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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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σου. Προ παντός δέ διά την εις τά Βαλκάνια έγκατάστασιν σλαβικών φυλών 
καί την γέννησιν τών κρατών καί τών λαών της Σερβίας κα'ι τής Κροατίας 
στηριζόμεθα κυρίως, και Ινίοτε άποκλειστικώς, εις βυζαντινάς πηγάς. Διά 
τοΰτον τον λόγον άπεφάσισαν οί συνεργάται τοΰ Βυζαντινολογικοΰ ’Ινστι
τούτου νά υποβάλουν τά βυζαντινά κείμενα, τά σχέσιν έχοντα προς την ιστο
ρίαν τών νοτίων Σλάβων εις συστηματικήν μελέτην. Ό καρπός τής μελέτης 
ταύτης είναι τά παρουσιαζόμενα δημοσιεύματα, μέ τά όποια δίδεται εις τούς 
μελετητάς καί έρευνητάς τής ιστορίας τών νοτίων Σλάβων εγχειρίδιον εύχεί- 
ριστον περιλαμβάνον μεταφράσεις τών εν λόγφ κειμένων μέ λεπτομερή σχό
λια και εξαντλητικήν βιβλιογραφίαν. Τοιουτοτρόπως καθίσταται ευχερής ή 
κατατόπισις εις όλα τά πολύπλοκα και συζητούμενα προβλήματα τά σχετιζό- 
μενα μέ τάς βυζαντινάς πηγάς τής πρωίμου ιστορίας τών νοτίων Σλάβων κα'ι 
τής ερμηνείας των. Καί οί μή βυζαντινολόγοι δύνανται νΰν τή βοηθείρ τών 
παρόντων δημοσιευμάτων άνευ απώλειας χρόνου νά πληροφορηθοϋν περί 
τών αποτελεσμάτων τών ειδικών μελετών διά πάντα τά προβλήματα τά άφο- 
ρώντα εις τούς Σλάβους τοΰ νότου.

"Ο πρώτος τόμος περιέχει κατά χρονολογικήν σειράν κείμενα από τον 
5°ν μέχρι τά μέσα τοΰ 10°υ αϊώνος, δηλαδή τήν εποχήν τής προ τής συγκρο- 
τήσεως τών εθνικών κρατών τής Κροατίας καί τής Σερβίας. Εις τήν παλαιάν 
ταύτην εποχήν τά σλαβικά φϋλα δέν εϊχον ακόμη διαρθρωθή εις διαφόρους 
λαούς, καί συνεπώς συμπεριλαμβάνονται εις τον πρώτον τόμον αί ειδήσεις 
περί όλων τών βαλκανικών Σλάβων, χωρίς νά περιορισθοϋν αΰται είς τάς 
φυλάς τάς κατοικούσας εις τό έδαφος τής νΰν Νοτιοσλαβικής 'Ομοσπονδίας. 
Ιδιαιτέρως δυσχερής ήτο ή εργασία τών κ.κ. BariSii καί Krekii, τών 
οποίων ό μέν έπεξειργάσθη μεταξύ άλλων τά Θαύματα τοΰ αγίου Δημητρίου, 
ό δέ τό Περί κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικόν. Είς τήν χρονολόγησιν τών 
διαλόγων τοΰ Ψευδοκαισαρίου καί τών άναφερθέντων χωρίων εκ τών Θαυ
μάτων τοΰ αγίου Δημητρίου δίδει ό κ. Bari£i<5 πορίσματα ιδίων μελετητών. 
Ή είς τον πρώτον τόμον παρουσία χωρίων εκ τοΰ Βίου τοΰ αγίου Κλήμεν- 
τος, συγγράμματος τοΰ λογίου αρχιεπισκόπου ’Αχριδών Θεοφυλάκτου, συγ- 
γραφέως τοΰ 11°υ καί 12ου αϊώνος, εξηγείται εκ τοΰ γεγονότος ότι τούτο 
παρέχει ειδήσεις άφορώσας είς τήν παλαιοτέραν περίοδον τής ιστορίας τών 
νοτίων Σλάβων. Θά ήδύνατό τις νά κάμη έλαχίστας μόνον προσθήκας καί 
συμπληρώματα εις τά κείμενα τοΰ παρόντος τόμου. Δι’ έκαστον τών άναφε- 
ρομένων συγγραφέων δίδονται αί βασικαί πληροφορίαι είς εισαγωγικόν 
σημείωμα, τό όποιον εκτός από βιογραφικά δεδομένα περιέχει καί μίαν κρι
τικήν έκτίμησιν τής εν λόγφ πηγής. Περαιτέρω άναφέρεται ή χρησιμοποιη- 
θεΐσα έκδοσις καί ή βασική βιβλιογραφία. "Επονται τά χωρία κατά τήν χρο
νολογίαν τών σημειουμένοιν γεγονότων. Τά ονόματα, αί ίδιαίτεραι εκφράσεις 
καί τά δύσκολα προς μετάφρασιν σημεία παρέχονται καί είς τό ελληνικόν
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πρωτότυπον. Αί μεταφράσεις ερμηνεύονται λεπτομερώς και άναφέρονται δλαι 
αί μέχρι τοϋδε εκφρασθεΐσαι γνώμαι μέ την σχετικήν βιβλιογραφίαν. Καί 
εδώ είναι δυναται έλάχισται μόνον προσθήκαι καί συμπληρώσεις.

Τά μέχρι τοϋδε λεχθέντα δεικνύουν επαρκώς, πόσον μεγάλη είναι ή 
σημασία τοΰ παρόντος τόμου. Δι° αύτοϋ δχι μόνον παρεσχέθη εν βοήθημα 
εις τούς μελετώντας την παλαιοτέραν ιστορίαν τών νοτίων Σλάβων, άλλα καί 
ή πανεπιστημιακή διδασκαλία άπέκτησεν εν πολύτιμον εγχειρίδιον, τόσον διά 
τά μαθήματα ιστορίας, δσον καί διά τήν εισαγωγήν εις τήν βυζαντινήν ιστο
ρίαν καί φιλολογίαν.

Τό ίδιον δύναται νά λεχθή καί περί τοΰ δευτέρου τόμου τής παρούσης 
συλλογής, περιέχοντος τάς ειδήσεις τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 
περί Κροατών, Σέρβων καί σλαβικών φυλών τής Πελοποννήσου. “Οσην σημα
σίαν έχει τό σύγγραμμα τού Τακίτου διά τήν προϊστορίαν τής Γερμανίας, 
τόση είναι καί ή σημασία τοΰ « Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν » συγγράμ
ματος διά τήν παλαιοτάτην ιστορίαν τής Κροατίας καί τής Σερβίας. Πολλά 
καί πολύπλοκα είναι τά ζητήματα, τά οποία προέκυψαν εκ τής ερμηνείας τών 
σχετικών χωρίων τοΰ Κωνσταντίνου, καί δύσκολος ή κατατόπισις εις τήν 
ογκώδη βιβλιογραφίαν. ΔΓ δλα ταΰτα ήτο δυσχερής ή εργασία τοΰ κ. Fer- 
janiiid, ό όποιος έπρεπε νά δώση πληροφορίας περί πάντων τών λεχθέντων 
είς τάς άτελειώτους συζητήσεις επί τοΰ θέματος τούτου, καί νά καταστήση 
δυνατήν ταχεΐαν καί ασφαλή κατατόπισιν τοΰ αναγνώστου είς δλα τά συζη- 
τηθέντα προβλήματα. Τό δύσκολον τοΰτο καί άχάριστον έργον εξετέλεσεν ό 
επεξεργασθείς τον τόμον τοΰτον κατά τρόπον λαμπρόν. Οί μελετηταί τής σερ- 
βικής καί κροατικής ιστορίας θά έχουν είς τό μέλλον ένα πολύτιμον έγχειρί- 
διον, τό όποιον θά τούς εϊσαγάγη ταχέως καί άκόπως είς τά περίπλοκα ζητή
ματα τής κριτικής καί τής ερμηνείας τών ειδήσεων τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογεννήτου.

Τά κείμενα τοΰ Κωνσταντίνου παρουσιάζονται ακριβώς κατά τό ίδιον 
σύστημα, τό όποιον εφηρμόσθη καί είς τον πρώτον τόμον. Μετά τά χωρία 
εκ τοΰ «Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν » συγγράμματος παρέχονται χωρία 
καί εκ τών λοιπών συγγραμμάτων τοΰ αύτοκράτορος Είναι αυτονόητον, δτι 
τοιοΰτον έργον αδύνατον νά μή έχη αβλεπτήματα καί παραλείψεις. Ό κ. 
Ferjan&i όπέφυγεν δμως είς τό βιβλίον του παν δ,τι θά ήδύνατο νά μειώση 
τήν αξίαν τοΰ εγχειριδίου τούτου.

Οί δύο παρουσιασθέντες τόμοι έστεψαν δΓ επιτυχίας τάς πρώτας προσ
πάθειας τοΰ Βυζαντινολογικοΰ ’Ινστιτούτου νά καταρτίση μελετητάς, οΐτινες 
θά δυνηθοΰν νά προωθήσουν τάς βυζαντινός σπουδάς είς τήν Γιουγκοσλα
βίαν. Οί συνεργάται είναι δλοι ανεξαιρέτως μαθηταί τοΰ κ. Όστρογκόρσκυ, 
ό όποιος είναι ό δημιουργός τής νέας ακμής τών βυζαντινών σπουδών είς 
τό Βελιγράδιον.
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’Άξιον δε σημειώσεως είναι, ότι οί συνεργάται τού βασικού τούτου έργου 
έδειξαν δτι άριστά γνωρίζουν τα επιτεύγματα τής ελληνικής έπιστήμης τα 
σχετικά μέ τα εν λόγφ προβλήματα. Ό αναγνώστης πληροφορείται περί τών 
απόψεων τών Παπαρρηγοπούλου, Άμάντου, Βέη, Κυριακίδου, Ζακυθηνού 
και Χρυσανθοπούλου. Τοιουτοτρόπως εδημιουργήθησαν αί απαραίτητοι βάσεις 
διά μίαν στενωτεραν καί εποικοδομητικήν συνεργασίαν τής ελληνικής καί 
γιουγκοσλαβικής επιστήμης επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Εις ένα δμως σημεΐον μάς απογοητεύει το πολύτιμον τούτο δημοσίευμα 
τής Σερβικής ’Ακαδημίας. Κατά τρόπον δυσάρεστον γίνεται αισθητή ή έλλει- 
ψις τού ελληνικού πρωτοτύπου κειμένου. Είς τον πρόλογον τού πρώτου τόμου 
εξηγεί ό κ. Όστρογκόρσκυ τήν άπόφασιν νά παραλειφθούν τά ελληνικά κεί
μενα τών άναφερομένων χωρίων και τήν δικαιολογεί μέ τό γεγονός δη αί 
εκδόσεις τών βυζαντινών ιστοριογράφων είναι ώς επί τό πλεΐστον πεπαλαιω
μένοι, καί ή άνατύπωσίς των δεν θά είχεν επιστημονικήν αξίαν, ενφ τό ίδιον 
τό βιβλίον θά καθίστατο άκριβώτερον. "Ομως καί ή καλυτέρα ακόμη μετά- 
φρασις δεν δύναται νά άντικαταστήση τό πρωτότυπον κείμενον, διότι απο
τελεί πάντοτε σχεδόν κατά τό μάλλον ή ήττον υποκειμενικήν ερμηνείαν τού 
κειμένου. Τά κείμενα, έστω καί πεπαλαιωμένων εκδόσεων, είναι συνήθως 
δυσπρόσιτα. ’Ακόμη καί ό αναγνώστης, δ έχων είς τήν διάθεσίν του καλώς 
συμπεπληρωμένην βυζαντινολογικήν βιβλιοθήκην, δυσκολεύεται νά εύρίσκη 
τά σχετικά χωρία εις τούς τόμους τών εκδόσεων τής Βόννης καί τού Migne 
κ.τ.λ. Είς εν θεμελιώδες έργον τής γιουγκοσλαβικής βυζαντινολογίας δεν 
έπρεπε νά παραλειφθούν επ’ ούδενί λόγφ τά ελληνικά κείμενα τών μελετωμέ- 
νων χωρίων, διότι οΰτω μειούται αίσθητώς ή αξία τού πολυτίμου έργου.

Τέλος, ας μοΰ επιτραπή μία πρότασις. Θά ήτο καλόν 8ν εδημο- 
σιεύοντο είς παράρτημα τού τελευταίου τόμου τής συλλογής ταύτης κατά τό 
ίδιον σύστημα τά χωρία, τά σχέσιν έχοντα προς τήν ιστορίαν τών νοτίων 
Σλάβων, εκ τών πηγών τών γεγραμμένων εις άνατολικάς γλώσσας, δπως τά 
συγγράμματα τού Ίωάννου τής ’Εφέσου, τού Μιχαήλ τού Σύρου, τού Ίωάν- 
νου τού Νικίου, τού ’Αρμενίου γεωγράφου καί μερικών αραβικών πηγών. 
Τά κείμενα ταύτα είναι λίαν δυσπρόσιτα καί έχουν στενωτάτην σχέσιν προς 
τήν μελέτην τών βυζαντινών πηγών.

Έλπίζομεν, δτι τό θεμελιώδες τούτο έργον τού Βυζαντινολογικού ’Ινστι
τούτου συντόμως θά συνεχισθή διά τής εκδόσεως τών υπολοίπων τόμων καί 
δτι θά φθάση ούτως είς αίσιον τέλος. 'Η επιτυχία τών πρώτων δύο τόμων 
δύναται νά ένθαρρύνη καί επιταχύνη τήν εργασίαν. Μέ τά βιβλία ταύτα συμ
πληρώνει ή Σέρβική ’Ακαδημία, κατά τρόπον απολύτως ικανοποιητικόν, πολύ 
αισθητόν κενόν εις τήν γιουγκοσλαβικήν επιστημονικήν βιβλιογραφίαν-
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