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Изъ нихъ особенно замѣчательны золотая монета императрицы Ѳео-

доры и бронзовый медальонъ Клавдія Британника съ надписью на оборотѣ. 
Въ библіотеку поступило 125 новыхъ названій въ 505 томахъ, 

что съ прежними поступленіями составило 8637 названій въ 21731 томѣ. 
Наиболѣе крупными пріобрѣтеніями являются Mouradja d' Ohsson, 

Tableau general de Г Empire Ottoman ; Collection M. P. Botkine ; Sauer, 
Le palais de Latran ; Sarre und Martin, Meisterwerke muhammedanischer 
Kunst; Huelsen, Il libro di Giuliano da Sangallo. 

Института вступилъ въ обмѣнъ изданіями съ Народнымъ Музеемъ 
въ Бѣлградѣ и съ Западно-Сибирскимъ Отдѣломъ Императорскаго Рус-
скаго Географическаго Общества въ Омскѣ и уступилъ свои изданія 
Вѣнской Королевской Библіотекѣ и Историческому Семинарію при Чеш-
скомъ Университетѣ въ Прагѣ, по просьбѣ этихъ учрежденій. 

Рукописей пріобрѣтено въ 1912 году двѣ греческихъ : пергаминная 
псалтырь XII—XIII вѣка и новогреческая бумажная, содержащая Хро
нику Санта врача, сына Патрикія, впослѣдствіи аввы Евтихія, патрі-
арха Александрійскаго и другія статьи. Латинскій переводъ хроники 
изданъ Сельденомъ (Mignę, Patrologia Graeca CXI). 

Всего состоитъ рукописей греческихъ 191, славянскихъ 21, восточ-
ныхъ 8 и латинскихъ 1 кодексъ. 

3 РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. 

f 2Jmgiâœv Βάσης. 
Βαρύ&νμοι άγγέλ^μεν εις τους άναγνώβτας των „Βυζαντινών Χρονι

κών" τον â-άνατον τον σοφοΰ κα&ηγητοϋ τοϋ Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου 
καί σεβαστού καί πολυφιλήτου ημών διδασκάλου καΐ συνα&λητον Σπυρί
δωνος Βάση, έπισυμβάντα èv * Λ&ήναις rf¡ 17 Μαΐου (π) 1912 έξ 
εγκεφαλικής συμφορήσεως. Ό άοίδιμος 2. Βάσης διέτρϊψε κυρίως περί 
τήν. κλασσικήν καλουμένην φιλολογίαν καί δή τα Λατινικά' γράμματα, άλλ* 
ονχ ήττον èd-εράπευσε καί μάλιστα κατά τα τελευταία αύτοΰ έ'τη εκ παραλ
λήλου καί τάς βυζαντιακάς στουδάς μετά φιλοτιμίας καί πνεύματος γνησίως 
επιστημονικού, δπερ κατ εξοχήν διέκρινε τον άοίδιμον ημών διδάσκαλον. 
Τάς περί τα Βυζαντιακά πράγματα σπουδαίας εργασίας τόϋ άοιδίμου δι
δασκάλου έχουσα ύπ' όψιν ή Βνζαντιολογική 'Εταιρεία 'A Θ-η ν ών 
εταξεν αυτόν όμογνωμόνως καί ¿ν τοις πρώτοις μεταξύ τών έπιτιμίων αυτής 
μελών. 

°0 βίος τοϋ Σπυρίδωνος Βάση συνοψίζεται ώς έξης. Έγεννή&η λή
γοντος τον 1852 έν Κέρκυρα έξ οικογενείας Ηπειρωτικής καί δή Έουλιω-
τικής ορμώμενος. Τάς Γυμνασιακάς αύτοΰ σπουδάς εποιήσατο èv Κέρ
κυρα, εΐτα έσπονδασεν èv Ά&ήναις τήν φιλοΪΑγίαν μα&ητής μάλιστα τον 
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Κόντον γενόμενος, οϋ πάντοτε υπήρξε θαυμαστής χαί συνεργάτης ex των 
χνριωτάτων. 'Εγένετο διδάκτωρ της φιλοοοφίας έν έτει 1876 χαί νπέρ τα 
δύο έ'τη 1877—1878 υπήρξε καθηγητής Γυμνασίου ¿ν Λίγίω της Πελο
ποννήσου. Τφ 1879 εστάλη υπότροφος τον Έθνικον Πανεπιστημίου 'Λθη-
νών εις Γερμανίαν, δπον φοιτήσας ¿ν τοις Πανεπιστημίοις Λειψίας, Βόν
νης χαί Βερολίνου ήσχολήθη κυρίως περί τα Λατινικά. Έπανελθών ex 
Γερμανίας τφ 1883 νπηρέτησεν ώς καθηγητής ¿ν τοις Γυμνασίοις Αθηνών 
καϊ èv ετει 1887 εξελέγη καθηγητής των Λατινικών èv τφ Πανεπιστημίφ 
'Αθηνών, δπου έδίδαξεν καρποφόρως ¿πι είκοσι και πέντε έτη διακριά-είς 
πάντοτε δια τήν ενορκον έκπλήρωσεν τον καθήκοντος και δια τον έπιατη-
μονικον καϊ κοινωνικον αντον χαρακτήρα έν ήμέραις, καθ' ας όντως ό'λω-
λεν ανδρός άρετά. 

Τα δημοσιεύματα του Σπυρίδωνος Βάση αναφέρονται τοϋτο μεν είς 
τήν ρωμαϊκήν ίστορίαν καϊ άρχαιολογίαν, τοϋτο δε είς τήν λατινικήν γραμ-
ματικήν καϊ είς κριτικά xal ερμηνευτικά και δή είς Κικέρωνα, Λίβιον, 
Βοήθιον, Προπέρτιον, Όράτιον, Βιργίλιον, Κάτουλλον, ζ/ιονύσιον τον ' Λλιχαρ-
νασσέα, Πλούταρχον, Κοϊντιλλιανον και είς Βυζαντιακά κείμενα, δυστυχώς ή ερ
γασία του Βάση παραμένει διεσκορπισμένη καϊ πολλάκις δυσεύρετος — πάντοτε 
δ3 δμως πολύτιμος καϊ παραδειγματική — έν διαφόροις περιοδικούς, olov èv τΐ) 
Έφη με ρ ίδ ι των φιλομαθών, 'Λ θ ην α ίφ , Πλάτων ι, 'Εφη
μέριοι Αρχαιολογική, R e v u e de P h i l o l o g i e , 'E πετηρ ίδ ι 
του Πανεπιστημίου 'Λ θ ην ων, Βυζαντ ίδ ι, επίσης έν τη Ε ίκο-
σ ιπεντα ετηρ ίδ ι και Τεσσαρακονταετηρίδι τής καθηγεσίας Κ. Σ. 
Κόντου, και προ παντός έν τφ όργάνφ τής 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, έν 
τη ,,'Λθηνα". Ό μακαρίτης беѵ έπέζησεν, δπως έκδώση — ώς θα ήτο 
εύκταΐον — είς σειράν τόμων συγκεντρωμένην τήν καθί δλου έργασίαν αύτοϋ. 

'Εκ των είς αυτοτελή βιβλία εκδόσεων του Σπυρίδωνος Βάση μνημο-
νευτέα ενταύθα τα έπιγραφομένη C o d i c i s C i c e r o n i a n i b i b l i o t h e -
c a e L a u r e n t i a n a e n o v a c o l l a t i o (1883) καϊ ή „'Ρωμαίων 
По λιτέ ία", έργον τιμών τήν έλληνικήν Έπιστήμην, προϊόν μακράς συστη
ματικής έρεύνης καϊ μελέτης, έν ф ó συγγραφεύς πολλά ερμηνεύει έξ ίδιας 
έπόχρεως, διαφωνών πολλάκις καϊ προς αυτόν τον Mommsen, τήν άνεγνω-
ρισμένην καϊ καθολικήν ανθεντίαν δια τα πράγματα τής 'Ρωμαίων Πο
λιτείας. 'Εκ τών δημοσιευμάτων τοϋ Σπυρίδωνος Βάση, τών αναφερομένων 
είς τάς Βυζαντιακάς σπουδάς, μνημονευτέα καϊ ενταύθα τάκόλουθα : 
1. Είς Γ ε ώ ρ γ ιον 'Λκροπολίτην διορθωτικά. — Έθνικον 

Πανεπιστήμιον. 'Επιστημονική Έπετηρις 1905—1906. Σελ. 95—103. 
2. Περί τοϋ 'Λττιχον η 'Ρ άλλε ίου χώδ ικος τον περί 

άρχων τής 'Ρωμαίων πολιτείας συντάγματος 'Ιωάν
νου του Λ ν δ ο ν. — „Τεσσαρακονταετηρις τής καθηγεσίας Κ. Σ. Κόν
του". "Εν Αθήναις 1909, σ. 35—66. 

3. Κρ ιτικον è πίμετρον είς το περί άρχων τής 'Ρωμαίων 
πολιτείας σύνταγμα 'Ιωάννου gov Φίλα δ ε λφέ ως τον 
Λνδον. — „Βυζαντίς" Λ' (1909) σ. 31—34. 
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4. Περί τίνων χωρίων της 'Εκλογής Λέοντος καί Κων
σταντίνου. — „Βυζαντίς" Α' (1909) σ. 336—340. 

5. Εις 'Ιωάννου τον Α υ δ ου το περί άρχων της 'Ρωμαίων 
Πολιτείας διορθωτικά και ερμηνευτικά. — Έθνικον 
Παν επιστήμων. 'Επιστημονική Έπετηρίς, τόμ. J' (1907 —1908) σελ. 
110—122. 

5—7. A d n o t a t i o n e s c r i t i c a r u m ad J u s t i n i a n i D i g e s t a . 
Series I—П. — C o r o l l a r i u m . — Έθνικον Πανεπιστήμιον. 'Επι
στημονική Έπετηρίς Γ' (1906—7) σ. 100—112 καί Ε' (1909—1910) 
σ. 152—187. 

8. ΟΙ Π αν δ έκτα ι καί τα Βασιλικά. Πραγματεία προςφωνου-
μένη τφ èv Βερολίνω Πανεπιΰτημίω επί щ έκατονταετηρίδι αύτοΰ. 'Εν 
'Αθήναις, τύποις Σακελλαρίου 1910. Σελ. 16. Εις 8-ον. — Ανστυχώς 
ή σπουδαιότατη αντη εργασία παρέμεινεν ώς £πος ειπείν παντελώς 
άγνωστος èv τη Αντικη καί τη Βορείω Ευρώπη. 

9. Εις Ψελλόν. — „Βυζαντίς" τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 225— 230. 
10. Ά ν α γ ν ώ στο υ παρασημειώματα. — „Βυζαντίς" τόμος Β' 

(1911—1912), σελ. 451—452. 
11. Των εις Γ ε ώ ργ ιον τον Άκρ ο πολίτην διορθωτικών 

έπίμετρον. — „Βυζαντίς" τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 453—6. 
12. Εις Ψελλό ν διορθωτικά ύστερα. —Έθνικον Πανεπιστήμιον. 

'Επιστημονική Έπετηρίς, τόμ. Η'. 
13. ΕΙς Ζ ων α ρ αν. — „Αθηνά" τόμ. KJ' (1912), σελ. 399—400 καί 

„Βυζαντίς" τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 451—452. 
ΠλεΊβται ανακοινώσεις τον καθηγητού Βάση, δι' ών διορθοϋνται είτε 

ερμηνεύονται βυζαντιακά κείμενα, κατεχωρίσθησαν èv τοις διαφόροις τόμοις 
τον „Νέον Έλλην ομνήμονος" τοΰ καθηγητού Σπυρίδωνος Αάμπρου. 
Αιά των ανακοινώσεων τούτων αληθώς παρέχει ó άοίδιμος νεκρολογούμενος 
τύπον εσκεμμένου και κατά πάντα παρατηρητικού έπιστήμονος έν αντιθέσει 
προς κατακλύζουσαν έσπευσμένην, ουχί κατά πάντα βασανιζομένην καί δος 
ειπείν δρομαίαν παραγωγήν. Ταΰτα περί της εργασίας τοΰ Βάση. 'Ρητέον 
ενταύθα, δτι εισηγηθεί τοΰ κ. Μ. Γούδα πολλοί συνάδελφοι, μαθηταϊ καί 
θαυμαστοί τοΰ μακαρίτου, απεφάσισαν τήν εκδοσιν ίδιου τόμου, περιέχοντος 
έπιστημονικάς μελετάς, αφιερωμένου δε εις τήν μακαρίαν μνήμην τοΰ άνα-
παυθέντος σοφοΰ. ΑΙ προς τοντο επιστημονικοί σύμβολα! καί αϊ νλικαΐ 
συνδρομαϊ άπενθυντέαι προς τον κ. Σκεΰ ο ν Ζ ε ρ β ó ν, ίατρον καί νφη-
γητήν, οδός Άγχέσμο ν 9, είτε προς τον κ. Μιχαήλ Γούδαν, 
Γραφεία Βυζαντιοί^ογικής 'Εταιρείας, οδός Α ι ο χάρου ς 3, εις Αθήνας. 
Έλπίζομεν, δτι έν τφ έπιμνημοσύνω τούτω τόμω θα περιληφθη, καταλλή
λως παρ' ειδημόνων συντεταγμένη, πλήρης αναγραφή των νπο τοΰ Βάση 
δημοσιευθέντων επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, δπερ βεβαίως ουχί 
μόνον περιγεγραμμένην εικόνα της δραστηριότητος ¿κείνου θέλει αποτελέσει, 
αλλά καί χρησιμώτατον βιβλιογραφικον βοήθημα εις τους περί τα Φιλολο
γικά ασχολούμενους θέλει κατασταθή. 


