
Ρωμανού του μελωδού Κοντάκια εις τα άγ ια φώτα. 

Πλείστα εγράφησαν περί του περίφημου Ρωμανού του μελωδού, δς 
υπό τε τών βυζαντινών καί των νεωτέρων ευρωπαίων έκδοτων των ποιη
μάτων αυτού ó μέγιστος λέγεται τών λυρικών ποιητών τών βυζαντινών 
χρόνων άποτυπώσας τω θρησκευτικφ υμνώ τον λαμπρότατον καί ύψηλό-
τατον αύτου χαρακτήρα. Και οί μεν βυζαντινοί λίαν τιμώντες τήν τε ποίησιν 
καί τήν πολιτείαν αύτου ου μόνον άπεδωκαν αυτήν εις ύψηλοτέραν εμ-
πνευσιν της Θεομήτορος, άλλα καί εν ιψ γ^ορφ τών Αγίων κατέταξαν αυ
τόν1). Τών δε νεωτέρων ó έλλόγιμος Ρώσσος πρώην μεν Αρχιμανδρίτης, 
νυν δε Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Ροστόβου Αμφιλόχιος, ó Γάλλος Καρδι-
νάλις Pitra, ο Bouvy, ó Stevenson, ό Christ, ó Jacobi, πάντων δε μάλιστα 
ó εν Μονάχω καθηγητής Κάρολος Krnmbacher είκότως έξαίρουσι τήν 
ποίησιν ocòzou, αυτόν δε Πίνδαρον της χριστιανικής ποιήσεως υπολαμβά-
νοντες2). 

Παραλείποντες τάς περί του περίφημου μελωδού εικοτολογίας δεχό
μεθα, οτι ó Ρωμανός ήκμασεν έπί του αύτοκράτορος Αναστασίου καί δή 
του α', δς έβασίλευσεν άπό του 491 — 518, ιδία δε κατά το έτος υψς7 (496) 
κατά Νικόδημον τον άγιορείτην εν τη παραφράσει του Συναξαριστου αύτου 
ούκ είδότες τό γε νυν πόθεν παραλαβόντα. 

Τών πολλών καί ποικίλων του Ρωμανού ποιημάτων όλίγ' άττα έξέ-
δωκε καί ó έλλόγιμος μοναχός της εν Άθω άγιας Λαύρας R. 'Αλέξανδρος 
Εύμορφόπουλοις εκ χειρογράφων της Μονής ταύτης, ών εν έστι καί τό 
npoy.d¡j,ivov έν τη 'Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδοθέν3), φέρον τήν έπιγραφήν 
τήνδε. «Ρωμανού του μελωδού κονδάκια εις τα άγια φώτα* ή άκροστιχίς 
«του ταπεινού Ρωμανού». Το ποίημα ι:οΰτο σύγκειται εκ στροφών ή οίκων 

1) "Ορα Συναξαριστή ν τη α/ 'Οκτωβρίου. 
2) Κ. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur2, S. 663—670. 
3) Τομ. t'ß', 385-6, 404. 
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όκτωκαίδεκα κατά τά γράμματα της άκροστιχίδος. 'Επειδή δε εν τισι των 
στίχων, των.κατά το μέσον των στροφών μάλιστα, ικανή παρατηρείται 
σύγχυσις, των δε στροφών OLÌ μεν είσι δεκάστιχοι, od δε ένδεκάστιχοι, ή 
δε στιχομετρία έκ τούτου ταράττεται, καλόν ήγησάμεθα έπαναγαγεΐν το 
κείμενον εις στροφάς δεκαστίχους, τους δε στίχους εκάστους κατατάξαι 
αντίστοιχουντας, τη δε βοήθεια του μέτρου ένιαχου διορθώσασθαι και ούτω 
παρασχεϊν κείμενον το έφ' ήμΐν όρθότερον. f/Iva δε καταφανές το έργον 
ποιήσωμεν, παρατιθέμεθα ιδία μεν το ύφ' ημών παρασκευασθεν κείμενον, 
ιδία δε τήν μετρικήν αυτού άνάλυσιν και των στίχων εκάστων, έξ ών δ, 
τι εις διόρθωσιν αύτου συνεβαλόμεθα γενήσεται φανερόν. 

Α'. Κείμενον. Ή άκροστιχίς «του ταπεινού Ρωμανού». 
Τη Γαλιλαία των εθνών, τη του Ζαβουλών χώρα 

και του Νεφθαλείμ γέα, ώς ειπεν ό προφήτης1), 
φως μέγα έλαμψε Χριστός τοΐς έσκοτισμ,ένοις. 
φαεινή ώφθη αυγή έκ Βηθλεέμ άστράπτουσα2), 

5 μάλλον δε έκ Μαρίας ό Κύριος πάση οικουμένη 3) 
ανατέλλει τάς ακτίνας Ύ]λιος δικαιοσύνης4)* 
διό οί έξ Αδάμ γυμνοί' δεύτε πάντες 
υποδύωμεν αύτω, ίνα θαλφθώμεν 
σκέπει γαρ γυμνούς και αίγλη έσκοτισμένους, 

10 ήλθεν, έφάνη5) το φως τό άπρόσιτον. 
Ούχ ϋπερεΐδεν ό Θεός τον Ьоіікоѵ συληθέντα 

εντός του Παραδείσου και άπολωλεκότα6) 
τήν θεουφαντον στολήν ήλθε γαρ προς τούτον 
ιερά πάλιν φωνή7) καλών τον παρακούσαντα, 

15 που ει !4δάμ; άπάρτι μή χρυπτου μ,οι' θέλω καθοραν σε' 
καν γυμνός ης8), μή αίσχυνθής* σοι γαρ [ήδη] 9) ώμοιώθην. 
αυτός έπιθυμών θεός ουκ έγένου, 
αλλ' εγώ νυν βουληθείς σαρξ έγενόμην 
Εγγισόν μοι ούν και γνώρίσον, ίνα λέξης, 

20 ήλθες, έφάνης τό φώς τό άπρόσιτον. . 
'Υπό των σπλάγχνων τών έμών έκάμφθην ώς οίκτίρμων 

και ήλθον προς τό πλάσμα προτείνων τάς παλάμας, 

1) Ήσαι. Ѳ', 1. 2) Μιχαί. Ε', 1. 3) Έκ. Άλ. ε. ά. τη οικ. υπέρ το μέτρον. 
4) αύτοθ., ό ήλ. της δ:κ. υπέρ το μετρον. 5) αυτόθι, ήλθες έφανης. 6) Γεν. g', δ. 
Б/, 21. Θ', 6. 7) Έ κ . Άλ. Ιερά πάλιν οωνή. 8) Έ κ . Άλ. καν πτωχός ε\, υπέρ το 
μετρον, bib παραλείπεται. Γεν. Γ', 9—10. 9) έξ έμης προσθήκης δια το μετρον. 
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ίνα περιπτυξωμαί σε* μή ουν αίοεσθής με* 
δια σε γαρ τον γυμνόν γυμνουμαι και βαπτίζομαι. 

25 . ήδη μοι Ίοροάνης ανοίγεται και ó 'Ιωάννης 
εύτρεπίζει τάς όδους μου υδασι και διανοίαις1). 
τοιαύτα ό Σωτήρ ου λόγοις, αλλ εργοις 
προς τον άνθρωπον ειπών ήλθεν, ώς ειπεν, 
του μεν ποταμού τοΤς κύμασι2) προσεγγίζων, 

30 τω δε Προδρόμω το φως τό άπρόσιτον. 
Τον έν έρήμω ποταμον και δρόσον έν καμίνω3) 

και δυ,βρον έν παρθένω4) ίδών ó 'Ιωάννης 
έν 'Ιορδάνη τον Χριστόν φόβω έταράχθη5), 
ώς ό γεννήτωρ αύτου τον Γαβριήλ έτρόμαξε*6) 

35 μείζονα δ' ήν των πάντοτε* τότε γαρ προς %ου\ον δεσπότης7) 
• των Αγγέλων έλήλυθε [αυτός] 8) θέλω ν βαπτισθήναι* 

διό ό βαπτιστής γνωρίσας τον πλάστην 
και μετρήσας εαυτόν έφησε φριττων 
στεΐλον, λυτρωτά, άρκέσθητι μέ^ρι τουτοΐί' 

40 οιδά σε τίς ει, τό φως τό άπρόσιτον. 
VÄ. επιτάσσεις μ,οι, Σωτήρ, εάν επιτελέσω, 

τό κέρας μου υψώσω, άλλ' όμως ούχ άρπάσω 
υπέρ τα τήν δυναμίν μου* οίδα τίς υπάρχεις 
και δ ης ουκ αγνοώ" έκ μήτρας γαρ γινώσκω σε. 

45 πώς νυν αγνοήσω φαινομενον, όνπερ κεκρυμμένον ' 
έν τη μήτρα θεωρήσας 'σκίρτησ' έν αγαλλιάσει9); 
έπίσχες ουν, Σωτήρ, και μή με ^арЬщс 
ίκανόν, ότι ίδεΐν σε ήξιώθην 
εστί μοι καλώς, αν10) ειπης με11) Ίζρόορο^,όν σου* 

50 συ γαρ υπάρχεις τό φώς τό άπρόσιτον. 
Παραχωρήσαί σοι ζητώ τήν του βαπτιστου τάξιν12). 

και αυτή γαρ σοι πρέπει* διό χρείαν νυν εχω 
του βαπτισθήναι υπό σου' συ ουν έρχη προς με 
και προλαμβάνων αιτείς δ βούλομαι αίτήσαί σε; 

55 τί ζητείς παρ' άνθρωπου, φιλάνθρωπε; τί τήν κεφαλήν σου 

1) Έ κ . Άλ. έν ύδ. καΐ έν διαν. ύπερ το μ,ίτρον. Μαλαχ. Γ', 1. Ματθ. ΙΑ', 10. 
2) Έκ. Άλ. ρείθροις. 3) Δαν. Γ', 22—3. 4) Κριτ. Α', 3 2 - 8 . 5) Ματθ. Γ , 14. 
6) Αουκ. Α', 5—12, 7) Έκ . Άλ. μείζονα δε ην τα τότε των πάντοτε* τότε γαρ προς 
τον Ζουλον ο δεσπότης, ύπερ το μετρον. 8) Έκ. Άλ. ελλείπει" παρενεβάλομεν ες εικα
σίας δια τά μέτρον. 9) Αουκ. Α', 41. 10) Έκ. Άλ. εάν, δια το μετρον. 11) Έκ. Άλ . 
μοι. 12) Ματθ. Γ , 13. Μάρκ. Α', 9. Αουκ. Γ, 21. 

Византійскій Врезгеннпзъ. β 
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υποκλίνεις τη χειρί μου; ου γαρ εθος πυρ κατέχειν1)· 
ουκ οί'δασι2) πτωχοί πλουσίω δανείζειν, 
ίσχυρω οι ασθενείς ουκ άντερίζειν, 
τοΐς άμαρτωλοΐς ώς χρήζουσι χρησιμεύει* 

60 ήλθες, έφάνης το φώς το άπρόσιτον. 
Έπέστης ρείθροις δια τι; τι θέλων άποπλυναι, 

ή ποίας αμαρτίας ó δίχα ανομίας 
και συλληφθείς και γεννηθείς; συ μεν ερχη προς με, 
ουοανος δε και ή γη όρα προπετευόμενον 

65 λέγεις μοι* βάπτισόν με, άλλ' άνωθεν Άγγελοι σκοπουσιν, 
ίνα τότε λέξωσί μοι* γνώθι σαυτόν, ποί παρέρχη; 
ώς ΰιζιν ουν Μωσής3), προχείρισον άλλον 
είς αυτό τούτο, Σωτήρ, δ απαιτείς με* 
μείζων μου εΐ συ4) και δέδοικα, δέομαι σου" 

70 πως γάρ βαπτίσω τό φως τό άπρόσιτον·, 
Ίδών ρ πάντα προορών τον φόβον του Προδρόμου 

προς τούτον άπεκρίθη* καλώς [φής]5), 'Ιωάννη, 
δικαίως εφριξάς με* δμως άφες άρτι. 
ούτω γαρ πρέπον εστί πληρώσαι α προώρισα* 

75 άφες άρτι και δευρο απώσεις τε ταυτην την δειλίαν 
λειτουργίαν χρεωστείς μοι, δέδοικας δε έκτελέσαι6); 
εγώ τον Γαβριήλ απέστειλα τότε 
και υπούργησε καλώς τη ση γεννήσει7)* 
πέμψον ουν καί συ ώςΆγγελον τήν παλάμην, 

80 ίνα βάπτισης το φώς τό άπρόσιτον. 
Νυν έπτοήθης, βαπτιστά, και Ιφριξας τό δράμα 

ώς μέγα' και γάρ μέγα* μειζότερον δε τούτου 
κατεΐδον οί σοι συγγενείς* βλέψον προς Μαριαν 
και ένθυμήθητι τό πώς εκείνη με έβάστασε8). 

85 πάντως έρεΤς μοι, τότε ήθέλησας* ούτω και νυν θέλω* 
μή διστάσης, βάπτισόν με, δεξιάν σου δάνεισόν μοι9), 
το πνεΟμά σου οίκω και εχω σε δλον* 
τήν παλάμην ουν τήν σήν πώς ου xf-χρας μοι; 

1) Έ κ . Άλ. ουκ έχει γαρ εθος πυρ κατέχειν, ύπερ το μετρον. 2) Έκ. Άλ. ουκ olbcc 
oí πτωχοί. 3) Δεύτερον. Ш' , 15—9. 4) Έκ. Άλ. έστι. 5) Έκ. Άλ . καλώς Ιωάν
νη, φης εξ εμής προσθήκης δια το μέτρον. 6) Έκ. Άλ. και δεΓσαι νυν ταυτην έκτελέ
σαι, ύπερ το μετρον. 7) Λουκ. ΑΛ, 11—20. 8) Λουκ. Α', 31—6. 9) Έκ . Άλ. τήν 
δεξιάν μόνον δάνεισόν μοι, παρά τα μέτρον. 
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εκδον σου ειμί και έξωθεν τί με φεύγεις; 
90 στήθι και κρατεί τά φώς τά άπρόσιτον. 

Ουκ απαιτώ σε, βαπτιστα, τους ορούς, ύπερβήναι, 
• ου λέγω σοι, είπε μοι α λέγεις τοΤς άνόμοις 

και παραινείς άμαρτωλοϊς* μόνον βάπτισόν με 
σιωπών και προσδοκών το άπό του βαπτίσματος' 

95 έξεις γαρ δια τούτου αξίωμα, Οπερ ούχ υπήρξε 
τοΤς Άγγέλοις* και γάρ πάντων προ^Ύ\τών μείζω ποιήσω1)* 
εκείνων μεν σαφώς ουδείς με κατεΤδεν, 
άλλ' εν τυποις και σκιαΐς και ένυπνίοις, 
συ δε βαπτιστα, χαρίσματος ήξιώθης, 

100 όπως βάπτισης το φώς τό άπρόσιτον. 
ϊπέρθου τούτο ο λαλείς και δρασον δ άκουεις, 

μηδενί2) μαρτυρήσεις· έμοί γάρ άεί μάρτυς 
έν ούρανω έστι πιστός3), σου την μαρτυρίαν 
ó έστώς ούτος λαός ει και ου παραδέχεται*. 

105 άφες ουν ούρανόθεν διδάσκοντι τίς4) και τίνος γόνος 
πέλω5), τί δε μέλλω χαρίζεσθαι τοΐς άγαπητοΐς μου·;; : 
ανοίγω ουρανούς, κατάγω τό πνεύμα, 
γ^ορηγω τούτο αυτοΐς εις αρραβώνα6}. 
άεϋρο ουν λοιπόν, προςέγγισον, ίνα μάθης 

.110 πόθεν άστράπτει τό φώς τό άπρόσιτον. · 
Ρητών άρρητων και φρικτών άκoυσαc ó έκ στείρας · 

φησί τω έκ παρθένου* εάν αντιλαλήσω, 
μη όργισθης μοι, λυτρωτά* πάσα γάρ ανάγκη 
παρασκευάζει με νυν πολλά παρρησιάζεσθα·.. 

115 τί ουν, σώτερ, αν ούτοι σε μάθωσι; κίνδυνον έπάξω 
τη χειρί μου τη αθλία εις κλίβανον έπιρρίπτων7)* ·-■ ? 
και πάλαι μεν Δαθάν8) έξέτεινε την χείρα 
έπισχεΐν την κιβωτόν και διεκόπη, 
νυν δε κεφαλήν κρατούντα με του θεού μου 

120 πώς oby Ι φλέξει το φώς τό άπρόσιτον; 
Ώ βαπτιστα και έριστά, μη προς άντιλογίαν, 

άλλα προς λειτουργίαν συντόμως εύτρεπίζου* 

1) Έκ. Άλ. των προ®, μείζω σε ποίησω, υπέρ το μέτρον. 2) Έκ. Άλ. μηδε'ν 
μοι μαρτυρ. 3) Έκ. 'Αλ. πιστώς. 4) Έκ. Άλ. τις ειμί, ύπερ τά μέτρον. - 5) Ματθ. 
Γ , 17. Μάρκ. Α', 11νΛουκ. Δ', 22. 6) Ίωάν. ΙΑ', 26. ΙΕ', 26. ig', 7, 13—4. IZ', 6—26. 
Πράς. άποστολ.-Β', 1—3. 7) Έκ. Αλ.είς κλίβ. τ α ύ τ η ν έπιρ. 8) Έ κ . Άλ/ό Δαν. Αριθ. 
ις, 12, 27, 32. : : 

6* 
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ΕδοΟ γαρ, ότι α τελώ ώδε ζωγραφώ σοι 
την τερπνήν και φαεινήν μορφήν της 'Εκκλησίας μου* 

125 νέμω rr¡ δεξιά σου την δύναμιν, ώςπερ μετά ταΰτα 
χορηγήσω ταΤς παλάμαις τών φίλωνι) καί ιερέων 
δεικνύων σοι σαφώς τά άγιον πνεύμα 
καί φωνήν την του πατρός άκουτιώ σοι 
γνήσιον υίάν δηλουσάν με καί βοώσαν 

130 ούτος υπάρ/ει τό φως το άπρόσιτον. 
Μετά δε ταΰτα τα φρικτά 6 γόνος Ζαχαρίου 

φησί προς τον δεσπότην* έγώ ουκ άντερίζω, 
άλλ' δ κελεύεις με ποιώ' ταύτα λέξας τότε 
το μυστήριον ημών δουλοπρεπώς ήτένιζε 

135 βλέπων ευλαβώς μέλη γυμνούμενα του εντελλομένου 
ταΤς ν εφ έλαις περιβάλλειν [πόλον] 2) δίκην ιματίου, 
και πάλιν θεωρών εν μέσω τών ρείθρων 
τον εν μέσω τών τριών παίδων φανέντα, 
δρόσον έν πυρί και πυρ έν τω Ίορδάντ), 

140 όθεν βαπτίζει τό φώς τό άπρόσιτον. 
Άλλα τά θαύματα ορών τδ έκ του ιερέως 

έν τάξει ιερέως προτείνει την παλάμην 
και τόν Χριστόν χειροθετεϊ κράζων τοις όρώσι* 
την έκούσιον βροχήν έν ΊοροάνΥ] βλέπετε, 

145 της τρυφης τόν χειμάρρουν, ως γέγραπται, έν ταΐς διεξόδοις 
τών υδάτων θεωρείτε [άμα]3) θάλασσαν μεγάλην* 
μηδείς ουν τολμηρόν νομισν) με είναι* 
ου τελώ ώς προπέτης, άλλ' ως ίκέτης' 
κύριος έστι καί είπε μοε τοΰτο δρασαΓ 

150 δθεν βαπτίζω4) τό φώς τό άπρόσιτον. 
Νωθρόν μεν όντα ώς βροτόν αυτός ώς θεός πάντων 

ένευρωσε βοήσας* έπίθες μοι την χεΐρα 
κάγώ ενισχύσω αυτήν* πώς γαρ ήδυνάμην, 
ει μη συν τούτω; αυτός δ είπε και έγένετο* 

155 πώς ηυτόνουν βαπτίσαι την άβυσσον πήλινος υπάρχων, 

1) Έκ. 'Αλ. φίλων μου καί ιερέων. 
2) Έκ. Άλ. περιβάλλειν δίκην Ιμ., του μέτρου χάριν προςεθέμεθα «πόλον» δηλούντα 

ούρανον, κατά τά αό περιβάλλων τον ούρανον έν νεφέλαις». 
3) Έκ. Άλ. έν ποταμώ θάλ. μεγ/παρά το μέτρον αμα η σι α εξ έμης εικασίας. 
4) Έκ, Άλ. βαπτίζει. ' 
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εί μη πρώτον έδεξάμην λαβών δύναμιν έξ ύψους;. 
αισθάνομαι γαρ νυν αύτου μοι παρόντος, 
ότι ο ήμην το πριν, πλέον υπάρχω, 
άλλ' δ, τι ειμί, ήλλοίωμαι, έδοξάσθην* 

160 βλέπων κατέχω το φώς τό άπρόσιτον. 
Ούκέτι λέγω ως τό πρίν ου λύω τον ιμάντα 

των σων υποδημάτων ίδού γάρ εκ κυμάτων 
επί την κάραν προχωρώ, γην πατώ ούκέτι, 
άλλ' αυτόν τόν ούρανόν ά γάρ τελώ ουράνια, 

165 μάλλον δε και τά άνω παρέδραμον ταΰτα γαρ βαστάζει* 
[ούτος μεν τοιούτος] ι)} εγώ δε νυν βλέπω καί βαπτίζω. 
εύφραίνου ουρανέ, ή γη 2) έπαγάλλου, 
άγιάσθητε πηγαί αί τών υδάτων 
πάντα γαρ φανείς έπλήρωσεν ευλογίας 

170 πασι παρέχων το φώς το άπρόσιτον. 
Τπερεπηρε δε τον νουν τη θεία διατάξει 

ó γόνος Ζαχαρίου καί τείνας την παλάμην 
έπετίθη τφ βασιλεΤ, λούει τούτον ρείθροις 
καί λοιπόν άγει είς γην τόν γης καί πόντου κύριον, 

175 δντινα ούρανόθεν υπέδειξε φθόγγω ώς δακτύλω 
ó βοήσας* ούτος εστ'3) έμός υίός αγαπητός μοι4)* 
αύτω ούν τψ πατρί καί τω βαπτισθέντι 
και τφ αύτου πνεύματι [συνάμα] 5) κράζω* 
θραυσον, λυτρωτά, τους θλίβοντας την ψυχήν μου, 

180 παυσον τους πόνους, τό φώς τό άπρόσιτον.-— 
Παραθεμένοι ανωτέρω τά κείμενον του ποιήματος του Ρωμανού προ-

βαίνομεν ήδη είς την ποιητικήν καί μετρικήν αύτου άνάλυσιν. 
Β . Ενότης του προκειμένου ποιήματος έστιν ή βάπτισις του Ίησου 

Χρίστου υπό Ιωάννου έν τω 'Ιορδάνη κατά τά έν Εύαγγελίοις φερόμενα. 
Ματθ. Γ', 13—17. Μάρκ. Α', 9 — 1 1 . Αουκ. Γ', 2 1 — 2 2 . 'Επί τφ 
γϊγονότι τούτω έορταζομένφ έν τη Έκηλησία τη ς' 'Ιανουαρίου πλην 
άλλων αδεται άχρι του νυν καί τό έν τω Μηνολογίω άρχαΐον Κοντάκιον 
του Ρωμανού έχον ώδε. _ 

Έπεφάνης σήμερον τή οικουμένη 
και τό φώς σου, κύριε, έσημειώθη 

1) Έκ. Άλ. ελλείπει, κατ' ε'ικασίαν παρενεβάλομεν. 2) Έκ. Άλ. καί ή γη. 
3) Έκ. Άλ. εστίν. 4) Έ κ . Άλ. ó αγαπητός μου . 5) Έκ . Άλ. ελλείπει, παρενε

βάλομεν χάριν του μέτρου. 
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έφ' ήμας έν έπιγνώσει ύμνουντάς σε* 
ήλθες, έφάνης τό φως το άπρόσιτον. 

Ούοεμία δ αμφιβολία, ότι επί τη αυτή iop^r¡ r¡bovn:o και τα ανωτέρω 
κοντάκια, ών τό μεν κείμενον διετηρήθη, τό δε μέλος δια παντός άπώλετο. 
•"Αφ ου δε βραδύτερον ή αρχαΐζουσα του Ρωμανού ποίησις ήρξατο παρα-
γκωνίζεσθαι υπό της νεωτέρας των Κανόνων λεγομένων, διετηρήθη μόνον 
εις άνάμνησιν του τε ποιητου και της ποιήσεως αυτού μόνον τό «Έπεφά-
νης σήμερον» των λοιπών έγκαταλειφθέντων έν τοΐς χειρογράφοις των 
βιβλιοθηκών, ών εν έστι και τό ανωτέρω παρατεθέν. Τούτου λοιπόν ή υπό-
«θεσίς έστι ν ή δε. 

Έν τη α' στρο^τι ό ποιητής λέγει* μέγα φως ελαμψεν εις τήν Γαλι-
λαίαν των εθνών, εις τήν χώραν του Ζαβουλών και τήν γήν του Νεφθα-
λείμ, ώς προεΤπεν ó 'Ησαΐας* μέγα φως ελαμψεν ó Χριστός εις τους έν 
σκότει διακειμένους. Λάμψις φαεινή έφάνη εκ Βηθλεέμ, μάλλον δ' εκ Μα
ρίας είς πασαν τήν οίκουμένην άνέτειλεν ό ήλιος της δικαιοσύνης* διό 
Ιλθετε άνθρωποι, απόγονοι του Αδάμ, řva φωτισ,θήτε, Ζώτι ήλθεν, έφάνη 
τό φως τό άπρόσιτον. · 

Ο θεός δεν παρέϊδε, λέγει έν τη β' στρο^Ί), τόν πεσόντα άνθρωπον έν 
τφ Παραδείσω* ίδου ό Χριστός ήλθε προσκαλών είς σωτηρίαν τόν παρα-
κούσαντα δια του βαπτίσματος αύτου. Δια σε, άνθρωπε, δια σε τόν γυμ-
*νόν γυμνουμαι και βαπτίζομαι. "Ηδη ό 'Ιορδάνης ανοίγεται και ό 'Ιωάννης 
εύτρεπίζει τήν όδόν μου υδατι και διάνοια. 

"Ερχεται δ Ιησούς προς τόν 'Ιωάννην, Γνα βαπτισθή, λέγει έν τη γ', 
δ , ε, ς , ζ', στροφή. Ο 'Ιωάννης ίδών αυτόν φόβφ έταράχθη, ώς ό πατήρ 
αύτου Ζαχαρίας ίδών τόν άρχάγγελον Γαβριήλ* άλλα ιοχ^το ήν μείζον 
εκείνου" διότι νυν έρχεται ουχί άγγελος, άλλ' ό χυριος των αγγέλων προς 
τόν ζουλον Ίωάννην θέλων βαπτισθήναι' διό ό βαπτιστής γνούς αυτόν 
λέγει· εγώ χρείαν Εχω υπό σου βαπτισθήναι και συ έρχη προς με; τίνας 
αμαρτίας θέλων άποπλΰναι ήλθες προς με συ ό άναμάρτητος; ' 

Αλλ ό Ίησοΰς προορών τα πάντα λέγει τω Ιωάννη έντή η , θ , , ι , 
ta στροφή. Δικαίως εφριξάς με, άλλ' ά©ες άρτι* ούτω γαρ ιζρίπον εστί 
πληρώσαι. πασαν οίκονομίαν. Μή διστάσης βαπτίσαι με* δια τούτου έξεις 
αξίωμα μείζον των άλλων προφητών περί τούτου μαρτυρήσει και ό πατήρ 
μου δ έν τοΐς ούρανοΐς. 

Ό Ιωάννης μετά δισταγμούς τινας, φοβούμενος μή πάθη τό του 
Δαθάν, δέχεται τέλος βαπτίσαι τόν Ίησουν, λέγων έν τη ιε στροφή* μη-
δείς με νομίση τολμηρόν, διότι αυτός ό Κύριος έκέλευσέ με ιουτο ποιήσαι. 
Kai βαπτίσας αυτόν λέγει έν τη ιζ στοο©η. «Εύοραίνου ουρανέ, γή έπα-
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γάλλου* άγιάσθητε πηγαί OLÌ των υδάτων' πάντα γαρ φανείς έπλήρωσεν 
ευλογίας πασι παρέχων το φως το άπρόσιτον». 

Τότε άναβάντα έκ του ύδατος τόν Ίησοϋν ó Πατήρ άνωθεν ύπέδειξεν 
αυτόν τή φωνή ώς τω δακτύλω. «Ούτος έστιν ό υίός μου ο αγαπητός». 
Τότε ό ποιητής αναφωνεί εν τή ιη' στροφή. «Αύτφ ουν τφ Πατρί καί τφ 
Υίω τφ βαπτισθεντι και τω αυτού Πνεύματι κράξω* θραϋσον, λυτρωτά, 
τους θλίβοντας τήν ψυχήν μου, παυσον τους πόνους, φως άπρόσιτον». 

Τοιαύτη εστίν ή ύπόθεσις του ποιήματος* ή επιφάνεια του Σωτήρος, ό 
διάλογος αύτου μετά του Ιωάννου και ή βάπτισις αύτου. Γλώσσα νευρώδης 
καί σαφής, αφθονία εικόνων, παραστάσεων- καί λόγων του θεανθρώπου 
Λόγου προς τον πρόδρομον (χ,υτοΰ, άποφαίνουσι το όλον πράγματι ύψηλόν 
καί σεβάσμιον* διότι δια του γεγονότος τούτου του βαπτίσματος εγκαινιά
ζεται εν τή άνθρωπότητι εις αιώνας αιώνων τό πρώτον μυστήριον του 
Χριστιανισμού, το πρώτον σύμβολον των εις Χριστόν πιστευόντων, ή 
πρώτη διαταγή του Ίησου προς τους μαθητάς αύτου μετά τήν άνάστασιν 
«Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις 
τό δνομα του Πατρός και του Υίου και του 'Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες 
αυτούς τηρείν πάντα, οσα ένετειλάμην ύμϊν». Ματθ. кн/, 19-—20. 

Γ . Μετά τήν ύπόθεσιν του ποιήματος μεταβαίνομεν εις τήν μετρικήν 
αύτου άνάλυσιν, ήτις άποτελεΤ τό σπουδαιότερον της ημετέρας πραγμα
τείας μίρος. -

Οί Βυζαντινοί, μη όλιγωρήσαντες της ποσότητος ή του χρόνου των 
συλλαβών, ίδία δε τω τονικω μέτρω ή ρυθμφ χρώμενοι εν τοις ποιήμασιν 
αυτών, τοσαύτην ποικιλίαν περί τήν φιλοτέχνησιν των στίχων, κώλων, 
περιόδων καί στροφών τών ωδών απέδειξαν, ώστε δυνάμεθα είπεϊν ου τοι 
πολύ τών αρχαίων άποδέουσιν. 

Εις τούτο δε προ πάντων διακρίνεται ό ημέτερος Ρωμανός αφειδώς 
χρησάμενος τοΐς άρχαίοις σχήμασι τών μέτρων επί τή βάσει του ρυθμού. 
Έ ν τω περιφήμω αύτου καί πρώτω κοντακίω της Χρίστου γεννήσεως 

Η παρθένος σήμερον j τον ύπερούσιον τίκτει 
Rai ή γη τό σπήλαιον | τφ άπροσίτφ προσάγει. 
Άγγελοι | μετά ποιμένων | δοξολογοΰσι, 
Μάγοι δε | μετά αστέρος | όδοιπορουσι* 

5 δι' ήμας γαρ έγεννήθη | παιδίον νέον 
ο πρό αιώνων θεός. 

άνακαλύπτομεν τα εξής σχήματα τών μέτρων. 
Έν τω α στίχω £χομεν δύο κώλα, ων τό πρώτον έστι τροχαϊκόν δίμε-

τρον καταληκτικόν ώδε* 
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Η ιζα,ρ&ίνος σήμερον 
το δε υιυτερον τρίμετρον δακτυλικόν καταληκτικόν ώδε* 

' . . f . . ' . _ ' * ___ 2π1 
τον ϋπερουσιον τίκτει 

αντίστοιχα τούτοις είσί τα δυο κώλα του β στίχου 

καί ή γη το σπήλαιον 
' . . ' . . > . > ^ ^ 

τω άπροσίτφ προσάγει 
Έν τφ γ στίχω έχομεν τρία κώλα, ών το πρώτον έστι δάκτυλος 

'Άγγελοι ' * · = άρχ. — ^ w ? το δεύτερον ίαμβικον μονόμετρον ϋπερ-
κατάληκτον καί τό τρίτον επίσης 

. / . f ι . > ^ ι 

μετά ποιμένων 
οοξολογουσι 

αντίστοιχα τούτοις είσί τα τρία κώλα του δ' στίχου ώδε* 
' . / . ι . ř ř 

Μάγοι δε μετά αστέρος όοοιπορουσι 

Αλλά ταύτα δύνανται Φάλλεσθαι και ώς δακτυλικά ώδε* 
Άγγελοι [ μετά ποιμένων||δοξολο|γουσι 

καί τα αντίστοιχα του δ' στίχου · · 
Μάγοι δέ|μετα ά|στέρος |] όδοιπο]ρουσι 

Παρατηρητέον ενταύθα, οτι ο τρίτος πους έστι σπονδεΐος, ф έχρώντο 
έσθ' δτε οί μελωδοί, ώς έν τω περιφήμω ίδιομέλω της μεγάλης παρα
σκευής έν τω Τριωδίω «Σε τον άναβαλλόμενον το φώς . . . » έν τοις εφε
ξής στίχοις. 
' . . ! ' . . Ι ' . . Ι ' . Ι ' . . Ι ' . ' . Ι i Ι ' Ι 

πώς σε κη|δεύσω θε|έ μου; ή|πώς σιν|δόσιν είλήσω 
ποίαις χερ|σί δε προς|ψαύσω το | σον ά|κήρατον | σώμα 
ποΐα δε | άσματα | μέλψω τη | ση έ|ξόοω οί|'κτιρμον 

ένθα ευρίσκομεν τον δακτυλικόν έξάμετρον ρυθμικον στίχον, ου ó τέταρ
τος πους έστι σπονδεΤος. 

Εν τω ε καί ς στίχω έ'χομεν τρία κώλα, έν τφ πρώτω τών όποιων 
ευρίσκομεν τον παίωνα γ' δις έπαναλαμβανόμενον ώδε' 

δι' ή μας γαρ | έγεννήθη 
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έν τφ δευτέρω ίαμβικον [λονόμζτρον ϋπερκατάληκτον ώδε* 

παιδίον νέον 
καί έν τφ τρίτω δακτυλικόν δίμετρον ϋπερκατάληκτον ώδε 

ó πρό αιώνων θεός 
Έν τω ποιήματι αυτού τω νουθετικφ προς τους μονάχους ó Ρωμανός 

έχοήσατο τοΤς άναπαίστοις διαφόροις τρόποις* τούτων παρατιθέαμεν ώδε 
παραδείγματα τίνα* 

Τοΐς του βίου τερπνοΤς ένητένισα 
λογισμοΐς θεωρών τα γινόμενα, 
καί μετρήσας αυτών τα επώδυνα 
την ζωήν τών βροτών έταλάνισα, 

5 υμάς δε μόνους έμακάρισα 
την μερίδα την καλήν έκλεξαμένους, 
τό παθεΐν τφ Χριστώ και μενειν συν αυτφ 
καί συμψάλλειν άεί τφ т:ро^г\^г\ Δαβίδ 

Αλληλούια*). 
Έν τοΐς στίχοις της στρο^ς ταύτης ώς καί τών έφεξης εχομεν τα 

έξης άναπαιστικά μετρικά σχήματα* 
αρχ. w w w w I w w ! !_ = άναπαιστ. δίμετρος ένδεκασύλ-

λαβος 
' - - ' ■ ■ - ' - - » 

» » » 

» » » 

ο w _Ν-Χ J ^_s ^ , » » )) 

w ^ , w w | w w w -_' » » οωοεκασυλ-
λαβος 

. . / ' . . ' I . Г . · . / 
W W W W L w W W W W » » 

• • / • • / I · · / · · / 
W W W W W- W W W - й ö » 

w w _ L w _ l _ άναπαιστ. μονόμετρος πεντασύλ-
λαβος. 

\νεφέρομεν ανωτέρω (σελ. 10) το κοντάκιον του Ρωμανού εις την 
βάπτισιν του Χρίστου, δπερ ψάλλεται καί νυν έτι έν τη 'Εκκλησία τη ς' 
'Ιανουαρίου, έορτη τών φώτων. Τούτου οί μεν τρεΤς πρώτοι στίχοι είσί 
τρίμετροι τροχαϊκοί ρυ^χοί ώδε* 

1) Έκ. Άλήθ. Τόμ. Φ' άρ. 33. 
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/ * = άΡΧ· 
Έπεφάνης σήμερον τή οικουμένη 
και το φως σου, κύριε, έσημειώθη 
εφ' ήμας έν έπιγνώσει υμνοΰντάς σε' 

ο δε τέταρτος έστι δακτυλικός τετράμετρος ώδε* 

/ · ■ Ι /· · Ι/.· ·J/■ · - у г - - ~ Ч — 1 - — 
ήλθες έφάνης το φως τό άπρόσιτον. 

Και του κοντακίου τούτου το έφύμνιον «ήλθες έφάνης» άγει ήμας εις 
το κύριον θέμα? εις την άνάλυσιν των ανωτέρω κοντακίων του Ρωμανού 
εις τα άγια Φώτα. 

Είπομεν ήδη εν αρχή, ότι εκάστη τών όκτωκαίδεκα στροοών του 
ποιήματος περιέχει στίχους δέκα απαντάς αντιστοίχους άλλήλοις 
άπ' αρχής μέχρι τέλους, ώς έν τοις εφεξής δειχθήσεται. Ό πρώτος στίχος 
της πρώτης στρο^Ί\ς 

Τη Γαλιλαία τών εθνών τη του Ζαβουλών χώρα 
έστι ρυθμικός τετράμετρος ιαμβικός καταληκτικός, δεκαπεντασύλλαβος, ó 
περίφημος πολιτικός στίχος τών Βυζαντινών. Ούτος δ' αντιστοιχεί 
άπασι τοΐς πρώτοις στίχοις άπασών τών στροφών.ώδε* 
7 7 | · / 7 Ι 7 7 Ι 7 · = ά ρ χ . _ , ^ | w ^ w i ( | W J l w J | _ i w 

Ουχ ύπερείδεν ó θεάς τόν Βοΰλον συληθέντα β'. στρ. 
'Υπό. τών σπλάγχνων τών έμών έκάμφθην ώς οίκτίρμων γ' » 
Τόν έν έοήμω ποταμόν και δρόσον έν καμίνω δ » 
°Α επιτάσσεις μ,οι Σωτήρ εάν επιτελέσω ε » 

Rai ούτω καθ' έξης μέχρι τών δέκα οκτώ. Ιδία περί του πολιτικού 
στίχου, περί ου επίσης τόσα εγράφησαν, άρκουμεθα λέγοντες, οτι πολύ 
αρχαιότερος έστι ή όσον πιστεύεται1). Τό γε νυν εύρίσκομεν αυτόν παρά 
τω Ρωμανω, περί τάς αρχάς της ς' έκαντοταετηριδος* άλλα τά περί τού
του πραγματευσόμεθα έκτενέστερον άλλοτε 2). 

Άλλ' ό Ρωμανός καινοτόμων έν τω δευτέρω στίχω έτροποποίησε τόν 
δεκαπεντασύλλαβον εις δεκατετρασύλλαβον αφελών άπό του oc ήμιστιχίου 
τήυ τελευταίαν συλλαβή ν ώδε ./.) j . / . Λ = άρχ. ^ — ^ — / w — ^ Λ 
άφείς τό β' ήμιστίχιον πλήρες ώδε . /.. / | . / . = άρχ. w — ч^ — / w — w 

ούτω δε τά δύο ήμιστίχια γίνονται Γσα . / . / | . / . л || . / . / | . / . 

1) Krumb а с he r, Gesch. der Byz. Litt. S. 650—2. 
2) upa τερι τούτου έν τω β' τομω του συγγράμματος του έν KÏÏ. Ρωσσεκου αρχαιολο

γικού 'Ινστιτούτου: Извѣстія Русскаго Археодогнческаго Института въ Константино-
полѣ, стр. 185 — 190. 
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καί του Νεφθαλείμ γέα ως είπεν ó προφήτης α' στρ. β' στίχ. 
εντός του παραδείσου και άπολωλεκότα β' » » » 
καί ήλθον προς το πλάσμα προτείνων τάς παλάμας 'γ' » » » 
καί ομ,^ρον έν παρ&ίνφ ίδών ó 'Ιωάννης δ' » » » 
τό κέρας μου υψώσω άλλ' δμως ούχ άρπάσω ε' » » » 

Την τοιαυτην άτζοχοπτ\Ί της τελευταίας συλλαβής έν τφ α' ήμιστιχίω 
του τροχαϊκού τετραμέτρου βλέπομεν παρά τοΐς βυζαντινοΐς έν τφ 9Аш-
θίστω* 

/ . / . ¡ / - Α | | / . / . | / · / = ά ρ χ · - W - W | - w - л || - W - W | - W -
ϋψος δυσανάβατον άνθρωπίνοις λογισμοΐς | έν Οίκω α', συζ. γ 
βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων όφθαλμοΐς 
κλίμα!; επουράνιε ή κατέβη ó θεός » γ', » » 
γέφυρα μετάγουσα τους έκ γης εις ουρανόν 
άρουρα βλαστάνουσα εύφορίαν οίκτφμών » ε', » » 
τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν Ελασμών 

και ούτως εφεξής μέχρι τέλους. 
Τανάπαλιν ποιεί ó Ρωμανός έν τφ γ στίχω* άπό τούτου άφεΐλε την 

πρώτην συλλαβήν του β'ήμιστιχίου ώδε* 
л / . / | . / . = αρχ. Α — — — | — — W-
ήλθε γαρ προς τούτον 

ούτω δε τό μεν α' ήμιστίχιόν έστι δίμετρον ίαμβικόν, τό β' φαίνεται δίμε-
τρον τροχαϊκόν βραχυκατάληκτον ώδε* 

././ι ././ιι Α/./· Ι/. = — 1 ™ - » Α - ™ ι — 
Έν φ δέ τό α' ήμιστίχιόν Ιχει οκτώ συλλαβάς, τό β' έχει εξ, ούτω δε 

πάλιν ό στίχος γίνεται δεκατετρασύλλαβος ώδε* 
φώς μέγα έλαμψε Χριστός τοΐς έσκοτισμένοις | στρ. α', στίχ. γ ' . 
την θε®υφαντον στολήν ήλθε γαρ προς τούτον » β', » » 
ίνα περιπτύξωμαί σε μη ουν αίδεσθής με » γ , » » 
έν 'Ιορδάνη τάν Χριστόν φόβφ έταράχθη » δ', » » 
υπέρ τα την δύναμίν μου οίδα τίς υπάρχεις » ε', » » 
του βαπτισθήναι υπό σου συ ουν έρχη προς με » ζ', » » 

καί ούτω μέχρι τέλους. 
"Ο δ7 στίχος εστί τετράμετρος τροχαϊκός καταληκτικός, τό άντίθετον 

του πολιτικού στίχου, επίσης δεκαπεντασύλλαβος ώδε* 
/•/•Ι/·/· Ι Ι / 7 : Ι / · / = * ρ χ · - ~ — ; | — w || - w - ^ | _ v -
φαεινή ώφθη αυγή έκ Βηθλεέμ άστράπτουσα | στρ. ν! στίχ. δ' 
ίερα πάλιν φωνή χολών τόν παρακουσαντα » β' » » 
δια σε γαρ τόν γυμνόν γυμνουμαι καί βαπτίζομαι » γ' » » 
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στιχ. ε 
» » 

» » 

» » 

ώς ό γεννήτωρ αύτου τον Γαβριήλ έτρόμαξε στρ. δ στιχ. δ' 
και ο ης ουκ αγνοώ έκ μήτρας γαρ γινώσκω σε » ε' » » 

και καθ' έξης μέχρι τέλους. 
Ο πέμπτος στίχος διαιρείται εις δύο ήμιστίχια, ών το μεν πρώτον 

περιέχει τεσσάρας δακτύλους, τό δε δεύτερον τρεις τροη/ούους' του πρώτου 
πάλιν ήμιστιχίου οι δύο πρώτοι πόδες συναλλάσσονται οντες ότέ μεν δάκ
τυλοι, ότέ δε σπονδείοι, οι δε δύο τελευταίοι πάντοτε δάκτυλοι ώδε* 
/^!/-|/ν/Ι/··ΙΙ/·/·Ι/·=άρχ.-^|--|-—-Ι- II 1— 

μάλλον δε | έκ Μα|ρίας ó | κύριος || πάση οίκου|μένη στρ. α 
που ειΆ|δάμ ά|πάρτι μή|κρύττου μοι || θέλω καθο|ραν σε » β' 
ήδη μοι | Ίορ|δάνης ά|νοίγεται || και ó Ίω|άννης » γ 
πώς ούν | άγνο|ήσω φαι|νόμενον || ονπερ κεκρυ|μμένον » δ 
τίζη|τεΐςπαρ'άν|θρώπουφι|λάνθρωπε||τίτήνκεφα|λήνσου » ε 
λέγεις μοι ¡ βάπτι|σόν με άλλ'|άνωθεν || άγγελοι σκο|ποϋσι » ς' » » 

και ούτως εφεξής. 
Ο έκτος στίχος εστί τροχαϊκός τετράμετρος έκκαιδεκασύλλαβος ώδε* 
/. /. |/. /. || /./. ¡/./.=άΡχ. — | - — || - — | - - — 
ανατέλλει τάς ακτίνας ήλιος δικαιοσύνης στρ. α στίχ. ς' 
καν γυμνός ης μή αίσχυνθής σοι γαρ [ήδη] ώμοιώθ-ην » β' » » 
εύτρεπίζει τάς οδούς μου ΰ^ιχσι κ ai διανοίαις » γ » » 
των αγγέλων έλήλυθε αυτός θέλων βαπτισθήναι » δ » » 
εν τή μήτρα θεωρήσας σκίρτησεν αγαλλιάσει » ε » » 

και ούτω μέχρι τέλους. 
Ο ί^ο^ος στίχος διαιρείται εις δύο ήμιστίχια, ών τό μεν πρώτοι πε

ριέχει τρεις ιάμβους, τό δε δεύτερον δύο άναπαίστους μετά καταλήξεως 
ώδε* 

/ . / . / | | ^ / . . / . = ά ρ χ . — - w _ | w _ || ^ . w w ^ l -
διό oí εξ Αδάμ γυμνοί δεΰτε πάντες στρ. α στίχ. ζ 
αυτός έπιθυμών θεός ουκ έγένου » β' » » 
τοιαύτα ó Σωτήρ ου λόγοις άλλ' ïpyoïq » γ' » » 
διό ó βαπτιστής γνωρίσας τον πλάστη ν » δ' » » 
έπίσχες ούν σωτήρ και μή με βαρύνης » ε' » » 

και ούτω μέχρι τέλους. 
Ο όγδοος στίχος πάλιν διαιρείται εις δύο ήμιστίχια, ώντό μεν πρώτον 

περιέχει δ ί μετρ ο ν τροχαϊκό ν καταληκτικόν ελλείψει μιας συλλαβής, τό δέ 
δεύτερον δύο δακτύλους, ών ό ^ώτερος καταληκτικός ή τροχαίος ώδε* 

/ · / · ! / · /Α || / . . / . = *?*. — — | - γ - Λ II - — — 
ύποδύωμεν αύτω ίνα θαλφθώμεν στρ. α' στίχ. η 
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αλλ' εγώ ούν βουληθείς σαρξ έγενόμην στρ. β' στίχ. η' 
προς τον οίν^ρωπον ειπών ήλθεν ώς είπε » γ » » 
και μετρήσας εαυτόν έφησε φρίττων » δ' » » 
ικανόν ότι Ϊδεΐν σε ήξιώθην » ε » » 

καί ούτω μέχρι τέλους. : 
сО εννατος στίχος διαιρείται εις δυο ήμιστίχια, ών τό μεν πρώτον πε

ριέχει τροχαϊκόν μονόμετρον μετά καταλήψεως, τό δε δεύτερον τρεΐς άνα-' 
παίστους μετά καταλήξεως, ών ó μεν πρώτος τρισύλλαβος, τονιζόμενος εις 
την β' συλλαβήν (όπερ σύνηθες παρά τοις ΒυζαντινοΤς και τω Ρωμανφ 
αυτω καί έν τω Χκαθίστω), οί δε λοιποί δύο δισύλλαβοι, οις έπεται μία 
συλλαβή ώς κατάληξις, ούτω δε αποτελείται ο παροιμιακός των αρχαίων 
ώδε* 

/Ι·=άρχ· 
σ τ ί χ . <& 

» » 
» » 
» » 

σκέπει γάρ γυμνούς και αίγλη έσκοτισμένους | στρ. α 
'έγγισόν μοι ούν καί γνώρισον ίνα λέξης » β 
του μεν ποταμού τοΤς κύμασι προσεγγίζων » γ 
στεΐλον λυτρωτά άρκέσθητι μέχρι τούτου » δ 
εστί μοι καλώς άν.είπης με πρόδρομόν σου » ε » » 

καί ούτω μέχρι τέλους. 
Ό δε δέκατος στίχοο άποτελών το έφύμνιον περιέχει τεσσάρας δακτύ

λους ώδε' 

/ • · Ι / · · Ι / · · Ι / · · - ά ρ χ · — Ι — - Ι — Ι — 
ήλθεν έφάνη το φώς το άπρόσιτον στρ. α' 
τω δε προ^ρό^ω το φώς το άπρόσιτον » γ 
οιδά σέ τίς ει το φώς το άπρόσιτον » δ 
συ γάρ υπάρχεις το Φώς τό άπρόσιτον » ε 
πώς γάρ βαπτίσω τό φώς τό άπρόσιτον » ς' » » 

και ούτως εφεξής μέχρι τέλους. 
Καί αυτή εστίν ή μετρική άνάλυσις του ποιήματος του Ρουμάνου* τί 

δε έξάγομεν εξ αυτής; 
Έξάγομεν, ότι ο Ρωμανός έν τοΤς ανωτέρω άναλυθεΐσι ποιήμασιν αυ

τού έχρήσατο πασι σχεδόν τοις τών αρχαίων μέτροις κατά ρυ&μόν, άπλοΐς 
τε καί μικτοΤς* ότι παρ' αυτω φαίνεται τό πρώτον, έφ' όσον γινώσκομεν, 6 
δεκαπεντασύλλαβος πολιτικός λεγόμενος στίχος, εύχρηστος και έν τή 
Εκκλησία, ψαλλόμενος καί ^у^ της σήμερον, ώς καί έξ άλλων άλλοτε 
έδείξαμεν ότι έκ του πολιτικού τούτου στίχου παρήγαγεν έτι δύο έτερα σχή
ματα αύτου κατ' апохощѵ μιας συλλαβής έν τέλει του α' ήμιστιχίου ή 
έν άρχη του β'* ότι κατά τον ίαμβικόν τούτον πολιτικάν στίχον έσχημά-

στίχ. ι' 
» » 

» » 

» » 
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τισε τροχαϊκάν τοιούτον δεκαπεντασύλλαβο ν δτι έχρήσατο τροχαίοις και 
άναπαίστοις άπλοΐς, ανέμιξε δε ποικιλοτρόπως δακτύλους τροχαίοις, ίάμ-
βοις καί άναπαίστοις, ούτω δε άπέφηνε ρυθμικά σχήματα μέτρων ποικίλα, 
έξ ών καταδείκνυται, δτι οί Βυζαντινοί ήσαν κάτοχοι των αρχαίων γραμ
μάτων, δικαίως δε à Ύ^ίτιοος Ρωμανός καλείται υπό τών νεωτέρων ο 
Πίνδαρος της Χριστιανικής ποιήσεως. 

Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Ματθαίος Παρανίκας. 


