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Scriptores Byzantini I. Due as, Istoria turco-bizantina (1341-1462). 
Edi(ie critica de Vasile Grecu, Editura Academiei Republicii 
Populare Romine [Bucure§ti], 1958, 80V, 508 of.λ.

’Εκ των σπουδαιότερων πηγών τής ιστορίας τών τελευταίων βυζαντι
νών χρόνων είναι, ως γνωστόν, τό Χρονικόν τοϋ Δοΰκα. Κριτική έκδοσις 
αυτού, επομένως, ήτο αναγκαιότατη. Ό καθηγητής τής βυζαντινής φιλολο
γίας έν τφ Πανεπιστημίφ Βουκουρεστίου Vasile Grecu1 ανέλαβε να συμ
πλήρωσή τό κενόν τοϋτο, κατόπιν δέ πολυετούς εργασίας1 2 παρουσίασε κατά 
τό λήξαν έτος υπό τον ως άνω τίτλον ογκώδες σύγγραμμα, έκδοθέν υπό τής 
Ρουμανικής Ακαδημίας. Αι 508 σελίδες αυτού περιέχουν πλούσιον περιεχό- 
μενον, τό όποιον δυνάμεθα να διαιρέσωμεν εις τρία μέρη: τό πρώτον συνα
παρτίζεται έκ τής Εισαγωγής ( σελ. 5-22), έν τή οποία έξετάζεται 1) ό βίος 
τού Δούκα, 2) ή « θέσις » αυτού εις τό ζήτημα τής ένώσεως ’Ανατολικής και 
Δυτικής Έκκκλησίας, 3) ό Δούκας ως πατριώτης καί λόγιος, 4) ώς Ιστορι
κός καί φιλόλογος, 5) τό έργον του, 6) οί Ρουμάνοι έν τφ Χρονικφ του, 
7) αί εκδόσεις τού έργου του, 8) τα χειρόγραφα, 9) ή παλαιά ιταλική μετά- 
φρασις τού Χρονικού του, 10) μία παλαιά νεοελληνική επιτομή του, 11) ή 
νέα κριτική του εκδοσις καί 12) ό κριτικός ΰπομνηματισμός της. Τό δεύτε
ρον μέρος περιέχει συνοπτικόν βιβλιογραφικόν πίνακα μετά τών Sigla καί 
βραχυγραφιών, τό ελληνικόν κείμενον μετά ρουμανικής μεταφράσεως, σημειώ
σεις ιστορικού ενδιαφέροντος καί κριτικόν υπόμνημα ( σελ. 23 - 437 ). Τό 
τρίτον, καί τελευταιον μέρος, περιλαμβάνει γραμματικός καί συντακτικάς 
ιδιορρυθμίας τού Δούκα (σελ. 439-445), πίνακα λέξεων (σελ. 445-453), 
πίνακα ονομάτων καί πραγμάτων ελληνιστί καί ρουμανιστί (σελ. 453 -497), 
8 φωτοτυπικούς πίνακας έκ τών ελληνικών χειρογράφων, δι’ ών παραδίδε- 
ται τό κείμενον, πίνακα περιεχομένων καί errata ( σελ. 505 - 507).

Περί τής ζωής τού Δούκα δεν γνωρίζομεν είμή δσα δυνάμεθα νά στα- 
χυολογήσωμεν έκ τού ίδιου του έργου. Είναι πιθανόν, λέγει όρθώς ό Gr., 
ακολουθών τον Krumbacher, δτι ούτος ώνομάζετο Μιχαήλ, ως καί ό πάπ- 
πος του, διότι εις τι μεταγενέστερον ηπειρωτικόν χρονικόν, άντιγράφον τήν 
αρχήν τού Χρονικού τού Δούκα, παρέχεται ό τίτλος: 'Ιστορία τής Ήπειρον

1 *0 V. Grecu διεδέχθη τόν Δημοσθ. Ροϋσσον είς τήν έδραν τής βυζαντινής 
φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ Βουκουρεστίου κατά τό 1939. Βλ. Δ. Β. Οίκονο- 
μίδου, Μία διάλεξις περί Δημοσθ·. Ρούσσου, έφημ. Ίρις, έτ. 74°ν, περίοδ. Β', άρ. 
φ. 74, Βουκουρέστιον 17 Φεβρουάριου 1939. Τ ο ΰ ίδιου, Ή «’Ερμηνεία τής ζωγρα
φικής τέχνης » έν Ρουμανίφ, Άθηνά, τόμ. 57 ( 1953 ), σ. 38 κέξ.

2 Τήν παρασκευήν τής έκδόσεως ταύτης ανήγγειλε κατά τό 1947.
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Μιχαήλ νεποτα τον Δουκός. '0 ακριβής τόπος κα'ι χρόνος τής γεννήσεώς του 
μάς είναι άγνωστα. Άλλ’ εκ τοΰ γεγονότος, ότι οΰτος διετέλεσε γραμματεύς 
τοΰ Giovanni Adurno κατά τό 1421 πρέπει να συμπεράνωμεν, ότι έγεν- 
νήθη περί τό 1400, ινα μή εΐπωμεν ολίγον πρότερον. Επίσης άγνωστον 
παραμένει τό έτος τοΰ θανάτου του. Πάντως οΰτος έζησε μεταξύ τοΰ 1400 
και 1470.

Σχετικώς μέ την « θέσιν » τοΰ Δοΰκα εις τό ζήτημα τής ένώσεως των 
Εκκλησιών ό V.G. γράφει, ότι « οΰτος, ως συνάγεται έκ τοΰ έργου του, 
ύπήρξεν ειλικρινής και πιστός οπαδός τής ενώσεως. Εις τοΰτο, λέγει, θά 
έπηρεάσθη υπό τοΰ γεγονότος, ότι οΰτος έζησε καί εϊργάσθη ΰπό ιταλικήν 
διοίκησιν καί ότι εις τήν ένωσιν ταΰτην διέβλεπε μεγάλην βοήθειαν έκ μέρους 
τής Δΰσεως διά τον λαόν του εναντίον τοΰ τουρκικοΰ κίνδυνου» ( σελ. 6). 
“Οθεν, κατ’ εμέ, μάλλον ή πολιτική σκοπιμότης κατέστησεν αυτόν φιλενωτι- 
κόν. Ή άποψις αυτή είναι δρθοτέρα τής παλαιότερον έκφρασθείσης γνώ
μης ΰπό τοΰ ϊδίου τοΰ Gr., καθ’ ήν δ Δοΰκας δέν ώδηγήθη ΰπό πολιτικών 
κριτηρίων εις τον φιλενωτισμόν, άλλ’ ότι ή ορθόδοξος συνείδησίς του δέν 
παρεβιάζετο από τήν έπιχειρηθεΐσαν έν Φλωρεντία ένωσιν. (V. Grecu, 
Pour une meilleure connaissance de l’historien Doukas, έν Memorial 
L,ouis Petit, Melanges d’histoire et d’archeologie Byzantines, Bucarest, 
1948, σελ. 138) *. Τήν διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος φιλενωτικήν 
« θέσιν » τοΰ Δοΰκα ΰπεστήριξε παλαιότερον δ καθηγητής Ν. Β. Τωμαδάκης 
εις τήν μελέτην του Δοΰκας ό ιστορικός τής άλώσεως (Άθηνά 54 (1950), 
σελ. 53)1 2, τήν δποίαν δέν γνωρίζει δ V. Grecu.

Ό Δοΰκας, καίτοι υπηρέτησε τους Φράγκους τής ’Ανατολής, έν τοΰτοις 
υπήρξε καλός πατριοίτης, έλαβε δέ παιδείαν ελληνικήν καί έγνώριζε καλώς 
τόσον τους αρχαίους τής Ελλάδος ιστορικούς, όσον καί τούς βυζαντινούς. 
Πλήν δέ τής ελληνικής γλώσσης, οΰτος έγνώριζε καί τήν τουρκικήν, πιθανώς 
δέ καί τήν ιταλικήν καί λατινικήν. 'Υπό τών πολλών έξετιμήθη ως ιστορι
κός, παραλλήλως όμως πρέπει νά έκτιμάται καί διά τό λογοτεχνικόν του ΰφος 
τό όποιον, λέγει δ Gr., είναι άπλοΰν καί φυσικόν, συγχρόνως δέ ζωντανόν, 
βαθέως συγκινητικόν καί δραματικόν. « Έξ όλων τών συγχρόνων τής άλώ
σεως συγγραφέων οΰτος μάς άφήκε τήν ώραιοτέραν και συγκινητικωτέραν 
περιγραφήν περί αυτής » ( σελ. 7). Ή εις τό έργον τοΰ Δοΰκα παρατηρού
μενη διγλωσσία οφείλεται κατά τον Gr. εις τό ότι « οΰτος γνωρίζει μέν καί 
χρησιμοποιεί τήν άρχαΐζουσαν βυζαντινήν γλώσσαν, αλλά τό εξαιρετικόν του

1 Δυστυχώς δέν ειδομεν τήν έν τή ρουμανική μελέτην τοΰ V. Grecu, Istori- 
cul bizantin Duca. Omul §i opera sa. An. Acad. Rom. Mem. Sectjiun. 1st. 
Ser. Ill, t. XXIX, mem. 16, σ. 591 -661.

2 Βλ. Τοΰ Ιδιου, Οί συγγραφείς τής άλώσεως, Άίΐήναι 1953, σ. 29.
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τάλαντον ώς συγγραφέως τον ωθεί πολλάκις νά επιζητώ την κατάλληλον έκ- 
φρασιν και λέξιν, πού ομιλούν εις την ■ψυχήν. Ήτο δέ φυσικόν τάς εκφρά
σεις και τάς λέξεις ταΰτας ν’ άντλή 6 Δούκας από την λαϊκήν γλώσσαν» 
(σελ. 7).

Κατ’ έμήν γνώμην πλήν τού ό'ντοος σοβαρού τούτου λόγου και άλλοι 
παράγοντες πιθανώς συνετέλεσαν εις τήν διγλωσσίαν τού Δούκα : α) δ βυζαν
τινός ουτος συγγραφεύς, ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εκ τής μελέτης τού 
έργου του, διεκρίνετο δι’ ανατολικήν αφέλειαν και απλότητα, ευνοούσαν τήν 
χρήσιν καί τής δημώδους, β) τον χαρακτηρίζει άντικειμενικότης και αφηγη
ματική χάρις περί τήν έξιστόρησιν τών γεγονότων, εις ταύτας δ’ αποδίδει 
μεγαλυτέραν προσοχήν παρά εις τήν γλώσσαν καί γ) το μεικτόν γλωσσικόν 
ύφος αποτελεί συνήθειαν καί εΐς τάς διπλωματικός σχέσεις τών χρόνων εκεί
νων (Κ. Κρουμβάχερ, Ίστορ. τής βυζ. λογοτ., ελλ. μετάφρ. Γ. Σωτη- 
ριάδου, τόμ. Α', 1897, σελ. 619).

Έξετάζων κατόπιν δ Gr. το Χρονικόν τού Δούκα από άπόψεως περιε
χομένου χαρακτηρίζει τούτο επιτυχώς ώς « περιεκτικήν καί καλώς πληροφο- 
ρημένην τουρκο - βυζαντινήν ιστορίαν (εντεύθεν εξηγείται καί δ τίτλος τής 
συγγραφής του: Ducas, Istoria turco-bizantina) μετά σημαντικών ανα
φορών εις τήν Σερβικήν, Ουγγρικήν, Ρουμανικήν, Γενουατικήν καί Ένετι- 
κήν ιστορίαν » (σελ. 8). Περί τινων δέ ανακολουθιών καί αντιφάσεων τού 
Δούκα δεν δύναταί τις νά εΐπη μετά βεβαιότητος εάν αΰται οφείλονται εις 
τον συγγραφέα ή τινα άντιγραφέα τού Χρονικού του. Λίαν ενδιαφέροντα 
τήν ρουμανικήν ιστορίαν τού α' ήμίσεος τού 15ου αιώνος είναι δσα άναφέ- 
ρονται εις τάς σχέσεις τών Βλάχων μετά τού Βυζαντίου καί τών Τούρκων. 
Π.χ. έκ τής μελέτης περί τής παρά τοϊς Τούρκοις διαδοχής τών Σουλτάνων 
δύναται δ ιστορικός ν’ άντιληφθή τον τρόπον τής διαδοχής τού ήγεμόνος εις 
τάς Ρουμανικός χώρας κατά τούς παρελθόντος αιώνας.

’Ακολούθως δ V. Gr. ποιείται λόγον διά τάς εκδόσεις τού Χρονικού ή 
μάλλον τήν υπό τού Bullialdus έκδοσιν τούτου, γενομένην έν Παρισίοις τφ 
1649. Αί κατόπιν εκδόσεις αποτελούν ανατυπώσεις ούτως εΐπεΐν τής πρώτης 
ταύτης έκδόσεως. Δυστυχώς ούδείς τών άνατυπωσάντων κατέφυγεν εις τό χει
ρόγραφον, δ δέ τελευταίος, δ Im. Bekker, έπέφερε διορθώσεις τινάς εις τήν 
έκδοσιν τής Βόννης (1834), αλλά τούτο έπερίττευεν δλως, έφ’ δσον εις τό 
χειρόγραφον άπαντώμεν τήν ορθήν γραφήν καί έκφρασιν. Τό πλήθος τών 
σφαλμάτων τής α' εκδόσεως, αί υπερπηδήσεις λέξεων καί φράσεων, αί παρα
νοήσεις καί αί κακαί άντιγραφαί, επαναλαμβανόμενοι εις τάς ανατυπώσεις, 
επέβαλλον προ πολλού τήν κριτικήν τού Χρονικού έκδοσιν επί τη βάσει τής 
χειρογράφου παραδόσεως. Τό κακόν είναι δτι τό Χρονικόν διεσοόθη εις έν 
μόνον χειρόγραφον, εν τφ ύπ’ άριθ. 1310 έλληνικφ κώδικι τής Βιβλιοθήκης 
τών Παρισίων ( φ. 288r - 391Γ ) τών μέσων τού 16ου αιώνος κατά τήν χρο-
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νολόγησιν τοϋ V. Gr., καί μίαν ίταλοελληνικήν μετάφρασιν τούτου. “Ετερος 
ελληνικός κώδιξ τής Παρισινής Βιβλιοθήκης ύπ’ άριθ. 1766 ( φ· 19Γ - 409ν )* 
περιλαμβάνει πιστόν άντίγραφον τοϋ προηγουμένου. Τό χ/φον τούτο, κατά 
τον εκδότην, ανήκει εις τον 18ον αιώνα. Εις άμφότερα δ’ελλείπει ή αρχή καί 
τό τέλος τοϋ Χρονικού. Τό χάσμα άναπληροΰται μερικώς από την ϊταλοενε- 
τικήν μετάφρασιν αυτού αναγόμενην εις τον 16ον ή τον 150ν αιώνα. Ή μετά- 
φρασις αϋτη άνακαλυφθεΐσα ύπό τοϋ ιστορικού L,. Ranke εν τή Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη τής Ένετίας έδημοσιεΰθη ύπό Im. Bekker εν τή έκδόσει τής 
Βόννης τφ 1834, σελ. 349-512. Παρά τάς ελλείψεις της ή παλαιά αυτή 
μετάφρασις χρησιμεύει ενίοτε εις τήν άποκατάστασιν τού κειμένου.

Ή είς νεοελληνικήν γλώσσαν επιτομή τοϋ Χρονικού τού Δούκα, εύρι- 
σκομένη έν τφ ύπ’άρ. 4 χ/φφ κώδικι τής Βιβλιοθ. τής Ρουμανικής ’Ακαδη
μίας (βλ. C. Ritzica, Catal. manuscr. grece§ti, Bucur. 1909, σελ. 
7-8), έγένετο έκ τοϋ κειμένου τής α' έν Παρισίοις έκδόσεως Bullialdus, 
παρουσιάζει δέ τάς ελλείψεις καί τά σφάλματα τής έν λόγφ έκδόσεως. "Οθεν 
ύπήρξεν άχρηστος είς τήν κριτικήν τού κειμένου άποκατάστασιν, αλλά χρή
σιμος διά τήν είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν μετάφρασιν. Βιβλιογραφικώς ανα
φέρει ό Gr. καί τήν κατά τό 1685 έν Παρισίοις γενομένην γαλλικήν μετά- 
φρασιν τοϋ Δούκα ύπό Cousin έκ τής έκδόσεως Bullialdus.

Είτα άναφερόμενος είς τήν ύπ’ αυτού έ'κδοσιν σημειώνει τάς δυσχερείας 
τοϋ άναληφθέντος έργου, διότι ό έκδοτης ούσιαστικώς εΐχεν είς τήν διάθεσίν 
του έν μόνον χειρόγραφον καί μίαν ίταλοενετικήν μετάφρασιν. Ή κατάστα- 
σις αϋτη τής χειρογράφου παραδόσεως τοϋ κειμένου δεν άπέβη προς διευκό- 
λυνσιν τοϋ έκδοτου. Άντιθέτως, έάν ύπήρχον περισσότερα χ/φα, θά ήτο 
δυνατόν νά καταστή εύκολώτερον καί άποτελεσματικώτερον τό έργον τής κρι
τικής τοϋ κειμένου άποκαταστάσεως, ως συμβαίνει συχνά εις κείμενα τής 
παλαιοτέρας ή καί τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος.

Ό έκδοτης ακολουθών τάς ύποδείξεις, τάς δημοσιευθείσας ύπό τής Διε
θνούς ’Ακαδημαϊκής Ένώσεως (βλ. νεωτέραν έκδ. ύπό A. Delatte καί Α· 
Severyns, 1938), σημειώνει έν τφ κριτικφ ύπομνήματι πάσας τάς μεταβο- 
λάς καί διορθώσεις, άποδοχάς διαφόρων γραφών κλπ. Σιωπηρώς διορθώνει 
ορθογραφικά σφάλματα, ών ικανά άπαντώσιν έν τφ ως άνω Παρίσινφ χ/φφ, 
αποκαθιστώ δέ τον ορθόν τονισμόν καί τά πνεύματα αρκετών λέξεων χωρίς 
σχετικήν μνείαν έν τφ appar. crit. Έκ τής γενομένης άποκαταστάσεως τοϋ 
τονισμού πολλών πρωτοκλίτων λέξεων έν τή ληγούση τοϋ πληθυντικού διά 
περισπωμένης έχομεν νά παρατηρήσωμεν τοΰτο : δτι δεν έχρειάζετο πάντοτε 
6 τονισμός έν τή πτώσει ταύτη ν’ άκολουθήση τον γραμματικόν κανόνα τής 1

1 Ό V. Gr. έν σελ. 15 τής Εισαγωγής του γράφει « φ. 19r - 409ν » έν δέ τή 
σελ. 25 γράφει « φ. 19r - 410 ». Ποία έκ τών δύο παραπομπών είναι όρθΌτέρα ;
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αρχαίας γλώσσης, διότι πολλά πρωτόκλιτα ονόματα τονιζόμενα έν τή γεν. 
τοϋ πληθ. εις την παραλήγουσαν προδίδουν δημώδη προέλευσιν. Οΰτω π,χ. 
δεν έχρειάζετο να διορθωτή ή γενική νησιώτων, Σκνϋων, Άλβανίτων εις 
νησιωτών, Σκν&ών, Άλβανιτών κ.τ.δ.

Είς τό ελληνικόν κείμενον διέφυγε την προσοχήν τοΰ συγγραφέως ικα
νός αριθμός γραμματικών κυρίως σφαλμάτων, τών οποίων τήν διόρθωσιν 
άποκαθιστά εις τάς άν. άρ. σελ. 505 - 507 τοϋ έργου του. Εις τά errata ταϋτα 
ας μοΰ έπιτραπή να προσθέσω και τά επόμενα, τά όποια εσημείωσα διεξελ- 
θών τό ελληνικόν κείμενον τοϋ Δοΰκα μέ συνεχή αναδρομήν είς τον app. 
crit. καί τους πίνακας λέξεων καί πραγμάτων. Σημειωτέον δ’ δτι προς απο
φυγήν διογκώσεως τής βιβλιοκρισίας ταΰιης δεν αναφέρω είμή σπανίως τό 
έσφαλμένον, περιοριζόμενος ν’ αναγράψω μόνον τό ορθόν, παραπέμπων είς τό 
ελληνικόν κείμενον διά δυο αριθμών. Έκ τούτων ό πρώτος δηλοΐ τήν σελίδα 
τοϋ κειμένου, ό δ’ έτερος τον στίχον αΰτοΰ.

Οΰτω 33,9 κτίσεως ( πρβλ. 307,18 ένθα γράφ. όρθώς)- 33,22 επέκεινα· 
35,8 ήρξαντο· 35,24 άπέπεμπε· 37,29 ούδείς· 37,34 άγνοοϋντος (παρά τήν 
έσφαλμένην γρ. άναγνοονντος ό συγγρ. μεταφράζει όρθώς ne§tiind)' 41,10 
φυλακής ( τοϋτο παραθέτων έν τφ app. crit. λέγει «fortasse φυλακής »' 
διατί fortasse ! έφ’ όσον κατά γενικήν οΰχί δε κατ’ αιτιατικήν πρέπει νά τεθή 
έν τφ κειμένφ ή λ. διά νά έχωμεν νόημα)' 43,6 απαγγέλλονσι· 43,10 αποκρού
σει' 44,34 (σημ. 5) τής νέας μονής' 47,6 άνάπλεως- 53,2 έπε&ύμει· 53,29 
ώσπερ· 55,30 καταπολέμηση· 55,32 Καντακουζηνοϋ- 57,9 εξιάσι (οΰχί έξίασι, 
ώς επίσης άφιαοιν, ώς όρθώς διώρθωσεν ό X. Χαριτωνίδης, Εις Μιχ. Δού
καν, Πλάτων, 4 (1952), σελ. 99)' 57,15 μαχαίρας' 59,14 μειγνύμενον 59,17 
αϋτόγλωττον 59,28 Χάροντας' 61,21 κανχωμένων' 61,22 μειξοβάρβα- 
QOV- 65,5 δρμαϋ·ός· 69,4 συνέϋ-λατον (ώς έχει ό Παρισινός κώδιξ 1310 καί 
οΰχί συνεθλάτον)' 69,31 άγαλλόμενοι- 73,15 μείγόην 75,18 έμπιμπρα (πρβλ. 
91,15)' 77,19 ήβούλετο· 79,3 Άχάιαν 79,12 οίνον 81,15 σύμμειξηντες' 91,8 
η ρίζ' 91,32 Καππαδοκίαν' 93,5 (ά)πληκεύων 95,12 άθροισμα· 95,20 μορ- 
μολύκειον 97,9 χώρος- 99,31 σκάκου ( — ζατρικίου): 'Η φράσις ολόκληρος 
έχει ούτως : « ήττηθείς έν τφ τοΰ σκάκου ( δχι σκάκφ) παιγνίφ παρά τοϋ 
υίοϋ»' 101,7 παρηγορήσας· 105,6 καϋείς■ 105,7 εΐλκυσαν 139,2-3 προάστια' 
141,34: Όρθώς ό συγγρ. προτιμά τήν γραφήν τοΰ Παρισινοΰ χ/φου πιττα- 
κοκομιστοϋ προς τήν οποίαν έπλησίασεν ή κριτική δξυδέρκεια τοϋ X. Χαρι- 
τωνίδου, σημειώσαντος τήν λ. πιττακομιατοϋ αντί τοΰ εσφαλμένου τής Βόννης 
πυκτακομιοτον (βλ. Πλάτων, ένθ’ άν., σελ. 99)' 155,5 κορυφαίου- 155,20: 
Προτιμητέα κατ’ έμέ καί σύμφωνος προς τον νοϋν τοΰ χωρίου είναι ή διόρθω- 
σις τοΰ X. Χαριτωνίδου ( Πλάτων, ένθ’ άν., σελ. 99) διά τοΰ δρθοΰ πνριφλέ- 
κτους άντί τοΰ πνριφλεγέϋους τοΰ Παρισινοΰ κωδικός (τήν γραφήν τοΰ 
Παρισ. κωδικός έδέχθη ό V. Gr.) καί τοΰ πυριφλεγέτους τής έκδόσεως
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Bekker (Βόννη 1834). Τοιουτοτρόπως τό χωρίον δέον ν’ άποκατασταθή: 
« Έλθών δέ και πολλάς πόλεις και κώμας πυριφλέκτους άναδείξας έ'φθασεν 
εις Ίκόνιον»' 175,22 αρξομαι' 179,15 χοιροβοσκούς' 189,19 Θεσσαλονίκης- 
213,5 διχόνοια- 245,5 εχϋρωδώς- 299,31 ετάλάνιζον 303,9 καϋ·’ εκάστην 
307,17 πολιχνίον 313,17 σταύλερώς- 321,22 Άχελόν ( —Άγχίαλον και ούχι 
Άχελφον). 'Ο V.G. γράφει Άχελφον εν τφ έλλην. κειμένφ και μεταφράζει 
Aheloon (σελ. 320). Κατωτέρω εις τον ελληνιστί συντεταγμένον πίνακα 
δνομ. καί πραγμάτων γράφει: « Άχελφον Bulgariae urbs in litore Ponti 
Euxini sita 321,22. Hodierna Achialos urbs?» (σελ. 455)· Καί κατωτέρω 
εις τον ρουμανιστί συνταχθέντα πίνακα των αυτών δνομ. καί πραγμάτων 
( σελ. 472) λέγει τα αυτά. Νομίζω, δτι, άν προσέξη κανείς τό κείμενον τοϋ 
Δούκα, ένθα άναφέρεται τό τοπωνύμιον, έχον « ήν γάρ ό Καρατζιάπεγις προ 
καιρού σταλθείς συν δυνάμει εις τα τού Πόντου κάστρα, ηγουν Μεσέμβριαν, 
Άχελφον, Βυζδν καί τά λοιπά καί προς εαυτόν έποιήσατο », δεν θά άμφιβάλλη 
δτι πρόκειται περί τής Άγχιάλου, Άχελοΰ' 325,18 ενγενής· 355,24 νύκτα' 
371,1 Ρωμαίοις' 371,15 πλατείαις' 407,2 είτε' 415,12 Τρφάδα, Τρφάδος' 
415,23 ά{νέ)πεμιραν (αντί τού εσφαλμένου απέμψαν)' 419,14 Φώκαιαν καί 
431,11 αποκρισιάριον. Πλήν τούτων διορθώνω καί τινα αβλεπτήματα πάρει- 
σφρήσαντα εις τούς πίνακας: 446' αρχηγία, 452 συννεφώδης, 458 Θράκη, 
465 Όθμάν, Όθμανίδες, Όθμάνων καί 469 Περσοτοΰρκοι.

Ή εις την ρουμανικήν μετάφρασις τού ελληνικού κειμένου τού Δούκα 
αποδίδει έπιτυχώς τό τε περιεχόμενον καί τό ύφος αυτού. Εις τινα δέ σημεία 
τό ρουμανικόν κείμενον φθάνει τό πρωτότυπον, ώς δύναταί τις να διαπι- 
στώση άναγινώσκων την περιγραφήν τής άλώσεως. Περιορίζομαι εις τρία 
μόνον παραδείγματα:

1) σ. 351: « Τό δέ τήν πόλιν σοι 
δούναι, ούτ’ έμόν εστιν ούτ’ άλλου 
τών κατοικούντων έν τούτη' κοινή 
γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως 
άποθανοΰμεν καί ού φεισόμεθα τής 
ζωής ήμών ».

2 ) σ. 361: « Ό βασιλεύς ούν άπα- 
γορεύσας εαυτόν, ίστάμενος βαστάζων 
σπάθην καί ασπίδα, είπε λόγον λύπης 
άξιον' « Ούκ έστι τις τών χριστιανών 
τού λαβείν τήν κεφαλήν μου άπ’ ε
μού » ; Ήν γάρ μονώτατος άπολει- 
φθείς ».

3) σ. 385 : « Καί ήν ίδεΐν τήν ά- 
πασαν Πόλιν εν ταΐς σκηναΐς τού

σ. 350: « Cit despre ora§ sS li-1 
dau, nu e nici in puterea mea nici 
a altcuiva din locuitorii lui, cSci, 
cu totii intr-un gind, din propria 
noastrS voinlS, mai bine vom muri 
§i via^a nu ne vom crula-o».

σ. 360 : « Atunci impSratul isto- 
vit de tot, stind cu sabia §i cu scu- 
tul in miini, a spus un cuvint de 
durere vrednic : « Nu e oare nici 
un cre§tin §&-mi ia capul ?! » — 
C&ci rSmSsese singur-singurel».

σ. 384: « §i toatS Constantino- 
polea era de v&zut in corturile din
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φωσάτου, τήν δέ πόλιν έρημον, νέ
κραν κειμένην, γυμνήν, άφωνον, μή 
έχουσαν είδος ουδέ κάλλος.

Ώ Πόλις, Πόλις, πόλεων πασών 
κεφαλή" ώ Πόλις, Πόλις, κέντρον τών 
τεσσάρων τοΰ κόσμου μερών' ώ Πό
λις, Πόλις, χριστιανών καύχημα και 
βαρβάρων άφανισμός" ώ Πόλις, Πό
λις, άλλη παράδεισος φυτευθεϊσα προς 
δυσμάς, έχουσα ένδον φυτά παντοϊα 
βρίθοντα καρπούς πνευματικούς ».

tab&r&, iar ora§ul pustiu §i mort, 
gol §i fSrS de glas, neavind nici 
chip nici frumusete.

O Tarigrad, o Tarigrad, cap al 
tuturor ora§elor. O Tarigrad, o 
Tarigrad, centrul al celor patru 
parti ale lumii! O Tarigrad, o Ta
rigrad, fala cre§tinilor §i moartea 
barbarilor! O Tarigrad, o Tari
grad, al doilea rai s&dit spre apus 
cu pomi de tot felul in&untrul s&u
incSrcati de roade spirituale ».

’Ανεξαρτήτως προς τα ως άνω σημειωθέντα σφάλματα καί τυπογραφικά 
αβλεπτήματα, ή Ιργασία τοΰ V.G., προϊόν άξιαγάστου μόχθου και ευσυνει
δησίας, σημαντικός υπηρεσίας προσφέρει εις τήν πρόοδον τών βυζαντινών 
μελετών και τής ιστορίας έν Ρουμανίςι, παρέχουσα εις τους ερευνητάς έν τε 
τφ πρωτοτΰπφ και έν μεταφράσει άξιολογώτατον έργον τής βυζαντινής ιστο
ριογραφίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Scriptores Byzantini II. Laonic Chalcocondil, Expuneri Isto- 
rice in romine§te deVasile Grecu. Editura Academiei Repu- 
blicii Populare Romine [Bucure§ti], 1958, 80V, F/77+357 σελ.

Ό προκείμενος τόμος, άνήκων, ως καί ό προηγούμενος, εις τον κάλα
μον τοΰ καθηγητοΰ Vasile Grecu, αποτελεί μετάφρασιν εις τήν ρουμανικήν 
γλώσσαν τοΰ έργου « ’Αποδείξεις Ιστοριών » Λαονίκου τοΰ Χαλκοκονδΰλη. 
Ή συγγραφή αΰτη τοΰ διακεκριμένου Ρουμάνου έπιστήμονος έκδοθεϊσα έν 
Βουκουρεστίφ υπό τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας περιλαμβάνει: α') σύντομον 
πρόλογον, β') εισαγωγήν εις τον βίον και τό έργον τοΰ Χαλκοκονδΰλη (σελ. 
3-32), γ') τήν μετάφρασιν (σελ. 25-315) και δ*) πλουσιώτατον πίνακα 
ονομάτων κα'ι πραγμάτων (σελ. 317-349).

'Ο συγγραφεΰς λέγει έν τφ Προλόγφ, ό'τι τήν μετάφρασιν του έκαμεν 
έκ τής τελευταίας έν Βουδαπέστη υπό Eug. Darko έκδόσεως τοΰ Χαλκοκον
δΰλη (τόμ. I 1922, τόμ. II μέρ. α' 1923 και β' 1927), έθεώρησε δέ καλόν 
νά σημείωση εις τά περιθώρια έν άντιστοιχίρ: τάς σελίδας τής κατά τό 1843 
υπό Im. Bekker γενομένης έκδόσεως τής Βόννης, ΐνα καταστή δυνατόν νά
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