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Dr. Stephanie von Stepski Doliva, Studicn zur Syntax des byzanti- 
nischen Historikers Georgios Phrantzes, Miinchen, 1935. S. 233.

Ύπά τον ώς άνω τίτλον ή δεσποινίς Στεφανία φόν Stepski έξέδωχε 
τελευταίως σύγγραμμα διεξοδικόν απαρτιζόμενου εκ σελίδων διακοσίων τριά
κοντα και τριών 16ου, Ιν φ πραγματεύεται περί τής έν τώ μεγάλφ Χρονικώ 
τοΰ Φραντζή 1 συντάξεως.

Ώς γνωστόν υπό τό όνομα τοΰ Γεωργίου Φραντζή φέρονται δυο χρο
νογραφίαν μία μεγάλη και μία μικρά. Προφανώς ή μεγάλη χρονογραφία 
είναι διασκευή σχεδόν ριζική τής μικράς, γενομένη από μέρους έτέρας χειρός. 
Άλλ’ ή δεσποινίς φόν Stepski τοποθετείται απέναντι τοΰ ζητήματος τοΰτου 
(σελ. 7) οΰτω πως, ώστε πάσα δυσχέρεια από τής πλευράς ταΰτης παρακάμ
πτεται δεξιώς κα'ι έπιτυχώς. Λαμβάνουσα δηλαδή τό ό'λον ζήτημα ΰπ’ δψιν 
θεωρεί δρθώς τό κείμενον τής μεγάλης χρονογραφίας ως αξιόλογου μνημεΐον 
γλωσσικόν τής εποχής, ανεξαρτήτως αν πρέπη να άποδοθή εις τον δείνα ή 
τον δείνα συγγραφέα.

Μετά μακράν εισαγωγήν, έν fj άσχολεΐται μέ τήν έρευναν τών πηγών, 
έξ ών ήρΰσθη ό συγγραφεΰς τό υλικόν τής χρονογραφίας του, ή δεσποινίς 
φόν Stepski εισέρχεται εις τά καθέκαστα κατανέμουσα τάς παρατηρήσεις της 
εις δέκα και τρία κεφάλαια, έν οις άσχολεΐται κατά σειράν περί τής συμφω
νίας τοΰ υποκειμένου μετά τοΰ ρήματος, περί τοΰ άρθρου, τής αντωνυμίας 
καί τών πτώσεων, περί τών προθέσεων και τών επιρρημάτων, περί τής απα
ρεμφάτου, τής μετοχής και τών αρνήσεων.

Άκολουθοΰσι δύο παραρτήματα, έν οις εξετάζονται διάφοροι γραμματι
κοί τύποι ως και ή πλοκή τοΰ λόγου. Έν τέλει δέ ή συγγραφεΰς παραθέτει 
δύο πίνακας, έξ ών ό εις αφορά εις τάς διαφόρους γραφάς τών εκδόσεων και 
τοΰ κωδικός τοΰ Τουρίνου, ό δέ δεύτερος περιέχει άλφαβητικώς άπαντα τά 
ρήματα, ών γίνεται χρήσις έν τοΐς διαφόροις παραδείγμασιν.

Ή δι? von Stepski έπετέλεσεν αθλον όντως ηράκλειον, τοσοΰτο μάλλον 
καθ’ όσον τό κείμενον τό όποιον έξέλεξε προς μελέτην και παρ’ αΰτοΰ τοΰ 
συγγραφέως παρεδόθη κατά τήν Ιδίαν αΰτοΰ ομολογίαν εις κακήν κατάστα- 
σιν και παρά τών άντιγραφέων παρεμορφώθη τερατωδώς, παρουσιάζον οΰτω 
πεδίον πλήρες δυσχερειών, έν αις, ό έπιχειρών νά τό διατρέξη, κινδυνεύει νά 
έμπλακή άνά πάν βήμα, όσην δήποτε προσοχήν καί αν καταβάλη, όπως τάς 
άποφύγη. Περιπτώσεις δέ ώς εκείνη, ήν συναντώμεν έν σελ. 92 τοΰ έργου

1 Τήν μεγάλην Χρονογραφίαν τοΰ Φραντζή έξέδωκε νΰν ή Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana. Τήν νέαν ταύτην κριτικήν έκδοσιν τοΰ Φραν
τζή έφιλοπόνησεν ό καθηγητής κ.’Ιωάν. Παπαδόπουλος επί τή βάσει είκοσι καί 
ενός χειρογράφων.
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της, εΐσ'ιν δμολογουμένως σπάνιαι.’Εκεί τό χωρίον εις τό οποίον άναφέρεται 
ή συγγραφεΰς, δπως έξαγάγη συμπεράσματα περί τής συντάξεως τής προθέ- 
σεως είς, τυγχάνει προφανώς έσφαλμένον. Το περί οΰ δ λόγος χωρίον έχει 
πλήρως ώς εξής: «έν ή σχεδόν ήμερα καί ώρα διέβη προς τον άμηράν ή 
θυγάτηρ αυτής εις άμήρισσαν»· δέον δέ να γραφή «ή άμήρισσα» αντί τοΰ 
«εις άμήρισσαν». Πρόκειται περί τής περιφήμου κυρά-Μάρως, χήρας Μουράτ 
τοΰ Β', ήτις ήτο ήδη άμήρισσα.

Έν γένει ή δεσποινίς von Stepski έπεξειργάσθη τδ θέμα της μετ’ άφο- 
σιώσεως οΰ τής τυχοΰσης, καί φιλοπονίας θαυμαστής, παρασχοϋσα οΰτω 
άξιόλογον συμβολήν είς την μελέτην τής συντάξεως τής Ελληνικής Γλώσσης 
τής εποχής εκείνης. Ή εμβριθής εργασία της τιμά καί αυτήν καί τό φροντι- 
στήριον τοΰ διαπρεποΰς καθηγητοΰ κ. Fr. DSlger.

ΣΠΥΡ. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΗΣ 
Καθηγητής έν Θ/νίκη

Γεννάδιον Μ. Άραμπατζόγλον, μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως και Θείρων, 
Φωτίειος βιβλιοθήκη, ήτοι επίσημα κα'ι ιδιωτικά έγγραφα καί άλλα 
μνημεία σχετικά προς την ιστορίαν τον οικουμενικού Πατριαρχείου μετά 
γενικών καί ειδικών προλεγομένων. Μέρος δεύτερον (’Εν Κωνσταντινου- 
πόλει 1935 σ. 272 + α' - ιδ'.).

Τήν έκδοσιν τοΰ πρώτου μέρους τής Φωτιείου βιβλιοθήκης, την γενο- 
μένην τώ 1933, επηκολοΰθησεν ή έκδοσις τοΰ δευτέρου τοΰτου μέρους, τοΰ 
άποτελοΰντος τό τέλος τής βιβλιοθήκης ταύτης. Ό συγγραφεΰς, ως είχεν υπο
διαιρέσει τό πρώτον μέρος τοΰ έργου αΰτοΰ εις τέσσαρα κεφάλαια (Α'-Δ'), 
υποδιαιρεί καί τό δεύτερον τοΰτο μέρος είς τέσσαρα κεφάλαια (Ε'-Η'), ών 
προτάσσει «Γενικά προλεγόμενα» (σ. ε'-ιδ') καί «Δεύτερον παράρτημα τοΰ 
κεφ. Α'» (σ. 1 - 13)1 καί επιτάσσει «’Αλφαβητικόν πίνακα τών κυριωτέρων 
ονομάτων καί πραγμάτων, τών άναφερομένων είς άμφοτέρους τους τόμους 
τής Φωτιείου βιβλιοθήκης» (σ. 254 - 270).

Τα κείμενα τών τεσσάρων τούτων κεφαλαίων δημοσιεύονται κατά συν
έχειαν καί δη τοΰ Ε' κεφαλαίου από σελίδος 115- 167, τοΰ ζ" κεφαλαίου

1 Πραγματεύεται περί εγγράφου, μαζμπατά, τών έν Κωνσταντινουπόλει Μητροπολι
τών ύποβληθέντος εις τόν Σουλτάνον Σουλεϊμάν τόν Β' (1686 -1691) έκ τής συλλογής 
τοΰ Ί. Χότζη παραθέτων καί φωτοτυπίαν αϋτοΰ. Τό κείμενον τοΰ τουρκικού τοΰτου 
έγγραφου διά λατινικών χαρακτήρων μετά μεταφράσεως είς τήν ελληνικήν παραθέτει 
έν σελίδι 113 έ. τοΰ παρόντος τόμου.
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