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δεχθούν τό « Ένωτικόν» τοΰ Ζήνωνος και τάς μονοφυσιτιζούσας απόψεις 
τοϋ Κωνσταντινουπόλεως ’Ακακίου και των όμοφρόνων του εν ’Αλεξανδρεία 
και Άντιοχείςι πατριάρχων. Εις την επιστολήν αυτήν πράγματι αναγνωρίζεται 
εις τον πάπαν προνομιούχος θέσις εν τή Έκκλησίοι. ’Αλλά είναι φυσικόν οτι 
κατά τήν εποχήν αυτήν, εις τα όμματα παντός ορθοδόξου ό πάπας ήτο ή 
μόνη εν τή Έκκλησίοι κεφαλή, έφ’δσον οί λοιποί τρεις πατριαρχικοί θρόνοι 
τής ’Ανατολής κατείχοντο υπό αιρετικών πατριάρχων, καταδιωκόντων μάλι
στα τούς ορθοδόξους χριστιανούς.

Τό γεγονός τούτο εξηγεί επίσης καί τό άκρως κολακευτικόν διά τον 
πάπαν ύφος τής επιστολής τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Δωροθέου (σ.
124) , ως καί τήν περίπτωσιν των Σύρων εκείνων ορθοδόξων μοναχών, τών 
καταδιωκομένων υπό τοΰ μονοφυσίτου πατριάρχου ’Αντιόχειας καί έπικαλε- 
σθέντων τήν προστασίαν τοΰ πάπα Όρμίσδα (σ. 127 -128 ).

Έν τή επιστολή τέλος τοΰ αύτοκράτορος ’Αναστασίου προς τον Ρώμης 
Όρμίσδα, τήν οποίαν παραθέτει ως επιχείρημα 6 συγγραφεύς (σ. 124-
125) , αναγνωρίζεται μεν ή άποστολικότης καί ή Πέτρειος καταγωγή τοΰ 
θρόνου τής Ρώμης, άλλ’ αυτό απέχει πολύ από τοΰ νά σημαίνη παραδοχήν 
τών παπικών αξιώσεων.

Άλλ’ αΐ ανωτέρω αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις δεν δΰνανται νά αμφισβη
τήσουν τό πνεύμα αντικειμενικότητας τοΰ συγγραφέως, τό όποιον διαφαίνεται 
εις τό βιβλίον έν τφ συνόλιρ του.

Πολύ δέ περισσότερον πρέπει νά έκτιμηθή τούτο, όίν σκεφθώμεν δ'τι 
παρόμοια θέματα, άπτόμενα τών σχέσεων Ανατολικής καί Δυτικής ’Εκκλη
σίας, υπήρξαν συχνά ολισθηρόν έ'δαφος διά παλαιοτέρους Ρωμαιοκαθολικούς 
συγγραφείς.

X. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

Μ. Μ α ν ο ν ο α κα, Χειρόγραφα και έγγραφα τοϋ *Αγίου ”Ορους, Ά9ή- 
ναι 1958, σελ. 28.

Ή νέα εργασία τοΰ κ. Μανούσακα είναι άνατύπωσις μετά προσθηκών 
τοΰ άρθρου του περί τών βιβλιοθηκών τών μονών τοΰ Άθω εις τό Συμπλή
ρωμα τής Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας. Δεν πρόκειται δμως περί 
συνήθους άρθρου εγκυκλοπαιδικού λεξικού, καί διά τον λόγον αυτόν πρέπει 
νά γίνη γνωστόν εις τούς έρευνητάς· Ό μεγάλος βιβλιογραφικός του πλούτος 
ιδίως, τό καθιστά μοναδικόν βοήθημα δι’ δλους δσοι ασχολούνται μέ τά 
χειρόγραφα καί τό αρχειακόν υλικόν τών μονών τού Αγίου ’Όρους.

Τό δλον άρθρον διαιρείται εις δύο τμήματα, έκ τών οποίων τό πρώτον
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άσχολεΐται μέ τούς χειρογράφους κώδικας και τούς καταλόγους αυτών. 
Ή σύντομος έπισκόπησις τών διαφόρων εργασιών προς περιγραφήν τών 
άγιορειτικών κωδίκων κα'ι σύνταξιν καταλόγων αυτών από τής έμφανίσεως 
τοΰ δίτομου καταλόγου τοϋ Σπ. Λάμπρου κατά τό 1895 -1900 καί εντεύθεν, 
την οποίαν παρέχει ό κ. Μανούσακας, αποτελεί θαυμάσιον συμπλήρωμα 
τού λαμπρού άρθρου περί τών άγιορειτικών βιβλιοθηκών τού πατρός C. 
Korolevskij εις τό Dictionnaire d’histoire et de geographie ecclesia- 
stiques, V, 113- 118. Μετά την έπισκόπησιν αυτήν ακολουθεί συστηματική 
βιβλιογραφία τών μέχρι σήμερον εκδοθεντων καταλόγων τών άγιορειτικών 
χειρογράφων κατά μονάς. ‘Απλή παραβολή μέ τούς καταί,όγους τούς οποίους 
αναφέρει ό πατήρ Μ. Richard εις τό Repertoire (σελ. 20-23 καί 117) 
αρκεί διά νά φανή κατά πόσον είναι πλουσιωτέρα καί πληρέστερα ή βιβλιο
γραφία τού ,κ. Μανούσακα.

Τό δεύτερον μέρος άναφέρεται άποκλειστικώς εις τά έγγραφα. Μετά 
σύντομον έπισκόπησιν καί εδώ τών διαφόρων ερευνών αί όποΐαι έγιναν 
κατά καιρούς εις τά αρχεία τού ’Άθω, ακολουθεί πάλιν πλουσιωτάτη βιβλιο
γραφία τών καταλόγων καί εκδόσεων εγγράφων κατά μονάς.

Εις τον βιβλιογραφικόν πλούτον τοΰ κ. Μανούσακα θά ήθελα νά επι
φέρω τάς ακολούθους μικράς προσθήκας *.

Περί τών άγιορειτών βιβλιογράφων έχει γράψει εκτενή μελέτην καί ό 
Porfirij Uspenskij, Afonskie KniZniki, 0teni/a v Ob££. ljub. duh. pro- 
sv&Sii., 1883, τεύχ. 1, σελ. 142 κέξ., τεύχ. 3-4, σελ. 268-305. Αί έργασίαι 
τής αποστολής τής Βιβλιοθήκης τού Κογκρέσσου εις τό "Αγιον ’Όρος κατά 
τό 1952 -1953 περιγράφονται λεπτομερώς είς τό άρθρον τοΰ Κ. W. Saun
ders, Operation microfilm at Mt. Athos, Biblical Archaeologist, 18 
(1955), 22-41. Μελέτην πολύ άξιόλογον περί τών άγιορειτικών εγγράφων 
έν γένει έδημοσίευσεν ό Ρώσος βυζαντινολόγος Ρ. Bezobrazov, Afonskie 
dokumenty, Vizantijskoe Obozrdnie, 1 ( 1915), 50-76. Είς τούς γενι
κούς καταλόγους άγιορειτικών εγγράφων πρέπει νά προστεθούν καί οί κατά
λογοι ελληνικών εγγράφων τούς οποίους παραθέτει εις τό οδοιπορικόν του 
ό V. Grigorevid, O&rk udenago puteSestvija po europejskoj Turtsii, 
U£enyja zapiski izdavaemyja Imp. Kazanskim Universitetom, 1848, 
Kniika III, Kazan 1848. 'Ως γνωστόν, ό Grigorevii! είχεν έπισκεφθή τό 
Άγιον ’Όρος δι’ ερεύνας τό 1844-1845, έν έτος πριν από τήν πρώτην 
έπίσκεψιν τοΰ περιφήμου Porfirij Uspenskij ( 1845-1846). ’Επίσης εδώ 1

1 Αύται άναφέρονται ίδίρ, εις σλαβικά δημοσιεύματα, άγνωστα ή απρόσιτα εις 
εκείνον. Ό κ. Μαν. δέν έκρινεν δτι έπρεπε ν’ άναφέρη πολλά δημοσιεύματα ατινα 
έγνώριζεν, άλλ’ έθεώρει ή περιττά ή ασήμαντα ή παλαιωθέντα. Καί αύτά προστί
θενται εδώ ύπ’ έμοΰ.
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θά έπρεπε νά άναφερθή και τό δνομα τοΰ Γάλλου έρευνητοΰ Lebarbier, ό 
οποίος επεσκέφθη τό "Αγιον "Ορος τό 1856 και άφησεν ανέκδοτον κατάλο
γον πολλών άγιορειτικών εγγράφων (βλ. A. Guillou καί J. Bompaire, 
Reeherches au Mont - Athos, Bulletin de Correspondance Hellenique, 
82 [1958], 174).

Θά ήτο καλόν, νομίζω, νά άναφέρωνται εις μίαν συστηματικήν βιβλιο
γραφίαν δπως αυτή τοΰ κ. Μανοΰσακα καί συλλογαί άγιορειτικών εγγράφων 
αί δποΐαι εΰρίσκονται σήμερον μακράν από τάς μονάς τοΰ "Αθω, διότι διά 
τον ερευνητήν έχουν ακριβώς τήν ιδίαν αξίαν δπως καί αί άλλαι. Τοιαύτην 
περίπτωσιν αποτελεί ή συλλογή εγγράφων τοΰ Porfirij Uspenskij, ή οποία 
ευρίσκεται σήμερον εις τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην τοΰ Λένινγκραδ, καί τής 
οποίας κατάλογον έχει δημοσιεύσει ό Ρώσος βυζαντινολόγος V. G. Vasil’ev- 
skij, Opisanie Porfirievskago sbornika vizantijskih dokumentov (Grei., 
no. CCL), Ot&t Imp. PublRnoj Biblioteki za 1883 g., S. - Peterburg 
1885, Prilo2enie IV, 1 - 30. Πρβλ. καί τον κατάλογον τών χρονολογημέ
νων ελληνικών χειρογράφων τής συλλογής Uspenskij εις V. Κ. Jernstedt, 
Opuscula, S.-Peterburg 1907, 241-255.

Εις τά περί τής περιφήμου συλλογής φωτογραφιών άγιορειτικών εγγρά
φων τοΰ Ρ. J. Sevast’janov, ό όποιος επεσκέφθη τό "Αγιον ’Όρος τό 1859 - 
1860 καί έφωτογράφησε μέγαν αριθμόν χειρογράφων καί εγγράφων, πρέπει 
παρά τό βιβλίον τοΰ Τ. Florinskij νά σημειωθή καί δ κατάλογος τών χει
ρογράφων καί φωτογραφιών άγιορειτικών εγγράφων τά όποια περιήλθον τό 
1874 είς τό Μουσεΐον Rumjancev τής Μόσχας καί δεν άναφέρονται υπό 
τοΰ Florinskij. Περί τής σημερινής καταστάσεως τής συλλογής Sevast’ja- 
nov βλ. A. Ρ. Kasdan, Vizantijskij Vremennik, 2 (1949), 312-313.

Μεταξύ τών συλλογών καί εκδόσεων εγγράφων εκ πλειόνων μονών θά 
έπρεπε νομίζω νά άναφερθή δτι πολλά έγγραφα περιλαμβάνονται αποσπα
σματικούς ή εν δλοκλήρφ είς τά περί τοΰ’Άθω έργα τών Ρώσων Barskij καί 
Uspenskij, καθώς καί είς τό βιβλίον τοΰ Σμυρνάκη, μερικά μάλιστα τών 
όποιων δεν υπάρχουν εις άλλην έκδοσιν (π.χ. τό ελληνικόν χρυσόβουλλον τοΰ 
Σέρβου δεσπότου Ίωάννου Οΰγκλεση είς Σμυρνάκη, Τό Άγιον "Ορος, 93- 
94). Έκ πλειόνων μονών ανέκδοτα ελληνικά έγγραφα εδημοσίευσεν επίσης 
καί ό Σέρβος βυζαντινολόγος D. Anastasijevii, ό όποιος πολλάκις επεσκέ
φθη τό "Αγιον "Ορος δΓ ερευνάς, είς τό περιοδικόν Starinar, 12 ( 1937),
3 κεξ. υπό τον τίτλον Nekoliki neizdati gr£ki tekstovi.

Εις τήν κατά μονάς βιβλιογραφίαν έχω νά προσθέσω τά εξής:
Μονή Βατοπεδίου. — Μ. Laskaris, Povelje srpskih vladara u 

griikim publikacijama, Prilozi, 8 (1928), 185-192.— A. Solovjev, Ne- 
poznata povelja despota Stefana Vatopedu, Jugoslovenski istoriski 
iasopis, 1 (1935), 477-484.

27 - 2 - 1959
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Μονή Διονυσίου. — Χρυσόβουλλον αΰτοκράτορος Τραπεζοϋντος 
’Αλεξίου Γ'Κομνηνοΰ είς J. Ph. Fallmerayer, Original Fragmente, Chro- 
niken, Inschriften und anderes materiele zur Geschichte des Kaiser- 
thums Trapezunt, Abhandl. der Histor. Cl. der Bayer. Akad. der Wiss., 
Bd. Ill, Abt. 3· —J. Draseke, Vom Dionysios- Kloster auf dem Athos, 
Byzantinisehe Zeitschrift, 2 (1893), 79-95.

Μονή Ζωγράφου. — O. Bodjanskij, Akt Zografskago monasty- 
rija na Afond 980 - 981 goda, Ctenija v Imp. ObSSestvd istorii i drev- 
nosti rossijskih pri Moskovskom Universitetd, 84 (1873), τμ. Ill, 1- 
10. — P. Bezobrazov, Ob aktah Zografskago monastyria, Vizantijskij 
Vremennik, 17 (1910), 403-414.

Μονή Ίβήρων.—1.1. Sreznevskij, Iz obozrenija glagolicheskih 
pamjatnikov. (Iverskaja gramota 922 g. Kirillovskie rukopisi XV v.), 
Izvdstija Imp. Arheol. Ob££estva, 3 (1861), 6 κεξ., μετά φωτογραφιών 
εκ τής συλλογής Sevast’janov. — Ρ. Uspenskij, SuMenie ob afono-ibers- 
kom akte 982 goda i o glagoli&skoj podpisi na nem popa Giorgija, 
Izvgstija Imp. Arheol. Ob32estva, 5 (1863), 14-17- —G. Ostrogorski, 
Dve beleSke o DuSanovim hrisovuljama svetogorskom manastiru Ivi- 
ronu, Zbornik Matice Srpske, serije druStvenih nauka, 13-14 (1956), 
75-84.

Μονή Μεγίστης Λαΰρας. — V. G. Vasil’evskij, Hrisovul impe- 
ratora Aleksga I Komnina Velikoj Lavrd sv. Afanasija na Afond (av- 
gust 1084 g.), Vizantijskij Vremennik, 3 ( 1896), 121 κεξ. — G. Rouil- 
lard, Les actes de Laura a l’epoque des Paleologues, Studi Bizantini e 
Neoellenici, 5 (1939), 300-307. — G. Ostrogorski, Razmena poseda i 
seljaka u hrisovulji cara Aleksija I Komnina svetogorskoj Lavri iz 
1104 godine, Istoriski Casopis, 5 (1954- 1955), 19-25. — V. Laurent, 
Une donation du Prince Alexandre Mavrocordato a la Skyte Athonite 
de Kavsokalyvi, Bulletin de la Sect. hist, de l’Academie Roumaine, 24 
(1943), 1-13.

Μονή Ξηροποτάμου. — D. Anastasijevii, Dve DuSanove gr£ke 
hrisovulje, Spomenik, 55 ( 1922), 32-36.

Μονή Παύλου. — A. P. Ka2dan, Dva pozdnevizantijskih akta iz 
sobranija Ρ. I. Sevast’janova, Vizantijskij Vremennik, 2 (1949), 
313-321.

Μονή Χιλανδαρίου.— A. Solovjev, Povelje 2ara UroSa u Hilan- 
darskom arhivu, Bogoslovlje, 2 (1927), 281 -293. — R. Grujii, Jedno 
gr£ko hilandarsko pismo iz XVIII v. s minaturama, Zbornik za isto- 
riju Ju2ne Srbije, 1 ( 1936), 389-394. — V. Mogin, BeleSke o hiland. 
praktiku, Zbornik u 2ast A. Beliia, Beograd 1937, 255-256.
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Ό κ. Μανούσακας πολύ δικαίως αναφέρει εις την βιβλιογραφίαν του 
και μερικάς σημαντικός βιβλιοκρισίας των μεγάλων εκδόσεων άγιορειτικών 
εγγράφων- Τοιούτου είδους βιβλιοκρισίας δπου συζητοϋνται ζητήματα τυχόν 
πλαστότητος, χρονολογίας ή φιλολογικής άποκαταστάσεως ωρισμένων εγγρά
φων, αποτελούν μέγα βοήθημα διά τούς ερευνητάς. Εις αύτάς τάς οποίας 
αναφέρει ό κ. Μανοΰσακας θά ήθελα να προσθέσω καί τάς κάτωθι, τάς 
οποίας εκείνος γνωρίζει μέν, αλλά δεν καταγράφει : Εκτενείς βιβλιοκρισίας 
μέ πολλάς παρατηρήσεις καί προσθήκας περί των Diplomata graeca reguum 
et imperatorum Serbiae των Solovjev καί MoMn, έγραψαν οί D. Ana- 
stasijevii (Bogoslovlije, 12 [1937], 325 κεξ. βλ. γαλλικήν περίληψιν εις 
Byzantion, 12 [1937], 625-638), Μ. Λάσκαρις (Revue internat. des 
etudes balkaniques, 3 [1937], 268 -272), F. Dolger (Historische Zeit- 
schrift, 37 [1937], 170-172, καί Byzantinische Zeitschrift, 37 [1937], 
510-512) καί St. Binon (Deux contributions importantes a l’histoire 
de la Saint Montagne, Revue d’bist. eccl., 34 [1938], 299- 319). Διά 
την έ'κδοσιν των εγγράφων τής Μεγίστης Λαύρας υπό Rouillard καί Col- 
lomp βλ. τάς βιβλιοκρισίας τού St. Binon εις Byzantion 12 (1937), 607- 
625 καί Revue d’hist. eccl., 34 (1938), 299 - 319. Διά τό βιβλίον τού 
Binon περί τών μονών Ξηροποτάμου καί 'Αγίου Παύλου βλ. V. Grumel, 
Regende et 1’histoire a l’Athos. Un cas typique: les monasteres de 
Xeropotamou et de Saint-Paul, Etudes Byzantines, 2 (1944), 248- 
254. Τέλος βλ. την βιβλιοκριτικήν έπισκόπησιν τού G. Ostrogorski, Nove 
publikacije vizantiskih povelja, Istoriski Casopis, 2 (1949-1950), 199 - 
206, δπου κρίνει τάς τελευταίας εκδόσεις άγιορειτικών εγγράφων υπό De- 
merle, Dolger καί Mo3in.

Ό κ. Μανούσακας περιορίζεται εις τήν εργασίαν του εις τά ελληνικά 
χειρόγραφα καί έγγραφα καί μόνον παρεμπιπτόντως αναφέρει μερικάς εκδό
σεις σλαβικών εγγράφων. Δι’ αυτόν τον λόγον έσημείωσα εις τάς προσθήκας 
ανωτέρω μόνον δημοσιεύματα τά όποια άναφέρονται εις ελληνικούς κώδικας 
ή έγγραφα. Θά ήτο δμως ευχής έργον εάν σλαβολόγος τις μάς έδιδε μίαν 
συστηματικήν βιβλιογραφίαν τών καταλόγων καί εκδόσεων τών σλαβικών 
χειρογράφων καί εγγράφων τού 'Αγίου ’Όρους. Τό τμήμα περί τών καταλό
γων σλαβικών χειρογράφων τού 'Αγίου "Ορους εις D. Djaparidze, Mediae
val Slavic Manuscripts ; a Bibliography of Printed Catalogues, Cam
bridge, Mass. 1957, σ. 100- 102, είναι μία πρώτη αξιέπαινος προσπάθεια, 
αλλά δέν εξαντλεί τό θέμα. Διά τά σλαβικά έν γένει καί ιδίως τά σέρβικά 
έγγραφα τού 'Αγίου "Ορους χρησιμωτάτη είναι ή έπισκόπησις τών γενομέ- 
νων κατά καιρούς ερευνών εις τό “Αγιον "Ορος υπό Σλάβων ερευνητών εις 
St. Stanojevii, Istorija srpskog naroda u srednjem veku, I Beograd 
1937, 44-98- Συμπλήρωμα τρόπον τινά αυτής τής έπισκοπήσεως αποτελεί
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ή έκθεσις περί τής κατά τό 1952 γιουγκοσλαβικής επιστημονικής αποστολής 
εις τό "Αγιον ’Όρος υπό Dj. Sp. Radoji&c, Srpske arhivske i rukopisne 
zbirke na Svetoj Gori, Arhivist, 2 (1955), 3-20.

Διά τά ρουμανικά έγγραφα βλ. την βιβλιογραφίαν είς την μελέτην τοϋ 
Ε. Turdeanu, Leg&turile romane§ti cu mandstirile Hilandar §i Sfantul 
Pavel dela Muntele Athos, Cercetdri Riterare, 4 (1940), 60-113, καθώς 
και υπό τοϋ ίδιου συγγραφέως, Nouveaux documents concernant des 
dons roumains au monastere de Hilandar du Mont Athos, Revue des 
etudes roumaines, 3-4 (1957), 230-233. Τέλος διά τούς καταλόγους καί 
τάς διαφόρους έρευνας σχετικάς μέ τά γεωργιανά χειρόγραφα βλ. την εισα
γωγήν εις R. Ρ. Blake, Catalogue des manuscrits georgiens de la Bi- 
bliotheque de la Raure d’lviron au Mont Athos, Revue de l’Orient chre- 
tien, 28 (1931 -1932), 289 - 361, 29 ( 1933 - 1934), 114 - 159, 225 - 271.

(Washington) ΓΕΩΡΓΙΟΣ XP. ΣΟΥΛΗΣ

Repertoire des Bibliotheques et des catalogues de manuscrits grecs par 
Marcel Richard, deuxieme edition, Paris 1958.

Ύπό τον ως άνω τίτλον και είς τήν σειράν των Publications de l’ln- 
stitut de Recherche et d’Histoire des Textes δ καθηγητής κ. Marcel 
Richard έ'δωκε νέον δείγμα τής ακαμάτου δραστηριότητος και τής γνωστής 
είς πάντας, δσοι καί έκ τοϋ πλησίον τον γνωρίζουν, εύχερείας μετά τής 
οποίας κινείται περί τήν παλαιογραφίαν. Τον κ. Richard έγνώρισα τό 1953 
εις Πάτμον, οτε μετέβην εκεί μετά τοϋ διδασκάλου μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκη 
προς μελέτην χειρογράφων, τυχαίως δέ συνηντήθημεν καί εις "Αγιον "Ορος 
κατ’ Αύγουστον τοϋ 1957. Ευθύς έξ αρχής μέ κατέπληξεν ή επιμονή καί δ 
ζήλος μεθ’ ου εΐργάζετο από πρωίας μέχρις εσπέρας, σχεδόν άδιακόπως, ερευ
νών καί φωτογραφίζων τούς εν τφ προγράμματί του κώδικας. Έπισκεφθείς 
τήν 'Ισπανίαν, ’Ιταλίαν, Τουρκίαν καί κατ’ έπανάληψιν τήν Ελλάδα, γνω
ρίζει ασφαλώς περισσότερον παντός άλλου τάς συλλογάς καί τάς βιβλιοθήκας 
χειρογράφων. Αί εκθέσεις δέ αύτοΰ περί τών αποστολών του μαρτυρούν τον 
άκαταπόνητον εργάτην, ό'στις δέν φείδεται ούδενός κόπου, προκειμένου νά 
φέρη είς πέρας τό έργον του.

Ή δευτέρα αΰτη έκδοσις τοϋ Repertoire, έπηυξημένη κατά πολύ τής 
πρώτης, έρχεται νά προσθέση εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν εν έργον προά- 
γον τήν παλαιογραφικήν επιστήμην καί παρέχον εις τούς θεράποντας αυτής
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