
520 I. Συκουτρή, Βιβλιοκρισία.

Ό 2. τόμος τών Scripta Minora θά περιλάβη, όπως λέγεται εις τον πρό
λογον, τάς έπιστολάς τοΰ Ψελλοΰ. ’Άν τήν βαθεϊαν ευγνωμοσύνην μας προς 
την μνήμην τοΰ Kurtz και προς τήν φιλοπονίαν τοΰ F. Drexl έπιτρέπειαι 
νά συνοδεΰσωμεν και μέ μίαν ευχήν, θά διατΰπωνον τήν έπιέίυμίαν νά περι- 
ληφθοΰν εις τήν έκδοσιν αυτήν τών Επιστολών δλαι ανεξαιρέτως αί Έπι 
στολαί, ακόμη καί έκεΐναι τάς οποίας εξέδωκεν ήδη ό Σάθας. Όχι μόνον 
χάριν τής ευκολίας τών ερευνητών, αλλά και διότι ή έκδοσις εκείνη φιλολο
γικούς υστερεί πολύ, χρειάζεται δέ καί συμπλήρωσιν μέ συντόμους πραγμα
τικός καί προσωπογραφικός σημειώσεις, αί όποιαι θά είναι αφθονώτεραι, 
έλπίζομεν, εις τον δεύτερον τόμον.

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

Pralat D. Dr Albert Ehrhard, (Καθηγητον τοΰ Πανεπιστημίου τής Βόν
νης), LJberlieferung und Bestand der hagiographischen Litercitur 
der griechischen Kirche. ’Έκδοσις /. C. Hinrich, Leipzig 1936, M. 9.

Ώς πρό τίνος έ'γραφον σχετικώς προς τήν λατρείαν τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (Der Kultus der griechischen Kirche εν τφ προσεχώς έκδιδο- 
μένω συλλογική) συγγράμματι Ekklesia τοΰ καθηγητοΰ Siegniund Schultze), 
ό πλοΰτος τοΰ περιεχομένου τών λειτουργικών βιβλίων τής ήμετέρας Εκκλη
σίας κατά τε ποιόν καί ποσόν, ύπερέχων τοΰ λειτουργικοΰ πλοΰτυυ πάσης 
ά'λλης Εκκλησίας, εϊνε αληθώς ανυπολόγιστος.

Ένώ δέ από λατρευτικής επόψεως είναι άψ’ έαυτής φανερά ή μεγάλη 
σημασία τοΰ απείρου τοΰτου ύλικοΰ, καθ’ δσον δι’ αύτοΰ εξυπηρετούνται 
κατά τον τελειότερον τρόπον οί απώτεροι τής Εκκλησίας πνευματικοί σκοποί 
καί δή εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε εις καιρούς χαλεπούς δι’ αύτοΰ καί μόνου 
νά κατορθώση αυτή νά διαθρέψη πνευματικώς τύν ορθόδοξον λαόν κατά τήν 
διάρκειαν μακρών αιώνων δουλείας καί πνευματικής καταπτώσεως, εξ άλλου 
ή επιστημονική σημασία τοΰ ύλικοΰ τοΰτου είναι μεγάλη, είτε διά τήν περι
συλλογήν, τακτοποίησιν καί ιστορικήν αύτοΰ καί παντοίαν άλλην επιστημο
νικήν καί καλλιτεχνικήν έκμετάλλευσιν, εϊτε διά τήν δι’αύτοΰ ζωντανήν έμφά- 
νισιν τοΰ αιωνίου καί άδιασπάστου συνδέσμου τής ελληνικής σκέψεως καί 
τής χριστιανικής ιδεολογίας, ώς ούτος έδημιουργήθη καί άνεπτΰχθη από τής 
πρώτης έμφανίσεως τής χριστιανικής Εκκλησίας μέχρι τών ημερών μας εν 
τφ άνατολικώ έλληνικώ περιβάλλοντι.

Τό ύπερπλοΰσιον τοΰτο υλικόν διά τεχνικούς λόγους καί διά τάς μή ύφι- 
σταμένας εύτυχώς πλέον διά τά βυζαντινά γράμματα καί τον βυζαντινόν
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πολιτισμόν προκαταλήψεις παρέμεινεν επί μακρόν άγνωστον και άνεκμετάλ- 
λευτον. Άλλ’ώς δι’ άλλας λεπτομέρειας τοΰ βυζαντινού πολιτισμού, ή προσοχή 
τού έπιστημονικοΰ κόσμου έστράφη άμέριστος καί πρός τον αληθινόν θησαυ
ρόν τούτον τής ελληνικής ορθοδόξου εύσεβείας· πλήν δ’ άλλων συγχρόνων 
(αξία μνείας είναι ή λαμπρά μεταφραστική εργασία τού Ρ. Kilian Kircli- 
hoff - Baumstark υπό τον τίτλον Die Ostkirche betet) ή προκειμένη 
αληθώς επιμελέστατη καί λεπτολόγος επιστημονική εργασία πιστοποιεί τα 
ανωτέρω λεχθέντα κατά τον πλέον έπιβεβαιωτικόν τρόπον καί αποτελεί έν 
επί πλέον δείγμα τής στροφής τής επιστημονικής ερεΰνης πρός τούς ανεκτί
μητους τούτους καί ανεκμετάλλευτους είσέτι θησαυρούς τής εκκλησιαστικής 
μας φιλολογίας.

Τό ιστορικόν υλικόν τό όποιον έχει άποθησαυρισθή εις τά παλαιότερα 
καί μεταγενέστερα μαρτυρολογία καί συναξάρια, τούς εορταστικούς λόγους 
(τά όμιλιάρια), τούς εκκλησιαστικούς ύμνους τούς περιεχομένους εις τά μηνο
λόγια καί τά λοιπά λειτουργικά βιβλία καί αγιογραφικά καθόλου σημειώ
ματα καί αποσπάσματα είναι πλουσιώτατον όλίγαι δ’ έκ τών γενομένων 
ήδη επιστημονικών μελετών καταδεικνΰουσι τούτο ως ή προ ημών μελέτη, 
ήν διακρίνει κατ’ εξοχήν τό σύστημα, ή επιμέλεια καί ή όξύτης τής παρα- 
τη ρήσεως.

Εις τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα τέσσαρα τεύχη, παραλειπομένου τοΰ προ
λόγου τοΰ σ., διά τήν τμηματικήν έκδοσιν τοΰ συγγράμματος, περιέχεται ή 
εισαγωγή καί τμήμα μόνον τού Α' μέρους αυτού.

Έν τή εισαγωγή ό σ. πρώτον παρέχει σπουδαίας πληροφορίας περί τών 
αρχαιότερων αγιογραφικών καί ομιλητικών συλλογών, δεύτερον εξετάζει τό 
εκκλησιαστικόν έτος τής ελληνικής ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τό βυζαντινόν 
έορτολόγιον κατ’ άμφότερα τά τμήματα αυτού, τό τών κινητών δηλ. καί τών 
ακινήτων εορτών, τονίζων δτι τό πρώτον είναι σπουδαΐον διά τήν ομιλητι
κήν παράδοσιν, ενώ τό δεύτερον ενδιαφέρει περισσότερον καί σχεδόν άπο- 
κλειστικώς (εί καί ούχί κατ’ απόλυτον άκριβολογίαν) διά τήν άγιογραφικήν. 
Τέλος αναφέρει τά τών βοηθημάτων τής επιστημονικής αυτού έρεύνης άνα- 
πτύσσων τά περί τών τυπικών, πανηγυρικών ομιλιών, συναξαρίων, μηναίων κλπ.

Έν τώ πρώτφ τμήματι τού Α' μέρους περιλαμβάνει τήν παλαιοτέραν 
παράδοσιν τήν διαφυλαττομένην εις αποσπάσματα παπύρων, μεγαλογραμμά- 
των περγαμηνών χειρογράφων καί εις περισσότερον εκτεταμένα αποσπάσματα 
άρχαιοτέρων αγιογραφικών καί λειτουργικών συλλογών.

Έν τφ δευτέρφ τμήματι διαλαμβάνει πρώτον περί τών αρχαίων ετησίων, 
ώς τάς ονομάζει, συλλογών, («πανηγυρικομαρτυρολογίων>) αιτινες εις τρεις δια- 
κρίνονται τύπους, α) τάς περιεχούσας 1ον τάς ακινήτους έορτάς από Ι1)? Σεπτεμ
βρίου μέχρι Φεβρουάριου, κατά τό πλειστον συμπεριλαμβανομένου, 20ν τάς 
κινητός εορτάς καί έπειτα τάς από τού Πάσχα μέχρι τέλους Αύγούστου άκι-
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νήτους πάλιν έορτάς β} τάς περιεχούσας τάς κινητάς έορτάς μετά το τέλος 
τών κινητών (29 Αύγουστον) και γ') τόν υπό τοΰ παρισινού κωδικός gr. 683 
(επονομαζόμενου R) παρεχόμενον ιδιαίτερον τύπον τοΰ και υπό άλλων τινών 
παρεμφερών, ολίγων δέ κωδίκων συμπληρουμένου και είτα περί τών εξαμήνων 
συλλογών (από I11? Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουάριου καί από Μαρ
τίου μέχρι τέλους Αύγουστου). Τάς έκ τών συλλογών τούτων γνώσεις και πλη
ροφορίας πλουτίζει ό σ. διά τοΰ περιεχομένου τών ίταλοελληνικών ετησίων καί 
εξαμήνων συλλογών τών συγγραφεισών εν τή Κάτω Ιταλία και τη Σικελία.

Έν τώ τρίτφ τμήματι εξετάζει τά διαφόρου τύπου μηνολόγια, α') τά 
ετήσια β') τά τετράμηνα γ') τά τρίμηνα και δ') τά δίμηνα.

Τέλος δ’ έν τώ τετάρτφ τμήματι παρέχει τά παλαιά μηνιαία μηνολόγια 
από τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι και τοΰ Μαρτίου συμπεριλαμβανομένου.

Μέχρι τοΰ σημείου τούτου έξικνεΐται ή εις τά τέσσαρα έκδοόέντα τεύχη 
περιεχομένη εργασία, θά έπακολουθήση δέ εις τά προσεχώς έκδοθησόμενα 
τεύχη τό τέλος τοΰ τετάρτου τμήματος, τό περιέχον τά υπόλοιπα μέχρις Αύγού- 
στου μηνιαία μηνολόγια, τό πέμπτον τμήμα περιέχον τούς πανηγυρικούς λόγους 
και τά όμιλιάρια, το έ'κτον, τό περιλαμβάνον τά μηνολόγια τοΰ Συμεώνος 
τοΰ Μεταφραστοΰ, τό έ'βδομον, τό περιέχον τήν μετά τόν Μεταφραστήν σχε
τικήν παράδοσιν, τό όγδοον τμήμα περιλαμβάνον τά παράλληλα τής ήδη έν 
τοις ανωτέρω τμήμασι περιληφθείσης παραδόσεως καί τέλος τό δεύτερον 
μέρος τοΰ όλου συγγράμματος τό περιέχον τό άντικείμενον τής όλης μελέ
της καί τό όποιον έξ επτά άποτελούμενον τμημάτων θά παρέχη τά ιστορικά 
πλέον τοΰ σ. έπί τών ώς άνω πηγών συμπεράσματα καί δή α') περί τών 
’Αγγέλων καί τών αγίων τής Π. Δ., β') τών αγίων τής Κ. Δ., γ') τών Μαρ
τύρων τών 'Ρωμαϊκών διωγμών, δ') τών μέχρι τοΰ Ζ'αίώνος παλαιών Χρι
στιανών αγίων συμπεριλαμβανομένων καί τών μεταγενεστέρων μαρτύρων, ε ) 
τών μέχρι τοΰ ΙΕ' αίώνος βυζαντινών αγίων συμπεριλαμβανομένων καί τών 
νεομαρτύρων ς') τών περί τών δεσποτικών καί θεομητορικών ακινήτων εορ
τών λόγων καί ζ') περί τών έορταστικών λόγων καί ομιλιών περί τών κινη
τών εορτών.

Ή διάταξις τής ύλης τοΰ όλου συγγράμματος διακρίνεται διά τήν συστη
ματικότητα καί τήν άκριβολογίαν αύτής, αΐτινες συνοδευόμεναι υπό έπιμελείας 
πολλής, χαρακτηρίζουσι τήν εις τά τέσσαρα μετά χεΐρας τεύχη έργασίαν καί 
έρευναν. Ό καθ’ ομάδας καθορισμός τών πηγών καί τών χειρογράφων τά 
όποια έχει προ οφθαλμών ό σ. γίνεται άριστοτεχνικώς, κατ’ άριστον δέ τρόπον 
έμφανίζεται τό έν αύτοΐς περιεχόμενον υλικόν, τό όποιον θά ήτο ίσως έτι 
πλουσιώτερον, αν ωρισμένα χειρόγραφα κατεσπαρμένα έν ταΐς έπί μέρους 
βιβλιοθήκαις τής ανατολής, καί κατά τό πλεϊστον ανέκδοτα, ήσαν αύτώ προσιτά.

'Ολόκληρος ή άγιογραφική αύτη φιλολογία ή υπό τοΰ σ. μετά τόσου 
επιστημονικού κόπου συγκεντρωθεΐσα αποτελεί ασφαλή καί βεβαίαν βάσιν
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διά την έξέτασιν τών έν τψ δεύτερα) μέρει τοΰ συγγράμματος αύτοΰ περιεχο
μένων ιστορικών πράξεων και βίων τών αγίων και μαρτύρων τής χριστιανι
κής γενικώς και τής ’Ορθοδόξου ιδιαιτέρως Εκκλησίας τών μέχρι τοΰ IT' 
αΐώνος άναδειχθέντων και την έξακρίβωσιν τών κατά τάς κατά τό διάστημα 
τούτο καθιερωθείσας δεσποτικάς και θεομητορικός έορτός κινητάς τε καί 
ακινήτους.

Ή πρώτη ωθησις προς ιστορικήν εργασίαν καί έρευναν διά τής μεθόδου 
τούτης έδόθη προ παντός παρά τοΰ αειμνήστου διδασκάλου μου A. V. Har- 
nack, δστις διά τοΰ κατά τό 1893 έκδοθέντος πολύκροτου αύτοΰ συγγράμ
ματος Die Uberlieferung und der Bestand der altchristliehen Litera- 
tur bis Eusebius χρησιμεύει διά τον σ. μέχρι καί αύτοΰ τοΰ τίτλου ώς 
οδηγός προς περαιτέρω διά τής μεθόδου ταύτης μελέτην καί ιστορικήν 
έξακρίβωσιν τών εκκλησιαστικών γεγονότων.

Ή εργασία τοΰ σ. ευρύνει εις τό maximum την ιστορικήν γνώσιν τοΰ 
βίου τής Εκκλησίας μας μέχρι τοΰ 16ου αίώνος, ή δε επιστήμη θά δφείλη 
αύτφ πολλά διά τά ιστορικά συμπεράσματα τής σπουδαίας επεξεργασίας τοΰ 
προ αύτοΰ πλουσιωτάτου υλικού τών πηγών, πολλά τών οποίων, είμαι βέβαιος, 
θά είναι δλως διαφωτιστικά επί σκοτεινών ιστορικών σημείων καί εις άκρον 
ενδιαφέροντα.

’Αξία παντός επαίνου είναι ή άκολουθηθεΐσα μέθοδος έρεύνης τών πηγών 
τών περιεχομένων είτε έκ πρώτης είτε έκ δευτέρας καί τρίτης πολλάκις χειρός 
εις τά μαρτυρολόγια, όμιλιάρια, συναξάρια, μηνολόγια καί λοιπά ιστορικά 
καί λειτουργικά αποσπάσματα, ήτις δεν παρεΐδεν, δρθώς, καί τήν έκ λαϊκωτέ- 
ρας, ούτως είπεΐν, προελεύσεως παράδοσιν, ήτις ούχί σπανίως πολυτιμότατα 
διασφζει ιστορικά στοιχεία.

“Οτι δέ ή σημασία τής έρεύνης ταύτης έξέρχεται τών ορίων τής ιστορι
κής επιστήμης έξικνουμένη μέχρι καί τής έκκλησιαστικής ακόμη τέχνης, ήτις 
τόσον ένεπνεύσθη καί έπηρεάσθη από τε τήν ιστορικήν, απόκρυφων καί 
συναξαρικήν φιλολογίαν, είναι καί μόλις άναγκαιον νά τονίσωμεν.

Διά ταΰτα ή προ ημών έπιστημονική έργασία τοΰ σ. είναι αξία πάσης 
αναγνωρίσεως, έφ’ δσον αποτελεί καί εν επί πλέον δείγμα τής σημασίας, ήν 
έχουσιν αί, ύφ’ ημών τόσον δυστυχώς παρεμεληθεΐσαι, άγιογραφικαί μελέται 
καί έρευναι διά τήν ιστορίαν καί τήν ζωήν τής Εκκλησίας έν πάσαις καθόλου 
αύτής ταΐς έκφάνσεσι.

ΑΜΙΛΚΛΣ 2. ΛΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
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