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FERDINANDO LO CASCIO, Sul la a u t e n t i c i t à de l le ep i s to l e di Apol
lon io T ianeo- Palermo (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoelle-
nizi Quaderni, 10) 1978, σελ. [1] — 8 0 . 

Της παρούσης μελέτης προτάσσεται πρόλογος του διευθυντο" του Σικελικού 
Ιδρύματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών καθηγητού Bruno Lavagnini, 
εις τον όποιον εκτίθεται ή σημασία του προβλήματος της αύθεντικότητος τών επι
στολών τοϋ 'Απολλώνιου του Τυανέως καΐ ή ανάγκη της επανεξετάσεως του θέ
ματος μετά την έκφρασθεΐσαν υπό του R Bentley ύπόνοιαν δια την γνησιότητα 
τών επιστολών. 

Ό σ. εις το κεφάλαιον «Εκδόσεις και Χειρόγραφα» (σελ. 9—14) συνοψίζει 
την ίστορίαν τών γενομένων εκδόσεων τών επιστολών του 'Απολλώνιου άπο της 
πρώτης εκδόσεως του 1498 (ύπο του Bartolomeo Giustinopolitano ) ως την εκ-
δοσιν του Kayser (Ζυρίχη 1844), ή οποία καί έπανεξεδόθη κατόπιν, και παραθέ
τει πίνακα χειρογράφων κωδίκαν οι όποιοι παραδίδουν έπιστολάς του 'Απολλώ
νιου (Γ—ΙΖ' αι.). 

Εις το έπόμενον κεφάλαιον «Συνοπτική ιστορία του θέματος» (σελ. 15—20) 
εκτίθενται αϊ διατυπωθεΐσαι άπό4εις δια τήν γνησιότητα τών επιστολών του 
'Απολλώνιου υπό του Cichorius, Norden, Meyer, Schmid, Hempel, Wilamowitz, 
Solmsen, Grosso, Petzke. Ai απόψεις αύται δεν απαντούν ικανοποιητικώς εις το 
τεθέν ερώτημα της γνησιότητος τών επιστολών. 

Ό °~· ακολούθως («'Αναλυτική έξέτασις του έπιστολαρίου» σελ. 20—62) εξε
τάζει μίαν προς μίαν τας 117 γνωστάς έπιστολάς, παραθέτει τάς εκτεθείσας δι' 
έκάστην απόψεις, αποφαίνεται επ' αυτών, προσθέτει δε εις το έπιστολάριον του 
Απολλώνιου του Τυανέως τρεις ακόμη έπιστολάς (αποσπάσματα εκ του β' βι
βλίου της 'Ανθολογίας του Στοβαίου). Έ κ της αναλυτικής αυτής εξετάσεως προ-
πτει δτι το έπιστολάριον του 'Απολλώνιου, ώς παραδίδεται, πρέπει να θεωρηθή 
γνήσιον. "Η γνησιότης δεν αντιτάσσεται ούτε εις λόγους γλωσσικούς ούτε εις λό
γους ύφους οΰτε εις λόγους ιστορικούς. Ό σ. καταλήγει εις δικαίωσιν του Φιλο-
στράτου, ό όποιος εν τέλει άπεδέχετο Ολας τάς έπιστολάς του 'Απολλώνιου γνή
σιας, καί συμπεραίνει δτι δεν υπάρχουν σταθεραί καί βέβαιοι βάσεις δια τήν άρνη-
σιν της γνησιότητος. 

Me το τελευταΐον κεφάλαιον της διατριβής («Αϊ έπιστολαί ώς αύτοβιογραφι-
κον στοιχεΐον της προσωπικότητος του Απολλώνιου», σελ. 63—80) ό σ. παραθέ-
των σχετικά χωρία συνάγει στοιχεία δια τάς απόψεις τοϋ Άπολλωνίου επί θρη
σκευτικών, κοινωνικών καί άλλων θεμάτων, τα παραβάλλει προς τήν βιογραφίαν 
του Φιλοστράτου καί συμπεραίνει δτι αϊ Έπιστολαί υπήρξαν πηγή της βιογρα
φίας καί ουχί αντιστρόφως δτι αί έπιστολαί έδημιουργήθησαν επί τή βάσει στοι
χείων της βιογραφίας του Φιλοστράτου. 

"Ο σ. εξέθεσε κατά συστηματικον καί εύσύνοπτον τρόπον το πρόβλημα καί πα
ρέσχε ίκανοποιητικήν λύσιν. 'Αναμένεται πλέον ή προαναγγελθείσα ύπο του Filippo 
D' Oria (της Νεαπόλεως) εκδοσις τών επιστολών του Φιλοστράτου καί επισημαί
νεται δι' άλλην μίαν φοράν ή παραγωγικότης του Σικελικού Ιδρύματος Βυζαντινών 
καί Νεοελληνικών στ ουδών ύπο τήν διεύθυνσιν του φιλέλληλος Bruno Lavagnini. 
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