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de la Bibliothèque Universitaire de Baie [Θ2 I H 7 n- 7] in Actes du Xlle 
Congrès International d'Études Byzantines [Ohrid 1961] II 523). Dessen un
geachtet hat der Verfasser seine Aufgabe in eindrucksvoller Weise erfüllt und 
der Wissenschaft ein Buch von dauerndem Werte geschenkt. Es liegt an der recht 
subjektiven Natur der historischen Bewertung, wenn man gelegentlich seinen 
methodischen Standpunkt und seine Stellungnahme zu Problemen der juristischen 
Byzantinistik nicht teilen kann. Jede historische Forschung schreitet fort ; eine 
Besprechung, die auf Einzelheiten eingeht, wäre nur angebracht, wenn sie dem 
Buch unmittelbar folgte. So hoffe ich, dass diese Rezension das etwas düstere 
Bild der byzantinischen Rechtswissenschaft, das der Verfasser vielleicht mit Recht 
•entworfen hat, aufhellen kann. 

Athen JOHANN TRIANTAPHYLLOPOULOS 

* * * 

Antoinette VIRIEUX - REYMOND, L' E p i s t e m o l o g i e , Paris, P.U.F., 1965 
(συλλ. Initiation philosophiqne, σχ. 8ov, 144 σσ. 

Μολονότι εκ πρώτης όψεως άφορα εις έπίπεδον άσχετον προς την Αίσθητι-

κήν, το βραχύ τούτο βιβλίον ενδιαφέρει άμεσώτατα τον αίσθητικον στοχασμόν. 

Χάρις εις την σημασίαν πού αποδίδει εις ώρισμένας μορφικάς καί νοητικάς δομάς, 

ώς καί εις την άναλογίαν πού αφήνει να διάφανη μεταξύ αισθητικής καί επιστη

μονικής έπινοητικότητος. Το πρώτον κεφάλαιον (σσ. 3—16) εισάγει απ' εύοείας 

εις την ούσίαν τής Επιστημολογίας τής όποιας παρέχει τους κυριωτέρους μέχρι 

σήμερον δοθέντας ορισμούς, τους διαγράφοντας καί το πολύπλοκον περίγραμμα 

του κλάδου, ένω εκ παραλλήλου εξετάζει τάς σχέσεις μεταξύ αύτου καί τής 'Ιστο

ρίας τής 'Επιστήμης. 'Αξιόλογος λ.χ. είναι ή τοποθέτησις τής σ. ώς προς την 

σημασίαν τής έπινοήσεως των φανταστικών αριθμών δι' ών, κατ' αυτήν, «έζη-

τεΐτο άπο τους άλγεβριστάς οχι μόνον ν' αποσπασθούν . . . άπό την συγκεκριμέ-

νην πραγματικότητα, άλλα καί να τεθούν αντιμέτωποι προς αυτούς τούτους τους 

κανόνας τής αλγεβρικής συνδυαστικής» (σ. 13). Ενδιαφέρων ενταύθα είναι ό 

τρόπος καθ' δν ύπομιμνήσκεται ή καθαρώς εύρετική, πέραν παντός συγκεκριμένου 

δεδομένου, επιβολή επί μαθηματικών διεργασιών, δομών αναντιρρήτως οφειλομέ

νων εις νοητικήν εμπνευσιν. 

Το δεύτερον κεφά>αιον (σσ. 17—35) αναφέρεται εις τα αμετάβλητα καί εις 

τάς μορφικας διαρθρώσεις. Εις την πρώτην κατηγορίαν ή σ. υπάγει τα μαθημα

τικά αμετάβλητα δυνάμενα να προσλάβουν μορφήν ποσοτικήν, άριθμητικήν καί 

ασυνεχή (καθ' ην, ώς παρετήρησεν ήδη ò Bachelard, αϊ ιδιότητες καί αϊ δυνάμεις 

τείνουν ν' αντικατασταθούν δι' αριθμών οι όποιοι αυτομάτως τάς προσδιορίζουν 
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^ι,ορφικώς), μορφήν γεωμετρικής δομής δεσπόζουσαν επί τών απείρων δυνατών 

-παραλλαγών ενός σχήματος λ.χ. Τέλος δε μορφήν σχετικήν, επί επιπέδου ποσο

τικής συγκρίσεως, καθ' ην, επί παραδείγματι, ή μεταξύ μεταβλητών σχέσις πα

ραμένει πάντοτε σταθερά. Εις την δευτέραν κατηγορίαν αμεταβλήτων κατατάσ

σονται τα ποιοτικά τοιαύτα τα όποια σχετίζονται προς τάς πλατωνικάς ιδέας ή 

τάς άριστοτελικάς ουσίας (σ. 20). Ύποδηλουται ούτω δτι ύπο τάς απλουστέρας, 

άλλα και τάς πολυπλοκωτέρας πειραματικάς διεργασίας υπόκειται ή πρόθεσις του 

νέπιστήμονος ν' άνευρη σταθερά, μη άναγώγιμα, μορφικά γένη, χωρών οΰτω εις 

την τρόπον τινά έννοιοκρατικήν και, μορφοκρατικήν λύσιν του παλαιού προβλήμα

τος τών Universalia. Ή έννοια και ό αριθμός, δπως και ό χρόνος και δ χώρος, 

αποτελούν στοιχεία μέσω τών οποίων ή πραγματικότης αναδομείται εις την συ-

νείδησιν του έπιστήμονος κατά τρόπον ένθυμίζοντα εκείνον καθ' δν το αυτό συμ

βαίνει εις τά δημιουργήματα της τέχνης. Τούτο επιτυγχάνεται κυρίως δια συναρ-

τησιακών διαρθρώσεων. Τέλος διακρίνονται μορφικαί δομαί μεταφυσικαί (πρέπει 

-να εξαρθή ενταύθα ή αναφορά εις την ύπο της σημερινής επιστήμης έπιβεβαίωσιν 

•της πλατωνικής αντιλήψεως περί της καταλυτικής σημασίας της μορφής, ήτοι τής 

•δομής τών σωμάτων—σ. 32), δομαί λογικό - μαθηματικαί και δομαί άξιωματικαί, 

τών οποίων ό ρόλος είναι φυσικά ευνόητος. 

Το τρίτον κεφάλαιον (σσ. 36—57) διαλαμβάνει περί του προσετερισμου τών 

επιστημονικών γεγονότων και θεωριών. Ίδιαίτατα δε περί οής μεθόδεύσεως τής 

επιστημονικής έρεύνης. Ή επιστημονική ένόρασις, μολονότι υπόκειται εις πλά-

νην, είναι «ή καλύτερα μέθοδος άνακαλύψεως όπισθεν τής κινητικότητος τών 

φαινομένων, του αμεταβλήτου τών νόμων πού τά διέπουν και τά συνδέουν προς 

άλληλα», ύπο την προϋπόθεσιν δτι θα υπόκειται εις πειραματικήν έπαλήθευσιν. 

Ή τελευταία αύτη πάλιν δύναται να είναι θετική ή και αρνητική, αν καί, άπο-

μονουμένη άπο την θεωρίαν εις τήν οποίαν έ'χει ένταχθή, αποβαίνει άνευ αξίας 

(σ. 42). Σημασίαν ενταύθα έ'χει τη έπινοούμενον καί χρησιμοποιούμενον επί τούτω 

δργανον (σσ. 45—46) προϋποθέτον τήν ΰπαρξιν ενός νοητικού επιστημονικού προ

τύπου εκφραζόμενου δια τής θεωρίας. Καθίσταται ούτω καί πάλιν (σσ. 46—48) 

καταφανής ό παραλληλισμός μεταξύ επιστημονικής καί αισθητικής δημιουργίας. 

*Η σ. αναφέρεται έπικαίρως εις τήν περί του προβλήματος του προτύπου βιβλιο-

γραφίαν καταλήγουσα, συμφώνως προς τήν θέσιν του Bachelard, δτι «πρέπει να 

„εχωμεν κατά νουν, καθ' ην στιγμήν διατυπουμεν . . . (μίαν) θεωρίαν, δτι ήθελη-

μένως παρεμερίσαμεν ώρισμένους συντελεστάς, καί δτι, εξ ορισμού, ή αποκτώ

μενη γνώσις είναι γνώσις κατά προσέγγισιν, συνεπώς δέ, καί δτι οι εξ αυτής 

προκύπτοντες νόμοι είναι νόμοι εξ ίσου κατά προσέγγισιν» (σ. 48). "Οπως δη

λαδή το έ'ργον τέχνης οΰτω καί ή επιστημονική θεωρία απεικονίζει τήν φυσικήν 

πραγματικότητα μόνον κατά τήν άπωτέραν της άλήθειαν, Το κεφάλαιον συμπλη-

ροΰται με τήν άξιολόγησιν τής αξιωματικής μεθόδου ως καί τής φαινομενολογι

κής τοιαύτης. 

Το έπόμενον κεφάλαιον (σσ. 58—102) άφορα εις τάς αρχάς, τους νόμους 

•jcai τήν εύριστικήν τής επιστήμης, ώς καί εις τήν έ'ννοιαν τής επιστημονικής 
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προόδου. Εξετάζονται αϊ άριστοτελικαί λογικαί άρχαί καΐ αϊ διακριβωτικαί αλ

λοιώσεις τάς όποιας ή επιστήμη έχει επιφέρει εις αύτάς, καθώς και ή άξια των 

νεωτέρων άρχων της διατηρήσεως, του αμελητέου, της συγκεντρώσεως, της απλο

ποιήσεως, του ταυτισμου, της οικονομίας και της αντιστοιχίας, γίνεται δε μεθο

δική αναδρομή εις τήν ίστορίαν των επιστημών. Ωσαύτως αποτιμώνται αϊ δυνα

τότητες της μεταθέσεως των επιστημονικών νόμων έξω της περιοχής έ'νθα ούτοι 

αποδεδειγμένως ισχύουν (σσ. 86—87). Ό τρόπος κοθ' δν εξετάζεται ή διαδικα

σία της ευρέσεως και ή έπισήμανσις του κινδύνου της από της ζητήσεως του 

άληθοΰς αποκλίσεως χάριν χρησιμοθηρίας, ως καΐ τών δυνατοτήτων πού παρέχει 

εις τήν ζήτησιν αυτήν το τυχαΐον υπογραμμίζουν τήν ενότητα της πνευματικής. 

δημιουργικής δραστηριότητος (σ. 89). Το κεφάλαιον κλείει με μερικάς γλαφυρας 

σελίδας επί της φύσεως του επιστημονικού γεγονότος, της επιστημονικής προό

δου, του επιστημονικού πνεύματος, καί επί του προβλήματος της διαιρέσεως τών 

επιστημών, ενώ το πέμπτον και τελευταΐον κεφάλαιον (σσ. 103—127) αποτελεί 

μίαν περιεκτικήν είσαγωγήν εις τήν σύγχρονον έπιστημολογίαν. 

Τα συμπεράσματα (σσ. 129 = 142) της σ. εκ της εξετάσεως παντοίων 

προβλημάτων, κυρίως δμως του προβλήματος τών σχέσεων του εις τήν έπιστη-

μονικήν ζήτησιν εισαχθέντος αυτοματισμού προς τήν καθαράν έρευνητικήν προσ-

πάθειαν του πνεύματος (καί εδώ ωσαύτως αί άναφοραί εις τήν ενότητα της φύ

σεως τών πνευματικών προθέσεων καί επιτευγμάτων είναι ένδεικτικαί), εμφανί

ζονται αυτόχρημα αισιόδοξα : «ή καταφυγή εις τάς τυποποιήσεις καί εις τον αύ-

τοματισμον δεν προτρέπει.. . τον λόγον εις ραθυμίαν* αντιθέτως, εάν συντελήται 

εν έπιγνώσει, αυξάνει τήν δύναμίν του έλευθερουσα αυτόν άπο ώρισμένας δου

λείας, καί επιτρέπουσα οΰτω εις αυτόν, όπως χωρήση περαιτέρω εις τήν £ρευνάν 

του εις τήν οποίαν ή δημιουργική φαντασία παίζει ρόλον άποφασιστικον» (σ. 142). 

Εις τα περιθώρια πού της έπέβαλεν ό εκδότης, ή σ. κατώρθωσε να γράψη 

ενα Ιργον έπιβαλλόμενον μέ τήν σειράν του, δπου δαμάζει με μεγάλην εύχέρειαν 

ένα άπέραντον ύλικον πού, ως εκ της φύσεως του κλάδου εις τον όποιον αναφέ

ρεται, υπόκειται εισέτι εϊς άντιφατικάς αξιολογήσεις εκ μέρους τών ερευνητών. 

Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΤΛΟΣ 

* * * 

Δ. Π. ΜΑΝΤΖΟΤΡΑΝΗ, Ή παρά τα Κούναξα μάχη ώς στρατιωτική και 
πολεμική ενέργεια, Θεσσαλονίκη 1967, Σχ. 8 Μ σελ. 51; 

Ό αυτόπτης της παρά τα Κούναξα μάχης Ξενοφών παρέχει τήν έξιστόρησιν 

τών κατ' αυτήν καθώς καί τών προ ταύτης καί τών μετά ταύτην γεγονότων. 

Έ κ τών πληροφοριών τούτων καθώς καί εκ πληροφοριών εξ άλλων αρχαίων 


