konigs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen unternommenen wissenschaft- 
lichen Reise in Agypten. Erlautert und hrsg. I : Das alte Agypten. Die 
Geographic des alten Agyptens nach den altagyptischen Denkmalern etc. 
Leipzig 1857, σ. 300' G. Ebers, έ.ά. σ. 498 κέξ.

16 - 12 -1957
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γλώσσης, καθ’ α τοΰτο παρετηρήσαμεν ανωτέρω καί επί τοΰ ονόματος: « Κεσ- 
σάν ». 'Η ανατολικούς τοΰ Δέλτα κειμένη περιοχή αυτή, ένθα εύρίσκετο ή 
πόλις Τάναϊς, καλείται ’Αραβία. Τοΰτο καλώς γινώσκει ό Άρτάπανος λέγων 
έν Γ 34 έν σχέσει προς την διά μέσου τής περιοχής ταΰτης πορείαν τών έξ 
Αίγυπτου εις την πατρίδα αυτών έπανερχομένων ’Ιουδαίων : «... διαβάντας 
τούς κατά την ’Αραβίαν ποταμούς καί διαβάντας ικανόν τόπον επί την Έρυ- 
θράν τριταίους έλθεΐν Θάλασσαν»1.

Έν Β 3 παρέχει δ Mras την γραφήν: «έν τή 'Ηλιου πόλει καί Σάι ». 
Καί έν Γ 2 πάλιν αντί τής γραφής : « ...την Κεσσάν οΐκοδομήσαι » παρέχει 
ήμΐν δ Mras κατ’ αναφοράν, ως έν τφ οίκείφ κριτική) ύπομνήματι αύτοϋ 
φαίνεται, προς την « Σάιν » τοΰ Β 3 την γραφήν: « ...τήν τε Σάιν οΐκοδο- 
μήσαι ». « Σάις » είναι τό ό'νομα τής πρωτευουσης τής κάτω Αίγυπτου, έδρα 
τοΰ βασιλέως τής 26Έ δυναστείας. Έν αυτή υπήρχε λαμπρός ναός τής ’Αθή
νας-Νηίθ1 2. Άναντιρρήτως χειρόγραφά τινα έπί τής πρώτης τουλάχιστον 
περιπτώσεως παρέχουσί πως ήμΐν τήν γραφήν τοΰ Mras, έν τούτοις δμως 
ούχί άπίθανον είναι κατά Freudenthal, δτι ως «Σάις» πολλάκις άντελαμ- 
βάνετό τις τοΰ ονόματος: «Σάν-Τάνις». Όμοίως παρέχεται «Σαΐτης» 
αντί « Σάλιτις » καί « Σεθρωίτης » 3.

Έν τέλει τοΰ Β 3 λέγεται, δτι « έπλεόνασαν » έν τή Αίγύπτφ οί « Συ- 
ροι ». Τό « πλεονάσαι » ανακαλεί εις τήν μνήμην ημών τάς φράσεις τής Π.Δ. 
τών Έβδομήκοντα : « τοΐς πλείοσι πλεονάσεις τήν κληρονομιάν... »4 καί: 
« ...έπλεόνασε τό άργύριον»5, ας είχε κατά πάσαν πιθανότητα έπί τοΰ προ- 
κειμένου προ οφθαλμών δ Άρτάπανος. Διά τοΰ ονόματος τών « Σΰρων » 
καλεΐ δ Άρτάπανος τούς Ίσραηλίτας, δι’ ους λόγους καί « Έρμιούθ » τοΰ-

1 Πρβλ. Γενέσ. 45, 10: «καί κατοικήσεις έν γή Γέσεμ ’Αραβίας»’ 46, 34: 
«...ΐνα κατοικήσητε έν γή Γέσεμ ’Αραβίας»’ Ήροδ. II 158, 1 κέξ. : « ...δς (sc. 
Νεκώς ) τή διώρυχι έπεχείρησε πρώτος τή ές τήν ’Ερυθρήν Θάλασσαν φερούση, 
...ήκται δέ από τοΰ Νείλου τό δδωρ ές αυτήν, ...κατΰπερθε ολίγον Βουβάστιος πό- 
λιος παρά Πάτουμον τήν ’Αραβίην πόλιν’ έσέχει δέ ές τήν ’Ερυθρήν Θάλασσαν»· 
Η. Β rugs eh, Geographische Inschriften 1 ( 1857 ) 126, 140.

2 Πρβλ. Ήροδ. II 28, 1’ 170 κέξ. — 175, 2’ Πλάτ. Τίμ. p. 21e’ Στράβ’ XVII
1, 18 ( = ρ. 1153α = ρ. 802c = III ( 1852 1 370, 10 κέξ. Kramer)’ W. Pape·
G. Ε. Benseler, ε.ά. Ill 2 ( 1863 - 18703 ) 1327a έν λ. : « Σάις ». Οί ιερείς τής 
πόλεως ταύτης ήσαν όνομαστοί διά τήν σοφίαν αυτών καί έφείλκυον έξ "Ελλάδος 
τους διανοουμένους πρός έπαφήν αυτών έκ τοΰ σύνεγγυς μετά τής αιγυπτιακής θρη
σκείας καί θεολογίας.

3 Παρ’ Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός ’Απ. ) I 14 ( = § 77
κέξ. = V [ 1889 ] 13 κέξ. Niese = FHG II [ 1948 ] 566b κέξ.). Πρβλ. R. L e p s i u s,
έ.ά. I ( 1849) 339.

4 ’Αριθμ. 26, 54.
5 Παραλειπ. II 24, 11.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 21
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τους εν A 1 έκάλεσεν. Διά τών ονομάτων τούτων καλεΐ δ Άρτάπανος τούς 
Ίσραηλίτας προς άπόκρουσιν τής μομφής, δτι ούτοι προήλθόν ποτέ εκ τοϋ 
δχλου τής Αίγυπτου, καί προς βεβαίωσιν τουναντίον τοΰ γεγονότος, δτι ούτοι 
άποτελοΰσιν ιθαγενή λαόν τής ίεράς γής τής Παλαιστίνης.

§ 4.

Οί Σύροι ούτοι, οΐτινες Έρμιούθ ώνομάζοντο, κατεσκεΰασαν καί τό 
εν Άθως καί τό έν Ήλιουπόλει ιερόν. Μετά ταΰτα έτελεύτησεν δ τε ’Ιωσήφ 
καί δ βασιλεύς τών Αιγυπτίων. 'Ο ’Ιωσήφ κρατών τής Αίγυπτου περισυνέ- 
λεΕεν εν ταΐς άποθήκαις τον κατά τήν διάρκειαν τών επτά ετών τής ευφορίας 
έν άπλέτφ αφθονία παραχθέντα σίτον καί έγένετο δεσπότης τής Αίγυπτου.

Άνευ ενδοιασμού τίνος προτείνει δ Seguierus 1 τήν άντικατάστασιν τής 
φράσεως τοΰ κειμένου : « έν Άθως» διά τής φράσεως: « έν Πειθφ » έπί τφ 
λόγω τούτο μέν, δτι αυτή αποτελεί σολοικισμόν : « έν Άθως » αντί δήθεν : 
« έν Άθφ», τούτο δέ, δτι ούδεμία πόλις ύφίσταται έν Αίγύπτφ έχουσα 
τοιούτόν τι όνομα. Περί τής πόλεως « Πειθοΰς » γίνεται, ως εΐδομεν, λόγος 
έν τή « Έξόδφ » 1 2 * ως περί μιας τών τριών οχυρών πόλεων, ας οί Ίσραηλΐ- 
ται φκοδόμησαν τφ Φαραώ. Έν τοΰτοις παρατηρητέον σχετικώς, δτι τό 
ό'νομα : « Άθως » είναι ά'κλιτον καί κατ’ ακολουθίαν τόσον σοβαρόν σολοικι
σμόν αποτελεί ή φράσις : « έν Άθως », δσον καί ή φράσις : « τφ Φαραώ ». 
Άλλ’ ή πόλις: « Άθως » ούδεμία άλλη είναι ή αυτή αΰτη ή « Πειθώ » τοΰ 
Seguieri, ήν ταύτίζουσί τινες μετά τής « Πατουμου » τού Ηροδότου 8. Τό 
ό'νομα : «Άθως » προήλθε κατά πάσαν πιθανότητα έκ τού ονόματος: « Πειθώ » 
δι’ αποβολής τού ως άρθρου θεωρηθέντος γράμματος: «Π», καθ’ α παρά 
τοΐς μεταγενεστέροις τών γεωγράφων ή « Πάτουμος » τού Ηροδότου « Θούμ » 
καλείται, καί ασφαλώς κατ’ αντιπαραβολήν προς τήν Ήτάμ τής Βίβλου4. 
Ή’Αθως αΰτη άνταποκρίνεται πιθανώτατα τή πόλει : « Άτς » ή : « Άθιτς » 
τών μνημείων5 * *. Έν συναφείς προς τούτα σημειωτέον έ'τι, δτι ούχί: « έν 
Πειθφ » θά έλέγομεν έ'ν τινι στιγμή, καθ’ α δ Seguierus λέγει, αλλά : « εν 
ΠειθοΙ».

1 Dominus Seguierus a Sancto - Brissone, ε.ά. XXI ( 1857) 1575.
2 Έξοδ. 1, 11.
8 Ήρόδ. II 158, 2. Πρβλ. W. Kellner, De fragmentis Manetho- 

nis, quae apud Joseplium contra Apionem I 14 et I 26 sunt. Diss. Marburgi 
Cattorum 1859, p. 5

4 Κριτ. 15, 8. 11.
5 Πρβλ. H. Brugsch, Geographisehe Inscbriften 1 (1857 ) 274. Πρβλ.

έτι P. E. Jab Ions kii, S.&. II (1806 ) 140' L- Herzfeld, ε.ά. Ill (1857 )
484, σημ.* — Η. E w a 1 d, ε.ά. II ( 1865s) 20, σημ. 2' W. P a p e - G. E. Ben-
s e 1 e r, ε.ά. Ill 2 ( 1863 - 1870s ) 1147b έν λ. : « Πάτουμος ».
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Ή πληροφορία τοΰ Άρταπάνου, καθ’ ήν οί Ίσραηλΐται κατεσκεΰασαν 
to εν Άθως καί τό εν Ήλιουπόλει ιερόν, γεννά εκ πρώτης δψεως εύλογον 
έκπληξιν. ‘Ο Seguierus 1 έρωτά μετά πολλής απορίας, κατά τίνα τρόπον θά 
ήδΰναντο οί Εβραίοι, όπως κατασκευάσωσι ναόν τινα τφ άληθινφ αυτών 
Θεφ έν γχ) αιγυπτιακή. Πρόκειται ενταύθα περί ίεροϋ τίνος κατασκευασδέν- 
τος εν τόπφ, ένθα διέμενον οί Εβραίοι, προς λατρείαν τοΰ Θεοΰ αυτών ή 
περί ναοΰ αφιερωμένου θεότητί τινι τών Αιγυπτίων; Έκατέρα τών περι
πτώσεων τούτων θά ήτο κατά Seguierum εύλογος, εν τοΰτοις εις ούδεμίαν 
σχετικήν έρευναν άποδυεται οΰτος καταλειπομένου οίίτως ήμΐν τοΰ χρέους τής 
διαλευκάνσεως καί διασαφήσεως τοΰ ζητήματος τοΰτου. Έν Β 4 πρόκειται 
περί κατασκευής ιερών εν χρόνοις, καθ’ οΰς έζη είσέτι ό ’Ιωσήφ καί οί 
Εβραίοι μετά πολλής φιλοφροσύνης καί αγάπης κατφκίσθησαν υπό τοΰ Φα
ραώ έν Γέσεμ. Κατά ταΰτα οΰχί άπίθανον είναι, δτι οΰτοι πλησίον τών 
άλλων πλεονεκτημάτων καί προνομίων έσχον επί πλέον καί τήν άδειαν ίδρΰ- 
σεως ναών προς λατρείαν τοΰ Θεοΰ αυτών. Έν τοΰτοις τοΰτο οΰχί εΰχερώς 
θά ήδΰνατο, δπως λεχθή καί έν αναφορά προς τό Γ 2, έν φ τελευτήσαντος 
ήδη τοΰ ’Ιωσήφ έβασίλευε τών Αιγυπτίων 6 Παλμανώθης, δστις μετά σκλη- 
ρότητος έφέρετο έναντι τών ’Ιουδαίων' τά ύπ’ αΰτοΰ έν Κεσσάν καί Ήλιου- 
πόλει ίδρυθέντα ιερά θά άνήκον κατά πάσαν πιθανότητα εις αιγυπτιακός 
θεότητας άνεγερθέντα διά χειρών τών δούλων καί δεινώς βασανιζομένων 
Εβραίων. Παρά ταΰτα έν σχέσει προς τήν πρώτην περίπτωσιν οΰχί απίθα
νος είναι ή υπόδεσις, δτι τά έν Άθως καί Ήλιουπόλει ίδρυδέντα ιερά κατε- 
σκευασθησαν ΰπο τών Εβραίων κατ’ έντολήν καί υπό τήν έποπτείαν αΰτοΰ 
τοΰτου τοΰ ’Ιωσήφ προς λατρείαν αιγυπτιακών θεοτήτων. Άναντιρρήτως 
τοιαΰτη τις τοΰ πράγματος ερμηνεία γεννά έκπληξιν καί ίσχυρώς ξενίζει 
ημάς εν οψει τοΰ γεγονότος, δτι ’Ιουδαίος είναι ό συγγραφεΰς καί κατ’ ακο
λουθίαν κατ’ ούδένα τρόπον οΰτος θά ήδΰνατο, δπως βαρΰνη τους προγό
νους αΰτοΰ διά τοΰ ανίερου τοΰτου έργου τής κατασκευής καί ίδρΰσεως 
έθνικών καί εΐδωλολατρικών ναών καί ιερών έν γένει. Έν τοΰτοις τό πρά
γμα οΰχί κατά πάντα ούτως έχει. Πανταχόθεν έλέγετο, δτι οί ’Ιουδαίοι 
κατεφρόνουν τών έθνικών θρησκειών διδάσκοντες ή νομοθετοΰντες καί έπι- 
τάσσοντες, δπως μηδείς προσκυνή θεούς ή άπέχηται τών έν Αίγΰπτφ ως 
ιερών θεωρουμένων ζφων, άλλ’ δπως πάντες κατά πάσαν ευκαιρίαν άνατρέ- 
πωσι καί καταστρέφωσι ναοΰς τε καί βωμούς τών θεών, θΰωσι δέ καί κατα- 
ναλίσκωσι τά ιερά τών Αιγυπτίων ζφα1 2. Προς άπόκρουσιν μομφών τοιαΰ-

1 Dominus Seguierus a Sancto - Brissone, έ.ά. XXI (1857 ) 1575.
2 ΙΙρβλ. σχετικώς Ίωσ. Ιουδ. άρχαιολ. III 7, 7 ( = § 179 κέξ. = I [ 1887] 194 

κέξ. Niese)' περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός Άπ. ) I 26 ( = § 238 κέξ. 
= V [ 1889 ] 41 κέξ. Niese = FHG II | 1848 ) 579b κέξ. )· I 28 ( = § 261 κέξ. =
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της τίνος υφής παρέχει ήμΐν ό Άρτάπανος ειδήσεις ιστορικού δήθεν χαρα- 
κτήρος, καθ’ δς επιφανείς προσωπικότητες τοϋ ιουδαϊκού λαού κατέστησαν 
ποτέ ίδρυταί καί αυτής ταύτης έ'τι τής θρησκείας τών Αιγυπτίων, ώς ενταύθα 
μέν ό ’Ιωσήφ, κατωτέρω δέ, ως όψόμεθα, ό Μωυσής. Διά τής συγγραφής 
αυτού έπεδίωκεν ό Άρτάπανος ού μόνον την διακόσμησιν καί την έξύψωσιν 
τού μεγαλείου τής ιστορίας τού ιουδαϊκού λαού, άλλα καί την επιτυχή έτι 
άπωσιν, την ανατροπήν καί κατάλυσιν αδίκων επιθέσεων κατά τον λαού τού
του' πάντα ταύτα έπεδίωκεν οΰτος διά πλαστών καί ψευδών λόγων εύμηχά- 
νων καί πρωτοτύπων εμπνεύσεων, δι’ αυθαιρέτων καί άβασίμων λογοτεχνι
κών συνθέσεων, διά τής επαγωγής έν γένει σειράς αναληθών εικόνων, δι’ ών 
καί μόνον ήτο δυνατή ή αποτελεσματική καταπολέμησις αναληθών πάλιν καί 
κακοβούλων μομφών.

Τά περί τής έν Αίγύπτφ κατά τά επτά έτη τής εύθηνίας συγκεντρώ- 
σεως ύπό τού ’Ιωσήφ έν τοίς σιτοβολώσι τών παντοειδών βρωμάτων καί τού 
σίτου προς κτήσιν τών προς τό ζήν αναγκαίων κατά τά έπελευσόμενα επτά 
έτη τού λιμού έκτίτθενται διά πολλών έν τή « Γενέσει »*, ου ένεκα λίαν συν
τόμους περιγράφει ήμΐν ταύτα ό Άρτάπανος. Συντόμως πως έκτίθενται 
ταύτα καί ύπό τού Φίλωνος2 καί τού Ίωσήπου s.

Πολλά σημεία τής διηγήσεως τού Άρταπάνου μαρτυροΰσιν, δτι ούτος 
κατά τήν συγκρότησιν ταύτης είχε προ οφθαλμών πηγάς ού μικρόν πολλά- 
κις διαφερούσας άλλήλων. Τούτο σαφώς τεκμαίρεταί τις έκ τού γεγονότος 
φερ’ ειπεΐν, δτι περί τού ’Ιωσήφ γίνεται λόγος έν Β 2 μέν ως περί « διοι- 
κητού », έν Β 4 δέ, ένθα λήγει ή ιστορία τού βίου τού πατριάρχου τούτου, 
ώς περί « κρατοΰντος » καί « δεσπότου », τής Αίγύπτου. Έν Β 4 τά έν Άθως 
καί Ήλιουπόλει ιερά κατασκευάζονται προ τού θανάτου τού ’Ιωσήφ, έν φ 
έν Γ 2 κατασκευάζονται πάντα ταύτα μετά τον ιθάνατον αυτού. Έν τέλει 
παρατηρητέον έν Β 4, δτι, έν φ πρότερον τελευτά ό ’Ιωσήφ καί θά έδει 
ούτως, δπως λήξη ή έκθεσις περί τού βίου αυτού, έμφανίζεται οΰτος εύιθύς 
μετά ταύτα κρατών τής Αίγύπτου καί συνάγων έν άποθήκαις τον άπλετον 
σίτον τών επτά έτών τής εύθηνίας καί τής εύφορίας. 1 2 3

αΰτ. ρ. 45 κέξ.)’ I 34 (= § 309 κέξ. = αύτ. ρ. 51 κέξ. )' Tac. hist. V 5, 4 : Aegy- 
ptii pleraque animalia effigiesque compositas venerantur, Judaei mente sola 
unumque numen intellegunt: profanos, qui deutn imagines mortalibus mate- 
riis in species hominum effingant; summum illud et aeternum neque imita- 
bile neque interiturum. igitur nulla simulacra urbibus suis nedum templis 
sistunt; non regibus haec adulatio non caesaribus honor.

1 Γένεσ. 41, 46 κεξ.
2 Φίλ. περί 'Ιωσήφ 27 ( = § 158 = IV [ 1902 ] 94 κέξ. Cohn).
3 Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 6, 1 ( = § 93 = I [1887) 101, 20 κέξ. Niese).
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Γ. Άνάλυσις καί ερμηνεία τοΰ τρίτου αποσπάσματος: Μωυσης.
§ 1 χέξ.

Περ'ι των παραγράφων 1 καί 2 τοΰ τρίτου αποσπάσματος έγένετο ήδη 
λόγος ανωτέρω έν αναφορά προς την παράγραφον 3 τοΰ δευτέρου απο
σπάσματος.

§3.

Ό βασιλεύς τής Αίγυπτου Παλμαναίθης έγέννησε ίίαγατέρα Μέρριν 
καλουμένην, ήν έδωκεν ως σύζυγον Χενεφρή τινι, όστις έβασίλευε των υπέρ 
Μέμφιν τόπων' πολλοί κατά τούς χρόνους εκείνους έβασίλευον τής Αίγυ
πτου. Ή Μέρρις αύτη στείρα ουσα ύπεβάλετο τό παιδίον ’Ιουδαίου τίνος 
καί ωνόμασε τοΰτο « Μώυσον »' άνδρωθεις ό « Μώυσος » προσηγορεύθη υπό 
των Ελλήνων « Μουσαίος » 1.

Ή ϋυγάτηρ τοΰ Παλμανώθου Μέρρις καλείται υπό τοΰ Ίωσήπου1 2

1 Έν σχέσει πρός τόν βίον τοΰ Μωυσέως πρβλ. Έξόδ. 1 κέξ. —Φίλ. περί τοΰ 
βίου Μωυσ. I κέ|. ( = § 1 κέξ. = IV [1902] 119 κέξ. Cohn)' Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. 
II 9 κέξ. (= § 201 κέξ. = I [ 1887 ] 124 κέξ. Niese)' W. Fr. Hufnagel, Μο- 
seh, wie er sich selbst zeichnet in seinen fiinf Biichern Geschichte. Frankfurt 
a.M. 1822' E. W. Hengstenberg, Die Bucher Mose’s und Agypten nebst 
einer Beilage : Manetho und die Hyksos. Berlin 1841’ Aug. L. Siegel, 
Moses mit besonderer Beziebung auf seinen Aufentbalt in Agypten. Berlin 
1856' Fr. J. Lauth, Moses der Ebraer nacb zwei agyptischen Papyrus- 
Urkunden in bieratischer Scbriftart, zum ersten Male dargestellt. Miinchen 
1868' K. Schobel, Le Moise bistorique et la redaction mosaique du Penta- 
teuque. Paris 1875" G. Hoberg, Moses und der Pentateuch. Freiburg, i. Br. 
1905 (= Biblische Studien. X4)' M. Brann, Geschichte der Juden und ibrer 
Literatur. I : Von Auszug aus Agypten bis zum Abscbluss des Talmud. Breslau 
1910s, σ. 1 κέξ. — G. Beer, Mose und sein Werk. Zurich 1912' D. V δ 11 e r, Die 
Patriarchen Israels und die agyptische Mythologie. Leiden 1912 H. Gr ess- 
man n, Mose und seine Zeit. Ein Kommentar zu den Mose - Sagen. Gottin
gen 1913 ( = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen 
Testaments. N.F. 1)' D. Volter, Jahwe und Mose. Leiden 1914' P. Volz, 
Mose und sein Werk. Tiibingen 19322' L. Golding, In the steps of Moses 
the Lawgiver. London 1937' Λ. Ί. Φιλιππίδου, "Ιστορία της Ο-ρησκείας τοΰ 
αρχαίου ’Ισραήλ. I : Ή πηγή : Ή Παλαιά Διαθήκη υπό τό φως τής συγχρόνου επι
στήμης. Συμβολή εις τήν γνώσιν τής συγχρόνου Οεολογικής κινήσεως. Έν ’ΑΟήναις 
1938, σ. 419 κέξ. — Μ. Buber, Moses. Zurich 1948 Ε. Bock, Moses und 
sein Zeitalter. Stuttgart 1952 ( = Beitrage zur Geistesgescbichte der Mensch- 
heit. I 2)' E. Auerbach, Moses. Amsterdam 1953' H. Cazelles 
[ κ.ά. ], Moise: L’homme de l’alliance. Paris 1955' B. Μ. Βέλλα, Θρησκευτι
κά! προσωπικότητες τής Παλαιός Διαθήκης. I : ΟΙ Πατριάρχαι - Μωυσής - Σαμουήλ 
καί Σαούλ... Άθήναι 19572, σ. 51 κέξ.

2 Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 9, 5 κέξ. ( =§ 224 κέξ. =1 [ 1887 | 129 κέξ. Niese).
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«Θέρμουθις». Τό αυτό δνομα φέρει αυτή καί παρά Συγκέλλφ1. Παρά 
τοΰτφ 1 2 καλείται αυτή επί πλέον και « Φαρία » λαβοΰσα προφανώς τό ό'νομα 
έκ τής νήσου Φάρου. Παρά Συγκέλλφ3 άναγιγνώσκομεν ομοίως, δτι ή θυγά- 
τηρ τοΰ ’Ινάχου Ίώ εις Αίγυπτον έλθοΰσα « Ίσις» ωνομάσθη, ήν οί Αιγύ
πτιοι έ'σεβον « Ησιν Φαρίαν» καλοΰντες, διότι αυτή εις την νήσον Φάρον 
τό πρώτον άφίκετο4. Ούτως άγεται ή Μέρρις εις σχέσιν τινά μετά τής ’Ίσι- 
δος, περί ής εκτενής κατωτέρω γενήσεται λόγος5.

Περί τοΰ Χενεφρή ως βασιλέως τής Αίγυπτου άνήκοντος εις την 2αν 
δυναστείαν έγένετο ήδη σύντομος λόγος ανωτέρω6. Έν πάση περιπτώσει 
σημειωτέον, δτι ό Άρτάπανος επί τοΰ προκειμένου έκτίθησιν ήμιν τά πρά
γματα μετά πολύ ολίγης ιστορικής καθαρότητος καί ακρίβειας. Τό δνομα 
τοΰ βασιλέως τούτου, παρ’ φ κατ’ Άρτάπανον άνετράφη ό Μωυσής, ωθεί 
ημάς εις την εκδοχήν, δτι ό ’Ιουδαίος οΰτος λόγιος θέλει, δπως τά ύπ’ αΰτοϋ 
εκτιθέμενα γεγονότα μεταθέση εις την 18Τ1ν δυναστείαν. Κατά τινας υπό τον 
12ον βασιλέα τής δυναστείας ταύτης Χενεφρήν καλούμενου συνετελέσθη ή 
έξοδος των Εβραίων έξ Αίγύπτου7. Κατά τινα ύπόθεσιν τοΰ Lepsius8 είναι 
ό Χενεφρής ό αυτός μετά τοΰ Μενόφρεως, δτε ό Άρτάπανος ωθεί τους 
χρόνους τοΰ Μωυσέως εις την 3 9Τ1ν δυναστείαν9. Έν τούτοις παρατηρητέον 
σχετικώς, δτι ούτε βασιλεΐ τινι τής δυναστείας ούτε βασιλεΐ τινι τής 
196? δυναστείας αρμόζει τό δνομα τοΰ μετά τοΰ Χενεφρή συγχρόνως βασι
λεύοντος Παλμανώθου. Οδχ’ ήττον ερμηνεύονται ταΰτα πάντα έν τινι μέτρφ,

1 Σύνκ. έν: CSHB I ( 1829 ) 227 κέξ. Dindorfius.
2 Αΰτ.
3 Αΰτ. ρ. 237, 6 κέξ.
4 Παρά Μ. Letronne, έ.ά. I (1842) 434 παρέχεται ήμϊν επιγραφή : XLV. 

Dedicace a Isis Pharienne. ( Regne d’Antonin.), έν ή γίνεται μνεία τής « ”Ισι- 
δος Φαρίης», τής έν « Φάριρ » δηλονότι τιμώμενης « "Ισιδος ».

5 Περί τής Μέρριδος πρβλ. έν γένει Chr. C. J. Bunsen, Agyptens Stelle 
in der Weltgeschichte. Geschiclitliclie Untersuchung in fiinf Biichern. II, 
Hamburg 1844, σ. 200 κέί·. — H. Brugsch, Geographische Inschriften I 
( 1958 ) 237' G. Parthey, έ.ά. σ. 55 έν λ. : Merri' Η. Ε w a 1 d, έ.ά. II ( 18653 ) 
127, σημ. 3' Fr. J. bauth, έ.ά. σ. 66' W. P a p e - G. E. Benseler, έ.ά. Ill 
1 ( 1863 - 18703 ) 497b έν λ. : < Θέρμουθις »' III 2 (18753 ) 904a έν λ. : « Μέρρις ». 
Ό Κεδρηνός έν : CSHB I ( 1838 ) 75, 11 κέξ. Bekkerus = PG CXXI ( 1864) 104d 
μετεποίησε τό δνομα : « Μέρρις » - « Θέρμουθις » εις « Μούθιδις ». Πρβλ. Συγκ. έν : 
CSHB I (1829) 144, 14 Dindorfius. Παρά Κεδρηνφ, έ.ά. καλείται έτι ή Μέρρις 
καί «Φαρηίς».

6 ΙΙρβλ. έτι R. Lepsius, έ.ά. I (1849 ) 359, σημ. 2' W. Ρ a p e - G. Ε. 
Benseler, έ.ά. III 2 (1863 - 18703) 1680a έν λ. : «Χενεφρής».

7 Πρβλ. σχετικώς Σύγκ. έν : CSHB I (1829 ) 115 κέξ. Dindorfius.
8 R. Lepsius, έ.ά. I ( 1849 ) 359.
9 Πρβλ. σχετικώς Σΰγκ. έν : CSHB I ( 1829) 134 κέξ. Dindorfius.
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δταν τις λάβη ύπ’ δψιν, πόσον έκτενώς διίστανται άλλήλων αί εις την Ιστο
ρίαν τής εξόδου τών Εβραίων εξ Αίγυπτου άναφερόμεναι ειδήσεις παλαιοτέ- 
ρων τε και νεωτέρων ερευνητών1. Έν μείζονί τινι βαθμφ εμφανίζεται ήμΐν 
ή ιστορική αΰτη αβεβαιότης καί σύγχυσις παρ’ Άρταπάνφ κυρίως. Πάσα 
σειρά τών αποσπασμάτων αυτού μαρτυρεί έναργώς έ'λλειψιν μέν ιστορικού 
λογισμοί}, έ'φεσιν δέ καί σπουδήν προς καθ’ οίονδήποτε τρόπον εξαρσιν 
ηθικών καί πνευματικών πλεονεκτημάτων τοΰ ιουδαϊκού λαού. Έν τοΰτοις 
μή λαμβανομένων εν τινι στιγμή προ οφθαλμών τών εξ έπόψεως ιστορικής 
ακρίβειας ελλείψεων τούτων τής διηγήσεως τού Άρταπάνου οφείλει τις, 
δπως αναγνώριση παρά τφ Τουδαίφ τοΰτφ λογίω εΰρεϊαν γνώσιν τών αιγυ
πτιακών πραγμάτων εν γένει, ήτις κατά τους χρόνους εκείνους ασυνήθης ήτο 
παρά τοϊς όμοεθνέσιν αυτού. Τα υπό τοΰ ’Αρταπάνου άναφερόμενα ονό
ματα είναι προϊόντα εσκεμμένης καί εύτέχνου παραφθοράς γνησίων αιγυ
πτιακών ονομάτων. Τό όνομα « Παλμενώθης » φερ’ είπεΐν ανακαλεί εις τήν 
μνήμην ημών τά γνησίως αιγυπτιακά ονόματα : « Παμενώθης », « Παμών- 
θης » κ.ού.κ. 1 2.

Ή πληροφορία τοΰ Άρταπάνου, δτι κατά τούς χρόνους εκείνους τής 
γεννήσεως τοΰ Μωυσέως πολλοί έβασίλευον τής Αίγυπτου, ήν άνευ άπο- 
χρώντός τίνος λόγου παρέχει ήμΐν ενταύθα δ Ιουδαίος οΰτος λόγιος, αρμόζει 
κυρίως τή εποχή τών Ύκσώς.

Τά τής γεννήσεως τού Μωυσέως εκτίθενται διά πολλών έν τή «Έξόδφ »3, 
ου έ'νεκα συντομώτατα ποιείται μνείαν τούτων δ Άρτάπανος. Εκτενής είναι 
καί ή οικεία διήγησις τοΰ Φίλωνος4 5 καί τοΰ Ίωσήπου δ. Σημειωτέου σχε· 
τικώς, δτι, έν φ έν τή « Έξόδφ » περί υιοθεσίας κυρίως τοΰ Μωυσέως υπό 
τής θυγατρός τοΰ Φαραώ γίνεται λόγος, ήν πληροφορίαν καί δ Ίώσηπος 
ομοίως παρέχει ήμΐν6 άντλών ταύτην εκ τής « Εξόδου », δμιλεΐ κυρίως δ 
Αρτάπανος περί διαδικασίας τίνος « υποβολής » τοΰ βρέφους, ήν ό Φίλων 

εντεύθεν κατά πάσαν πιθανότητα άναλαβών διά πολλών λίαν έναργώς περι
γράφει ήμΐν 7: « τελειότερον δέ τής ήλικίας ίδοΰσα (sc. ή θυγάτηρ τοΰ βασι- 
λέως τό βρέφος) κάκ τής ό'ψεως έ'τι μάλλον ή πρότερον σπάσασα εύνοιας 
υιόν ποιείται τά περί τον δγκον τής γαστρός τεχνάσασα πρότερον, ΐνα γνή

1 Πρβλ. W. Kellner, έ.ά. ρ. 5.
2 Πρβλ. G. Ρ a r t h e y, έ.ά. σ. 72 έν λ.: Pamonthes- W. Pape-G. E. 

Benseler, έ.ά. Ill 2 ( 1863 - 1870s) 1115a έν λ. : « Παμενώθης »" 1117b έν λ. : 
« Παμώνθης ».

3 Έξοδ. 2, 1 χέξ.
4 Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. 12 ( = § 5 = IV [ 1902 ] 120 κέξ. Cohn ).
5 Ίώσ. II 9, 3 κέξ. ( = §210 κέξ. = I | 1887 J 130 κέξ. Niese ).
6 Ίώσ. II 9, 7 ( = § 232 = 1 [1887] 131 κέξ. Niese).
7 Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. 15 ( = § 19 = IV [1902] 124, 3 κέξ. Cohn. ).
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σιος, άλλα μή υποβολιμαίος, νομισθή' πάντα δ* έξευμαρίζει Θεός, α αν έθε- 
λήση και τα δυσκατόρθωτα ». Έν τοΰτοις όμολογητέον, δ'τι, δσα παρ’ Ίω- 
σήπφ άναγινώσκομεν *, καθ’ α των ίερογραμματέων τις, οιτινες δεινοί ήσαν 
περί τήν πρόρρησιν τής αλήθειας των μελλόντων, δπως συμβώσιν, ήγγειλε 
τφ βασιλεΐ, δτι τεχθήσεταί τις κατ’ εκείνον τον καιρόν τοίς Ίσραηλίταις, 
δστις θά ταπεινώση μέν τήν ηγεμονίαν τών Αιγυπτίων, θά αυξήση δέ τούς 
Ίσραηλίτας άνατραφείς καί πάντας θά ύπερβάλη εν αρετή καί δόξαν θά 
απόκτηση αείμνηστον, άποτελοϋσι φαντασιώδη τινά καί μυθιστορηματικήν 
συνθεσιν άρταπανείου χαρακτήρος1 2.

Το δνομα « Μωυσής », δι’ ου ή θυγάτηρ τοϋ Φαραώ έκάλεσε τό παρά 
τάς δχθας τοϋ Νείλου άνευρεθέν ΰπ’ αυτής βρέφος ’Ιουδαίων γονέων, έχει 
τήν έννοιαν τής εκ τών ύδάτων άναιρέσεως αύτοΰ, έφ’ δσον τό ύδωρ « μώυ » 
όνομάζουσιν οί Αιγύπτιοι3.

Τό τελευταιον έδάφιον τής έν λόγφ παραγράφου έχει έν τφ κειμένφ 
ώδε : « υπό δέ τών Ελλήνων αυτόν (sc. τον Μώυσον) άνδρωθέντα Μου
σαίον προσαγορευθήναι (sc. Άρτάπανός φησιν) ». Τήν μετοχήν τοϋ κειμέ
νου : « άνδρωθέντα » παραδίδουσιν ήμίν πάντα τα χειρόγραφα, άνέλαβον δέ 
ταύτην εις τό κείμενον αυτών πάντες οί έκδόται τής « Ευαγγελικής προπα- 
ρασκευής » τοϋ Ευσεβίου καί τών άποσπασμάτων τοϋ Άρταπάνου πλήν τοϋ 
Freudenthal, δστις έθεσε ταΰτην μεταξύ αγκυλών, signi suspicionis. Μετά 
τήν άντωνυμίαν : «αυτόν» ούδέν κατά Freudenthal4 νόημα έχει ή μετοχή: 
«άνδρωθέντα». Ό λόγιος οΰτος δέχεται, δτι ή μετοχή αυτή άνελήφθη 
ένταϋθα κατά τινα περιττήν έπανάληψιν έκ τής άκολουθούσης παραγράφου : 
«άνδρωθέντα δ’ αυτόν πολλά τοΐς άνθρώποις εύ'χρηστα παραδοΰναι (sc. 
Άρτάπανός φησιν)». Τοιαϋταί τινες μεταθέσεις καί έπαναλήψεις λέξεων 
ούχί σπανίως συμβαίνουσι παρ’ Άρταπάνφ. Έν τούτοις άξια ιδιαιτέρας 
έρεΰνης είναι ένταϋθα ούχί τοϋτο, άλλ’ ή πληροφορία πολλφ μάλλον τοϋ 
Άρταπάνου, καθ’ ήν ό « Μώυσος » άνδρωθείς « Μουσαίος » υπό τών Ελλή
νων προσηγορεΰθη5. Ή πληροφορία αυτή διατελεϊ έν στενή σχέσει μετά

1 Ίώσ. II 9, 2 ( = § 205 = 1 [ 1887 ] 125, 6 κέξ. Niese ).
2 Έν ω, ώς βλέπομεν ένταϋθα, τέκνον ’Ιουδαίων γονέων κατ’ ’Αρτάπανον είναι 

ό Μωυσής, δν ύπεβάλετο κυρίως, ούχί δέ απλώς υίοθέτησεν, ή θυγάτηρ τοϋ βασι- 
λέως, είναι οΰτος κατά Μανέθωνα παρ’ Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. 
πρός Άπ. ) I 26 (= § 250 = V [1889] 43, 19 κέξ. Niese = FHG II [1848] 580b 
κέξ. ) Ιερεΰς τις τό γένος Ήλιοπολίτης.

3 Πρβλ. W. Ρ a p e - G. Ε. Β e n s e 1 e r, έ ά. Ill 2 ( 1863 -18703 ) 969b έν 
λ. : « Μωυσής »· W. S c h u r e r, έ.ά. Ill (19094) 478, σημ. 23' A. Schlatter3, 
έ.ά. σ. 143.

4J. Freudenthal, έ.ά. II (1875 ) 217.
5 Περί τοϋ « Μουσαίου » πρβλ. προχείρως Ο. Hofer, άρθρον Musaios ( Μου

σαίος ) (1) έν : Ausfiihrliches Eexikon der griechischen und rSmischen Mytho-
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τής άοχής τής ευθύς αμέσως άκολουθοΰσης παραγράφου, καθ’ ήν ό « Μώυ- 
σος » έγένετο διδάσκαλος τοΰ Όρφέως1.

Μικρά τις των ονομάτων όμοιότης ήρκεσε προς μεταβολήν τοΰ « Μωύ- 
σου» εις τον περίφημου μυθικόν άοιδόν « Μουσαίον ». Τούτο ούδαμώς ίσως 
αποτελεί άπλοΰν τινα μόνον τοΰ ονόματος έξελληνισμόν, άλλ’ έσκεμμένον 
τινά πολλφ μάλλον ταΰτισμόν σπουδαίων τινών καί επιφανών έν τή μυθο- 
λογίςτ ή τή ιστορία προσώπων, ως τούτο βέβαιοί καί ή άναγραφείσα ήδη 
τού λόγου συνέχεια. Ό « Μώυσος » ή « Μουσαίος » οΰτος έγένετο διδάσκα
λος τοΰ Όρφέως. Ή συνήθης ήμΐν σχέσις εκείνη των πραγμάτων, καθ’ ήν 
ό Όρφεύς έγένετο διδάσκαλος τού Μουσαίου, αντιστρέφεται ενταύθα μετά 
πολλής αυθαιρεσίας καί τόλμης* 1 2 επί τφ μόνψ σκοπφ, όπως ό ’Ιουδαίος 
Μωυσής κυρίως περιβληθή διά τοΰ αξιώματος καί τής τιμής τοΰ ένδοξου 
ίδρυτοΰ τοΰ ελληνικού μυστικισμοΰ3. Καθ’ όμοιον τρόπον έπεσημήνατό 
ποτέ καί ό ’Αριστόβουλος, ως γνωστόν, τον ΙΙυθαγόραν καί τον Πλάτωνα ως 
μαθητάς των’Ιουδαίων'ό Νουμήνιος 4 5 έχαρακτήρισε μάλιστα τον Πλάτωνα 
ως « Μωυσέα άττικίζοντα » δ. Ό έπί περιοχών πνευματικής τίνος δράσεως

logie II 2 (1894 -1897) 3235 κέξ. — Ο. Gruppe, Griechische Mythologie und 
Religionsgeschichte. I. II. Miinchen 1906 ( = Handbuch der klassischen Alter- 
tums - Wissenschaft. V 2,1. 2) κατά τό Verzeichtiis der Eigennamen, II ( 1906 ) 
1824a έν λ. : Musaios' L. P r e 1 1 e r, Griechische Mythologie. II : Die Heroen. 
(Die griechische Heldensage). 4. Aufl. erneuert von C. Robert. 1: 
Landschaftliche Sagen. Berlin 1920, σ. 411 κέξ. — W. Schmid, Geschichte 
der griechischen Literatur. I : Die klassische Periode der griechischen Lite- 
ratur vor der attischen Hegemonie. Miinchen 1929 ( = Handbuch der Alter- 
tumswissenschaft. VII 1, 1), σ. 52' A. Rzach, άρθρον Musaios ( 1 ) έν : RE 
XVI 1 ( 1933 ) 757 κέξ.

1 Περί τοΰ «’Ορφέως» πρβλ. προχείρους Ο. Gruppe, άρθ-ρον Orpheus 
( Όρφεύς) έν : Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und romischen Mytho
logie III 1 ( 1897 - 1902) 1058 κέξ.—τοΰ αΰτοΰ, Griech. Mythol. u. Religions- 
gesch. I. II ( 1906 ) κατά τό Verzeichnis der Eigennamen, II (1906) 1837a έν λ. : 
Orpheus- L. P r e 11 e r - C. Robert, ε.ά. II1 (19204) 398 κέξ. — W. Schmid, 
έ.ά. I ( 1929 ) κατά τό Alphabetisches Register, a. 798b κέξ. έν λ. : Orpheus. 
Orphik- K. Ziegler, άρθ-ρον Orpheus έν : RE XVIII 1 (1939 ) 1200 κέξ.

2 Πρβλ. Orph. fr. ( 1922), p. 50 κέξ : test. 165 κέξ. — p 14: test. 44.
8 Έν τή ωςι τοΰ κώδ. I τής « Ευαγγελικής προπαρασκευής » τοΰ Ευσεβίου άνα- 

γινώσκομεν : «Όρφέως διδάσκαλος ό Μωυσής. καί δρα, οΐα περί τούτου διέξεισιν».
4 Πρβλ. W. ν. Christ-W. Schmid-O. Stahlin, ε.ά. II 2 ( 19246) 

841. Ό πυθαγόρειος ούτος ή νεοπλατωνικός φιλόσοφος ήκμασε περί τά τέλη τοΰ δευ
τέρου μ.Χ. αΐ. Πρβλ. R. Beutler, άρθρον Numenios (9) έν : RE Suppl. VII 
(1940) 664 κέξ. — Έν ταϊς οίκείαις αυτού διηγήσεσιν έχει κατά J. Freudenthab 
έ.ά. II (1875 ) 173 ό Νουμήνιος προ οφθαλμών τόν Άρτάπανον.

5 Νουμήν. παρά Κλήμ. Άλεξ. στρωμ. I 22, 150, 4 ( = Die griechischen christ-
lichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte II ( 1906 ) 93, 10 κέξ. Stah-
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καί δημιουργίας εμφανιζόμενος ήμϊν παράλογος οΰτος καί μωρός « σωβινι
σμός » σφετερίζεται πλεονεκτήματα καί άρετάς Ελλήνων κυρίως επί τφ εύσεβεΐ 
σκοπφ, δπως καταστήση εν γένει τον ιουδαϊσμόν άξιον καί δόκιμον προς 
διεθνή τινα δράσιν καί κυκλοφορίαν. Σαφής καί επί τοϋ προκειμένου είναι ή 
εφεσις εκείνη καί σπουδή των ’Ιουδαίων συγγραφέων τών ελληνιστικών χρό
νων, μάλιστα δέ τοΰ Άρταπάνου, προς άπόκρουσιν καί πλήρη ανατροπήν 
καί κατάλυσιν τής πανταχόθεν έπιρριπτομένης μομφής, δτι ό λαός αυτών 
ουδένα έ'ξοχον άνδρα άνέδειξεν έν τή περιοχή τής πνευματικής δράσεως καί 
τοΰ πολιτισμού. Καίί’α 6 ’Αβραάμ καί ό ’Ιωσήφ έν τοϊς ανωτέρω, οϋτω καί 
ό Μωυσής νϋν εμφανίζεται ήμΐν ως άνήρ εκτάκτως σοφός. Έν συνεχείφ καί 
προοδευτικώς άναδειχθήσεται δ πατριάρχης οΰτος τών ’Ιουδαίων έν τφ έν 
λόγφ άποσπάσματι τοΰ Άρταπάνου ως φορεΰς υψηλού τίνος έν Α’ιγύπτφ καί 
άλλαχοΰ καί άξιοθαυμάστου πολιτισμού.

Έν σχέσει προς τήν πληροφορίαν τοΰ Άρταπάνου, δτι δ Μωυσής ως 
« Μουσαίος » ήτο διδάσκαλος τού Όρφέως καί ιδρυτής ούτω τοΰ ελληνικού 
μυστικισμού παρατηρεί δ Reitzenstein *, δτι αυτή οΰδαμώς αποτελεί καινο
φανή τινα γραμματολογικήν έφεΰρεσιν τού ’Ιουδαίου τούτου λογίου, άλλα 
περαιτέρω παράδοσιν πολλφ μάλλον δμοίων τινών προγενεστέρων ιστορικών 
περιλαμβανόμενων έν τφ κύκλφ συγκρητιστικών κειμένων, άτινα υπό τό 
δνομα τοΰ Μωυσέως διεσώθησαν ήμΐν έν τοϊς μεταγενεστέροις κυρίως παπύ- 
ροις μαγείας. ’Άλλως τε πολλαχοΰ τής ελληνικής γραμματείας έκτενής γίνεται 
λόγος περί συχνών φοιτήσεων τών Ελλήνων εις Αίγυπτον έπί τφ σκοπφ 
σπουδής τοΰ πολιτισμού καί τής ιστορίας έν γένει τής χώρας ταΰτης, δπερ 
ούχί άγνωστον θά ήτο τφ Άρταπάνφ. Ό Διόδωρος πολλά σχετικώς λέγει 
ήμΐν2 άντλών τάς οικείας πληροφορίας αυτού παρά τοΰ Έκαταίου3. Πολλοί, 
λέγει δ Διόδωρος, τών έν Έλλάδι ένδοξων έπί συνέσει καί παιδείφ άνδρών 
μετέβησαν κατά τούς αρχαίους χρόνους εις Αίγυπτον, ΐνα μετάσχωσι τών έν 
τή χώρρ ταύτη υφισταμένων νομίμων καί τής παιδείας τού λαού ταύτης. Έν 1 2 3

lin). Πρβλ. αύτ. I 22, 150, 1 κέξ. ( = αύτ. ρ. 92 κέξ. ). Πλήρη αναγραφήν πάν
των τών είς τάς φιλοδόξους καί ύπερμέτρως « σωβινιστικάς » ταΰτας τάσεις τών ’Ιου
δαίων άναφερομένων σχετικών χωρίων παρέχει ήμΐν ό Th. Η ο p f n e r, Orient u. 
griech. Philosophic, σ 5, σημ, 3" 8, σημ. 1.

1 R. Reitzenstein, Das iranische Erlosungsmysterium. Religionsge- 
schichtliche Untersuchungen. Bonn a. Rh. 1921, σ. 102.

2 Διόδ. I 96 κέξ.
3 Άναμφισβήτητον είναι, δτι ό Διόδωρος κυρίαν αΰτοϋ πηγήν είχε τόν Έκα- 

ταΐον. ‘Ο C. Mullerus έν : FHG II (1848 ) 391b γράφει σχετικώς τάδε: Alia 
complura Diodorum in Aegyptiorum historia ex Hecataeo sumsisse, imtno hunc 
prae ceteris sibi ducem selegisse proclivis est suscipio. Πρβλ. E. Schwartz, 
Hekataios von Teos έν : Rhein. Mus. N.F. 40 ( 1885) 223 κέξ.
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ό'ψει τών εν ταίς ιεραΐς βίβλοις αναγραφών ιστορούν οί Ιερείς τών Αιγυ
πτίων, δτι μετέβησαν κατά τούς αρχαίους χρόνους εις αυτούς δ Όρφεύς και 
6 Μουσαίος καί ό Μελάμπους καί ό Δαίδαλος, προς τούτοις δέ "Ομηρος δ 
ποιητής καί Λυκούργος δ Σπαρτιάτης, Σόλων δ ’Αθηναίος καί Πλάτων δ 
φιλόσοφος, Πυθαγόρας δ Σάμιος καί δ μαθηματικός Εύ'δοξος, Δημόκριτος 
δ ’Αβδηρίτης καί Οίνοπίδης δ Χίος. Σημεία τής άφίξεως εις Αίγυπτον πάν
των τών επιφανών τούτων άνδρών εδείκνυον οί ιερείς τών Αιγυπτίων ά'λλων 
μέν εικόνας, άλλων δέ δμωνΰμους προσηγορίας τόπων ή κατασκευασμάτων. 
Διά τής συγκρίσεως προς τά παρ’ έαυτοΐς υφιστάμενα πάντων εκείνων, άπερ 
έκαστος τών άνδρών τούτων έπετέλεσεν έν τή περιοχή τής παιδείας αυτού, 
έ'φερον οί ιερείς τών Αιγυπτίων αποδείξεις, δτι πάντα ταΰτα, δι’ ών εθαυ- 
μάσθησαν παρά τοΐς “Ελλησι, μετήνεγκον εις αυτούς οί άνδρες οΰτοι έξ 
Αίγυπτου. Τά πλεΐστα τών μυστικών τελετών καί τά περί την εαυτού πλά
νην δργιαζόμενα καί την μυθοποιίαν τών έν "^.δου συμβάντων έξ Αίγΰπτου 
μετήνεγκεν δ Όρφεύς εις Ελλάδα. Ή τού Όσίριδος τελετή ή αυτή ήτο τή 
τού Διονύσου, καθ’ α πάλιν καί ή τής ’Ίσιδος τελετή δμοιοτάτη ήτο τή τής 
Δήμητρος τών ονομάτων μόνων έναλλασσομένων. Τάς τών ασεβών τιμωρίας 
έν “^δου καί τούς λειμώνας τών ευσεβών καί τάς έν τή φαντασία πολλών 
άναπλασσομένας εικόνας έκείνας τών ειδώλων καί τών σκιών έξ Αίγΰπτου 
παρεισήγαγεν δ Όρφεύς εις Ελλάδα μιμησάμενος τά κατά τήν χώραν ταΰ- 
την γινόμενα κατά τάς ταφάς. Κατά τό παλαιόν νόμιμον αναγωγών δ ψυχο
πομπός Ερμής τό τού ’Άπιδος σώμα μέχρι τίνος παρέδιδεν αυτό άλλφ τινί 
περιβεβλημενιρ το προσωπεΐον τού Κερβέρου. Ταύτα ακριβώς, ά'τινά ποτέ 
μετήνεγκεν ο Όρφεύς εις Ελλάδα, νοεί δ “Ομηρος έν τοΐς έ'πεσιν αυτού *. 
Και πάντα τά άλλα, δσα έμυθολογούντο παρά τοΐς "Ελλησι, συνεφώνουν 
κατα τους ιερείς τών Αιγυπτίων τοΐς κατά τούς χρόνους έκείνους έτι συμ- 
βαινουσι κατ’ Αί'γυπτον1 2. Ό Έκαταΐος πολλά διηγείται περί τής σοφίας

1 Όμ. Όδ. ω 1 κέξ. —11 κέξ. —Παρ’ Ίσοκρ. λόγ. XI. Βουσ. 28 κέξ., ρ. 227 
άναγινώσκομεν περί Πυθαγόρου τοϋ Σαμίου, ότι οΰτος άφικόμενος εις Αίγυπτον καί 
μαθητής τών κατοίκων αΰιής γενόμενος τήν τε άλλην φιλοσοφίαν πρώτος είς τούς 
"Ελληνας έκόμισε καί τά περί τάς θυσίας καί τάς άγιστείας τάς έν τοΐς ίεροΐς έπι- 
φανέστερον τών άλλων έσπούδασε νομίζων, ότι, εί καί μηδέν πλεονέκτημα θά άπε- 
κόμιζεν διά ταΰτα παρά τών θεών, θά ευδοκίμηση τουλάχιστον τά μάλιστα ένεκα 
τούτων παρά τοΐς άνθρώποις. Καί τοΰτο όντως συνέβη αύτφ' τοσοΰτον έξ έπόψεως 
ευδοξίας τούς άλλους ύπερέβαλεν, ώστε άπαντες μέν οί νεώτεροι νά έπιθυμώσι νά 
είναι μαθηταί αΰτοΰ, οί δέ πρεσβύτεροι άσμενέσιερον νά βλέπωσι τούς παΐδας αυτών 
έκείνφ συγγιγνομένους ή τών οικείων επιμελούμενους. Καί κατά τούς χρόνους ετι 
τοΰ Ίσοκράτους τούς προσποιούμενους, ότι ήσαν μαθηταί έκείνου, σιγώντας μάλλον 
έθαύμαζον ή τούς μεγίστην δόξαν έχοντας έπί ρητορική ίκανότητι.

2 Πρβλ. έτι Διοδ. I 11 κέξ. — I 23, 2' 69, 3 κέξ. —77, 1 κέξ. — 79, 1 κέξ.— 
Πλουτ. περί νΙσ. καί Όσ. 10 ( = p. 354e κέξ.)· Η. Will rich, Judaica, σ. 114
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καί τοϋ ανώτερου πολιτισμού τών Αιγυπτίων *. Κατά την μαρτυρίαν πολυα
ρίθμων Ελλήνων συγγραφέων ή αρχαιότατη καί ευκλεέστατη έδρα τής αιγυ
πτιακής σοφίας ήτο ή Ήλιουπολις. Διατριβή τις έν Ήλιουπόλει άπετέλει 
κατά τούς αρχαίους χρόνους καθήκον παντός Έλληνος σοφού καί προϋπόθε- 
σιν ούτως είπεΐν άνωτέρας τίνος παιδείας. Καθ’ Έρμιππον παρά Διογένει 
τφ Λαερτίφ 2 Εύδοξος δ Κνίδιος, δ περίφημος εκείνος άστρολόγος, γεωμέ- 
τρης, Ιατρός, νομοθέτης κ.ού κ. διετέλει έν Αίγυπτφ έν συχνή αναστροφή 
μετά τού Ήλιουπολίτου Χονοΰφιδος. Τοΐς ίερεΰσι τής Ηλιουπόλεως κατ’ 
έξοχήν ώφειλον διάφοροι λαοί, μάλιστα δέ οί "Ελληνες, τάς έπιστήμας καί 
τον πολιτισμόν έν γένει αυτών. Έν πάση περιπτώσει διορρ τις πανταχού 
ένταύθα σπουδήν καί έ'φεσιν έκ μέρους τών Αιγυπτίων προς βεβαίωσιν τού 
γεγονότος δήθεν, δτι λίαν νεαρός ήτο δ πολιτισμός τών Ελλήνων καί κλά
δος τις παναρχαίου πολιτισμού τού παρά τον Νείλον κατοικούντος λαού. 
'Υπό λογίων τής ’Ανατολής πάλιν έξηνέχθη ή περίεργος έκείνη γνώμη, 
καθ’ ήν ή ελληνική φιλοσοφία ούχί πρωτότυπον τών Ελλήνων δημιούργημα 
ήτο, αλλά προήλθε κυρίως έξ ’Ανατολής. Τούτο έλέγετο κατά τούς χρόνους 
έκείνους κυρίως, καθ’ ούς διά τής διεισδύσεως τών Ελλήνων εις τήν ’Ανα
τολήν έθεώρουν εαυτούς οι κάτοικοι αυτής σοβαρώς απειλούμενους, έβλεπον * 1 2

κέξ. — Πρβλ. έτι έν συνδυασμφ πρός ταϋτα J. Vogt, Herodot in Agypten. Ein 
Kapitel zum griechischen Kulturbewusstsein έν ; Tubinger Beitrage zur Alter- 
tumswissenschaft 5: Genethliakon Wilhelm Schmid zum siebzigsten Ge- 
burtstag 1929 ( 1929 ) 95 κέξ. — τοΰ αΰτοϋ, ”0 'Ηρόδοτος έν Αίγυπτφ. "Εν κεφά- 
λαιον έπί τής ελληνικής συνειδήσεως περί πολιτισμού. Μετεφράσθη έκ τοϋ γερμανι
κού υπό Κ. Ί. Μ ε ρ ε ν τ ί τ ο υ. Έν Άθήναις 1949' Λ. Φ ι λ ι π π ί δ ου, Πλουτάρχου 
περί "Ισιδος καί Όσίριδος. Εισαγωγή, κριτικαί παρατηρήσεις. Κείμενον - Μετάφρα- 
σις - Ύπομνηματικαί έπισημειώσεις. Έν Άθήναις 1955 ( = « Βιβλιοθήκη Παπύ
ρου » 206 ).

1 Πρβλ. τά οικεία αποσπάσματα έν : FHG II (1848 ) 388a κέξ. : Hecat. Abd. 
fr. 7 κέξ. —Έν τφ άποσπάσματι 7 κυρίως ( = Διογ. Λαερτ. προοίμ. 10 κέξ. ) λέγε
ται, δτι κατά τούς Αιγυπτίου; άρχή τών όντων ή δλη έγένετο, είτα δέ διεκρίθησαν 
έξ αυτής τά τέσσαρα στοιχεία καί ξφα παντοϊα άπετελέσίίησαν. *0 ήλιος καί ή 
σελήνη ήσαν κατ’ αυτούς θεοί καλούμενοι ό μέν Όσιρις, ή δέ Ίσις. Κατεσκεύαζον 
ο! Αιγύπτιοι αγάλματα καί τεμένη, διότι ήγνόουν τήν μορφήν τοΰ θεοΰ. Τόν κόσμον 
έθεώρουν ούτοι γενητόν καί φθαρτόν καί σφαιροειδή. Οί αστέρες ήσαν κατ’ αυτούς 
πϋρ' διά τής κράσεως τούτων έγίνοντο τά πάντα έπί τής γής. Ή σελήνη έξέλειπε 
κατά τούς Αιγυπτίους έμπίπτουσα εις τό σκίασμα τής γής. Ή ψυχή μετά τόν θάνα
τον τοΰ σώματος παραμένει άφθαρτος καί μεταχωρεί εις άλλα σώματα. Αί βροχαί 
συμβαίνουσι λόγφ τών συστροφών τοΰ άέρος. Έθεσαν δέ οί Αιγύπτιοι καί νόμους 
υπέρ δικαιοσύνης, οΰς εις Έρμήν άνήνεγκαν, τά δ’ εύχρηστα τών ζφων ως θεούς 
έθεώρησαν. Έλεγον δέ τέλος οί Αιγύπτιοι, δτι αυτοί γεωμετρίαν τε καί αστρολο
γίαν καί αριθμητικήν άνεΰρον.

2 Διογ. Λαέρτ. VIII 8, 90.
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δέ συγχρόνως, δτι ό πανάρχαιος αυτών πολιτισμός βαθεΐαν δράσιν ήσκει 
έπ'ι τους "Ελληνας, οΐτινες μάλιστα ούχί σπανίως εν αύτφ άνεγνώριζον τάς 
ρίζας τοϋ ίδιου αυτών πολιτισμού. Διογένης ό Λαέρτιος μάλιστα όμιλεΐ άνευ 
ενδοιασμού τίνος περί τής φιλοσοφίας τών βαρβάρων 1 καί παρέχει την πλη
ροφορίαν, δτι κατά τινας τό έργον ταύτης από τών βαρβάρων ήρξεν. Έν 
τοΰτοις ρητέον σχετικώς προς δόξαν τής καθαρότητος τού ελληνικού λογι
σμού, δτι πολλοί Έλληνες συγγραφείς κατά τον πρώτον π.Χ. αΐ. καί κατά 
πάσαν πιθανότητα προ τού αίώνος τούτου καί μετ’ αυτόν εύστοχώτερον έκρι
ναν καί ήρμήνευσαν τά πράγματα, επαινοΰντες δηλαδή τον θεωρητικόν καί 
επιστημονικόν νούν ούχί τών Αιγυπτίων ή' άλλου τινός λαού, αλλά τών Ελ
λήνων μόνον. Ούτως ό Στράβων, δστις κατά τά έτη 24 - 20 π.Χ. ως συνοδός 
τού Ρωμαίου ήγεμόνος τής Αίγυπτου Γάλλου Αίλίου διέτρεξε την χώραν 
τού Νείλου, ιστορεί περί τών ιερέων τών Θηβών2, δτι οΰτοι, καθ’ ά ελέγετο, 
αστρονόμοι καί φιλόσοφοι ήσαν, προς άπόδειξιν τής φήμης ταύτης δμως 
ούδέν άλλο τεκμήριον έπάγεται 6 γεωγράφος ή τό γεγονός μόνον, δτι οί ιερείς 
ούτοι υπέδειξαν απλώς την χρήσιν τού ηλιακού έτους αντί τού σεληνιακού, 
δπερ δμως άπετέλει έξοχον πόρισμα τών έμπειρικώς μόνον, ούχί δέ θεωρητι- 
κώς τε καί επιστημονικούς, άσκουμένων παρ’ αύτοΐς αστρονομικών σπου
δών1 2 3. ’Αλλαχού πάλιν4 λέγει δ Στράβων έν σχέσει προς την εν τή Ήλιουπό- 
λει κειμένην περίφημον εκείνην σχολήν ιερέων, ήτις πολυτρόπως έξυμνήθη 
διά μέσου τών αιώνων, δτι αύτη κατά τούς παλαιούς χρόνους κατοικία όντως 
έγένετο τών ιερέων, άνδρών φιλοσόφων καί περί τήν αστρονομίαν άσχολου- 
μένων, δμως τό σύστημα τούτων καί αί οίκείαι επιστημονικοί ασκήσεις εξέ- 
λιπον πλέον εντελώς κατά τούς χρόνους αυτού. Έν τοίς μεγάλοις οΐκοδομή- 
μασι τής σχολής ταύτης, έν οίς διέτριβόν ποτέ πολυπληθείς ιερείς, ούδείς 
πλέον έδείκνυτο τοίς έπισκέπταις τών χρόνων τού Στράβωνος προεστώς τών 
επιστημονικών έρευνών, άλλ’ οί ίεροποιοι μόνον καί έξηγηταί παρά τοίς 
ξένοις τών περί τά ιερά τελουμένων. Έν συνεχείς όμιλεΐ ό Στράβων περί 
τής κομπορρήμονος ήλιθιότητος Χαιρήμονός τίνος, δστις παρηκολούθει εξ 
’Αλεξάνδρειάς τφ ήγεμόνι Αίλίφ Γάλλφ άναπλέοντι εις τήν Αίγυπτον, προσε- 
ποιεΐτο δέ ασκών τοιαύτην τινά επιστήμην τού ΐεροποιοΰ καί έξηγητοΰ τών 
ιερών, έν φ τή άληθεία κατεγελάτο ως άλαζών καί ιδιώτης5. Παρά Διο-

1 Διογ. Λαέρτ. προοίμ. 1 κέξ. — 6 κέξ.
2 Στράβ. XVII 1, 46 ( = ρ. 1171 Α. = ρ. 816 C. = III [ 1852] 392, 19 κέξ. 

Kramer).
3 Πρβλ. έτι καί XVII 1, 29 ( — ρ. 1160 Α. = ρ. 806 C. = III [1852] 377, 3 

κέξ. Kramer), ένθα ό γεωγράφος ποιείται λόγον περί τών Αιγυπτίων ώς βαρβάρων.
4 Στράβ. XVII 1, 29 ( = ρ. 1159 Α. = ρ. 806 C. = III [ 1852 ] 376 Kramer).
5 Ό άνήρ οΰτος παρά τό έλληνοπρεπές όνομα αύτοΰ ή το κατά πάσαν πιθανό

τητα Αιγύπτιος. Πρβλ. σχετικώς W. Otto, Priester und Tempel im hellenisti-
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δώρφ 1 άναγινώσκομεν, δτι άνήρ τις εν Ρόδ^) γένους των Ήλιαδών Άκτίς 
καλούμενος και διακρινόμενος διά την παιδείαν και τήν άστρολογικήν αύτοΰ 
σοφίαν ήλθε ποτέ εις Αίγυπτον καί έκτισε τήν Ήλιοΰπολιν θέμενος τήν 
προσηγορίαν ταΰτην από τοϋ ονόματος τοΰ πατρός αύτοΰ' παρ’ αύτοΰ κυρίως 
έμαθον οί Αιγύπτιοι τά περί τήν αστρολογίαν θεωρήματα. Ύστερον κατα- 
κλυσμοΰ γενομένου παρά τοΐς ‘Έλλησι καί τών πλείστων ανθρώπων άπολο- 
μενών ύπό τά ύ'δατα όμοΰ μετά τών γραπτών περί τήν αστρολογίαν μνημείων 
έξιδιοποιήσαντο οί Αιγύπτιοι τήν επιστήμην ταύτην λέγοντες, δτι πρώτοι 
αυτοί τήν τών άστρων εύρεσιν έποιήσαντο. Όμοίως καί οί ’Αθηναίοι κτί- 
σαντές ποτέ έν Αίγύπτφ πόλιν δνομαζομένην Σάιν τής όμοιας έτυχον άγνοιας 
διά τον κατακλυσμόν. Διά τάς αιτίας ταύτας ένομίσθη, δτι ό Κάδμος κυρίως 
ό Άγήνορος έκόμισε πρώτος εις τήν Ελλάδα μετά πολλάς γενεάς γράμματα 
έκ τής Φοινίκης. ’Από τοΰ χρόνου εκείνου έπιστεύετο πλέον, δτι οί Έλληνες 
ήρξαντο ασχολούμενοι περαιτέρω περί τάς έπιστήμας, έφ’ δσον εις λήθην 
περιέπεσε τό παρελθόν εκείνο τών πρωτοτύπων έκ μέρους αυτών καί ύπερό- 
χων περί ταύτας κατορθωμάτων.

Έν τούτοις ή έρις αύτη περί τών πρωτείων τοΰ πολιτισμοΰ διεξήγετο 
ούχί μόνον μεταξύ Αιγυπτίων ή τών κατοίκων τής ’Ανατολής έν γένει καί 
τών Ελλήνων, αλλά καί μεταξύ Αιγυπτίων καί Βαβυλωνίων ή Αίθιόπων, 
’Ιουδαίων ή ’Ινδών έτι κ.ού.κ. * 1 2. Ό σοφιστής Φιλόστρατος φέρ’ είπεΐν ζών 
κατά τον τρίτον μ.Χ. αί. εμφανίζει ήμΐν Άπολλώνιον τον Τυανέα3, δστις 
έζη κατά τούς χρόνους τοΰ αύτοκράτορος Δομιτιανοΰ, περί τά τέλη δηλαδή 
τοΰ πρώτου μ.Χ. αί., μεταβαίνοντα τό πρώτον προς τούς σοφούς ’Ινδούς 
καί έκεΐ άντλοΰντα έαυτφ τήν περίφημον διδασκαλίαν τής μετεμψυχώσεως 
καί τήν λοιπήν σοφίαν αύτοΰ, εΐτα δέ έπισκεπτόμενον καί τούς Αιγυπτίους, 
ών ειρωνεύεται τήν «φιλοσοφίαν» καί οΰς δεινώς ύποβιβάζει θεωρών 
αυτούς ως κακούς καί έλλιπείς μαθητάς τών ’Ινδών. Άλλ’, ΐνα έπανέλθω- 
μεν εις τό κύριον ημών θέμα, εις τό θέμα δηλαδή τοΰ άνταγωνισμοΰ κυρίως 
έν τή περιοχή τοΰ πνευματικοΰ καί ήθικοΰ βίου μεταξύ Αιγυπτίων καί ’Ιου
δαίων, άξιον μνείας είναι τό γεγονός, δτι έν τφ άνταγωνισμφ τούτφ οί 
’Ιουδαίοι δεόντως έξεμεταλλεύθησαν ύπέρ εαυτών τά έπιχειρήματα έκεΐνα, 
ών ποτέ έποιοΰντο χρήσιν οί Αιγύπτιοι κυρίως έν τφ άνταγωνισμφ αύτών

schen Agypten. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus. II, 
Leipzig - Berlin 1908, σ. 212, σημ. 1.

1 Διόδ. V 57, 2 κέξ.
2 Πρβλ. σχετικώς Th. Hopfner, Orient u. griecll. Philosophie, σ. 5, 

σημ. 3.
3 Φιλόστρ. τά εις τόν Τυαν. Άπολλ. II 33 κέξ. ( = I [ 1870 ] 75 κεξ. Kay- 

ser)- III 17 κέξ. (= αΰχ. p. 96 κέξ.)' VI 6 ( — αΰχ. ρ. 210)’ VI 18 κέξ. ( = αύχ. 
ρ. 229 κέξ. ).
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προς τούς “Ελληνας. ’Ιουδαίοι των ύστερων ελληνιστικών χρόνων καί μεταξύ 
αυτών πρώτος ό Άρτάπανος έμφανίζουσι τούς “Ελληνας ως μαθητάς ούχί 
πλέον τών Αιγυπτίων, άλλα τών ’Ιουδαίων, τοΰ μεγάλου αυτών πατριάρχου 
Μωυσέως. Καί εί έτι συμφωνοϋντες τφ Willrich έδεχόμεθα, ότι παρ’ Άρτα- 
πάνφ ούδαμώς επί τοΰ προκειμένου ανακύπτει εσκεμμένη τις έφεσις καί 
σπουδή πρός παραγωγήν τής ελληνιστικής σοφίας από τοΰ Μωυσέως ως 
από πρώτης πηγής, ότι ή ταύ'τισις τοΰ « Μωΰσου » μετά τοΰ « Μουσαίου » 
ούχί mala fide έγένετο χάριν υπόπτων σκοπών συγχΰσεως καί απάτης, 
άλλ’ αποτελεί απλώς προϊόν φιλομαθούς άναζητήσεως συγκρητισμών καί 
ομοιοτήτων ονομάτων, δφείλομεν, όπως τφ Willrich πάλιν συμφωνοϋντες 
όμολογήσωμεν, ότι διά τοΰ εγχειρήματος τούτου, διά τής ταύτίσεως δηλαδή 
τοΰ « Μωυσέως » μετά τοΰ « Μουσαίου » καί δή καί θεωρουμένου τούτου 
υπό τήν ιδιότητα τοΰ διδασκάλου τοΰ Όρφέως, διήνοιξεν δ Άρτάπανος 
τήν οδόν τής ίίολώσεως καί φθοράς τής ιστορικής αλήθειας. Έν τούτοις 
προσθετέον, ότι εναργής είναι ένταΰθα καί αναμφισβήτητος ή σπουδή τοΰ 
Άρταπάνου πρός διαστροφήν τής ιστορικής αλήθειας επ’ εύνοίςι τοΰ λαοΰ 
αύτοΰ. Τό έργον τοΰτο μετά ζήλου ήσκησε σειρά ’Ιουδαίων λογίων, οΐτινες 
προθύμους εν αύτφ συμπράκτορας είχον “Ελληνας συγγραφείς, μάλιστα δε 
τον Έκαταΐον' πάντες ούτοι έκτενώς περιέγραφον τάς παντοειδείς πληρο
φορίας Α’ιγυπτίων ιερέων, καθ’ ας πάντες οί “Ελληνες σοφοί εκ τής χώρας 
αυτών κυρίως ήντλησαν κατά τήν διαδρομήν τών αιώνων τήν πάσαν σοφίαν 
καί παιδείαν αυτών' νΰν οι σοφοί ούτοι δι’ ελαφράς τών οικείων τόπων 
μετακινήσεως άντλοΰσι τά στοιχεία τής υψηλής αυτών καί έξοχου παιδείας 
εξ ιουδαϊκών κυρίως πηγών. Ούχί έν μικρφ βαθμφ ήσκησαν τό αύτό έργον 
τής παραποιήσεως έν τή περιοχή τοΰ πνευματικοΰ βίου τών λαών τής ιστο
ρικής αλήθειας καί οί Χριστιανοί είδικώτερον ’Ιουδαίοι. Ut Christiani 
iam Judaei hellenisticae aetatis fabellas Graecas in suum usum con- 
verterunt, γράφει ό Wendland λίαν όρθώς1, interdum biblicas narra- 
tiones ad earum exemplum mutaverunt. Ό Όρφεύς καί ό Μουσαίος 
ήσαν κατά τήν ελληνικήν μυθολογικήν παράδοσιν οί πανάρχαιοι έκεΐνοι 
σοφοί ιερείς καί μουσηγέται, οιτινες τό πρώτον έδίδαξαν τούς "Ελληνας 
φιλοσοφίαν, τ.ε. επιστήμην τής θρησκείας καί δή καί μετενεγκόντες ταύτην 
έξ Αίγύπτου. Ούτως ούχί μόνον δ αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός, αλλά 
καί ή ελληνική φιλοσοφία έτι ήσαν προϊόντα ιουδαϊκής δράσεως καί διδα

1 Ρ. Wendland, De fabellis antiquis earumque ad Christianos propa- 
gatione. Gottingae | 1911 ]. ( = Ad praemiorum a quattuor ordinibus pro- 
positorum publicam renuntiationem, quae fiet die XIV. tnensis Junii a. 
MDCCCCXI hora XII, huius Academiae cives et qui eius studiis favent invi- 
tant universitatis Georgiae Augustae prorector et senatus).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:45 EEST - 34.211.113.242



336 Κωνσταντίνου Ίω. Μερεντίτου

σκαλίας. Τήν υπεροχήν τοϋ αρχαιότατου λαοϋ των Ιουδαίων έναντι τοϋ νεωτέ- 
ρου λαοΰ τών Ελλήνων ιδιαιτέρως έξήρε και ό κατά τδ πρώτον ήμισυ τοΰ 
πρώτου αιώνος μ.Χ. άκμάσας ’Ιουδαίος ιστορικός Φλάβιος Ίώσηπος, εΐ καί 
οΰτος ελληνιστί έγραφε τα έργα αυτού. Και διά τής επιστολής αυτοί) προς τον 
Φιλοκράτη οΰδένα άλλο σκοπόν έπεδίωκεν ό ψευδό - Άριστέας1 ή τήν κατά- 
δειξιν τοϋ ΰψηλοΰ καί ευλαβούς σεβασμού, μεθ’ οΰ οί Πτολεμαΐοι, τ.έ. οί 
"Ελληνες, άνέτεινον τά βλέμματα αυτών προς τούς ’Ιουδαίους, τούς θεο- 
πνεύστους συγγραφείς τών βιβλίων τής Παλαιάς Διαθήκης. "Οτε βραδύτε- 
τερον κατά τον δεύτερον μ.Χ. αι. καί δ Χριστιανισμός έθεωρεΐτο ώς τις 
Ιουδαϊκή αΐρεσις καί ούτως όμοΰ μετά τοΰ ιουδαϊσμού περιεφρονεΐτο υπό 
τών Ελλήνων ως θρησκευτικόν τι σύστημα κατωτέρας πνευματικής καί ηθι
κής αξίας, ήρξαντο οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς αρχής γενομένης από Κλή- 
μεντος τοϋ Άλεξανδρέως (περί τό 150-211 μ.Χ.), δπως έμφανίζωσι τούς 
αρχαιότατους "Ελληνας σοφούς άντλοΰντας τήν σοφίαν αυτών ούχί μόνον έξ 
Αίγύπτου καί Βαβυλωνίας, καθ’ α τούτο άλλωστε ύπ’ αυτής ταύτης τής 
ελληνικής γραμματείας εναργώς έμαρτυρεΐτο καί έβεβαιοΰτο, αλλά καί εκ 
Φοινίκης έτι καί έκ τής Ίουδαίας, καθ’ α τούτο νϋν διά σειράς έργων τής 
ιουδαϊκής γραμματείας άνεπτύσσετο καί κατεδεικνύετο. Έν τφ βίφ τοϋ Μωυ- 
σέως κατ’ άντίθεσιν προς τά υπό τών Ελλήνων ιστορικών καί λογίων έν 
γένει λεγόμενα, οΐτινες υπό τό κράτος ίσχυράς αϊγυπτομανίας επί παντός 
κλάδου τής επιστήμης καί τής πνευματικής δημιουργίας κατέστησαν, ώς 
έλέχθη, τούς "Ελληνας ευλαβείς μαθητάς τών Αιγυπτίων, εμφανίζει ήμΐν δ 
Άρτάπανος τούς κατοίκους τής χώρας τού Νείλου ούχί ώς τινα λαόν πρω
τοτύπου τίνος καί ακραιφνούς μεγαλοφυΐας, άλλ’ ώς μεταγενεστέρους μιμη- 
τάς ξένου τίνος πολιτισμού, τοΰ ιουδαϊκού δηλονότι πολιτισμού, οΰτινος 
δημιουργοί ήσαν δ ’Αβραάμ καί δ ’Ιωσήφ καί άλλοι επιφανείς ’Ιουδαίοι, 
μάλιστα δέ δ Μωυσής. Τό αίτιον τοϋ ευκρινούς εκείνου γεγονότος, καθ’ ο 
δ ’Ιουδαίος οΰτος λόγιος λίαν έκτενώς έν τφ έργφ αυτού μεταποιεί τήν έν 
τή Π.Δ. παρεχομένην ήμΐν έπί τοΰ βίου καί τών έργων τοϋ Μωυσέως παρά- 
δοσιν αποβάλλουν κυρίως τά ιουδαϊκής υφής καί χροιάς στοιχεία αυτής καί 
έπαγόμενος άντ’ αυτών χαρακτήρας τοΰ γνωστού ήδη ήμΐν συγκρητιστικοϋ 
έκείνου τύπου τοΰ « θείου άνδρός », έννοεΐ τις πληρέστερου, δταν σύν τοΐς 
άλλοις λάβη έτι ΰπ’ δψιν καί τήν αναμφισβήτητου έκείνην έπί τοϋ προκει- 
μένου γραμματολογικήν λεπτομέρειαν, καθ’ ήν δ Άρτάπανος έπεδίωκεν, 
δπως άσκήση δράσίν τινα καί έπιρροήν έπί ειδωλολατρικούς κατ’ έξοχήν, έν 
πάση περιπτώσει δμως ούχί ΰπ’ άντισημιτικών φρονημάτων έμφορουμένους,

1Aristeae ad Pliilocratem epistula cum ceteris et de origine versionis 
IvXX interpretum testimoniis. L. Mendelsohn sehedis usus ed. P. Wend- 
land. Lipsiae 1900.

17 -12 -1957
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κύκλους λογίων καί πεπαιδευμένων εν γένει ανθρώπων. Προς επιτυχίαν 
τοιοΰτου τίνος σκοπού ήτο κατά φυσικόν λόγον αναγκαία ή επί παντοειδών 
ιστορικών γεγονότων έξαρσις τών τυπικών μάλλον στοιχείων, ούχί δέ τών 
ειδικών καί ατομικών τούτων διαφορών. Άφ’ ου χρόνου ή επιστήμη έγνώ- 
ρισε μακράν τινα σειράν άλεξανδρεωτικών εγγράφων άναφερομένων εις τον 
βίον καί τό έργον « μαρτύρων», κατέστησαν ήμΐν εύθεατώτεραι αί μεταξύ 
τής εϊδωλολατρικής καί τής ιουδαϊκής γραμματείας ύφιστάμεναι περιοχαί 
συνάφειας τε καί συγγένειας. 'Η ιδιόρρυθμος ύφη τού έργου τού Άρταπά- 
νου ερμηνεύεται έτι έν άξιολόγφ τινί βαθμφ καί διά τής συγκρίσεως τού 
περιεχομένου αυτού προς τάς έν τφ περί τον Μέγαν ’Αλέξανδρον μυθιστο- 
ρήματι παρουσιαζομένας ήμΐν περιέργους λογοτεχνικός καί θρησκειολογικάς 
εικόνας1. Έν τφ μυθιστορήματι τούτφ καθίσταται ό μέγας υιός τού Φιλίπ
που διάπυρος ζηλωτής τού ’Ιεχωβά, ον οΰτος αναγνωρίζει ως τον μόνον 
αληθινόν θεόν καί οΰτινος την λατρείαν αίρει εις περιοχάς πολύ ύψηλοτέ- 
ρας καί σεπτοτέρας πασών τών περιοχών λατρείας πάντων έν γένει τών 
άλλων θεών τού αρχαίου κόσμου. Έν τφ μυθιστορήματι τούτφ εξωθείται ό 
Σάραπις άγερώχως τε καί βιαίως υπό τού μεγάλου ’Ιεχωβά μακράν τού βίου 
τών ανθρώπων καί τών λαών, καθ’ δν ακριβώς τρόπον καί έν τφ έργφ τού 
Άρταπάνου αντικαθίστανται όριστικώς τε καί σταθερώς ή σοφία μέν τών 
Αιγυπτίων καί τών Ελλήνων διά τής σοφίας τών ’Ιουδαίων, 6 μαθητής δέ 
τού Όρφέως Μουσαίος υπό τού διδασκάλου τού Όρφέως Μουσαίου - Μωύ- 
σου. Ό ’Αλέξανδρος κομίζει εις ’Αλεξάνδρειαν αντί οίωνδήποτε άλλων λει
ψάνων ηρώων τά οστά τού 'Ιερεμίου κυρίως, κατά δέ τήν έπίσκεψιν τής 
'Ιερουσαλήμ εύλαβώς άκροάται οΰτος τού ’Ιουδαίου άρχιερέως διδάσκοντος 
αυτόν τό υψηλόν περιερόμενον τής ιουδαϊκής θρησκείας καί ασμένως εΐτα 
άναδέχεται τον οίκεΐον προσηλυτισμόν. Πάσαι αί γραμματολογικοί αΰται 
εικόνες άποτελούσιν άναντιρρήτως λογοτεχνικά καί θρησκειολογικά δημιουρ
γήματα τών μεταχριστιανικών χρόνων, μαρτυροΰσιν δμως έν πάση περι- 
πτώσει τήν ζώσαν παρουσίαν τής έθνοφίλου έκείνης ιουδαϊκής διαθέσεως 
καί νοοτροπίας, ήν έκτενώς έγνωρίσαμεν παρ’ Άρταπάνφ καί ήτις άναντιρ- 
ρήτως ίσχυρώς έδέσποζε τών λογισμών καί τών συναισθημάτων σειράς δλης 
’Ιουδαίων λογίων τε καί ιστορικών.

§ 4.

'Ο εις «Μουσαίον» μετονομασθείς Μώυσος έγένετο διδάσκαλος τού 
Όρφέως. Άνδρωθείς οΰτος πολλά εύχρηστα πράγματα παρέδωκε τοΐς

1 Πρβλ. σχετικώς Fr. Ρ f i s t e r, Eine jiidische Griindungsgeschichte 
Alexandrias. Mit einem Anhang iiber Alexanders Besuch in Jerusalem. Heidel
berg 1914 ( = Sitz. - Ber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. Philos. - hist. Kl. 11), 
σ. 3 κέξ.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 22
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άνθρώποις’ πλοία έξεύρεν οΰτος και μηχανάς προς διενέργειαν λιθοθεσιών 
και τά Αιγύπτια δπλα καί όργανα ύδρευτικά τε καί πολεμικά καί την φιλο
σοφίαν εν τέλει. Την πολιτείαν πάσαν διεΐλεν 6 Μωυσής εις 36 νομούς καί 
άπέταξεν εκάστφ μέν τούτων τον σεβασμόν καί τήν λατρείαν τοϋ ίδιου αυτού 
καί οικείου θεού, τοΐς ίερεϋσι δέ τήν υπό τάς οδηγίας αυτού σπουδήν καί 
μάθησιν των ιερογλυφικών γραμμάτων, απέταξε δέ εκάστφ νομφ καί τήν 
άφιέρωσιν τοΐς θεοΐς αίλουρων τε καί κυνών καί ϊβεων' άπένειμε δέ καί τοΐς 
ίερεύσιν έξαίρετον χώραν.

Περί τού Μωυσέως ως διδασκάλου τού Όρφέως έγένετο ήδη έν τοΐς 
ανωτέρω εκτενής λόγος.

Τής λέξεως: « έξευρεΐν » κυρίως ποιείται ένταύιθα χρήσιν ό Άρτάπανος 
επί τού Μωυσέως έν σχέσει προς τήν ύπ’ αυτού εις τον βίον εισαγωγήν τής 
τέχνης τής ναυσιπλοΐας, τής οίκοδομήσεως τειχών, ναών κ.ού.κ., τής όπλο- 
ποι,ίας, τής ύδρεύσεως, τού πολέμου καί τής φιλοσοφίας. Ή λέξις αϋτη ενέ
χει ιδιαιτέραν τινά σημασίαν έν σχέσει προς τήν έξενεχθεΐσαν ανωτέρω γνώ
μην, καθ’ ήν καθ’ ελληνικόν τινα τρόπον ήρωοποιεΐται ένταΰθα ό Μωυσής 
ύπό τού Άρταπάνου καί έσκεμμένως καί καθ’ ώρισμένον σχέδιον περιβάλλε
ται οΰτος ύπό τής αίγλης τού σοφού πρωτοπόρου έν πάση περιοχή ανθρώ
πινης τίνος δράσεως καί δημιουργίας. Έφ’ ό'σον, καθ’ α ήμΐν λίαν γνωστόν 
είναι, έν πάσαις ταΐς περιοχαΐς τής πνευματικής δημιουργίας εΐχον οί Έλ
ληνες τούς « εύρετάς » αυτών, θεούς τινας οίουσδήποτε, ήρωας ένδοξους ή 
ανθρώπους έν γένει σοφούς, έ'δει, δπως έπί τφ σκοπφ διεξαγωγής νικηφό
ρου τίνος συναγωνισμού έμφανισθή καί δ Μωυσής ως δ πρώτος τοΐς άνθρώ- 
ποις χορηγός εύχρηστων τε καί ωφελίμων πραγμάτων. Έν τή περιοχή τής 
φιλοσοφίας έξομοιοΰται δ Μωυσής τφ Πυθαγόρι? καί, ώς έκεΐνος έν τή 
περιοχή τής αρχαίας ελληνικής παραδόσεως, ούτω καί οΰτος έν τφ μυθιστο- 
ρήματι τού Άρταπάνου κατθίσταται « πρώτος φιλόσοφος ». Έν τφ μυθιστο- 
ρήματι τούτφ περιβάλλεται δ Μωυσής τήν ελληνιστικήν έκείνην ιδέαν τού 
« θείου άνδρός », τού φιλοσοφοΰντος δημιουργού καί φορέως υψηλού τίνος 
καί πλουσίου πολιτισμού.

Προκειμένου νύν, δπως χωρήσω εις τήν άνάλυσιν καί ερμηνείαν τού 
υπολοίπου τμήματος τής έν λόγφ παραγράφου τού τρίτου αποσπάσματος, 
έπάγομαι αύταΐς λέξεσι τό κείμενον τού Άρταπάνου, ίνα έν όψει αυτού ευχε
ρέστερου δ αναγνώστης κατανοή τάς οικείας έκάστοτε γλωσσικάς, φιλοσοφι
κός ή θρησκειολογικάς παρατηρήσεις, διότι όντως λίαν δυσχερές είναι τό 
τμήμα τούτο.

« έ'τι δέ (sc. Άρτάπανός φησι) τήν πόλιν εις λς' νομούς διελεΐν καί 
έκάστφ τών νομών άποτάξαι τον ιθεόν σεφθήσεσθαι τά τε ιερά γράμματα 
τοΐς ίερεύσιν, είναι δέ καί αίλουρους καί κύνας καί ΐβεις, άπονεΐμαι δέ καί 
τοΐς ίερεύσιν έξαίρετον χώραν ».
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Έν πρώτοις παρατηρώ, δτι δ τε Vigerus καί ό Caisford εν τφ κειμένιρ 
αυτών ούχί όρθώς τονίζουσι την λέξιν : « νομός » επί τής παραληγοΰσης *.

Ή λεπτομέρεια τής εις νομούς διαιρέσεως τής πολιτείας καί τής εκάστφ 
τούτων άποτάξεως προς λατρείαν ίδιου τίνος θεοΰ καί οικείου ανακαλεί εις 
την μνήμην ημών εικόνας εκ τών « Νόμων » καί τής « Πολιτείας » τοϋ Πλά
τωνος. ’Αναντίρρητος αποτελεί ύπόΟεσίν τινα τοϋ άρχοντος καί τοϋ σοφοϋ 
νομοθέτου καί τούτο έτι τό εργον, ή εις μέρη δηλονότι άρμοδία καί εύστο
χος διαίρεσις τής ιδεώδους πολιτείας καί ό διορισμός έφ’ έκαστου τούτων 
τοϋ οικείου πάτρωνος. ’Αναμφίβολος ούχί ευχερές είναι ήμΐν, δπως ακριβώς 
καθορίσωμεν, εν οϊςι έκτάσει 6 ’Αρτάπανος έγίνωσκε τό εργον τοϋ Πλάτω
νος, έν τούτοις θά άπετέλει όντως ιστορικόν τι καί γραμματολογικόν άμα 
σφάλμα, εί εν δψει τών προκειμένων ήμΐν σχετικώς οικείων στοιχείων ήρνού- 
μεθα τφ Ίουδαίφ τούτφ λογίφ την κτήσιν γνώσεων τοιαύτης τίνος συνθέ- 
σεως καί υφής. Έν πάση περιπτώσει εύρήσομεν κατωτέρω παρ’ Άρταπάνφ 
φράσιν τινά, ήτις εμφανίζει όντως εκτενή ομοιότητα προς χωρίον τι τών 
« Νόμων » τοϋ Πλάτωνος. Έπί πλέον παρατηρητέον ενταύθα, δτι τό εργον 
τοΰτο τοϋ Μωυσέως, την εις νομούς δηλονότι διαίρεσιν τής χώρας, διεξάγει 
παρά Διοδώρφ2, δστις την οΐκείαν αύτοΰ πληροφορίαν έκ τοϋ Έκαταίου 
κατά πάσαν πιθανότητα αντλεί, ό βασιλεύς τών Αιγυπτίων Σεσόωσις. Ούτος 
διελών την χώραν ά'πασαν εΐς εξ καί τριάκοντα μέρη, α « νομούς » οί Αιγύ
πτιοι έκάλουν, έπέστησε τούτοις άπασι νομάρχας, οΐτινες θά έπεμελοΰντο τής 
εϊσπράξεως τών βασιλικών προσόδων καί θά διαρκούν καί διηυθέτουν ά'παντα 
τά έν τή διοικητική περιοχή έκάστου τούτων άναφυόμενα ζητήματα2. Ό 
Άρτάπανος κοσμεί, ως βλέπομεν, ένταϋθα τον ηρώα αύτοΰ διά τών πτερών 
τοϋ Σεσοώσιος. Γέφυράν τινα συσχετισμού τοϋ Μωυσέως μετά τοϋ βασιλέως 
τούτου τής Αΐγύπτου δημιουργεί πιθανώτατα ή υψηλή ίδιότης άμφοτέρων 
ως νομοθετών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 1 2 3

1 Πρβλ. σχετικώς τήν οίκείαν παρατήρησήν τοϋ Valckenarii έν: ‘Ηροδό
του Άλικαρνησσήος Ιστοριών λόγοι Θ έπιγραφόμενοι Μοϋσαι. Herodoti Hali- 
carnassei historiarum libri IX Musarum nominibus inscripti... Editionem 
curavit et suas itemque L. C. Valckenarii notas adi. R. W e s se
ll n g i u s etc. Amstelodami 1763, p. 309, σημ. 71‘ R. E. Jablonskii, έ.ά. I 
(1804 ) 165.

2 Διόδ. I 54, 3.
3 Καί ό Στράβ. XVII 1, 3 ( = p. 1135 A. = p. 777 C. = III [ 1852 ] 348, 20 

κέξ. Kramer) όμιλεΐ περί διαιρέσεως της Αίγυπτου εις 36 πάλιν νομούς. Ό αρι
θμός ούτος ούδαμώς βεβαιοϋται υπό τών μνημείων. Πρβλ. Η. Brugsch, Geo- 
graphische Inschriften I (1857 ) 93. ‘Ο P. E. Jablonskius, έ.ά. I (1804) 
165 όμιλεΐ έν γένει περί μετρήσεως τής Αίγυπτου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:45 EEST - 34.211.113.242


