
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Γενναδίου Σχολαρίου, Άπαντα τά ευρισκόμενα. Oeuvres completes de Gen-
nade Scholarios, publiees pour la premiere fois par + L. Petit, +
X. A. Siderides et Martin Jugie. tome VI p. V-XII + 581. Paris 
1533.

Μετά τον E'. τόμον οι αξιόλογοι εκδόται των απάντων τοΰ Γενναδίου 
Σχολαρίου έξέδωκαν κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1933 τον έκτον τόμον, διότι 
περιέχει συνέχειαν των επιτομών καί μεταφράσεων έργων θεολογικών τοΰ 
Θωμά Άκυνάτου, των οποίων ή έκδοσις ήρχισεν από τοΰ προηγουμένου 
τόμου. Περιλαμβάνει δ’ ό νέος τόμος 1) «εκλογήν τοΰ πρώτου των ηθικών» 
τ.έ. επιτομήν τής Prima Secundae (p. 1-153), ένθα είς 114 κεφάλαια 
πραγματεύεται περ'ι «ανθρωπίνου τέλους», περί «ανθρωπίνων πράξεων», περί 
«τών παθών τής ψυχής», τών «ανθρωπίνων συνηθειών καί αρετών», «αμαρ
τημάτων καί κακιών», περί «νόμου» καί περί «χάριτος». 2) Μετάφρασιν τοΰ 
«περί διαφοράς ουσίας καί τοΰ είναι» (ρ. 154-177) 3) ερμηνείαν είς τό ανω
τέρω σΰγγραμα ή ως αυτό επιγράφει ό Σχολάριος «έξήγησις είς τό τοΰ διδα
σκάλου Θωμά βιβλίον τό περί τοΰ είναι καί τής ουσίας», προωρισμένον διά 
τον Ματθαίον τον Καμαλιώτην (ρ. 177-326). 4) Μετάφρασιν τών εξηγήσεων 
τοΰ Θωμά εις τήν περί ψυχής πραγματείαν τοΰ Άριστοτέλους, εις βιβλία 
τρία (ρ. 327-581). Καί τό μέν πρώτον δημοσιεύεται νΰν πρώτον εξ αΰτο- 
γράφου τοΰ Σχολαρίου κωδικός τής Βατικανής Βιβλιοθήκης ΰπ’ άριθ. 433. 
Τό δεύτερον εκ τεσσάρων επίσης αΰτογράφων τοΰ Σχολαρίου κωδίκων τών 
Βιβλιοθηκών Έσκορίάλης (Υ, III, 13), Παλατίνης (235), "Οξφορδ (Misce- 
lanens, 275) καί Παρισινής (Supplem. 618)' έκ τοΰ τελευταίου δέ τοΰτου 
κωδικός δημοσιεύεται καί τό τρίτον έργον. Έκ τοΰ Παλατίνου (235) καί τοΰ 
Λαυρεντίνου (86,19) αΰτογράφων κωδίκων, δημοσιεύεται τό τελευταϊον έκ 
τών εν τώ τόμφ τοΰτω έργων τοΰ Σχολαρίου. Ή έκδοσις δ5 έγινε νΰν μετά 
πολλής έπιμελείας, αξίας συγχαρητηρίων διά τους διευθΰνοντας αυτήν άσσομ- 
ψιονιστάς πατέρας τοΰ Καδίκιοι.

Περί δέ τοΰ έργου αΰτοΰ τοΰ Σχολαρίου, τοΰ τε κατά μετάφρασιν και 
τοΰ κατ’ επιτομήν καί σύμπτυξιν τοΰ λατινικοΰ πρωτοτύπου, ανάγκη νά παρα- 
ιηρήσωμεν καί νά θαυμάσωμεν τήν κατά πάντα πιστήν άπόδοσιν καί τοΰ 
κατ’ έκτασιν κειμένου καί τοΰ έξ επιτομής περιεχομένου αΰτοΰ είς γλώσσαν 
άριστοτελίζουσαν, ως αυτήν έγίνωσκε καί έχειρίζετο ό τελευταίος άριστοτελι-
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κός τοϋ Βυζαντίου. Ή δμολογουμένη αΰτη δεξιότης χοΰ Σχολαρίου περί την 
άπόδοσιν προϊόντων τής σχολαστικής φιλοσοφίας τής μεσαιωνικής Δΰσεως 
προκαλεΐ τον δίκαιον θαυμασμόν καί των εκδοτών, οΐτινες την ελληνικήν 
μετάφρασιν των «εξηγήσεων τοϋ Θωμά εις τό περί ψυχής τοϋ Άριστοτέ- 
λους» τθεωροΰσι διαυγεστέραν αϋτοΰ τοϋ λατινικού πρωτοτύπου, διότι ό Σχο
λάριος «ευχερέστατα κινείται εν μέσω τών λεπτότατων προβλημάτων τής 
Μεταφυσικής, μετά διαυγοΰς σκέψεως, βαθείας γνώσεως τοϋ Άριστοτέλους 
καί πολυγνωσίας περί την άρχαίαν φιλοσοφίαν» (p. VIII καί IX).

Ό Σχολάριος είναι θαυμαστής τοϋ έξ Aquino σχολαστικοΰ θεολόγου, 
τον όποιον θεωρεί έξοχώτατον πάντων τών λατίνων φιλοσόφων καί υπερα
σπίζει αυτόν κατά τών ύποτιμώντων αυτόν νεωτέρων φραγκισκανών, δικαιο- 
λογών καί τήν διά τοΰτο εξαιρετικήν τιμήν, δι’ής περιέβαλεν αυτόν ή ρωμαϊκή 
εκκλησία. Τοϋτο όμως δεν εμποδίζει αυτόν νά σημειώνη τάς δογματικός δια
φοράς αϋτοΰ από τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί νά έκφράζη άπροκαλύπτως 
τήν λύπην του ότι μία οϋτω πλουσίως κατηρτισμένη φιλοσοφική διάνοια 
εξυπηρετεί τάς νεοδιδασκαλίας τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Έν τώ προλόγω 
«τοϋ περί ουσίας καί τοϋ είναι» υπομνήματος σαφώς λέγει «έν οίς γάρ προς 
τήν αγίαν Εκκλησίαν ημών διαφέρεται, άποδιιστάμεθα αϋτοΰ καί πολλά 
άντεγράψαμεν τοϊς συγγράμμασιν αϋτοΰ...καί άποβαλλόμεθα καί τοΰτο καί 
πάντα διαφερόμενον τή πατρίω ημών δόξη καί άληθεία, ή καί αϋτών Λατί
νων πάτριος ήν, άλλ’ ύστερον αϋτής τε καί ημών άπεσχίσδησαν, τοΐς τε 
ά'λλοις άποβάλλεσθαι συμβουλεύομεν». (ρ. 177). Εις δέ τήν φαν τοΰ αντι
γράφου κωδικός τής μεταφράσεως τής «Prima Secundae» ίδιοχείρως ό Σχο
λάριος έσημείωσε: «Είθε, ώ βέλτιστε Θωμά, μή έγένου έν Εσπερία, ινα καί 
είχες ανάγκην τών έκτροπών τής Εκκλησίας εκείνης ύπερδικεΐν, τών τε Άλλων 
καί ήν επί τή τοΰ Πνεύματος έκπορεύσει καί τή διάφορή: τής θείας οϋσίας 
καί ένεργείας πεπόνθεΐ' ή γάρ αν καί έν τοΐς θεολογικοΐς σου αδιάπτωτος 
ήσθα (οΰτω διορθωτέον τό τοΰ έκδοτου ήσθε), ως καί έν τοΐς ήθικοϊς τούτοις 
εί». (p. 1. σημ. 2).

Παρά πάσαν όμως τήν έκτίμησιν καί τον θαυμασμόν προς τον Θωμάν, 
δεν αποσιωπά ό Σχολάριος ότι ό λατΐνος σοφός άποδείκνυται εις τάς «εξη
γήσεις εις τήν περί ψυχής πραγματείαν τοΰ Άριστοτέλους» λογοκλόπος ως 
χρησιμοποιήσας ξένην έργασίαν, τήν τοΰ γνωστοτάτου άριστοτελικοΰ φιλοσό
φου τοΰ στ' αίώνος Ίωάννου τοΰ Φιλοπόνου, σημειώσας έν τή ωρ ίδιοχεί
ρως: «Σημείωσαι ότι ταύτην τήν έξήγησιν ήρπαξεν ό Θωμάς έκ τοΰ κυρ 
Ίωάννου τοΰ Φιλοπόνου καί ίδιοποιήσατο ταύτην ούτος ό Θωμάς ώς τάχα 
οΐκοθεν φιλοπονήσας· εΰρε δέ ταύτην λατινικώς γεγραμμένην ό κυρ Γεννάδιος 
άγνοών καί έμετεγλώττισεν» (p. X τής εισαγωγής). Πάντως ή έργασία τοΰ 
Θωμά δεν είναι κατά λέξιν μετάφρασις τοΰ ελληνικού πρωτοτύπου τοΰ Φιλο- 
πόνου, έξ ού καί οί έκδόται τοΰ Σχολαρίου άποκρούουσι τήν κατηγορίαν
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ταύτην αΰτοΰ, ως προελθοΰσαν έξ επιπόλαιας και εσπευσμένης αναβολής προς 
to τοΰ Φιλοπόνου έργον (p. XI). Ή και άλλοτε όμως υπό Εβραίων σοφών 
γενομένη κατά τοΰ Θωμά κατηγορία επί εΰρεία ΰπ’ αΰτοΰ χρησιμοποιήσει 
φιλοσοφικών μελετών Εβραίων ραββίνων τής Ισπανίας, δεν επιτρέπει, διά 
τήν απαλλαγήν τοΰ Doctor angelicus από τής επί λογοκλοπία μομφής, νά 
δεχθώμεν, άνευ άλλης άποδείξεως, τήν κατά τοΰ Σχολαρίου επί έπιπολαιότητι 
καί σπουδή περί τήν κρίσιν κατηγορίαν τών εκδοτών αΰτοΰ. Ή άπειρος 
αγάπη καί ό θαυμασμός τοΰ Σχολαρίου προς τον μέγαν σχολαστικόν, τον 
όποιον οΰτω ζωηρώς υπερασπίζει κατά τών φραγκισκανών θεολόγων τοΰ ιε' 
αίώνος, δεν έπέτρεπεν εις αυτόν νά έπιρρίψη ούτως έπιπολαίως καί επί τή 
βάσει ενδείξεων δήθεν «aussi legers que trompeurs», τοιαΰτην βαρεΐαν 
μομφήν κατά τοΰ άνυποκρίτως θαυμαζομένου ύπ’ αΰτοΰ Θωμά.

ΑΔ. Ν. ΔΙΛΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής

G. de Jerphanion. Les eglises rupestres de Cappadoce (une nouvelle 
province de Γ art byzantin), Paris, 1982 (Texte de tome premiere- 
deuxieme partie). Κείμενον εκ πελ. 615 μετά 65 εικόνων. Εις τήν 
πείράν — τόμ. 5°' — τών έκδόαεων τής Haut-Commissariat de la 
Republique frangaise en Syrie et au Liban.

Ή έκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ πρώτου τόμου, δι’ οΰ 
συμπληροΰται ή περιγραφή καί ερμηνεία τών έκδοθέντων τφ 1925 καί 1928 
άξιολογωτάτων λευκωμάτων μετά τών ε’ικόνων τών υπογείων ναών τής 
Καππαδοκίας, είναι εΰπρόσδεκτον βοήθημα διά τούς άσχολουμένους μέ τήν 
βυζαντινήν τέχνην, διά τήν έξέλιξιν τής οποίας σημαντικήν θέσιν έχουν 
πλέον καταλάβει τά καππαδοκικά μνημεία (πρβλ. καί ήμετέρας βιβλιοκρισίας 
έν Έπετηρ. τής Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. Γ', 1926, σ. 345 καί τόμ. 
Τ', 1929, σ. 406 κ. I.).

Ό ακαταπόνητος ερευνητής τών μνημείων τούτων εις τον προτασοό- 
μενον πρόλογον τοΰ έργου του, ένθα εκθέτει τάς νεωτάτας συμπληρωματικός 
έρευνας κατά τάς έκδρομάς του εις Καππαδοκίαν κατά τά έτη 1926—1927 
μετά συγκινήσεως ενθυμείται τον έκριζωθέντα ελληνικόν πληθυσμόν καί 
αναφέρει τάς έπελθούσης ήδη καταστροφάς εις τούς παλαιούς ναούς, (τών 
περιοχών Σινασοΰ, Djemil καί Gueuremi). Λυπηροτέρα ακόμη είναι ή 
μετατροπή εις περιστερεώνας δύο έκ τών μεγαλυτέρων καί σπουδαιοτέρων 
καί διά τήν αρχιτεκτονικήν των, όπως καί διά τάς έν αΰταΐς τοιχογραφίας 
καππαδοκικών έκκλησιών Elmele Kilisse, Qaranleq Kilisse καί καθεξής. 

Ό πατήρ de Jerphanion εις τό κείμενον τοΰ β'. τούτου μέρους τοΰ Α',
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