
ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ 
ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Τό ποίημα τούτο τοΰ Μάρκου Μουσουρου 1 είναι εν άξιολογώτα- 
τον ποιητικόν δημιούργημα, τό όποιον έσχε την τύχην πλείστων δσων 
έργων τής λογίας βυζαντινής καί μεταβυζαντινής παραδόσεως τοΰ πε
ζού καί τού έμμετρου λόγου, άτινα έμειναν επί πολύ εν απορία μελέ
της διά την περί την γλώσσαν εμπάθειαν τής Νεοελληνικής Φιλολο
γίας. Δηλαδή τιθέμενου πρώτου τοΰ γλωσσικού ενδιαφέροντος εις την 
μελέτην των κειμένων δεν ήτο δυνατόν να μελετηθούν, ως έδει, κείμε
να αρχαιοπρεπή μη παρουσιάζοντα τοιοΰτον ενδιαφέρον, ένφ άντιθέ- 
τως ηύνοήθησαν κείμενα δημώδη δλιγώτερον σημαντικά πλείστων λο- 
γιωτέρων 2, έφ3 δσον ή λογοτεχνική αξία δεν καθορίζεται υπό τής γλώσ- 
σης, άλλ3 ΰπ3 αυτού τού καλλιτεχνικού ποιοΰ τοΰ έργου. "Εν έκ των 
αναμφισβήτητου αξίας έργων τού ις-' αίώνος, άτινα έξεφράσθησαν διά 
τής αρχαίας γλώσσης, είναι ή ενταύθα έξεταζομένη ποιητική σύνθεσις.

'Ιστορία τού ,ποιήματος. Τό ποίημα εις τον Πλάτωνα τού 
Μάρκου Μουσουρου έγράφη κατά τον Ίόβιον3 ευθύς μετά τό 1510 * 57

‘(Στοιχειώδης περί Μουσουρου (1470;- 1517) βιβλιογρα 
φ ί α. Ρ. Iovii, Elogia virorum litteris illustrium (Βασιλεία, 1575), σελ.
57 - 58.—Τ h e ο d. Ducas, Travels in various countries in Europe, (έκ- 
δοΟέν ύπό Charles Mills, Λονδϊνον, 1822), χόμ. I, σελ. 12 - 14. —Nic· 
Komneni Papadopoli, Historia Gymnasii Patavini (Βενετία, 1726)’ 
τόμ. II, σελ. 294 - 295. — Christiani Boerneri, De doctis homini- 
bus Graecis...in Italia... (Λειψία, 1750), σελ. 219 - 232. — Rad. M e n g e, 
Πραγματεία περί ΜουσοΟρου, έν αρχή τοΰ ε’ τόμου τοΰ Ησυχίου, τής έκδόσεως 
Schmidt, Ίένα, 1868. A mb r ο is e-F i r m i n Didot, Aide Manuce 
et P Hellenisme a Venise (Παρίσιοι, 1875), σελ. 460 - 464. — ilrnile L e- 
grand, Bibliographic Hellenique, τόμ. I διά τούς ιε’ - ις-' αιών., σελ. 
CVIII - CXXIV. — Η. Pernot, Etudes de Eitterature grecque moderne 
(Παρίσιοι, 1916), σελ. 142 - 164. — N. B. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις τήν 
Βυζαντινήν Φιλολογίαν, Α', 1952,σελ. 39 - 40. —Ή λία Βουτιερίδη, Ίστο. 
ρία'τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Άθήναι, 1924), σελ. 270 - 287.—Ίο. Κ α. 
λιτσουνάκι, "Αρθρον έν τφ Έγκυκλ. Λεξ. «Ήλιου», τόμφ 13, 1953, σ. 
848 - 849, περί τοΰ Μουσοόρου, δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

’) "Οσα φρονεί περί τού ζητήματος ό ήμέτερος καθηγητής κ, Ν Τιο μα. 
δ ά κ η ς, έν σελ. 24 τής «Εισαγωγής εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν».

*) Πρβλ. Iovii, Elogia..., σελ. 57·
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(οπωσδήποτε εν Βενετία). Ό Διονύσιος Θερειανός 4 δμως δεν συμφω
νεί υποστηρίζουν, δτι τό ποίημα έγράφη πατά τά μέσα καί τέλη Αύ
γουστου τοΰ 1513, ΐνα προτεθή τής εκδόσεως τοΰ Πλάτωνος, γενομέ- 
νης κατά Σεπτέμβριον τοΰ αΰτοΰ έτους, προς έπίρρωσιν τοΰ παπικοΰ 
βουλεύματος διά την ΐδρυσιν τής Ελληνικής Σχολής τής Ρώμης, ανα
κοινωθέντος τφ Μουσοΰρφ δι5 επιστολής5 τοΰ Λέοντος I’, φεροΰσης 
ημερομηνίαν 6ην Αύγουστου 1513 καί καλοτ'σης αυτόν εις συνεργα- 
σ'αν διά την σχολήν ταύτην. Ή γνώμη αυτή φαίνεται ήμϊν πάνυ α
πίθανος διά τόν ελάχιστον χρόνον, δστις έμεσολάβησε μεταξύ τής επι
στολής καί τής εκδόσεως, Ουχί αρκετόν διά την σύνθεσιν τοΰ εκ δια- 
κοσίων στίχων τουτου καί δζοντος έλλυχνίων ποιήματος. Ουδ’ εξ άλ
λου τό κύριον θέμα τοΰ ποιήματος είναι ή προτροπή διά τήν ΐδρυσιν 
τής σχολής (πρβλ. κατωτέρω). Τέλος μή άρνουμενοι ότι πράγματι ό 
Μουσοΰρος φροντίζει εν τφ ποιήματι καί διά τήν έπίρρωσιν τής πα 
πικής ιδέας, θεωροΰμεν άσφαλές δτι τής ιδέας ταΰτης οΰσης αρκετά 
παλαιοτέρας δεν έχρειάσθη ό Μουσοΰρος νά πληροφορηθή περί αυτής 
διά τής επιστολής. Επομένως ό χρόνος τής συγγραφής τοΰ ποιήματος 
πρέπει νά τοποθετηθή άνευ περιορισμοΰ εντός τοΰ 1513 ή καί τοΰ 1512.· 

Τό πρώτον έτυπώθη6 * * τοΰτο έν αρχή τής τών 'Απάντων τοΰ Πλά

4) "Ορα Δ. Θερειανοϋ, ’Αδαμάντιος Κοραής (Τεργέστη, 1889), τόμ. Α’
σελ. 20. ’Επίσης ό Θερειανός νομίζει, δτι διά τόν αυτόν λόγον άφιερώθη καί 
όλος ό τόμος τφ Λέοντι.

6) Πρβλ. καί Ίωάννην Καλιτσουνάκιν έν «Άθηνά» 1914, τόμ. 26, 
σελ. 84: «Ό Ματθαίος Δεβαρής καί τό έν Ρώμη ‘Ελληνικόν Γυμνάσιον», όπου 
και πολλαί περί τοΰ Μουσούρου πληροφορίαι.

*) Ό R. Μ e n g e έν σελ. 50 τοΰ ε’ τόμου τοΰ Ησυχίου τοΰ Schmidt 
αναγράφει τά έξης: «’Εάν δ Montfaucon βέβαιοι δτι συνήντησε τό αρχέτυ
πον τούτου, δέν είναι αρκετά σαφές ώς λέγεται. Διότι λέγει ό σοφός έκεΐνος 
άνήρ έν bibl. bibl. mscr. novae, tom. I, p. 315a : «Asservatur in bibl. Eau- 
rentiana Medicaea: in pluteo XXXVI codex XXXV, quo continentur (et 
alii libri et) Marci Musuri in libros Platonis elegiacon carmen, quod ver- 
tit Zenobius Acciaiolus (et hoc puto Archelypum) scriptum alia manu 
cum multis rasuris». Δέν δύναμαι δέ νά διακρίνω, εις ποιον έκ τών δύο πρέ
πει νά άναφερθοΰν αί λέξεις έν παρενθέσει τοΰ Montfaucon, είς μόνην τήν 
μετάφρασιν ή προσέτι εις τό ελληνικόν ποίημα».

’Εκτός τοΰ δτι καί ελληνικού χειρογράφου ΰπαρξις οΰδεμίαν ή μικράν δύ- 
ναται νά έχη φιλολογικήν αξίαν, έφ’ δσον τό ποίημα έξεδόΰη τύποις υπό τοΰ 
ίδιου τοΰ ποιητοΰ, νομίζομεν σχεδόν βεβαίαν τήν ύπόθεσιν τοΰ Menge, δτι 
πρόκειται περί τοΰ χειρογράφου τής μεταφράσεως, ή οποία έποιήθη πρός χά- 
ριν τοΰ Λέοντος τοΰ I’, ώς ό ίδιος Menge αναγράφει περαιτέρω, δστις δέν 
έγνώριζεν έπαρκώς τήν Ελληνικήν διά νά άναγινώσκη τήν αΰτφ άφιερωϋεϊσαν 
ΰπό τοΰ Μουσούρου φδήν. Τήν ύπόθεσιν ένισχύει καί ή χρονική άπόστασις
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τωνος έκδόσεως principis 7 τοϋ ’Άλδου, εν Βενετία τφ 1513 (χωρίς τί
τλον). Λόγφ τοϋ περί τον Πλάτωνα και την φιλοσοφίαν πάθους τής 
εποχής πρέπει να ύποθέσωμεν, δτι τό ποίημα κυκλοφορήσαν μετά τοϋ 
Πλάτωνος άνεγνώσθη εύρϋτατα άρκουσης τής μεγάλης φήμης τοϋ Μου- 
σουρου*'διά την τελειότητά του δε από γλωσσικής, την εν πολλοΐς 
αρτιότητα από μετρικής πλευράς κα'ι την αξίαν του από καλολογικής 
ϊπέδρασε τεραστίως εις την μιμητικήν εκείνην ποίησιν τής εποχής, η τις 
βεβαίως δεν αποτελεί την «νεοελληνικήν συνθεσιν» 9, δμως έδωκε ποι
ητικά αληθώς δείγματα, ως ή Ινταϋθα εξεταζόμενη φδή, παρά τό ξη
ρόν των θεμάτων της και τό άρχαιόγλωσσον τής εκφράσεως.

Άναφέρομεν ενταύθα τρία ποιήματα ολίγον μεταγενέστερα τοϋ 
Μουσουρου, άτινα φέρουν καταφανείς επιδράσεις τοϋ ποιήματος 
εις τον Πλάταινα. Πρώτον τό μετά τριακονταετίαν έν Βενετίρ έκδοθέν 
ελεγειακόν ποίημα τοϋ διαπρεπούς ελληνιστοΰ ’Αντωνίου Έπάρχου 10 * 
τοϋ Κερκυραίου «εις τής Ελλάδος καταστροφήν θρήνος» “. Τό ποίη
μα άποτελουμενον εκ 206 στίχων έχει τό αυτό περίπου θέμα μετά τοϋ 
ποιήματος εϊς τόν Πλάτωνα (βλ. κατωτέρω). Ό ποιητής δηλαδή κα
τόπιν τοϋ «θρήνου εις τής Ελλάδος καταστροφήν» καλεΐ τούς χρι

μεταξΐι τής συντελέσεως τής μειαφράσεως (περί ιό 1520) καί τής έκδόσεως αυ
τής (τφ 1626).

’) Περί τής έκδόσεως ταύτης δρα Tegrand, Bibl. Hellen., τόμ. I, 
σελ. 100 - 112.

*) Ό Λ η μ. Δούκας εν τφ προλόγιρ τοΰ β' τόμου τών «Ελλήνων ρητό
ρων», (έκδοσις "Αλδου, Βενετία, 1509), γράφει·: «Πανταχόθεν όρμώμενοι τρέχου- 
σιν εΰθϋ Παταβίου συνεσόμενοι τφ Μουσούριρ, τής Μουσούρου παιδείας άπο- 
λαύσοντες. Μακάριοι οίς τοιούτιρ χρήσθαι καθηγεμόνι παρέσχεν ή τύχη!». Και 
ό'ΑλδοςΜανούτιος έντφ προλόγιρ τής έκδόσεως: «Ελλήνων ρητόρων 
λόγοι», γενομένης ιφ 1513 γράφει : «...Αϋτη ή αγάπη ιών γραμμάτων, ήτις έχει 
κάμει τήν Βενετίαν άλλας ’Αθήνας, δπου δλοι τρέχουν, διά ν’ ακούσουν τόν 
Μάρ. Μουσοΰρον τόν σοφώτερον άνδρα τοΰ αίώνος...».

“) Ό χαρακτηρισμός τοϋ Θ. Δούκα. Πρβλ. «Travels...» τόμ. I, οελ. 
12, στ. 24 - 25.

10) Περί αύτοϋ ό Legranc^vB. Η., τόμ. I, σελ. CCX - CCXXVII 
καί ό Κ. Σάθας έν τή «Νεοελληνική Φιλολογία», σελ. 160 - 168. Πρβλ. καί 
Μ ι χ. Ά. Μουστοξύδου, Άντ. Έπαρχος, έν «Πανδώρρ» (L867 - 8), τόμ. 1Ζ 
καί ΙΗ', φυλλάδια 407, 409, 410, 412.

71) Ό τίτλος τής έκδόσεως ταύτης τοϋ Έπάρχου έχει ούτως : «’Αντωνίου 
Έπάρχου τοΰ Κερκυραίου εις τής 'Ελλάδος καταστροφήν θρήνος. Τοϋ αΰτοΰ 
έπιστολαί τινες πρός ομόνοιαν συντείνουσαι τών Χριστιανών πολιτείας». Έν 
Βενετία, 1544. — Περί τής έκδόσεως ό L,egrand, ένθ. άν., σελ. 259 - 262. 
Τό ποίημα άνετύπωσεν ό 2 ά θ α ς, ένθ. άν., σελ. 163 - 168, καί ό Μούστο. 
| ύ δ η ς, έν «Πανδώρρ» ΙΗ'(1867 - 68), σελ. 37 - 38.
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στιανικούς λαούς νά είρηνεύσουν 12 13 14 καί κατόπιν νά σπεύσουν εις βοή
θειαν τής υποδουλωθείσης Ελλάδος. Βεβαίως δεν απευθύνεται προς 
τόν Πάπαν, ως δ Μουσοϋρος, αλλά προς τά έθνη αυτά επικαλούμενος 
ενίοτε καί τόν Δία ! Ή έπίδρασις όμως δεν υπάρχει μόνον εις τό θέ
μα, αλλά καί εις την γλώσσαν, την εκφρασιν καί εις τόν αριθμόν των 
στίχων ίσως. Αυτούσιοι στίχοι δεν ήτο δυνατόν νά μεταφερθοΰν, έφ’ 
όσον τό ποίημα τοΰ Μουσούρου άνεχινώσκετο ακόμη, υπάρχει όμως, 
ως καί παρά τφ Μουσούρφ (στ. 107 - 124), ή άπαρίθμησις των λιτών:

145 "Οσσα μλν Αύσονίων άρειμανέων έίλνεα άνδρών, 
δσσα δε Γερμανών, δασα τε Παιονίων, 

φυλά ιε Κελτών ήδ’ εΓ Ίβήρων βόακετ’ επ’ αίαν...
Ό στίχος 91 τοΰ Μουσούρου γίνεται :
155 Παΰαον δ’ έπισταμένως άμφοΐν μέγα νεΤκος άνάκτοιν, 

καί τό μουσούρειον: «ευθύς ες ’Ελλήσποντον όρμάοΰων» (στ. 125) γί
νεται :

175 ’Ιατρός όδόν δεικνύει και πλοϋν πόντον εφ’ "Ελλης.

Τό ποίημα όμως τοΰ Έπάρχου ούδεμίαν επιδέχεται σύγκρισιν προς 
τό τοΰ Μουσούρου. Ό «Θρήνος» είναι στιχούργημα σκληρόν καί ά- 
καμπτον κατά την γλώσσαν, ήτις πολλάκις αδυνατεί νά άρμοση εις τά 
μέτρα, στομφώδες καί λίαν αμουσον κατά τό ύφος, ούδέν έχον τής χά- 
ριτος καί τής άνέσεως τοΰ ποιήματος εις τόν Πλάτωνα Προκειμένου 
δε περί τών τοιούτων στιχουργημάτων τής εποχής εκείνης εις άρχαίαν 
Ελληνικήν ή Λατινικήν συντεταγμένων δρθώς έλέχθη, ότι «έχουν μι
κρόν εσωτερικήν αξίαν ή ανύπαρκτον τυιαύτην» 1J, ουδόλως εύσταθεΐ 
όμως άναφερομένη εις τό ποίημα τοΰ Μουσούρου ή κρίσις αΰτη.

Έν συνεχείς άναφέρομεν τό έξ είκοσι στίχων επίγραμμα τοΰ Μ ιτ- 
θαίου Δεβαρή 15 * * «Πίφ τετάρτιρ άκριρ άρχιερεΐ», ευρισκόμενον συν ίκα-

,2) Βλ. κατωτέρω Σημειώσεις, στ. 83.
131 Καί τών συγχρόνων αί κρίσεις οΰχί εύνοϊκαί’ ό Άλέξ. Νερούλης 

εις επιστολήν πρός τόν Άνδρ. Τελούνταν γράφει: «Δικαίως δέ άμφω έδησας,
συγκρΐναι βουλόμενος τόν πυράν τή μελίνη' έπήλθέ μοι τότε γελάσαι, νή τόν 
φίλιον, καί, νή Δία, πλατύν κεκίνηχα τόν γέλωτα τόν άθρηνον θρήνον έωρα 
κώς»' καί ό Μελάγχθων εις επιστολήν πρός τόν ’Ιωακείμ Καμεράριον ονομάζει 
τούς στίχους τούτους «confragosos et jejunos». Άμφότεραι αί έπιστολαί παρά 
Legrand, Β. Η., τόμ. I, σελ. 262.

14) Πρβλ. Edinburgh review for Oct. 1805.. Jan. 1806 (printed in Lon
don, 1806), σ. 346.

15) Περί τοΰ άνδρός ό Legrand, Β.Η., τόμ. I, σελ. CXCV - CXCVIII
καί ό Καλιτσουνάκι:, Ματθαίος Δεβαρής. ., «Άθηνά» ΚΤ’. Πρβλ. καί Σάθαν 
έν Νεοελ. Φιλ., σελ. 158 - 160.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 24
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νοΐς έτι επιγράμμασι τοϋ ιδίου εν αρχή τής συγγρί-αρής αυτού «De 
Graecae Linguae particulis» 1β.

Ενταύθα ό Δεβαρής επικαλείται τον Πάπαν, ως ακριβώς ό Μου- 
σοϋρος, νά βοηθήση είς την ελευθερίαν τής Ελλάδος. Έκτος τοϋ θέ
ματος, τό όποιον είναι ακριβώς τό αυτό, υπάρχουν και γλωσσικά! επι
δράσεις. Παράλληλοι στίχοι είναι ό 132 προς τον τοΰ Δεβαρή :

4 αΐαη (θείςι) τό Γραικών πολλά πέπονϋε γένος.

Προς τό χωρίον 153 - 154 :

9 Και σοφίης σννάγων καλά λείψανα δσαα ποέλ’ 'Ελλάς 
........................... καρποφόρησε ...........................

Τό χωρίον 175 - 176 τοϋ Μουσοΰρου γίνεται :

19 Σόν τε κλέος περίπυστον ές ουρανόν άστερόεντα 
ηξει, καί γαίης τέρματα και πελάγους.

Τό επίγραμμα τούτο τοσαΰτην φέρει έπίδρασιν έκ τοϋ ποιήματος 
είς τον Πλάτωνα, ώστε ομοιάζει ως περίληψις αϋτοΰ από τοϋ στίχου 
81 και εξής.

Άναφέρομεν ακόμη ενταύθα 17 τούς Ίωάννου τοΰ Μινδονίου τοϋ 
Χίου 18 είκοσι τέσσαρας στίχους άφιερωτικούς «τω άγιωτάτφ άρχιερεΐ 
Κων)πόλεως κυρίω Διονναίω» ευρισκομένους έν αρχή Μηναίου τοϋ 
’Ιουνίου 19.

Έν τοΐς στίχοις τούτοις υπάρχει αυτούσιος ό στίχος 58 τοϋ Μου- 
σούρου καί εις όμοίαν ακριβώς ευκαιρίαν είρημίνος. ’Αποδίδεται δη
λονότι ό στίχος ούτος υπό τοΰ Μουσοΰρου είς τον διδάσκαλόν του Τ- 
ωάννην Λάσκαριν (ό λόγος έν ταΐς Σημειώσεσιν), δν έφίλει ό Πάπας 
Λέων, ωσαύτως δε αποδίδεται και υπό τοΰ Μινδονίου είς τον διδά

Ιβ) MATTHAEH DEVARTI, Liber de Graecae Linguae particulis, 
παρά Φραγκίσκφ Zannetto, Ρώμη, 1588 Έν αρχή τής έκδόσεως ταύτης εΰρί- 
σκονται 21 ελληνικά επιγράμματα τοϋ Δεβαρή. — Περί τής έκδ. ό Legrand, 
Β.Η., τ. II, σελ. 52 60.

1Τ) Επιφυλασσόμενοι νά περιλάβωμεν εύρύτερον περί τών επιδράσεων τοϋ 
Μουσοΰρου είς τήν ποίησιν τής εποχής του έν συνθετική μελέτη περί τής ποιή· 
σεως τών χρόνων εκείνων.

,s) "Ορα όσα γράφει περί τοΰ άνδρός ό Legrand, Β. Η., τόμ. II, σελ. 
180 καί Σ ά & α ς, Ν. Φιλ., σελ. 201.

19) <ΑΙ άνήκονααι Άκολου&ίαι τφ Ίουτίφ μηνί», δαπάναις Άνδρέα Σπι- 
νέλλου, έπιμελΑςι δέ Γρηγορίου τού Μαλαξοΰ, Βενετία, 1558. Τό επίγραμμα είς 
τήν σελίδα ο'τοΰ 2ου φύλλου. — ΙΙερί τής έκδόσεως βλ. Legrand, Β.Η.ι 
τομ. II, σελ. 186 - 187, όστις καί άνατυποΐ τό έπίγραμμα έν σελ. 187.
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σκαλόν του Έρμόδωρον Λήσταρχον 20, ον έφίλει 6 Πατριάρχης Διονύ
σιος. Το χωρίον παρά Μινδονίιρ έχει ουτω :

11 ......................................... ’ Ερμεοδώρον
Άτΰίδος η Σπάρτης εΐκελον ήΐλΐϋέοις

14 Μουσών ελλαδικών χ’ εσπεριών 21 τρόφιμον.

Τό ποίημα τοΰ Μουσοΰρου άνετυπώθη όμοϋ μετά τοΰ Πλάτωνος 
εις έκδοσιν 22 τοΰτου εν Βασιλεία τφ 1556· Έκτοτε έπαυσεν άνατυ- 
ποΰμενον εις τάς μεταγενεστέρας εκδόσεις τοΰ Πλάτωνος λησμονηθέν, 
(ώς τοΰ lob. Serrani, τοΰ Hen. Stephani, τοΰ I. Cornarrii), έτυπώ- 
θη δ5 αΰθις τφ 1626 εν Άμστελοδάμφ υπό Philippi Muncheri εις 
ίδιον τεΰχος και υπό τον τίτλον : «Marci Musuri Cretensis carmen 
admirandum in Platonem una cum versione Latina et Zenobii 
Acciaioli23 metaphrasi poetica» 24. Βλέπομεν λοιπόν, on το ποίημα 
ε’ις τοσοϋτον εκτιμηθέν έτυχε και συγχρόνου λατινικής μεταφράσεως 
εις Ισαρίθμους στίχους’ άργότερον άπαντώμεν μεταφρασμένους τους 
στίχους τοΰ Μουσοόρου και αγγλιστί υπό William Roscoe εν τφ ερ· 
ΥΦ αΰτοΰ τφ έπιγραφομένφ : «The life and Pontificate of Leo X», 
(Αονδΐνον, 1805), καί έν σελ. 241 κ. έ. τοΰ τόμου II25.

Τφ 1763 άνετυπώθη εις Ήτον εν τη «’Απολογία τών Ελλήνων 
κατά τοΰ Henr. Gallyi» υπό Ιο. Foster26. Ό R. Menge μνημονεύει 
έκδοσιν Didot έν Κανταβρηγίμ καί έτέραν εν Παρισίοις κατά τον Gund- 
ling («Historie der Gelehrtheit», μέρος II, § CLIII, σελ. 2052) 
οΰδέν έτερον λέγων περί αυτών27. 'Ο ίδιος άνατυποϊ τό ποίημα εις 
την περί Μουσουρου μελέτην του μετά τής λατινικής μεταφράσεως τοΰ 
Ζηνοβίου Άκιαγιόλι καί υπό τίτλον: carmen Platonis (σελ. 76 - 87). 
Τό αυτό έτος (1868) δ ήμέτερος Σάθας Ιτύπωσε τοΰτο έν τή «Νεο
ελληνική Φιλολογίφ» του (σελ. 85 -90), ενφ ό Ambr. - Firmin Didot

20) Περί τοΰ άνδρός βλ. Κ. Σ ά θ α, Νεοελλ. Φιλολογία, σελ. 143 - 144- 
“Ορα καί «Έλληνιμνήμονα», 1847, σελ. 581 - 617.

21) Γραμματικώς ορθόν θά ήτο χάαπερΐων.
22) Πρβλ. Μ enge έν σελ. 50 τοΰ ε' τόμου τοΰ Ήσυχ. Schmidt·
2S) Περί αΰτοΰ (1461 - 1519) βλ. Th. Ducas, Travels..., τόμ. I, σελ. 

69 - 70 καί A.-F. Didot, Aide Manuce..., σελ. 261.
24) Βλ. R. M e n g e έν Ήσυχίφ Schmidt, τομ. Ε', σελ. 50, καί Σ ά θ α ν, 

ένθ. αν.
25) Κρίσις περί τοΰ βιβλίου έν «Edinburgh Review», ένθ. άν.
") Πρβλ. Μ e n g e ενθ.άν, καί Antoine-Auguste Renouard, 

Annales de P imprimerie des Aides (Παρίσιοι, 1831), οελ. 62.
2I) ’Ένθ. άν.
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περιέλαβεν επίσης τό ποίημα εν τφ βιβλίιρ του «Aide Manuce...» 
(σελ. 491 - 498). Έσχατη άνατύπωσις εγένετο υπό Emile Degrand 
εν «Bibliographie Hellenique», τόμ. I, σελ. (106- 112).

Πασαι αί ανατυπώσεις αύται έγένοντο όίνευ ικανής προσοχής, πα- 
ρατασσόμεναι συνήθως εις βιογραφίας περί τοΰ Μουσουρου, οί δέ ά- 
νατυποΰντες έκάστοτε δεν άπέβλεψαν σχεδόν ποτέ εις τό ποίημα αυτό 
καθ’ αυτό παρατάσσοντες τοΰτο ως δείγμα τής ποιητικής αξίας τοΰ 
Μουσουρου, περί ής πολύς ό λόγος. Ούτω τό ποίημα τυχόν ικανών 
ούχι χάριν έαυτοΰ καί ά'νευ κριτικής ανατυπώσεων πολλάκις βριθου- 
σών άντιγραφικών σφαλμάτων ουδέποτε εμελητήθη ή εσχολιάσθη, 
πλήν υπό τοΰ Φοστέρου, ώς παραδίδεται28, οΰτινος έξ άλλου τό βι- 
βλίον είναι δυσεύρετον ή ανύπαρκτον εν Έλλάδι.

Ή παρούσα εκδοσις εγένετο κριτικώς επί τή βάσει τής έκδόσεως 
principis τού 1513 καί τών μεταγενεστέρων ανατυπώσεων τοΰ Ra- 
dulfi Menge 29, Κων)νου Σάθα, A.-F. Didot καί l^mile Degrand, εξ 
ών πιστοτέρα τού Menge καί τελειοτέρα τού Degrand.

’Ολίγα τινά περί τού ποιήματος. Οί άσχοληθέντες εκά
στοτε μέ τό ποίημα δεν συμφωνούν εις τον χαρακτηρισμόν τού είδους 
αυτού. Οί πλεϊστοι εκάλεσαν τοΰτο ποίημα απλώς, άλλος έλεγείαν 30 
καί άλλος φδήν31. Καί από άπόψεως μετρικής θεωρούμενου είναι βε
βαίως ελεγεία, άλλ’ από άπόψεως περιεχομένου εις ούδέν τής αρχαίας 
ποιήσεως είδος αρμόζει. Εντεύθεν αιτιολογείται καί ή ασυμφωνία πε
ρί την ονομασίαν. Ό ποιητής αυτός ουδέ τίτλον καν θέτει εις τό ποί
ημά του.

Πράγματι τό ποίημα δεν δύναται νά χαρακτηρισθή κατά τά είδη 
τής κλασσικής αρχαίας ποιήσεως* 80 81», διότι γλωσσικώς μεν ανήκει εις αύ-

38) Πρβλ. σημείωαιν περί τής έκδόσεως Foster. Άναφέρεται ωσαύτως, δτι 
ό Foster περιέλαβε καί παρατηρήσει; τοΰ Άγγλου Marckland.

39) Έντεΰθεν έλήφθησαν αί διάφοροι γραφαί τοϋ Muticher άναφερόμεναι 
εις τό κριτικόν υπόμνημα.

80) Πρβλ. Boerner, De doctis..... έν σελ. 229.
8|) Ωδήν εκάλεσαν τό ελεγειακόν τοΰτο ποίημα ό Κ ω ν. Σ ά θ α ς, Δ· 

Θερειανός, Ίω. Καλιτσουνάκις καί Ν ι κ. Τ ω μ α δ ά κ η ς. Πρβλ. 
Νεοελλ. Φιλολ., σελ. 85, Ά. Κοραής, τόμ. Α', σελ. 19, 20, Λεξ. «Ήλιου» έν άρ- 
θρφ περί Μουσουρου καί Είσ. εις τήν Βυζ. Φιλολ., σελ. 39.

81α) Θά ήδύνατο ίσως τις νά παρατηρήση γραμματολογικήν τινα σχέσιν τοΰ 
ποιήματος τοΰ Μουσουρου μέ τούς ύμνους τοΰ αλεξανδρινού Καλλίμαχου, έξ ών 
τινες είται συντεθειμένοι εις ελεγειακά δίστιχα, απευθύνονται δμως είς θεούς. 
Ή ευρύτατα έπικρατοΰσα κατά τήν τελευταίαν βυζαντινήν καί κυρίως κατά τήν 
αμέσως μεταβυζαντινήν περίοδον (ιε' - ις·' αιώνα) συνήθεια τών λογιών, νά ά-
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την, ούσιαστικώς δμως ανήκει είς την Ιδιόρρυθμον εκείνην λόγιαν 
ποίησιν τής εποχής του, ήτις μιμείται έπιτυχώς ενίοτε την άρχαίαν κα
τά γλώσσαν και ύφος, ή εκφρασίς της δμως είναι νόθος διά την συ
νήθη άνάμειξιν τής Χριστιανικής Θρησκείας μετά των ολυμπίων 
θεών καί γενικώς τής αρχαίας νοοτροπίας μετά τής χριστιανικής. Τής 
ποιήσεως αυτήςBa, ής έσώθησαν πλεΐστα δσα επιγράμματα και όλιγώ- 
τερα πολύστιχα ποιήματα, το ποίημα τοΰ Μουσούρου είναι τό άριστον 
δημιούργημα κατά την κοινήν ομολογίαν. (Βλ. κατωτέρω είς τάς Κρί
σεις.)

Τό περιεχόμενον τοΰ ποιήματος εν συντόμφ εχει ως ακολούθως.
Ό ποιητής απευθυνόμενος έν αρχή προς τόν Πλάτωνα καλεί αυ

τόν νά κατέλθη «ες γαν λιπών χορόν ούρανιώνων», νά λάβη τό προσ- 
φερόμενον τυπωθέν τεύχος των έργων του, (ενταύθα γίνεται έπαινος 
τοΰ Πλάτωνος καί τής φιλοσοφίας του, στ. 9 - 29), καί νά μεταβή είς 
'Ρώμην, δπου θά συναντήση άνδρτ ούχί διιοιον τφ παλαιφ καί άξίφ 
ύβρεων Διονυσίφ, αλλά «σοφίης τε πρόμον και ποιμένα λαών», «τό 
καλόν έρνος τών Μεδίκων Λέοντα», «άπειρεσίων γαιάων εσσήνα». Εί- 
σελθών δ’ εν τφ άνακτόρφ τοΰ ποντίφηκος πολλούς θά ΐδη ϊδιτούς 
του έραστάς, ους ό «έπιχΰόνιος Ζευς πάντοϋεν μετεπέμιματο». (Γίνεται 
λόγος ενταύθα περί τοΰ Τω. Λασκάρεως καί II. Μπέμπο [πρβλ. Ση
μειώσεις], εξ ου μανθάνομεν δτι ό Μουσοΰρος εσχε διδάσκαλον τόν 
Λάσκαριν [στ. 59 - 64].) Οΰτοι λοιπόν ίδόντες τόν Πλάτωνα θά τόν 
οδηγήσουν προ τοΰ «Πατρός», δστις θά τόν δεχθή άσπασίως. Εκεί
νος δέ θά προσφέρη τφ άρχιεράρχη τό προς αυτόν άφιερωθέν υπό τοΰ 
’Αλδου τεύχος, αντάλλαγμα τοΰ οποίου δεν ζητεί ούτος «χρυσόν τε 
και άργυρον», άλλα τήν κατάπαυσιν τοΰ πολέμου τών Χριστιανώιν, οί 
όποιοι μάχονται «εν Εύγανέαις άρούραις», τής Ειρήνης υπό τοΰ ”Α· 
ρεως φυλακισθείσης «ές πολυβενέλες αντρον». (Πρβλ. Σημειώσεις, στ. 
83.) Κατόπιν ό ποιητής ερχεται είς τό κεντρικόν θέμα, προς χάριν τοΰ 
οποίου άλλωστε εγράφη καί τό ποίημα δλον, δηλαδή υποδεικνύει διά 
τοΰ Πλάτωνος τήν αποστολήν βοήθειας — τής «εμφυλίου χάρμης» 
παυθείσης — είς Ελλάδα προς έλευθέρωσιν αυτής από των Τούρκων, 
οίτινες ετοιμάζονται ήδη νά διαπεράσουν καί είς ’Ιταλίαν. Είς τούς 
επομένους στίχους (107 - 123) γίνεται ή άπαρίθμησις τών χριστιανι
κών λαών καί τών πολεμικών προτερημάτων αυτών, οί οποίοι πρέπει

πευθύνουν πολύστιχα ποιήματα πρός ανθρώπους (καί γεγονότα), πρέπει νά έρ- 
μηνευθή ώς έπίδρασις τοΰ ιδιαίτατα άκμάζοντος συγχρόνου επιγράμματος.

8>) Βλ. καί τό άρθρον τοΰ Ή. Βουτιερίδη έν ΜΕΕ, τόμ. 10, σελ. 
924· 926, Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία.
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νά όρμήσουν «ες ’Ελλήσποντον», προς έλευθέρωσιν τής Κων)λεως και 
σκύλευσιν τοΰ πλούτου τής ’Ασίας. «Και μετ' δλε&ρον δυσσεβέων οϋ- 
οης πανταχον ήρεμίης» θά κατέλθη πάλιν ή Δίκη επί τής γής «μηκέτι 
μηνίονσα βροτοΐς», ένφ ό Λέων θά διαμοιράζη την δικαιοσύνην επί
γης·

Κατόπιν τοΰ πατριωτικού τούτου ονείρου ό ποιητής διά τοΰ Πλά
τωνος πάντοτε προτρέπει τον Πάπαν (ως ήδη ελέχθη) νά προστατεύση 
τά ελληνικά γράμματα και νά Ιδρυση την Ελληνικήν Σχολήν έν Ρώ
μη (στ. 157 - 186).

’Από τοΰ στίχου 187 ό ποιητής λαμβάνει τον λόγον αΰθις κα'ι α
πευθυνόμενος προς τον Πλάτωνα βέβαιοί, δτι ό Λέων σεβασθεις αυ
τόν «ού νηκουστήσει» των εκείνου «ϋπο&ημοσυνών», άφ’ ου άλλως τε 
είναι πάτριον αύτφ έθος νά φιλή τήν ειρήνην.

'Ως ήδη ελέχθη τό κεντρικόν θέμα τοΰ ποιήματος είναι μία υπό- 
δειξις προσέιι δέ μία προτροπή περί βοήθειας τής Ελλάδος καί τών 
ελληνικών γραμμάτων. Παρ’ ό'λον λοιπόν ό'τι έν τφ ποιήματι κατα
φαίνεται ή φιλοπατρία τοΰ άνδρός”3, ή δλη δ’ ύπόθεσις αφορά είς τήν 
Ελλάδα, ό χαρακτήρ τοΰ ποιήματος δεν είναι πατριωτικός, άλλ’ ύπο- 
δεικτικός, συμβουλευτικός.

Έν τή προσπαθείς νά άνιχνεΰσωμεν τήν καλολογικήν αξίαν τής 
συνθέσεως ταύτης έκκινήσαντες έκ τής αρχής, δτι τό θέμα δεν διαδρα
ματίζει πρωτεύοντα ρόλον εις τήν ποίησιν34 (ως καί εις τήν Τέχνην 
καθόλου), δεν δυνάμεθα παρά νά θαυμάσωμεν τήν ποιητικήν αυτήν 
δημιουργίαν. Έν πρώτοις θά καταπλήξη ημάς ή τελεία ά^νεσις τής 
γλώσσης' ούχί οίασδήποτε αρχαίας γλώσσης δρθοεπούσης, άλλ’ αυτής 
τής «επικής» 35,τοΰ χαριεστάτου οργάνου τούτου, δι’ ου έξεφράσθησαν 
τό έπος, ή ελεγεία δ’ έν πολλοΐς καί τό άρχαΐον μέλος. Ένφ δέ γίνε
ται χρήσις καί νεωτέρων λέξεων καί ετέρων υπό τοΰ ποιητοΰ δημιουρ- 
γηθεισών, τό ύφος παραμένει «επικόν». Αυτό τοΰτο τό ύφος μεγάλο · 
πρεπές καί συνάμα χαρίεν είναι ή δευτέρα μεγάλη αρετή τοΰ ποιήμα
τος. Καί τό μέν μεγαλοπρεπές επιτυγχάνεται δι’ εκφράσεων όμηριζου- * *

**) Δ. Θ ε ρ ε ι α ν ό ς έν Ά. Κοραή, τόμ. Α, σελ. 22, γράφει: «Τις δ’ έπε- 
ξερχόμενος ιό έκ 200 στίχων μελιχρόταχον τοΰτο ποίημα δέν διαγινώσκει ευ
θύς τόν γνήσιον ελληνισμόν καί τήν φλογερόν φιλοπατρίαν τοΰ 'Ρεθυμνίου φι
λολόγου».

*4) Πρβλ. σχετικήν γνώμην τοΰ ήμετέρου καθηγητοΰ κ. Ν. Τωμαδάκη 
έν «Εισαγωγή εις τήν Βυζ. Φιλ.», σελ. 125.

8δ) Περί τής «έπικής» ταύτης διαλέκτου ευρύς λόγος έν σελ. 23 - 28 τής 
«Ιστορίας τής άρχαίσς ελληνικής Λογοτεχνίας» τοΰ Gilbert Murray, 
μετάφρ. Σ. Μενάρδου, Άθήναι, 1922.
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σών, ένφ τό χαρίεν δΓ ενός προσωπικού συναισθηματισμού ένθυμί- 
ζοντος εκάστοτε αρχαΐον έλεγειακόν η βυζαντινόν ύμνογράφον. Αυτός 
6 αληθής και προσωπικός λυρισμός 30 είναι εκείνος, δστις προσδίδει 
εις τό ελεγειακόν τούτο ποίημσ την αξίαν, περί ής πολύς δ λόγος, καί 
ανευ τού οποίου θά παρέμενε ξηρά μίμησις εκφραστικών τρόπων ύπη- 
ρετουντων ξηρόν ίίέμα.

Σχετικώς μέ τάς γλοισσικάς επιδράσεις έκ τής αρχαίας γραμματείας 
έχομεν νά ε’ίπωμεν τά εξής' λόγφ τής φυσεως τού θέματος άφ’ ενός * * 
αλλά καί τής μεγαλοφυΐας τού ποιητοΰ άφ’ ετέρου δεν υπάρχουν ξένα 
χωρία εντός τού ποιήματος, ουδέ επαναλήψεις ξένων ιδεών καί τρό
πων έκτος ελάχιστων περιπτώσεων. Αί γλωσσικαί επιδράσεις περιορί
ζονται εις παραθέσεις ουσιαστικών, επιθέτων καί ρημάτων, ως παρά 
τισι των αρχαίων, κυρίως δέ^παρ’ Όμήρφ. Τούτο, γινόμενον σκοπί
μως φυσικά καί καταδείκνυαν την μεγίστην έλληνομάθειαν τοϋ άνδρός, 
σκοπόν έχει νά καταστήση τελειοτέραν τήν άρχαιοπρέπειαν τής γλώσ- 
σης' προσπάθεια δηλονότι, ήν ήμεΐς σήμερον όνομάζομεν μίμησιν κο- 
λαζομένην, τότε όμως άπετέλει σχεδόν τό μέτρον τής αξίας. ’Ασφαλώς 
δέ διά τήν θαυμαστήν αυτήν άρχαιοπρέπειαν τής γλώσσης και ούχί 
διά τήν καλολογικήν του αξίαν ωνομάσθη τό ποίημα υπό τών συγχρό
νων του έφάμιλλον τοΐς άρχαίοις ποιήμασι (ως περαιτέρω αναγράφε
ται εις «τάς περί τού ποιήματος κρίσεις»). Γενικώς περί τών γλωσσι- 
κών επιδράσεων γίνεται λόγος ειδικός έν ταΐς Σημειώσεσι κατωτέρω. 
’Ενταύθα πρέπει νά προστεθή, ότι έκτος τοϋ Όμήρου, έξ οΰ αι πλεΐ- 
σται επιδράσεις, υπάρχουν δμοιαι έκ τοϋ Εύριπίδου, έλάχισται δέ έκ 
τοϋ Ησυχίου καί Άριστοφάνους, συγγραφέων δηλαδή, ους πρώτος ό 
Μουσοϋρος σοφώς έξέδωκεν 8Ι. Περί τών πρωτοτύπων ωσαύτως λέξεων 
καιαδεικνυουσών τό ποιητικόν κυρίως δέ τό δημιουργικόν έν τή μιμή- 
σει τής διανοίας τοϋ Μουσουρου λόγος ειδικός γίνεται εις τάς Σημεία 
ώσεις.

Κρίσεις τ ι ν έ ς περί τοϋ ποιήματος. Τό ποίημα άφ’ 
δτου έκυκλοφόρησεν έσχεν εύρεΐαν διάδοσιν καί έθαυμάσθη λίαν υπό

36) Στίχοι ώς οί 32 - 34, 93 - 98, 117 - 8, 127 - 8, 163 - 4, 189 - 192 κ.τ.λ. 
δέν είναι δυνατόν ή νά θαυμασθουν διά τήν πρωτοτυπίαν καί τόν ποιητικώτα- 
τον τόνον.

*?) «Εύριπίδου Τραχφδίαι έπτακαίδεκα», έν Βενετίςι παρ’ "Αλδφ, 1503. 
Βλ. Teg rand, Bibl. Hellen., τόμ. I, σελ. 79 — «'Ησυχίου Λεξικόν», έκδ· 
"Αλδου έν Βενετίςι, 1514. Βλ. Leg rand, ένθ·. άν., σελ. 122 - 124. — «Άρι 
στοφάνους κωμφδίαι εννέα», εκδ. Άλδου, Βενετία, 1498. Βλ. Legrand, ενΟ·’ 
άν., σελ. 45 - 50. Περί τής έκδ. τοΰ Εύριπίδου βλ. ωσαύτως εις τάς Σημειώ
σεις, στ. 9.
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376 Γ. Μ. Σηφάκη

συγχρόνων και μεταγενεστέρων, πάντων γραψάντων μετά θαυμασμού 
περί αυτού.

'Ο Paulus Iovius πρώτος βιογραφήσας τον Μ. Μουσούρον καί 
πλείστους άλλους λογίους των χρόνων εκείνων λέγει τά έξης : «Κατά 
την κοινήν ομολογίαν δύναται νά συγκριθή κατά την χάριν μέ τά αρ
χαία ποιήματα» Ββ.

Ό Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος ονομάζει τον Μουσούρον 
«ποιητήν σπανίας ευδαιμονίας» Β9.

Ό διάσημος Γάλλος ελληνιστής καί τυπογράφος Ambroise - Fir* 
min Didot γράφει : «Εντός τού ποιήματος τούτου ό Μουσοΰρος εκτυ
λίσσει συγχρόνως τήν υψηλήν ποιητικήν του έμπνευσιν καί τήν βα- 
θεΐάν του γνώσιν τής Ελληνικής .. . τήν δύναμιν τής έκφράσεως τού 
πινδαρικού τρόπου (style), δΓ ου τό ποίημα τούτο ένεψυχώθη» * 40. Ή 
κρίσις αύτη δμως αποτελεί καί τήν άπόδειξιν, ότι ή ελεγεία τού Μου- 
σούρου δεν έμελετήθη έπιμελώς ούδ’ ύπ’ αυτού τού Διδότου, ό'στις 
σπουδαίαν περί τού άνδρός καθόλου εργασίαν εξεπόνησε, καί τούτο, 
διότι όμιλε! περί πινδαρικού ύφους τού ποιήματος, πράγμα εντελώς 
ανακριβές, ώς άποδεικνύεται εκ τής σχετικής μελέτης. Ό μετρικός τρό
πος φυσικά δεν εχει σχέσιν μέ τούς τού Πινδάρου, άλλ’ ούτε γλωσσι
κήν τινα έπίδρασιν εχει τό ποίημα πινδαρικήν 41 * *.

Ό Θεόδωρος Δούκας Κρής εκ Χάνδακος, σύγχρονος τού Μουσού- 
ρου καί έκ τών πρώτων τροφίμων τού Ελληνικού Γυμνασίου τής 
'Ρώμης 4Β, όμιλεΐ περί τής ποιήσεως ούτω τού Μουσούρου : «Οι στί
χοι τού Μ. προτεθειμένοι τή πρώτη έκδόσει τού Πλάτωνος είναι τό 
άριστον δείγμα τής νεοελληνικής συνθέσεως» 4Β.

'Ο Philip. Muncher, εκδότης τού ποιήματος και τής λατινικής αύ 
τού μεταφράσεως, αμέσως εις τον τίτλον ονομάζει τούτο admiran- 
dum έπισωρεύων αύτφ πλείστους επαίνους, οΰς δυστυχώς δ R. Men- 
ge δεν μεταφέρει.

'Ο Γερμανός φιλόλογος Christianus Boerner, δστις εξέδωκε τφ 
1750 έν Λιψίςι εργον περιέχον υπέρ τάς δέκα έμβριθεστάτας περί Ελ
λήνων έν “Ιταλίςι λογίων μελέτας, άναφερόμενος καί εις τήν γνώμην 
τού Ιονΐϊ (βλ. ανωτέρω) γράφει: «Μεγίστην δόξαν ΐσην προς τό λαμ

Β8) Βλ. Ρ. Iovii, Klogia..., σελ. 57.
ΒΒ) Ν. Κ. Papadopoli, Hist. Gymn. Patavini, τόμ. II, σελ. 294.
40) A. - F. Didot, Aide Manuce..., σελ. 352.
41) Πρβλ. τάς επιδράσεις εις τάς Σημειώσεις.
4Β) Βλ. τοΰ ίδιου. Travels..., τόμ. I, σελ. 7.
**) ·Ένθ. άν., σελ. 12.
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πρόν αξίωμα, δι’ οΰ δ ποντίφηξ Λέων αυτόν έτίμησε44, παρεσκεύασεν 
εαυτφ ό Μουσοϋρος διά τοϋ έξοχου εκείνου καί «κατά την κοινήν γνώ
μην προς τά αρχαία συγκρινομένου κατά την χάριν» ποιήματος, τό 
οποίον είς έπαινον συνέθεσε τοϋ Πλάτωνος» 45.

Ό Emile Eegrand λέγει περί τοϋ ποιήματος τά έξης: «Έν τφ 
θαυμαστφ τούτφ ϋμνιρ είς τόν Πλάτωνα δ Μουσοϋρος επιδεικνύει 
ποιητικόν τάλαντον, τό δποΐον τόν κατατάσσει είς την αυτήν σειράν 
μέ τούς ποιητάς των λαμπρότερων χρόνων τής Ελλάδος» 46.

'Ο Κων)νος Σάθας ονομάζει τόν Μουσοϋρον «ποιητήν υψιπετή» 47 
οϋτω συμπληρών περαιτέρω: «'Η εξαίσια αϋτη φδή άποπνέουσα τό 
μύρον τοϋ πατριωτισμού καταδείκνυσι τήν περί τόν έλληνα λόγον δει
νότητα καί τό γόνιμον τής φαντασίας τοϋ Μουσουρου»48.

Ό Διονύσιος Θερειανός λέγει: «Καί αν μηδεμία άλλη εσώζετο εΐ- 
δησις των καλών τοϋ Μουσουρου επιτηδευμάτων καί μαθημάτων, θά 
ήρκει προς άπαθανατισμόν τοϋ άνδρός ή αθάνατος φδή, ή προτεταγ- 
μένη...»49. Καί άλλοϋ : «...κλασσικήν εκείνην φδήν λόγιρ ποιητικού 
κάλλους καί φραστικής εύρυθμίας ούχί άναξίαν των ενδόξων τής Ελ
λάδος ημερών, ικανήν δέ οπωσδήποτε νά άντιμετρηθή μέχρι τίνος προς 
τά κάλλιστα τών αλεξανδρινών χρόνων ποιητικά καλλιτεχνήματα»50.

'Ο Ιωάννης Καλιτσουνάκις γράφει: «’Άξιον ιδιαιτέρας παρατη- 
ρήσεως είναι, on δ Μουσοϋρος άποδεικνύεται διά τής φδής ταύτης 
λυρικός ποιητής άριστος, υπό τών συγχρόνων του μάλιστα τότε πολ- 
λαχώς εξυμνηθείς καί άνακηρυχθείς αυτό τούτο ως αντάξιος τών με
γάλων τής Ελλάδος ποιητών»51 *.

Έν τέλει μεταφέρομεν ενταύθα τήν κρίσιν τοϋ Ή. Βουτιερίδη 53. 
«Ή ’Ωδή είς τόν Πλάτωνα» γράφει, «είναι τό εύγενέστερον καί έκλεκτό- 
τερον τόϋν άρχαϊζόντων ποιητικών προϊόντων, δσα ήλθον είς φώς κατά 
τούς χρόνους αυτούς τής μεγάλης κινήσεως προς διάδοσιν καί μελέτην

Μάρκου Μουσουρου τοϋ Κρητός ποίημα εις τον Πλάτωνα

44) Πρόκειται περί τοϋ αξιώματος τοϋ αρχιεπισκόπου. Πρβλ. I ο ν ΐ ϊ, Εΐο- 
gia..., σελ. 58 καί Didot, Aide Manuce..., σελ. 464.

45) "Ορα Boerner, De doctis..., σελ. 232.
4β) "Ορα Legrand, Β.Η., τόμ. I, σελ. CXVI.
41) Έν τή Νεοελ, Φιλ., σελ. 84.
48) Βλ. ενθ. άν., σελ. 85.
49) Βλ. Δ. Θερειανοΰ, Ά. Κοραής, τόμ. Α', σελ. 19.
5“) Ένθ. άν., σελ. 20.
51) Ί. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι ς έν τφ περί Μουσουρου άρθρφ τοϋ Έγκυκλ.

Λεξ· «Ήλιου».
5Ϊ) Ό Β ο u τ ι ε ρ ί δ η ς, έν σελ. 282 - 6 τής 'Ιστορίας τής Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας παραθέτει άντί άλλης εΰρείας περιλήψεως παράφρασίν τινα τοϋ 
ποιήματος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/10/2022 18:01:35 EEST - 5.54.185.226



578 Γ. Μ. Σηφάκη

των αρχαίων γραμμάτων»6S, και περαιτέρω' «'Η ’φδή εις Πλάτωνά 
κυρίως αποτελεί την δόξαν του (τοϋ Μουσούρου). Εις το ποίημα τού
το.. .ό εμπνευσμένος των ελληνικών γραμμάτων καί τού ελληνικού 
πνεύματος ερμηνευτής αποκαλύπτει δλην την ποιητικήν ιδιοφυίαν του... 
Έπί πολλούς αιώνας ή ελληνική ποίησις δεν είχε παρουσιάσει τόσον 
υψηλόν δημιούργημα. Εις αυτό ό Μουσοΰρος είναι λυρικός ποιητής 
κατά τήν ευρυτάτην σημασίαν τοϋ επιθέτου καί τού ουσιαστικού. 'Η 
ευγένεια καί τό ύψος τού νοήματος καί τής φράσεως βαίνουν παράλ
ληλος' ή έλληνικότης τού λόγου καί τής σκέψεως άναδεικνύει περισσό
τερον τήν διάνοιαν τού άνθρωπιστοΰ, ό όποιος κατέχει δλον τό πνεύ
μα τού αρχαίου κόσμου καί τής εποχής του, καί τήν συγκίνησιν τού 
πατριώτου, ό όποιος θέλει τον τελευταΐον μεταξύ τών ανθρώπων πό
λεμον ως απελευθερωτικόν τής πατρίδος του διά νά κυριαρχήσουν εις 
τον κόσμον αι ανθρωπιστικοί ίδέαι. Ό ποιητής είναι ουτω γνήσιος 
τής ’Αναγεννήσεως αντιπρόσωπος καί υπέροχος τής ελληνικής συνει- 
δήσεως εργάτης»64.

Σ^η μ ε ί α> σ ι ς. Εις τήν έκδοσιν τοϋ ποιήματος διετηρήθησαν τά κεφα
λαία γράμματα είς τήν αρχήν τών στίχων, ώς ταΰτα είχον εις τήν editionem 
principem' τούτο ένομίσθη καί διά αισθητικούς λόγους. ’Επίσης είς τό υπό 
μνήμα δέν αναγράφονται αί διαφοραί κατά τήν στίξιν τής πρώτης καί τών άλ
λων εκδόσεων πρός τήν ήμετέραν.

Εις Πλάτωνα

Θειε Πλάτων, ξννοπαδέ ϋεοϊς και δαίμοσιν ήρως 
Πασσυδίη μεγάλφ Ζηνι παρεσπομένοις,

“Αρμα κατ’ ουρανόν εύρυν άελλοπόδων ότε πώλων 
Κείνος έλα πτηνω δίφροι έφεζόμενος,

5 ΕΙ δ’ αγε νϋν κατάβηϋι λιπών χορόν ουράνιώνων 
Ές γαν ψυχοφνών είρεαίη πτερύγων 

Και λάζεν τάδε τεύχος, δ σωκρατικήν όαριστυν 
’Αμφίς έ'χει και αής κεδνά γένείλλα φρενός, 

τΩ ένΐ Κοσμοτέχνης οκτώ πτνχας Ουλΰμποιο 
10 Έξ ιδίων έλκων αρχέτυπον πραπίδων

Δείματο καρπαλίμως' υπάτην σελάεσσιν απείροις 
Δαιδάλλων, τήνπερ κλείομεν απλανέα.

2 Παοονδίη Aldus || 4 έ).ά Aldus || 7 λάζου Menge. **)

**) νΕνθ. άν·, σελ. 270.
“) "Ενθ. άν., σελ. 281 - 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/10/2022 18:01:35 EEST - 5.54.185.226



Μάρκου Μουσούρου τοϋ Κρητός ποίημα είς τον Πλάτωνα 379

Τάς δ’ αρ νφεξείης μονοφεγγέας εξεζόρευαεν 
Αύζό&εν άκροζάζης άνζία κιννμένας.

15 H σφέας άρπάζουσα παλιμπλάγκζοιο κελεύ&ον 
Σύρει άναγκαίζ], ζαι δε βιηζόμεναι 

Ούκ άέκονααιεπονζαι' δμως έόν υϊμον εκάοζη 
’Έμπαλιν έξανύει βάρδων ή ζάχιον.

7Ω ένί κνδρδς ’Έρως από γαίης ϋψόσ’ άείρων 
20 Ίμέρω άμμε φλέγει κάλλεος ουράνιον.

7Ω ενι αν χρυχας φύσιν άφϋνρον οϋδ’ άμενηνοϋ 
Σκήνενς δλλνμένου δεΐξας άπολλυμένην. 

’Άλλοζε διογενών πάλιν ονρανογείζονα φωζών 
Κζίζεις, οίοι μέλει πόζνα Δικαιοσύνη 

25 Ήδέ και Εύνομίη κουροζρόφος' οϋδ’ απ’ εκείνου 
Νόαφιν άπεζραπέζην άαζεος δσαε πάλιν 

Αιδώς καί Νέμεαις. Τις εκασζά κε μυ&ολογεύοι,
“Οσαα έλεοπνεύσζοις ζαΐαδ* ενέϋου σελίαι;

Τάς γε λαβών άφίκοιο πάλιν βασιληίδα πασέων,
30 "Οσσας ονρανό&εν δέρκεζαι ηέλιος,

'Ρώμην επζάλοφον γαίης κράζος αίέν εχουσαν,
Ής διά μεσσαζίης Θύμβρις έλισσόμενος 

Κοίρανος εσπεριών ποζαμών κεραζηφόρος εϊαιν 
Ου&αρ πιαίνων βώλακος Αϋαονίης.

35 Έλ&ών δ’ ον Σικελών δλοόφρονα κεϊ&ι ζύραννον 
' Ωμοφάγον, Σκύλλης λευγαλέης ζράφιμον, 

Ύβριοζην Μονσέων Διονύσιον, αλλά γε δηεις,
'Ω ζόδμοιον ιδεΐν φώζα μάζην έπάϋεις,

’Αμφόζερον σοφίης ζε πρόμον καί ποιμένα λαών, 
40 Όππόοοι Ευρώπην ναιεζάουαιν ολην'

Λαυριάδην έραζης Φλωρενζίδος άσζέρα πάζρης 
Λαμπρόν, άζάρ Μεδίκων ζών δνομασζοζάζων 

Τηλεϋ·όον καλόν έρνος, αειθαλές, άγλαόκαρπον, 
Το πριν ’Ιωάννην νϋν δ’ αρ άπειρεοίων 

45 Γαιάων εσσηνα, Λέονζα, κράζισζον Όλύμπου 
Κλειδοϋχον' ζοϋ νεΰμ’ ώς Αιός άζόμεϋα'

13 εφεξείης Sathas |] 16 βιαζόμεναι Didot || 27 μνύολογεύει Sathas || 31 
Αναωνίης Sathas || 37 δήεις Sathas, Didot || 38 roV corr. Menge | δμοιον 
Sathas || 43 τηλε&όσε (?) Sathas || 44 aoa corr. Didot.
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Πας ον άναξ σέβεται γοννοΰμενος, ουδέ τις αντφ 
Τολμά σκηπτούχων αντιφεριζέμεναι.

ΕΙσβάς δ’ όλβιόδαιμον άνάκτορον εύ&υς έραατάς 
50 Σειο, Πλάτων, πολλούς δψεαι εν μεγάροις

Παντοίαις άρεταισι μεμηλότας ήδ’ δαριστάς 
Τερπνούς και πινντούς Ζηνός έπιχάονίον, 

Πάντοϋεν οϋς αυτός μετεπέμιρατο και σφίαι χαίρει 
Τιμήεντα διδούς καί πολνολβα γέρα.

55 ’Έξοχα δ’ αν περί κήρι φιλει δύο- τον μεν άφ’ Ιρής
'Ελλάδος, ονχ ενα των, οι πελόμεσάα τανΰν 

'Ρωμαίοι Γραικοί τε καλεύμενοι, αλλά παλαιούς 
’ Ατέλίδος ή Σπάρτης εΐκελον ήμιάέοις' 

Αασκαρέων γενεής έρικυδέος άκρον άωτον 
60 Καί τριπροσωποφανούς οννομ’ έ'χοντα ύεού.

"Ος μ’ ετι τυτάόν έόντα πατήρ άτε φίλτατον υιόν 
Στ ερχόμενος περί δη στέρξεν από κραδίης- 

Καί μοι στεΐνος όδον προς Άχαιΐδα μούσαν άγούσης 
Δεΐξεν άριγνώτως μοννος έπιστάμενος.

65 Τον δ’ ετερον τριπλαΐσι κεκασμένον εύεπίησι
Καί πλασάέντα τριών χερσί σοφαϊς Χαρίτων 

Βεμβιάδην ηρώα’ πατήρ δέ συνίστορα πάντων 
Θηκεν απορρήτων οϋατα τονδε μέγας 

Πάντα οί έξανδών μελχδήματα πορφύροντος 
70 Θυμού άναπτύασων τ’ ήτορ ενερέλεν δλον.

Κείνοι δη σ’ εσιόόντες άγινήσονσιν ές ώπα
Πατρός, δ δ’ άσπασίως δέξεται' αλλά σύπερ,

ΤξΙ Θέμις, άχράντου δράξαι ποδός- «'Ίλαάι», λέξας, 
«ΤΩ πάτερ- ώ ποιμάν, ΐλαέλι σαΐς άγέλαις- 

75 Δέχνναο δ’ εν μεν έως δώρον, τόπερ ’Άλδος άμύμων 
Δεψηταϊς ερίφων γραπτόν Ιν άρνακίσι 

Πρόφρων αοι προΐηοι, διοτρεφές" αύτάρ αμοιβήν 
Τήσδ’ εύεργεσίης ήτεε κείνος άνήρ,

Ονχ ϊνα οί χρυσόν τε καί άργυρον, ονδ’ ΐνα πέμιρης 
80 Έμπλείην ρηγέων λάρνακα πορφνρέων,

Άλλ’ ΐν’ άποσβέσσης μαλερόν πυρ άλλοπροσάλλον

48 άντιφερεζέμεναι Sathas || 51 άρεταΐς Didot, Legrand || 54 πολίολβα 
Sathas || 57 καλούμενοι Didot, Menge, Legrand, Sathas || 62 καρδίης lapsu 
oculi scr. Didot, Sathas || 73 T1 Aldus || 74 Γλαύι Aldus || 79 πέμχμης Al
dus || 81 άποσβέασης Aldus.
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Μάρκου Μουσοόρου ιοΰ Κρητός ποίημα είς τόν Πλάτωνα 381

"Αρηος, τω νυν πάντ' άμα&ννόμενα 
"Ολλυται. Ούκ άΐεις ώς Ενγανέαις εν άρυνραις 

Πάντα πλέω λν&ρον, πάντα πλέω νεκύων ;
8δ Παίδων δ’ οίμωγήν καί ύηλντερών δλολυγήν

"Ωκτισε μεν Κύκλωψ, ωκτιοε δ' Άντιφάτης' 
Φλόξ δ' δλοή τεμένη τε ϋεών οίκους τε πολιτών 

Δαρδάπτει μογερών τ’ αγρονόμων καμάτους' 
"Οοοων δ’ ανίλ’ °.Ηφαιοτος έφείοατο, ταΰΓ άλαπάζει 

90 Βάρβαρος ου οτοργήν ονδ’ ελεητυν έχων,
Παΰοοτάναξ, χάρμην εμφύλιον' ενέλεο σοΐοιν 

Υιάοιν ειρήνην κα'ι φιλότητα, πάτερ,
Σχέτλιος ήν τεταγών ’Άρης πολύβενΰ'ες ές άντρον 

Τ Ωοε λίϋοις φράξας πώμα κατωρνχέοιν.
95 'Αλλά ον μιν μοχλοΐοιν άνέλκνσον ήδε Αόγοιυ 

Δεΐξον ίδεϊν Θείου λάτρισιν άρτεμέα 
Ειρήνην, πολύκαρπον, ένφρονα, βοτρυόδωρον, 

ΕΙρήνην κόομω παντ'ι ποΰεινοτάτην.
Αντάρ αριάμη&έντας έπιπροΐαψον άπαντας 

100 Τουρκογενών ανόμοις έ&νεσιν αίνολύκων’
Οΐ χέλόνα δονλώοαντες Άχαιίδα νυν μεμάαοι 

Νάνοι διεκπεράαν γην ές Ίηπυγίην 
Ζεϋγλαν άπειλοΰντες δονλειον επ' αυχένι βήσειν 

“Αμμιν, άϊοτώοειν δ' οϋνομα Θειοτόκου.
105 'Αλλά ον δή πρότερος τεϋξον οφίοιν αίπνν δλεΰρον 

Πέμψας είς Άσίης μύρια φϋλα πέδον' 
Χαλκεοέλωρήκων Κελτάων άονριν Ένυώ

"Ιππους κεντονντων πρώοοιν είδομένους, 
Αίϋώνων μετέπειτα οακέοπαλον έιλνος Ίβήρων 

110 Και μέλαν Έλβετίης πεζομάχοιο νέφος'
Γερμανών τε φάλαγγας άπείρονας άνδρογιγάντων, 

Τοΐς δ’ επί Βρεττανών λαόν άρηϊφίλων'
Πάοης τ' Ίταλίης δσ' άλεύατο λείψανα πότμον,

Ουδέ διερραίο&η δούραοιν άλλοϋρόων.
115 'Άλλοι μέν τραφερής δολιχάς άναμετρήοαντες 

Άτραπιτούς άν’ δρη καί διά μεοαόγεων

88 τε Sathas || 102 νεώοι (?) Sathas | διεκπεραά(\) Sathas : διεκπεράανDi- 
dot || 103 ζενγλαν Didot || 108 κεντώττων Sathas | πρωόοιν Sathas || 110 έλ
βετίης Aldus || 114 δονρεσιν Sathas || 115 δολιχής Sathas || 116 άτραπετούς 
Sathas | μεοογέων exhib. Didot.
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Καί ποταμών διαβάντες αεί κελάδοντα ρέείλρα 
Δυομενέεοοι γένους κήρα φέροιεν εμού 

Θωρηχέλέντες δμον συν ΤΙαίοσιν άγκνλοτόξοις 
120 Τοΐς ΰαμά Τονρκάων αΐματι δευομένοις'

Αντάρ χιλιόνανς Βενέτων άλός άρχιμεδόντων 
Ουλαμός ώκυάλοις όλκάοι μαρνάμενος 

Και νέες ’Ισπανών μεγακήτεες ούρεοιν ϊοαι,
Αΐ κορυφάς ιστών έντός έχουοι νεφών,

125 Ευέλνς ες ’Ελλήσποντον (υπέρ καρχήσια δε σφέτυν 
Αίέν άειρέσϋω σταυρός άλεξίκακος)

ΌρμάοΊΔων' ήν γάρ τε πόλει Βυζαντίδι πρώτη 
Νόστιμον άστράψη φέγγος ελευέλερίης,

Αυτήν κεν έλλάσαειας άμαιμακέτοιο δράκοντος 
130 Συντρίψας κεφαλήν ταλλα δε τυΐο μέλη

’Βει’ άλαπαδνά γένοιντο' λεώς διι έλάρσος άείρας 
Γραικός δ δονλεία νυν κατατρυχόμένος 

Άρχαίης αρετής, ΐν’ ελεύθερον ήμαρ ΐδηται,
Μνήοεται ουτάζων δήϊον ενδομυχως.

135 Αντάρ έπε'ι κτείνωσιν αλάστορας ή πέραν ’Ινδών 
Φεύγοντας κρατερα γ’ έξελάσωσι βίη,

Αύτήμαρ συ ϋεοΐς επινίκιον ύμνον άε ίδιον 
Καί μεγάλης χαίρων εϊνεκε καμμονίης 

Άνδράαι νικηταΐς στεφανηφόρα κράατ’ έχονσιν 
140 Άσίδος άφνειής πλούτον απειρέσιον,

Τονρκάων αφενός τε, ρνηφενίην τε καί όλβον,
’Εξηκονταετής ον σννέλεξε χρόνος,

Χεροί τροπαιονγοις διαδάσσεαι αιΑρακάς" ο’ί δ’ αν 
Σκυλοχαρεΐς πάτρης μνηαάμενοι σφετέρης 

145 Μέλψονται κα&’ δδόν παιήονα καί πρνλιν δπλυΐς 
Όρχήσονται όλα ψνχα αγαλλόμενοι.

Καί τότε δη ποτί γαιαν απ' ουρανού ευρυόδειαν 
Πτήσεται ’Αοτραίου πρέοβα Δίκη ΰυγάτηρ 

Μηκέτι μηνίονσα βροτοΐς' έπε'ι ονκ άλιτρόν,
150 Άλλ’ εαται χρνσονν παν γένος ήμερίων

Σεΐο ϋεμιστενοντος όλη γέλονί καί μετ’ όλεθρον 
Δυοσεβέων ονσης πανταχοϋ ήρεμίης.

117 αεικελάδοντα Sathas || 123 Ισπανών Aldus || 124 ίσιων Aldus || 128 
άστράψη Aldus || 131 γένοιτο corr. Menge || 138 εϊνεκα Sathas || 141 αφενός τε 
Sathas | ρνηφενίαν Sathas || 146 δλα ψυχα Aldus || 152 ήρεμίης Aldus : Mun- 
cher depravavit verbum in ήμερίης.
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Καί τα μεν είθε γίνοιτο' μαθήμασι ννν δε παλαιών 
'Ελλήνων, ώναξ, αρκεαον οίχομένοις'

155 Θάρσυνον δ’ Έκάτοιο φιλαγρΰπνους νποφήτας 
ζΐώροτς μειλίσσων και γεράεαπι βεών.

ΓΙαντοδαποΰς τε, πάτερ, ξνναγείρας ήμέν ’Αχαιών 
Ήδε πολνσπορέων νΐέας ’Εσπεριών 

Πρωθήβας καί μήτε φρενών επι δενέας έσβλών 
160 Μήτε φυής μήτ' ονν αίματος ευγενέος

Έν 'Ρώμη κατάνασσον ίπιατήσας αφίσιν άνδρας,
Οΐ αώζουσι λόγων ζώπνρον ώγνγίων.

Ναίοιεν δ’ άπάνευθε πολυσκάρβμοιο κυδοιμοϋ 
Νηϊάδων προχοαΐς γειτονέοντα δόμον.

165 Τω δ’ Έκαδημείης δνομ’ εΐη κνδιανείρης
Ζήλφ τφ προτέρης, ήν ποτ’ εγώ νεμόμην 

Κονροις ενφνέεσσιν επισταμένως όαρίζων,
Τους γ’ άναμιμνήσκων, ών πόρος αυτοί (σαν.

Άλλ’ ή μέν δή δ λωλέ' αν δ’ ήν καινήν αναφήνης,
170 "Ενθεν αρ εύμαθίης πυρσός άναπτόμενος

Βαιον από σπινϋήρος άναπλήσει μάλα πολλών 
Ψυχάς ήϊθέων φωτός άκηρασίου.

’Εν ’Ρώμη δέ κεν αυθις άνηβήσειαν Άβήναι 
Αντί τοι Ίλισσοΰ Θύμβριν άμειψάμεναι.

175 Ταΰτά τοι εκτελέσαντι κλέος, πάτερ, ουρανόμηκες 
Εσχατιάς ήζει μέσφ’ §ς Ύπερβορέων.

Ποια γάρ ποτέ γλώσσα τεήν, ποιον στόμα, φήμην 
"Η αγορητάων ή καί άοιδοπόλων 

Οΰκ αν έφυμνήσειεν, αμαυρώσει δε τις αΙών 
180 Τηλεφανή τοίης πρήξιος άγλαΐην ·

Ταντα τεον γενετήρος αοίδιμον ήδε προπάππων 
Πάντα; επ’ άνϋ·ρώπονς οννομα βήκαν, αναξ.

Τών δέ σέ&εν προτέρων βάξις κακή άρχιερήων 
Κακκέχυται, ατε δή πάμπαν άρειμανέων 

185 Καί τε φιληδούντων άνδροκτασίαις άλεγειναϊς 
Καί κεραϊζομένοις αστεσι τερπομένων».

157 ξννεγείρων Sathas | ή μεν Muncher || 158 ή δε Muncher | κο/.υοπε
ρέταν Sathas || 162 λόγον lapsu manus scr. Muncher j| 165 Έκηδημείης 
Sathas: Άκαδημείης Didot, Legrand || 166 προτέρφ corr. Sathas || 167 ευ- 
φυίεοοιν Sathas | έπιοταμένων Didot, Legrand || 169 αναφήνης Aldus : ava- 
ψήνης Menge II 181 γενηιήρος Sathas I άοίδημον Sathas II 182 άνθρώποις Satha§ 
|| 183 βάξις Aldus || 181 κακκέχντ ’ Legrand || 185 φίλη δούντων Sathas,
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Τοΐα αν παρφάμενος πείθεις οπεύδοντα παρορμέων,
Θείε Πλάτων, έπεί οί πάτριόν έστιν ε'άος 

Ειρήνην φιλέειν, έχάς Ανσονος ώ&εμεν αιης 
190 'Ρίμφα ταλανρινον, βαρβαρόφωνον ’Άρη

Ήδ’ 'Ελίκωνιάδων έλλήνιον άλσος όφέλλειν 
Όρπήκεοσι φυτών άρτι κυϊσχοαένοιν.

Ναι μάν ενμεγέ&ους οέο μορφής έχπρεπές είδος 
Καί τε &εοΐς ιχέλην ά&ανάτοισι φυήν 

195 Και γεραρονς ώμους βα&υχαι τήεντά τε κόομον 
Παλλεύκον κορυφής κείνος άγαααάμενος,

Αιδεσάείς τε σέβας πολιών και σεμνά γένεια 
Ού νηκουστήσει σών ϋποάημοσυνών 

Ιίειϋοϊ άελξινότρ κηλούμενος. ’Αλλά τοι ώρα 
200 Πτηνόν έώντι &εών άρμα καάιπτάμεναι.

189 φιλέεις Aldus, Muncher corr. || 191 έλικωνιάδιον Aldus | ’Ελληνικόν 
Sathas || 192 όρπήκεοσι Didot, Degrand, Muncher || 193 ευπρεπές SathaS 
|| 194 ίκέλην Aldus, Legrand corr. || 190 κορνφας Sathas || 200 εών τι Sathas

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ!

σι. 1. Άν ή έκφρασις «δεοί και δαίμονες» δέν ήτο τόσον συχνή, θ·ά ήτο δυνα
τή ή διόρΟωσις : «καν δαίμοσιν ήρωςν δαίμονες=αί ψυχαί των τοϋ χρυ 
σοϋ αίώνος άνδ-ρώπων, καβ·’ Ησίοδον, "Εργ. καί Ήμ. 121.—Ήρως= 
divus' ώς καί παρά Δίωνι κ. 66.41.

στ. 6. Ή λέξις ψυχοφνής (= ό εχων τήν φυήν τής ψυχής, ό πνευματικός, ό έκ 
πνεύματος) οΰδαμοΰ απαντάται παρ’άρχαίοις καί μεταγενεστέροις. Προ
φανώς συνετέΟη υπό τοΰ Μοιισούρου.

στ. 7. Ή έννοια τοΰ βιβλίου εις τήν λέξιν τεύχος μετά τούς Αλεξανδρινούς. 
(Caesarius, Patrologia Craeca 38, στ. 1011)

στ. 9. Κοσμοτέχνης = ό Θεός. Ή λέξις όφι ίλεται είς τόν Συνέσιον (370 - 413 
μ.Χ.)' ύμνος τρίτος, σελ. 327 D, στίχ 424. (Έκδοσις Dionysii Petavii, 
Παρίσιοι 1631.)—'Όλυμπος ενταύθα μέ τήν σημασίαν τού ουρανού, στε
ρεώματος (πρβλ. Voss έν σελ. 586 των Γεωργικών τού Βιργιλίου. 3.261). 
— 77τΰ£=(μεταφορικ.) Ιδεατή πτύχωσις τοΰ στερεώματος, άστήρ ώς καί 
παρ’ Ευριπίδη, Όρέστ. 1631 : έν αίθέρος πτυχαϊς' Ελένη 44 : έν πτυ' 
χαισιν αίΌερος. ’Εμφανής ή σχέσις πρός τόν 84ον στίχον τών Φοινισ- 
σών: «Ζεύ, φαεινάς ουρανού ναίων πτυχάς». Είς τούς στ. 9 - 18 γίνεται 
λόγος περί τού πλανητικού συστήματος' άναφέρεται είς τόν τού Πλάτω
νος διάλογον «Τίμαιον», δπου, ώς γνωστόν, εκφράζεται περί δημιουρ
γίας θεωρία. Ή ανωτέρω μεταφορά, συχνοτάτη παρΈύριπίδη, δέν έτ- 
πλήσσει άπαντωμένη είς τόν Μουσοΰρον πρώΤον κριτικόν εκδότην αυ
τού. (Πρβλ. Εΰριπίδην, έκδ. Kirchhoff (Βερολινον, 1855), τόμ. I, πρό
λογος, σελ. 11, καί Leg rand, Β.Η., τόμ. I, σελ. CXIII.)
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οχ. 15. Ή χρήσις τής κελεύ&ον πρός δήλωσιν τροχιάς άσιέρος παρά Σοψοκλεΐ, 
Τραχίν. 131 καί Ευριπίδη, Ελένη 313.

σι 18. Έξανύω' συχνοιάιη λέξις τού Εύριπίδου' Φοιν. 161, Τρω. 232, Ίφ. έν 
Ταύρ. 897.—Βάρδιον' τύπος ούχΐ είθισμένος, ον ό Μουσοϋρος πιθανώς 
παρέλαβε από χόν Ησύχιον, δπου δμως σήμερον άναγινώσκεται βράδιον. 
(Πρβλ. Μ e n g e, σελ. 76.) Συνήθως ό συγκριχικός τύπο; είναι βραδύτε- 
ρος (καί βαρδύτερος), σπανίως ποιητικό; βραδιών (οΰχί βαρδιών) έν Ή- 
σιόδ. Έργ· κ. Ήμ. 526.

οχ 19 - 20. Οί στίχοι άναφέρονται είς τό «Συμπόαιον».
οχ. 21 - 22. Ή άνσφορά είς χόν «Φαίδωνα».
σχ 23. Ονρανογείχων ή λέξις δέν απαντάται ούτε παρ’ άρχαίοις, ούτε παρά 

βυζανχινοϊς· φαίνεται, δχι έδημιουργήθιι ύπό χοΰ ποιηχοΰ καί ή σημασία 
της (επιθετική) είναι ό γείτων τών ουρανίων, 6 δμοιος χοΐς ουράνιοι;- 
ό θεϊκό;. —Οί στίχοι 23 - 27 ομιλούν περί ιής «Πολιτείας».

στ. 27 Καί παρ’ Ήσιόδφ έν Έργ. κ. Ήμ. ή Αιδώς συνάπτεται τη Ν’εμέσει.
στ. 31. Κράτος γαίης' καί έν Θουκ. VIII 24. 1.
στ. 33. Κεραιηφόρος' σπάνιος τύπος αντί τού κερασφόρος. ’Απαντάται παρά 

Φαίσιψ, σχόλ. Πινδάρου Π. 4, 28.
σι. 38. Τόΰ’· τότε μάλλον καί οΰχί τόθι λόγφ τής είς ιόν στ. 35 ΰπάρξεως τού 

κεϊθι. Ό Μ e n g e πρός διάκρισιν έγραψε χότ’ άπαράδεκτον βεβαίως 
διά τό φθογγικόν πάθος.

στ. 43. Τηλεϋόον συνάπτεται μεχά χοή καλού έν Όμήρ. Ίλιάδ. Ρ 55.
σχ. 44 - 15. Καί έν Ίλιάδι Υ 58 ή λέξις άπειρεοίη ώ; έπίθετον τής γής.— Έθ

αψα' ή λέξις (δνομαστ. έσσήν) δέν απαντάται παρά τοΐς ’Αττικοί;. Ό 
Μουσοϋρος πιθανώς παρέλαβε αυτήν έκ τού Ησυχίου καί τού Μεγ. ’Ετυ
μολογικού, δπου ερμηνεύεται παρ’ Ήσυχίφ μεν: «βασιλεύς, ήγεμών», έν 
Μεγ. Έτυμ. δέ : «ό βασιλεύς κατ’ Έφεσίους άπά μεταφοράς τού μελιό 
σών βασιλέως». ’Αλλά καί Ζ ω ν α ρ ά ς καί Σ ο υ ΐ δ α ς παραδίδουν 
ωσαύτως, καί Θεόγνωστος έν Crameri Anecdotis, τόμ. 2, σελ. 7,14 
Ή σχέσις μέ τάς μέλισσας προήλθεν έκ παρετυμοί.ογίας τής λέξεως έκ 
τού έσμός (= τό σμήνος, συνήθως τών μελισσών), ιό όποιον δμως νΰν 
λαμβάνει πάντοτε δασεϊαν. Ή λέξις δέν φαίνεται ελληνικής ριζης ώς ό 
Tittmann παρετήρησε (πρβλ. Θησαυρόν Στεφάνου έν λ.), σχέ- 
σιν Ιχουσα μάλλον τφ έβραϊκφ hoschen καί τφ χαλδαϊκφ Λαείη(= δυ
νατός, potens) —Όλυμπον' καί πάλιν μέ τήν έννοιαν τού ουρανού.

στ 49. Άνάκιορον' ή σύγχρονος έννοια μόνον παρά βυζαντινοΐς. (Πρβλ. Λεξι
κόν Σοφοκλέους )

στ. 52. Ζηνός έπιχ&ονίου' πρόκειται περί τού Λέοντος.
σι. 54. 7ιμήενια γέρα' καί έν Όμ. Όδυσ. α 312 υπάρχει τό τιμήεν ώς έπίθετον 

τού δώρου.
στ. 55. Τό περί κήρι (= έκ βάθους καρδίας) συχνότατον π.ιρ’Όμήρφ. Μετά τού 

ρήμ. φιλεϊν έν Ίλ. Ν 430 καί άλλαχοΰ.
στ. 60. Τό έπίθιτον τριποοοωποφανης φαίνεται καί αυτό δημιουργηθέν ύπό τού 

Μουσούρου, αντί τού συνήθους τριπρόσωπος. Τριπροσωποφανή θεόν ο
νομάζει τόν Ίανόν, άν καί δέν μυθολογείται υΰτος ώ; τριπροσωπυς, άλ" 
λά συνήθως ώς διπρόσωπος καί σπανίως ιετραπρόσωπος (quadrifronsV 
Έν τοΐς στ. 55 - 64 όμιλεΐ περί τού διασήμου Ίανού ή Ίωάννου Λασκά- 
ρεως (1445 - 1535), δστις ύπήρξεν έκ ιών έπιφανεσχέρων άνδρών τών
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γραμμάτων, ακόμη δέ καί τής πολιτικής τής εποχής. (Περί τοΰ άνδρός 6 
lovius έν Elogiis, ό Boerner, De doctis hominibus Graecis 
in Italia, ό Boerje Knoes, Un ambassadeur de Γ Hellenisme- 
Ianus Lascaris - et la tradition greco - byzantine dans Γ huma- 
nisme fran^ais, Upsala, 1945, καί ό Legrand b Bibliographie 
Hellenique, [τόμ. I, σελ. CXXXI - CLXII].) Οί στίχοι αυτοί κατέστη
σαν γνωστότατοι διά τήν έξ σύτών πληροφορίαν, καθ’ ήν ό Ί. Λάσκα- 
ρις ύπήρξεν ό διδάσκαλος τοΰ νεαρού Μουσούρου έλθόντος εις ’Ιταλίαν, 

στ. 63. Στεϊνος' καί έν Όμ. Ίλ. Ψ 419 : *στεΐνος όδοΰ».
στ. 07. Βεμβιάδης είναι 6 περιβόητος Πέτρος Bembo (1470 - 1547), ιδιαίτερος 

γραμματεΰς τοΰ πάπα Λέοντος καί μυστικοσΰμβουλος, είς τών έξοχωτέ- 
ρων συγγραφέων τής ’Αναγεννήσεως, άριστος φιλόλογος καί συνεργάτης 
τοΰ Άλδου. (Περί τοΰ άνδρός δρα: S p i n g a r η, History of Criticism 
in the Renaissance, έκδοσις β' έν N. Ύόρκτ), 1906, S y ηι ο n d s, Re
naissance in Italy, Λονδΐνον, 1881, T rab a 1 z a, Storia della gram- 
matica italiana, Πάδουα, 1908.)

στ. 69. Μελεδήματα θυμοί/ ομοίως έν Όμ. Ίλ. Ψ 02. — Καί Κόϊντος Σμυρναΐος 
έν 2. 85 συνάπτει τό πορφύρειν τφ θυμφ. 

στ. 71. Καταφανής ή έπίδρασις είς τόν στίχον τοΰ όμηρικοΰ : «έπήν έλθηιε
Διός ι’ ές ώπα», Ίλ. Ο 147.

στ 8 ι. 'Ρήγεα πορφύρεα (= σκοτεινόχρωμα, βαρύτιμα υφάσματα, ένδύματα) έν 
Όμ. Όδ. δ 297" ό αυτός στίχος καί έν Ίλ. Ω 645. 

στ. 81. Μαλερόν ώς έπίθετον τοΰ πυρός έν Όμ. Ίλ. I 212, Υ 316. — Άλλοπρο- 
οάλλον συχνόν έπίθετον τοΰ "Αρεως παρ’ Όμήρφ' Ίλ. Ε 831, 889. 

στ. 81. Εϋγάνεαι αρονραι είναι λοφώδης περιοχή τής Βενετίας νοτιοδυιικώς τής 
ΓΙαδούης. ’Ενταύθα λαμβάνονται μέ πολύ εύρυτέραν τήν έννοιαν πάσης 
τής ’Παλία; νοούμενης, έκλέχεται δέ ίσως ή ονομασία αυτή διά ιό φωνητι- 
κώς συγγενές πρός τό εύγενείς. ’Εν τοίς στίχοις 81-98 ό ποιητής καλεϊ 
τόν Πάπαν νά ειρήνευσή τούς χριστιανικούς λαούς, οί όποιοι αγωνιστι
κόν έχοντες στίβον τήν ’Ιταλίαν έμάχοντο μεταξύ των αρχής αναγόμενης 
είς τό έτος 1494, οπότε ό Κάρολος Η' τής Γαλλίας ήξίωσε τήν διαδο
χήν τοΰ Άνδεγαυϊκοΰ οίκου κατολαβών ιό βασίλειον τής Νεαπόλεως. 
Τφ 1509 έγένετο ή συνθήκη τοΰ Καμπραί (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία 
κ.τ.λ. κατά Βενετίας), ή όποια δι’ έπιδεξίας ένετικής πολιτικής μετε- 
τράπη είς τήν Ίεράν συμμαχίαν πρός έκδίωξιν τών Γάλλων άπό τής Ι
ταλίας. Παρά τήν έπιτευχθεϊσαν έκκένωσιν τής ’Ιταλίας, αδτη μετ’ολί
γον Ιγενετο θέατρον νέων μαχών μεταξύ Γερμανών καί Γάλλων, 

στ. 85. θηλυτερών' λέξις προφανέστατα ειλημμένη έκ τοΰ Ησυχίου, δπου : «θη- 
λυτεραί· αί γυναίκες», μή άπαντώσα παρά τοϊς ’Αττικούς, 

στ. 87. Όλοή- έπίθετον τοΰ πυρός έν Όμ. Όδ. μ 68 
στ. 88. ‘Αγρονόμων = άγροτών.
στ. 91. Λί&οις καιωρνχέσιν είλημμένον έκ τής Όδυσ. ι 185: «κατωρυχέεσσι λί- 

θοισιν». ’Αριστοφάνειος δμως ή ιδέα τών στ. 93 - 94, (Ειρήνη 222 κ.έ.). 
στ. 97. Βοτουάδωρον έπίθετον τής ειρήνης έκ τής Άριστοφάνους Ειρήνης 520. 
στ. 99. Έπιπροϊάπτα)' παρ’ άρχαίοις ανευ τής έπί
στ. 100. Τουρκογενείς ονομάζονται τό πρώτον υπό τοΰ Μουσούρου οί τουρκικής 

καταγωγής λαοί. — Αίνολύκων· (αίνος -)- λύκος>αίνόλυκος = δεινός, 
χαλεπός λύκος). Λέξις ασφαλώς συντεθεΐσα υπό τοΰ ποιητοΰ.
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στ. 104. Θειοτόκον Θεοτόκου κατά μετρικήν παραχοίρησιν. 
στ. 106, Μύρια φυλά' έν Ίλιάδος Ρ 220 τό αυτό.
στ. 107. Ποιον λαόν εννοεί ό Μουσοΰρος όμιλών περί *Κελτάων» είναι δυσ- 

διάγνωστο»·. Πιθανώς πρόκειται περί των Γάλλων, οΐτινες όμως είχον 
όΐιγώτερον κελτικόν αίμα ή γερμανικόν, "ίσως καί περί τών κατοίκων 
τών Κάτω Χωρών, έν αις διετηρήθησαν επί μακρότερον τά κελτικά 
φΰλα, χωρίς νά φημίζωνται όμως ιδιαιτέρως διά τό Ιππικόν, 

στ. 108. Πρώοαιν' όνομαστ, πρών (= ύψωμα, όρος), πληθ. πρώνες καί πρώονες 
παρ’ Όμήρφ.

στ. 110. *0 ελβετικός στρατός έχαιρε μεγάλης φήμης μετά τάς κατά τών Βουρ
γουνδιών νικάς έν Βώ, Μορά (1476), Νανσύ (1477), ηύξήθη δέ περισ
σότερον διά τής εύρύνσεως τής ελβετικής ομοσπονδίας (1 '81, 1501, 
1513).

στ. 111. Εις τόν στίχον αυτόν άναφέρεται τοιοΰτος τοΰ Tacobi Sehopperi Bi- 
bracensis περί ιών Γερμανών: «Μουσοΰρος ό' άνδρογίγαντας έφη», 
έκ τοΰ ποιήματος «Γερμανίας περιήνησις» ευρισκομένου εις Μ. Cru- 
sii, Germanograecia, (Βασιλεία 1585), βιβλίον IV, σελ. 140. 

στ. 113-114. Καί πάλιν ό λόγος περί τών πολέμων έν ’Ιταλία, 
στ. 118. Ό στίχος έχει καταφανή σχέσιν μέ τόν τής Ίλιάδος Β 352 : «Άρ- 

γεΐοι Τρώεσοι.,.κήρα φέροντες».
στ. 119. Ό ίδιας “Ομηρος ονομάζει τούς Παίονας άγχνί.οχόξονς έν Ίλ. Β 848, 

Κ 428. Ό Μουσοΰρος χρησιμοποιών τό ομηρικόν έπίθετον άναφέρε- 
ται βεβαίως εις τούς ΟΟγγρους κ. α. συγχρόνους του κατοίκους τής αρ
χαίας Παιονίας.

στ. 120. «Οΐτινες συχνά βρέχουν τάς χεϊράς των μέ τουρκικόν α!μα.> 
στ. 121. Έν τφ α τής ’Οδύσσειας, στ. 72: «Φόρκυνος άλός μέδοντος». "Η σύν- 

θεσις μετά τοΰ άρχι — οφείλεται εις τόν Μουσοΰρον. 
στ. 123. Μεγακψεες' έπίθετον τής νηός καί παρ' Όμήρφ έν Ίλ. Θ 222, Λ 

5,600.
στ. 128. Νόοτιμον φέγγος' φαίνεται νά έχη σχέσιν προς τό «νόστιμον φάος* 

τοΰ Αισχύλου (Πέρσαι 261).
στ. 131. Τό αΐρειν μετά τοΰ ΰάρσους έκ τής Ιφιγένειας έν Αΰλίδι τοΰ Εΰριπί- 

δου 1598.
στ. 133. Έλεν&ερον ημαρ έκ τής Ίλιάδος Ζ 455 είλημμένον. 
στ. 135. Έν Όμ. Ίλ. Φ 50L : «κρατερήφι βίηφιν».
στ 145. Καοδόν φαίνεται, ότι ό ποιητής έχει κατά νοΰν εικόνα άδόντων 

άνά τάς οδούς καί ορχουμένων συγχρόνων του. Έχομεν δηλαδή στοι. 
χεΐον ενταύθα έκ τής συγχρόνου τοΰ ποιητοΰ ζωής άναφυόμενον έν 
μέσφ τής άρχαιοπρεπείας τοΰ ποιήματος, 

στ. 148. Δίκη' αυτή, άλλως Άστραία, ήτο θυγάτηρ τής Θέμιδο; καί τοΰ Διός, 
οΰχί δέ τοΰ Άστραίου ώς έν τφ στίχφ τούτφ λέγεται. Ό ποιητής 
προφανώς έρειδόμενος έπί τής όμοιότητος τών ονομάτων τήν Δίκην λέ
γει θυγατέρα τοΰ Άστραίου. 

στ. 162. Λόγων ώγνγίων = τής αρχαίας παιδείας.
στ. 164. Νηϊάδων προχοαΐς' πιθανώς πρόκειται περί όχθης καί οΰχί περί εκ

βολής ποταμίων ύδάτων, άφ’ ού ό Τίβερις έκβάλλει οΰχί πλησίον τή- 
'Ρώμης. Κατά δέ τόν στ. 161 έν ’Ρώμη λέγει δ ποιητής πρός τόν Λέ
οντα νά «κατανάσση» τούς «πρωθήβας» καί νά ίδρυση τήν Άκαδή-
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μειαν. (Περί τής ίδρύσεως αυτής πρβλ. Ί. Καλιτσουνάκινέν» Ά- 
θ-ηνά» ώς άν. καί Θ. Δ ο ύ κ α ν έν «Travels in various countries...», 
σελ. 5 κ. έ. *Ορα βιβλιογραφίαν Μ. Μανούσακα εν οελ. 332 τής 
Έπετηρίδος 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τόμ. 15', 1939.) 

σι.. 165. Ό τύπος Έκαδημείη σπάνιος' άπαντα εις Διογένην Λαέριιον 3.7,8. 
σι. 166 Ζήλος = άμιλλα.
στ. 168. Ό στίχος άναφέρεται εις τήν περί έκμαιεύσεως σωκρατικήν διδασκα

λίαν.
στ. 172. Φωτός' αντί φάους. Ό τύπος δέν άπαντά παρά ποιηταΐς' ενίοτε παρά 

πεζογράφοις, Πλατ. Πολ. 518 Α.
στ 173. Αίδις' προφανώς ό ποιητής άναφέρεται εις τόν χρυσοΰν αιώνα τού 

Αύγούστου.
στ. 175. Κλέος ουρανόμηκες' τό αυτό έν Άριστοφάνους Νεφέλαις 459, 
στ. 176. Ύπερβόρειοι έλέγοντο οί Κέλται. Ενταύθα βεβαίως δέν πρόκειται πε

ρί αυτών' ή λέξις πρέπει νά έρμηνευθή κυριολεκτικώς. 
στ. 181. Πατήρ τού Λέοντας ήτο ό Λαυρέντιος ιών Μεδίκων. —Προπάππων = 

προγόνων.
στ. 183. Βάξις κακή' σαφής άναφορά εις τόν ’Αλέξανδρον Τ' Βοργίαν. 
στ. 190. Ίαλανρινον' ομηρικόν έπίάετον τού "Αρεως' Ίλ. Ε 289, Υ 78. 
στ. 191. *Ελλήνιον αλ.σος ' Ελίκων ιάδων = χ\ ελληνική παιδεία, 
στ. 192. Όρπήκεοοι' εννοούνται οί μέλλοντες μαθηταί τής ’Ακαδημίας.

Γ. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ
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