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integrazioni che poi, raccolte insieme, potrebbero constituire il valido 
motivo per una nuova edizione: gli specialisti di storia bizantina sono 
tutti invitati a collaborare, per il campo di cui ciascuno ha competenza 
specifica, alia piii perfetta e completa riedizioni di questa coraggiosa 
opera.

Universita di Messina
O. PARLANGELI

Νικολάου B. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν φιλολογίαν,
τόμος α', τεύχος α', εκδοσις β'. Άϋήναι 1956, σ. 166.

Ό καθηγητής Ν. Β. Τωμαδάκης έξαντληθείσης τής α' έκδόσεως τής 
Εισαγωγής εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν προέβη εις άναθεωρημένην και 
προσηυξημένην β' έκδοσιν τοΰ πρώτου μέρους τοϋ α' τόμου.

Τοϋ τεΰχους προτάσσεται πρόλογος τής β' έκδόσεως, εις τον όποιον 
άναφέρονται οί λόγοι τής έπανεκδόσεως τοϋ α' τόμου. ’Ακολουθεί ό πρό
λογος τής α' έκδόσεως. Τό τεύχος περιλαμβάνει δυο μέρη, έκαστον ΰποδιαι- 
ροϋμενον εις κεφάλαια.

Εις τό πρώτον κεφάλαιον τοΰ πρώτου μέρους δίδονται γενικοί ορισμοί 
τής φιλολογίας, γενικώς ως έπιστήμης θεωρουμένης, τής οποίας καθορίζον
ται τα δ'ρια, και τής Βυζαντινής Φιλολογίας έν αναφορά τής γλώσσης, τοϋ 
χώρου καί τοΰ χρόνου αυτής.

Εις τό δεύτερον κεφάλαιον « Πολιτεία και Φιλολογία » ό συγγραφεϋς 
άποσκοπεΐ εις τό να απόδειξη δτι ή ιστορία είναι ΰπόβαθρον έπί τοΰ οποίου 
στηρίζεται ή φιλολογική τοιαΰτη.

Εις τό τρίτον κεφάλαιον « Ή Φιλολογία καί ή Θρησκεία » άναφέρονται 
οί λόγοι τής αποστροφής τοΰ σημερινοΰ ανθρώπου από τον βυζαντινόν λό
γον καί τέχνην, λόγφ» τοΰ θρησκευτικοΰ αυτών περιεχομένου, κατ’ άντίθεσιν 
προς τήν άρχαίαν λογοτεχνίαν, ή οποία έν τοΰτοις έχει καί αυτή έν πολλοΐς 
χαρακτήρα θρησκευτικόν.

Εις τό τέταρτον κεφάλαιον « 'Ελληνισμός και Χριστιανισμός » ό συγγρα
φέας πραγματεύεται περί τών υπηρεσιών τάς οποίας προσέφερεν ό αρχαίος 
κόσμος εις τό Βυζάντιον διά τής παραχωρήσεως εις αυτό πλουσίου καί καλ
λιεργημένου γλωσσικοΰ οργάνου, διαμορφωμένων ειδών λόγου καί μέσων 
έκφράσεων, δι’ ών συνεχίζονται αί ποικίλαι μορφαί τοΰ λόγου καθώς καί 
περί τής έξυπηρετήσεως τοΰ αρχαίου κόσμου υπό τοΰ Χριστιανικοΰ Βυζαν
τίου διά τής διασώσεως τής πνευματικής αΰτοΰ κληρονομιάς.

Εις το τελευταΐον κεφάλαιον τοΰ πρώτου μέρους υπό τον τίτλον « Δη
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μοτικόν ατοιχεϊον και λόγιον» δ συγγραφεύς εξετάζει έν αναφορά προς τό 
Βυζάντιον τάς δυο γλωσσικάς παραδόσεις, ήτοι την δημοτικήν και τήνλογίαν 
άναφέρων καί τους λόγους τής ΰπάρξεως άμφοτέρων.

ϊό πρώτον τοΰτο μέρος τής Εισαγωγής εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν 
χαρακτηρίζει τό έντονον ΰφος καί ή βαθύτης τής σκέψεως τοΰ συγγραφέως. 
Υπερβαίνει δέ τα όρια τής απλής ιστορικής έπισκοπήσεως καί αποτελεί 
άναγκαίαν εισαγωγήν εις τό δεύτερον μέρος, εις τήν 'Ιστορίαν δηλονότι τών 
Φιλολογικών Βυζαντινών Σπονδών.

Τό δεύτερον μέρος υπό τον ως άνω τίτλον υποδιαιρείται ως καί τό 
πρώτον εις κεφάλαια, εκ τών οποίων εις τό πρώτον « Γενικά » 6 συγγραφεύς 
έξαίρει τήν συμβολήν τών Ελλήνων εις τήν συγκρότησιν τών φιλολογικών 
σπουδών καί άναφέρεται εις τούς τό πρώτον έκδώσαντας ελληνικά βιβλία καί 
ιδίςι εις τά περί τής έκτυπώσεως τών λειτουργικών.

Τό δεύτερον κεφάλαιον « Τουρκοκρατία » πραγματεύεται περί Μάρκου 
Μουσούρου, Νικολάου Άλεμάνου, Λέοντος Άλλατίου, τών λοιπών λατινο- 
φρόνων καί ορθοδόξων μέχρι τής Έπαναστάσεως, περί τής συμβολής αυτών 
εις τήν άνάπτυξιν τών βυζαντινών φιλολογικών μελετών. Έν συνεχείς δ λό
γος περί τής έκδόσεως τών ιστορικών εις Γαλλίαν, περί τών Γάλλων βυζαν- 
τινολόγων καί περί τής βυζαντινής φιλολογίας εις τήν άλλην Ευρώπην.

Τό τρίτον κεφάλαιον υπό τον τίτλον « ΑΙ νεώτεραι φιλολογικαί σπον- 
δαί» διαλαμβάνει περί τών Ελλήνων κλασσικών καί τοΰ Βυζαντίου, περί 
τής κοντικής, ερμηνευτικής καί ιστορικής σχολής, περί τής έκδόσεως τής 
Βόννης, τής πατρολογίας κ.ά. σειρών, περί τοΰ ιστορισμού καί τής έπιδρά- 
σεως αυτού εις τάς βυζ. φιλολ. σπουδάς, περί βιβλιογραφικών καί παλαιο- 
γραφικών ερευνών, τοΰ Λάμπρου καί τής σχολής του, περί τών νεωτέρων 
ιστορικών, τών γλωσσολόγων καί τών κειμένων, τής Λαογραφίας καί τής 
άλλης φιλολογίας εις τήν Ελλάδα.

Τό τέταρτον κεφάλαιον «Εκκλησιαστική φιλολογία» πραγματεύεται 
περί τής Θεολογίας—εκκλησιαστικής γραμματολογίας, ιστορίας—, περί 
διορθωτών καί εκδοτών ύμνογράφων, περί τής μελέτης τής 'Υμνογραφίας 
καί περί τής 'Αγιολογίας.

Τό πέμπτον κεφάλαιον υπό τον τίτλον « ΑΙ εις την Ευρώπην Βυζ. 
σπουδα'ι» πραγματεύεται περί τοΰ φροντιστηρίου τοΰ Μονάχου καί τών 
γερμανικών σπουδών ως καί περί τής έν Ευρώπη γενικώς καί ’Αμερική 
κινήσεως περί τήν βυζαντινήν φιλολογίαν. ’Άξιον παρατηρήσεως ενταύθα 
είναι δτι έν σ. 127, ένθα γίνεται λόγος περί τών έν Βατικανφ βυζαντινών 
σπουδών, άναφέρεται κακώς οτι δ εις Βατικανόν πατήρ Στέφανος Πελοπί
δας Στεφάνου έξέδωκε τοΰ Γεωργίου Παχυμέρη τό «Σύνταγμα τών τεσσά
ρων μαϋημάτών». 'Ο έκδώσας τό Σύνταγμα τοΰ Παχυμέρη είναι δ πατήρ 
Έλπίδιος Στεφάνου ζών έν Άθήναις.
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To έκτον και τελευταιον κεφάλαιον « Χειρόγραφα και κώδικες » περι
λαμβάνει γενικά περ'ι χειρογράφων κωδίκων, της ΰλης αυτών καί των γρα- 
φέων, περί Βιβλιοθηκών χειρογράφων καί καταλόγων αυτών, περί Παλαιο
γραφίας, περί καταλόγων ελληνικών χειρογράφων καί τής δημοσιεΰσεως 
εγγράφων, περί συνεδρίων βυζαντινών σπουδών καί περί ’Ινστιτούτων καί 
Εταιρειών. Έτυπώθησαν ιδιαιτέρως τα παροράματα τοΰ τόμου.

Τό δλον έ'ργον διακρίνεται διά τον μεθοδικόν διαχωρισμόν τών θεμά
των καί διά τήν εναργή διαπραγμάτευσιν αυτών. Έξ άλλου ό συγγραφεύς 
είναι πλήρως ενημερωμένος, καίτοι θά ήδΰναντο νά γίνουν βιβλιογραφικοί 
τινες προσθήκαι κατά τήν γ' έ'κδοσιν. Οίίτω π.χ. θά έπρεπε νά αναγραφή ή 
έκδοσις τών Άποστολικών Πατέρων, νά άναφέρεται ή εργασία τοΰ καθηγη- 
τοϋ Κ. Λογοθέτου: Ή φιλοσοφία τών Πατέρων ή νά γίνεται παραπομπή 
καί εις άλλας άναγραφάς δημοσιευμάτων δπως π.χ. τήν τοΰ Ίω. Σακελλίωνος 
έν ΔΙΕΕ, τόμιρ 3, 1891, σσ. 579 - 586. Έν τοΰτοις τό έργον εις τό είδος του 
αποτελεί τήν τελευταίαν λέξιν διά τήν βυζαντινήν φιλολογικήν επιστήμην, 
διότι είναι βοήθημα απαραίτητον ου μόνον διά τούς περί τά βυζαντινά άσχο- 
λουμένους έλληνας λόγφ τής ελληνικής βιβλιογραφίας ιδία, αλλά καί διά τούς 
ξένους. "Οθεν ανάγκη πάσα δπως έπιτευχθή ή β' έκδοσις καί τοΰ λοιποΰ μέ
ρους τοΰ α' τόμου. Ευχής δ’ έργον θά είναι εάν συντομώτατα καί δ β' τόμος 
φανή, ώστε νά καταστή δυνατή ή μετάφρασις τοΰ δλου έργου, έφ’ δσον 
τοΰτο είναι περιζήτητον ώς παντελώς μέχρι τοΰδε έλλεϊπον, μέλλει δε 
ν’ άναπληρώση έν πολλοΐς μή ύπάρχουσαν συγχρονισμένην Ιστορίαν τής 
Βυζαντ. Φιλολογίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ

Francois Masai, Plethon et le Platonisme de Mistra, σσ. 1 +407, 
Collection les Classiques de VHumasisme· Societe d’edition «Les 
Belles Lettres » Paris 1956.

To ανωτέρω έργον, δμοΰ μετά τών παλαιοτέρων εργασιών τοΰ Λογο
θέτου, τοΰ Άνάστου, τοΰ Μαμαλάκη κ.ά. αποτελεί έν είσέτι δείγμα τοΰ 
πάντοτε ζωηροΰ περί τον Πλήθωνα διαφέροντος.

Τό δλον έργον διαιρείται εις οκτώ κεφάλαια. Συμπληροΰται δε διά 
πέντε παραρτημάτων άναφερομένων κατά σειράν εις τήν ονομασίαν « Πλή- 
θων », τήν χρονολόγησιν τών « 'Υπομνημάτων », τον χρόνον τής συγγραφής 
τοΰ « υπέρ Λατίνων βιβλίου », τήν χειρόγραφον παράδοσιν καί τάς τύχας 
τοΰ « Περί Νόμων » έργου, τήν άπάντησιν τοΰ Πλήθωνος εις τό Σχολάριον.
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