Βιβλιοκρισία.
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διαδήματος εις τον ρήγα των Ούγγρων Άνδρεαν I. (1047-61) έγινε ακρι
βώς διά την αυτήν αιτίαν κα'ι τον αυτόν σκοπόν, ως τριάκοντα έ'τη βραδύτερον ή δωρεά τοΰ περίφημου στεφάνου (τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ αγίου
Ουγγρικοί στέμματος) ε’ις τον ρήγα Γεωβίτζ I. υπό τοΰ βασιλέως Μιχαήλ
τοΰ Δοΰκα.
Ό Άνδρέας έλαβε τήν θυγατέρα τοΰ ορθοδόξου πρίγκιπος τοΰ Κιέβου
ώς γυναίκα καί έκτισεν ορθόδοξα μοναστήρια εις Ουγγαρίαν, ή δ’ επί τον
θρόνον άνάβασίς τοΰ συνέπεσε μέ ίσχυράν πάλην κατά τής δυτικής εκκλη
σίας. "Ολα αυτά ήδΰναντο νά προκαλέσουν τήν ελπίδα εις τό Βυζάντιον, δτι
ό Άνδρέας ευκόλως θά είσήρχετο εις τήν σφαίραν τής επιρροής τοΰ Βυζαν
τίου, ως υπήκοος αΰτοΰ. Ταΰτην τήν ελπίδα εκφράζει τό εις αυτόν στελλόμενον διάδημα τοΰ Μονομάχου, ό όποιος, διαλΰων τά στρατιωτικά κτήματα
καί παραιτούμενος ενός μονίμου στρατοΰ έπρεπε νά ζητήση τήν στρατιωτι
κήν ΰποστήριξιν τοΰ κράτους του διά τής αρωγής των ξένων ηγεμόνων.
Ή μελέτη τής κ. Barany - Oberschall πραγματεύεται λεπτομερώς δλα
σύτά τά προβλήματα καί εάν ύστερή ώς προς συμπληρώσεις καί διορθώσεις
τινάς, αποτελεί δμως οριστικήν πρόοδον διά τήν τεχνογραφικήν ερμηνείαν
τοΰ διαδήματος τοΰ Μονομάχου.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΡΚΟ

Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople.

Vol. I Les

actes des Patriarches. Fasc. II. Les Regestes de 715 a 1043, par
V. Grumel.

Έκδ.

Socii Assumptionistae

Chalcedonenses.

1936.

Σελ. XXIII + 267.

Μετά πάροδον τεσσάρων ετών από τής εκδόσεως τοΰ πρώτου τεύχους
τών ΙΙινάκων εγγράφων τών Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως εύρισκόμεθα
εις τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν από τών στηλών τοΰ περιοδικοΰ
τούτου τήν έκδοσιν τοΰ δευτέρου τής εξ εννέα τευχών άποτελεσθησομένης
σπουδαίας ταύτης συλλογής. (ΙΙρβλ. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. 9. σελ. 453 -458).
Τό τεΰχος τοΰτο συνεχίζει τούς πίνακας από τοΰ άριθ 325 καί φθάνει
μέχρι τοΰ άριθ. 855, περιλαμβάνει δε τήν από τής άναρρήσεως εις τον
πατριαρχικόν θρόνον Γερμανοΰ τοΰ Α' (715-730) μέχρι τοΰ θανάτου Αλε
ξίου τοΰ Στουδίτου (1025- 1043) περίοδον, τουτέστι τήν από τοΰ έτους 715
μέχρι τοΰ 1043 σπουδαιοτάτην, πολυτάραχον καί περίπλοκον περίοδον τής
εκκλησιαστικής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου.
"Οσον αφορά εις τήν παράδοσιν καί διάσωσιν τών κειμένων τών εγγρά
φων ή περίοδος αυτή είναι πλουσιωτέρα τής προηγουμένης. Ούτως εκ τών
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530 ενταύθα άναφερομένων αριθμών, των 289 σφζεται τό ελληνικόν κείμενον
είτε ολόκληρον είτε έν μέρει (εννέα εγγράφων) μόνον. “Αφ3 ετέρου πιστοποιούμεν και ενταύθα τήν απώλειαν τού κειμένου ύπερδιακοσίων έκ τών
μνημονευομένων εγγράφων. Ελάχιστων έξ αυτών σώζεται μόνον ή μετάφρασις
εις ξένην γλώσσαν (λατινικήν ή άρμενικήν ή σερβικήν), δυο δε πάλιν ή άπόδοσις εις τήν απλήν ελληνικήν γλώσσαν (πρβλ. άριθ. 337 καί 338).
Κατά τον Grume! 13 έγγραφα είναι πλαστά, 26 αμφιβόλου γνησιότητος, δεν γνωρίζομεν όέ τήν ακριβή χρονολογίαν διακοσίων περίπου.
Ώς ήτο φυσικόν, καί εις τό τεύχος τούτο ήκολοΰθησεν ό Grume! τήν
ιδίαν αρχήν, συμπεριέλαβε δηλαδή τά επίσημα έ'γγραφα τα έκδοθέντα υπό
τών Πατριαρχών τής περιόδου ταΰτης κατά τό διάστημα μόνον τής ενεργού
πατριαρχείας εκάστου αυτών καί τάς πράξεις τής Ένδημοΰσης Συνόδου.
“Έργα επομένως θεολογικά, λόγοι, ομιλίαι, ιδιωτικοί έπιστολαί, ιδιωτικά
έ'γγραφα τών Πατριαρχίαν, παραλείπονται.
3Άς μού επιτραπή νά παρατηρήσω Ινταύθα τό εξής. Τά υπό τού Grumel
παρατιθέμενα εκάστοτε ελληνικά κείμενα έκδίδονται ως έχουν εις τάς εκδόσεις
ή εις τά περιέχοντα αυτά χειρόγραφα, ενίοτε δηλαδή μετά τών συνήθων
σφαλμάτων. Καί οσάκις μέν πρόκειται περί πρωτοτύπου εγγράφου ή περί τίνος
λέξεως διφορουμένης έχει καλώς. Πολλά δμως τών κειμένων έλήφθησαν εξ
αντιγράφων έν χειρογράφοις σψζομένων ή καί έκ κακών εκδόσεων. Είςτοιαύτας
δ'μως περιπτώσεις επιτρέπεται ή διόρθωσις τών οφθαλμοφανών σφαλμάτων,
τά όποια ουδέποτε θά διέπραττεν ή Γραμματεία τών Πατριαρχείων, καί τά
όποια αποκρούει ή γνώσις τών κανόνων τής στίξεως. Ούτω π.χ. θά άνεμένομεν
σελ. 14 στίχ. 4- 5 'Αγίας Πόλεως (='Ιερουσαλήμ) κατά τά προηγηθέντα
Αντιόχειας καί Αλεξανδρείας, σελ. 29 στίχ. 1 έξ έπηρείας, σελ. 32 στίχ. 4
έκ τών κάτω καταδίκη (ίσως πρόκειται ενταύθα περί τυπογραφικού λάθους),
σελ. 35 στίχ. 19 έκ τόΐν κάτω συντάξεων καί στίχ. 20 Κωνσταντινου
πόλεως, σελ. 47 στίχ. 4 εις τάς αγίας, σελ. 124 στίχ. 3 Άρμενιακών,
σελ. 127 στίχ. 4 έκ τών κάτω καί σελ. 128 στίχ. 4 έκ τα>ν άνω άσηκρήτις
ένταύθα ξεκάρφωτον, σελ. 151 στίχ. 7 έκ τών κάτω γράψωμεν, σελ. 202
στίχ. 10 ηγούμενε, σελ. 237 στίχ. 9 έκ τών κάτω Ξιφιλίνου, σελ. 249
στίχ. 2 μονα-στήρια, σελ. 260 στίχ. 11 Φιλίππων κατά τό φιλίππων
στίχ. 28 καί σελ. 261 στίχ. 1 έκ τών κάτω Φιλίππων, σελ. 260 στίχ. 17
έκ τών κάτω Φιλίππων καί Θεοδοσίαν κατά τό αμέσως, προη
γούμενων Λαμπούδιος, σελ 362 στίχ. 11 ευλογημένων. Άνέφερον δσα
περιήλθον εις τήν άντίληψίν μου κατά τήν άνάγνωσιν, έκτος τών υπό τού
Grumel έν σελ. 266 άναγραφομένων διορθώσεων καί τών εις τήν στίξιν
άναφερομένων.
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