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Βιβλιοκρισία

ρίση τάς γραφάς όμάδος κωδίκων τάς οποίας δνομάζει η και τάς θεωρεί ως
άνευ σημασίας, επειδή δεν αντιπροσωπεύουν ούδεμίαν παράδοσιν. Οί κώδικες
αυτοί, Paris 2712, Venice 467 και Vienna phil. 48 (βάσις τής εκδόσεως τοΰ
Aldus), είναι μεταγενέστεροι τοΰ Τρικλινίου. Παραδόξως οί κώδικες αυτοί
έχρησιμοποιήβησαν ύπδ πολλών μέχρι τοΰδε εκδοτών, οί όποιοι δεν άντελήφΟησαν τον χαρακτήρα των. Ό Turyn τελειώνει τήν μελέτην του έξετάζων
μερικούς άπομεμονωμένους κώδικας ως και άλλους τινάς οί όποιοι είναι αντί
γραφα εντύπων εκδόσεων. Τά συμπεράσματα του συνοψίζονται εις τήν σελίδα
202 υπό τήν μορφήν συμβουλής προς τον μέλλοντα εκδότην τοΰ Σοφοκλέους :
καθ’ ήν, α) τά χειρόγραφα Daur. 32, 9, Deiden Bibl. Publ. Grsec. 60A,
Florence, Daur. Conventi Soppressi 152. Paris Supplement grec 109,
Modena a. T. 9. 4, καί Vat. Gr. 2291, είναι θεμελιώδους σημασίας, β')
πρέπει ν’ άποκλεισθή ή έπίδρασις τοΰ η, καί γ') όρθώς νά έκτιμηθή ή βυ
ζαντινή παράδοσις.
'Ο Turyn προσέφερε ύψίστης σημασίας συμβολήν εις τήν μελέτην τοΰ
Σοφοκλέους διά τής ταξινομήσεως τών κοοδίκων τής παραδόσεως. "Αν καί ό
τίτλος τοΰ βιβλίου είναι η χειρόγραφος παράδοαις, ίσως θά έπρεπε ιά εξετασθή καί ή αξία τών παπύρων διά τήν άποκατάστασιν τοΰ κειμένου, εκ παραλ
λήλου προς τήν χρησιμοποίησιν φράσεων τοΰ Σοφοκλέους υπό τών συγγρα
φέων τών ελληνιστικών καί βυζαντινών χρόνων. 'Η εξέτασις άμφοτέρων
τούτων τών κλάδων τής παραδόσεων θά συνέβαλλεν εις τήν καλυτέραν επεξερ
γασίαν τοΰ κειμένου, τοΰτο δμως ουδόλως μειαινει τήν αξίαν τής λαμπράς
εργασίας τοΰ διακεκριμένου Πολωνοΰ φιλολόγου, ήτις αποτελεί υπόδειγμα
καί επίτευγμα, τιμών τον συγγραφέα.
GEORGE L. KOSTAS

Dumbarton Oaks Papers, Number Six, 251 pp., Harvard University
Press, Cambridge, Mass. 1951.

Ή πλουσ/α εις έμφάνισιν καί ύλην νέα έκδοσις τοΰ ινστιτούτου Dum
barton Oaks τοΰ πανεπιστημίου Harvard, ό έκτος κατά σειράν τόμος τοΰ
Dumbarton Oaks Papers, οφείλεται είς τήν προσεκτικήν εργασίαν όμάδος
εκλεκτών βυζαντινολόγων ευρισκομένων ως επί τό πλείστον είς τήν Ούασιγκτώνα. 'Η ποικιλία τών θεμάτων τών άφορώντων είς τήν ιστορίαν,
αρχαιολογίαν, θρησκείαν καί τέχνην τοΰ Βυζαντίου, είναι έξαιρετικώς ευχά
ριστος διότι συνεχίζει τήν παράδοσιν τών πέντε προηγουμένων τευχών τής
πραγματικώς αξιέπαινου αυτής σειράς.
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Ό τόμος αυτός περιλαμβάνει επτά μελετάς επί διαφόρων λίαν ενδια
φερόντων θεμάτων' αί δυο πρώται ανήκουν εις τον καθηγητήν Vasiliev.
Ό κορυφαίος βυζαντινολόγος εις την πρώτην του μονογραφίαν θίγει τό
προσφιλές του θέμα περί τής ίστορικότητος τής δευτέρας ρωσσικής έπιθέσεως κατά τής Κωνσταντινουπόλεως τό 907. Περιγράφει τά κείμενα των
ρωσσικών χρονικών καί εξακολουθεί μέ τάς ίστορικάς μαρτυρίας περί τής
έπιθέσεως τοΰ ρώσσου πρίγκηπος Oleg. Μεταξύ άλλων μάς πληροφορεί ότι
τό ρωσσικόν χρονικόν τό λεγόμενον τοΰ Νέστορος αναφέρει εκστρατείαν τοΰ
ισχυρού ήγεμόνος Όλέγ κατά τής Κωνσταντινουπόλεως τό 907, αλλά τό
γεγονός τοΰτο είναι άγνωστον εις τούς βυζαντινούς συγγραφείς. Δι’ αυτό
πολλοί ιστορικοί, όπως π.χ., οί S. Runciman, Η. Gregoire καί Μ.
Eevchenco, θεωρούν την εκστρατείαν ταύτην μυθικήν, ένφ άντιθέτως οί
Ostrogorsky καί Κ. ’Άμαντος ισχυρίζονται ότι είναι πραγματική. Γνωσταί
είναι έξ άλλου αί τρεις άλλαι επιθέσεις των ρώσσων τό 860, 941 καί 1043,
διότι υπάρχουν άρκεταί πληροφορίαι εις τά κείμενα των ιστορικών τοΰ
Βυζαντίου ώς καί τών Αράβων καί Λατίνων. ’Αμφιβόλου σημασίας είναι
ή νέα πηγή, ή διά πρώτην φοράν χρησιμοποιηθεΐσα, τοΰ άραβος Masudi,
ό όποιος αναφέρει τό ό'νομα Alawandi ως βασιλεως τών Ρώσσων. 'Ο Vasi
liev σχετίζει τό όνομα τοΰτο μέ τον Oleg. Ό σεβαστός καθηγητής μάς δίδει
όλην τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν τήν άφορώσαν εις τάς εκστρατείας ταύτας
καί τάς πηγάς τοον, ϊνα απόδειξη τήν πραγματικότητα τής δευτέρας αμφιβαλ
λόμενης επιθέσεως εναντίον τής Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης εξετάζει τήν
σημασίαν τής λέξεως «δρομΐται» ώς βοήθημα προς ύποστήριξιν τοΰ ισχυρι
σμού του. Συμφοόνως προς τά υπάρχοντα στοιχεία δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι
πράγματι έγινε μία μικρά εκστρατεία τοΰ Oleg τό 907, αλλά αϋτη ως μή
σημαντική περιεφρονήθη υπό τών ιστορικών τοΰ Βυζαντίου διότι επιθέσεις
τοΰ είδους αύτοΰ έγίνοντο συχνότατα έκ μέρους ούχί μόνον τών Ράίσσων αλλά
καί τών άλλων πολυαρίθμων καί εχθρικών τής αυτοκρατορίας γειτόνων.
Εις τό δεύτερον άρθρον του ό καθηγητής Vasiliev εξετάζει τάς σχέσεις
τοΰ Γάλλου βασιλέως Hugh Capet μέ τό Βυζάντιον. Εις τήν μελέτην ταύ
την περιγράφει τήν επιστολήν τοΰ Γάλλου εις τούς Βασίλειον Β' καί Κων
σταντίνον Η' εις τήν οποίαν ζητεί πριγκίπισσαν Βυζαντίου ως νύμφην διά
τον υιόν του Ροβέρτον. Ό Vasiliev νομίζει ότι μέ τήν φράσιν filia sancti
imperii, θυγάτηρ τής ίεράς αυτοκρατορίας, εννοεί ό Γάλλος βασιλεύς δ'χι
απλώς μίαν όποιανδήποτε πριγκίπισσαν, αλλά στενωτάτην συγγενή, ώς π.χ.,
αδελφήν είτε θυγατέρα τοΰ δυναστεύοντος. ’Εξακολουθούν περαιτέρω άποδεικνύει ότι ή ήμιμυθώδης τής Δύσεως βυζαντίς πριγκίπισσα Eiutgard δέν
είναι θυγάτηρ τοΰ Ρωμανού Β' καί αδελφή τής Θεοφανοΰς καί ’Άννας.
Ό διακεκριμένος ιστορικός F. Dvornik άσχολεΐται μέ τον ρόλον τών
Βυζαντινών αύτοκρατόρων εις τάς οικουμενικός συνόδους καί εξετάζει τό
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δΰσκολον πρόβλημα τών σχέσεων Εκκλησίας και κράτους.Ή μελέτη του εδώ
περί τού σπουδαίου τοΰτου θέματος είναι είδος εισαγωγής ενός βιβλίου τό
όποιον πρόκειται προσεχώς να έκδώση. Μεταξύ άλλων πηγών αναφέρει ό
Dvornik τάς επιστολάς Κυπριανού τού Καρχηδονίου δ οποίος περιγρά
φει τον τρόπον τής ένάρξεως τών προίτων τοπικών συνόδων, καί παρατηρεί
ό'τι αί συνοδοί έβασίζοντο επί τού συστήματος τής πολιτικής συγκλήτου τής
Ρώμης. Προσθέτει ό'τι ό αύτοκράτωρ ουδέποτε είχε τό δικαίωμα τής ψήφου,
ούτε εις την σύγκλητον, ούτε δέ καί εις την Σύνοδον τής Νίκαιας. ’Απο
κρούει την γνώμην ότι οί επίσκοποι ήσαν ό'ργανα, εκούσια καί μή, τών
αύτοκρατόρων. Ή αναλογία τών ιερών συνόδων με την ρωμαϊκήν σύγκλη
τον λύει πολλάς εκ τών πολυαρίθμων δυσκολιών τού σπουδαίου τούτου θέμα
τος, τής σχέσεως δηλαδή τών αύτοκρατόρων καί επισκόπων. Προσθέτει τέλος
δτι οί αύτοκράτορες καί οί πάπαι καί επίσκοποι έκάλουν τάς συνόδους.
Ό καθηγητής A. Grabar, γνώστης τής χριστιανικής καί βυζαντινής
αρχαιολογίας, περιγράφει εις εκτενή μελέτην τά άνευρεθέντα έν Μυρσίνη τής
Κιλικίας βυζαντινά αντικείμενα, μεταφερθέντα εις Ρωσσίαν, τό πρώτον δέ
δημοσιευθέντα υπό τού Ν. Condacov. Άσχολεΐται είδικώς μέ τό medallion
τό όποιον εξετάζει λεπτομερώς, καί καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι πρά
γματι έχρησιμοποιεΐτο τούτο ως είδος φυλακτού, δτι επίσης ανήκει εις τήν
εποχήν τού ’Ιουστίνου Β', καί δτι ό άπεικονιζόμενος έν αύτφ είναι ό Κων
σταντίνος ό Μέγας. ’Αναφέρει τά κωνσταντινάτα ώς δείγματα προς σύγκρισιν. Τό ενδιαφέρον άρθρον τού κ. Grabar συνοδεύεται μέ εικόνας τού
θησαυρού τούτου τής Κιλικίας.
Εις άλλο άρθρον ό καθηγητής G. Dovney, γνωστός ιστορικός καί
αρχαιολόγος τών πρώτων χριστιανικών καί βυζαντινών χρόνων, εξετάζει εις
μίαν πλήρη καί ένδιαφέρουσαν μελέτην τό ζήτημα τής χρονολογίας τής κτί
σεως τής εκκλησίας τών 'Αγίων ’Αποστόλων έν Κωνσταντινουπόλει, καί άποδεικνύει πειστικώς δτι τό κτήριον φκοδομήθη ούχί επί Κωνσταντίνου αλλά
έπί Κωνσταντίου. ’Εξετάζει λεπτομερώς δλας τάς πηγάς καί δίδει έκτενή
βιβλιογραφίαν. Ό κ. Dovney προωθεί έπίσης τό πρόβλημα τής γνησιότητος τού βίου τού Κωνσταντίνου υπό τού Ευσεβίου ή μάλλον τού ψευδό-Ευ
σεβίου, και άποδεικνύει δτι ό βίος αυτός ό όποιος έπιστεύετο δτι είναι έργον
τού Ευσεβίου, ύπέστη σημαντικός άλλαγάς καί προσθήκας υπό μεταγενεστέ
ρων ιστορικών. Συμφωνεί δηλαδή μέ τήν γνώμην τού Η. Gregoire περί
τούτου.
Ό καθηγητής Μ. Άνάστος θίγει τό ζήτημα τού άτρέπτου τού Χριστού,
ΐνα έξετάση τήν τού ’Ιουστινιανού κατηγορίαν κατά τού Θεοδώρου τής
Μοψουεστίας. Άσχολεΐται διά μακρών μέ τήν έννοιαν τών θρησκευτικών
δρων τρεπτός, ατρεπτος καί αναλλοίωτος, καί έξακολουιθεΐ μέ τήν περιγραφήν
τής έπικρίσεως τού αύτοκράτορος καί τήν έξέτασιν τής Χριστολογίας τού άσεΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ'
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βοϋς Θεοδώρου Ιπ'ι rfj βάσει νέων πηγών. Γενικώς υποστηρίζει την γνώμην
τής δικαιοσύνης τών ιδεών τοϋ αΰτοκράτορος, αποκρούει δέ τάς απόψεις τοΰ
R. Devreese ό όποιος ισχυρίζεται ότι ό Θεόδωρος ήτο ’Ορθόδοξος και οΰχί
αιρετικός.
Ή τελευταία μελέτη άσχολεΐται μέ τα μωσαϊκά τοϋ ψηφιδωτού δαπέ
δου τοΰ ναοΰ τοϋ άνευρεθέντος έν Νικοπόλει τής ’Ηπείρου. Ό συγγραφεύς
Κ. Kitzinger μας πληροφορεί δτι ή μελέτη αϋτη είναι τό πρώτον μέρος σει
ράς τριών άρθρων περί τών μωσαϊκών τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών
τοϋ πρώτου ήμίσεος τής βασιλείας τοϋ Ίουστινιανοΰ.
HARRY HIONIDES

Η ans-Georg Beck, Theodoros Metochites, Die Krise des byzantinischen Welibildes im 14. Jahrhundert, Munchen 1952, So,
a. 1-149.

Ή ερευνά τοΰ βυζαντινοϋ πολιτισμού, καί ιδίρί εις δ,τι άφορςί ε’ις τον
τομέα τοϋ πνεύματος, έχει τΰχει μέχρι σήμερον τής προσοχής πολλών ερευνη
τών καί αξιόλογα είναι τά μέχρι τοΰδε πορίσματα. ’Απομένουν δμως αρκετά
ακόμη νά γίνουν μέχρις δτου καταστή εφικτή ή μεγάλη προσδοκιομένη περί
βυζαντινοϋ πολιτισμοϋ και σκέψεως συνθεσις. Συμβολή εις τον προς επίτευξιν εϋρυν τοΰτον σκοπόν τής Βυζαντινολογίας είναι η ανα χειρας μελετη τοΰ
Hans-Georg Beck, ήτις εϊδικώτερον ανήκει εις την σειράν τών εργασιών
εκείνων, αί όποΐαι κατά τούς τελευταίους χρόνους άντικείμενον ειχον την
έρευναν τών πνευματικών καί πολιτιστικών ζυμώσεων εις τό Βυζάντιον κατά
τούς χρόνους τών Παλαιολόγων. Ό καί δΓ άλλων παρεμφερούς περιεχομένου
εργασιών γνωστός συγγραφεύς αναζητεί καί εκθέτει εις τήν επί ύφηγεσίφ εις
την Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου ύποβληθεϊσαν
άνά χειρας μελέτην, σειράν άλληλοσυγκρουομένων εκδηλώσεων καί εμφανί
σεων τοΰ βυζαντινού βίου, δπως αύται προβάλλουν διά μέσου τοϋ έργου γνω
στού συγγραφέως καί πολιτικού άνδρός τοϋ Βυζαντίου, τοϋ Θεοδώρου Μετοχίτου (1263—1332), αλλά καί άλλων εκπροσώπων τού πνεύματος.
'Ο μελετητής τής 'ιστορίας τοϋ βυζαντινού κράτους εύρίσκεται συχνά
ενώπιον ότέ μέν άκάμπτου δογματισμού, ότέ δέ μυστικισμοϋ καί κατανύξεως'
δεν προφθάνει νά διαπιστώση γνωρίσματα γηρασμένου κράτους καί εκπλήσ
σεται άντιμετωπίζων άκατάβλητον δυναμιν άντιστάσεως εναντίον εχθρών εξ
δλων τών πλευρών εμφανιζόμενων' παραπλευρως εις ανθρώπινον τύπον
παρακμής αναπηδά πλήθος δυναμικών ανθρώπων, οί όποιοι καθορίζουν τον
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