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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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αυτών προς στενήν μετά τής κεντρικής Αρχής συνεργασίαν επί διεξαγωγή 
καί επιτυχία τοΰ προγράμματος τής ένωτικής μετά τής ανατολικής Εκκλησίας 
καί ιδία τής Ρωσσικής προσπάθειας, ήρχισαν εκδίδοντες περισπούδαστον 
περιοδικόν υπό τον τίτλον Theologie des christlichen Ostens.

Ό υπότιτλος Texte und Untersuchungen είναι αρκετά ενδεικτικός 
τοΰ επιστημονικού σκοπού καί περιεχομένου τοΰ νέου περιοδικού.

Έπιτυχώς δέ οί μελανοί αδελφοί, θέλοντες νά υποδηλώσουν τον άπώ- 
τερον σκοπόν τον όποιον επιδιώκει ή επιστημονική των συλλογή, περιεκό- 
σμησαν τό έξώφυλλον τοΰ περιοδικού αυτών διά τής μικράς καλλιτεχνικής 
συμβολικής άναπαραστάσεως τής υπό αγνώστου ζωγράφου εν τώ μοναστή
ρια) τού 'Αγίου Πέτρου εν Assisi τής Ιταλίας προ 1000 ετών γραφείσης 
είκόνος τής παριστώσης τον ιδρυτήν τοΰ τάγματός των άγιον Βενέδικτον έν 
τώ μέσφ τών αποστόλων τών Σλαύων Ελλήνων αγίων Μεθοδίου καί Κυρίλλου.

Καί κατά πόσον μέν τό νέον περιοδικόν σύγγραμμα θά έξυπηρετήση 
πραγματικώς καί έπιτυχώς τον κατά την παπικήν προτροπήν έπιδιωκόμενον 
σκοπόν, έστω καί αν πρόκειται κυρίως περί τής λόγφ τών συνθηκών καί 
περιστάσεων φαινομενικώς μόνον εύαλώτου Ρωσσικής Εκκλησίας, είναι 
ζήτημα, Ιφ’ δοον ό ό'ρος «προκαθημένη αγάπη» όλως διάφορον λαμβάνει 
έννοιαν εκείνης, ήν έδωσαν αυτή οί τούτον έν τή ιδία αυτών γλώσση δημιουρ- 
γήσαντες. Μέγιστον δμως δ'φελος δι’ ημάς καί τον επιστημονικόν καθόλου 
κόσμον θέλει εΐσθαι ή δημοσίευσις επιστημονικών ιστορικών καί φιλολογικών 
(ώς ή προκειμένη) μελετών καί ή έρευνα πηγών έκ τών οποίων, απολύτως 
απελεύθερου μένων τών κρατουσών μεταγενεστέρων προλήψεων καί ιδεών, 
δύναται βεβαίως νά έκπηγάση καθαρόν καί έστιν δτε καί άκράτητον τό 
διαυγές ρεύμα τής αλήθειας.

’Απαρχήν τής καλής ταύτης έκδόσεως ποιείται ό Μοναχός 'Ιερώνυμος 
Engberding διά τής δημοσιεύσεως κριτικής μελέτης επί τής ευχής τοΰ 
καθαγιασμού τών τίμιων δώρων (αναφοράς καί ευχαριστίας) τής λειτουργίας 
τοΰ Μ. Βασιλείου.

Ό συγγραφεύς εις αναλυτικήν καί λίαν έκτεταμένην εισαγωγήν (Ρ 
(σελ. XIX - LXXXVIII) αναπτύσσει τήν έξέλιξιν τής ευχής, τήν μέθοδον 
ήν ακολουθεί καί τήν σχέσιν τήν οποίαν έχουν τά διάφορα χειρόγραφα καί 
κείμενα εις εννέα κατατεταγμένα ομάδας. Εις ιδιαίτερον κεφάλαιον έξετάζει, 
τό ζήτημα τής υπό τού Μ. Βασιλείου αρχικής συγγραφής τής λειτουργίας.

Εις τό πρώτον (II) μέρος εις τέσσαρας στήλας παρέχει τάς παραλασ- 
σούσας γραφάς τών ελληνικών κειμένων μετά κριτικών κατά στίχον ώς προς 
τάς γραφάς τών διαφόρων χειρογράφων υποσημειώσεων. Εις τό δεύτερον
(III) μέρος έξετάζει κριτικώς καί έν λεπτομερείαις τό κείμενον, πειρώμενος 
νά κατάδειξη τάς διαφόρους μεταγενεστέρας επί τοΰ πιθανώς αρχικού κειμέ
νου προσθήκας.
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Τέλος εις to τρίτον (IV) μέρος παρέχει τριών ειδών αναλυτικά καί 
επιμελέστατα έπεξειργασμένα ευρετήρια.

Την δλην μελέτην διακρίνει εξαιρετική προσοχή καί επιμέλεια, ή δέ 
καθαρώς κριτική φιλολογική επί τών κειμένων έρευνα, ή μέχρι καί τών επί 
μέρους λέξεων τούτων έξηκνουμένη, παρέχει την έντύπωσιν λίαν ευσυνείδητου 
καί προσεκτικής εργασίας.

Εις άκρον ενδιαφέροντα είναι τά πορίσματα εις τα όποια καταλήγει ό 
συγγραφεύς, τών οποίων τά σπουδαιότερα είναι πρώτον ό καθορισμός πολ
λών στοιχείων τής ευχής μέχρι τοΰδε αρχαιότατων νομιζομένων, ως μεταγε
νεστέρων προσθηκών, καί δεύτερον ή Ιπιβεβαίωσις τής πολλαχώς άναπτυ- 
χθείσης θεωρίας ότι ό Μ. Βασίλειος δεν είναι ό αρχικός συγγραφεύς τής υπό 
τό ό'νομα αυτού φερομένης λειτουργίας, άλλ’ ό απλώς έπεξεργασθεις παλαιό- 
τερον καί εις τήν διάθεσιν αυτού ευρισκόμενον λειτουργικόν υλικόν.

Βεβαίως ταΰτα καί ά'λλα συμπεράσματα εις τά όποια καταλήγει ό συγ
γραφεύς μετά εξαντλητικήν σχεδόν τών πηγών έρευναν δεν λύουσιν όριστικώς 
τό υπό έξέτασιν πρόβλημα. Ό ί'διος ό συγγραφεύς, παρά τά ύπ’ αυτού εξαι- 
ρόμενα (σελ. XXV) στοιχεία υπεροχής τής μελέτης του άλλων προγενεστέρων 
μελετών μετ’ αρκετής μετριοφροσύνης αναγνωρίζει τό δύσκολον τής απολύτου 
τού προβλήματος λύσεως. Είναι όμως από πάσης άπόψεως εύχάριστον ότι 
τοιαύται προσπάδειαι ως ή μετά χεΐρας μελέται, συντελούν σπουδαίως εις 
τήν προαγωγήν τής γνώσεως επί τών άνακινουμένων άλύτων προβλημάτων. 
Δεν υπάρχει δ’ αμφιβολία ότι επί τής τιμής τού οριστικού τυχόν καθορισμού 
τών είσέτι ακαθορίστων καί αμφιβόλων άπομενόντων σημείων τού θέματος, 
επί τή βάσει περαιτέρω επιστημονικής έρεύνης, δικαίαν άξίωσιν θά έχη καί 
ό συγγραφεύς διά τήν διά τής εμπεριστατωμένης αυτού έρεύνης έπιτευχθεΐσαν 
προαγωγήν καί πρόοδον τού ζητήματος.

ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Καθηγητης τον Πανεπιστημίου

Fr. Dolger. Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden.—67 Abbildun-
gen auf 25 Lichtdrucktafeln....... beschrieben, erlautert und in
Umschrift voiedergegeben von Fr. Dolger. Miinchen 1931.

Ήδη τφ 1904 ό γνωστός ιστορικός C. Brandi είχε τονίσει τήν ανάγκην 
τής έκδόσεως συλλογής τίνος πανομοιοτύπων πινάκων βυζαντινών αύτοκρα- 
τορικών εγγράφων, οι όποιοι όχι μόνον θά συνέτεινον εις τήν πρόοδον τών 
περί τά βυζαντινά έγγραφα μελετών, αλλά καί θά διήγειρον συγχρόνως τό 
ενδιαφέρον καί τών μή ειδικών, τον δέ Μάϊον τού 1913 ό Ρ. Marc είς τό 
γνωστόν υπόμνημά του περί τής έκδόσεως τών βυζαντινών έγγράφων προς
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