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αιώνα (σ. 191), δ Δούναβις και ό ’Ίστρος είναι τό αυτό (σ. 191), τό 
όνομα τής θρακικής πόλεως δεν είναι Δέρκα ( σ. 461) αλλά Δέρκοι, τό Άνα- 
τολού (όχι ’Ανατολή) Χισσάρ δεν εκτίσθη κατά τά τέλη τοΰ ΙΓ' αλλά 
κατά τά τέλη τοΰ ΙΔ' αίώνος ( σ. 467). Ή παράθεσις τών τοιούτων σφαλ
μάτων θά ήτο δυνατόν νά συνεχισθή επί μακράν. Άρκοΰν όμως, νομίζο- 
μεν, διά νά φανή πόσον επισφαλής είναι ή διαπραγμάτευσις θεμάτων υπό 
μή ειδικών και μάλιστα έν σπουδή ως τούτο συνέβη εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν. Κα'ι εις δ',τι μέν άφορφ τά σφάλματα ουσίας, θά ήδύνατό τις 
νά είναι επιεικής έναντι μή ειδικού, ό'ταν ό'μως εΰρίσκεται ενώπιον πληθώ
ρας σφαλμάτων γλωσσικών καί τυπογραφικών δεδικαιολογημένως δυσφορεί.

Έν πάση όμως περιπτώσει δεν είναι δυνατόν παρά νά έπαινέση τις 
τον ζήλον καί τήν προσπάθειαν τοΰ συγγραφέως καί νά έξάρη ωρισμένας 
απόψεις αυτού επί ζητημάτων ειδικών καί γενικών ακόμη. Καταλήγομεν δε 
δεχόμενοι ό'τι παρ’ ό'λα τά σφάλματά του τό βιβλίον τοΰ κ. Άλεξανδρή απο
τελεί ευχάριστου καί χρήσιμον ανάγνωσμα διά τό ευρύτερον κοινόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

The Akathistos Hymn. Introduced and trascribed by Egon Welle sz 
Copenhagen, 1957, 8°, σσ. XCII-\-108. Union Academique Inter
nationale. Monumenta Musicae Byzantinae Transcripta... vol. IX.

'Υπό τον τίτλον τούτον έξεδόθη ενδιαφέρουσα εργασία τού γνωστού 
μουσικολόγου Ε. Wellesz. Δίδω μίαν περίληψιν διά τούς "Ελληνας άνα- 
γνώστας:

Εις τον Πρόλογον ό συγγραφεύς λέγει ότι τον Μάϊον τοΰ 1950 
έπεσκέφθη τήν βιββλιοθήκην τής Grottaferrata, ένθα μεταξύ τών θησαυρών 
της είδεν έν χειρόγραφον, τον κώδικα Ashburnhamensis 64, μέγα μέρος 
τοΰ οποίου αποτελεί έν Κονδακάριον, γεγραμμένον εις τήν Grottaferrata 
κατά τον ΙΓ' αί. Έξ όσον γνωρίζει είναι τό μόνον χειρόγραφον, τό όποιον 
περιέχει τήν μουσικήν τοΰ προοιμίου καί τών 24 ο’ίκων τοΰ ’Ακαθίστου.

Γνωρίζει επίσης ότι δ ύμνος περιέχεται καί εις τον παλίμψηστου κώδικα 
Ε.β. VII (περιεγράφη υπό A. Rocchi, Codices Cryptenses pp. 421- 
422), άλλ’ δ κώδιξ οΰτος έχει ήδη κατασταφή, ώστε δεν είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή αλλέως ή εις συγκριτικήν εργασίαν.

Πάντα τά εις ημάς γνωστά χειρόγραφα ανήκουν εις τον ΙΔ' ή ΙΕ' αί. 
καί περιέχουν τήν μελφδίαν μόνον τού προοιμίου καί τοΰ α' οίκου. Ό 
’Ακάθιστος ύμνος άπετέλει μσμα προς τιμήν τής Θεοτόκου, τό όποιον έψαλ-
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λεν ό λαός εις τας Βλαχέρνας, οσάκις πολέμιοι έπαπειλοΰσαν την Κωνσταν
τινούπολή. Τό πρώτον δ λαός έψαλεν αυτόν την ΐΆ'ο Αύγούστου 626, έκτοτε 
δέ παρέμεινεν ως φσμα νίκης προς την άήττητον προστάτιδα της Πόλεως. 
Ή εργασία την οποίαν ήρχισεν δ W. επί τοϋ ΰμνου διήρκεσεν περισσότε
ρον ή οσον ύπελόγισε, διότι τά χάσματα καί λάθη έπρεπε να διορθωιθοϋν έν 
συσχετισμφ μέ δλόκληρον τον ύμνον-

Τό προοίμιον, ό'πως ακριβώς τό είχεν αντιγράψει από τον κώδικα, 
έδωσε καί έψαλεν δ κ. Βασίλειος Παπαδάκης. Άκούων τις τους στίχους καί 
την μουσικήν άμα, άντιλαμβάλ'εται διατί δ ύμνος κατείχε καί κατέχει μίαν 
τοιαύτην λειτουργικήν θέσιν εις τήν ’Ανατολικήν εκκλησίαν. Ή συνοχή 
στίχου καί μουσικής είναι θαυμασία.

Εις τινα σημεία τά μουσικά χειρόγραφα παρουσιάζουν προφανή λάθη, 
δ'πως παραλείψεις διαλείμματος, τά δποΐα σπανίως είναι διωρθωμένα, ως 
επί τό πολύ δέ παραμένουν ώς έχουν. Τό γεγονός τοΰτο δέον νά ερμηνευθή 
ως εξής: Ό πρωτοψάλτης, δστις έγνώριζεν από στήθους δλον τό μουσικόν 
ρεπερτόριον, δσάκις προσέπιπτεν εις λάθος ήρκεΐτο εις μίαν σημείωσιν, ειχεν 
δέ έν νφ νά αποφυγή κατά τήν έπανάληψιν τό αυτό λάθος.

Εις τήν Εισαγωγήν δ Wellesz εξετάζει τά επόμενα ζητήματα:
Ή θέσις τοΰ ’Ακαθίστου εις τήν Λειτουργικήν.
Ό κώδιξ Ashburnham. 64 περιέχει μίαν συλλογήν έξ 72 κοντακίων, 

τάς Ύπακοάς τών 8 ήχων, τούς ’Αλληλούια στίχους καί τά τροπάρια διά τούς 
Εσπερινούς τής Κυριακής καί τής Πεντηκοστής. Τό πρώτον καί πλήρες 
κοντάκιον είναι δ ’Ακάθιστος ύμνος (fol. lr-44r) ένθα εύρίσκεται ή κάτωθι 
υπογραφή:

*Ω Χριστέ βοήϋ-ησον τον σδν δονλον ΤΙαγκράτιον Ιερομόναχον 
εκκλησιάρχην τής περιβλέπτου μονής Κρυπτοφέρρης, τον 
κτησάμενον τήν βίβλον ταντην : εμοι δε τφ γράψαντι 
Συμεώνι, δώρησαι Σωτήρ λνσιν άμπλακημάτων.

Έκ τούτου φαίνεται δτι γραφεύς τοΰ ΰμνου υπήρξε Συμεών τις.
To folium 1 δέν είναι τό πραγματικόν πρώτον φΰλλον τοϋ κώδικος. 

Ελλείπουν περίπου 5 φύλλα εις τά δποΐα υπήρχε καί τό προοίμιον μετά τοϋ 
πρώτου οίκου τοϋ ΰμνου. Εις τό σημερινόν fol. lr δ ύμνος άρχεται διά τοΰ 
β' οίκου «Βλέπονσα ή άγια... ». Άργότερον έγράφη εις τήν άνω φαν δ 
τίτλος «ψαλτικόν» καί ως υπότιτλος διά έρυθράς μελάνης «ζή(τει) τό 
αγγε(λος) πρωτοστάτης εις τό η>αλ(τικδν) το με(γάλον) ».

Τό προοίμιον « Tfj ΰπερμάχω... » καί δ πρώτος οίκος « ’Άγγελος πρω
τοστάτης... » εύρίσκεται εις τό υπό Συμεώνος Στυλίτου έορτολόγιον (fol. 
108r -112r), ένθα καί ή σημείωσις :

«επ'ι τον ευαγγελισμόν τής υπεραγίας δεαποίνης ημών Θεοτόκου».
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Έν τελεί δε: «.ζητεί τους ετέρους οίκους εις τα τέτραδα τα μεγάλα». ’Εκ 
σημειώσεων και οίλλων κωδίκων δηλοϋται ό'τι δ ’Ακάθιστος ύμνος ήτο κον- 
τάκιον τό οποίον έψάλλετο εις τάς 25 Μαρτίου εΐς τον Ευαγγελισμόν τής 
Θεοτόκου. Άργότερον, και δεν γνωρίζομεν τήν αιτίαν, δ ’Ακάθιστος έτοπο- 
θετήθη εις τό Σάββατον τής Ε' εβδομάδος τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 
Σάββατον τοϋ ’Ακαθίστου ύμνου, ως ακολουθία τοΰ ’Ακαθίστου ύμνου εΐς 
τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον. (Ν. Borgia, 'Ωρολόγιον, Orientalia Chri
stiana, vol. XVI-2, Roma 1929, σ. 203 [55]). Έξ άλλου δμως τό Τυπι
κόν τοΰ S. Luca di Messina (f 1150) αναφέρει ότι τά 4 μέρη τοΰ υμνου 
πρέπει νά ψάλλωνται «προ πέντε ήμερων τοϋ Ευαγγελισμόν » όλόκληρος δέ 
δ ύμνος κατά τήν αγρυπνίαν τής 25Ή? Μαρτίου. Αί διάφοροι αΰται λειτουρ
γικοί χρήσεις αναμένουν μίαν μελέτην επί τής ιστορίας τοΰ ’Ακαθίστου.

Εΐς τήν μελέτην του περί τυπικών δ A Dmitrievski αναφέρει τά εξής 
ειλημμένα έκ τοΰ Τυπικοΰ (Cod. gr. 140 fol. 127 ) τής βιβλιοθήκης τής 
Dresden: « και ταύτης γενομένης εισάγει δ αρχών των κοντακίων τον δφεί- 
λοντα ψάλλειν τά κοντάκια, καί σφραγιζόμενος παρά τοϋ πατριάρχου, 
ένδύεται τότε καμίσιον αντοϋ κάι φαινόλιον, και ανέρχεται εν τφ αμβωνι ». 
«ΕΙτα τής άναγνώσεως πληρουμένης, βάλλει δ ψάλτης μετάνοιας γ' έως 
εδάφους καί άρχεται. Tfj υπερμάχφ Στρατηγω, καί λέγει τό αυτό εκ γ', 
ώσαύτως καί κατά τρεις οίκους τους στίχους τοϋ τοιοϋτου κοντακίου». 

Είναι γεγονός, εξαγόμενον εκ τοΰ κειμένου τοΰ Κανόνος, οτι δ ’Ακάθιστος 
εψάλλετο υπό ενός. ’Επίσης δΰναταί τις νά ίσχυρισθή δτι δ Ashburnham. 64 
κώδιξ άπετέλει τό βιβλίου έξ οΰ έψαλλεν δ σολίστ. Τοΰτο ένισχύεται έκ τοΰ 
γεγονότος δ'τι τό έφΰμνιον « Χαϊρε, νύμφη ανύμφευτε» καί «’Αλληλούια», 

άτινα ήδοντο υπό τοΰ χοροΰ καί τοΰ έκκλησιάσματος, δεν υπάρχουν έν τώ 
κώδικι.

'Ο Πατριάρχης άπεφάσιζεν αν ή ακολουθία θά έτελεΐτο τό Σάββατον 
τής Δ' ή τής Ε' εβδομάδος. Τοΰτο έξηρτάτο από τήν έτησίως μεταβαλλομέ- 
νην σχέσιν τής εορτής καί τοΰ Εΰαγγελισμοΰ « ...και οιαν έβδομάδα των 
νηστειών κελεύει δ Πατριάρχης είτε τή μέση, είτε τή μετά ταύτην έβδο- 
μάδι γίνεται ή παννυχις έν Βλαχέρναις ούτως».

Εΐτα δ συγγραφεύς έξετάζει τό πρόβλημα τής χρονολογίας καί τοΰ συγ- 
γραφέως τοΰ "Υμνου. Αΐ ρίζαι τοΰ ’Ακαθίστου είναι δυνατόν νά τοποθε- 
τηθοΰν εις τούς χρόνους των Χριστιανικών συναγωγών. Τό πρωτότυπον τοΰ 
“Υμνου χρονολογείται πιθανώς κατά τούς χρόνους τής Α' έν Έφέσφ συνό
δου (431 μ.Χ.). Πότε δμως καί υπό ποιου τά στοιχεία ταΰτα προς τιμήν 
τοΰ Χριστοΰ ήνώθησαν μέ τούς Χαιρετισμούς τής Παρθένου ;

Εΐς πολλά χειρόγραφα δ ύμνος φέρεται ανώνυμος. Εΐς τον Cod. Thes- 
salonic. Blataion. 41 ( Μονής Βλατέων), f. 193 εύρηται ή σημείωσις : « Ούιοι 
οί ϋειοι οίκοι είοιν ώς τινες λέγονσι Σέργιον τοϋ τηνικαϋτα τον... Κων-
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οταντινουπόλεως· άλλοι δέ τοϋ {λείου 'Ρωμανού ( διακόνου ) τοϋ Μελφόον· 
δήλον δέ εστιν από των ελ... » *. Εις τά συναξάρια ό ύμνος άναφέρεται συν
δεόμενος προς τάς τρεις πολιορκίας της Κωνσταντινουπόλεως. Δεν γνωρίζε
ται δμως εάν ό Σέργιος ή ό Γερμανός υπήρξαν οί συνθέται τοΰ Ακαθίστου. 
'Υπάρχει δμως μνεία εις κώδικα άνήκοντα εις τον Θ' αιώνα, καί μετα- 
φρασθέντα εις την Λατινικήν, δτι ποιητής τοϋ ΰμνου ύπήρξεν ό Πατριάρχης 
Γερμανός. Ή μετάφρασις αϋτη παραδίδεται καί υπό άλλων κωδίκων άνη- 
κόντων εις τον ΙΒ' ή ΙΓ' αιώνα, οί κώδικες δμως οΰτοι προέρχονται από 
άλλον τών αρχών τοϋ Θ' ή τοϋ τέλους τοΰ Η' αίώνος, δστις δμως έχει άπο- 
λεσθή. Οϋτω αποκλείεται ή εκδοχή δτι ποιητής τοϋ ΰμνου ΰπήρξεν ό Φώτιος 
καί δτι ή μνημονευομένη πολιορκία άναφέρεται εις τήν υπό τών Ρώσων 
τοιαΰτην.

Τήν ΰπόθεσιν τοΰ συσχετισμοΰ προς τήν ρωσικήν πολιορκίαν ύπεστή- 
ριξεν δ Άθ. Παπαδόπουλος Κεραμευς ('Ο ’Ακάθιστος ύμνος, οί Ρώς καί δ 
Πατριάρχης Φώτιος, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Άθήναι 1903 ), δ δποΐος δεν 
έγνώριζεν τήν λατινικήν μετάφρασιν, έκδοθεΐσαν τό πρώτον υπό Winterfeld 
(Ein abendlandisches Zeugnis iiber den ’Ακάθιστος d. grieeh. Kirche, 
Bd. 47 (1904), pp. 81-88). Διά νά έρμηνευση τον συμφυρμόν τοϋ Εϋαγ- 
γελισμοΰ τής Θεοτόκου μετά τοϋ «άσματος τής Νίκης» δ Krypiakiewicz 
λέγει δτι τό προοίμιον είναι μεταγενεστέρα προσθήκη, ήτις άντικατέστησεν 
τό αρχικόν προοίμιον « Τό προσταχίλεν μυστικώς ». Τοϋτο δύναταί τις ευκό
λως νά άντιληφθή εάν συγκρίνη τό κουκοΰλιον « τό προσταχέν » μέ αυτόν 
τοΰτον τον ύμνον :

Κουκοΰλιον

Ό άοώματος λέγει τή άπειρογάμφ

Ό κλίνας τή καταβάοει τούς ουρανούς 
χωρειται αναλλοίωτος δλος εν σοΙ 
δν καί βλέπων εν μήτρα οου 
λαβόντα δούλου μορφήν 
εξ ίσταμαι κραυγάζων οοΐ' 
χαΐρε νύμφη ανύμφευτε.

°Υμνος

Σύν άσωμάτω φωνή α', 4 — ifj απει- 
ρογάμω δ', 3.
Συγκατάβασις ιε', 1 
"Ολος ήν ιε', 1

ώς και δούλου έλαβεν μορφήν θ', 5 

Έξίστατυ καί ϊστατο α’, 6 
κραυγάζων προς αυτήν α', 7.

’Εκείνο που κάνει μεγαλυτέραν εντϋπωσιν είναι ή δογματική σημείωσις 
«χωρειται αναλλοίωτος δλος εν σοί», ή όποια είναι παράλληλος μέ τον 
α' στίχον τοϋ ιε' οίκου: « "Ολος ήν εν τοϊς κάτω \ καί εκ τών ανω 
ούδ’ δλως | απήν δ άπερίγραφος ( sic ) λόγος ». Τό νόημα τών στίχων τούτων 1

1. Πληρεστέραν άνάγνωσιν τοϋ σημειώματος κατά Εΰστρατιάδην και’Ιωακείμ 
Ίβηρίτην δρα εις τό περ. « Γρηγόριος Παλαμάς » ΙΒ', 1918, σ. 442.
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κατευθύνεται εναντίον τών διδασκαλιών τού ’Απολλώνιου τής Λαοδικίας δτι 
6 Χριστός ειχεν ανθρώπινον σώμα καί άνθρωπίνην ψυχήν, άλλ’ ό'χι ανθρώ
πινον νοΰν, καί δ'τι 6 λόγος ήτο δ νους αυτού. Ούτως άγόμεθα εις τό συμ
πέρασμα δ'τι δ ’Ακάθιστος επανέρχεται εις την περίοδον, δ'που τα χριστολο- 
γικά ζητήματα συνεζητοΰντο μετά πάθους. Τό θέμα τούτο είναι χαρακτηρι
στικόν τών μετρικών δμιλιών καί ύμνων τού Έφραίμ τού Σύρου, τού δποίου 
ή έπίδρασις επί τού Ρωμανού άπεδείχθη υπό τού Τ. Μ. Wehofer (Unbersu- 
chungen zum L,ied des Romanos auf die Wienderkunft des Herrn, 
1907), A. Baumstark καί P. Maas. Δι’ δ καί δ Krypiakiewiez έρχεται 
εις τό αυτό συμπέρασμα μετά τού Ρ. Maas, δτι δ Ρωμανός πρέπει νά θεω- 
ρηθή ως ποτητής τού ’Ακαθίστου. Ό Maas δρμώμενος εκ τών στίχων τού 
Ρωμανού: « ου γάρ γέγονε μετάβασις | ή ουγκατάβαοις· | οϋδ’ νπέμεινε 
μείωσις. \ ’Άνω γάρ ήν | καί κάτω ήν | καϊ πανταχοϋ. » καί συσχετίζων 
αυτούς μέ τον ’Ακάθιστον ύμνον άποφαίνεται μετά βεβαιότητος δ'τι ποιη
τής τού ’Ακαθίστου είναι δ Ρωμανός (Ρ. Maas, Die Chronologie der 
Hymnen des Romanos, B.Z. XV (1906) pp. I, sqq). Έδώ δεικνύει δ 
Maas δτι έξ δλων τών χριστιανικών δογμάτων δ Ρωμανός ένδιαφέρεται 
μόνον διά τά χριστιανολογικά, τίθεται δέ ενάντιος τών Μονοφυσιτών, Νεστο- 
ριακών κλπ. Περαιτέρω δ Maas καταδεικνύει την έπίδρασιν τού Βασιλείου 
Σελεύκειας επί τού Ρωμανού καί είδικώς, την έπίδρασιν τής εις τον Ευαγ
γελισμόν δμιλίας επί τού ’Ακαθίστου “Υμνου. Εις τον διάλογον Μαρίας 
καί Γαβριήλ, λέγει δ Maas, δ Ρωμανός λαμβάνει ως πρότυπον τον ενδέκα
τον λόγον τών εγκωμίων τής Μαρίας τού Πρόκλου τής Κωνσταντινουπόλεως.

'Ο W. έχει την γνώμην δτι ή Βυζαντινή ύμνογραφία έπρεπε νά άκο- 
λουθήση τον αυτόν νόμον μετά τού Βυζαντινού ςίσματος. Έπρεπε νά πλη
ροί έν ωρισμένον υπούργημα κατά τήν λειτουργίαν. Ή βυζαντινή ευσέβεια 
είδεν εΐς τούς ύμνους, εις τον λόγον ά'μα καί τήν μουσικήν, τήν ακουστήν 
πραγματοποίησιν τών φσμάτων τών αγγέλων, τά δποια δεν ήσαν αντιληπτά 
εις τά ανθρώπινα ώτα. Οί ύμνοι ήσαν τά απηχήματα τής θείας αρμονίας 
καί ωραιότητος. Ήτο δέ ύποχρέωσις τών βυζαντινών νά ακολουθήσουν τά 
ϊχνη τών προγόνων. Ό ’Ακάθιστος ήτο μέρος τής λ,ειτουργίας καί άνεφέ- 
ρετο είς τήν εορτήν.

Πλήν τών δογματικών καί λειτουργικών αυτών γεγονότων, τά δποια 
φέρουν τον Ρωμανόν ως ποιητήν τού ύμνου προστίθενται καί τά ακόλουθα:

Εις τον ιζ' οίκον δ ποιητής άναφέρεται εις τήν υπερφυσικήν σοφίαν τής 
Θεοτόκου λέγων: «τών Άϋ-ηναίων τάς πλοκάς διασπώσα» καί είναι δήλον 
δτι πρόκειται περί τής ’Ακαδημίας τών ’Αθηναίων. "Οθεν δ ύμνος έγράφη 
προ τού 529 δτε δ ’Ιουστινιανός έκλεισε τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τών’Αθη
νών. Τούτο παραλληλίζει δ συγγρ. προς τό « Τί φαντάζονται προς ”Αρατον 
τον τρισκατάρατον... » εκ τού ύμνου εις τήν Πεντηκοστήν τού Ρωμανού.
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ΕΙς μίαν ανέκδοτον μέχρι τούδε εργασίαν της ή δεσποινίς J.E. Bickersteth 
ήρεύνησε την έπίδρασιν μιας ομιλίας « Εις την Ύπαπαντήν », άποδιδομένης 
εις τον Ίω. Χρυσόστομον, έπ'ι τοΰ κοντακίου τοϋ Ρωμανού «Εις την Ύπα
παντήν τού Κυρίου» (Pitra, A.S. I, p. 28-35). Ή δεσποινίς Β. σχολιά- 
ζουσα τό επεισόδιον τοΰ Συμεώνος αναφέρει δτι ό Χρυσόστομος καί ακο
λουθών αυτόν ό Ρωμανός είναι οι μόνοι έξ δλων των συγγραφέων ομιλιών, 
οί όποιοι χρησιμοποιούν τό άπόκρυψον Acta Pilati καί αναφέρουν δτι ό 
Συμεών στέλλεται διά νά άναγγείλη την έρχομένην σωτηρίαν καί άνάστασιν 
τοΰ μόνου φιλάνθρωπου. Ή εισαγωγή τού Συμεώνος εις τον τελευταΐον 
οικον τής ιστορίας τής παιδικής ηλικίας τού Χριστού εις τον ’Ακάθιστον 
ύμνον συνδέει τό πρώτον μέρος με τό δεύτερον, τήν δογματικήν ερμηνείαν 
τού Χριστού ως Σωτήρος τής άνθρωπότητος. Σχολιάζουσα τήν τελευταίαν 
παράγραφον τής ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου ή δεσποινίς Β. συμπεραίνει δτι 
τό πρώτον έγράφη υπό ταχυγράφων καί αργότερου οί γραφείς προσέθεσαν 
εις τό τέλος τα « ’Εγκώμια » καί είσήγαγον τον τίτλον « Θεοτόκος », τον 
όποιον ό Χρυσόστομος δεν είχε χρησιμοποιήσει.

Προσέτι υπάρχει ή επιγραφή « Προς τό' άγγελος πρω... » εις τον ύμνον 
τού Ρωμανού «Εις τον πάγκαλον Ίωσηφ» (Pitra, A.S., I, p. XXXI)1.

Ό Pitra απέδωσε τον ’Ακάθιστον εις τον Σέργιον είτε όρμώμενος από 
τά συναξάρια είτε διότι δτε έγραφε δεν είχε αποφασίσει ακόμη αν ό Ρωμα
νός έγραψε τούς ύμνους του εις τήν αρχήν τοΰ Υ' ή Η' αί. Ό Pitra δεν 
έπίστευεν εΐς τήν τελευταίαν χρονολογίαν, άλλ’ άφησε τήν ύπόθεσιν ανοι
κτήν. Ό W. συμπεραίνει, δτι ό Ρωμανός διά τού «Προς τό' άγγελος 
πρω... » τού ύμνου του εις τον πάγκαλον ’Ιωσήφ, ήθελε νά υπόδειξη εις τον 
ψάλτην δτι ό ύμνος ούτος δέον νά ψαλή συμφώνως προς τήν μελφδίαν τοΰ 
’Ακαθίστου. Εύλόγως εξάγεται δτι ό ύμνος εις τον ’Ιωσήφ είναι μεταγενέ
στερος τοΰ ’Ακαθίστου.

Εις τό τρίτον μέρος 0 W. άσχολεΐται μέ τό κείμενον τοΰ “Υμνου. Τό 
κείμενον τοΰ ’Ακαθίστου διαφέρει εις πολλά σημεία από τήν έκδοσιν τού 
Pitra. Συγκρίνων τις τό κείμενον τού Asburnham. 64 βλέπει δτι παρου
σιάζει πολλάς παραλλαγάς δφειλομένας άφ’ ενός εις τήν προφορικήν παρά- 
δοσιν τής Grottaferrata, άφ’ ετέρου εις τήν απροσεξίαν τού γραφέως.

Ούτως : ’Ορθογραφία. 'Ο γραφεύς είχεν έπηρεασθή από τήν Βυζαν

1. Τοΰτο κατ’ έμέ είναι τό σαθρότερου επιχείρημα υπέρ τοΰ δτι ό Ρωμανός 
έγραψε τόν ’Ακάθιστον. Διότι αί τοιαΰται ενδείξεις ήχου καί μουσικού προτύπου επί 
τή βάσει τοΰ οποίου ψάλλεται καί έγράφη ό ύμνος δέν είναι σύγχρονοι τοΰ Ρωμανού 
άλλά μεταγενέστεροι τής επί Ίω. Δαμασκηνοΰ διαρρυθμίσεως τής βυζ. μουσικής καί 
τού καθορισμού των οκτώ ήχων. Οί κώδικες δε διά των όποιων παραδίδονται δέν 
είναι αρχαιότεροι τοΰ δεκάτου αίώνος !
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τινήν προφοράν. ‘Η έπίδρασις τοΰ ιωτακισμού εις την ορθογραφίαν είναι 
μεγαλύτερα η εις χειρόγραφα, άτινα έ'χουσι τούς στίχους άνευ τής μουσικής.

Γράφει π.χ. λυτρωβηοα 
εκληψει 
ν λητρωαις 
δεινόν

αντί λυτρωϋεΐσα
» έκλείψει
» ή λύτρωσις
» δεινών κλπ.

Ενίοτε φαίνεται ότι ό γραφεύς δεν έγνώριζεν την σημασίαν τών λέξεων. 
Π.χ. γράφει f] πολι σου αντί ή πόλις σου.

Τό κείμενον έκδίδεται εις τάς σσ. EXVIII - Ι,ΧΧΧ (δ συγγραφεύς 
αγνοεί την υπό άειμν. Εύστρατιάδου γενομένην κριτικήν εκδοσιν τοΰ ’Ακα
θίστου καί πάσαν περί αυτού εργασίαν τού άειμν. μελετητού). Έν τελεί τής 
μακράς εισαγωγής καί μετά τινας μουσικούς πίνακας, έπιχειρεΐται μεταγραφή 
δΓ ευρωπαϊκών φθογγόσημων (σσ. 3-89) ολοκλήρου τοΰ "Υμνου. "Επεται 
υπόμνημα εϊς τήν τοιαύτην μεταγραφήν.

Δεν θά επιχειρήσω κριτικήν τοΰ ως άνω βιβλίου. Ούχί άνευ πικρίας 
παρατηρώ ότι ό συγγραφεύς δεν φαίνεται να εχη τά φιλολογικά εφόδια τά 
όποια είναι αναγκαία διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ θέματος1. Πρωτίστως δε 
δεν κατέχει τήν βιβλιογραφίαν αύτοΰ. Δεν γνωρίζει π.χ. ότι ό "Υμνος εις 
τήν Ύπαπαντήν έχει νέαν έ'κδοσιν μέ λαμπρά προλεγόμενα ("Υμνοι Β'. 
1954, σσ. 305-332). Ούδ’ ότι από τοΰ 1952 είναι έκδεδομένος Ύμνος εις 
τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου ("Υμνοι Α', ΙΔ', σσ. 301-324), γνήσιον 
έ'ργον τοΰ Ρωμανού, όπου χαιρετισμοί (οίκος α') άλλοι από τούς τοΰ 
’Ακαθίστου. Άλλ’ αγνοεί τελείως τήν μετά τό 1903 ελληνικήν βιβλιο
γραφίαν, τήν συγκεντρωμένην εις τήν «Εισαγωγήν εις τήν Βυζαντινήν 
Φιλολογίαν» τοΰ διδασκάλου μου Νικ. Β. Τωμαδάκη (έν Άθήναις 1952, 
Α', σσ. 185-191). Έάν έγνώριζε τό τμήμα αυτό τής εργασίας τοΰ κ. Τωμα
δάκη θά έπείθετο πολύ εύκολώτερον (ως έπείσθη απολύτως μετά ταΰτα καί 
ό διδάσκαλός μου) ότι ό ’Ακάθιστος ΔΕΝ είναι τοΰ Ρωμανού, προς τήν 
τεχνικήν τών ύμνων τοΰ όποιου είναι άπολύτως ξένος. ’Ελπίζω όμως ότι 
ό κ. Wellesz θά πεισθή από τήν δευτέραν (ετοιμαζομένην) εκδοσιν τής εν 
λόγφ Εισαγωγής, όπου συμπληροΰται ή όλη περί ’Ακαθίστου βιβλιογραφία. 
’Αρκεί νά θελήση νά λάβη γνώσιν αυτής.
__________________ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

1. Τούτο δεικνύει ή οίκτρά έκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ ’Ακαθίστου, δπου ό W. 
δέν ήδυνήθ-η οΰδ’ αυτόν τόν χωρισμόν τών στίχων νά έπιτύχη ( πρβλ. οίκον γ'), 
παρουσιάζων άλλους τών περιττών οίκων μέ 24 και άλλους (π.χ. τόν ιζ') μέ 25 
στίχους, είσάγων γραφάς απαράδεκτους καί άντιπαραβάλλων τόν κώδικά του προς 
μόνην τήν ύπό τοΰ Pitra τό 1872 (πρό 85 ετών!) γενομένην εκδοσιν.

27 -1 -1958

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


