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Έ ν τω χωρίω IV 46 ό τόπος ΟΡΓΗ θεωρείται ως έπίθ. θηλυκού γένους 

(του όργος μή μεμαρτυρημένου), συνώνυμον του «όργιάζουσα» (βλ. Bechtel, Dial. 

HI 322) ή «orgia faciens» (Bücheier) και «μεμυ/)μένη» (Crusius). Ενταύθα 6μως 

δέν ένν. γη (Blass) ή ημέρα (Herzog), άλλα γυνή (σσ. 109—114). 

Την διόρθωσιν τών Schulze καί Hicks δεϊ τον αντί του παραδεμένου δεϊ 

'νδον δέχεται δ συγγρ. (σσ. 117—127). Τέλος αναφέρει ούτος τάς σχετικάς διορ

θώσεις του τύπου του παπύρου επίουσι (σ. 127—133). Οΰτως δ Headlam γράφει 

επίουσιν, δ Nairn επιονσι, δ Crusius επείονσι κ.τ.λ., δ δε συγγρ. επείουσι(ν). 

Περαίνοντες δυνάμεθα να ε'ίπωμεν 6τι ή εργασία του Schmidt είναι μία 

θετική συμβολή εις τήν κριτικήν του κειμένου του 'Ηρώνδα. Εύχδμεθα εις αυτόν 

δπως το ταχύτερον φέρη εις το φως της δημοσιότητος και τήν άναγγελθεϊσαν 

δπ' αύτου ϋκδοσιν του εν λόγω κειμένου. 

Διορθωτέα τα έξης τυπογραφικά σφάλματα τοϋ βιβλίου : σ. XI στίχ. 19 Heron-

das εις Herodas. σ. XI στίχ. 21 ΚΙ. είς Cl. σ. 133 στίχ. 9 V. Mimus, εις HlMimus, 

ϊνθα άπαντοί το εμίσηαεν. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
'Εντεταλμένος Υφηγητής 

* * * 

HERMANN BENGTSON, Grundriss der römischen Geschichte mit 
Quellenkunde, E r s t e r Band. Republik und Kaiserzeit bis 284 
n- C h r . München 1967, σελ. XII-f 455. 

'Ρωμαϊκή ιστορία μετά πηγών και βιβλιογραφίας ικανοποιούσα πως τάς α

παιτήσεις της έρεύνης εξεδόθη υπό του Benedictes Niese προ 80 ετών (1889) ως 

«Grundriss», έπανεξεδόθη δε καΐ έτυχε μάλιστα κατά τήν πέμπτην έκδοσιν νέας 

επεξεργασίας υπό του Ε. Hohl (1923). Άνάλογόν τι βοήθημα εξεδόθη μετά ταύ

τα υπό του André Piganiol (Histoire de Rome έν τη συλλογή Clio, Introduction 

aux études historiques, τόμ. 3, Paris 1939 καί 19625). 

Ό Hermann Bengtson, διαπρεπής καθηγητής νυν έν τό) Πανεπιστημίω του 

Μονάχου καί ακάματος είς τήν παρακολούθησιν και άξιολόγησιν οιασδήποτε σπου

δής περί τον άρχαΐον κόσμον, παρέχει δια του υπό θεώρησιν έ'ργου του περί 'Ρώ

μης άντίστοιχόν τι προς τήν υπ' αύτου επίσης καί υπό το αυτό πνεύμα συντα-

χθεΐσαν καί έκδοθεϊσαν εϊς τήν αυτήν σειράν (Handbuch der Altertumswissen

schaft) Άρχαίαν Έλληνικήν Ίστορίαν. Ή υποδοχή της οποίας έτυχε το τελευ-

ταΐον τούτο έργον ως άπαραίτητον καί χρηστικώτατον δια πάντα άσχολούμενον 

περί τήν ίστορίαν της 'Αρχαίας Ελλάδος θα ήτο άρκετον κίνητρον δια τον H f 
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Bengtson να έπαναλάβη το αυτό εγχείρημα εις άλλην μεγάλην περιοχήν του αρ

χαίου κόσμου, τήν της Ρώμης. 

Προς πλήρωσιν της ανάγκης συντόμου κατατοπίσεως του Ιστορικού δι* ένας 

«εγχειριδίου» θα ήτο ίσως δυνατόν νά έπεξεργασθή τις βάσει των νέων ερευνών 

τήν υπό του Hohl γενομένην πέμπτην έκδοσιν του μνημονευθέντος έργου του 

Niese. Ό Η. Bengtson όμως προετίμησε τήν εξ αρχής σύνθεσιν, τουθ' δπερ έπε-

βάλλετο εκ των ίδιαζουσών συνθηκών της συγχρόνου έρεύνης. 

Ώ ς ήτο φυσικον το πρόβλημα της χρονικής εκτάσεως της ρωμαϊκής ιστο

ρίας ενδιαφέρει πρώτιστα εις πασαν σχετικήν συγγραφήν. Ό Bengtson δέχεται 

άνευ δισταγμού δτι ή ρωμαϊκή ιστορία εκτείνεται «von der italischen Frühge
schichte bis Justinian», τέμνεται δε με διαχωριστικήν γραμμήν το 284 μ.Χ. εις 

δύο τμήματα, έκάτερον τών οποίων θα περιληφθή εις ένα τόμον. Ό πρώτος είναι 

ό υπό τοϋ Bengtson συγγραφείς, τον δεύτερον άνέλαβεν ό Κ. F. Stroheker. Ώ ς 

προς το τέλος όμως, ως είναι γνωστόν, επικρατούν ποικίλαι γνώμαι. Ίδέαν του 

πράγματος λαμβάνει τις και εκ τοϋ προσφάτως εκδοθέντος έργου του J. Vogt, 

Der Niedergang Roms, Zürich 1965. Θα άνεμένετο εις εν έγχειρίδιον, 6που 

εκτίθεται ή ιστορία έν συνεχεία κατά τάς κρατούσας συγχρόνους αντιλήψεις καί 

σημειοΰνται αϊ έπί τών διαφόρων θεμάτων άποκλίνουσαι απόψεις, να μή ύπάρχη 

αυτή ή αφοριστική φράσις : «Über die zeitliche Ausdehnung kann es keinen 
ernsthaften Zweifel geben». (Πρβλ. άλλωστε τα υπ' αύτοΰ εκτιθέμενα εν σελ. 9). 

Ή κάθοδος τών Λογγοβάρδων, δια της οποίας κατά τον Η. Bengtson (ή 

ίσως τον άναλαβόντα τον δεύτερον τόμον Stroheker) «ein neues Zeitalter beginnt», 

έχει ίσως σημασίαν μόνον δια το δυτικον τμήμα του ρωμαϊκού κράτους. Διά το 

άνατολικόν Ομως κράτος, το βυζαντινόν, δεν ευρίσκεται τοιαύτη εντυπωσιακή τομή, 

πλην της μακράν κειμένης αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (Νέας Ρώμης) ύπο 

τών Φράγκων (1204) ή ύπο τών Τούρκων (1453). Άξιοσημείωτον έπί του προ

κειμένου είναι 6χι ό Bengtson και δια τήν Άρχαίαν Έλληνικήν Ίστορίαν δέχεται 

ώς τέρμα τον Ίουστινιανον (βλ. Griechische Geschichte, I960 2, σελ. 508) καί θα 

έλέγομεν δτι θεωρεί ώς συγχρόνους τάς δύο πολλαχή συμπλεκομένας ιστορίας, 

έλληνικήν καί ρωμαϊκήν. Έ π ί του σημείου δμως τούτου υπάρχουν πολλαί από

ψεις, αϊ όποΐαι δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν ενταύθα. 

Εις το έργον εκτίθενται έν γενικαΐς γραμμαΐς ή πολιτική ιστορία, όλίγιστα 

δε μόνον περί τοϋ πολιτεύματος καί της διοικήσεως, δια τά όποια προβλέπετα^ 

ειδικός τόμος εις το «Handbuch». (Έπί τοϋ είδικοΰ τούτου πεδίου, πλην τών 

συναφών έργων τοϋ Th. Mommsen, βλ. Ernst Meyer, Römischer Staat und 
Staatsgedanke, Zürich und Stuttgart 19643). Πολιτιστικά θέματα σπανίως εξετά

ζονται (ώς έν σελ. 291 κ.έ.). Σημειωτέον δτι ιστορία τοϋ ρωμαϊκοΰ πολιτισμοΰ 

εις πάσας τάς εκφάνσεις αύτοΰ καί έν συνάφεια προς τήν πολιτικήν έξέλιξιν ελ

λείπει μέχρι τοΰδε. (Βλ. δμως CAH, τόμ. VII—ΧΤΙ). 

Δια τήν συγγραφήν του βραχέος τούτου έν σχέσει προς τήν «ύπόθεσιν» 

συγγράμματος έπρεπε να μελετηθή πληθύς βιβλίων, τα όποια άνεφάνησαν κατά 

τάς τελευταίας δεκαετίας έπί ποικίλων τομέων τοϋ ρωμαϊκοΰ βίου καί ιστορίας. 
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Tò ύλικον τούτο, ιδία το άφορων είς την αύτοκρατορικήν περίοδον, βπου αί άρχαί 

του Χριστιανισμού, είναι λόγω της εκτάσεως του δυσπαρακολούθητον. 

Ό Η. Bengtson διαιρεί τον μέχρι τοϋ 284 μ. Χ. έξικνούμενον τόμον είς 

δύο τμήματα. Το πρώτον (21 κεφάλαια) περιλαμβάνει την πρώιμον περίοδον και 

την δημοκρατίαν, το δε δεύτερον (12 κεφάλαια) την αύτοκρατορικήν (μέχρι της 

άναρρήσεως του Διοκλητιανοΰ) περίοδον. Προ έκαστου κεφαλαίου προτάσσονται 

αϊ πηγαί και βιβλιογραφία εκτενής, πολύτιμος δια τον έρευνητήν. 

Το έργον έκπληροΐ κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον τον σκοπον του 

συγγραφέως. Ούτος διασχίζει την δλην υπό θεώρησιν περίοδον (ή οποία σημει

ωτέον είναι ή κατ' εξοχήν ρωμαϊκή ιστορία) και εξαίρει κατά τήν διαδρομήν 

ταύτην τα παρομαρτοΰντα προβλήματα και τάς έπ' αυτών διατυπωθείσας από

ψεις παρέχων πάντοτε διαφωτιστικάς βιβλιογραφικάς ενδείξεις, αί όποΐαι ιδίως 

είναι πολύτιμοι δια τον μελετητήν. Ούτω το έργον του Η. Bengtson (ως και 

το άντιστοιχον της 'Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας) αποτελεί άπαραίτητον καί 

άναγκαΐον βοήθημα διά τον μελετητήν της "Ρωμαϊκής 'Ιστορίας. 

EMM. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

* * * 

JEAN - PIERRE MASSAUT, Josse Chlichtove, L'humanisme et la 
réforme du c l ergé , tome II, Bibliotèque de la Faculté de Philosophie 

et Lettres de l'Université de Liège, fase. CLXXXIII, «Les Belles Lettres» 

Paris 1968, σχ. 8 Μ, σελ. 452. 

Είς τον τόμον Ι του περί Josse Clichtove έργου του (ού ή παρουσίασις έν 

ΠΛΑΤΩΝ Κ' (1968) σ. 370 εξ.) ό συγγραφεύς εξέθεσε τάς ούμανιστικάς καί 

θεολογικας σπουδας του Κλιχτόβ, τάς αντιλήψεις τών διδασκάλων του καί το 

πνευματικόν κλίμα της εποχής, τα έργα καί τον βίον του καί ύπεστήριξεν δτι αί 

μεταρρυθμιστικαί τάσεις του Κλ. ήσαν συντηρητικαί άποβλέπουσαι εις τήν άνόρ-

θωσιν του εκκλησιαστικού καί του μοναστικού βίου καί δεν συνεμερίζετο τας 

τάσεις τών άκρων μεταρρυθμιστών, οίτινες διέσυρον τον έκκλησιαστικον βίον καί 

έζήτουν τήν κατάργησιν τοϋ μοναχικού. Επομένως κατά το 1520 με τον άφορι-

σμον τών λουθηρανών καί μετέπειτα, δτε è Κλιχτόβ έτάχθη υπέρ της Εκκλησίας 

καί κατά της μεταρρυθμίσεως, δεν σημειοΰται μεταστροφή αύτοΰ άπο τών προτέ

ρων 'ιδεών, άλλα απλώς άρνησις αύτοΰ να συνταχθή προς τάς άκρας λύσεις τών 

Λουθηρανών. 

Είς τον παρόντα II τόμον ό συγγραφεύς προχωρεί είς τήν άπόδειξιν της 

θέσεως του επί τή βάσει τών αντιλήψεων του Κλιχτόβ τών αναπτυσσομένων είς 

τα κηρύγματα καί τα έργα του περί της θέσεως τών επισκόπων καί τών ιερέων. 

Είς τήν έκθεσίν του ο σ. φροντίζει πάντοτε να έρμηνεύη τήν συντηρητικότητα 

τών αντιλήψεων του Κλ. εκ του είδους της μορφώσεως καί τών ιδεών τών διδα

σκάλων του καί του περιβάλλοντος της ζωής καί της δράσεως του. Είς το πρώ-


