
400 N. B. Τωμαδάκη

πολύτιμον υλικόν, όπερ συνεκέντρωσεν ή αγαστή επιμέλεια των συνεργατών 
τοϋ κ. Τωμ., καί μόνον ως στηριζομένη ίδίφ επί τής άξιολογωτάτης πατμιακής 
ούτως είπεΐν παραδόσεως καί ως λαμβάνουσα προ οφθαλμών καί την μου
σικήν τών ύμνων, στοιχείον, καθ’ δσον γνωρίζομεν, άγνωστον εις του; ξέ
νους έκδότας τών ρωμανικών ποιημάτων, αποτελεί πολύτιμον υλικόν καί 
διατί δχι καί θεμέλιον πόσης όριστικωτέρας « έκδόσεως» τών έργων τοϋ 
Ρωμανού, εκδόσεως ήτις θά ήδύνατο να συντελεσθή διά τής ευκταίας συνερ
γασίας τοϋ κ. Τωμ. μετά τοϋ εν τή Θεολογική Σχολή τοϋ’Εθνικού Πανεπι
στημίου καθηγητοΰ τής Υμνολογίας καί 'Αγιολογίας. Έπιμένομεν εις τήν 
συνεργασίαν καί τοϋ είδικωτέρου παρ’ ήμΐν Θεολόγου, άνευ τής οποίας 
συνεργασίας, δεν είναι δυνατόν νά συντελεσθή άρτια κριτική έκδοσις αρ
χαίων καί βυζαντινών εκκλησιαστικών κειμένων. Έν τφ μεταξύ ας συνεχι- 
σθή ή έρευνα συντονωτέρα, προς τοϊς άλλοις, καί προς τήν κατεϋθυνσιν 
τής γνησιότητος τών παραδιδομένων ύπό τό όνομα τοϋ Ρωμανού ύμνων καί 
ας επεκταθή ή άντιβολή καί προς άλλους μάρτυρας τής χειρογράφου παρα
δόσεως. Κατακλείομεν δέ τό παρόν σημείωμα μετά τής παρατηρήσεως, δτι 
ό παρών τόμος πολλφ μάλλον τοϋ Α' περιποιεϊ τιμήν εις τήν ελληνικήν επι
στήμην καί δή καί εις τό ’Εθνικόν ημών Πανεπιστήμιον.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Άρχιμ. Αίμιλιανοΰ Το ακοή ούλου, άρχειοφύλακος τοϋ Οικουμενι
κόν Πατριαρχείου ; Περιγραφικός Κατάλογος τών Χειρογράφων τής Βι
βλιοθήκης τον Οικουμενικού Πατριαρχείου. Β' 'Αγ. Τριάδος Χάλκης. 

Σταμπονλ, εκ τον Πατριαρχικόν τυπογραφείου, ( 1956, ανατνπωσις έκ 
τον περ. ’Ορθοδοξία ) 8°, σσ. 169 (-\- 7 ).

Παλαιότερον ό συγγραφεύς άνετύπωσεν εκ τής « ’Ορθοδοξίας » εις τό
μον τον Κατάλογον τοϋ «Τμήματος Χειρογράφων τής Παναγίας Καμα- 
ριωτίσσης » τοϋ Οίκουμεν. Πατριαρχείου. Τής αυτής σειράς συνέχεια είναι 
ό προκείμενος τόμος. Διά τής φιλότιμου προσπάθειας ταΰτης θά πληροφορη- 
θώμεν τί χειρόγραφα συνεκεντρώθησαν εις τήν Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην 
Κων/λεως.

Ή Μονή τής 'Αγ. Τριάδος ή τοϋ Έσόπτρου τής Χάλκης περιελάμβα- 
νεν άλλοτε περί τά 300 χει/φα, εξ ών δ κατάλογος προ τής εις τό Φανάρι 
προ εικοσαετίας μεταφοράς της άνέγραφεν 147. Τούτων έσώθησαν καί πε- 
ριγράφονται 138 εν ό'λφ, έκ τών οποίων εν σλαβονικόν, τά λοιπά ελληνικά, 
λειτουργικά, αγιολογικά, εύαγγελιστάρια, πατερικά καί ανάμεικτα χει/φα.
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Βιβλιοκρισία 401

Έπεται ενδιαφέρον σημείωμα περί τοΰ άνακαινιστοΰ τής Μονής Μητροφά- 
νης Γ' (δις πατριαρχεύσαντος 1565-72 καί 1579 - 80)1 δ όποιος καί 
έπλούτισε την βιβλιοθήκην, ως έμφαίνεται έκ σημειώσεών του επί των χει
ρογράφων’ εις τό έπιτασσόμενον τής περιγραφής « Σημείωμα » ό φιλότιμος 
συγγρ. καταγράφει δσα χει/φα τής εν λόγφ μονής γνωρίζει υπάρχοντα εις 
άλλας βιβλιοθήκας (καί τοΰ εξωτερικού).

Ή σύνταξις τοΰ καταλόγου τούτου δεν δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι έγινε 
συμφώνως προς τούς νέους κανόνας ούτε καμμίαν αύστηράν μέθοδον, ή δε 
περιγραφή είναι λίαν ατελής. Ή ορολογία άήθης (πρβλ. κώδιξ άναρχος, 
ατελής, αντί ακέφαλος, κολοβός, αρχαία σημεία μουσικής αντί εκφωνητικής 
κ.ά.). Σημειώματα ενδιαφέροντα άναγινώσκονται κακώς ή άτελώς, οί στί
χοι δεν χωρίζονται ( πρβλ. σ. 13). Τά αγιολογικά βιβλία χαρακτηρίζονται 
κακώς δχι μόνον ως συναξάρια, πανηγυρικά αλλά καί μηναία (πρβλ. σ. 86, 
δπου δ κώδιξ 46, σ. 35 περιέχων ακολουθίας άνευ συναξαρίων).

Τά περιεχόμενα τών κωδίκων δεν αναγράφονται λεπτομερώς, σπανιώ- 
τατα δέ συσχετίζονται προς τά δημοσιευμένα ήδη πατερικά καί αγιολογικά 
κείμενα.

'Ως προς την χρονολόγησιν τών κωδίκων (ελλείπει πΐναξ τών χρονολο
γημένων) αυτή γίνεται χονδρικώς ή ελλείπει ολωσδιόλου (πρβλ. κώδ. 44, 
σ. 34 - 35) καί δταν είναι δυνατή έκ τοΰ περιεχομένου (δ κώδ. 65 έν σσ. 
48 - 49 περιγραφόμενος, περιέχει έργον τοΰ Μ. Φιλή) ή εσφαλμένως: Ού
τως δ κώδ. 88 (σ. 84) δ φερόμενος ώς Μηναίον τοΰ ενάτου αίώνος είναι 
γεγραμμένος διά μικρογραμμάτου γραφής. Ό κώδιξ 90 ( σσ. 88 - 93) φέρε
ται ως τοΰ δωδ. at., ένφ περιέχει έργον Θεοδ. τοΰ Μετοχίτου (ιγ' - ιδ' 
at.). Τά παραδείγματα καθιστοΰν ύποπτον τήν έπιχειρηθεΐσαν χρονολόγη- 
σιν τών άχρονίστων κωδίκων.

Περιοριζόμεθα εις ταΰτα, διά νά δείξωμεν δτι οί έκδοθέντες κατάλογοι 
είναι ασυγχρόνιστοι καί αμέθοδοι καί δτι τό Οίκουμ. Πατριαρχείου αν έπε- 
θύμει σοβαρώς νά έκδώση κατάλογον επιστημονικόν, άξιον τής σημασίας 
ήν έχουν τά χει/φα τής Βιβλιοθήκης του, θά έπρεπε ν’ άναθέση εις ειδή
μονα εξ ύπαρχής τό έργον. Τον ειδήμονα τούτον θά ήδύνατο νά βοηθήση 
διά τής πείρας του ό άρχιμ. Τσακόπουλος. Μέχρι τής ημέρας εκείνης οί κα
τάλογοί του θά είναι απλώς ενδεικτικοί, αλλά δεν θά πληρούν τά άνάγκας 
τών σημερινών ζητήσεων.

Έπάναγκες, τέλος θεωρώ εις ένα σύγχρονον κατάλογον ν’ άναγραφοΰν 
αί δημοσιεύσεις τών έν τοίς κώδδ. άπαντωμένων έργων (εις τούτο θά έβοή-

1 Πρβλ Σάρδεων Γερμανό ϋ, Συμβολή εις τοΰ; Πτρχ. Καταλόγους Κων
σταντινουπόλεως... Μέρος Α' έν Κωνσταντινουπόλει 1935, σσ. 40-48: Μητροφάνης 
Γ', όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΤ’ 26
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402 ft. Β. Τωμαδάκή

θει νϋν τό δίτομον έργον τοϋ C. Baur, Initia Patrum) και νά επίταξη 
πίνακας των γραφέων, ιδιοκτητών των κωδίκων και τών εν αύτοίς άπαντω- 
μένων συγγραφέων καί ονομάτων.

Ν. Β. ΤΩΜΛΔΑΚΗΣ

DemStrius Cydones Correspondence public par Raymond. J. Loe-
nertzO. P , I (Studi e Testi 186).

Cittd del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 195Θ 8° μέγα, ao.
XVI+217 (+5).

Ό συγγραφεΰς, scriptor τοϋ τάγματος τών Δομηνικανών έν Ρώμη, 
έδημοσίευσεν ήδη τό 1947 (Studi e Testi 131, πρβλ. την έμήν κρίσιν έν 
ΕΕΒΣ ΙΗ', 1948, σσ. 260-263) εισαγωγικήν πραγματείαν μέ τον τίτλον 
« L,es recueils de lettres de Demetrius Cydones», ήτο δ’ έ'κτοτε γνωστόν 
ό'τι παρεσκευαζεν έ'κδοσιν τής σημαντικωτάτης αλληλογραφίας, από φιλολο
γικής καί ιστορικής άπόψεως, τοϋ διάσημου τούτου πολιτικού καί λογίου 
άνδρός τον ιδ' αίώνος, Δημητρίου τοϋ Κυδώνη. "Ηδη ήρχισεν έκδίδων τα 
κείμενα, κατά την χει/φον παράδοσιν.

Εις την Εισαγωγήν τοϋ πρώτου τόμου εξετάζονται α') τά χειρόγραφα, 
β') ή τάξις τών επιστολών, γ') ή διαίρεσις αυτών εις βιβλία καί ακόμη λό
γος γίνεται περί τών παραρτημάτων, προπυλαίου, περί τών προηγουμένων 
εκδόσεων κ.ά. ζητημάτων.

Ό πατήρ Loenertz είναι ήδη ειδικός εις τήν έ'κδοσιν έπιστολογραφι- 
κών κειμένων τών παλαιολογείων χρόνων (ΐδε έ'κδοσιν τών επιστολών Μα
νουήλ Καλέκα, 1950, Studi e Testi άρ. 159) καί τήν ιστορίαν τής εποχής 
εκείνης. Ή τοιαυτη προπαρασκευή ήγγυάτο καί καλήν έ'κδοσιν τών κειμένων 
τοϋ Κυδώνη εις τον επιτυχή ύπομνηματισμόν (δ όποιος γίνεται λατινιστί 
ύποσελιδίως).

'Ως προπυλαιον τής έκδόσεως τίθενται δυο όμιλίαι τοϋ Κυδώνη α') τφ 
βασιλεϊ τφ Καντακουζηνφ (1347) καί β') τφ βασιλεΐ ’Ιωάννη τφ Παλαιο- 
λόγφ (1371). "Επεται ή δημοσίευσις τών επιστολών κατά βιβλία. Α'-ΙΕ', 
έπιστολαί έν δλφ 131. Έπονται Appendices I Πέντε έπιστολαί Νικολάου 
Καβάσιλα (προς διαφόρους) II Τοϋ (Γεωργ.) Γαβριηλοπουλου τφ Κυδώνη 
( 1370-71;) III Βραχύ Θεσσαλονικόν Χρονικόν (1334-1402). IV ’Ανώ
νυμου καί άντιπαλαμίτου έπιστολαί έννέα καί V 12 μικρά ή μεγαλύτερα 
λατινικά καί ιταλικά κείμενα, διαφωτίζοντα τό δλον θέμα.

Μετά Addenda et corrigenda έπονται οι πίνακες τών incipit τών
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