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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 byzan- 
tinischen 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 επίτευ- 
ξιν 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 Μετο- 
χίτου (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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ροΰν της ιστορίας. Αι αντιθέσεις αΰταί τοΰ βυζαντινοί βίου επέσυραν την 
προσοχήν τοΰ συγγραφέως. Τάς έπ’ αυτών σκέψεις του υπάγει υπό βασικός 
τινας άρχάς μέ την ελπίδα δτι οΰτω θά συμβάλη εις την άπόκτησιν κλειδός 
προς κατανόησιν τής υφής τοΰ βυζαντινοί κόσμου.

Ό συγγραφείς, άντλών πληροφορίας από τό έργον αυτοί του Θ. Μετο- 
χίτου, αλλά καί των συγχρόναιν του συγγραφέων Παχυμέρη, Νικηφ. Γρή
γορά καί Ίω. Καντακουζηνοί, βιογραφεί εκείνον εις τό πρώτον κεφάλαιον 
(σ. 1 - 25) του βιβλίου του. Ουτω προστίθεται εις την έ'ως τώρα περιωρι- 
σμένην περί τοΰ βίου Θ. Μετοχίτου βιβλιογραφίαν αξιόλογος συμβολή. Ή 
φιλολογική καί πολιτική δράσις τουτου αναπτύσσεται έν έκτάσει. ‘Ο Μετοχί- 
της, μετά τήν εγκύκλιον παιδείαν, έπεδόθη εις τήν μελέτην τής ρητορικής καί 
τής φιλοσοφίας, δπως τούτο ευρέως συνέβαινε κατά τους χρόνους εκείνους, 
αλλά καί τής αστρονομίας. Ενωρίς αί φιλολογικοί έργασίαι του έπέσυραν 
τήν προσοχήν τοΰ αυτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β' καί ήνοιξαν εις αυτόν τήν 
οδόν προς τήν πολιτικήν. Ή έκτίμηοις εκείνου κατέλεξε τον Μετοχίτην εις 
τον στενόν κύκλον τών συμβουλών του αυτοκράτορος. Έτιμήθη διά των αξιω
μάτων τοΰ «λογοτθέτου τών οίκειακών» ή, κατ’ άλλους, «τών αγελών», τοΰ 
«μεσάζοντος» καί τοΰ «μεγάλου λογοθέτου». Ό Μ. κατέχει εις τήν ιστορίαν 
τοΰ Βυζαντίου έξέχουσαν θέσιν τόσον ως άνθρωπος τοΰ πνεύματος δσον 
καί ως δημόσιος άνήρ. ’Αντικειμενικός σκοπός τοΰ συγγραφέως δεν είναι 
ή πολιτική ή καί ή φιλολογική δραστηριότης τοΰ Μετοχίτου, άλλ’ ή 
πνευματική αυτοί είκών, ή προσωπικότης αυτοί ώς διανοουμένου τοΰ και
ροί του. Καί πράγματι ή άνάλυσις τών απόψεων καί πεποιθήσεων αυτοί 
άποτελοΰν τό περιεχόμενον τών έν συνεχείφ κεφαλαίων τοΰ βιβλίου τοΰ 
Η. Beck.

Ό συγγρ. εις τό δεύτερον κεφάλαιον (σ. 26-49) εξετάζει τάς περί θεω
ρητικοί βίου αντιλήψεις τοΰ Μετοχίτου εις δ,τι αφορά εις τήν ουσίαν, τήν 
αξίαν καί τό εφικτόν αυτοί. Κατά τον Μετοχίτην τό πλεΐστον τών ανθρώ
πων ρέπει όλιγώτερον προς τον θεωρητικόν βίον καί περισσότερον προς «τά 
πράγματα», τον πολιτικόν καί πρακτικόν βίον. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν 
ενδιάθετος ορμή, εις τήν δευτέραν φιλοδοξία, προσπάθεια έπικρατήσεως επί 
τών συνανθρώπων, κατάκτησις δόξης άποτελοΰν τά κίνητρα. Τό πλήθος προσέ
χει μόνον τήν επιτυχίαν, άδιαφοροΰν διά τά χρησιμοποιηθέντα μέσα. Ή 
διαρκής ευτυχία κατά Μετοχίτην δεν ενυπάρχει εις «τά πράγματα», άλλ’ εις 
τον «θεωρητικόν βίον» εις τήν «άπραγμοσυνην». Περιεχόμενον εις τήν 
ζωήν δίδει όχι τό άποτολμάν καί τό διακυβευειν, άλλ’ ή άδιατάρακτος ηρε
μία ενός ελευθέρου δντος, τό «ίδιοπραγεΐν», έν συνδυασμφ μέ τήν ζήτησιν 
τής γνώσεως. Εις τάς άντιλήψεις του αΰτάς ό Μετοχίτης επηρεάζεται δχι 
μόνον άπό τά διδάγματα τής θρησκείας, άλλά καί τής άρχαίας ελληνικής φιλο
σοφίας.'Όθεν διόλου εκπληκτικόν τό δτι ό Μετοχίτης έκλεισε τον βίον εις τήν
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ύπ’ αΰτοΰ άνεγερθεΐσαν μονήν τής Χώρας ως μοναχός υπό τό χαρακτηριστι
κόν όνομα Θεόληπτος.

Ό κόσμος των Επιγόνων και τής δευτέρας σοφιστικής περιόδου αισθά
νεται στενόν δεσμόν μέ την κλασσικήν περίοδον τής ελληνικής γραμματείας. 
Είναι δ κληρονόμος καί συνεχιστής αυτής. Τό αυτό συναίσθημα, τό τής κλη
ρονομιάς, κατέχει καί τό Βυζάντιον. Ή κλασσική παράδοσις εις τό Βυζάν
τιον είναι τό θέμα του τρίτου κεφαλαίου (σ. 50 — 75), τό όποιον φέρει τον 
χαρακτηριστικόν τίτλον «Κληρονόμοι», καί ή έναντι αΰτοΰ θέσις τοΰ Θ. Με- 
τοχίτου. Ή μίμησις εις ότι άφορςί εις τήν μορφήν, τό περιεχόμενον, τα θέ
ματα είναι τό γνοορισμα τής βυζαντινής γραμματείας,δπερ δεν απουσιάζει από 
τό έργον καί τοΰ Μετοχίτου, χωρίς όμως τοϋτο νά σημαίνη καί έλλειψιν προ
σωπικού χαρακτήρος.

Οί Βυζαντινοί δεν έπαίρονται μόνον διά τήν φιλολογικήν κληρονομιάν 
των, άλλα καί διά τήν καθόλου πολιτιστικήν καί πολιτικήν, μάλιστα ή τελευ
ταία είναι επιφορτισμένη μέ τήν διασφάλισιν τής πρώτης Εις τό εν συνεχείςι 
κεφάλαιον (σ. 76 — 95) τό φέρον τον τίτλον «Τό βυζαντινόν μονοπώλιον» ό 
συγγραφεύς πραγματεύεται τάς περί πολιτιστικού, πολίτικου καί αΰτοκρατο- 
ρικοΰ μονοπωλίου αντιλήψεις των Βυζαντινών, τάς έπ’ αυτών απαιτήσεις των 
ιδίων, ως καί τήν έναντι τούτων τοποθέτησιν τοΰ Μετοχίτου. Οΰτος, εκπρό
σωπος ών τής εποχής του, εμμένει εις τάς έκ παραδόσεως καί παλαιάς περί 
Ρωμαίου αΰτοκράτορος καί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αντιλήψεις, δεν διαφεύ
γει όμως τήν προσοχήν του ή θλιβερά πραγματικότης, καθ’ ήν τό κράτος ήτο 
σχεδόν άνάμνησις παλαιών ενδόξων ημερών καί έκπεσόντος μεγαλείου, καί δ 
αΰτοκράτωρ σκιά τών παλαιών αΰτοκρατότων. Δηλωτική των αισθημάτων 
τοΰ Μετοχίτου είναι ή φράσις του : «οΐχεται τά πλεΐστα, προδήλως οΐχεται, 
καί δεδίττεται πλεΐν έτι περί τοΰ μέλλοντος». Θρηνεί δέ δι’ όλα αυτά δ Με- 
τοχίτης.

’Αναλύει εις τό επόμενον κεφάλαιον (σ. 96-114) δ συγγρ. τάς περί 
τύχης, προνοίας καί ειμαρμένης αντιλήψεις τοΰ Μετοχίτου. Κατ’ αυτόν αστά
θεια, άβεβαιότης καί άμφιταλάντευσις χαρακτηρίζει τήν ζωήν ατόμων, λαών 
καί κρατών. Προς άπόδειξιν τής πεποιθήσεώς του ταΰτης δ Μετ. αντλεί παρα
δείγματα από τήν ιστορίαν, ελληνικήν καί ρωμαϊκήν, ωρισμένα τών όποιων 
καί παραθέτει.

Εις τό έν συνεχείςι κεφάλαιον (σ. 115-132) μέ τίτλον «Κατάρρευσις» 
παρέχεται σύντομος έπισκόπησις τών σπουδαιότερων πνευματικών ρευμάτων 
καί προσωπικοτήττυν τών τελευταίαιν χρόνων τοΰ Βυζαντίου. 'Η έπισκόπησις 
αυτή καθιστά φανερόν, ότι ή παλαιά περί πνευματικής καί πολιτικής κληρο
νομιάς τών Βυζαντινών πίστις είχε κλονισθή" δ κλονισμός μάλιστα οΰτος 
ήρχισε διαφαινόμενος εις τό έργον αΰτοΰ τούτου τοΰ Μετοχίτου. Καταλήγει 
δ’ δ συγγραφεύς μέ τήν διατύπωσιν τής άπόψεως, ότι ή εσωτερική είς τον
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πνευματικόν τομέα αΰτη κατάρρευσις προηγήθη της εξωτερικής εις τον πολι- 
τικογεωγραφικόν τομέα παρακμής καί πτώσεως.

Τό έξόχως ενδιαφέρον βιβλίον του κλείει ό Η. Beck μέ τό κεφάλαιον «δ 
βυζαντινός διχασμός». Ένταΰθα γίνεται λόγος περί ωρισμένων εκδηλώσεων 
τοΰ βυζαντινοί) βίου, αί δποϊαι άντιστρατεύονται τάς κλασσικιστικάς τάσεις, 
περί τών οποίων ευρύς εγινε λόγος εις τά προηγούμενα κεφάλαια. "Ιδιαιτέ
ρως γίνεται λόγος περί τής άντιθέσεως ε!ς δ,τι αφόρα την γλώσσαν καί την 
λογοτεχνίαν. Παραλλήλως προς την γλώσσαν τών λογίων υπάρχει καί ή 
γλώσσα τοΰ πλήθους, δπως καί παρά την άττικίζουσαν λογοτεχνίαν υπάρχει 
καί ή τής δημώδους γλώσσης.

Παρ’ δλας τάς επί δευτερευόντων σημείοιν επιφυλάξεις μας τό βιβλίον 
τοΰ Hans-Georg Beck είναι σπουδαιοτάτη συμβολή διά την γνώσιν τοΰ 
βίου τοΰ βυζαντίου κατά την μετά τό 1300 περίοδον. Δίκαιος δθεν δ έπαι
νος ανήκει εις τον συγγραφέα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

Ernest Mamboury, Istanbul touristique. Edition frangaise 
mise ά jour ά fin mars 1951. 300 illustrations, plans, cartes, des- 
sins, vues panoramiques, etc. Galala-Istanbul, Cituri Biraderler 
Basimevi, 1951, 630 σελίδες.

Έν Κωνσταντινουπόλει έδημοσιεύθη υπό τοΰ Κ. Mamboury νέος Του
ριστικός 'Οδηγός (Guide touristique), σκοπός τοΰ οποίου είναι, κατά την 
δήλωσιν τοΰ συντάκτου του, νά συμπλήρωσή ένα κενόν. «Κατά την περίο
δον των τελευταίων ετών, γράφει εϊς την εισαγωγήν του (σελ. 3), ή 
Ίσταμπουλ ενρίσκετο εις συνεχή κίνησιν (δηλαδή εις συνεχή μεταμόρφω- 
σιν) και έ'κτοτε εξακολουθεί νά εϋρίσκεται εις εν διηνεκές γίγνεσθαι». 
Λόγιο τών δημοσιεύσεων, τών σχετικών προς την τοπογραφίαν, την ιστο
ρίαν καί την τέχνην τής Βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως, καί λόγφ τών 
επί διαφόρων σημείων τής πόλεως διενεργηθεισών άνασκαφών, τής ίδρύ- 
σεως νέων μουσείων, τής οίκοδομήσεως νέων κτηρίων, τής κατασκευής νέων 
συγκοινωνιακών δδών, «επέστη, παρατηρεί δ συντάκτης τοΰ ως άνω 'Οδη
γού, ή στιγμή, δπως προβώμεν εις την έκδοσιν έργου ανταξίου τής μεγάλης 
πόλεως» (σελ. 3). Τό έργον τοΰτο αποτελεί τό άντικείμενον τής κατωτέρω 
βιβλιοκρισίας.

Περιεχόμενα τοΰ 'Οδηγού : Τό έν λόγφ έργον διαιρείται εϊς εξ μέρη.
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