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Ο. I. Bratianu. L’Hyperpere byzantin et la monnaie d’or des Republi- 
ques italiennes au XIITe siecle, σελ. 37 - 38.

Ό κ. Bratianu, εις την ένδιαφέρουσαν ταύτην μελέτην, όμιλεΐ περί τής 
οικονομικής και ιδίως περί τής νομισματικής κρίσεως των τελευταίων αΙώνων 
τοϋ Βυζαντίου. Προ τοΰ ΙΒ' αίώνος τό Βυζαντιακόν νόμισμα ήτο, παρά τάς 
παροδικάς κρίσεις, νομισματική αξία διεθνούς κύρους. Άλλα μετά την κατά- 
λυσιν τής αυτοκρατορίας υπό των Λατίνων ή πολιτική αίγλη τοΰ Βυζαντίου 
ήρχισε νά έλαττοΰται, οί δε αύτοκράτορες, διά νά άντεπεξέλθουν εις τά βαρέα 
στρατιωτικά έξοδα, ένόθευον τό ύπέρπυρον. Ούτω έδημιουργήθη μία δικαιο
λογημένη δυσπιστία εις τάς αγοράς τής Ανατολής και τής Δύσεως, τής οποίας 
έχομεν πλείστας μαρτυρίας. Τον οικονομικόν μαρασμόν τοΰ Βυζαντίου επη- 
κολούθησεν ή εξαιρετική ακμή των Δημοκρατιών τής Ιταλίας, αΐ όποΐαι έκο
ψαν ίδια χρυσά νομίσματα, ως τά φλωρίνια καί τά δουκάτα. Ό συγγραφεύς 
θά ήδύνατο ίσως νά έπωφεληθή περισσότερον των πορισμάτων τής λαμπράς 
μελέτης τοΰ Ρ. F. Casaretto, La moneta genovese, περί τής οποίας βλ. 
τήν βραχεΐαν σημείωσίν μου είς τά «Ελληνικά», τόμ. Γ'(1930) σελ. 563- 564.

Paul Colli net. Sur Γ expression «Οι εν τόΐς τ ούλδοις απερχόμενοι» «ceux 
qui partent dans les bagages», σελ. 55 - 60.

Ή έκφρασις εξηγείται διά τοΰ εξής χωρίου: «τοϋλόόν εστιν ή αποσκευή 
και χρεία πάσα των στρατιωτών, τουτέστι παϊδές τε και υποζύγια και τά 
λοιπά ζώα και εΐ τι ετερον πράγμα προς υπηρεσίαν τοϋ φοσσάτον έπισνρε- 
ται». Ό κ. Collinet νομίζει δτι ή λέξις Ιλήφθη υπό τών Βυζαντινών από 
τούς Ρωμαίους καί δτι είναι γερμανικής καταγωγής (tuld, tult).

Michel Dendias. Le roi Manfred de Sidle et la bataille de Pelagonie, 
σελ. 55-60.

Περί τής συμμετοχής τοΰ βασιλέως τής Σικελίας καί Νεαπόλεως Μαμ- 
φρέδου είς τήν μάχην τής Πελαγονίας (1259). Έξ δλων τών Βυζαντινών 
ιστορικών μόνος δ Γρηγοράς λέγει δτι δ Μαμφρέδος έλαβε προσωπικώς 
μέρος εις τήν μάχην. Έκ τών Δυτικών δ Matteo Spinello di Giovenazzo 
δμιλεΐ περί εκστρατείας τοΰ βασιλέως τής Σικελίας κατά τής Romagna. Ό 
κ. Δένδιας, έν άντιθέσει προς τούς άλλους ύπομνηματιστάς τοΰ Ίταλοΰ χρο
νογράφου, πιστεύει — καί δικαίως—δτι δεν πρόκειται περί τής Ρωμανίας 
(Romania), αλλά περί τής έν ’Ιταλία Romagna.

F. Dvornik. La lutte entre Byzance et Rome a propos de Vlllyricum 
au IXe sidle, σελ. 61 - 80.

Ό κ. Dvornik Ιξετάζει διά μακρών τά τής διπλωματικής διενέξεως 
μεταξύ Βυζαντίου καί Ρώμης περί τής προσαρτήσεως τής Ικκλησιαστικής
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επαρχίας του Ίλλυρικοΰ. Έν προοιμίφ υπενθυμίζει συντόμως την ιστορίαν 
τής επαρχίας ταΰτης μέχρι τής εποχής, κατά την οποίαν άπεσπάσθη αΰτη 
από τής πνευματικής κυριαρχίας τής 'Αγίας Έδρας υπό Λέοντος τού Ίσαΰ- 
ρου (περί τό 731). ’Ακολούθως εκτίθενται αί προσπάθειαι των παπών, κυρίως 
Νικολάου τοΰ Α', Άδριανοΰ τοϋ Β' καί Ίωάννου τοϋ Η', προς άνάκτησιν 
τοΰ ’Ιλλυρικού καί ή στάσις τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων. Ό συγγραφεΰς, 
γνώστης βαθύς τών σλαβικών πραγμάτων, όμιλεΐ ιδιαιτέρως περί τοϋ ρόλου, 
τον όποιον έπαιξαν εις τό ζήτημα τούτο οί Σλάβοι, καί περί τής σλαβικής 
πολιτικής τής ‘Αγίας “Εδρας κατά τον Θ' αιώνα.

Jean Ebersolt. Sur les fonctions et les dignites du Vestiarium hyzan-
tin, at:λ. 81-89.

Περί τής γενέσεως καί τής έξελίξεως τοϋ Βυζαντιακοϋ βεστιαρίου. Βεστιά- 
ριον κατ’άρχάς έσήμαινε την ιδιαιτέραν ιματιοθήκην τοϋ αύτοκράτορος- βρα- 
δΰτερον δμως ό θεσμός ούτος έξειλίχθη καί έ'λαβε μεγίστην σημασίαν εις την 
διοίκησιν τοϋ κράτους καί τής αυλής. Ό συγγραφεύς όμιλεΐ κυρίως περί τοϋ 
ρόλου, τον όποιον έπαιξαν εις την αυλήν οί πρωτοβεστιάριοι, πρωτοβεστια- 
ρΐται, βεστιαρΐται, όι βεστάρχαι, οί προκαθήμενοι τοϋ βεστιαρίου κλ. Τουναν
τίον δεν εξετάζεται επαρκώς ό ρόλος τοΰ βεστιαρίου εις την οικονομικήν 
διοίκησιν τής αυτοκρατορίας.

Jules Gay. Le patriarche Nicolas le Mystique et son role politique,
αελ. 91-100.

Περί τής Πολιτικής δράσεως τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Νικολάου τοϋ Μυστικού (901-907 καί 913 - 924), γνωστού κυρίως εκ τής 
πολεμικής του προς Λέοντα τον ζ"' διά τό ζήτημα τής τετραγαμίας τοΰ αύτο
κράτορος τούτου. Οί σύγχρονοι ιστορικοί καί ιδιαιτέρως αί Ιπιστολαί τοϋ 
πατριάρχου διαφωτίζουν πλήρως τον ρόλον, τον όποιον έπαιξεν ούτος εις 
τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής αυτοκρατορίας, κυρίως εις τάς σχέσεις μέ τούς 
Βουλγάρους, τήν 'Αγίαν “Εδραν καί τούς ’Άραβας τής Κρήτης. Ώς δρθώς 
σημειώνει ό κ. F. Dvornik ή ό συγγραφεύς δεν έλαβεν ύπ’ δψιν τήν θεμε
λιώδη μελέτην τοϋ Zlatarski: Αί έπιστολαί τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Νικολάου τοΰ Μυστικού προς τον Τσάρον τών Βουλγάρων Συμεώνα 
(1893). Επίσης δεν άναφέρεται ή μελέτη τοΰ Vasiliev περί τών σχέσεων 
Βυζαντινών καί ’Αράβων κατά τούς χρόνους τής Μακεδονικής δυναστείας, 
δπου (σελ. 197) περί τής επιστολής τοϋ πατριάρχου προς τούς Άραβας τής 
Κρήτης.

Byzantinoslavica, τόμ. Γ' (1931) σελ. 186 (Α' τεύχος).
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