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Τό έτος 1927 δημοσίευσε ό Ιω ά ννη ς Συκουτρής στό περιοδικό 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren 
Kirche (ZNTW), τ. 26 (1927), σσ. 210-212 τό άρθρο «Ein neues Papiaszitat». 
Στό άρθρο αύτό ό Συκουτρής ξεκινά άπό ένα χωρίο ενός έγκωμίβυ τοΰ 
βυζαντινοΰ λογίου Μανουήλ ή Μαξίμου ' Ολοβώλου, πού είχε δημοσιεύσει 
τό προηγούμενο έτος ό Ξ. Σ ιδερίδης1, όπου ό Ό λόβω λος άναφέρει ώς πηγή 
του τόν Παπία2, καί διατυπώνει τήν άποψη ότι πρόκειται γιά τόν Παπία 
Ίεραπόλεως, τόν πατέρα τής Ε κ κ λ η σ ία ς3. Τήν άποψη αύτή άνασκεύασετό 
έπόμενο έτος ό G. Goetz σέ άρθρο του στό ϊδ ιο  περιοδικό: Πρόκειται γιά τό 
γλωσσογράφο Παπία, τόν λεγόμενο Λομβαρδό (11ος αϊ. μ.Χ.)4, ένα 
συγγραφέα γνωστό κυρίως γιά τό έργο του Elementarium doctrinae 
rudimentum, πού είχε πλατιά διάδοση κατά τούς άμέσως μετά τό συγγραφέα 
αιώνες5.

Στό παρόν άρθρο άποσκοπεΐται ή ένίσχυση τής άποψης τοΰ G. Goetz 
γιά τή σχέση 'Ολοβώλου - λεξικογράφου Παπία (ό δεύτερος πηγή τοΰ 
πρώτου) μέ τήν προσθήκη νέων στοιχείων καί γίνεται προσπάθεια νά 
έξαχθοΰν συμπεράσματα σχετικά μέ τή γνησιότητα τής βυζαντινής μετάφρα
σης «Περί τόπων διαλεκτικής» τοΰ 'Ο λοβώλου καί τόν τρόπο διείσδυσης 
τοΰ Λεξικοΰ τοΰ Παπία στό Βυζάντιο.

1. Ξ. Σιδερίδης, Μανουήλ Ό λοβώ λου, Έ γκώ μ ιον  εις Μ ιχαήλ Η ' Παλαιολόγον, 
Έ πετηρίς ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 3 (1926) σσ. 168-191. Τό έγκώμιο αύτό ώστόσο είχε 
δημοσιεύσει ήδη τό 1906 ό Max. Treu, Manuelis Holoboli orationes (Programm des Königlichen 
Victoria Gymnasiums zu Potsdam), Potsdam 1906, I σσ. 30-50.

2. «ώς ιστορεί Παπίας», M. Treu, δ.π., σ. 45 στ. 13, Ξ. Σιδερίδης, δ.π., σ. 186 στ. 12.
3. Πρβλ. 7. Συκουτρή, δ.π., σ. 210.
4. Πρβλ. G. Goetz. Papias von Hierapolis oder der G iottograph? ZNTW  27 (1928) σ. 348.
5. Ά π ό  τή σχετικά πλούσια βιβλιογραφία γύρω άπό τόν Παπία καί τό έργο του πρβλ. 

έντελώς συνοπτικά G. Goetz, RE VII 1, (1910) 1455 έξ. Πολύτιμη άκόμη καί σήμερα είναι ή 
αναλυτική μελέτη τοΰ ίδίου «Papias und seine Quellen», Sitzungsberichte der Königl. Akademie 
der Wissenschaften, Philos. - philol. Klasse, München 1903, (πρβλ. τοΰ ίδίου Corp. Gloss. Latin., 
t. 1, 1894, σσ. 172-184). Τό Elementarium doctrinae rudimentum έκδίδει στή σειρά «Test! e 
Documenti per lo Studio delP Antichitä» (LVIII) ή V. de Angelis(μέχρι στιγμής έκδόθηκαν μόνο 
δύο τεύχη πού καλύπτουν μέρος τοΰ γράμματος Α): Papiae Elementarium Littera Α, recensuit V. 
de Angelis I, II, Gisalpino Goliardica, Milano 1977, 1978. Στήν Introduzione πού προτάσσεται 
τής κριτικής έκδόσεως τοΰ κειμένου (στό τεΰχος I) δίνεται μιά σύντομη, άλλά συγχρόνως πολύ 
έμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά μέ τό συγγραφέα καί τή συγγραφική του δράση, τή διάδοση 
καί χειρόγραφη παράδοση τοΰ έργου του Elementarium doctrinae rudimentum καί τή σχετική 
βιβλιογραφία.
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Ή  εκπόνηση τής διδακτορικής μου διατριβής «Eine byzantinische 
Übersetzung von Boethius’ De hypotheticis syllogismis» (κατατέθηκε στό 
Πανεπιστήμιο τοΰ Mannheim τό 1979) μέ οδήγησε καί στή βυζαντινή 
μετάφραση τοΰ έργου τοΰ Βοηθίου De differentiis topicis, πού έχει έκδοθεΐ 
από τόν M. I. Wegelin στό Augsburg τό 1604 άπό τρία χειρόγραφα τοΰ 
Μ ονάχου6, τής όποίας άρχισα νά ετοιμάζω κριτική έκδοση χρησιμοποιών
τας ώς βάση τόν κώδικα Vaticanus graecus 207, ff. 237v-273r?. Κατά τή 
διάρκεια αυτής τής εργασίας διαπίστωσα μία δεύτερη μνεία τοΰ Παπία. 
Παραθέτω τό σχετικό χωρίο σύμφωνα μέ τήν έκδοση τοΰ Wegelin8 δίνοντας 
σέ παρένθεση τις lectiones variae τοΰ Vat. gr. 207 (στό εξής V)9:

«πάλιν εΐ τις τούς μαύρους μή έχειν όπλα ςηλονεικών εΐποι (εϊπη V), διά 
τοΰτο αύτούς οπλοις μή χρήσθαι (χράσθαι V), ότι τούτοις ό σίδηρος 
ελλείπει, ό τόπος άπό (τής add. V) ϋλης. μεγίστη πρότασις, όπου ή υλη 
έκλείπει καί τό έκ τής ΰλης άπαρτιζόμενον έκλείπει».

Στή λέξη «μαύρους» τοΰ παραπάνω χωρίου, πού είναι μετάφραση 
άντίστοιχου κειμένου τοΰ έργου τοΰ Boethius, De differentiis topicis (1. II, PL 
64 1189D: Rursus si quis Mauros arma non habere contendat, dicet idcirco eos 
armis minime uti, quod his ferrum desit. Maxima propositio, ubi materia deest, 
et quod ex materia efficitur, desit.) παρατηρεί ό βυζαντινός λόγιος σέ σχόλιό 
του10 τά έξής: «Μαΰροι έθνος ών ή χώρα μαυριτανία διά τό μέλαν τής δψεως 
ώς φησιν ό παρά (περί V) λατίνοις ιστορικός Παπίας (πατίας V), τών έκεΐσε 
οΐκούντων άνδρών. τήν αύτήν δέ φησιν είναι μαυριτανίαν, τήν (om. V) καϊ 
σημηδείαν (σουμηδίαν V) καί τρεις δέ ούτος ονομάζει (ονομάζει ούτος V) 
μαυριτανίας».

Συνέχεια τοΰ σχολίου στόν V (πού παραλείπεται στήν έκδοση τοΰ 
Wegelin, έπειδή προφανώς δέν τό παρέχουν οί κώδικές του):
«Μαΰροι έθνος οί καί Μαυρούσιοι:

ούκ έχουσιν όπλα σίδηρος ελλείπει Μαΰροι

6. A. M. S. Boethij de differentiis topicis libri quatuor: tres priores quidem non tarn 
metaphrasi quam scholijs graecis incerto autore: quartus vero latine saltem, sed ex recognitione ad 
vetustas membranas: e coddd. (sic) mss. Bibliothecae Augustanae sic primum editi, a M. Iohanne 
W egelino Augustano. Augustae Vindelicorum apud Pavidem Francum. Anno Christi MDCIV.

7. Πρβλ. J. Mercati - P. F. de Cavalieri. Codices Vaticani graeci, t. I, Codices 1 - 329, Roma 
1923, σ. 251. Ή  εργασία αΰτή έμεινε πίσω, έπειδή δόθηκε προτεραιότητα στή διδακτορική 
διατριβή.

8. δ.π. (σημ. 6), σ. 78.
9. f. 255'.
10. πρβλ. M. I. Wegelin, δ.π., σ. 240.
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τό πρόβλημα έκ συμβεβηκότος· μεγίστη πρότασις, όπου ή ϋλη έλλείπει καν 
τό έκ τής ϋλης άπαρτιζόμενον ελλείπει: ό τόπος άπό τοΰ γενικού αιτίου:-» 

Τό σχόλιο αύτό τοΰ 'Ολοβώλου έχει πηγή του τίς «γλώσσες» «Mauri», 
«Mauritaniae», «Mauritania» καί «Maurosia» τοΰ Παπία. Αυτό γίνεται 
εμφανέστερο άπό μιά άπλή παράθεση" των παραπάνω «γλωσσών» (τονίζω 
όσα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σέ σύγκριση μέ τό βυζαντινό σχόλιο): 

α) Mauri prius medi dicti sunt qui medi & armenii ad Libyes iuncti 
fuerunt. Persae vero cum getulis: mauri & numidae sic sumpsere exordium: 
medi enim & armenii & persae in hispaniam amisso duce hercule transuecti 
sunt in africam navibus proximos nostro mari locos occupantes. Nam in initio 
getuli africam & libyes habuere: sed persae secum getukis miscuerunt: qui per 
solitudines diversas vagantes: semetipsos numidas appellaverunt: id est vagos 
et incertos: medi autem & armeni accessere libyis: qui prius mare africum 
agitabant. Getuli vero magis sub sole nomen eorum paulatim libyes corrupere 
barbara lingua mauros pro medis appellantes: licet mauri ob colorem a graecis 
vocentur. graeci enim nigrum mauron dicunt. calore quippe afflati speciem atri 
coloris ducunt.

ß) Mauritaniae tres sunt id est sitifensis quae sitifi oppidum habuit: et 
caesariensis ubi civitas caesarea fuit: & tingitania a tingi civitate: quae utraeque 
provinciae sibi coniunctae ob Oriente numidiam habent. a septentrione mare 
magnum: ab occasu flumen malbam: a meridie montem atrixim: qui siscernis 
inter saecunda terram & harenas iacentes usque ad oceanum. M auritania vero 
tingitania ultima africae exurgita montibus septem habens ab Oriente flumen 
malbam: a septentrione fretum gadinanum: ob occiduo atlanticum: a meridie 
gaulalum gentes usque ad oceanum hesperium.

γ) Mauritania ob colorem populi dicta est: mauron enim graece nigrum 
significat.

δ) Maurosia: gens maurorum:
Πρίν άπό τήν άντιβολή τοΰ ελληνικού κειμένου μέ τή λατινική του 

πηγή θά ήθελα νά προτάξω τήν εξής παλαιογραφική παρατήρηση:
Ό  'Ολόβωλος παρατηρεί δτι ό Παπίας ισχυρίζεται πώς ή Μαυριτανία 

είναι ή ϊδια  μέ τή Σημηδεία. Ό  κώδικας Vat. gr. 207 παραδίδει τή γραφή 
«Σουμηδίαν». Δέν έξήτασα τίς γραφές στό σημείο αύτό άλλων χειρογράφων 
πού παραδίδουν τό έργο αύτό12, άλλά πιστεύω δτι πρέπει νά διορθώσουμε τό 
κείμενο σέ «Νουμιδίαν». Στή διόρθωση αύτή μάς οδηγεί τό κείμενο τοΰ

11. Σύμφωνα μέ τή φωτοτυπική ανατύπωση στό Bottega d’Erasmo, Torino 1966 τής έκδοσης 
Papias Vocabulista, impressum Venetjis per Philippum de pincis M antuanum. Anno domini 
MCCCCXCVI die XIX Aprilis. Regnante serenissimo Augustino Barbadico. Venetiarum duce 
felicissimo, σ. 197. Δυστυχώς ή έκδοση τής de Angelis δέν εχει φτάσει στό γράμμα πού μας 
ένδιαφέρει.

12. Τό έργο παραδίδεται σέ 20 τουλάχιστον χφφ.' πρβλ. Wendel, RE XX 2 (1950) 2247- Max. 
Treu, Manuel Holobolos, BZ 5 (1896) σ. 553' Ag. Pertusi, La fortuna di Boezio a Bizanzio, 
Annuaire de l’Institut de Philologie et d ’Histoire Orientales et Slaves XI (1951) σ. 315.
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Παπία πού μιλά γιά Numidiam καί Numidas. Ή  γραφή «Νουμιδίαν» πού 
πρέπει νά είχε ό *codex holobolensis13 διαβάστηκε καί άντιγράφηκε 
λανθασμένα ώς «Σουμηδίαν» άπό τό γραφέα τοΰ κώδικα V καί στή συνέχεια 
παραφθάρηκε σέ «Σημηδείαν».

Ή  παρανόηση τοΰ γραφέα τοΰ κώδ. V όφ είλετα ι’ίσως στό γεγονός ότι 
έκανε σύγχυση τής Νουμιδίας μέ τή Σουματία ή Σουμητία ή Σουμήτεια, πόλη 
τής Α ρκαδίας, πού παραδίδεται στόν Παυσανία VIII 3, 4. 36, 8 καί στό 
Στέφανο Βυζάντιο s.v. Σουματία14.

"Αν συγκρίνει τώρα κανείς τό έλληνικό κείμενο μέ τίς «γλώσσες» τοΰ 
Παπία πού παρατέθηκαν, παρατηρεί τά έξής:
1. Τό πρώτο μέρος τβΰ σχολίου, δηλ. «Μαΰροι... οϊκούντων άνδρών», είναι 

περιληπτική άπόδοση καί συνάμα συμφυρμός τοΰ τελευταίου μέρους τής 
«γλώσσας» Mauri καί τής «γλώσσας» Mauritania.

2. Στό δεύτερο μέρος τοΰ σχολίου, δηλ. «τήν αυτήν ... (σουμηδίαν V)» παρα- 
τηρεΐται παρανόηση σχετικών χωρίων τών «γλωσσών» Mauri καί Mauri- 
taniae: ό Παπίας δέν ταυτίζει πουθενά τή Μαυριτανία μέ τή Νουμιδία.

’Ίσω ς στήν παρανόηση αυτή μπορεΐ κανείς νά διακρίνει τήν ταύτιση τών 
Μαυρουσίων ή Μαύρων μέ τούς Νουμίδες πού ήταν διαδεδομένη σέ μετα
γενέστερους συγγραφείς ( ’Αππιανός, B.C. II 44, Amm. Marc. XXIX 5, 
Προκόπ. Vand. II 4)15.

3. Τό χωρίο «καί τρεις δέ... μαυριτανίας» είναι ή άπόδοση τής άρχής τής 
«γλώσσας» Mauritaniae.

4. Τέλος τό χωρίο «Μαΰροι έθνος οί καί Μαυρούσιοι» είναι έπίσης άπευ- 
θείας άπόδοση τής «γλώσσας» Maurosia.
'Επομένως τό σχόλιο τοΰ 'Ο λοβώλου στό σύνολό του άποτελεΐ 

περιληπτική ή άποσπασματική άπόδοση περισσότερων λατινικών «γλωσ
σών» σέ συμφυρμό, άκριβώς όπως καί τό σχόλιο σχετικά μέ τήν ’ Ιάνουα καί 
τόν Ίά ννο  τοΰ εγκωμίου πρός τόν αύτοκράτορα Μ ιχαήλ Η ' Π αλαιολόγο16.

Στό σημείο αύτό άξίζει νά άναφερθεΐ καί μιά τρίτη χρήση τοΰ λεξικοΰ 
τοΰ Παπία άπό τόν ' Ολόβωλο καί μάλιστα χωρίς νά άναφέρεται τό όνομα 
τοΰ λατίνου λεξικογράφου. Πρόκειται γιά ένα σχόλιο πού παραδίδεται μόνο 
στόν κώδικα V f.238r (επομένως λείπει άπό τήν έκδοση τοΰ Wegelin, σ. 189 
έξ.): «Δύο Κάτωνες άδονται παρά Λατίνοις: ό ρωμαίος καί ό ΰτικαϊος». 
Πρόκειται καί πάλι γιά περιληπτική άπόδοση τής «γλώσσας» Catones τοΰ 
Elementarium τοΰ Παπία: Catones duo dicuntur fuisse amatores virtutis: maior 
censorinus avunculus minoris: philosophorum perititissimus: Minor nepos eius 
rigidus dictus est & uticensis: qui uticae se interfecit.

13. Τό μή σωζόμενο αρχέτυπο αύτόγραφο τοΰ 'Ολοβώλου.
14. πρβλ. Bölle RE IV Α, 1 (1931) 885.
15. πρβλ. Α Dictionary of Greek and Roman Geography, by Various Writers, Edited by 

William Smith. London 1869/1872, τ. II, σ. 453.
16. πρβλ. J. Sykutris, δ.π., σ. 210 καί G. Goetz. δ.π. Έ κ εΙ πρόκειται γιά  παραφραστική καί 

περιληπτική άπόδοση σέ συμφυρμό τών «γλωσσών» Ianua, Ianus τοΰ Παπία.
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'Ο  Ό λόβω λος δέν άναφέρει γνά τόν Κάτωνα τόν πρεσβύτερο όσα έχει τό 
λατινικό σχόλιο, άλλά σχηματίζει τόν δρο «ό φωμαΐος»17 καταναλογίαν 
πρός τό «καί ό ότικαΐος» (πού όμως τόν αντλεί άπό τό λατινικό του πρότυπο).

Συνοψίζουμε:
Ε κτός άπό τό σχόλιο πού έπεσήμανε ό G. Goetz ό Ό λόβω λος έχει 

τουλάχιστον άκόμη δύο σχόλια («Μαΰροι» - «Κάτωνες») σέ μορφή 
«γλωσσών» γιά τά όποια χρησιμοποίησε ώς πηγή τό λατίνο λεξικογράφο 
Παπία. Στά δύο πρώτα αναφέρει τήν πηγή του (καί μάλιστα μέ παρόμοιο 
φραστικό τρόπο: «ώ, ιστορεί Παπίας»18 - «ώς φησιν ό παρά λατίνοις 
ιστορικός Παπίας»19), όχι όμως στό τρίτο.

Μετά τήν παράθι ση τών δύο παραπάνω περιπτώσεων, όπου ό βυζαντινός 
λόγιος χρησιμοποίησε ώς πηγή (επώνυμα καί άνώνυμα) τό Elementarium τοΰ 
Παπία, θεωρώ άπαραίτητο νά έπεκταθώ σέ ορισμένες διαπιστώσεις πού 
προκύπτουν άμεσα άπό όσα έχουν εκτεθεί:
1. Τό γεγονός ότι καί στό έγκώμιο (άναμφισβήτητα έργο τοΰ ' Ολοβώλου) 

καί στό «Περί τόπων διαλεκτικής» χρησιμοποιείται ώς πηγή ό Παπίας 
(άξιοπρόσεκτη είναι ή παρεμφερής λεκτική έκφραση στήν έπώνυμη 
μνεία τοΰ λατίνου λεξικογράφου, βλ. παραπάνω) καί άκολουθεΐται ή 
ίδια τεχνική στήν άπόδοση τών λατινικών «γλωσσών» (συμφυρμός, 
περιληπτική ή άποσπασματική άπόδοση) ενισχύει τή θετική στάση 
απέναντι στό πρόβλημα τής γνησιότητας20 τής βυζαντινής αυτής «μετά
φρασης» τοΰ έργου τοΰ Βοηθίου De differentiis topicis άπό τό Μανουήλ 
ή Μάξιμο Ό λόβω λο.

2."Ενας άλλος προβληματισμός στόν όποιο μάς οδηγεί αυτή καθαυτή ή 
χρήση ενός μεσαιωνικού λατίνου λεξικογράφου τής Λομβαρδίας άπό 
ένα βυζαντινό συγγραφέα στήν έποχή άμέσως μετά τήν άναστήλωση 
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας άπό τό Μ ιχαήλ Η ' Παλαιολόγο είναι ό 
τρόπος διεισδύσεως αύτοΰ τοΰ λατινικοΰ έργου στήν πρωτεύουσα τής 
ορθόδοξης Α νατολής.

17. Ό  «Ρωμαίος Κάτων» άναφέρεται έμφαντικά καί στό έγκώμιο (βλ. Ξ. Σιδερίδης, δ.π., σ. 
186 στ. 35 καί M. Treu, δ.π., I. σ. 46 στ. 3): «δικαιότερον... καί τοΰ ρωμαίου έκείνου Κάτωνος» 
(πρβλ. M. Treu, δ.π., II. σ. 97 στ. 32 έξ.: « '.νονήσει μέν ύπερηκόντισας Κάτωνα»).

18. J. Sykulris, δ.π., σ. 210.
19. βλ. παραπάνω, σ. 62.
20. Α ναδρομή  στήν ιστορία τοΰ προβλήματος καί επανεξέτασή του έπί τή βάσει 

παλαιογραφικών καί άλλων κριτηρίων έπιχειρώ  στό κεφάλαιο «Die Autorschaft und die Zeit der 
Entstehung der griechischen Übersetzung» τής διδακτορικής μου διατριβής (βλ. σ. 1). Στό 
κεφάλαιο αύτό ασχολούμαι μέ τή γνησιότητα καί τών δύο βυζαντινών μεταφράσεων (τοΰ De 
hypotheticis syllogismis καί τοΰ De differentiis topicis τοΰ Βοηθίου), γιατί καί ο ί δύο 
παραδίδονται ώς έργα τοΰ Ό λοβώ λου. Τελικά καταλήγω σέ θετική απάντηση στό πρόβλημα 
τής πατρότητας τών έργων. Ε π ε ιδ ή  δμως ή διδακτορική μου διατριβή βρίσκεται άκόμη στό 
στάδιο τής έκτύπωσης, παραπέμπω γιά τό πρόβλημα στόν A. Pertusi, δ.π., σσ. 312-315 καί στόν 
Wendel, δ.π., 2247 έξ.
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Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά παραθέσω τή θέση πού υποστήριξα στό 
πρόβλημα πώς βρέθηκαν ή Διαλεκτική καί οί 'Υ ποθετικοί Συλλογισμοί τοΰ 
Βοηθίου στήν Κωνσταντινούπολη, ώστε νά μπορέσει νά τά μεταφράσει στά 
έλληνικά ό Ό λ ό  βώλος21:
«Während des lateinischen Kaisertums werden also gelehrte lateinische 
Theologen aller Wahrscheinlichkeit nach auch Codices scholastischen Inhalts 
nach Konstantinopel gebracht haben, die als Vorlage für die griechischen 
Übersetzungen in Anspruch genommen werden konnten». Είναι πολύ πιθανό 
μεταξύ τών άλλων έργων νά μεταφέρθηκε στή λατινοκρατούμενη Κωνσταν
τινούπολη καί τό Elementarium τοΰ Παπία, πού άλλωστε είχε πλατιά 
διάδοση καί χρήση κατά τό 12ο καί 13ο αιώνα22, καί έτσι τό χρησιμοποίησε 
ώς πηγή του ό «άξιολογώτατος ρήτωρ κυρός Μάξιμος ό ’ Ολόβωλος»23.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δ. Νικήτας

21. Τό πρόβλημα συζητεΐται άναλυτικά στό κεφάλαιο «Die lateinische Vorlage des 
Holobolos (HL)» τής διατριβής μου. Θεωρώ περιττό νά έπαναλάβω έδώ τά στοιχεία πού 
παραθέτω έκεΐ —άρκετά άλλωστε καί έξίσου σημαντικά, ώστε μιά επιλογή άνάμεσά τους νά 
είναι άποφευκτέα.

22. Etvai χαρακτηριστικό τό γεγονός δτι άπό τούς 25 κώδικες, πού χρησιμοποίησε ή V. de 
Angelis στήν έκδοσή του, ο ί πέντε είναι τοΰ 12ου αϊ., άλλοι πέντε τοΰ 12ου-13ου αί. καί άλλοι 
τέσσερεις τοΰ Που αί. (πρβλ. V. de Angelis δ .π., I, σσ. ΧΙ-ΧΧΙΙΙ.). ' Ο G. Goelz στή μελέτη του 
«Papias und seine Q u e lle n » ^ , παραπάνω, ϋποσ. 5)σσ. 268-271 άπαριθμεΐ 87 χφφ. τοΰ 12ου αί., 
πού περιέχουν τό έργο τοΰ Παπία, καί σημειώνει δτι ό αριθμός τών χφφ. τοΰ 13-14 αί. είναι 
άκόμη μεγαλύτερος.

23. Ά π ό  τόν τίτλο τής βυζαντινής μετάφρασης «Περί υποθετικών συλλογισμών» τοΰ 
Ό λοβώ λου , Cod. Vat. gr. 207 f. 237' πρβλ. J. Mercati - P. F. de Cavalieri, δ.π., σ. 251.

Είναι μιά έλλειψη τής Introduzione τής έκδοσης τοΰ V. de Angelis δτι δέν άναφέρει κάν τό 
γεγονός οτι ό Λομβαρδός λεξικογράφος μαρτυρείται καί παρατίθεται έκτός άπό δυτικούς 
συγγραφείς καί σέ ένα βυζαντινό λόγιο, μιά μαρτυρία πού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα έξαιτίας τής 
παλαιότητάς της (χρόνος συγγραφής τών μεταφράσεων « 'Υ ποθετικοί Συλλογισμοί» καί «Περί 
τόπων διαλεκτικής» πιθανότατα τά χρόνια  1261-1267, σχετική συζήτηση στό κεφάλαιο «Die 
Entstehungszeit des Werkes und die Persönlichkeit seines Verfassers» τής διδακτορικής μου 
διατριβής).


