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Else Η ο ek s, Pius II und der Halbtnond. Σελ. 238. Verlag Her
der Freiburg i. Br·. 1941 (PM. 3. 80).

Ή μορφή τοϋ πάπα Πίου τον Β' (Enea Silvio de Piccolomini, 
1405—64) ελκύει εΰλόγως την προσοχήν των Γερμανών λογίων δχι μό
νον λόγω των σχέσεων αυτού προς την Γερμανίαν, ένθα καί επί ει
κοσαετίαν διέτριψε καί εις τον πολιτικόν καί πνευματικόν τής χώρας 
βίον ζωηρώς άνεμείχθη κιτί περιγραφάς αυτής ενδιαφέρουσας κατέλιπεν, 
άλλα καί ως μεγάλη προσωπικότης, δεδομένου οτι ύπήρξεν δ σπουδαιότα
τος εκπρόσωπος τοϋ λεγομένου «ανθρωπισμού» κατά τον ιε' αιώνα καί 
δ άριστος (δμοΰ μετά τοϋ Νΐ'ολάου Ε') των παπών τής εποχής τής άνα- 
γεννήσεως, άναδειχθείς επιφανής ποιητής καί ρήτωο καί συγγραφεύς καί 
μεγίστην επί τούς συγχρόνους αυτού άσκήσας έπίδρασιν. Τού διαφέροντος 
τούτου, δπερ, ώς εϊκός, κορυφοΰται σήμερον υπό τήν έπίδρασιν τής γερ- 
μανοϊταλικής φιλίας, καρπός είναι καί ή παρούσα ωραία μονογραφία τής 
καί έξ ά'λλων βιογραφικών της έργων γνωστής καθολικής συγγραφέως, 
ήτις μονογραφία έν τή προσπαθείς της, δπως παραστήση άνάγλυφον καί 
πλήρη τήν εικόνα τού έν λόγιο πάπα καί ιδιαιτέρως τών ενεργειών του 
προς διέγερσιν σταυροφορίας κατά τής Ημισελήνου μετά τήν πτώσιν τής 
Κωνσταντινορπόλειος, εΰλόγως προκαλεΐ τό ζωηρόν διαφέρον καί παν
τός "Ελληνος λογίου, παρά τάς αντιρρήσεις, ας βεβαίως θά έχη επί τινων 
σημείων τού βιβλίου. Τό έργον άποτελεΐται έξ 9 κεφαλαίων, έν μέν τφ 
η τών οποίων παρέχεται σύντομος σκιαγραφία τού άνδρός επί τή βάσει 
τών εικόνων τών κοσμουσών τήν εις μουσεΐον ΓΙίου τού Β' άναδειχθεΐ- 
σαν βιβλιοθήκην τοϋ καθεδρικού ναού τής Ειένης (σελ. 1 —12), έν δέ τφ 
β’ γίνεται λόγος περί ΙΊίου τοϋ Β' ώς εστεμμένου ποιητού(13 — 38), έν 
τφ γ' περιγράφεται ό τουρκικός κίνδυνος, άποβάς άπειλητικώτατος διά 
τήν Εΰριόπην μετά τήν ά'λωσιν τής Κων/πόλεως (39 — 54), έν τφ δ' πα
ρέχεται είκών τών φλογερών κηρυγμάτων τού Πίου προς άντιμετώπισιν 
τοϋ κινδύνου τούτου (γ>5 —100), έν τφ ε' έκτίθενται τά κατά τό πρωτο
βουλία αΰτοΰ συνελθόν εν Μαντούη καί άποτυχόν συνέδριον τών προς 
άλλήλους έριζόντων χριστιανών ηγεμόνων, δι’ οΰ άπεσκοπεΐτο ή διοργά- 
νωσις σταυροφορίας κατά τών απίστων (101—130), έν τφ ς' γίνεται λό
γος περί τού προς τον Τούρκον σουλτάνον έπιστολής τού Πίου, προσκα- 
λούντος αΰτόν, δ'πως άσπασθή τον χριστιανισμόν (133 —155), έν τφ ζ' 
ζωγραφοΰνται αί ευτυχείς διά τον πάπαν ήμέραι τοϋ θέρους τοϋ 1462 
(156—177), εν τφ η' περιγράφονται αί περαιτέρω υπέρ τής σταυροφορίας 
προσπάθειαι τοϋ Πίου, άποφασίσαντος νά ήγηθή προσωπικώς αυτής, εις 
ας προσπάθειας έσχε πολύτιμον συνεργάτην τον ήμέτερον Βησσαρίωνα 
(178—201) καί έν τφ θ' έκτίθενται αί τελευταϊαί του διά τήν σταυρό-
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ψορίαν προετοιμασίας εις ας έθηκε τραγικόν τέρμα ό άδόκητος τοΰ με- 
γαλοπράγμονος πάπα εξ ΰπερκοπώσεως θάνατος εν Άγκώνι (1578/1464), 
όπου υπό τά δμματα αΰτοΰ, ετοιμοθάνατου δντος, συνεκεντροϋτο ήδη δ 
άπαιτούμενος στόλος (202—222).

Προς την χάριν τής έκθέσεως, ήτις στηρίζεται έπί εΰρείας των τε 
πηγών και των υπαρχόντων βοηθημάτων μελέτης, άμιλλαται ή κομψότης 
τής έκδόσεως τοΰ βιβλίου, τετυπωμένου επί άρίστου χάρτου καί έφωδια- 
σμένου δι’ ωραίων εικόνων.

Π. I. Μ.

1. Ρ. Pascal, Le «Dige'nis» shve ou la «Oeste de Devgenij»: By-
zantion 10 (1935) a 301—334.

2. H. O r e g o i r e, Note sur le Dige'nis slave : Byzantion 10 (1935) a.
335—339.

3. H. Gregoire, Le sullanat d'Iconium dans ΓEpopee by zantine:
B[]zantion 9(1934) a. 361—365.

At έρευναι περί την τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου Άκριτηΐδα με- 
γάλως θά προαχθώσι διά τής υπό τοΰ Ρ. Pascal γαλλιστί φιλοτεχνηθεί- 
σης μεταφράσεως τής ρωσσικής Άκριτηΐδος (R παρ’ έμοί).

Ό Ρ. Pascal έν όλίγοις συνοψίζει καίτάςγνώμας τοΰ Μ. Speranski, 
δστις έξέδωκε τφ 1922 έν ΙΙετρογραδίψ την ρωσσικήν Άκριτηΐδα έν τφ 
πρωτότυπη) Κατά τον Μ. Speranski ή ρωσσική Άκριτηϊς ανήκει τφ ΙΒ' 
—ΙΓ' αίώνι.

Έκ τής μελέτης έπείσθην, οτι ό R <5έν είναι διασκευή τής τοΰ Ευ
σταθίου Μακρεμβολίτου Άκριτηΐδος1. Ούτως, ως παρετήρησεν ήδη καί 
ό Η. Gregoire, ό ήρως παρά τφ R καλείται μόνον Διγενής, τό δε όνομα 
Βασίλειος είναι δλως άγνωστον τφ R. ΓΙλήν τοΰτου υπάρχουσι πολ- 
λαί ουσιώδεις διαφοραί- οί αδελφοί τής Ειρήνης—τής μητρός τοΰ Άκρί-

1 "Ωστε καλώς ποιήσας έν τφ στέμματι των διασκευών τής τοΰ Εύσταϋίου’Α- 
κριτηΐδος (Byz.-neugr. Jahrb. 10 [1933] σ. 388) δέν συμπεριέλαβον τάν R ! Κακώς 
έπομενως εκπλήσσεται ό Η. Gregoire, Byzantion 9 (1934) σ. 361.
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