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censis 87 του IÇ' αϊ. Την έπιγραφήν « Γ ε ω ρ γ ί ο υ ά λ ι τ ρ ο ΐ ο . . . » παρέ

χει μόνον ό κώδιξ 'Οξφόρδης Baroccianus 56, του ΙΔ' αι., ό όποιος ανήκει εις 

την οίκογένειαν α. 

Τα μέτρα (σελ. 16—19) των "Υμνων του Συνεσίου είναι ποικίλα. Ούτως 

οι ύμνοι Α' και Β' έχουν γραφή εις μονομέτρους άναπαιστικούς, ό Γ' εις τετρα-

ποδίας σπονδείας καταληκτικάς, ό Δ' εις τριμέτρους ιωνικούς, ό Ε' και ό Θ' εις 

διμέτρους ιωνικούς, οί ΣΤ', Ζ' και Η' εις μονόμετρον, ό όποιος δύναται να ονο-

μασθή Τελεσίλλειος. 

Το έπόμενον κεφάλαιον (σελ. 20—21) διαλαμβάνει περί των εκδόσεων των 

"Υμνων. Πρώτη εκδοσις είναι ή υπό τοΰ W. Canter εν Βασιλεία 1567, άλλ' ή 

έπιβαλοΰσα την κοινήν μέχρι σήμερον διάταξιν των ΰμνων είναι ή υπό τοΰ Κρη-

τος Φραγκίσκου Πόρτου γενομένη β' έκδοσις των ΰμνων έν Παρισίοις 1568. 

Ό πρόλογος κλείεται δι' αναδρομής εις τάς άφορμάς τής ενασχολήσεως του 

επιμελητού τής εκδόσεως με τους ύμνους τοϋ Συνεσίου -αί άφορμαί είναι ή 

δυσπιστία την οποίαν έδημιούργησαν αί παρεχόμεναι υπό τοΰ Ν. Terzaghi γρα-

φαί, Οταν αύται παρεβάλλοντο προς τα χειρόγραφα. Το δε έργον είναι καρπός τοΰ 

φροντιστηρίου τοΰ καθηγητού Scevola Mariotti. 

"Επεται πίναξ συντομογραφιών καί συμβόλων των κωδίκων και των εκδό

σεων (σελ. 25—28) καί παρέπεται ή κριτική εκδοσις τών ύμνων (σελ. 31—169) 

ύπο τήν έπιγραφήν Συνεσίου Κυρηναίου, ύμνοι έμμετροι. Εκδίδονται οί γνωστοί 

εννέα ύμνοι τοΰ Συνεσίου, παρατίθεται δε καί ò παλαιότερον θεωρούμενος ως δέ

κατος ύμνος, πράγματι δέ ποίημα τοΰ Γεωργίου άλιτροΰ. "Η σειρά τών ύμνων 

εϊναι διάφορος τής γνωστής εκ τών προγενεστέρων εκδόσεων, ήτοι οί ύμνοι α'—δ' 

είναι οί γνωστοί γ'—στ', ό ύμνος ε' ό γνωστός β', οί ύμνοι στ'—η' οί γνωστοί 

ζ'—θ' καί ό θ' ό γνωστός α'. 

Ή εκδοσις όλοκληροΰται δια συμπληρώματος εις το κριτικον υπόμνημα 

(σελ. 171—186), δια πίνακος λέξεων (σελ. 187—231) καί δια προσθήκης (σελ. 233). 

Ή νέα κριτική εκδοσις τών ύμνων τοΰ Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου ήτο αναγ

καία έφ' δσον είχε διαπιστωθή ή ανεπάρκεια καί ή ανακρίβεια τής εκδόσεως τοΰ 

Ν. Terzaghi. Ή έκδοσις τοΰ Dell' Era είναι πράγματι ακριβής καί πολλαπλώς 

έπεξειργασμένη ούτως, ώστε άνεπλήρωσε το κενόν καί προσήνεγκεν άψογον κείμε-

νον κατά τας συγχρόνους φιλολογικας απαιτήσεις. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

* 
* * 

ANTONIO DELL' ERA, Appunt i sul la t rad iz ione manoscr i t ta deg l i 
Inn i di S ines io . [Εις την σειράν Temi e Testi, έπιμελεία Eugenio 

Massa, άρ. 16]. Roma 1969, σελ. X-f 1+1—108. 

Tò υπ' όψιν βιβλίον αποτελεί συναγωγήν διαφόρων μελετών τοΰ σ. "Ομως 
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τοΰτο δέν είναι απλή άνατύπωσις των άρθρων, άλλα ταύτα δημοσιεύονται μετ' 

έπεξεργασίαν καί έκ νέου διόρθωσιν. 

Το βιβλίον διαιρείται εις τέσσαρα μέρη. Έ ν τφ πρώτω μέρει ύπο την έπι-

γραφήν ((Οι κώδικες» δημοσιεύονται δύο μελέται άναφερόμεναι εις μεμονωμένους 

κώδικας της χειρογράφου παραδόσεως των "Υμνων του Συνεσίου. 

1) Ή πρώτη μελέτη αναφέρεται εις τον κώδικα Vaticanum Gr. 1390 (Q). 

Πρόκειται περί κωδικός τον όποιον ό Ν. Terzaghi είχε χαρακτηρίσει ως deteriorerà. 
Ό Q παραδίδει μόνον τρεις ύμνους (Ζ', Η' καί Θ'), κατά δέ τον σ. δέν είναι 

deterior, διότι είτε προσφέρει καλας γραφάς ε'ίτε παρέχει ενδείξεις δια τον ορθόν 

δρόμον αποκαταστάσεως του κειμένου. 

2) Ή δευτέρα μελέτη υπό την έπιγραφήν «Το πρόβλημα των Codices 

descripti» διαιρείται εις επί μέρους πέντε μελετάς κατά τάς οποίας εξετάζονται 

καθ' εκαστον οι κώδικες. 

α') "Ο κώδιξ Vaticanus Barber. Gr. 81 (F). Έ ν τη μελέτη ταύτη εξετάζον

ται αϊ σχέσεις των κωδίκων Paris. Gr. 1039 (D) καί Vatic. Barber. Gr. 81 (F) 

καί αποδεικνύεται δτι ό F είναι άπόγραφον του D. 

β') Ό κώδιξ Lugduni Batavorum BPG 67 Β, n. 107 Geel (C). Εξετάζεται 

δ ώς άνω κώδιξ ό όποιος θεωρείται άπόγραφον του Monacensis Gr. 476 καί 

codex inutili» δια την κριτικήν έκδοσιν του κειμένου των "Ύμνων. 

γ') Ό κώδιξ Ambrosianus Α 92 sup. (Ι). Ό σ. αντιτίθεται εις την άποψιν 

του Ν. Terzaghi δτι ό υπ' 6ψιν κώδιξ είναι απλούν άπόγραφον του Vaticani Gr. 

1394 (Β). Τουναντίον ό Ι καταξιοΰται, θεωρείται αυτόνομος καί παράλληλος του 

Β εντός της αυτής οικογενείας χειρογράφων, ήτοι της α, είναι δέ πολύτιμος, διότι 

δι' αύτου διεισδύομεν καλύτερον εις την γένεσιν της οικογενείας α καί εις την 

τεχνικήν της βυζαντινής παρεμβολής δια τήν μετρικήν διόρθωσιν του κειμένου 

τών Τμνων. 

δ') Ό κώδιξ Amhrosianus C 120 sup. (J). Ό ώς άνω κώδιξ είναι άπό

γραφον του κωδικός Ambros. Α 92 sup. (Ι). 

ε') Ό κώδιξ Monacensis Gr. 87 (Μ). Ό υπ' δψιν κώδιξ καίτοι ανήκει εις 

τήν οίκογένειαν β, καί υπ* αυτήν τήν ιδιότητα είναι παράλληλος προς τον Mona-

censem Gr. 29 (του ΙΣΤ' αι.) καί 6χι άπλοΰν άπόγραφον του τελευταίου τούτου 

κωδικός, έπηρεάσθη κατά τήν διαμόρφωσιν αύτου έκ κωδικός της οικογενείας α. 

Κατά τήν δευτέραν αυτήν περίπτωσιν ό Μ ανήκει εις νεωτέραν μορφήν του (υπο

θετικού) κωδικός Γ ό όποιος εκφράζει βυζαντινήν μετρικήν παρεμβολήν. 

Έ ν τφ δευτέρω μέρει υπό τήν έπιγραφήν «ΕΙς βυζαντινός διορθωτής είς 

τήν ίστορίαν της παραδόσεως» δημοσιεύονται τρεις μελέται : 

a) Eliminatio lectionum singularium : το πρόβλημα τής οικογενείας α. Ό 

Ν. Terzaghi είχε διαχωρίσει τά χειρόγραφα τής παραδόσεως τών ύμνων του Συν

εσίου είς δύο οικογενείας, τήν α καί τήν β. Ό σ. θεωρεί άρχαιοτέραν καί καλυ-

τέραν τήν παράδοσιν τής οικογενείας β. Ή οικογένεια α, ή οποία εξετάζεται έν 

τη παρούση μελέτη, σύγκειται εξ επτά χειρογράφων χρονολογουμένων άπο του 

ΙΓ ' - Ι Δ ' ai. Ιως τέλους του ΙΣΤ' αϊ. Δύο τούτων είναι άπλα απόγραφα. Έ κ τών 
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υπολοίπων πέντε οι δύο είναι κολοβοί κώδικες. ΟΙ τρεις κυρίως κώδικες ήτοι Α, 

ϊ καί Β παραδίδουν μόνον επτά ύμνους καί τον παλαιότερον θεωρούμενον ώς 

δέκατον, πράγματι δέ υμνον Γεωργίου άλιτροΰ. Οι τρεις ούτοι κώδικες εξαρτών

ται έκ της παρεμβολής Γ. Πρέπει να δεχθώμεν την ΰπαρξιν κωδικός τίνος Γ, 

διότι ουδείς τών τριών κωδίκων παρέχει τάς αύτας πάντοτε γραφάς. Οι υπόλοι

ποι δύο κώδικες δέν παρέχουν προβλήματα. 

β') Άποκατάστασις του κωδικός Γ. Ό σ. τοποθετεί τον ύποθετικον τού

τον κώδικα είς το ευρύ χρονικον πλαίσιον άπο του Θ'—Ι' αϊ. έως του ΙΔ'—ΙΕ' αϊ. 

γ') Ό ποιητής του Γ ύμνου καί ό μετρικός emendator. Ό σ. υποστηρί

ζει δτι ό Γεώργιος άλιτρός, έπ' ονόματι του όποιου φέρεται ό Ι' ύμνος, δέν εϊναι 

ό συντάκτης του κωδικός Γ. Ό κώδιξ ούτος πρέπει να τεθή άρχαιότερον διότι 

ο ύμνος Γ παραδίδεται καί ύπο κωδίκων της οικογενείας β, ήτοι παρέχεται είς 

τήν μορφήν της παραδόσεως τών "Υμνων προ της διασπάσεως είς δύο οικογενείας. 

Έ ν τω τρίτω μέρει εξετάζεται το θέμα του διακριτικού σημείου υπό τήν 

έπιγραφήν «Προσωδιακή αρχή μιας διακριτικής παρεμβολής». 'Ανήκει είς τάς 

μεγάλας ανακαλύψεις του σ. ή άνεύρεσις ενός διακριτικού σημείου—παύλας—γρα-

φομένης υπεράνω φωνήεντος. Είς τους ύμνους του Συνεσίου το διακριτικον τούτο 

σημεΐον τίθεται υπεράνω του α, άλλα μόνον του δωρικού α. Επομένως έχει με-

τρικήν σημασίαν. Τούτο εμφανίζεται ·ίς δλην τήν οίκογένειαν β άλλα και είς τήν 

οίκογένειαν α. Χαρακτηριστικώς δέν εμφανίζεται είς τον ΰμνον του Γεωργίου 

άλιτροΰ καί κατά συνέπειαν το σημεΐον τούτο δέν πρέπει να οφείληται είς αυτόν. 

Το διακριτικον τούτο σημεΐον είναι άρχαιότερον του Γεωργίου καί εκφράζει παρά-

δοσιν παλαιοτέραν τής διασπάσεως της χειρογράφου παραδόσεως τών ύμνων. 

Έ ν τφ τετάρτω καί τελευταίω μέρει υπό τήν έπιγραφήν «Υποθέσεις κρι

τικής του κειμένου» εξετάζονται κριτικώς χωρία διαφόρων ύμνων ήτοι' α') ύμνος 

Α' 3 7 - 4 3 ' β') ύμνος Α' 210 κ.έξ.-ΰμνος Β' 117 κ.έξ.· γ') ύμνος Α' 248« δ') ύ

μνος Α' 347' ε') ύμνος Β' 22* στ') ύμνος Ζ' 51· ζ') ύμνος Η' 22" η') ύμνος Θ'22. 

Το βιβλίον κλείεται διά πινάκων α') τών κωδίκων του Συνεσίου* β') τών 

άποκαθισταμένων κωδίκων γ') τών στίχων εις τους όποιους γίνονται παραπομ-

παί καί δ') τών μνημονευομένων μελετητών. Επακολουθεί δέ πίναξ περιεχομένων. 

*Ητο αγαθή καί πρόσφορος ή ιδέα τοΰ Antonio Dell' Era να συνένωση είς 

έν τα διάφορα μελετήματα του τα τυπωθέντα είς ποικίλα περιοδικά καί σχετικά 

προς τήν ύπ* αυτού παρασκευασθεΐσαν καί ίδούσαν το φώς εκδοσιν τών ύμνων 

τοΰ Συνεσίου. Πέρα τών ωφελίμων καθ' έκάστην γνώσεων, τάς οποίας άρυόμεθα 

έκ τοΰ βιβλίου τοΰ σ. διά τής μελέτης τών διαφόρων άρθρων, παρακολουθοΰμεν 

τον επιμελή παλαιογράφον, τον προσεκτικον ιστορικόν τοΰ κειμένου, τον μετρικώς 

ώπλισμένον φιλόλογον ετι δέ παρακολουθοΰμεν τήν άγωνίαν τοΰ φιλολόγου—εκδότου 

κειμένου, παλαίοντος είς τήν πολυκύματον θάλασσαν τής χειρογράφου παραδόσεως 

διά νά άνευρη τήν δρθήν γραφήν. Έ κ τών ευρημάτων τοΰ κ. 'Αντωνίου Dell' Era, 

τά όποια θά παραμείνουν μάθημα κοινον καί διά τους λοιπούς παλαιογράφους 

καί Ιστορικούς τών κειμένων, είναι το διακριτικον σημεΐον τοΰ δωρικού α. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 


