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того, отъ имени котораго уцѣлѣли три нервыя буквы HAI; детали изоб
ражения обычны натриптихахъ, отноеимыхъ преимущественно къ XI вѣку;
4) миніатюрный эмалевый образокъ евангелиста Марка, одинъ изъ рѣдкихъ памятниковъ визаптійской перегородчатой эмали.
Въ библіотеку Института поступило за 1907 годъ покупкою, въ обмѣнъ и пожертвованіемъ 460 новыхъ названій и 1081 томовъ, что съ
прежней наличностью составило 18366 книгъ, брошюръ и плановъ при
7483 названіяхъ.
Въ собраніе рукописей поступили три грамоты константинопольскихъ
патріарховъ; бумажный списокъ XVIII вѣка Синтагмы въ пересказѣ
іеромонаха Іакова изъ Янины съ приложениями; и наконецъ бумажный
же сборнпкъ нравоучительныхъ статей для юношества, составленный
нѣкіимъ Михаиломъ Левкополитомъ въ 1798 г. Кромѣ изданныхъ статей
сборникъ содержитъ не напечатанный, насколько удалось выяснить, эпи
граммы Георгія Коресси, извѣстнаго въ исторіи полемики противъ Латинянъ современника Льва Алляція, XVII вѣка.

3. Р А З Н Ы Й СВѢДѢНІЯ.

t Δημήτριος Βικέλας.
Εις την Κηφισίαν, το συσκιον καί μυροβόλον προάστειον των 'Αθηνών, την
7/20 του παρελθόντος Ιουλίου «μαζί μέ τ α στερνά τ ο ΰ ήλιου χ ρ ώ μ α τ α »
Ζσβυσε μία άπό τάς επιφανεστέρας, τάς πλέον εΰγενικάς και ίδεολογικως κατ'
εξοχήν θαλλούσας έλληνικάς μορφάς, ό Δημήτριος Βικέλα:. Μακρά καί πολυώδυνος νόσος, καθ' ήί Sèv ήτο δυνατόν νά κατορθώσ»] τι ή Επιστήμη, έπήνεγκεν
ήρεμα τήν είμαρμένην τύχην εις τον άβρον 'έλληνα λοχοτέχνην, τον Ινθερμον
φίλον xcû έργάτην των βυζαντιακων σπουδών.
Ό Δημήτριος Βικέλας έγεννήθη τί) 15 φεβρουαρίου 1836 έν Έρμουπόλει
της Σύρου. Ιΐόρρωθεν όμως ήτο καί ούτος Μακεδών καΐ δη έκ Βερροίας, όπου ό
πατρικός αΰτοΰ οίκος είναι έκ των αρχαιοτέρων καί των μάλλον διακεκριμένων.
Άποπερατώσας έν 'Ελλάδι τάς σπουδάς του ήκροάσατο έπειτα ανωτέρων μα
θημάτων εν τω University College τοΰ Αονδίνου, ό'που παρέμεινεν άπό τοΰ
1852—1874 ασχολούμενος εις τήν έμπορίαν, πλην όμως κομψως Θεραπεύων έκ
παραλλήλου τον έμπολαΐον καί τον λόγιον άμα Έρμήν. Μετά ταϋτα εγκα
τασταθείς έν Παρισίοις ΰπηρξεν έκε"ΐ έκ των ενεργότερων μελών της Associa
t i o n p o u r l ' e n c o u r a g e m e n t d e s é t u d e s g r e c q u e s en F r a n c e , πολλά
κις άμα άντιπροσωπευσας τήν πατρίδα του έν διαφόροις φιλολογικοϊς συνεδρίοις.
Αυτόθι, έν ΙΙαρισίοις, έγένετο τψ 1894 πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής των
'Ολυμπιακών αγώνων, κατ' εξοχήν εργασθείς δια τήν άναβίωσιν αϋτων καί διά
τον επιτυχή έορτασμόν των πρώτων τοιούτων έν Αθήναις κατά το Sap τοΰ
1896. "Εκτοτε εγκατασταθείς μονίμως έν τί) ελληνική πρωτευούση διετέλεσεν
άπό τοΰ 1899 μέχρι τοΰ θανάτου του πρόεδρος τοΰ Συλλόγου προς διά-
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δοσιν ωφελίμων βιβλίων—του' οποίου ύπηρξεν ιδρυτής καί ή ψυχή, τοΰ συλ
λόγου δηλον ό'τι εκείνου, όστις ανά το Πανελληνιον συνετέλεσε τα μάλιστα προς
έκλαίκευσιν διαφόρων επιστημονικών θεμάτων, έκδού; προς τοις άλλοις καί ούκ
ολίγα δημοσιεύματα σχετιζόμενα προς τό Βυζάντιον καί την Νεωτέραν 'Ελλάδα.
Ό Δημήτριος Βικέλας ηρξατο γράφων ηδη άπό της εφηβικής ηλικίας. Έκ
των διαφόρων μεταφραστικών και λοιπών λογογραφικών αύτοΰ ίργων μνημονευτέα ένταϋθα: Έσθηρ, τ ρ α γ ω δ ί α 'Ρακίνα καί διάφορα π ο ι ή μ α τ α (έν
Ίίρμουπόλει 1851). Σ τ ί χ ο ι (έν Αονδίνω 1862, β' ϊκδοσις έν Αθήναις 1885). Έ *
της ποιητικής ταύτης συλλογής Ικανόν μέρος μετεφράσθη γαλλιστί, ίταλιστί,
άγγλιστι καί γερμανιστί. Λουκης Ακρας, τό περίφημον νεοελληνικόν διήγημα,
είλημμένον κατά μέγα μέρος έκ της πραγματικότητος" εξεδόθη τό πρώτον
έν Αθήναις τω 1879, 8' Ικδοσις αύτοΰ τω 1892 αυτόθι μετ' εικόνων ύπο
θ . 'Ράλλη. Τοΰ Λουκη Ααρα ίχομεν μεταφράσεις εις 15 εύρωπαίκάς γλώσσας.
Δ ι η γ ή μ α τ α (έν Αθήναις 1887, β' ϊκδοσις αυτόθι 1897 μετ' εικόνων ύπο
'Ράλλη) δημ.οσιευθέντα κατά τό πλείστον το πρώτον έν τι; φιλολογική Έστίιχ,
μεταφρασθέντα γαλλιστί και άγγλιστί, τινά δε και γερμανιστί, Ίσπανιστί καί
σερβιστί,ϋε N i c o p o l i s à O l y m p i a (Paris 1885), ό'περ εξεδόθη καί ελληνιστί
(έν Αθήναις 1886). Διαλέξεις καί Άναμ.νησεις (αυτόθι 1893). Ό μ έ γ α :
Γαλεότος κατά μετάφρασιν τοΰ 'ισπανικού Echegatory (αυτόθι 1893). Σαικσπείρου δ ρ ά μ α τ α : 'Ρωμαίος καί Ίουλιέττα, Όθέλλος,Βασιλεύς Αηρ, Μάκβ-0,
Άμλέτος, "Εμπορος της Βενετίας (γ' Ικδοσις έν Αθήναις 1896) κλ. >.λ. ΑΊ άρι
στοτεχνικαί μεταφράσεις των Σαικσπειριανων δραμάτων ύπο τοΰ νεκρολογου με
νού είναι ά'ι προ παντός καταστη'σασαι γνωστόν εις το έλληνικόν δημόσιον τόν
ύπέροχον τραγικόν.
Ίδιαίτατα μνημονευτέα τα δημοσιεύματα εκείνα τοΰ κοιμηθέντος λογίου,
τά σχετιζόμενα προς τα βυζαντιακ« πράγματα:
1. Οι τ ε λ ε υ τ α ί ο ι των Παλαιολόγων. Έν -říj Πανδώρα, φυλ. 241 (τϊ]
1 Απριλίου 1860). Ανεδημοσιεύθη έν ταϊς Διαλέξεσι καί Αναμνησε-7'
α. 432 κ. Ι.
2. Περί νεοελληνικής φιλολογίας. Έν Αονδίνω 1871 (Πρβλ. Διαλέ
ξεις καί Αναμνήσεις σ. 100 κ. έ,). Έξαίρετον δια την έποχήν του.
3. Περί Βυζαντινών μ ε λ έ τ η . Έν Αονδίνω 1871. Στοχαστικώτατον β>
βλίον δι* ο'ύς χρόνους εξεδόθη.

4. Sur une traduction néo-hellénique de Prométhee et sur in
métrique contemporaine. Έν τω Annuaire de l'Associât, pour Pencoli
rag. des et. gr. Τόμ. IX (1875), σ. 97 κ. έ.
5. Sur la nomenclature moderne de la faune grecque. ΛύτόΟ·
τόμ. XII (1878), σ. 208 κ. i
6. W. Wagner, Trois poèmes grecs du moyen âge. Έν Βερολίνο·
1881. Έκ των καταλοίπων μετά τον θάνατον τοΰ Wagner έξεδόθησαν μετ
εισαγωγής τα τρία ταΰτα ποιήματα ύπο Βικέλα, όστις ποικίλως τά μάλιστ:'
είχε φανη επικουρικός προς τόν Wagner έργαζόμενον περί την μεσοχρόνια
ημών φΛολογίαν. Σημειωτέον ότι διάφορα απόγραφα δημωδών κειμένων φιλ'ι
πονηθέντα ύπό Wagner έκ διαφόρων κωδίκων περιηλθον μ.ετά τόν θάνατο
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εκείνου εις τον Βικέλαν, όστις μέγα μέρας αύτων κατέθηκβν εϊς τήν Εθνικήν
Βιβλιοθήκην "Αθηνών (ΙΙρβλ. Ίωάν. και Άλκ. Σακκελίωνος Κατάλογον των
χειρογράφων της ΈΘ νίκης Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος. Έν ΆΘνίναις 1892, σ. 235,
αριθ. 1289).
7. La Grèce byzantine et moderne. Έν Παρισίοις 1893. 'Ex τοϋ βι
βλίου τούτου τά πλείστα έςεδόθησαν άγγλιστί κατά μετάφρασιν του Lord
Bute ύπό την έπιγραφην: Seven essais on Christian Greece.
Ούτω δύναται να περιορισθώ εΊς ολίγας λέξεις ή φιλολογική δρασις τοΰ απελ
θόντος εις την αιωνιότητα λογίου. 'Αλλ' ή περί τά γράμματα δράσις τοΰ Δη
μητρίου Βικέλα συνεπληροΰτο δια της καθημερινής αύτοΰ διατριβής περΊ τά
ζργα της φιλανθρωπίας καί τά εθνικά καλούμενα έν Ελλάδι ζητήματα, καθ'
όσον ακαταπόνητος και έν τοις πρώτοις μετείχε καί προ&ίτατο πλείστων εκπαι
δευτικών καί αγαθοεργών καθιδρυμάτων, ατινα δικαίως θρηνούν τήν άπώλειάν
του καί ευγνώμονα εσαεί θά εΰλογοΰν τήν μνήμην του.
Έν 'Αθήναις.

Δρ. Νίκος Ά. Βέης.

Знаменитый канонистъ А. С. Павловъ.
БІОГРАФІЯ И УЧЕНЫЕ ЕГО ТРУДЫ.

(Къ десятилѣтію его кончины посвящается его памяти f)
«Не дамъ сна очамъ своимъ и вѣждвмъ
споим ь дреианія».
(Псал. 181).
«Люди умираютъ; дѣла ихъ остаются».
Осенью (16 августа) 1908 года исполнилось десятшѣтіе со дня кон
чины извѣстнаго русскаго ученаго, одного изъ талантливѣйшпхъ проФессоровъ Московскаго университета, Алексѣя Степаиовича Павлова. По
койный А. С. Павловъ сдѣлалъ такъ много для русской науки, вообще, и
для науки каноническаго и греко-римскаго права, въ частности, что десятидѣтіе его смерти не должно быть обойдено молчаніемъ.
Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ русскихъ ученыхъ не зпалъ имени Алексѣя
Степановича Павлова? Кто изъ лицъ, хотя бы одинъ только разъ видѣвшихъ его, не номнитъ этого величаваго старца, съ тонкими а строгими
чертами лица, съ горѣвшими до конца жизни юнымъ блескомъ глазами,
съ громкою, нѣсколько замедленною, рѣчью, постоянно поглощеннаго
интересами науки, или, какъ говорили про него, еще въ бытность А. С.
преподавателем* Казанской Духовной Академіи, студенты, его слушатели,
постоянно «заражениаго научными новостями»? Это былъ жрецъ науки,

