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FRANCESCO DELLA CORTE, Svetonio, eques romanus, F i r e n z e 
(Ικδ. 2α) 1967. 

'Εμβριθής καί έμπερίστατος μελέτη, εν ή υπό του Ί τ α λ ο ΰ φιλολόγου Fran

cesco Della Corte σκιαγραφείται ό ' Ρ ω μ α ί ο ς ίππεύς Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλ-

λος (C. Suetonius Tranquil lus, eques Romanus) και διερευνώνται τα προβλήματα 

περί τε τα διασωθέντα καί τα απολεσθέντα έργα αύτου. Εκτε ίνεται εις σελίδας 

273 καί διαιρείται εις 9 κεφάλαια, ών προτάσσεται βραχεία εισαγωγή και επι

τάσσονται δύο μακρά παραρτήματα, έτι δέ λεπτομερείς πίνακες μνημονευομένων 

προσώπων καί εξεταζομένων πραγμάτων. 

Είναι αληθές δτι καί ή σκιαγράφησις της καθόλου προσωπικότητος του 

συγγραφέως τούτου καί ή διερεύνησις πάντων τών έργων αύτου πολλάς παρου

σιάζει δυσκολίας, διότι καί εκ του βίου τούτου όλίγιστα εϊναι τα βέβαια καί 

πλείστα τα εικαζόμενα, καί εκ τών έργων αύτου όλίγιστα πάλιν είναι τα διασω

θέντα καί πλείστα τα απολεσθέντα. Παρά ταύτα δμως εν τη μελέτη ταύτη κατώρ-

θωσεν ό φιλόλογος μετά περισσής τ ω οντι ενάργειας καί παραστατικότητος να 

παράσχη μίαν ζωηράν καί άδράν εικόνα τούτου καί μετά βαθείας ομολογουμένως 

οξυδέρκειας καί άγχινείας να κάμη ενα λεπτομερή καί επακριβή άπολογισμον πάν

των τών τε διασωθέντων καί τών απολεσθέντων έργων αύτου. 

Ούτως εν τή μελέτη ταύτη ό φιλόλογος δι' ιδίας αύτοϋ φιλολογικής μεθό

δου καί περιγραφικής δεξιοτεχνίας, μετά βραχυτάτην είσαγωγήν, εν τ φ π ρ ώ τ ω 

κεφαλαίω (σσ. 9 - 28) πραγματεύεται περί τής εν τ ω βίω του συγγραφέως στα

διοδρομίας αύτοΰ ως 'Ρωμαίου ίππέως (carriera equestre) καί έν τ ω δευτέρω 

κεφαλαίω (σσ. 29—53) περί του ως προς το φιλολογικον ύφος κικερωνισμοΰ 

τούτου (ciceronianesimo di Suetonio). 'Εν τ ω τρίτω πάλιν κεφαλαίω (σσ. 55— 

76) εκθέτει τάς αντιλήψεις τούτου περί τής φερομένης θρησκευτικότητος τών 

Καισάρων (religio dei Cesari) καί έν τ ω τετάρτω κεφαλαίω (σσ. 77—90) περί 

τών αντλούμενων διδαγμάτων εκ του Πανηγυρικού του Τραϊανού (insegnamenti 

del Panegyricus). 

Είτα έν τ ω π έ μ π τ ω κεφαλαίω (σσ. 91—110) αναπτύσσει την ως προς τήν 

έπιστημονικήν άκρίβειαν διάστασιν τούτου άπο του Πλινίου του πρεσβυτέρου 

(distacco da Plinio), καί έν τ ω εκτω κεφαλαίω (σσ. 111—142) τήν ως προς τήν 

ίστορικήν άλήθειαν διαμάχην αύτου προς τον Τάκιτον καί τον Πλούταρχον (pole

mica con Tacito e Plutarco). 'Εν τ ω έβδόμω κατόπιν κεφαλαίω (σσ. 143—164) 

συζητεί τήν άξίαν τούτου ως ιστοριογράφου καί άρχαιογνώστου (memoralista e 

antiquario) καί έν τ ω όγδόω κεφαλαίω (σσ. 165—190) τήν έπιδράσασαν έ π ' αύ

τοΰ νοοτροπίαν τής τάξεως τών ιππέων (mentalità del ceto equestre). 

Τέλος έν τ ω ένάτω κεφαλαίω (σσ. 191—216) αξιολογεί τήν έν τοις σωζο-

μένοις έργοις τούτου έφαρμοζομένην βιογραφικήν τεχνικήν (tecnica biografica) καί 

άλλα, άτινα, ως καί πολλά προηγούμενα, συμπληροΐ καί διασαφηνίζει δια τών 

δύο είρημένων παραρτημάτων (appendice Ι καί Π ) . Ούτως έν τ ω π ρ ώ τ ω τών 

παραρτημάτων τούτων (σσ. 219—231) εξετάζει νέα τινά ως προς τον βίον τούτου 



— 369 — 

προκύπτοντα στοιχεία εκ προσφάτως εν 'Αλγερία ανευρεθείσης επί μαρμάρου επι

γραφής (marmor hippo regium) καΐ εν τω δευτέρω (σσ. 233—245) διερευνά τας 

άναγραφάς και τα αποσπάσματα εκ των απολεσθέντων ελασσόνων έργων τούτου, 

ώς και εκ των άποτελεσάντων γεωφυσικήν τίνα, ούτως ειπείν, έγκυκλοπαι#είαν 

αύτοΰ (opere minori e enciclopedia dei prata). 

Γενικώς εν τοις κεφαλαίοις τούτοις και τοις παραρτήμασι της μελέτης ο 

φιλόλογος έπ' ευκαιρία και διάφορα άλλα ως προς τον βίον του συγγραφέως εξε

τάζει ζητήματα και διάφορα άλλα ως προς τα διασωθέντα αύτοΰ ή απολεσθέντα 

έργα διερευνά προβλήματα, πολλά δε παλαιότερον ασαφή διασαφηνίζει καί πολλά 

άλλοτε ελλιπή συμπληροΐ, πολλας ομολογουμένως άντιμετωπίζων δυσκολίας. Διότι 

Οντως, ένω περί του βίου καθόλου τοϋ δοκιμωτάτου τούτου καί άξιολογωτάτου 

συγγραφέως όλίγισται εκ τής αρχαιότητος ύπάρχουσι πληροφορίαι παρά Πλινίω 

τω νεωτέρω, τω Σπαρτιανφ, τω 'Ιωάννη τω Λυδφ καί τω Σούδα, εκ τών έρ

γων πάλιν τοϋ αύτοΰ πολυγραφωτάτου καί πολυμερεστάτου συγγραφέως μικρόν 

είναι σήμερον το διασωθέν μέρος καί μέγα το άπολεσθέν. 

Ούτως εν τοις είρημένοις κεφαλαίοις πρώτον ως προς τον βίον τούτου διά

φορα εξετάζει ζητήματα, καί δη καί δτι ούτος έγεννήθη κατ' άλλους μεν τφ 69, 

κατ' άλλους δέ τφ 77 μ.Χ. πιθανώς έν 'Ρώμη εξ οικογενείας ανηκούσης εις τήν 

ίππάδα τάξιν, εξ ης έσχε τα επαρκή οικονομικά μέσα, ώστε νά έκπαιδευθή, καί 

το ύψηλον πατριωτικόν φρόνημα, ώστε να διαπρέψη. Όμοίως Οτι ό μεν πατήρ 

αύτοΰ έχρημάτισε χιλίαρχος (tribunus militimi), αυτός δέ έν αρχή μεν δικηγόρος 

(advocatus) έν τή άγορίκ, έ'νθα απέκτησε πολιτικούς φίλους καί ήδυνήθη να πο-

λιτευθή, καί είτα γραμματεύς επί τής δλης κρατικής αλληλογραφίας (secretarius 

ab epistulis latinis) έν τή αυλή τοϋ Άδριανοΰ, έ'νθα έσχε προ οφθαλμών τά τε 

ρητά καί τά απόρρητα κρατικά αρχεία τών προγενεστέρων αυτοκρατόρων καί 

ήδηνήθη νά συγγράψη τάς βιογραφίας αυτών. 

Ωσαύτως διάφορα αυτόθι διερευνά προβλήματα ως προς τα διασωθέντα 

τούτου έργα, καί δή καί ως προς το De vita Caesarum libri Vili (Περί τοϋ βίου 

τών Καισάρων βιβλία 8), έν οίς εκτίθενται ό βίος καί αϊ πράξεις 12 Καισάρων, 

καί ως προς το De illustribus Grammaticis liber (Βιβλίον περί τών διαπρεπών 

γραμματικών), έν φ εκτίθενται ό βίος καί τα έργα 23 γραμματικών. Όμοίως 

ως προς το De claris rhetoribus liber (Βιβλίον περί τών διαλαμψάντων ρητοροδι-

δασκάλων), έν φ εκτίθενται ό βίος καί τα έργα 5 ρητοροδιδασκάλων, καί ως 

προς το De viris illustribus liber (Βιβλίον περί τών διασήμων ανδρών), έν φ εκ

τίθενται δ βίος καί τα έργα 6 ποιητών καί πεζογράφων. 

Προσέτι έν τοις είρημένοις παραρτήμασιν έπειτα διάφορα διερευν^ προβλή

ματα ως προς τα απολεσθέντα τούτου έργα, έξ ων άναγραφαί τίνες μόνον σώ

ζονται καί αποσπάσματα ή απλώς οι τίτλοι, καί δή καί ως προς το De regibus 

libri III (Περί τών βασιλέων βιβλία 3), το De institutione officiorum (Περί τής 

διδασκαλίας τών καθηκόντων), καί το Historiae ludorum libri III ('Ιστορίας τών 

παιδιών βιβλία 3). Όμοίως ως προς το De anno Romanorum (Περί του ένιαυτοΰ 
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τών 'Ρωμαίων), το De naturis rerum (Περί τών φύσεων των πραγμάτων), και 

το De animantium natura (Περί της τών εμψύχων φύσεως). 

Τέλος διάφορα αυτόθι διερευνά προβλήματα καί ώς προς άλλα απολεσθέντα 

τούτου έργα, εξ ών πάλιν άναγραφαί τίνες μόνον σώζονται και αποσπάσματα ή 

απλώς οι τίτλοι, και δη καί ώς προς το De notis in libris (Περί τών εν τοις βι-

βλίοις σημείων), το De Ciceronis re publica (Περί της Κικέρωνος πολιτείας), το 

De vestium genere (Περί του είδους τών ενδυμάτων), καί το De maledicis verbis 

(Περί τών δυσφήμων λέξεων). 'Ομοίως ώς προς το De Roma libri II (Περί της 

'Ρώμης βιλία 2), το De propinquitate (Περί συγγενείας), το De claris meretrici-

bus (Περί τών επισήμων πορνών), το De vitiis corporalibus (Περί τών σωματι

κών ελαττωμάτων), καί το De rebus varus (Περί διαφόρων πραγμάτων). 

Οοτως εμβριθής, ώς εν άρχη της παρούσης βιβλιοκρισίας ελέχθη, καί έμ-

περίστατος είναι ή περί του 'Ρωμαίου συγγραφέως Γαΐου Σουητωνίου Τραγκύλ-

λου μελέτη του 'Ιταλού φιλολόγου Francesco Della Corte, δστις αληθώς καί δια 

ταύτης καί δι' άλλων προγενεστέρων αύτου μελετών τίμα καί εαυτόν καί τας εν 

τη εαυτού πατρίδι περί την Λατινικήν Φιλολογίαν σπουδάς. 

ΛΟΤΤΖΟΣ Λ. ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ 

Καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας 

εν τ φ Πανεπιστημίφ 'Αθηνών 
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JEAN-PIERRE MASSAUT, Josse Cl ichtove, L 'humanisme e t la réfor
m e du clerg"é, tome I, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres de l'Université de Liège, fase. CLXXXIII, «Les Belles Lettres» 
Paris 1968, σχ. 8 M, σελ. 452. 

Εις το βιβλίον τούτο προβάλλεται ή μορφή ενός λίαν αξιόλογου παράγον

τος της Αναγεννήσεως, του Φλαμανδου Judocus Clichtoveus (1472—1543), ση

μαίνοντος ούμανιστου καί εργάτου της μεταρρυθμίσεως του θρησκευτικού βίου. 

Καίτοι δμως εις τήν έποχήν του καί έπί ενα αιώνα μεταγενεστέρως τα Ιργα του 

έξεδίδοντο καί έμελετώντο, βραδύτερον έλησμονήθη καί αυτός καί το έργον του, 

ϊσως διότι τα δημοσιεύματα του, πολυσχιδή καί διάσπαρτα, κατέστησαν δυσεύ

ρετα καί το δύσκολον οφος του δεν διηυκόλυνε τήν σύλληψιν καί έκτίμησιν τών 

ιδεών του. Πρώτος εις τους νεωτέρους χρόνους ήσχολήθη δι' αυτόν è άββας 

Clerval, εκδούς τω 1894 βιογραφίαν αύτου. Κατέληγε δέ εις το συμπέρασμα της 

βιογραφίας δτι ό Clichtove ήτο ουμανιστής καί θαρραλέος μεταρρυθμιστής μέχρι 

του 1520, έκτοτε δμως μετεστράφη εις συντηρητικον καθολικον καί σφοδρον πο-

λέμιον του Λουθήρου καί του Έράσμου. 


