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των διαφόρων είκονογραφικών τύπων. Άλλα τοϋτο παραμένει πρόθεσις 
μόνον, διότι ό σ. δεν έχει τον άνάλογον οπλισμόν διά τοιοϋτον σκοπόν.

Δεύτερον. Πάντα τα μεταβυζαντινά εις την πραγματικότητα μνημεία 
τής Στεμνίτσης ό σ. ανάγει είς τούς αύτοκρστορικούς χρόνους από τε αρχιτε
κτονικής καί είκονογραφίκής άπόψεως. Τά συμπεράσματά του είναι αυθαί
ρετα καί Ισφαλμένα, τόσον από πλευράς ήλικίας τών μνημείων, ό'σον καί 
άπό καλλιτεχνικής αξίας. Ούτως ή εν προλόγψ διαφημιζόμενη πρόθεσίς του 
δεν καταξιώνεται.

Τρίτον. Τά έκδιδόμενα άκιδογραφήματα καί αί επιγραφαί, τά επ’ αυτών 
υπομνήματα καί τά διαφημιζόμενα ως προσφερόμενα νέα ιστορικά στοιχεία 
έχουν μυθιστορηματικόν χαρακτήρα.

Τέταρτον. Ή μέθοδος τοϋ σ. είναι αντιεπιστημονική1 χρήσις άφορι- 
σμών, ύπερβολαί, παρανοήσεις, συγχύσεις, οικονομία τής ύλης, άναφομοίωτα 
βοηθήματα έξ ών αντλεί, άγουν είς κοινοτοπίας καί καθιστούν τό βιβλίον 
άποτυχημένον. Έξ άλλου ή άγνοια Ιστορικών, τοπογραφικών καί τοπικών 
ζητημάτων τής έξεταζομένης περιοχής άφαιρεΐ άπό τον σ. τήν δυνατότητα 
νά εκφράση έγκυρους γνώμας καί δυσχεραίνει έτι μάλλον τό άχαρι έργον 
πού άνέλαβε.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ren0 Henry, Photius, Bibliotheque, tome I («codices» 1-84), Paris 
1959, aa. LII-\-<p<p. 19l-\-oa. 9 (Belles Lettres).

κοΰ οίκου «Les Belles Lettres » ή έκδοσις μέρους τής Βιβλιοθήκης τοϋ 
Φωτίου, ήτοι τοϋ κειμένου τοϋ περιέχοντος τούς κώδικας άπό 1-84, μετά 
γαλλικής μεταφράσεως καί παρατηρήσεων ύπ” αυτήν. Ή δλη εργασία έγένετο 
υπό τού Rene Henry, διδάκτ. τής Φιλοσοφίας καί τών Γραμμάτων, καθη- 
γητοϋ τοϋ έν Charleroi Athenee Royal.

Ή παρούσα έκδοσις, άφιερωμένη είς τον Albert Severyus, καθηγητήν 
τοϋ εν Liege Πανεπιστημίου, είναι ή τρίτη κατά σειράν με επιστημονικός 
άξιώσεις, μετά τάς εκδόσεις τών David Hoeschel (Augsburg 1601) καί 
Bekker (Berlin, 1824-1825).

Έν τφ προλόγφ εξετάζονται περιληπτικώς βιογραφικά καί άλλα Ιπί τών 
έργων τοϋ Φωτίου στοιχεία, προβλήματά τινα τής Βιβλιοθήκης καί εν συνε
χείς λεπτομερέστερον τά τής χειρογράφου παραδόσεως, τών προηγουμένων 
εκδόσεων καί τής άνά χεΐρας1 τοϋ κειμένου προηγείται βραχεία βιβλιογραφία.
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Πάντα μέν ταΰτα είναι αναγκαία, διότι αποτελούν την κλείδα διά την 
μελέτην τής Βιβλιοθήκης. Νομίζω δ’ όμως δτι ό συγγραφεύς ώφειλε να εύρύνη 
τό κεφάλαιον « L,a Bibliotheque » διά τής παροχής περισσοτέρων επ’ αυτής 
πληροφοριών, αντί νά έπιμείνη διά πολλών σελίδων εις την περιγραφήν τών 
κωδίκων. Και ενφ λ.χ. εν σ. XX άναφέρεται εις τούς τίτλους τής Βιβλιοθή
κης, φαίνεται δτι αγνοεί τον τίτλον Μυριόβιβλος.

Έκ παραλλήλου, αντί νά παραπέμπη εΐς τό βιβλίον τού Ziegler (σ. 
XXV, σημ. 4) διά τά θρησκευτικά έργα τού Φωτίου, έπρεπε νά όμιλήση 
και δι’ αυτά, δπως κάμνει και διά τά άλλα. Ή ιδέα μας περί ενός συγγρα- 
φέως, νομίζω, είναι μονομερής, δταν δεν γνωρίζωμεν δλας τάς πλευράς τού 
έργου του.

Ό εκδ. λαμβάνων ύπ’ δψει καί τον Μαρκιανόν κώδικα ύπ’ άριθμ. 451 
(XII αϊώνος) έστηρίχθη, ως είκός, επί πλουσιωτέρας καί ύγιεστέρας ή οί 
Hoeschel καί Bekker χειρογράφου παραδόσεως διά την άποκατάστασιν τού 
κειμένου. Αυτή εγένετο πράγματι μετ’ επιμελείας, κατά κανόνα δέ δεν υπάρ
χουν ορθογραφικά ή άλλα σφάλματα, εις τρόπον ώστε οίαδήποτε παρατήρη- 
σις νά είναι ασήμαντος. Τον Henry βαρύνει μόνον ή απροσεξία περί την 
στίξιν καί ίδίρ ή άγνοια περί την χρήσιν τού κόμματος. Παραλείπω σχετικά 
παραδείγματα, διότι τό φαινόμενον τούτο παρατηρεϊται δι* δλου τού κειμέ
νου. Έξ άλλου ή κατ’ έρασμον προφορά τον οδηγεί εις την περιφρόνησιν 
τών διαλυτικών σημείων π.χ. Γαίον lib 42 άντι Γαΐον, Τραϊανού 17a 12, 
31, 17b 8 αντί Τραϊανόν κλπ. ή εις τήν άνευ λόγου χρήσιν αυτών ως Γάϊος 
35a 35 αντί Γάιος κλπ.

Έξ άλλου διορθωτέον τό εν 36a 18 στρεβλωϋείησαν οΐ παΐδες. ’Εάν δ 
εκδ. ήθελε τό οΐ δοτικήν, θά έπρεπε νά κάμη έγκλισιν τόνου- πρόκειται όμως 
σαφώς περί τού άρθρου- γραπτέον δθεν οί παΐδες. 'Ομοίως τό Ιν 36b 18 
εν f f\aav Ιππείς διορθωτέον εις ήσαν. Ό κατά δοτικήν εμπρόθετος αποκλείει 
τό εΐμι. Σημειωτέον δτι αυτός δ εκδ. ερμηνεύει δρθώς. 'Ωσαύτως διορθωτέα 
τά περιεργίας 33b 43 είς περιέργειας, εκ της 5a 12 εις έκτης, εψκγ 7a 15 
εις ,εψχγ, εσι 9a 6 είς εστι, ωτινι 16a 40 είς φτινι, καν τοΐς αλλοις 35b 32 
είς καν τοΐς αλλοις, δνόματι 46a 15 εις δνόματι, Ίαννονάριος 59b 14 είς 
’Ιανουάριος, νοβελίσσιμος 61b 18 εΐς νωβελίσσιμος κλπ.

'Ομολογώ δτι ή μετάφρασις τού κειμένου, ήτις γίνεται διά πρώτην φο
ράν είς τήν γαλλικήν, αποτελεί άθλον διά τον Henry. Έν τούτοις θά ήδύ- 
νατο ούτος νά άποφύγη ώρισμένας ακρότητας, παρά τήν δήλωσίν του ( σ. 
XLV) δτι ήτο υποχρεωμένος ενίοτε νά απομακρύνεται τού κειμένου. 1

1 Έπ’ ευκαιρία διορθωτέα καί τά τυπογραφικά : ΰχάρχων 6a 26 είς υπάρχων, 
ανιφ 9a 11 είς αν Up, κλέφαντας 18a 17 είς κλέψαντας, στραρηγος 26b 34 είς στρατηγός, 
εΐπβϊν 34a 18 είς είπεϊν, ελλητισχί 46a 6 είς ελληνιστί κλπ.
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At ύπάρχουσαι υπό την μετάφρασιν επεξηγηματικά! σημειώσεις είναι 
μέν άρισται, άλλα δεν λύεται δι’ αυτών μόνων τό πρόβλημα τών νεωτέρων 
γλωσσικών ιδιορρυθμιών και ιών ιωνικών τύπων τοΰ κειμένου. *0 άναγι- 
νώσκων τάς λέξεις Καρταγένρ 13b 40, 14b 25, εννεα 20a 9, μετάξεως 31b 1, 
Άρτοξέρξου 36a 7 κ.ά., ενίοτε 46a 33, 62b 38, άφιέται 51b 15, περιέχου- 
οας 54a 26, Σπαρηήτας 39b 4 κλπ. έχει την εντύπωσιν δτι πρόκειται περ'ι 
τυπογραφικών η άλλων σφαλμάτων. Ευχής έργον θά ητο, εάν δ έκδ., προς 
αποφυγήν τής τοιαύτης συγχυσεως, προσέθετεν εις τό τέλος τών υπολοίπων 
τόμων πίνακα τών ίωνισμών κα'ι τών άλλων ιδιοτυπιών τοΰ κειμένου.

Παρά τάς μικράς ταυτας ελλείψεις ή παρούσα έκδοσις είναι ασύγκριτος 
ανώτερα τών προηγουμένων, περιποιεΐ δέ τιμήν διά τον Rene Henry. ”Ας 
έλπίσωμεν δ5 δτι διά τής φιλοπονίας αύτοϋ θά έχωμεν συντόμως και τούς δυο 
έξαγγελθέντας υπολοίπους τόμους τής Βιβλιοθήκης.

Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ

Vizantiski izvori za istoriju n aroda Jug oslavi j e. 
Tom I, obradili F. BariSi6, M. Rajkovi6, B. Kreki6, L. Tomi6. 
Posebna izdanja Srpske Alcademije Nauka knjiga 241, VizantoloSki 
Institut knjiga 3, Beograd 1955. Σελ. XXII xal 328.

Tom II, obradio B. Ferjan5i6. Posebna izdanja Srpske Akademije 
Nauka knjiga 323, VizantoloSki Institut knjiga 7, Beograd 1959. 
Σελ. XII xal 98.

[—Βυζαντιναι πηγα'ι διά την Ιστορίαν τών λαών τής Γιουγκοσλαβίας. Τόμος Α', επε- 
ξειργαομένος υπό F. BariSii, Μ. Rajkovii, Β. Krekii, L. Tomii, Εΐδικαι εκδό
σεις τής Σέρβικης ’Ακαδημίας τών ‘Επιστημών βιβλ. 241, Βυζαντινολογικόν Ίνστι- 
τοντον βιβλ. 3, Βελιγράδιον 1955. Σελ. XXII και 328.

Τόμος Β', επεξειργασμένος υπό Β. Ferjaniii, Είδικαι εκδόσεις τής Σερβικής ’ Ακαδημίας 
τών ‘Επιστημών βιβλ. 323, Βυζαντινολογικόν Ίνστιτοΰτον βιβλ. 7, Βελιγράδιον 
1959. Σελ. XII και 98],

Τό Βυζαντινολογικόν Ίνστιτοΰτον τής Σέρβικης ’Ακαδημίας τών ’Επι
στημών, ίδρυθέν τό 1948 καί διευθυνόμενον άπό τον έξοχον ερευνητήν τής 
βυζαντινής ιστορίας κ. Γεώργιον Όστρογκόρσκυ, έθεσεν ως κύριον σκοπόν 
τής επιστημονικής δράσεώς του τήν έρευναν τών σχέσεων μεταξύ τής μεσαιω
νικής ιστορίας τών λαών, οί όποιοι συμπεριλαμβάνονται σήμερον εις τήν Νο· 
τιοσλαβικήν 'Ομοσπονδίαν, καί τοΰ Βυζαντίου. ’Ιδιαιτέραν δέ σημασίαν διά 
τήν ιστορίαν τών νοτίων Σλάβων είς τον μεσαίωνα έχουν τά συγγράμματα 
τών βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφων, τά όποια περιέχουν πολυτίμους 
πληροφορίας άφορώσας τό παρελθόν τών Σλάβων τής Βαλκανικής χερσονή
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