
820 Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη

δποίφ μόνον δ τύπος πρικαμένος εύχρηστε! Δέον δθεν νά γρά-
ψωμεν κατά τό Ν. πρικα μ έν ο.

'Ομοίως και εν τοις στίχ. Α. 350. πρικαμμένη δ’ εν στ. Γ 569,
Δ 318, Ε 233. όρθώς γράφει δ έκδότ. π ρ ι κ α μ έ ν ο έν A 51, 54.
Β 276.
3) Α' 366 «ν ά μ ά θ η ς με τά μαγικά πόσο μπορεί ή Φροσΰνη» 

διορθοΰμεν : ν ά μ ά θ η δηλ. ή Πανώρια.
4) Γ' 370 «και τότες θέλει άπαρθινά σάς κάμει τδ σομάρι»

ή έννοια εύοδούται εάν διορθ. «κ ό ψ ε ι» ή φράσις δέ «τον κόβγει τδ 
σομάρι κλπ.» είναι ευχρηστοτάτη και σήμερον έν Κρήτη επί κυριο
λεξίας, μεταφορ. έννοιας καί δή ώς παροιμιώδης έκφρασις.

5) Δ' 166 «κ’ εμείς γιά τήν άπόκρισι μιλώντας τ ή ν τ η ρ ο ΰ μ ε»
διορθ. «τήν τ η ρ ο ΰ μ ε»=τήν παρατηροΰμεν ούχί δέ ώς ό εκδ.
έν τφ γλωσσαρ. σημείο! «ντηρώ=(μεταβ.) κάμνω τινά νά φοβηθή».

6) Γ' 321 «Τό κυπαρίσσι δσον γερά τόσο άδ.υνατεύγει
καί τό λιοντάρι πλιότερα οσο γερά αγριεύει»

Ό έκδότ. έν τφ γλωσσαρ. ερμηνεύει : «άδυνατεΰγω=άδυνατίζω». Τήν 
αντίθετον ακριβώς έννοιαν δηλοΐ τό ρήμ. ενταύθα ώς καί σήμερον 
έτι έν Κρήτη (Σητείμ) ένθα άδυνατεύγ ο)=καθίσταμαι δυνατός 
καί αδύνατό ς=!σχυρός, δυνατός· έπί τής αντιθέτου έννοιας χρη
σιμοποιείται τό ρήμ αδυνατίζω.

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Georg. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates. 
Mit 8 Korten, davon 2 in Text. C.H Beck'sche Verlagsbuchhand- 
lung Miinchen MCMXL (Byzantinisches Handbuch, itn Rahmen 
des Handbuchs der Altertumswissenschaft hrsg. von Walter 
Otto — Miinchen, Erster Teil, zweiter Band) a. XX+ 448.

Έν τη γνωστή σειρά τοΰ Handbuch der Altertumswissenschaft, 
τή έκδιδομένη υπό τοΰ έν Μονάχψ σοφοΰ ιστορικού Walter Otto, 
εδημοσιεΰθη καί ή ανωτέρω «'Ιστορία τοΰ βυζαντινού Κράτους» υπό τοΰ 1

1 ’Ίδ. Μαρ. Λιουδάκι, Λαογρ. Κρήτης, τόμ. Α', Μαντινάδες, Άθ. σ. 
103, άρ. 35
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γνωστού βυζαντιολόγου Georg Ostrogorsky κα'ι δή ώς δεύτερος 
τόμος χοΰ πρώτου μέρους τού εν τή ανωτέρω σειρά περιληφθέντος έρ
γου : «Byzantinisches Handbuch». To δλον έργον θ’ άποτελεσθή έκ 
δύο μερών, έξ ών τό μέν πρώτον θά περιλαμβάνω τρεις, τό δ’ έτερον δύο 
τόμους. 'Γοΰ πρώτου μέρους ό 1 τόμ. θά πραγματεύηται: Την χώραν καί 
τον λαόν τού Βυζαντίου, υπό τών καθηγητόύν Franz Dolger καί Edvin 
Fels, ό 2 τ. την 'Ιστορίαν τοΰ βυζαντινού Κράτους, υπό τού Gerog Ο- 
strogorsky, καί ό 3 τ την 'Ιστορίαν τής βυζαντινής τέχνης, υπό τοΰ κα- 
θηγητού Edmund Weigand. Τοΰ δευτέρου μέρους ό ! τόμ. θά πραγμα- 
τεύηται την Εκκλησίαν καί Θεολογίαν, υπό τοΰ καθηγητοϋ Albert Ehr- 
hardt καί ό 2 τ. την θύραθεν βυζαντινήν λογοτεχνίαν, υπό τοΰ καθη- 
γηιοΰ Franz Dolger. Τό έργον έκδίδεται ώς συνέχεια καί άμα συμπλή- 
ριοσις τοΰ αθανάτου έργου τοΰ αειμνήστου ίδρυτοΰ τής βυζαντινής επι
στήμης Κλ>Ί Kmmbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur 
von Justinian bis zum Ende des ostromischen Reiches (527 —1453 n. 
Chr ). 'Ότι τό έργον θ’ άποβή όντως μνημειώδες καί συνεχής καί ανεξάν
τλητος πηγή καί βοήθημα κύριον διά τούς περί τήν βυζαντινήν καθόλου 
ιστορίαν καί φιλολογίαν καί θεολογίαν καί τέχνην καί τον βυζαντινόν 
καθόλου πολιτισμόν άσχολουμένους, δεν είναι καν ανάγκη νά λεχθή

"Ηδη πρόκειται ήμΐν δ τήν 'Ιστορίαν τοΰ βυζαντινοΰ Κράτους πρα
γματευόμενος τόμος μέ ολα τά εφόδια ενός περιληπτικού μέν, άλλα σο
βαρούς επιστημονικού έργου, τοΰ οποίου ή έκθεσις γίνεται εν δψει τών τε 
προβλημάτων καί τών πορισμάτων τής επί τοΰ πεδίου τούτου επιστήμης 
καί φιλολογίας Τό δλον έργον διαιρείται εις όκτο) συμμέτρως κατανεμό- 
μενα κεφάλαια, κατά τό ακόλουθον σχέδιον : ΙΙροτάσσεται Πρόλογος τοΰ 
διευθύνοντος τήν έκδοσιν τοΰ Handbuch der Altertumswissenschaft 
καθηγητοϋ Walter Otto, ακολουθεί ό τοΰ συγγραφέως Πρόλογος, 
ειτα ό ΓΙίναξ τών περιεχομένων καί μετά τήν σημείωσιν τών βραχυγρα
φιών καί τών προσ&ηκών, έπεται ή Εισαγωγή (σ. 1—13), έν ή έν συντο
μία άνασκοπείται καί εξετάζεται ή έξέλιξις τής βυζαντιακής ιστορικής ε
πιστήμης. Ή τού κυρίου δε περιεχομένου διαίρεσις, έχει ώς ακολούθως: 
Κεφ. I. Κύρια χαρακτηριστικά τής παλαιο-βυζαντινής έξελίξεως τοΰ Κρά
τους (324 -610): 1. Τό εκχριστιανισθέν Imperium Romanum. 2. 'Η 
εποχή τής μεταναστεύσεως τών λαών καί τών χριστολογικών ερίδων. 3. 
Τό ίουστινιάνειον άνορθωτικόν έργον καί ή καταστροφή τούτου. Κεφ. II. 
Ό άγων περί τής ύπάρξεως καί τής άνανεώσεως τοΰ βυζαντινού Κράτους 
(610—711): 1. Οί κατά τών Περσών καί Άβάρων πόλεμοι καί τό μεταρ- 
ρυθμιστικόν τοΰ Ηρακλείου έργον. 2. Ή εποχή τής ’Αραβικής εισβο
λής. Τά τελευταία τοΰ 'Ηρακλείου έτη. Κώνστας Β'. 3. Ή διάσωσις τής 
Κων]πόλεως καί ή συμπλήρωσις τοΰ μεταρρυθμιστικοΰ έργου τοΰ Ήρα- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΖ' 21
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κλείου. Κωνσταντίνος Δ' πα'ι ’Ιουστινιανός Β'. 4. Ή καταστροφή τής 
δυναστείας τοϋ 'Ηρακλείου. Κεφ. III. 'Η εποχή τής εικονομαχικής κρί- 
σεως(7ΐ1—84Η) : 1. Λί διά τον θρόνον ταραχαί. 2. Είκονομαχική -θύελ
λα καί οι κατά τών ’Αράβων πόλεμοι. Λέων Γ . δ. Είκονομαχική -θύελλα 
καί ή κατά των Βουλγάρων πόλεμοι Κωνσταντίνος Ε'. 4. Ήττα τής ει
κονοκλαστικής κινήσεως καί άποκατάστασις τής τιμής τών εικόνων. 5. 
Βυζάντιον καί Κάρολος ό μέγας. 6. Αί κρατικαί μεταρρυθμίσεις τοΰ Νι
κηφόρου Α' καί οί εξωτερικοί κίνδυνοι. Βυζάντιον καί Κροϋμος. 7. Ή ει
κονοκλαστική άντίδρασις. Κεφ. IV. ’Ακμή τής βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας (843—1025): 1. Έναρξις τής νέας εποχής. 2. Ή εποχή τών νομικών 
συλλογών. Βασίλειος Α' καί Λέων ΣΤ'. 3. Βυζάντιον καί Συμεών Βουλ
γαρίας. 4. Ίσχυροποίησις τοΰ βυζαντινού Κράτους. Ό αγών τής κεντρι
κής εξουσίας κατά τών φεουδαρχικών δυνάμεων καί ή πολιτική ακμή εν 
τή βυζαντιακή αύτοκρατορική Αυλή. 'Ρωμανός ό Λεκαπηνός καί Κωνσταν
τίνος Πορφυρογέννητος. 5 Ή εποχή τών κατακτήσεων. Νικηφόρος Φω
κάς καί ’Ιωάννης Τσιμισκής. 6. Τό ΰψιστον σημεϊον τής άναπτύξεως τής 
βυζαντινής ισχύος. Βασίλειος Β*. Κεφ V. Ή έπικράτησις τής υπαλληλι
κής αριστοκρατίας τής πρωτευούσης (1025 — 1081) : 1. Ή κατάργησις 
τοΰ μεσαιωνικού κρατικού συστήματος 2. Ή εσωτερική καί ή εξωτερική 
πολιτική έξασθένησις. Κεφ VI. Ή έπικράτησις τής στρατιωτικής αριστο
κρατίας (1081—1204): 1. Έπανέγερσις τοΰ βυζαντινού Κράτους. ’Αλέ
ξιος Α' Κομνηνός 2. Νέα άνάπτυξις τής δυ^άμεως τής βυζαντινής αυτο
κρατορίας καί οί πρώτοι αντίκτυποι. ’Ιωάννης Α'καί Μαμουήλ Α' 3 Ή 
προσπάθεια άντιδράσεως τοΰ ’Ανδρονίκου Κομνηνοΰ. 4. Ή καταστροφή. 
Κεφ. VII. Ή λατινική έπικράτησις καί ή άποκατάστασις τής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας (1204—1282): Ή διαμόρφοισις τοΰ νέου κρατικοΰ συστή
ματος. 2. Ή ακμή τής ’Ηπείρου καί ή παρακμή ταύτης Ή νίκη τής Νί
καιας. 3. Προ τής έπανορθώσεως. 4. Ή άποκατάστασις τής μεγάλης βυ- 
ζαντιακής δυνάμεως. Μιχαήλ Η’. Κεφ. VIII. Κατάπτωσις καί καταστρο
φή τοΰ βυζαντινού Κράτους (1282—1453). Ι.Τό Βυζάντιον ως μικρόν 
κράτος. ’Ανδρόνικος Α'. 2. Ή εποχή τών έμφυλίων πολέμων. Ή Σέρ
βική έπικράτησις εις τά Βαλκάνια. 3. Ή ’Οθωμανική κατάκτησις τής 
Βαλκανικής Χερσονήσοιτ Τό Βυζάντιον ώς Κράτος υποτελές υπό τούς 
Τούρκους. 4. Ή καταστροφή.—Έν τέλει (σ. 413—14) παρατίθεται 
χρονολογικός πίναξ τών ηγεμόνων τοΰ Βυζαντίου από ιού μεγάλου 
Κωνσταντίνου καί έντεΰθεν, ακολουθούν (σ. 415/18) γενεαλογικοί 
πίνακες τών δυναστευσάντων οίκων καί (σ. 419/48) αναλυτικός πί
ναξ ονομάτων καί πραγμάτων, δστις κατακλείει τό έ'ργον. Έπί δέ τής 
εσωτερικής πλευράς τοϋ τελευταίου εξωφύλλου προσηρτήθησαν πέντε 
μικροί μέν, αλλά καλλιτεχνικώτατα έξειργασμένοι χάρται ιστορικοί, λίαν
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χρήσιμοι καί υποβοηθητικοί διά την γεωγραφικήν, ιστορικήν κλπ. έξέτα- 
σιν τοΰ βυζαντινού Κράτους, τών οποίων ή φιλοτέχνησις οφείλεται εις 
τόν έν Μονάχφ ειδικόν σχεδιαστήν Μ. Mocij.

Έπί τοΰ πεδίου τής Ιστορίας τοΰ βυζαντινού Κράτους πλειστα δσα 
έγράφησαν υπό τε τών ήμετέρων καί τών ξένων, είτε εν μονογραφίαις 
είτε κιη εν συστηματικαϊς ίστορικαΐς έκθέσεσιν. Τά τελευταία νεώτερα 
συστηματικά έργα είναι τό αγγλιστί καί εις γαλλικήν μετάφρασιν έκδο- 
θέν υπό τοΰ A Vasiliev, Histoire de l’empire Byzantin, Paris 
1932 τ. 1 — 2 καί τό υπό τοΰ ήμετέρου καθηγητού Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, 'Ι
στορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους. Άθήναι 19dy τ. I. Παρά ταΰτα δμως 
καί τό μετά χεΐρας έργον τοΰ Georg Ostrogorsky καταλαμβάνει 
άξιόλογον θέσιν έν τή επιστήμη διά τήν έμβρίθειαν, ακρίβειαν καί επι
τυχή καί ύγιά κρίσιν τών πραγματευόμενων ακανθωδών πολλάκις προ
βλημάτων. Ίδίμ αξία έξάρσεως είναι ή έν έκάστφ σχεδόν κεφαλαίφ, έν 
εϊδει εισαγωγής, άνάλυσις τα>ν πηγών καί παράθεσις τής οικείας βιβλιο
γραφίας. Ό σ. προλογιζόμενος δηλοΐ δτι τό έργον του σκοπόν έχει νά 
χαρακτηρίση τήν έξέλιξιν τοΰ βυζαντινού Κράτους, ώς αυτή καθωρίσθη 
διά τής εναλλασσόμενης έπιδράσεως τών έσω—καί έξω—-πολιτικών με
ταβολών καί δτι διά τοϋτο έδει νά ληφθή ΰπ’ δψιν έν τή έκθέσει περισ
σότερον ή έσευτερική έξέλιξις τοΰ Κράτους καί δή κατά μεγαλύτερον 
βαθμόν, παρ’ δσον εις τά μέχρι σήμερον έγχειρίδια έγένετο, νά έκτεθώ- 
σι δ’ ά'μα τά γεγονότα τής τε έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής, ώς 
καί τά λαβόντα χώραν έν τή σφαίρα τής τε εκκλησιαστικής 'Ιστορίας 
καί τής Ιστορίας τοΰ πολιτισμού, ινα οΰτω δοθή πλήρης καί ενιαία εί. 
κών τής ζωής καί τής δράσεως τοΰ βυζαντινοΰ κρατικού οργανισμού από 
τής συστάσεως αυτού μέχρι καί τής καταστροφής του. Καί έπιτυγχάνει 
πράγματι 6 σ. τού ύπ’αυτού τεθέντος σκοπού του. ’Αλλά δεν νομίζω 
δτι έδει νά παραιτηθή, ώς ομολογεί, τής έν ίδιαιτέροις έστω κεφαλαίοις 
έκθέσεως τοσούτων σπουδαίωο ζητημάτων, οία τό περί τής σχέσεως ’Εκ
κλησίας καί Κράτους, τό περί τής πολιτικής τής Ανατολής έναντι τής 
Δύσεως καί τάνάπαλιν, ώς καί τό περί τών αιτίων τού σχίσματος ’Ανα
τολικής καί Δυτικής ’Εκκλησίας καί τών έπακολούθων τούτου. Ούτε ή 
δικαιολογία δτι τό έργον θά έξήρχετο τών άρχήθεν υπό τού έκδοτου τε- 
θέντων ορίων δικαιολογεί αρκούντως τήν παράλειψιν ιδιαιτέρου κεφα
λαίου περί τοΰ τόσην ίσχύν, καί από πολιτικής έπόψεως, λαβόντος έν 
Βυζαντίφ μοναχικού βίου.

Καί έν τή διαιρέσει έπίσης τών έπί μέρους παραγράφων θά ήδύνα- 
το, νομίζω, ν’ άποφευχθή έν μια καί τή αυτή παραγράφφ διαπραγμάτευ
σή ζητημάτων διαφόρων εις ύλην καί περιεχόμενον, ώς τά : (Κεφ. I, § 2).

3$ό
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Ή εποχή τής μεταναστεύσεως τών λαών καί των χριστολογικών ερίδων' 
(Κεφ. II. § 2) : Οί κατά των Περσών καί τον Άβάρων πόλεμοι καί τό 
μεταρρυθμιστικόν έργον τού 'Ηρακλείου. 'Έκαστον ζήτημα έδει νά εξε- 
τασθή έν διαφόροις παραγράφοις.

Θά ήδύνατο επίσης νά παρατηρηθή δτι ό σ. έμφαντικώς διεξοδικιό- 
τερον εκθέτει τάς υπηρεσίας, άς προσέφερον εις τήν επιστήμην των βυ
ζαντινών σπουδών οί Ρώσσοι συγγράφεις. Τούτο καθίσταται εμφανέστε
ρου, εάν τις θέληση νά συγκρίνη τούς επί τού αυτού πεδίου λίαν επιτυ
χούς καί πρωτοτύπους έργασθέντας επιστήμονας τών λοιπών χωρών τούς 
μνημονευόμενους υπό τού σ. εν τή Είσαγοογή (σ. 6—13), μετά τών ύπ’ 
αυτού μνημονευόμενων 'Ρώσσων επιστημόνων. Έκ τών Ελλήνων μάλι
στα δεν αναφέρει ή τούς Παππαρηγόπουλον, Λάμπρον καί Άνδρεάδην — 
καί τούτους μάλιστα διά μικρών στοιχείων,—ένφ αφήνει άμνημόνευτον 
πλειάδα δλην πρωτεργατών καί σκαπανέων Ελλήνων βυζαντινολόγων 

συγχρόνων τε καί προγενεστέρων.
Παρά ταύτα τό έργον τού Georg Ostrogorsky είναι ου 

μόνον απλώς εύπρόσδεκτον, αλλά τούτο αυτό κύριον βοήθημα διά πάν
τα μελετητήν τού Βυζαντίου δυνάμενον νά χαρακτηρισθή ως τό άρτιώτε- 
ρον, περιεκτικώτερον καί ακριβέστερου έργον τού είδους του. Ό σ. δύνα- 
ται νά ύπερηφανεύεται δτι ηύτύχησε νά γίνη ό συνεχιστής καί διάδοχος 
τού περίφημου ιστορικού βυζαντιολόγου Errich Gelzer. Ή «Έπε- 
τηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» εύ'χεται τήν ταχεΐαν άποπερά- 
τωσιν τού μετά τόσου ζήλου άρξαμένου «Byzantinisches Handbuch», 
τού μέλλοντος τιμήν μέν νά προσκόμιση εις τούς συνεργάτας αυτού, ανυ
πολογίστους δ’ υπηρεσίας νά προσφέρη εις τούς περί τάς βυζαντινός 
σπουδάς άσχολουμένους καί τήν επιστήμην γενικώτερον. Ευχής δ’ άξιον 
θά ήτο, εάν καί από μέρους ημών τών Ελλήνων άνελαμβάνετο υπό τίνος 
εκδοτικού οίκου, έν συνεννοήσει μετά τών ειδικών γερμανομαθών, ή εις 
τήν ελληνικήν γλώσσαν μετάφρασις τού δλου έργου προς διάδοσίν του 
εις δσον οίόν τε μεγαλύτερου κύκλον μελετητών τής 'Ιστορίας τού ήμε 

τέρου έθνους.
ΚΩΝ. ΜΠΟΝΗΣ
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