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tion defectueuse qui puisse nous instruire. II est impossible de repro
duce la ponctuation des autograplies, qui est d’ordre oratoire et 
multiplie les virgules et les points d’une maniere invraisemblable. La 
ponctuation, faut-il le dire, laisse place a unc certaine dose dc subjec- 
tivisme. Tel estime necessaire ou utile une virgule qu’un autre croit 
bon de proscrire. Nous reconnaissons volontiers que par ci par la une 
virgule de trop a pu se glisser dans le texte, d’autant plus que nos 
copies portaient primitivement toutes les virgules des autograplies. 
Le grand guide de la ponctuation est le sens, et quelquefois on peut 
liesiter sur la nature ou la place d’un signe.

Encore une fois, nous remercions M. Ad. N. Diamantopoulos des 
errata qu’il a pris la louable peine de nous signaler. Nous regrettons 
seulement qu’il n’ait pas poursuivi son enquete au-dela de la page 
210. La note presente n’a nullement pour but de decourager la criti
que mais bien plutot de la provoquer, tout en la rendant circonspecte. 
L’Abbe Migne, le savant editeur des deux patrologies, grecque et 
latine, donnait, dit-on, un franc, a qui lui decouvrait une faute d’ac- 
cent dans les textes grecs qu’il publiait. Nos moyens ne nous per- 
mettent pas d’offrir une prime a qui nous rendra le merne service. II 
aura du moins notre merci le plus sincere, qui s’accroitra du merci 
de tous les Byzantinistes.

Rome.
M. JUGIE

des Augustins de l’Assomption

Post-scriptum. — Nous prions instamment les lecteurs qui nous 
feront la charite de relever des fautes dans les textes publies d’indi- 
quer non seulem.ent la page mais aussi la ligne. La chose est facile, 
puisque les lignes de notre edition sont numerotees. V.

V. Laurent. Les manuscrits de Vhistoire byzantine de Georges Pha- 
chymlres.

Ό πατήρ V. Laurent, έχων ύπ5 οψιν την ανεπάρκειαν προς επιστημο
νικούς σκοπούς τοΰ εκδεδομένου κειμένου τοϋ βυζαντινού ιστορικού Γεωρ
γίου Παχυμέρη, παρεσκεΰασε νέαν κριτικήν έκδοσιν αυτού. Προ τής εκδόσεως 
δημοσιεύει εν τφ Βελγικφ περιοδικά» Byzantion (τόμ. Ε' 1930 σ. 129-205) 
μελέτην, υπό τον ανωτέρω τίτλον, περί των κωδίκων, δΓ ών παρεδόθη τό 
κείμενον τοΰ Παχυμέρη.
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Έν τφ πρώτφ μέρει τής μελέτης του εξετάζει την Ιστορίαν τής editio 
princeps γενομένης υπό τοΰ Ιησουίτου Πέτρου Possini έν Ρώμη 1666- 
1669. Έν τφ δευτέρφ περιγράφει τους διασωθέντας δέκα μόνον κώδικας τοΰ 
Παχυμέρη κα'ι έν τφ τρίτφ έξετάζει την άμοιβαίαν έξάρτησιν των κωδίκων 
τούτων, καταλήγων εις τα εξής διδάγματα. Πρώτον δτι τρεις πηγαί παραδό- 
σεως τοΰ κειμένου τοΰτου περιήλθον εις ημάς, ήτοι ό Monacensis Gr. 442 
καί οί Barberini 198- 199 καί 203 · 204. Δεύτερον δτι από μεν τοΰ κώδικος 
Monacensis 442 άπέρρευσαν αμέσως δ Marcianus 404, ό Hierosolymita- 
nus 4 καί ό Tybigensis Μ β 13, έμμέσως δε ό Escurialensis ΩI 10’ από 
δέ των Barberini 198-199 αμέσως μέν ό Parisinus Gr. 1723, έμμέσως 
δέ οί Coi’sliani 138 -143 καί τέλος από των Barberini 203 - 204 άπέρρευσε 
μόνος ό Vaticanus Gr. 1490.

Έν έπιμέτρφ τής μελέτης του ό πατήρ Laurent πραγματεύεται περί 
δύο διασωθεισών παραφράσεων τής ιστορίας τοΰ Παχυμέρη. Ή άξιολογω- 
τέρα τούτων είναι ή περιεχομένη έν κώδικι Vaticanus Gr. 1775. Ό συγγρα- 
φεύς αποκρούει την υπόθεσιν δτι ή διασκευή αυτή τής 'Ιστορίας τοΰ Παχυ
μέρη δύναται ν’άναχθή εις αυτόν τον Παχυμέρην, δτι δηλαδή αυτός οΰτος 
έγραψε παρά τήν πρώτην σπουδαιοτέραν σύγχρονόν του ιστορίαν καί άλλην 
δημωδεστέραν χάριν τοΰ πολλοΰ κοινοΰ. Άποδεικνύει δέ τοΰτο ό πατήρ 
Laurent (σ. 199 κ.έξ.) πειστικώτατα. Έν τούτοις φαίνεται κάπως ΰποτιμών 
τήν αξίαν τής παραφράσεως ταύτης, διότι έλαβε τήν άπόφασιν ν’ άποκλείση 
τό κείμενον αυτής έκ τοΰ apparatus criticus τής μελλούσης έκδόσεώς του, 
περιοριζόμενος νά τό συμβουλεύεται μόνον εις δύσκολους στιγμάς (dans les 
cas difficiles).

”Ας μοΰ έπιτραπή νά μή συμφωνήσω ως προς τοΰτο. Άπόδειξιν 
προσάγω' 1) Τό χωρίον τοΰ προοιμίου τής ‘Ιστορίας (Bonn. I, 11, 3):

έτη γεγονέός εΐκοσιν ενός δέοντος

ένθα πάντες οί κώδικες παρέχουσιν έτος, μόνη δέ ή παράφρασις παρέχει τήν 
ορθήν γραφήν έτη, ήν καί ό Possinus είχεν άποδεχθή. 2) Τοΰ αύτοΰ προοι
μίου τό χωρίον (Bonn. I, 11, 1):

Γεώργιος κωνοτανττνονπολίτης μεν τό ανέκαθεν

ένθα, αν καί πάντες οί κώδικες παραδίδουσι τήν γραφήν τό από ανέκαθεν, 
ό κ. Laurent άπεδέχθη τήν γραφήν τό ανέκαθεν, ως καί Possinus. Έν τού- 
τοις ή παράφρασις φέρουσα από προγόνων μάς προσεγγίζει εις τήν ορθήν 
γραφήν από Ανέκαθεν'. Ένομίσθη δέ ως απόβλητος ή έκφορά από ανέκαθεν 
καί ανελλήνιστος. ’Έχει δμως δρθώς. Διότι δχι μόνον σήμερον λέγεται τό 
χρονικόν επίρρημα ανέκαθεν μετά τής προθέσεως από, αλλά καί τάξις δλη 
τοιούτων χρονικών έπιρρημάτων, συνθέτων τή προθέσει από, ζή έν τή δήμο-
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τική και διαλεκτική ημών γλώσση, οιον αποβραδίς, άπονωρίς, άποψές (άτινα 
δυνατόν νά γραφώσι και εν διαστάσει από νωρίς, από ψες), άποντάψαργας, 
άποπιρνοΰ κλ. περί ων πάντων διέλαβον έκτενώς έν Λεξικογραφικώ Άρχείφ 
τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής τόμ. Ε' (1920) σ. 154 κέ. Ταΰτα έπλάσθη- 
σαν κατά τά τής μεταγενεστέρας 'Ελληνικής από τότε, από πρωί, ώς Μάτι). 
16,2ΐ από τότε ηρξατο ό Ιησούς δεικννειν τόϊς μαθηταΐς αυτόν... Ή δε 
σημασία των είναι ή τής χρονικής αφετηρίας.

Ώς προς τον παρασκευασθέντα apparatus criticus, οΰ δείγμα παρέ
χεται εν σ. 204 έ., ας έπιτραπή νά σημειώσω τά εξής·

Ό πατήρ Laurent χρησιμοποιεί έν τή αυτή σελίδι τοΰ προοιμίου τοΰ 
Παχυμέρη καί τους δυο τρόπους τοΰ apparatus criticus καί τον θετικόν 
καί τον αρνητικόν1. Οΰτω π.χ. στίχ. 3 γράφει:

εν Νικαία Cb V : Νικαιάθι Ααα3 

ενώ μικρόν κατωτέρω στίχ. 12 γράφει:
όντως ξνμβάν CbV Possmus.

Θά άνεμένομεν ένιαίαν διατΰπωσιν των καταχωριζομένων γραφών τοΰ 
apparatus. "Επειτα παρατηροΰμεν τοΰ αΰτοΰ θετικοΰ τρόπου δυο εκφοράς. 
Ώς έν στίχ. 4.

ανθις : corr. πάλιν V
ένφ κατωτέρω στίχ. 6:

δοθείς codd. : σωθείς Possmus.

Άφοΰ διά τοιαυτης έμπεριστατωμένης προεργασίας προπαρεσκεΰασεν 
ό πατήρ Laurent τό έδαφος τής νέας κριτικής έκδόσεως τοΰ Παχυμέρη, ας 
εΰχηθώμεν νά ίδωμεν αυτήν ταχέως έκτυπουμένην, νέον άπόκτημα τής 
άνδρουμένης Ιπιστήμης.

Έν Θεσσαλονίκη 1 Ίανουαρίου 1932.
I. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Ρ. Hieronymus Engberding Ο. S. Β. Das eucharisiische Hochgebet der 
Basileiosliturgie, εν τω περιοδικω « Theologie des christltchen Ostens. 
Texte und Untersuchungcn» εκδιδομένω υπό των Βενεδικτίνων 
Μοναγων τον ' Αγίου ’Ιωσήφ, Goesfeld, Heft 1. 1931. Miinster, Aschen- 
dorff. LXXXIX, 89 S. PM. 9.00.

Οί Βενεδεκτίνοι μοναχοί τοΰ 'Αγίου ’Ιωσήφ έν Goesfeld επόμενοι τή 
παπική προτροπή τής 2Γη Μαρτίου 1924 τή άπευθυνθείση προς το τάγμα

1 Ίδέ Otto Stahl in, Editionstechnik, 1909, Leipzig und Berlin, o. 37 έ.
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