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Tfj μνήμυ τον σοφοϋ
Αύγουστον Heisenberg

Έν τφ προ μικρού δημοσιευθέντι πρώτω μέρει τής εργασίας μου περί 
τοϋ άκριτικοϋ έπους 2 απέδειξα, δτι τό εθνικόν έπος των νεωτέρων Ελλήνων, 
ή Άκριτηΐς, έποιήθη υπό τοϋ κατά τον δωδέκατον αιώνα ζήσαντος έπαρχου 
καί πρωτονωβελισσίμου Ευσταθίου Μακρεμβολίτου, δστις είναι 
γνωστός ώς συγγραφεύς τοϋ μυθιστορήματος Τά καθ’ Ύσμίνην καί 
Ύσμιν ίαν 3.

Διά τής εϊρημένης εργασίας ημών ου μόνον τελικώς λύεται τό ζήτημα 
περί τοϋ χρόνου τής ποιήσεως τοϋ μεσαιωνικού ημών έπους, άλλα καί τό 
σπουδαιότερον άποδεικνυεται, δτι ή αρχική γλώσσα τοΰ έπους δεν ήτο ή 
δημώδης Ελληνική γλώσσα τών χρόνων εκείνων, ώς υπό πολλών έπιστεΰθη 4> 
άλλα ή τών λογίων, ή γλώσσα δηλαδή, έν ή είχε γραφή καί τό μυθιστόρημα 
Τά καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν.

Πας τις έννοεΐ πόσον μέγα τό κέρδος ημών έκ τών ασφαλών πορισμά
των τής έρευνης ταύτης.

Ή προσθήκη τής Άκριτηΐδος παρά τά γνωστά αρχαία καί νεώτερα έπη 
θά υποβοηθήση μεγάλως καί τάς περί τό ομηρικόν ζήτημα έρευνας, διότι 
μεγάλως θά προαγάγη τήν συγκριτικήν έρευναν. Τό θέμα σκοπεύω νά πρα- 
γματευθώ έν ίδίφ κεφαλαίω τοϋ βιβλίου μου, διά τούτο δεν έπιθυμώ νά 
είσέλθω εΐς αυτό, αλλά νά εΐπω μόνον έν τή παροΰση διατριβή τί έν τή Άκρι- 
τηΐδι λέγεται περί 'Ομήρου.

Τό σχετικόν χωρίον διέσωσε μία καί μόνη διασκευή τοΰ έπους- είναι δε

1 Άνεκοινώθη έν συνεδρίφ τοΰ φιλολογικού τμήματος τοϋ Γ' διεθνούς βυζαντινολο- 
γικοΰ συνεδρίου τή 14’Οκτωβρίου 1930.

1 Όμηρικαί έρευναι 1. Προλεγόμενα είς τήν τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου Άκρι- 
τηΐδα καί τάς διασκευάς αυτής. Μέρος Α-, τεύχος 1, Άθήναι 1930, Librairie Inter
nationale «Eleftheroudakis».

3 Επίσης είναι γνωστόν δτι έγράφησαν νπ’ αυτού ποιήματα καί συλλογή αινιγμά
των έμμετρων- ώς έδειξα δέ καί έπιστολή τις αυτού πρός τον μητροπολίτην ’Αθηνών 
Νικόλαον Άγιοθεοδωρίτην σώζεται έν κώδικι τής Δημοσίας βιβλιοθήκης τοΰ Λενινγρα- 
δίου. Ό μακαρίτης καθηγητής Αύγουστος Heisenberg είχεν άλλοτε τήν γνώμην, δτι ό 
Ευστάθιος Μακρεμβολίτης ίσως ήδύνατο νά θεωρηθή ποιητής καί τοΰ γνωστού δράμα
τος, δπερ φέρει τόν τίτλον Χριστός πάσχω ν. Εσχάτως δμως άνεκοίνωσεν δτι δέν 
θεωρεί πλέον πιθανήν τήν είκασίαν ταύτην.

4 Περί τοΰ θέματος τούτου ίδέ καί τήν κατωτέρω δημοσιευομένην διατριβήν μου.
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αυτή ή έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Έσκουριάλου υπό ιοΰ Καρόλου Krumbacher 
άνακαλυφθείσα και υπό τοΰ καθηγητοΰ Hesseling έκδοθεΐσα. Έν αυτή 
λόγου γενομένου περ'ι τής μυθικής 'Ελένης και τοΰ πολέμου προς τιμωρίαν 
τής Τροίας προστίθεται (Ε 719):

6 Άμιρας εψεύσατο και άλλοι τών 'Ελλήνων.

Ό εκδότης τής διασκευής οΰδέν παρατηρεί' και όμως ώφειλε διά δυο 
λόγους νά πρόσκρουση: πρώτον ό Άμιρας δεν ήτο Έλλην, ώστε να εΐπη 
ό ποιητής και άλλοι των Ελλήνων δεύτερον, όπερ καί σπουδαιότερον, 
ό Άραψ Άμιρας, ό πατήρ τοΰ ήρωος χής Άκριτηΐδος, οΰδαμοΰ λέγεται ότι 
ήτο ποιητής. "Οτι τό ρήμα εψεύσατο υπονοεί ποίημα άποδεικνύεται εκ 
των επομένων στίχων:

.........................................μηδε'ις ονν άπιστή or/,
ώς λέγω την αλήθειαν τοΰ θαυμαστόν ’Ακριτη 

(ένν. εγώ 6 ποιητής τής Άκριτηΐδος).
Κατά ταΰτα άναγκαζόμεθα νά δεχθώμεν, ότι ό στίχος παρεδόθη κακώς· 

Καθ’ ημάς ό Ευστάθιος Μακρεμβολίτης ειχεν άναμφιβόλως γράψει ούχ'ι ό 
Άμιρας Ιψεύσατο αλλά ό "Ομηρος εψεύσατο.

Διά τής διορθώσεως ταύτης διδασκόμεθα νέον τι, όπερ βεβαίως δεν 
δύναται νά ξενίση ημάς· άποδεικνύεται δηλαδή ότι καί ό Ευστάθιος Μακρεμ
βολίτης, ό ποιητής δηλονότι τής Άκριτηΐδος, έγίνωσκε τά μυθιστορήματα τοΰ 
Δίκτυος καί τοΰ Φρυγός Δάρητος1 περί τής δήθεν άληθοΰς ιστορίας τοΰ 
τρωϊκοΰ πολέμου. Ό Ευστάθιος δηλαδή εδέχθη ό,τι καί άλλοι προ αΰτοΰ 
όλως παιδαριωδώς έπίστευσαν, ότι δηλαδή ή Έφημερΐς τοΰ Δίκτυος καί ή 
'Ιστορία τοΰ Δάρητος — ή έν τή λατινική μεταφράσει γνωστή ως Historia 
Daretis Phrygii de excidio Trojae — παρέχουσιν ακριβή ιστορίαν τοΰ 
τρωϊκοΰ πολέμου. Αιώνες έπρεπε νά παρέλθωσιν, ΐνα οι θρασείς συγγραφείς 
τών μυθιστορημάτων τών γραφέντων δήθεν υπό τοΰ Δίκτυος και τοΰ Δάρη* 
τος λάβωσι τήν άρμόζουσαν θέσιν έν τή ελληνική γραμματολογία.

Περί άλλων τινών σημείων, άτινα δεικνύουσι τήν σχέσιν τής Άκριτηΐ- 
δος τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου προς τά ομηρικά έπη δεν δύναμαι νά 
εΐπω, διότι περί τούτων θά ομιλήσω έν τφ δευτέρφ μέρει τών 'Ομηρικών 
μου έρευνών. Τοΰτο μόνον λέγω ένταΰθα, ότι ή ύφ’ ημών παρασκευαζομένη 
μεγάλη κριτική έκδοσις τοΰ μεσαιωνικοΰ ημών έπους θά παρουσιάση αυτό 
υπό νέαν όλως όψιν είμαι δέ πεπεισμένος, ότι θά παράσχη μεγάλας υπηρε
σίας καί εις τους έξετάζοντας τήν γένεσιν τών ομηρικών έπών καί έν γένει εις 
τούς άσχολουμένους περί τήν συγκριτικήν έρευναν.

(1915) 1930 ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

1 Ταΰτα, ώς έδείχθη, είχον άρχικώς γραφή έλληνιστί.
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