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τής γλώσσης καί γενικώτερον περί τοΰ ύφους αυτών. Έν τφ τρίτο) μέρει 
εξετάζεται ή ιστορία τοΰ προοιμίου μέχρι τοΰ έτους 1282.

Δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά κρίνωμεν την δλην εργασίαν από την 
δημοσιευομένην συντομωτάτην περίληψιν. Ό κ. Dubois, τοΰ οποίου γνωρί- 
ζομεν καλώς την μεθοδικότητα καί την άρτίαν φιλολογικήν παρασκευήν, 
είργάσθη εν τή Ecole des Hautes Etudes παρά τή καθηγητρία Δεσπ. 
Germaine Rouillard καί ειχεν εις την διάθεσίν του τάς φωτογραφίας τών 
ύπ’ αυτής έκδιδομένων εγγράφων τής Λαύρας.

Δεν γνωρίζομεν διατί ό συγγραφεΰς σταματά τήν μελέτην τής ιστορίας 
τοΰ προοιμίου εις τό έτος 1282. Είναι αληθές δτι μετά τον θάνατον Μιχαήλ 
τοΰ Η', κυρίως δμως μετά τον θάνατον τοΰ διαδόχου του ’Ανδρονίκου τοΰ 
Β', τά προοίμια τών χρυσοβούλλων γίνονται πτωχότερα. Νομίζομεν δμως 
δτι ή τελευταία αΰτη περίοδος τής παρακμής έπρεπε νά τύχη λεπτομερούς 
έρεύνης. Διά τοΰτο έκφράζομεν τήν ευχήν, δπως κατά τήν έκδοσιν τής πραγ
ματείας του ό φίλος κ. Dubois προσθέση καί τελευταΐον κεφάλαιον περί τοΰ 
προοιμίου μέχρι τοΰ έτους 1453.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

Αντώνιον Σιγάλα, 'Ιστορία της 'Ελληνικής γραφής. Θεοσαλονίκη 1934 
Σελ. 327 + VI

Ύπό τον ανωτέρω τίτλον ό έν τω Πανεπιστήμια) τής Θεσσαλονίκης 
καθηγητής τής παπυρολογίας καί παλαιογραφίας κ. ’Αντώνιος Σιγάλας μάς 
δίδει εις 327 σελίδας τήν ιστορίαν τής γραφής μας από τών αρχών αυτής 
μέχρι τοΰ ΙΕ', αίώνος, τοΰ αίώνος τής τυπογραφίας.

Παιδαγωγικώτατα καί μεθοδικώτατα ό συγγραφεΰς εισάγει τον ανα
γνώστην εις τό κύριον θέμα άρχίζων από τήν γένεσιν τής γραφής καί τούς 
προδρόμους της εις τήν κοινωνικήν ζωήν τών πρωτογόνων άνθρωπων — 
πρωτόγονα σχεδιάσματα, συνθηματικά σημεία, μαγικά σύμβολά, ιδεογραφία, 
φωνητική γραφή — έξετάζων δέ λεπτομερώς τήν Ελληνικήν γραφήν καθ’ δλας 
τάς φάσεις τής μακράς ιστορίας της καί έξαντλών από πάσης άπόψεως τό 
θέμα του, μάς δίδει έν τέλει δύο παραρτήματα. Εις τό πρώτον παρέχει συμ
πληρωτικός πληροφορίας περί δλων τών γραπτών παραστάσεων καί συστη
μάτων, τά όποια έγιναν αναγκαία εις τήν γραπτήν έκδήλωσιν τών Ελλή
νων— βραχυγραφία, στενογραφικά συστήματα, κρυπτογραφικά, σημεία τής 
στίξεως καί τοΰ τονισμοΰ, αριθμητικά σύμβολα, αρχικά γράμματα κ.τ.λ. Εις 
τό δεύτερον όμιλεϊ έκτενέστερον διά τά συριστικά σάδε καί σάμεχ. Πίνας 
λέξεων καί πραγμάτων συμπληρώνει τό βιβλίον.
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Διά πρώτην φοράν έ'χομεν Ελληνικήν παλαιογραφίαν γραφεΐσαν υπό 
"Ελληνος μέ τόσην αγάπην καί τοιαύτην γνώσιν της έξελίξεως τής γραφής μας. 
“Ο,τι είχεν 6 “Ελλην αναγνώστης μέχρι τοΰδε ν’ άναγνώση Ελληνιστί ήτο 
ή παλαιογραφία τοΰ Θόμψων, ή μεταφρασθεϊσα τφ 1903 υπό τοϋ αειμνήστου 
Σπυρίδωνος Λάμπρου. Μετ’ αυτήν τό νέον έργον συμπληροϊ σπουδαιοτάτην 
έ'λλειψιν εις την Ελληνικήν βιβλιογραφίαν περί θέματος τόσον ενδιαφέρον
τος καί τόσον ολίγον γνωστού ό'χι μόνον εις τούς περισσοτέρους, αλλά καί εις 
τούς φιλολόγους μας ακόμη. Μία καθαρεύουσα ομαλή καί αρκετά απλή πολ- 
λάκις καί μεγάλη σαφήνεια εις τάς εκφράσεις καθιστούν τό πολυπλοκώτατον 
αυτό θέμα προσιτόν καί εις τον άμύητον ακόμη αναγνώστην. Επιτυχέστατοι 
είναι οί δροι καλλιγραφική γραφή, δημοτική, επίσημος κ. ά., διότι άνταποκρί- 
νονται τελείως εις τούς ρυθμούς τής γραφής, εις τούς οποίους αφορούν.

’Ίσως ή χωριστή καί αυτοτελής έξέτασις έκάστου ρυθμού γραφής από 
τής έμφανίσεώς του μέχρι των τελευταίων χρονικών ορίων τά όποια θέτει τό 
σύγγραμμα ή μέχρι τής έξαφανίσεως τού ρυθμού, ανεξαρτήτως των συγχρό
νων του ρυθμών, νά είναι ολίγον κουραστική διά τον νεαρόν μελετητήν. Σκο- 
πιμώτερον θά ήτο, ίσως, νά τού έδίδετο μία έπισκόπησις δλων τών συγχρό
νων μορφών τής γραφής καί τής παραλλήλου διαμορφώσεώς των, δπως τάς 
εδημιούργησε καί τάς έ'πλασεν ή πολυποίκιλος ζωή καί δπως τάς αντιλαμβά
νεται εις τήν συνύπαρξίν των καί εις τήν άλληλεπίδρασίν των ό ερευνητής. 
Τό μεθοδικόν έν τούτοις αυτό ζήτημα δεν έχει σπουδαίαν σημασίαν διά τήν 
άδιαφιλονίκητον αξίαν τού βιβλίου καί τήν αναγκαιότητά του διά τον νεα
ρόν σπουδαστήν.

Τό έργον τοΰ κ. Σιγάλα πλουσιώτατον εις εικόνας, αί όποΐαι αισθητο
ποιούν καί συμπληρώνουν τό κείμενον — είναι 244, πλήν τών άφθονων 
τύπων γραμμάτων, σημείων καί συμβόλων στοιχειοθετημένων εντός τού κει
μένου— αποτελεί σπουδαιότατον βοήθημα διά τον φοιτητήν καί διά πάντα 
μελετητήν γενικώς· πρέπει μόνον ό νεαρός αναγνώστης νά προσέξη νά μή 
λάβη ως πρότυπα ενός ρυθμού γραφής καί μιας εποχής της τούς ολίγους 
έξ εκάστης κώδικας — άφθονωτέρους άλλως τε παντός παρομοίου συγγράμ
ματος— τούς παρεχομένους ως δείγματα. Πρέπει νά μή διαφεύγη ποτέ τήν 
προσοχήν τοΰ μελετητοΰ ό επηρεασμός τής γραφής μας από διαφόρους ψυχο
λογικούς παράγοντας, ατομικούς ή καί ομαδικούς, οί όποιοι, λόγφ τού προο
ρισμού τού κρινομένου βιβλίου, τονίζονται όλιγώτερον. Ή ατομική ιδιορ
ρυθμία άφίνει βαθεΐαν τήν σφραγίδά της εις τήν γραφήν μας καί είναι 
δυνατόν, αν από μίαν πολυγράφον εποχήν σωθούν ολίγα δείγματα γραφής, 
νά παραπλανηθή ό αρχάριος μελετητής ενός τόσον πολύπλοκου θέματος. ”Ας 
μή λησμονή δμως δτι καί αί πραγματικότητες τών διαφόρων εποχών, αί όποΐαι 
μάς δίδονται μόνον εις μερικά ράκη από τά σωζόμενα λείψανα τών έπιδρά- 
σεών των, είναι συνήθως πολύ ισχυρότεροι από τήν καλαισθητικήν βούλησιν
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ενός ατόμου, ή οποία πάλιν δεν είναι ποτέ ελεύθερα καί ανεξάρτητος. ’Άν 
ό ’Άλδος Μανουτιος λ. χ. παρέλαβε τούς συγχρόνους του χειρογράφους τόπους 
τών γραμμάτων διά τα τυπογραφικά του στοιχεία, αυτό οφείλεται εις την 
κοινωνικήν σκοπιμότητα τής γραφής καί τοΰ τόπου, όπως ακριβώς καί ημείς 
σήμερον διατηροΰμεν τά μικρά μας γράμματα, παρ’ όλον ότι τά κεφαλαία 
είναι πολύ συμμετρικώτερα καί άπλοόσιερα, τούτο δέ, διά νά άναγινώσκωνται 
εύκολώτερον τά έντυπά μας.

”Ας έχη ωσαύτως ύπ’ όψιν του ό νεαρός σπουδαστής ότι πολλαί παρεκ
κλίσεις από τοΰ κανόνος καί πολλαί κατά τό φαινόμενου τάσεις παρακμής 
είναι συχνότατα οί αντικατοπτρισμοί μιας ατομικής κά'ποτε ιδιορρυθμίας καί 
έξελίξεως ή καί μιάς νέας ομαδικής κατευθόνσεως, ήτις έχει τήν σφραγίδα 
τής ανησυχίας καί τής μή ίκανοποιήσεως. ’Ίσως μάλιστα μία άσχημος καί 
ήμελημένη γραφή, ή οποία βέβαια απέχει τής γαλήιης καί κομψότητος τής 
μικρογραμμάτου λ. χ. τοΰ ΙΟ0” αϊώνος, νά σημαίνη εσωτερικήν έπανάστασιν 
καί άνάτασιν τοΰ γραφέως ή έκδηλον έπίδρασιν επί τής γραφής του τοΰ 
πνεύματος τής εποχής του.

Αί πολιτικαί συνθήκαι, οί όροι πολιτισμού καί αί διάφοροι έσωτερικαί 
καί εξωτερικά! περιπέτειαι ενός λαού, αί όποΐαι έχουσιν άμεσον καί έμμεσον 
σχέσιν μέ πάσαν έκδήλωσίν του, παρουσιάζονται εις πολλάς περιπτώσεις 
ενταύθα μέ μεγάλην ένάργειαν καί ώς σημαντικοί παράγοντες τής έξελίξεως 
τής γραφής μας καί τών διαφόρων της ρυθμών, οί όποιοι έδημιουργήθησαν 
άναλόγω; μέ τήν χρήσίν των καί μέ τά υλικά τής γραφής. Ό δέ κ. Σιγάλας 
δίδει τόσον πλούσιον καί τόσον ποικίλου είκονογραφικόν υλικόν εις τον ανα
γνώστην του, ώστε νά τοΰ γεννώνται προβλήματα σχετικά μέ τά φαινόμενα 
αυτά καί νά τον βοηθούν νά συνεχίζη μόνος του τήν όλοκλήρωσιν καί τήν 
τοποθέτησιν τής γραφής μιάς εποχής εντός τοΰ πλαισίου τής παραλλήλως 
βαινοόσης ζωής καί κινήσεως τοΰ πολιτισμοΰ καί τών πνευμάτων.

Καί διά νά έπανέλθω είς τό κρινόμενον βιβλίου, λέγω ότι ιδιαιτέρως 
πρέπει νά έξάρη τις τήν πλουσίαν καί εξαντλητικήν σχεδόν βιβλιογραφίαν, 
ήτις συνοδεύει έκαστον κεφάλαιον, απαραίτητον καί πολύτιμον συμπλήρωμα 
παντός αρτίου επιστημονικού έργου. Καί τοιοΰτο πράγματι είναι τό σύγ
γραμμα τοΰ κ. Ά. Σιγάλα, ό όποιος μέ μεγάλην έμβρίθειαν καί τήν αυτο
νόητον διά τον αληθινόν επιστήμονα ευσυνειδησίαν, κατορθώνει μέ τόσον 
πλούσιον υλικόν είς εικόνας, πολλαί τών οποίων είναι ανέκδοτοι, νά μάς 
δώση τήν ιστορίαν τής γραφής μας συνοδεύων αυτήν μέ πάσαν προεισαγω
γικήν ή συμπληρωτικήν γνώσιν.

”Ας εύχηθώμεν νά δοθή είς τόν συγγραφέα ό άπαιτούμενος καιρός, διά 
νά μάς δώση τήν συνέχειαν τής γραφής μας από τοΰ σημείου ένθα σταματά 
τό έργον του μέχρι σήμερον, έργον εξ ίσου δύσκολου, δυσκολώτερον ίσως 
από ό,τι νομίζεται. Μόνον όστις έπεχείρησεν έστω καί Ικτύπωσιν έργου παρο
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μοίου μέ to τοΰ κ. Σιγάλα δύναται να έκτιμήση την αντοχήν, την αγάπην 
καί την επιμονήν, ήτις χρειάζεται, ί'να ύπερνικηθοΰν αι σχετικοί δυσκολίαι. 
Παρ’ δλα αυτά, έλπίζομεν δτι ό ακάματος συγγραφεύς δεν θά βραδύνη νά 
μας δοίση τήν τόσον επιθυμητήν από την επιστήμην καί τά πράγματα συνέ
χειαν τοΰ έργου, τό όποιον άνέλαβεν.

Μ. ΛΜΛΡΙΩΤΟΥ

Mic/iae/is Pselli Scripts Minora, magnum partem adhuc inedita. Ed.
Ed. Kurtz, ex schcdis eius in lucem cmisit Fr. Drexl. Vol. I
Orationes et Dissertationes. Milano, « Vita e Pensiero», 1936.
Σε λ. XIX+514. «.Or bis Row anus» N" 5.

Τήν σημασίαν, ήν έχει ή πολυσχιδής προσωπικότης τοΰ Ψελλοϋ διά 
τήν πνευματικήν έξέλιξιν τοΰ Βυζαντίου κατά τον 11. αιώνα, γνωρίζουν δλοι 
οι Βυζαντινολόγοι. Όλοι όμως δέν γνωρίζουν, δτι μεγάλον μέρος από τήν 
συγγραφικήν του παραγωγήν παραμένει ακόμη ανέκδοτον ή (πράγμα δπερ δέν 
διαφέρει πολύ) έχει έχδοθή εις απόμερα δημοσιεύματα. ’Ίσως πολλοί θά 
μάθουν διά πρώτην φοράν από τό προκείμενον βιβλίον καί τήν ΰπαρξιν 
ακόμη αρκετών άξιολόγων συγγραμμάτων περιεχομένων εις αυτό. Διά τοΰτο 
αποτελεί σημαντικήν συμβολήν εις τά βυζαντινά γράμματα ή έκδοσις τοΰ 
τόμου αύτοΰ, περιέχοντος 52, δλα κατά τό πλεΐστον ανέκδοτα, μικρά έργα 
τοΰ Ψελλοΰ, τυπωμένα μέ φιλοκαλίαν καί ακρίβειαν, πού τιμοΰν αληθινά 
τον ιταλικόν εκδοτικόν οίκον, ό οποίος τήν άνέλαβε.

Τό δτι από φιλολογικής άπόψεως ή έκδοσις θά ήτον άρτιωτάτη, περί 
τούτου επαρκή έγγύησιν παρέχει ή προσωπικότης τοΰ Kurtz, άνδρός κατέ- 
χοντος τήν ελληνικήν γλώσσαν δσον ολίγοι, προικισμένου μέ μαντικήν πολ- 
λάκις εύρετικότητα εις τήν κριτικήν τοΰ κειμένου, προσενεγκόντος δέ εις τήν 
μελέτην τοΰ Ψελλοΰ — αρκεί ν’ αναφέρω τάς λαμπράς διορθώσεις του εις τό 
ιστορικόν έργον — σημαντικάς υπηρεσίας. Ό θάνατός του (τό 1925) τον 
έστέρησε τήν εύχαρίστησιν νά έκδώση εις φώς ό ίδιος τήν συλλογήν αυτήν τών 
ελασσονών συγγραφών τοΰ Ψελλοΰ, εις τήν οποίαν έτη πολλά είργάζετο— 
καί έστέρησε γενικώς τήν βυζαντινολογίαν έπιφανεστάτου καί χρησιμωτάτου 
εργάτου διά τήν εποχήν μας, εποχήν σχετικής αδιαφορίας διά τό καθαρώς 
φιλολογικόν μέρος τοΰ έργου της. Άλλ’ είν’ εύιύχημα, δτι τά κατάλοιπά του 
έπεσαν εις χεΐρας ικανά:, τοΰ γνωστοΰ καί από άλλης βυζαντινός εκδόσεις Φρ. 
Drexl, ό όποιος μέ άφοσίιοσιν καί λεπτότητα έφερεν εις πέρας τό έργον τοΰ 
εκδότου άντι βαλών εκ νέου πολλάκις τάς φωτογραφίας τών χειρογράφων,
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