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JOHANNES Β. BAUER, C h r i s t l i c h e A n t i k e 5. Bericht, Forichungs-

bericht der Zeitschrift « A n z e i g e r f ü r die A l t e r t u m s w i s 
s e n s c h a f t » XXX Band (1970) 1/2. 

eH ενημερωτική έκθεσις περί της Χριστιανικής 'Αρχαιότητος ή δημοσιευο

μένη περιοδικώς είς το Περιοδικόν Anzeiger σκοπον έχει να ενημέρωση τους 

κλασσικούς φιλολόγους δια της έπισκοπήσεως τών σπουδαιότερων ερευνών των 

συντελουμένων έπί τών χριστιανών συγγραφέων καί έπί τών γραπτών της μετα-

γενεστέρας αρχαιότητος κατά τα τελευταία έτη καΐ να παράσχη είς αυτούς συνο-

πτικόν προσανατολισμον είς τήν πατρολογικήν έρευναν. Δια τον λόγον τούτον 

εκλέγονται προς κριτικήν παρουσίασιν ώρισμένα μόνον έργα γεγραμμένα κυρίως 

εις Γερμανικήν, Γαλλικήν, Άγγλικήν, Ίταλικήν και Όλλανδικήν, τα δέ δρια της 

κριτικής είναι περιωρισμένα. 

"Η δημοσίευσις τών ενημερωτικών τούτων εκθέσεων έν τφ περιοδικώ τούτω 

έχει αρχίσει από του έτους 1950, άπο τής 3ης δέ εκθέσεως του 1960 και εξής 

συντάκτης τών εκθέσεων είναι ό J. Β. Bauer. 

Είς τήν παροΰσαν έκθεσιν παρουσιάζει ούτος πλήθος νέων έργων δημοσιευ

θέντων κυρίως άπο του 1966 καΐ εξής, βλα δέ τα αναλύει συνοπτικώς, παρου

σιάζει τάς νέας απόψεις των καί εκθέτει διά βραχέων τήν περί αυτών έκτίμησίν του. 

Κατ' αρχάς παρουσιάζονται έργα αναφερόμενα είς τήν περιοχήν τής Πα

τρολογίας, δηλ. πραγματεΐαι περί παλαιοχριστιανικών Πατέρων μετά εκλογής 

κειμένων προς τεκμηρίωσιν. Μεταξύ τούτων καΐ σύντομος τις πατρολογία μέ κεί

μενα τών Πατέρων τής 'Εκκλησίας. Πατρολογίαι επίτομοι είς διαφόρους γλώσσας, 

ών εκδίδονται άρκεταί, και εν Λεξικον άναλυτικον 'Αρχαιότητος καΐ Χριστιανι

σμού, οδ ή έκδοσις προχωρεί καΐ μία Έπετηρίς διά τήν Αρχαιότητα καί Χριστια-

νισμόν, ής το 10. τεύχος έκυκλοφορήθη το 1967. Επίσης παρουσιάζονται πρα

γματεΐαι περί τής ιστορίας τής αναπτύξεως τής χριστιανικής τέχνης, περί φιλο

λογικής νοθείας κατά τήν αρχαιότητα, περί γλωσσικού κλασσικισμου τών Ελλή

νων Πατέρων. Και άρθρα ποικίλα έπί θεμάτων τοιούτων. 

'Αξιόλογος εϊναι ή παρουσίασις τής Bibliographie Patristica, ής ό 10. τόμος 

περιέχει τα βιβλία τά εκδοθέντα το 1965. 'Ιδιαιτέρως κρίνεται το Λεξικον τών 

Πατέρων του Lampe, οΰ επισημαίνονται άδυναμίαι τινές, και το Λεξικον του αρ

χαίου κόσμου—LAW—μέγας τόμος 3523 σελίδων (1965) μέ καλάς πρώτας πλη

ροφορίας διά τους παλαιοτέρους χριστιανούς συγγραφείς κλπ. καί πλείστα λήμ

ματα διά τήν Ίστορίαν του Πνεύματος καί του Πολιτισμού. Καί λεξικά τής 

χριστιανικής αρχαιότητος. 

'Ακολούθως παρουσιάζονται έργα εκδόσεως κειμένων, κατ' εξοχήν δέ το 

Corpus Christianorum, ού τελευταΐον εξεδόθη Ó50. τόμος. Πρόκειται περί εκδόσεως 

κριτικής στηριζομένης είς παλαιότατα χειρόγραφα. Παρουσιάζονται περαιτέρω νέα 

θρησκευτικά περιοδικά, έν οϊς καί το Νεοελληνικον «Κληρονομιά» τής Θεσσαλο

νίκης άπο 1969 εξ. Συλλογαί άρθρων αναφερομένων είς τον πρώΐμον χριστιανι-

σμον ή είς τήν χριστιανικήν λατινο(κάθειαν. 
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Ωσαύτως πολλά έργα αναφερόμενα «ίς τον κύκλον των θεμάτων «Άρχαιό-

της καΐ χριστιανισμός», λ.χ. είς τήν σχέσιν πρωίμου χριστ. σκέψεως προς την 

κλασσικήν παράδοσιν, εις τήν μεταποστολικήν έσχατολογίαν, εις τήν στάσιν των 

Ρωμ. αρχών έναντι του Χριστιανισμού τον Β' αιώνα, είς τον προση λυτισμον του 

Κωνσταντίνου κλπ. 

Νέαι εκδόσεις ή είδικαΐ Ιρευναι εις μεμονωμένους χριστιανικούς συγγρα

φείς, λ.χ. τον Ρουφΐνον, Αίνείαν, Άρνόβιον, Αύγουστΐνον, Βασίλειον κλπ. Και 

βιβλία αναφερόμενα είς κριτικας επανεκδόσεις κειμένων της Π. και Κ. Δ. έπί 

τη βάσει προσθέτων χειρογράφων καί παπύρων. ΚαΙ πραγματεΐαι έπί της Βίβλου, 

καταδεικνυομένου δτι μόνον μέ κριτικώς άποκαθιστάμενον κείμενον της Κ. Δ. είναι 

δυνατόν να εξουδετερωθούν αϊ αντιφάσεις καΐ να δοθή είκών ακριβής της μοναδικό-

τητος του προσώπου καί του κηρύγματος του Χρίστου (ν. Campenhausen). Και συν-

οπτικαΐ κριτικαΐ εκδόσεις αναφέρονται καί κρίνονται. 'Αξιόλογος είναι ή παρου-

σίασις πραγματεία.; τινός περί των κριτικών εκδόσεων της Κ.Δ., έξ ής προκύπτει δτι 

το κείμενον αυτής στηρίζεται είς τάς παραδεδομένας τρεις ομάδας χειρογράφων, 

πάσα δέ έκτος τούτων προβαλλόμενη εικασία εμπίπτει είς τήν υποκειμενικότητα καί 

εκφράζει θεολογικάς απόψεις του διορθοΰντος (R. Kieffer). Καί άλλων εργασιών 

έν αΐς συσχετίζεται το έργον της κριτικής εκδόσεως με τήν γνώσιν της γλωσσικής 

πραγματικότητος τής εποχής. 'Ενδιαφέρουσα εργασία παρουσιάζεται επίσης, έν 

ή δεικνύεται δτι ό Λουκάς τα παρατιθέμενα χωρία τής Π. Δ. τα λαμβάνει εκ 

τής εκδόσεως τών Ο' καί δή εκ του 'Αλεξανδρινού κωδικός. Καί πλεΐσται άλ-

λαι έργασίαι, σχόλια, μελέται περί τών Ευαγγελιστών, περί τής γλώσσης τών 

κειμένων καί εννοιών τίνων καί αντιλήψεων, περί τής έν τή Κ. Δ. δαιμονολο-

γίας κλπ. 

Περαιτέρω βιβλία αναφερόμενα είς τα 'Απόκρυφα μέ είσαγωγάς, μεταφρά

σεις καί σχόλια, έν τη σειρ^ δέ ταύτη καί έκδοσις του ίδίου του J. Β. Bauer, 

Die neutestamentlichen Apokryphen, Patmos, Düsseldof 1968, έν ή δίδεται χα

ρακτηρισμός καί έκτίμησις του περιεχομένου τών απόκρυφων καί ή σπουδαιότερα 

βιβλιοκρισία. Καί τέλος βιβλία αναφερόμενα είς τους ίεράρχας τών συνόδων καί 

είς πλείστους εκκλησιαστικούς συγγραφείς "Ελληνας καί Λατίνους, Κλήμεντα 

'Αλεξανδρέα, Δαμάσκιον, Δίδυμον Άλεξανδρέα, Δυνάμιον, Φαΰβττον, Διονύσιον 

"Αρεοπαγίτην, Έφραίμ τον Συρον, Ψευδο-Ίσίδωρον, Εύθύμιον, Ίουστΐνον μάρ

τυρα, Λακτάντιον, Μάξιμον έπίσκ. Τουρίνου, Προυδέντιον, Πτολεμαΐον, Σαλόνιον, 

Μάριον Βικτωρΐνον κλπ. 'Αξιοσημείωτος είναι ή πληροφορία δτι έκ τής νεωτέρας 

έρεύνης τών Woodward καί Mattingly καί Lang προκύπει ως συγγραφεύς του 

έργου Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ ό Ευθύμιος, ηγούμενος έν "Αθω (f 102S) καί δχι ό 

Ί ω . Δαμασκηνός, ως εϊχεν υποστηρίξει τφ 1953 ό Dölger. Καί έτερα πληροφο

ρία, δτι κατά τήν έρευναν του Ake Fridh «Tò πρόβλημα του Μαρτυρίου τής 

Περπέτουα καί Φελίτσιτας» 1968, τμήμα του κειμένου έγράφη πρώτον ελληνιστί 

καί είτα μετεφράσθη λατινιστί δια τής συμβολής τριών συγγραφέων, ενώ πρότε-

ρον άπεδίδετο είς τον Τερτυλλιανόν, άποδεικνυόμενον νυν άσχετον. 

Ό πλούτος τών παρουσιαζομένων εκδόσεων, ή σαφής καί κριτική παρου-
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σίασις των νέων απόψεων επί Ολης σχεδόν της κατά τα τελευταία έργα συντελε

σθείσης διεθνώς εργασίας είς την έρευναν έπί των έργων του μεταγενεστέρου 

Ελληνισμού και του πρώτου Χριστιανισμού έκ μέρους ενός λίαν πεπειραμένου 

καΐ σοφοΰ ειδικού, οίος é κ. Bauer, εξυπηρετεί τα μέγιστα τους φιλολόγους καί 

θεολόγους. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΠΡΓΟΥΤΖΟΣ 

* 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διονυσίου Σολωμββ "Ακοντα, Αθή

ναι 1970. 

"Υπό τον τίτλον αυτόν δ γνωστός φιλόλογος Γ. Παπανικολάου έξέδωκε τόμον 

788 σελίδων 8ου σχήματος περιέχοντα το έλληνόγλωσσον Ιργον του Εθνικού μας 

Ποιητου μετά ποικίλων στοιχείων, αναφερομένων είς τήν ζωήν και τήν καθόλου 

πνευματικήν άλλα καΐ έθνικήν δραστηριότητα του Δ. Σολωμού. 

Εϊναι αληθές Οτι μέ κάποιαν δυσπιστίαν δεχόμεθα μία·; ογκώδη Ικδοσιν 

του σολωμικού έργου. 

"Ο γνωρίζων τήν περιπέτειαν είς τήν οποίαν ένεπλάκησαν ή 'Ακαδημία 

'Αθηνών καΐ ό καθηγητής Τωμαδάκης, είς τον όποιον ανετέθη ύπο της 'Ακαδη

μίας κριτική έκδοσις του σολωμικού έργου, μετά σκεπτικισμού ατενίζει κάθε 

νέαν εκδοτικήν προσπάθειαν. 

Είναι άρκετον Οχι νά μελετήση κανείς, άλλα απλώς να φυλλομβτρήση τά 

περί του Σολωμού καΐ του έργου του λεχθέντα ύπο τών ποιητών Παλαμά καί 

Βάρναλη, ώς και τα σχετικά δημοσιεύματα τών πανεπιστημιακών καθηγητών 

Γιάννη Αποστολάκη, Ν. Τωμαδάκη, Α. Πολίτη καί Ί . Συκουτρή, δια νά άντι-

ληφθή ποίον άθλον αναλαμβάνει ό έπιχειρών νέαν έκδοσιν του έργου του Σολω

μού. Προχωρών είς τήν διερεύνησιν της σχετικής βιβλιογραφίας συντόμως θα 

άντιληφθή έκ τών σχετικών μελετημάτων τών Μιχαλοπούλου, Καιροφύλα, Σπαταλά 

καί τίνων άλλων Οτι ή περί το σολωμικον έργον ένασχόλησις δύναται νά όδηγήσγ) 

άν 6χι «είς κατάστασιν αυτοχειρίας» ώς είς άνάλογον περίπτωσιν, κατά τον καθη-

γητήν Τωμαδάκην 1 , συνέβη είς τον Ι. Συκουτρήν, πάντως είς πικρίας όδυνηράς. 

Ταύτα πάντα αναλογιζόμενοι όμολογουμεν 6τι μετά σχετικών επιφυλάξεων 

ύπεδέχθημεν το έργον του Παπανικολάου παρά τήν άπεριόριστον έμπιστοσόνην μας 

είς τήν έπιστημονικήν έγκράτειαν του αρίστου Οντως φιλολόγου. 

Τάς επιφυλάξεις τάς προκαλουμένας έκ τών τοιούτων εκδόσεων φαίνεται 8τ% 

κάλλιον παντός άλλου γνωρίζει αυτός ούτος ό συγγραφεύς του προ οφθαλμών 

πονήματος. 

Ευθύς άπό τών πρώτων σελίδων καθορίζων τους στόχους τής εργασίας 

1) Ν. Τωμαδάκη, Δ. Σολωμός (Κκδοσις Ζαχαροπούλου σ. ρογ\). 


