
302 K. ' Α μαντού

λου οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου ΕΓ τοϋ Τρανού. Έν γένει αί έλλη- 
ρωσσικαί εκκλησιαστικά! σχέσεις κατά τον δέκατον έκτον και δέκατον έβδο
μον αί. είναι πολύ τιμητικά! διά την ελληνικήν Εκκλησίαν. Ή όσημέραι 
προοδεύουσα λεπτομερέστερα έρευνα δεικνύει πόσον ευεργετική ύπήρξεν ή 
έπιδρασις αύτη διά τήν Ρωσσίαν.

Άπό τής άπόψειος αυτής ή εργασία τού κ. Παπαμιχαήλ υπήρξε σπου
δαιότατη. Εις μακράν σειράν ετών συνεκέντρωνε πλούσιον υλικόν άπό ρωσ- 
σικάς προ πάντων πηγάς—είναι ρωσσομαθής 6 κ. Παπαμιχαήλ, —καί έγραψε 
πολύτιμον βιβλίον, τό οποίον δεν έδειξε μόνον τήν αξίαν ενός δαιμόνιου 
"Ελληνος, τού Μαξίμου, αλλά θά είναι χρήσιμον καί διά τήν μελέτην καθό
λου τού Ελληνισμού τής Ρωσσίας, ό όποιος υπηρέτησε καί εκεί τον πολιτι
σμόν διά νά έξοντωθή τελικώς κατά μογγολικόν τρόπον.

Περί ούδενός άλλου “Ελληνος των νεωτέρων χρόνων—πλήν ίσως τού 
Κοραή—εγράφη τόσον ακριβής καί λεπτομερής μελέτη, ό'πως είναι ή περί 
Μαξίμου τού κ. Παπαμιχαήλ. Άς εύχηθώμεν νά μιμηθοΰν τό παράδειγμά 
του καί άλλοι νεώτεροι "Ελληνες ιστορικοί.
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To θέμα «Φώτιος» εξελίσσεται βαθμιαίως ως τό κύριον θέμα τών 
βυζαντινών μελετών τής εποχής μας. Παραλλήλως προς τήν λαμπράν πρωτο
βουλίαν τού καθολικού ίερέως Fr. Dvornik, δστις έπανεξήτασε ολόκληρον 
τό πρόβλημα τών σχέσεων τού Φωτίου καί τής καθολικής Εκκλησίας καί 
«άντικρούων», δπως έλέχθη, «δύο καρδιναλίου^ (τον Baronius καί τον Her- 
genreether) άποκατέστησε ένα πατριάρχην», σειρά δλη νέων δημοσιευμάτων 
άναφέρεται αμέσως ή εμμέσως εις τον Φώτιον. 1

1. Εις μίαν άπό τάς συνήθεις φωτεινάς συλλήψεις του 6 Βέλγος βυζαν- 
τινολόγος Η. Gregoire έθεσε τό πρόβλημα τής γνησιότητος τών εις Φώτιον
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αποδιδόμενων τεσσάρων βιβλίων «Περί τής των Μανιχαίων άναβλαστήαεως» 
και ύπεστήριξεν δτι έργον τοϋ Φωτίου είναι μόνον τό τέταρτον καί τελευ- 
ταΐον έξ αύΐών' τό πρώτον είναι άκριτος διασκευή έργου Πέτρου τοϋ έκ Σι
κελίας, τό δέ δεύτερον καί τρίτον άπέχουσι πολύ από δτι έπρεπε νά είναι, 
αν ήσαν πράγματι, έργα τοϋ Φωτίου. Ό Scharf θέτει τό πρόβλημα επί 
βάσεων κυρίως φιλολογικών καί άποδεικνΰει, άνευ αμφιβολίας νομίζω, δτι 
έργον τοϋ Φωτίου δεν είναι μόνον τό τέταρτον άλλ’ επίσης καί τό δεύτερον 
καί τρίτον έκ τών βιβλίων αυτών. Διά τής διαπιστώσεως αυτής, στηριζομέ- 
νης επί πλούσιας φιλολογικοϋ χαρακτήρος επιχειρηματολογίας, έχομεν την 
δυνατότητα νά ’ίδωμεν πώς δ Φώτιος έβλεπεν εξ άποστάσεως χρονικής τό 
ΐδιόν του έργον, διότι τό τέταρτον βιβλίον αποτελεί μεταγενεστέραν ύπ’ αύτοϋ 
τούτου τοϋ Φωτίου περίληψιν τών εις προγενεστέραν εποχήν γραφέντων υπό 
τοϋ ίδιου δύο άλλων βιβλίων—τοϋ δευτέρου καί τρίτου—περί τών Μανι- 
χαίων.’Τό συμπέρασμα τοϋ Scharf είναι, νομίζω, καλώς θεμελιωμένον, διότι 
ό Φώτιος είς τό τέταρτον βιβλίον όμιλεί περί άνασυνθέσεως άλλης επί τοϋ 
ίδιου θέματος εργασίας του, τά δέ δύο άλλα βιβλία—δεύτερον καί τρίτον— 
έχουν τοιαύτην εσωτερικήν ομοιότητα προς τό τέταρτον, ώστε νά μή ύπάρχη 
αμφιβολία περί τής σχέσεώς των. Μέ τό πρώτον βιβλίον βεβαίως τά πρά
γματα είναι διαφορετικά, ό ίδιος δέ δ Scharf δέν είναι βέβιαος περί τής 
γνησιότητάς του. Τά υπέρ τοϋ Φωτίου ως συγγραφέως παρεχόμενα επιχειρή
ματα είναι ατελή' αί όμοιότητες μεταξύ τοϋ βιβλίου αύτοϋ καί τών τριών 
άλλων είναι πολύ περιωρισμέναι αί δέ απόψεις τοϋ Gregoire στηρίζονται 
επί εύρείας ιστορικής καί θεολογικής βάσεως, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά 
άντικρουσθοΰν από μερικάς δευτερευούσης σημασίας φιί,ολογικάς διαπιστώ
σεις. Οϋτω, τουλάχιστον προς τό παρόν, δ μέν Gregoire διεπίστωσε δτι τό 
πρώτον βιβλίον «Περ'ι τής τών Μανιχαίων άναβλαατήσεως» κακώς αποδίδε
ται είς Φοότιον, δ δέ Scharf απέδειξε δτι ή παράδοσις έχει δρθώς δσον 
αφορά είς τό δεύτερον καί εΐς.τό τρίτον. Αί επί μέρους παρατηρήσεις του 
αποτελούν χρήσιμον συμβολήν εις τήν μελέτην τής συνθέσεως καί άλλων 
έργα)ν τού Φωτίου. Ή μόνη έπιφύλαξις ή δποία είναι δυνατόν νά προβληθή 
είναι δτι καί ό Gregoire καί ό Scharf δέν ήσχολήθησαν μέ τήν χειρόγραφον 
παράδοσιν τοϋ έργου, ή δποία ενδεχομένως θά ήτο δυνατόν νά συμβάλη 
κατά τι. "Ολοι οί κώδικες αποδίδουν δλα τά βιβλία είς τον Φώτιον. Τούτο 
δέον νά εξετασθή λεπτομερώς.

2. 'Η εργασία τοϋ Dujcev περί τής πρώτης προς τον βασιλέα τών 
Βουλγάρων Βόριν- Μιχαήλ επιστολής τοϋ Φωτίου χωρίζεται είς δύο μέρη : 
τό πρώτον είναι άνάλυσις τοϋ διεξοδικού αύτοϋ κειμένου, τό δέ δεύτερον 
έκτίμησις τής άπηχήσεως τήν οποίαν έσχε τούτο έν Βουλγαρία. Ή άνάλυσις 
είναι σύντομος αλλά πολύ καλή μέ πλήθος άξιολόγων παρατηρήσεων. Άτυ-
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χώς τό δεύτερον τμήμα είναι περισσότερον πολιτική παρά επιστήμη. 'Ο συγ- 
γραφεύς διαπιστώνει ότι ολίγον έπειτα από τής αποστολής τής επιστολής αυτής 
υπό τοϋ Φωτίου προς τον Μιχαήλ, ή αρτισύστατος εκκλησία των Βουλγάρων 
έτράπη προς την Ρώμην και διέκοψε τούς δεσμούς προς την Κωνσταντινούπο- 
λιν. Υπαίτιος ήτο βεβαίως, κατά τον Dujcev, ή ’Ορθόδοξος οικουμενική 
εκκλησία: Ό Μιχαήλ, συνεχίζει, δεν ίκανοποιήθη από τήν επιστολήν αυτήν, 
διότι ήτο γεγραμμένη εις υψηλόν θεολογικόν ύφος καί δεν έλυε κάνέν από τα 
θεολογικά προβλήματα τά όποια έτάρασσον τήν Βουλγαρίαν. Έπί πλέον, τό 
σκάνδαλον τής καθαιρέσεως τοϋ ’Ιγνατίου και τής αντικανονικής εκλογής τοΰ 
Φωτίου ειχεν ήδη κλονίσει τήν πίστιν τοΰ Μιχαήλ εις τήν ’Ορθοδοξίαν. Τό 
δέ σημαντικώτερον ήτο δτι σΰνδεσις τής εκκλησίας τής Βουλγαρίας προς τήν 
τής Κωνσταντινουπόλεως έσήμαινεν ούσιαστικώς κατάλυσιν τής πολιτικής καί 
πολιτιστικής ιδιομορφίας τοΰ έθνους τών Βουλγάρων. Κατ’ άντίθεσιν προς 
τούς παράγοντας αυτούς, ή καθολική εκκλησία προσέφερε θετικάς καί πρα
κτικός αποδείξεις εις τον Μιχαήλ, είχεν ήγέτας άψογου ήθους καί έπί πλέον 
άνεγνώριζε καί ύπεστήριζε τήν ιδιομορφίαν τοΰ έθνους των Βουλγάρων.

Αί απόψεις αύταί είναι βεβαίως αφελείς, πρώτον καί κύριον διότι ή προς 
τήν εκκλησίαν τής Ρώμης στροφή τής νεοσυστάτου Βουλγαρικής εκκλησίας ήτο 
σύντομος χρονικώς, ταχέως δέ αύτη έπανήλθεν εις τούς κόλπους τής Οικου
μενικής εκκλησίας. Είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή δτι μόνον έπ’ ολίγον είδεν 
ό Μιχαήλ τήν αλήθειαν καί δτι τελικώς ή εκκλησία του έπανήλθεν εις τήν 
οδόν τής απώλειας ; Ό τρόπος σκέψεως τοΰ Dujcev είναι πολύ σχηματικός, 
ώστε νά μή δύναται νά είναι αληθής : ό Μιχαήλ εύρέθη, έπειτα από τήν 
λήψιν τής έπιστολής τοΰ Φωτίου, είς τό σταυροδρόμι τοΰ Ήρακλέους : Ή 
οδός τής κακίας ήτο ή προς τήν Κωνσταντινούπολιν" ή οδός τής αρετής ήτο 
ή προς τήν Ρώμην. Δι’ ο καί τελικώς έστράφη προς τον Πάπαν Νικόλαον. 
Ή ιστορική όμως έπιστήμη είναι κάτι διάφορον από τήν πολιτικήν αυτήν 
νοοτροπίαν τοΰ Dujcev, δστις, έπί πλέον, ούδόλ,ως χρησιμοποιεί τό διεξοδι
κόν κεφάλαιον «Nicolas, Photius and Boris» τοΰ Dvornik (The Photian 
Schism, σελ. 91-131), όπου δλα αυτά τά θέματα έξετάζονται μέ αληθινήν 
ιστορικήν συνείδησιν, έν πλήρει κατανοήσει τής πολύπλοκου μορφής των.

3. Ή νέα έργασία τοΰ έκλεκτοΰ μελετητοΰ τής «Χρηστομάθειας» τοΰ 
Πρόκλου A. Severyns έμμέσως μόνον συνδέεται προς τον Φώτιον. ’Αλλά καί 
ούτω δεν στερείται ένδιαφέροντος διά τούς μελετητάς τοΰ Φωτίου : "Οπως 
πειστικώς άποδεικνύει ό συγγραφεύς, ό πολυτιμότατος κώδιξ τοΰ Όμηρου 
Venetus Α (καί αυτός επίσης, δπως τόσοι άλλοι πολύτιμοι κώδικες, έκ τής 
βιβλιοθήκης τοΰ Βησσαρίωνος) είναι έργον τοΰ Άρέθα. Ό Severyns συν
δέει τά εις τον κώδικα αυτόν αποσπάσματα έκ τής «Χρηστομάθειας» τοΰ 
Πρόκλου προς τήν περίληψιν τής ιδίας αυτής «Χρηστομάθειας» υπό τοΰ
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Φωτίου είς την «Βιβλιοθήκην», ακολούθως δέ διά πλήθους παλαιογραφικών 
τεκμηρίων (συνοδευομένων από φωτογραφίας κωδίκων τοϋ Άρέθα) ανάγει 
τον Venetus Α εις το έργαστήριον τοΰ σοφοϋ άρχιερέως τής Καισαρείας. 
Διά των εργασιών του αυτών δ Severyns προσέφερε νέα στοιχεία άποδει- 
κνύοντα την άμεσον σχέσιν τοϋ πνευματικοί κόσμου τοϋ Φωτίου καί τοϋ 
’Αρέθα. Ή προσωπικότης τοΰ μεγάλου πατριάρχου συνέβαλε σημαντικώτατα 
είς την κατά τον δέκατον αιώνα άναγέννησιν τών κλασσικών σπουδών, έμψυ- 
χωτής τών οποίων ύπήρξεν ό Άρέθας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Jean Ebersolt, Constantinople. Recueil d’etudes, d'ArcMologie 
et d’Histoire. Preface de A. Grabar. Paris, 1951, I. pp. 160; II, 
pp. 128; III, pp. 7, avec planches et figures.

Ή βυζαντινή βιβλιογραφία έπλουτίσθη δι’ ενός βιβλίου συνταχθέντος 
υπό τοϋ Ίωάννου Ebersolt, συγγραφέως σπουδαιοτάτων έργων, δ θάνατος 
τοΰ δποίου άφήκε μέγα κενόν είς την επιστήμην.

Έν τφ προλόγφ τοΰ βιβλίου τοΰτου δ καθηγητής κ. A. Grabar δηλοΐ 
δτι πρόκειται περί σειράς άρθρων, άτινα, ως παρατηρεί, έν φ δεν στεροΰν- 
ται επιστημονικής αξίας, έν τοΰτοις δεν έφείλκυσαν δεόντως τήν προσοχήν 
τών έρευνητών διά τον λόγον δτι έδημοσιεΰθησαν κεχωρισμένως είς διάφορα 
περιοδικά.

Έκ τών έν λόγφ άρθρων άλλα μεν ανάγονται είς τήν τέχνην, άλλα είς 
τον δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών Βυζαντινών, άλλα πραγματεύονται 
περί τής Βυζαντινής αυλής καί τών βυζαντινών ανακτόρων, καί τέλος άλλα 
περιγράφουσι τούς αρχαίους ναούς τής Κωνσταντινουπόλεως, ιδίως επί 
τή βάσει τών αντικειμένων τής λατρείας, τήν θρησκευτικήν ζωήν τών Βυζαν
τινών δλων τών κοινωνικών τάξεων.

Είς τό έν λόγφ βιβλίον περιλαμβάνονται καί τρεις περιγραφικοί μελέ- 
ται έργων τινών τέχνης, διατηρηθέντων έν Κωνσταντινουπόλει.

'Ολόκληρον τό έργον άποτελείται έκ δυο τόμων καί ενός άρθρου εις τό 
τέλος τοΰ δευτέρου τόμου. 'Έκαστον δέ τών τριών τούτων μερών έχει ιδιαι
τέραν σελίδωσιν, καθιστώσαν οπωσδήποτε δυσχερή τήν χρήσιν τοΰ βιβλίου.

'Ο πρώτος τόμος υπό τον τίτλον «Sanctuaires de Byzance» διαιρείται 
είς δΰο μέρη. Τό πρώτον τιτλοφοροΰμενον »Kes anciens sanctuaires de 
Constantinople (σελ. 1 —104) περιέχει τά εξής δέκα άρθρα: α') 'Αγία Σο
φία, β') οί ναοί τοΰ μεγάλου Ανακτόρου, γ') δ ναός τών Αγίων Αποστό
λων, δ') δ ναός τής Παναγίας Βλαχερνών, ε') δ ναός τής Θεοτόκου έν τοϊς 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετθ{ ΚΑ' 20
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