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Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. 30. Band. Teubner (Leipzig) 
1984, σελ. 130 + 17 πίνακας. 

To Archiv είναι το άρχαιότερον περιοδικόν σύγγραμμα (εναρξις εκδόσεως το 
1900), το όποιον εξυπηρετεί κατά κύριον λόγον την Παπυρολογίαν. Με μίαν ακόμη 
πλειάδα περιοδικών παρομοίου περιεχομένου ή Παπυρολογία έτυχε να ύπηρετήται 
καλύτερα άπό όλους τους έπιστητούς κλάδους της αρχαιογνωσίας. Τούτο προέκυψε 
κατά φυσικόν τρόπον, διότι ή Παπυρολογία κατά τον παρόντα αίώνα καταξιώθηκε ώς 
επιστήμη και απέσπασε προς το μέρος της διαπρεπείς μελετητάς του αρχαίου κόσμου. 

Τό Archiv διακρίνεται διά την συμβολήν του προς την κατεύθυνσιν αυτήν μέ τό 
πάντοτε εύπρόσδεκτον άπό τον παπυρολόγον περιεχόμενον. Φιλοξενεί, ώς γνωστόν, 
εργασίας, ή συμβολή των οποίων εις τήν πρόοδον της Παπυρολογίας είναι έκ των 
προτέρων δεδομένη. 

Ό 30ός τόμος αρχίζει μέ μίαν εξαιρετικώς χρήσιμη ν συλλογήν Βερολινείων πα
πύρων (Αριθ. 21208, 21203, 21207, 17018-21218, 13231-21201-21202), πού περιέ
χουν αποσπάσματα άπό τό άρχαΐον άττικόν δράμα. Ή συλλογή εκδίδεται άπό τον 
Herwig Maehler. Τα αποσπάσματα αυτά περιέχουν στίχους άπό τον Αϊαντα του Σοφο
κλέους (στ. 921-927, 950-957), του Εύριπίδου τάς Βάκχας (στ. 198-206, 226-235, 
1053-1054, 1081-1083), τάς Φοινίσσας (στ. 1383-1387, 1415-1418, και άλλος πάπυ
ρος τους στ. 493-503, 505-512, 533-534, 543-548, 565-569, 591-597, 601-605, 615-
619, 684-703, 719-739, 828-833, 846-851, 861-867,989-934, 1079-1095, 1113-1129), 
τήν Μήδειαν (στ. 410-427, 501-510, 546-547, 549-554, 838-841, 884-887, 1054-1056, 
1059-1064, 1098-1103), και τέλος του 'Αριστοφάνους τήν Είμήνην (στ. 141-152, 175, 
178-187, 194-200), τους Άχαρνής (στ. 593-601, 608-617, 622-625, 631-641, 646-656, 
661-663, 686'689, 725-728, 747'758, 762-786, 791-803, 807-829, 904-936, 941-976), 
τους .Βατράχους (στ. 1458-1460, 1493-1496), τους 'Όρνιθας (στ. 819-829, 859,864) και 
τον Πλουτον (στ. 134-144, 170-173, 289-293, 311-319, 326-355). Εξέθεσα σκόπιμα 
τους αριθμούς τών στίχων, διά ν' άντιληφθή ό αναγνώστης αμέσως τήν σημαντικήν έ-
κτασιν του κειμένου πού έχει διασωθη είς τους δημοσιευόμενους έδώ παπύρους και να 
διαισθανθή τήν συμβολήν του παπυρικού αυτού κειμένου είς τήν κριτικήν έπεξεργα-
σίαν τών αντιστοίχων αποσπασμάτων πού ευρίσκονται εις τα μεσαιωνικά χειρόγραφα. 
Τήν κριτικήν αυτήν έπεξεργασίαν επιχειρεί είς τήν συνέχειαν ό Maehler, χωρίς όμως 
να έξαντλή δλην τήν χειρόγραφον παράδοσιν. Τό παπυρικόν κείμενον παρουσιάζεται 
κατά «διπλωματικήν» εκδοσιν (δηλαδή χωρίς τονικά σημεία καί σημεία στίξεως), καί ή 
ίδία μέθοδος ακολουθείται καί είς τα συμπληρώματα, δπου υπάρχουν χάσματα είς 
τους παπύρους, έπΐ τη βάσει τών έντυπων εκδόσεων. Ό τελευταίος δμως αυτός λόγος 
μας αναγκάζει να έκδώσωμεν τό κείμενον, τόσον τό παπυρικόν δσον καί αυτό εντός 
τών χασμάτων, κατά τον συνήθη τρόπον τών κριτικών εκδόσεων. 

Είναι άξιον προσοχής τό γεγονός δτι έδώ, δπως και είς άλλας περιπτώσεις εκδό
σεως φιλολογικών παπύρων, τό παπυρικόν κείμενον σπάνια έπεβεβαίωσε διορθώσεις 
νεωτέρων φιλολόγων. 'Εξ άλλου δε έργασίαι αυτού του είδους απετέλεσαν συχνά άν-
τικείμενον διδακτορικών διατριβών καλύπτοντας τήν έλλειψιν καί άδυναμίαν ανευρέ
σεως θεμάτων έκ μέρους τών κλασσικών φιλολόγων. 
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Ή επομένη εργασία, έκπονηθεΐσα από τον Wolfgang Luppe, αναφέρεται είς τήν 
Ύπόθεσιν «Φρίξος δεύτερος» του Εύριπίδου. Πρόκειται δια κείμενον το οποίον έδημο-
σιεύθη το πρώτον είς τήν σειράν των Όξυρρυγχείων παπύρων (αριθ. 3455), και έχρη-
σιμοποιήθη έκτοτε από τους μελετητάς των παπύρων του Εύριπίδου. Ό Luppe προ
βαίνει είς βελτιωμένην έκδοσιν παρουσιάζων συγχρόνως και δλην τήν περί τήν Ύπό
θεσιν αυτήν χειρόγραφον παράδοσιν. 

'Ακολουθεί ή εργασία του Claudio Gallazzi πάνω σέ επτά όστρακα άπό τήν Φιλα-
δέλφειαν, τα όποια ευρίσκονται σήμερον εις τό Αίγυπτιακόν Μουσείον του Βερολί
νου. Πρόκειται για εφήμερα ολιγόστιχα σημειώματα αναφορικά με τήν μεταφοράν 
ώρισμένων αγαθών. 

Είς τήν συνέχειαν ô G. Poethke μαζί με τον P.J. Sijpesteijn εκδίδουν 10 παπύ
ρους, οί όποιοι ανήκουν επίσης είς τήν μεγάλην συλλογήν του Βερολίνου. Είναι λογα
ριασμοί καί αποδείξεις, πού αναφέρονται σέ τρέχοντα θέματα της καθημερινής ζωής. 
Έκτος άπό τους αριθμούς καί τάς συντομογραφήσεις (θέμα ενδιαφέρον για τήν έξέτα-
σιν της μορφής τής γραφής), προσφέρουν ίκανόν ύλικόν δια τήν οίκονομικήν ίστο-
ρίαν της Αίγύπτου κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αίώνας. 

Τό 1933 ô Η. Kase, Jr. έξεπόνησε διδακτορικήν διατριβήν εκδίδοντας ένα παπύ-
ρινον κύλινδρον μέ φορολογικόν περιεχόμενον, καί μέ τίτλον A Papyrus Roll of the 
Princeton Collection. Ή έπανεξέτασις του πρωτοτύπου άπό τους Roger S. Bagnali καί 
Klaas Α. Worp έδειξε πώς έπανέκδοσις του κειμένου ήτο αναγκαία. Έτσι οί δύο αυτοί 
μελετηταί προέβησαν εις έρευναν πού αναφέρεται είς τήν περιγραφήν τής γραφής των 
διαφόρων γραφέων, είς νέαν τακτοποίησιν του παπύρινου κυλίνδρου, είς άναγραφήν 
των φόρων καί των φορολογουμένων, είς παρουσίασιν τών αξιωματούχων τών εντε
ταλμένων είς τό φορολογικόν σύστημα καί τέλος είς τήν έκδοσιν αύτοΰ τοΰ κειμένου. 
Έκτος άπό τό «φορολογικόν» περιεχόμενον τό κείμενον παρουσιάζει ενδιαφέρον καί 
άπό γλωσσικής απόψεως, πράγμα πού προσελκύει αμέσως τον άσχολούμενον μέ τήν 
ίστορίαν τής ελληνικής γλώσσης. 

Ή έκδοσις εΐναι είς τό σύνολον της άρτία, καί δικαιώνει τον κόπον τής ενασχο
λήσεως μέ κείμενον, τό όποιον ήδη έχει ίδή τό φως τής δημοσιότητος, άλλα πλημμε
λώς. 

Αί έπόμεναι δύο έργασίαι αναφέρονται είς κοπτικούς παπύρους. Είς τήν πρώτην. 
άπό τόν Walter Beltz εκδίδονται πάπυροι μέ μαγικόν περιεχόμενον, είς τήν δευτέραν, 
άπό τόν Randall Stewart εκδίδονται δύο όστρακα μέ περιεχόμενον άνάλογον τής ση 
μερινής «φορτωτικής». 

'Ακολουθούν βιβλιοκρισίαι (άπό τους G. Poethke καί R. Koerner), πίναξ χριστια 
νικών παπύρων (άπό τόν Kurt Treu), αναγράφεται ή κίνησις τών βιβλίων, καί τό πε 
ριοδικόν τελειώνει μέ φωτογραφίας (17 τόν αριθμόν) σχετικάς μέ τά δημοσιευόμενο 
άρθρα. 

Είς τάς 130 σελίδας (έκτος τών πινάκων) του περιοδικού ευρίσκει κανείς τό ποι 
κίλον καί πρωτότυπον περιεχόμενον τών δημοσιευομένων εργασιών, πού δικαιολογεί 
τήν ύψηλήν στάθμην τοΰ περιοδικού, είς τήν οποίαν έχει καταξιωθή, δικαιώνει τή\ 
παγκόσμιον αύτοΰ φήμην καί Ικανοποιεί τόν παπυρολόγον, ô όποιος βλέπει αίσιόδοξο 
νά διαγράφεται ανοδική καί αύξουσα ή μελλοντική πορεία τής Παπυρολογίας. 
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