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Vladimirus Benesevic, Joannis Scholastici Synagoga, L titulorum cete-
raque eiusdem opera iuridica (Abhandlungen der Bayerischen
Akademie der Wissencshaften, Phil. hist. Abteilung, Neue Folge.
Heft 14) Tomus /. Milnchen 1937. /εις 4or, σ. XXIII + 1 - 281].

0 σοφός Ρώσσος καθηγητής κ. BeneSevii, συνεχίζων τάς μελετάς του 
έπ'ι των Νομοκανόνων (πρβλ. τοϋ Ιδιου: Ή κανονική συλλογή είς 14 τίτλους, 
1905, Ό νομοκάνων τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος Ίωάννου Κομνηνοΰ, 1916, 
άμφότερα ρα>σσιστ'ι) προβαίνει διά τοΰ αγγελλόμενου ανωτέρω έργου είς τήν 
κριτικήν έκδοσιν τής «Συναγωγής κανόνων εκκλησιαστικών είς ν' τίτλους» 
τής αποδιδόμενης είς τον Ίωάννην τον Σχολαστικόν, τον εξ ’Αντιόχειας, 
πατριάρχην δέ Κωνσταντινουπόλεως (565-577). Ή Συναγωγή αυτή δεν έκδί- 
δεται τό πρώτον οί G. Voellus καί Η. Justellus έξέδωκαν ταΰτην έν τή 
Bibliotheca juris canonici veteris (Παρίσιοι 1661) τ. II σ. 499-602. 
Ή έ'κδοσις δμως εκείνη έθεωρήθη ήδη προ πολλοΰ ανεπαρκέστατη. Δυο 
αιώνας βραδύτερον, ό J. Β. Pitra, έν τώ Spicilegium Solesmense, τ. 4 
(1858) σ. 556 έπ. καί έν τή Juris ecclesiastici Grsecorum historia et 
monumenta, τ. 2 (1868) σ. 575 έπ. περιέγραφε διαφόρους κώδικας περιέ
χοντας τήν Συναγωγήν καί έδημοσίευσε τα Σχόλια είς τους Κανόνας. Ούτως 
έχόντων τών πραγμάτων, ή νέα κριτική έκδοσις τοΰ κ. Β., βασιζομένη είς 48 
κώδικας, δΰναται νά θεωρηθή ως ούσιαστικώς αρχική, οΰσα δέ προϊόν μακρο
χρονίου έργασίας τοΰ κ. Β. (δστις προ 25ετίας περίπου εΐχεν ήδη έκδόσει 
μελέτην περί τών έργων Ίωάννου τοΰ Σχολαστικοΰ· πρβλ. Byz. Zeitschr. 
23, 512), αποτελεί ασφαλώς πρότυπον ευσυνείδητου έργασίας. Ό κ. Β. συν- 
έταξεν έν πρώτοις τό γενεαλογικόν δένδρον τών 48 γνωστών αΰτφ κωδίκων, 
δεδομένου δέ δτι οΰδεμία σχεδόν λέξις τής Συναγωγής άπαντα όμοιομόρφως 
εις πάντας τούς κώδικας, έτίθετο προ αύτοΰ τό πρόβλημα, είς έκάστην σχεδόν 
λέξιν, ποιαν γραφήν νά προτίμηση, διά νά θέση είς τό κείμενον. Νομίζω, δτι 
δ κ. Β. έπέτυχε πλήρως εις τό σημεΐον τοΰτο. Έπ’ευκαιρία, έπιθυμώ νά λύσω 
μίαν απορίαν τοΰ κ. Β. (σ. XVI) περί τής τύχης ενός κώδικος τής Μονής τοΰ 
Προδρόμου παρά τάς Σέρρας. Ό κώδιξ ούτος άτυχώς δέν περιλαμβάνεται 
μεταξύ τών έπιστραφέντων υπό τών Βουλγάρων καί περισωθέντων έν τή 
’Εθνική Βιβλιοθήκη ’Αθηνών κωδίκων τής τε Μονής ταύτης καί τών βιβλιο
θηκών τής Άνατολ. Μακεδονίας ως, προσωπικώς έρευνήσας, δύναμαι νά 
βεβαιώσω.
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