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κισμοΰ. ’Άνθρωπος τής εποχής, ζή και κινείται καί δρρί μέσα εις την ζωή.
Τέλος, εν τφ επιλόγφ δ J. Verpeaux εξετάζει τον Χοϋμνον ώς ανθρω

πιστήν, κα'ι κατατάσσει αυτόν, άφοϋ προηγουμένως έρμηνεΰσχ) διτιώς την 
έννοιαν τοϋ δρου humanismus.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον περαίνει την δλην του εργασίαν δ συγγραφεύς. 
Γενικός πίναξ καθιστςί τό βιβλίον ευχρηστον πολύ. Άνευ ούδεμιάς επιφυλά- 
ξεως δυνάμεθα εν κατακλεϊδι νά τονίσωμεν, δτι τό μετά χεΐρας βιβλίον απο
τελεί μίαν άρίστην εργασίαν, ή δέ διαπραγμάτευσις τοϋ δλου θέματος είναι 
τφ δντι αριστοτεχνική. Οΰδέν κενόν άφίνει εις τον αναγνώστην μετά τό 
πέρας τής άναγνώσεως, διότι, εκτός από τά είς τόν Χοϋμνον άναφερόμενα, 
δι’ έκαστον θέμα τό δποΐον θίγει δίδει μίαν διαφωτιστικήν άνάλυσιν και 
ερμηνεύει πάντοτε τά γεγονότα τής Ιξεταζομένης εποχής εν συσχετισμφ προς 
τά προηγηθέντα, είτε είς τόν πνευματικόν είτε είς τόν πολιτικόν ανήκουν 
ταϋτα τομέα.

Αιτιολογεί καταστάσεις, Ιξηγεΐ τά ρεύματα, συγκρίνει εποχάς, χαρακτη
ρίζει πρόσωπα, δίδει ώλοκληρωμένην εικόνα εκάστου θέματος.

Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗΣ

Bybliothecae Apostolicae Vaticanae Codices manu scripti... Codices 
Barberiniani Graeci. Tomus I, codices 1-163. Recensuit Valen
tinus Capocci, Bybliothecae Vaticanae Scriptor. In Byblio- 
theca Vaticana MCMLVIII. — Σχ. 40V, ασ. XXXIX και 330.

Πλουσιωτάτη είς ελληνικά χειρόγραφα ή Βατικανή άποστολική βιβλιο
θήκη (δ αριθμός των ανέρχεται είς 2.608) καταβάλλει ήδη από πολλών Ιτών 
προσπάθειαν περιγραφής των κωδίκων τούτων καί δημοσιεύσεως των σχετι
κών καταλόγων. Καί έπετελέσθησαν μέν μέχρι τοϋδε πολλαί πρόοδοι είς τόν 
τομέα αυτόν, πλήν δμως ικανός αριθμός βατικανών κωδίκων εξακολουθεί νά 
παραμένχ) άγνωστος, ελλείψει δημοσιευμένων καταλόγων.

Έκτος τών υπό τής Βατικανής βιβλιοθήκης έκδοθέντων μέχρι σήμερον 
καταλόγων καί άλλοι επιστήμονες, μη εργαζόμενοι διά λογαριασμόν τοϋ Βα
τικανού, προσέφεραν άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς την διεθνή επιστήμην περι- 
γράφοντες ελληνικούς τής βιβλιοθήκης κώδικας1.

1 ’Αναλυτικόν πίνακα τών καταλόγων τούτων δύναται νά ϊδη τις είς τήν άρί
στην καί μοναδικήν είς τό είδος της εργασίαν τοΰ Marcel Richard, Reper
toire de Bibliotheques et des Catalogues de Manuscrits Grecs, deuxieme edi
tion, Paris 1958, σσ. 198 -202.
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Μερίμνη τής Βαχικανής βιβλιοθήκης εξεδόθησαν μέχρι σήμερον οί ακό
λουθοι κατά χρονολογικήν σειράν κατάλογοι, υπό την γενικήν ονομασίαν: 
Codices Vatican! Graeci (εν άντιθέσει προς τήν ετέραν σειράν τήν περιέχου- 
σαν τούς Codices Vaticani Latini): Τόμος πρώτος, κώδικες 1 - 329, κατα- 
γραφέντες υπό τοϋ Ioh. Mercati και Pius Franchi de’Cavalieri, Ρώμη 
1923. Τόμος δεύτερος, κώδικες 330-603, καταγραφέντες υπό τοΰ R. Devre- 
esse, Βατικανόν 1937. Τόμος τρίτος, κώδικες 604-866, καταγραφέντες υπό 
τοϋ R. Devreesse, Βατικανόν 1950 και τέλος κώδικες 1485-1683 καταγρα
φέντες υπό τοΰ Ciro Giannelli, Βατικανόν 1950.

Έκτος όμως τών κωδίκων, οι όποιοι εξ αρχής άνήκον είς τήν Βατικανήν 
βιβλιοθήκην καί οι όποιοι περιγράφονται εις τάς ανωτέρω εργασίας, κατά 
καιρούς προσετέθησαν είς αυτήν και διάφοροι άλλαι ίδιωτικαί ως επί τό 
πλειστον συλλογαί, ως είναι π.χ. οί Codices Borgiani, codices Chisiani, 
Codices Reginenses et Pii κ.λ.π., περί τών οποίων υπάρχουν συνήθως 
ιδιαίτεροι κατάλογοι εκδοθέντες υπό τοϋ Βατικανοϋ \

Μία τών συλλογών τούτων είναι καί ή γνωστή ύπό τήν ονομασίαν: 
Codices Barberiniani. Έξ αυτών ακριβώς τούς ελληνικούς περιγράφει 6 
Valentinus Capocci είς τον ύπ’ αύτοΰ έκδοθέντα κατάλογον τών ύπ’ αρι
θμόν 1 -163 Βαρβερινών Ελληνικών κωδίκων. Μεγίστην τφ δντι συμβολήν 
είς τήν επιστήμην αποτελεί ή εκδοσις αυτή. Προσθέτει είς τήν σειράν τών 
υπαρχόντων καταλόγων νέον τόμον καί καλύπτει διά τής εκδόσεώς του κενόν 
αρκούντως μέγα, διότι μεταξύ τών εϊρημένων κωδίκων περιέχονται καί ωρι- 
σμένοι πολύ ενδιαφέροντες. Ύπήρχον βεβαίως μέχρι σήμερον αί έργασίαι 
τοϋ Seymour de Ricci καί Η. Delehaye* *, αλλά ή πληρότης καί ή μέθοδος 
τής περιγραφής δεν δύναται νά συγκριθή προς τήν παροϋσαν.

Τοΰ καταλόγου προτάσσεται πίναξ έμφαίνων τάς αριθμήσεις τών χειρο
γράφων, δταν ταϋτα άνήκον εις τήν Βαρβερινήν βιβλιοθήκην, καί τούς αντι
στοίχους αριθμούς, ύπό τούς οποίους περιέχονται νϋν είς τήν Βατικανήν 
βιβλιοθήκην. Έπονται οί κανόνες, επί τη βάσει τών οποίων πρέπει νά έργά- 
ζωνται πάντοτε οί περί τά ελληνικά τής βιβλιοθήκης ασχολούμενοι χειρό
γραφα. Προ τής περιγραφής δέ τών 163 κωδίκων, υπάρχουν σελίδες τινές, 
τό περιεχόμενον τών οποίων φέρει τον τίτλον: addenda et emendanda. 
Δι’ έκαστον περιγραφόμενον κώδικα αναγράφονται εδώ συμπληρωματικά ή 
χρήζοντα διορθώσεως στοιχεία, διότι, ώς ό ίδιος δ Capocci είς τήν εισαγω
γήν αναφέρει, δ κατάλογος είχεν ήδη από τοϋ 1948 τυπωθή καί ώς εκ τού
του μέχρι τής κυκλοφορήσεώς του, φυσικόν ήτο νά παρουσιασθή ή ανάγκη

1 Richard, Repertoire..., No 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 738, 739, 740.

* Αυτόθι, 728, 729.
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συμπληρωμάτων. 'Ο πρόλογος, ό πίναξ, οί κανόνες συντάξεως και τά addenda 
et emendanda καταλαμβάνουν τάς πρώτας 39 σελίδας (I - XXXIX).

'Η ακολουθούσα περιγραφή των κωδίκων 1 -163, πλήρως κατατοπι
στική ως προς τό περιεχόμενον, τήν διάταξιν τής ύλης και τήν κατάστασιν 
αυτών, αποτελεί εργασίαν επιμεμελημένην, κοινόν άλλωστε χαρακτηριστικόν 
των τοΰ Βατικανού καταλόγων. ’Ιδιαιτέρως, νομίζομεν, θά πρέπει νά σημειώ- 
σωμεν τήν μεγίστην χρησιμότητα, τήν οποίαν παρουσιάζει διά τον μελετητήν 
ή διά τό περιεχόμενον εκάστου κωδικός αναγραφή τοΰ εάν είναι εκδεδομενον 
που, υπό ποιου, και ποϋ.

Τέλος χρησιμώτατον από πόσης άπόψεως διά τον Ιπιστήμονα ερευνητήν 
είναι και τό παράρτημα, τό περιέχον: Initia operum quae inedita vel 
minus nota visa sunt. To δλον εργον κλείει εις γενικός κατ’ αλφαβητικήν 
σειράν πίναξ, εμφαίνων κυρίως τά εν τή περιγραφή τών κωδίκων άπαντώ- 
μενα ονόματα τόπων, συγγραφέων καί πραγμάτων.

Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗ2

Giuseppe Schird, Ό Βαρλαάμ και ή φιλοσοφία είς την Θεσσαλονί
κην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. Θεσσαλονίκη 1959, 8° , σσ. 19 
(’Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμον, άρ. 32).

Μικρά είς έκτασιν αλλά μεστή περιεχομένου ή υπό τον ως άνω τίτλον 
ομιλία τοΰ καθηγητοΰ κ. G. Schiro ήνοιξε μίαν σειράν διαλέξεων όργανω- 
θεισών υπό τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου περί τής 
Θεσσαλονίκης κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα.

Δεν νομίζομεν δτι θά πρέπει νά άναφερθώμεν ένταΰθα είς τήν σημα
σίαν, τήν οποίαν από ίστορικοφιλολογικής καί θεολογικής πλευράς παρου
σιάζει ή μεγαλόπολις αΰτη τοΰ Βυζαντίου κατά τήν εποχήν ταύτην. “Ενα 
πλήθος λογίων, ιερωμένων καί πολιτικών απαρτίζουν τά πρωταγωνιστοΰντα 
πρόσωπα, διά τήν δράσιν δέ καί τό εργον αυτών ελάχιστα είναι μέχρι σήμε
ρον γνωστά.

'Ο Βαρλαάμ, τον όποιον παρουσιάζει διά τής ομιλίας του αυτής ό 
Schiro, αποτελεί μίαν τών κατά τήν περίοδον Ικείνην δρασασών μορφών. 
Πρόκειται περί τοΰ Καλαβροΰ εκείνου μοναχοΰ, ή εμφάνισις τοΰ οποίου είς 
τον πνευματικόν τοΰ Βυζαντίου κόσμον θά προκαλέση ποικίλας αντιδράσεις 
καί ό όποιος επέπρωτο νά άναδειχθή εις τών κυριωτέρων αντιπάλων τοΰ 
μεγάλου ’Αθωνίτου Ήσυχαστοΰ Γρηγορίου τοΰ Παλαμά.

Έγεννήθη είς τήν Σεμινάραν περί τό 1290 καί νέος ών Ινεδύθη τό
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