
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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έπιστολών (άλφαβητικώς), κυρίων ονομάτων προσώπων και πραγμάτων, 
Συγγραφέων, Χρονολογικός τών επιστολών, ευθύς καί ανάστροφος, καί 
περιεχομένων.

Ή προτιμηθεΐσα ύπό τοϋ εκδότου σειρά τής έκδόσεως τών επιστολών 
δέν ύπήρξεν ή ύπ’ αύτοΰ νομιζομένη χρονολογική, ούτε ή κατά πρόσωπα 
αποδεκτών, άλλ’ ή σειρά τής καταχωρίσεως εις τούς κυριωτέρους κώδικας. 
Ταΰτην, φαίνεται ήτο υποχρεωμένος ν’ άκολουθήση ό π. Eoenertz. Άλλ’ 
οφείλει ό αναγνώστης νά όμολογήρη δτι ή τοιαύτη διάσπασις (χρονολογική 
καί προσώπων) καθιστά εις αυτόν αδύνατον τον σχηματισμόν τής αναγκαίας 
εκείνης αλληλουχίας καί συνοχής. Αί έπιστολαί αφού άναγνωσθοϋν καθ’ 
έκάστην, θά πρέπει νά συσχετισθοΰν προς άλλήλας καί προς τά πρόσωπα, 
διά νά παρακολουθηθή τόσον ή σκέψις, δσον ή δράσις, καί πέραν αυτών ή 
έξέλιξις τής φιλολογικής μορφής τοΰ λόγου τοΰ Κυδώνη.

Εις λεπτομερειακός παρατηρήσεις επιφυλάσσομαι νά προβώ μετά την 
δλοκλήρωσιν τής άρίστης ταύτης καί χρησιμωτάτης έκδόσεως, διά τής 
οποίας ό π. Loenertz θέτει έ'να ακόμα λίθον τής μελέτης τής πνευματικής 
καί πολιτικής εποχής τών ΓΙαλαιολογείων χρόνων.

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Gli Inni Sacri di S. Bartolomeo Janiore, confondatore e IV egumeno 
di Grottaferrata... con note e versione italiana a cura dello Jerom. 
Criptense Germ ano Giovanelli.

Badia Greca di Grottaferrata, anno 1955 (πράγματι 1956 ) 8°, aa. 525.

Εις την σειράν «Innografi Italogreci» άριθ. 3 έκυκλοφόρησε προ 
μικρού μέγας τόμος όφειλόμενος εις την έξαίρετον πίστιν καί φροντίδα 
τοϋ μοναχού τής Κρυπτοφέρρης π. Γερμανού Giovanelli, γνωστού καί έξ 
άλλων περί τοϋ ηγουμένου τής έλληνορρΰθμου ταύτης μονής αγίου Βαρθο
λομαίου τοϋ Νεωτέρου εργασιών. 'Ο τόμος έδημοσιεύθη επί τή συμπληρώ· 
σει ένακοσίων ετών (11 Νοεμβρίου 1055 f ) από τοϋ θανάτου τοϋ ύμνο- 
γράφου, ήγαπημένου μαθητοϋ τοϋ αγίου Νείλου, κτίτορος τής Μονής, κα- 
ταγομένου έκ Rossano, καί έξ οικογένειας ελληνικής έλθούσης έκ Κων/λεως.

Μετά διαφωτιστικόν Πρόλογον (7-19), δπου ικανά λέγονται περί τής 
ύμνογραφικής Σχολής τής Κρυπτοφέρρης καί τοΰ Βαρθολομαίου ως ύμνο- 
γράφου, περί τής χειρογράφου παραδόσεως τών έργων του, περί τής έκτι· 
μήσεως ής οΰτος έτυχεν από τούς διαδόχους καί συντάκτας ύμνων προς 
αυτόν, έπεται μικρά Εισαγωγή (21-24). ’Ακολουθούν τά ελληνικά ύμνο-
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