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τικάς μελετάς. Πάντως, νομίζομεν, δτι μία τοιαύτη συγκριτική εργασία θά 
ήδύνατο κατά πολύ νά προαγάγη τό ζήτημα τής καταγωγής τής Μολδαβικής 
ζωγραφικής.

Τό τρίτον εκ τών ανωτέρω αναγραφόμενων βιβλίων τοΰ κ. Stefanescu 
είναι τμήμα μόνον προσεχώς έκδοθησομένης έκτενεστέρας αυτού εργασίας 
περί τών τοιχογραφιών τής Βλαχίας. Έν αύτφ περιγράφονται Βλαχικά τινα 
μνημεία και παρέχονται δείγματα τών τοιχογραφιών αυτών. Περί τής δευτέ- 
ρας δμως ταΰτης εργασίας τοΰ συγγραφέως θ’ άσχοληθώμεν μετά την δημο- 
σίευσιν τοΰ έτοιμαζομένου τόμου.

Τό έργον, τό όποιον άνέλαβεν ό κ. Stefanescu, τής περιγραφής καί τής 
άπεικονίσεως πάντων τών τοιχογραφημένων μνημείων τών ευρισκομένων επί 
Ρουμανικού εδάφους, είναι πράγματι γιγάντιον καί επισύρει την ευγνωμοσύ
νην τών άσχολουμένων μέ την μεσαιωνικήν τέχνην. Είναι δέ καί κατά τοΰτο 
άξιοθαύμαστον, καθ’ δσον οφείλεται καθ’ ολοκληρίαν εις τήν ιδίαν αυτού 
πρωτοβουλίαν καί τάς ιδίας αυτού δυνάμεις.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δημητρίον Μηαλάνου, καθηγητοΰ τον Πανεπιστημίου \Αθηνών, Πατρολογία 
(οι εκκλησιαστική πατέρες καί συγγραφείς τών οκτώ πρώτων αιώνων). 
Έν Άθηναις 1930.

’Άν καί δεν στερούμεθα τοιούτων έργων, ή έκδοσις τής Πατρολογίας 
ταύτης έπλήρωσεν άναμφιβόλως κενόν, διότι ή τού Κ. Κοντογόνου, έκδοθεΐσα 
έν Άθηναις τώ 1851/3 εις δύο τόμους καί ή τού ’Αποστόλου Χριστοδούλου, 
έκδοθεΐσα έν Κων/πόλει τώ 1894 εις ένα τόμον, πραγματεύονται τούς έκκλ. 
συγγραφείς μόνον τών τεσσάρων πρώτων εκατονταετηρίδων, ή τοΰ Άναστ. 
Διομ. Κυριάκού, έκδοθεΐσα έν Άθηναις τώ 1893, είναι λίαν σύντομος, ή δέ 
τοΰ Γ. Δέρβου, έκδοθεΐσα έν τή αυτή πόλει τώ 1903/10 εις τρεις τόμους, 
πραγματεύεται τούς έκκλ. συγγραφείς μόνον τών τριών πρώτων εκατονταετη
ρίδων καί είναι λίαν έκτενής. Έκτος τούτου, τοσαύτη είναι ή διεθνής θεολο- 
γική κίνησις τών νεωτέρων χρόνων καί μάλιστα έν ταΐς ίστορικαΐς έπιστήμαις, 
ώστε, παρά τήν σχετικήν άναχαίτισιν, τήν οποίαν έπέφερεν ό παγκόσμιος 
πόλεμος, ταχέως παλαιούνται τά προηγούμενα έργα.

Ή Πατρολογία τοΰ κ. Μπαλάνου άποτελεΐται έκ 38 τυπογραφικών φύλ
λων συνήθους ογδόου σχήματος (σελίδες έν δλω 610) καί προορίζεται μέν 
κυρίως διά τούς φοιτητάς, αλλά συγχρόνως καί δι’ εύρυτέραν χρήσιν. Εφόσον 
ήτο δυνατόν, ως βάσιν έχει αυτά τά έργα τών έκκλ. συγγραφέων, θεωρεί 
δ’ απαραίτητον ό συγγραφεύς τήν ΐδρυσιν σωματείου, έχοντος τήν υλικήν καί 
ηθικήν ύποστήριξιν τής Εκκλησίας, προς συστηματικήν έκδοσιν τών αριστουρ
γημάτων τής πατερικής φιλολογίας μετά προλεγομένων καί ερμηνευτικών
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σημειώσεων (σελ. 7 σημ. 1). 'Ως συμπλήρωσιν τούτου δύναταί τις νά πρόσ
θεση, δτι επιτακτική ανάγκη είναι επίσης ή έκδοσις συντόμων κειμένων εκ τής 
'Ελληνικής έκκλ. φιλολογίας καταλλήλων διά τάς φροντιστηριακάς ασκήσεις 
τών φοιτητών εις τάς διαφόρους έποχάς τής έκκλ. ιστορίας. Τά εν Γερμανία 
έκδιδόμενα άφθονα τοιαϋτα δεν είναι συνήθως κατάλληλα δι’ 'Έλληνας 
φοιτητάς.

Έκτος τών έργων τών έκκλ. συγγραφέων ό κ. Μπαλάνος έπωφελήθη 
τάς νεωτέρας σχετικός έργασίας τών ξένων, και δη τάς τοΰ Bardenhewer, 
περί τών οποίων παρατηρεί, δτι «τά σπουδαιότατα καί πληρέστατα ταϋτα 
έργα προσέφερον πράγματι άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τήν έπιστήμην τής 
Πατρολογίας» (σελ. 23).

Έν τή εισαγωγή πραγματεύεται περί τής έννοιας, τοΰ ονόματος καί τής 
Ιστορίας τής Πατρολογίας καί παραθέτει τάς σπουδαιοτέρας έκδόσεις τών 
έκκλ. συγγραφέων καί τάς σπουδαιοτέρας πατρολογικός συγγραφάς. Κατά 
διαφόρους έποχάς, πολλαί συζητήσεις διεξήχθησαν περί τής έννοιας, τών 
ορίων καί τής ονομασίας τοΰ μαθήματος τούτου. Ό κ. Μπαλάνος εις τήν δια
πραγμάτευσήν συμπεριλαμβάνει δχι μόνον τους πατέρας τής έκκλησίας, αλλά 
καί δλους τούς έκκλ. συγγραφείς τών οκτώ πρώτων εκατονταετηρίδων, προ
τιμά δμως τήν καθιερωμένην ονομασίαν «Πατρολογία». Ταύτην θεωρεί τό 
πρώτον τμήμα τής δλης Έκκλ. Γραμματολογίας καί φρονεί, δτι ό τελευ
ταίος δρος είναι προτιμότερος τοΰ δρου Χριστ. Γραμματολογία, δι’ οΰς 
λόγους καί ό δρος Έκκλ. Ιστορία είναι προτιμότερος τοΰ δρου Χριστ. 'Ιστο
ρία (σελ. 17, σημ.).

Τούς έκκλ. συγγραφείς διαιρεί χρονολογικώς εις τρεις περιόδους, τών 
οποίων τά δύο μεσάζοντα δρια είναι αί άρχαί τής 4T'S εκατονταετηρίδος 
(ό Μ. Κωνσταντίνος) καί τά μέσα τής 51'ς. Έν εκάστη τών περιόδων τούτων 
κατ’ άρχάς χαρακτηρίζει αυτήν γενικώς καί πραγματεύεται πρώτον τούς 
'Έλληνας καί έπειτα τούς Λατίνους ή άλλους άλλογλώσσους συγγραφείς. Τό 
έργον φέρει δλα τά χαρακτηριστικά τής συγγραφικής έν γένει δράσεως τοΰ 
κ. Μπαλάνου, ήτοι έπιστημονικότητα, σαφήνειαν καί πρέπουσαν συντομίαν. 
Κατά λόγον φυσικόν, ένδιέτριψε περισσότερον είς τούς “Ελληνας έκκλ. συγ
γραφείς, έκ τής μεγάλης δε σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας έκαμεν ωρισμέ- 
νην έκλογήν καί ιδιαιτέρως Ιπέστησε τήν προσοχήν αύτοΰ εις τήν αναγραφήν 
τών Ελληνιστί γεγραμμένων μελετών. Τούτο άναμφιβόλως είναι χρήσιμον 
καί εις τούς ξένους. Ό κ. J. Lebon κρίνων τήν Πατρολογίαν τοΰ κ. Μπαλάνου 
έν τή Revue de 1’Histoire Ecclesiastique τοΰ Louvain παρατηρεί, δτι 
αυτή «δύναται νά δώση είς τούς άναγνώστας τής Δύσεως πληροφορίας περί 
τής Ελληνικής βιβλιογραφίας, αί όποΐαι άλλως θά ήσαν άγνωστοι« (1930, 
σελ. 809). Ή παρατήρησις αυτή ισχύει κυρίως διά τάς άρχαιοτέρας μελέτας, 
διότι από τίνος ή Ελληνική θεολογική βιβλιογραφία ήρχισεν άναγραφομένη
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όχι μόνον έν τή Έπετηρίδι τής εν Άθήναις Εταιρείας τών Βυζαντινών 
Σπουδών, άλλα καί εν ξένοις περιοδικοΐς, ώς ή ανωτέρω μνημονευθεΐσα 
Revue καί τό βιβλιογραφικόν παράρτημα τής Theologische Literatur- 
zeitung τής Λειψίας.

Έν έκαστη τών μνημονευθεισών περιόδων τής Πατρολογίας οϊ συγγρα
φείς υποδιαιρούνται εις ομάδας άναλόγως τοϋ χαρακτήρος τών συγγραμάτων 
αυτών. Ό κ. Μπαλάνος θεωρεί άτυχή τήν κατάταξιν τών συγγραφέων κατά 
πατρίδας. «Προς τί, λόγου χάριν, έρωτα, νά κατατάξωμεν όμοΰ ως Μικρα- 
σιάτας τον Γρηγόριον τον θαυματουργόν καί τον Μεθόδιον τον Όλυμπου, 
ους οΰδέν κοινόν συνδέει; Δεν είναι δρθότερον νά κατατάξωμεν τον Γρηγό
ριον έν τοΐς Άλεξανδρινοΐς θεολόγοις καί τον Μεθόδιον έν τοΐς άντιωριγενι- 
σταΐς;» (σελ. 29 σημ.).Αποφεύγει δέ νάκάμη λόγον περί τής θεολογικής τάσεως 
τών Μικρασιατών θεολόγων τής 2ας έκατονταετηρίδος, τήν οποίαν ό Ειρη
ναίος μετέφερεν εις τήν Δΰσιν, διότι βεβαίως τά κατ’ αυτήν είναι τόσον άόρι- 
στα καί άβέβαια, ώστε εν Πατρολογία δεν δύναται νά γίνη λόγος περί αυτής.

Έν άρχή τίθεται πίναξ τών περιεχομένων, έν τέλει δέ πίναξ έμφαίνων 
τον τόμον καί τάς στήλας τής Πατρολογίας τοϋ Migne, δπου εύρίσκονται τά 
έν ταΐς ύποσημειώσεσιν άναφερόμενα συγγράμματα, καί τέλος πίναξ τών ονο
μάτων καί πραγμάτων. Σπανίως ελληνικά βιβλία είναι έφωδιασμένα διά τοιού- 
των πινάκων, ύπάρχουσι μάλιστα ό'χι μόνον Ελληνικά βιβλία, άλλά καί Ελλη
νικά περιοδικά στερούμενα καί τοϋ άπλουστάτου πίνακος τών περιεχομένων.

Ή ϊδιάζουσα σημασία, τήν οποίαν έ'χουσιν οι έκκλ. συγγράφεις τών 
οκτώ πρώτων εκατονταετηρίδων «ουδόλως μειοΐ, ώς παρατηρεί ό κ. Μπαλά
νος, τήν άξίαν τής άπό τοΰ ένάτου αίώνος μέχρι σήμερον έκκλ. φιλολογίας, 
ής ή έξέτασις είναι σπουδαιοτάτη καί δέον νά άποτελή άντικείμενον ιδίας 
έρεύνης» (σελ. 18 σημ. 1). Περί τών άπό τής 9ης έκατονταετηρίδος μέχρι τής 
άλώσεως τής Κων/πόλεως 'Ελλήνων έκκλ. συγγραφέων πραγματεύεται 6 Α. 
Ehrhard έν τή ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας τοϋ Κρουμπάχερ. Περί 
τής άπό τής άλώσεως Ιλληνικής θεολογίας ό Ph. Meyer έξέδωκε τεύχος, εκ 
σελίδων 179, περιλαμβάνον τούς "Ελληνας θεολόγους μόνον τής 16η? έκα
τονταετηρίδος (Die theolog. Litteratur der griech. Kirche im 16ten Jalirh· 
Leipzig 1899), άλλ’ έν τή εισαγωγή αυτού χαρακτηρίζει τήν Ελληνικήν 
θεολογίαν μέχρι τέλους τής Ιδ^5 έκατονταερίδος. Περί τών δογματικών τάσεων 
τής Ελληνικής θεολογίας άπό τής άλώσεως μέχρι σήμερον πραγματεύεται ό 
(Dogmengeschichte, Berlin 1899, σελ. 601 κ.έξ.), τούς δέ θεολόγους τής 
Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τής Θεολογικής Σχολής 
τής Χάλκης χαρακτηρίζει 6 Ν. Bonwetsch έν τφ σχετικά» τόμω τής Kultur der 
Gegenwart (Geschichte der christl. Religion, Leipzig, 1909, σελ. 178).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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