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την εκλογήν των σπουδαιότερων απόψεων. Ό Ostr. γράφει κρατικήν ιστο
ρίαν, όλιγώτερον ιστορίαν τοϋ πολιτισμού, απευθύνεται δέ εις διεθνές .κοι
νόν. Γνωρίζει καλώς τήν βιβλιογραφίαν, τήν οποίαν χρειάζεται διά τάς από
ψεις του, έχει ιδίαν γνώμην περί αυτής, εκθέτει σαφώς καί μέ λογικήν αναγ
καιότητα τα γεγονότα καί μέ τήν δυνατήν αντικειμενικότητα.

Εις ημάς τους 'Έλληνας δεν φαίνεται πολύ αντικειμενικός εις τό ζήτημα 
των σλαβικών επιδρομών, έδέχθη μερικάς ύπερβολάς, τούτο δμως προήλθεν 
όχι από έλλειψιν αντικειμενικότητας άλλα διότι πιστεύει εις όσα γράφει. Διά 
νά δείξω τήν αντικειμενικότητα τού συγγραφέως αναφέρω τήν εξής περικο
πήν (σ. 454), τήν οποίαν δέν γνωρίζω αν θά έγραφεν άλλος Ρώσσος 
ιστορικός:

«Ή χριστιανική θρησκεία εις τήν είδικώς ελληνικήν έκδήλωσίν της, ως 
άπόδοσις τού βυζαντινού πνεύματος καί συγχρόνως ως αντίπαλος τού Ρωμαϊ
κού καθολικισμού, άπέβη δια τούς "Ελληνας ό'πως καί διά τούς νοτίους καί 
ανατολικούς Σλάβους τό ίερώτατον τών αγίων. Κατά τάς εκατονταετηρίδας 
τής Τουρκοκρατίας ή ορθόδοξος πίστις τών Ελλήνων, Βουλγάρων καί Σέρ- 
βων εξέφραζε τον πνευματικόν καί εθνικόν χαρακτήρα, επροφύλαξε τούς βαλ
κανικούς λαούς από τήν διάλυσιν μέσα εις τά κύματα τού Μουσουλμανισμού, 
κατέστησε δυνατήν τήν εθνικήν καί πολιτειακήν άναγέννησιν».

Αί παρατηρήσεις αύταί δεικνύουν άνώτερον ιστορικόν καί πρέπει νά 
θεωρήσωμεν ευτύχημα διά τό διεθνές κοινόν τήν δευτέραν έκδοσιν τού έργου 
τού Ostrogorsky.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

Vouages and travels in the Near East made During the XIX century : 
Being a part of a larger catalogue of works on geography, carto
graphy, voyages and travels, in the Gennadius Library in Athens. 
Compiled and Provided with a Preface and Index by Shirley 
H o w a r d Weber. [Catalogues of the Gennadius Library, I.] 
(Princeton, American School of Classical Studies at Athens, 1952, 
pp. x, 252, $ 5.00).

Ό παρών τόμος έγκαινίζει σειράν ή οποία, όταν συμπληρωθή, θά άπο- 
τελέση τον έντυπον κατάλογον τών πλουσίων συλλογών τής Γενναδείου Βι
βλιοθήκης σημειοΐ δέ τήν απαρχήν τής εκπληρώσεως τού όρου υπό τον όποιον 
ό Ιωάννης Γεννάδιος έδώρησε τήν θαυμασίαν συλλογήν του εις τήν "Αμερι
κανικήν Σχολήν Κλασσικών Σπουδών—θεσπίσας όπως καταρτισθή καί δημο- 
σιευθή κατάλογος τής Βιβλιοθήκης.
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Ό Γεννάδιος κατηνάλωσεν ό ίδιο; αρκετόν χρόνον εις παρασκευήν δακτυ
λογραφημένων καταλόγων, οϊτινες τώρα είναι χρήσιμοι εις τον καταρτισμόν 
τοΰ έντυπου καταλόγου.

Συντάκτης τοΰ κρινομένου τόμου είναι ό καθηγητής κ. Shirley Howard 
Weber, ευρύτατα γνωστός εις τον κόσμον των γραμμάτων έν Έλλάδι ως διευ
θυντής τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης από τοΰ 1937. Είς τον πρόλογόν του ό 
κ. Weber άναφέρεται έν συντόμω είς τήν σταδιοδρομίαν τοΰ Ίω. Γενναδίου 
και παρέχει συνοπτικήν περιγραφήν των περιεχομένων τής Βιβλιοθήκης. 
Καταγράφει 1206 έργα εξ ών τα φέροντα τους αριθμούς 1097 μέχρι 1206 
αποτελούν παράρτημα εικονογραφημένων κυρίως έργων των οποίων αί χρο- 
νολογίαι τής έκτελέσεως ή δημοσιεύσεως διήκουν από τού έτους 1801 μέχρι 
τοΰ έτους 1900. Τα ύπ’ αριθμόν 1 μέχρι 1096 είναι τίτλοι έργων περιηγη
τών, τά ταξίδια τών οποίων ανάγονται είς τήν περίοδον 1798 μέχρι 1901, 
και ή χρονολογία τής δημοσιεΰσεώς των διήκει από τοΰ 1801 μέχρι τοΰ 1947.

Οι τίτλοι καταγράφονται κατά τήν χρονολογικήν σειράν τής δημοσιεύ- 
σεώς των, ό δε κ. Weber συνάπτει είς έκαστον τίτλον τοπογραφικάς σημειιό- 
σεις έξηγούσας τά δρομολόγια τών περιηγητών, τά κυριώτερα μέρη τής έπι- 
σκέψεώς των καί τάς συνεντεύξεις των μέ διακεκριμένα πρόσωπα. Είς τήν 
άξιόλογον ταύτην κατάταξιν προσετέθη καί τό πλεονέκτημα τοΰ πίνακος τών 
περιηγητών καί συγγραφέων ως καί λεπτομερής γενικός πίναξ διαλαμβάνων 
κυρίως ονόματα τόπων, προσώπων καί μνημείων. Τό έργον τοιουτοτρόπως 
καθίσταται λίαν χρήσιμον ώς τοπογραφικός πίναξ κατά τον ΙΘ' αιώνα χωρών 
’Εγγύς ’Ανατολής, αίτινες περιλαμβάνουν όχι μόνον τήν Ελλάδα, Τουρκίαν, 
Συρίαν καί Αίγυπτον, άλλ’ επίσης, εις εύρυτέραν έννοιαν, τό ’Ιράν, ’Ιράκ, 
’Ινδίας, Αιθιοπίαν, τά βόρεια Βαλκάνια καί τήν Ρωσσίαν.

Ό κατάλογος ενέχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τούς αρχαιολόγους καί 
γεωγράφους. ’Εν αύτφ παρελαύνουν διάσημοι φιλόλογοι, έρευνηταί καί 
διπλωμάται ώς οί Pouqueville, Leake, Chateaubriand, Lamartine, Qui- 
net, Urquhart, Flaubert, Vambery, Arthur Evans, Krumbacher—ιδού 
μερικά μόνον ονόματα αναφέρω.

Τό τμήμα γεωγραφίας καί ταξιδίων όμοΰ μέ τά τμήματα τής Έπανα- 
στάσεως καί τής Νεοελληνικής φιλολογίας είναι έκ τών πλουσιωτάτων καί εκ 
τών γοητευτικωτάτων τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης 'Η αξία τοΰ τμήματος 
ταξιδίων είναι σημαντική διά τε τον μελετητήν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας ώς καί διά τον ελληνιστήν. ’Ήδη τυπώνεται τό δεύτερον μέρος τοΰ 
καταλόγου τών ταξιδίων τό όποιον, χρονολογικώς, είναι τό πρώτον, δεδομέ
νου ότι συμπεριλαμβάνει τά έργα τά δημοσιευθέντα προ τοΰ 1800. Ό κ. 
Weber έχει επίσης ετοιμάσει προς δημοσίευσιν τον κατάλογον τών διατρι
βών τοΰ τμήματος τών κλασσικών γλωσσών.

"Ο τε εκδότης καί ή ’Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών είναι
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άξιοι συγχαρητηρίων διά τον έξαίρετον τοΰτον τόμον. ’Όχι μόνον θά άποτε- 
λέση ούτος, μετά των προσεχώς έκδοθησομένων, σημαντικήν συμβολήν εις 
εις τάς ελληνικός σπουδάς, αλλά καί θά τίμηση τούς σκοπούς τοϋ μεγάλου 
πατριώτου καί μελετητοϋ δστις ίδρυσε τήν μοναδικήν ταύτην Βιβλιοθήκην, 
τήν τόσον περιτράνως διαλαλοϋσαν τήν ενότητα τής ελληνικής ιστορίας

PETER TOPPING 
τοΰ Πανεπιστημίου Καλιφορνίας

Ρωμανόν τον Μ ε λ ω δ ο ν, Ύμνοι, εκδιδόμενοι εκ πατμιακών 
κωδίκων μετά προλεγομένων νπδ Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η. Τόμος Α',
’Αϋ·ήναι 1952 (οελ. κδ'-\-336).

Έν τφ τόμφ τοΰτιρ περιέχονται δέκα τέσσαρες ύμνοι Ρωμανού τοΰ Με- 
λφδοϋ εκδιδόμενοι επί τή βάσει τών ύπ’ άριθ. 212 καί 213 (ΙΑ' αιώνος) 
κωδίκων τής κατά Πάτμον σεβάσμιας βασιλικής καί σταυροπηγιακής Μονής 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου υπό δώδεκα μαθητών τοϋ εν τφ Πανε- 
πιστημίφ ’Αθηνών καθηγητοΰ τής Βυζαντινής φιλολογίας κ. Ν. Τωμαδάκη, 
καί δή καί τή έμπνεύσει καί καθοδηγήσει αύτοΰ.

Έκ τών ύμνων τούτων τοΰ πρυτάνεως τών Βυζαντινών, αν μήν καί 
πάντων τών χριστιανών ποιητών, τουλάχιστον κατά τον Krumbacher, οί 
πλεΐστοι έχουσιν ήδη έκδοθή μάλιστα υπό τού Pitra καί τοϋ Mioni, τινές 
δ’ εκδίδονται καί διά πρώτην φοράν. Τής παρούσης έκδόσεως, ήτις εύλόγως 
προσφωνεΐται εις τήν πνευματικώς καί ύλικώς φιλοξενήσασαν τον όμιλον τοϋ 
κ. Τωμαδάκη Τ. Μονήν τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, προηγήθη επιτόπιος εργασία εν 
αύτή, συνεχισθεΐσα έπειτα έν τφ πανεπιστημιακφ φροντιστηρίφ τοΰ έν λόγφ 
καθηγητού.

Προηγούνται «προλεγόμενα» τοϋ κ. Τωμαδάκη, ένθα γίνεται λόγος περί 
τής Βυζαντινής χριστιανικής ποιήσεως έν γένει καί ιδίφ περί τοΰ Ρωμανού

1 Σημειω ενταύθα παροράματα τινα τοΰ καταλόγου : σελ. VIII, ό Έρωτόκρι- 
τος είναι μάλλον επικολυρικόν ποίημα" σελ. X, άριθ. 97, διάβ. 297" εις τόν πίνακα 
περιηγηταί καί συγγραφείς, ονόματα οΐα Ναύαρχος Κόχραν καί Φίνλεϋ ανήκουν 
κανονικώς είς τόν γενικόν πίνακα, έφ1 όσον δέν είναι συγγραφείς έν τφ καταλόγφ, 
άλλα μόνον άναφέρονται ύπ’ άλλων" είς τόν γενικόν πίνακα άνάγνωθι Corsica, Sa
markand καί Yenisjehir : Τό μοναστήριον τοΰ «'Οσίου Λουκά» καί τό τοϋ «'Αγίου 
Λουκά τοϋ Στιριώτου» είναι έν καί τό αυτό" 104 φαίνεται ανακριβές μετά τό Φανα- 
ριώται.
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