
420 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

Asterii Sophistae, Commentariorum in Psalmos quae super- 
sunt. Accedunt aliquot homiliae anonymae. Edidit Marsel 
Richard. Osloae, i956, 8°, οσ. XXXIV+273 (Symbolae Osloen- 
ses fasc. supplet. XVI).

Ό καθηγητής abbe M. Richard, γνωστός διά τάς παλαιογραφικάς καί 
πατρολογικός του μελετάς εδωκε τά Υπομνήματα εις τούς Ψαλμούς τοϋ 
’Αστεριού τοϋ Σοφιστοϋ (δ' αί.), ήτοι 31 ομιλίας καί 27 αποσπάσματα 
τοϋ αΰτοϋ συγγραφέως εκ τών σειρών, εις κριτικήν εκδοσιν. Έν αρχή ή 
εισαγωγή διδάσκει περί τής χει/φου παραδόσεως καί τής ιστορίας τοϋ σχη
ματισμού τοϋ κείμενου τών ομιλιών καί τών σειρών, καί τών τής παροΰσης 
έκδόσεως κ.ά. ζητημάτων. “Επεται τό κείμενον εις κριτικήν εκδοσιν.

Κατά τήν άνάγνωσιν τοϋ κειμένου έσημείωσα προχείρως τά εξής παρο
ράματα : σ. 13, στ. 20 φονε'ις γράφε φονεϊς, 14,15 αδελφε> αδελφέ, 17,9 
όδοιπόρονβ> οδοιπόρον, 23,1,3,4 ύλλίψι ν> ϋλΐχμιν, 37,26 ουχ έαυτφ > ουχ 
έαντώ, 41,22 χαριεντώς> χαριέντως, 79,13 άκροδίται > άκροαταί, 81,22 
ύλύμω σον>·&νμφ σου, 44,11 πα'δόμεϋ·α'>πειϋόμεύα, 93,23 τοσοϋτφβ-το- 
σούτω 93 test., Eccli. 9,10>Str. 9,10, 118,19-20 άμήτω, τρυγύτωβάμητφ, 
τρνγητφ, 120,9 Γαλαταϊςβ> Γαλάταις.

Άναζητεΐται εις γραμματικός γλωσσικός πίναξ, διότι πάρα πολλαί λέξεις 
καί συντάξεις αξιοσημείωτοι : Πρβλ. λιγόψυχοι, άμμογενεΐς, δργιλόφρονες 
30,25' μισοκύριος, φιλοδέσποτος 38,9" συμβολαιογράφων 45,2Γ τόμον χάρ
του 46,Γ χαρτοφνλαξ 48,17, έκυριολόγει 52,26' εγειραν ( = ήγειραν ) 75,23' 
νωτοφοροϋσα (θάλασσα) 116,17' τάς έπηληνίονς φδάς 118,11' έχαρακώϋη, 
έδισκαφή&η (ή άμπελος) 119,11-12' ληνοβατεΐν 123,20' ύποχάρτωσις 234,4' 
άσητόβρωτος 241,6.

Καί από άλλης άπόψεως, ρητορικής κατασκευής τοϋ λόγου καί ειδήσεων 
άφορωσών εις τον βίον τών συγχρόνων τοϋ ’Αστεριού, καί παροιμιών, ό 
ρήτωρ είναι αξιοσημείωτος. Πρβλ. : « Τό μεν ίμάτιον παλαιοΰμενον δια- 
φ&είρεται, δ δε παλαιός φίλος δαφ παλαιονται, τοαοντφ πλέον οφείλει είναι 
δοκιμώτερος », 93,22-24. « "Ινα τί λαγνείας χειρόγραφον ποιείς σου τό πρό- 
σωπον 32,20-21. «'Ως τον οίκέτην δούλοι ό χάρτης, οϋτω την έταιρι- 
ζομένην δούλοι τά νίμματα ! », 33,2-3. «"Ωσπερ γάρ έν τοις γραμματείοις 
και τοΐς προικφοις καί ταις διαύλήκαις ανω μεν γράφεται πάσα ή διήγη- 
σις, είς τό τέλος δέ τοϋ σνγγράματος αυτός υπογράφει ό κύριος τοϋ πρά
γματος, και ονδεν όφελος δλφ τφ χάρτη και τφ γραμματίω, εάν μη δ κύριος 
τοϋ πράγματος είς τό τέλος νπογράψη » 45,16 εξ « Ουδέποτε κληρονόμος 
δια&ήκην λαμβάνει ζώντος τοϋ διατιβεμένον » 48,14. « Πολλάκις γάρ μι) 
λάλων άναγινώσκει δ αρχών, και δρα τον χάρτην ώς 'ικέτην καί τάς έγγρα
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φους φωνάς ώς ελεινάς Ικεσίας... » 52,3 εξ. «Έν νμνοις, ΐνα οι θρήνοι 
τοϊς άμαρτήαασι καί μετανοήαασιν εις νμνονς μετέλϋωσιν... οντω πάλιν 
οι των μετανόησαν των θρήνοι εις ϋμνους μεταβάλλονται » 85,11-16. Άξιο- 
σηιιείωτοι είναι καί οί χαιρετισμοί, δι’ ών καταλήγει ή όγδοη ομιλία: 
« Χαίρετε. Υμείς χαίρετε. ’Ιουδαίοι γάρ κόπτονται. Υμείς χαίρετε· ή 
γάρ κουστωδία τετάρακται. Υμείς χαίρετε' οί γάρ τον τάφον τηροΰντες, 
την ενθήκην μη εχοντες ολοφύρονται... » 68,8.

’Ιδού δείγματα ρητορικού ύφους: «Εύφραίνου, ώ εκκλησία 
νύμφη' ή γάρ τού νυμφίου άνάστασις άνέστησέ σε, χαμαί κειμένην καί πατου- 
μενην. Ούκέτι βωμοί δαιμόνων τα σά τέκνα μερίζονται, άλλα ναοί Χριστού 
τούς νεοφώτιστους εναγκαλίζονται. Ούκετι είδωλεΐα τυραννοΰσιν, άλλα θυσια
στήρια Χριστού βασιλεύουσιν. Ούκετι αύλοί τη χρυσή είκόνι προσκυνεΐν 
άναγκάζουσιν, άλλα ψαλμοί τφ θεφ προσκυνεΐν διδάσκουσιν. Ούκετι πόδες 
πόρνης δρχούνται Ίωάννου θάνατον, άλλα πόδες εκκλησίας πατούσι θάνα
τον. Έπαύσαντο αί άποστασίαι καί ήκμασαν αί γονυκλισίαΓ ηργηααν αι 
τραγωδίαι καί ηνθησαν αί ψαλμωδίαι... » 76,6 εξ. ’Άλλο : « Ώ νύξ, ημέρας 
λαμπροτέρα' ω νύξ, ήλιου φαιδρότερα' ω νύξ, χιόνος λευκοτέρα' ώ νύξ, 
αστραπής φαεινότερα' ώ νύξ, λαμπάδων διαυγεστέρα' ω νύξ, παραδείσου τερ- 
πνοτέρα' ω νύξ, σκότους άπηλλαγμένη' ω νύξ, φωτός πεπληρωμένη, ω νύξ, 
ή τον ύπνον διώκουσα' ω νύξ, ή άγρυπνεΐν μετ’ άγγέλων διδάσκουσα' ώ 
νύξ, φοβερά τοΐς δαίμοσιν' ω νύξ, ενιαυτού επιθυμία' ω νύξ, νυμφαγωγός 
τής εκκλησίας' ώ νύξ, ή των νεοφώτιστων μήτηρ' ω νύξ, έν ή νυστάξας ό 
διάβολος γεγύμνωται' ώ νύξ, έν ή δ κληρονόμος εις την κληρονομιάν την 
κληρονόμον είσήγαγεν » 77,10-18. Είναι φανερόν οτι ή ελληνική αύτη ρητο
ρική έπηρέασεν άμεσώτατα την ελληνικήν νμνογραφίαν ( πρβλ. ’Ακάθιστον, 
ή ύμνους Ρωμανού Μελφδοΰ) περισσότερον οίασδήποτε σνριακής, ως νομί- 
ζεται, λογοτεχνίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Κωνσταντίνον Ί. Άμάντ ον, δμοτίμου καθηγητού τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, ’Ακαδημαϊκού, 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους, εκδο- 
σις δεύτερα, Άθήναι 1953-1957 (’Οργανισμός Έκδόοεως Σχολικών 
Βιβλίων, τ. Α', α. 476 καί Β1, σ. 405.

Ή ιστορία τού μεσαιωνικού ελληνισμού ούδέποτε είχε παύσει νά έλκύη 
το ενδιαφέρον τού “Ελληνος των σκοτεινών άκόμη χρόνων τής τουρκικής 
δουλείας καί νά συγκινή το Πανελλήνιον. Αί παραδόσεις τού ελληνικού λαού
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