
Βιβλιοκρισία

”Αν ή ερμηνεία μου αϋτη τοϋ ρήματος τυγχάνη τοϋ όρθοϋ, τότε τό μισ- 
σοποιειν δέον διά διπλοϋ σίγμα νά γραφή.

Τα ελάχιστα ταΰτα, προς όλοκλήρωσιν τής κατά πάντα άξιολόγου έκδό- 
σεως, ήτις, μετά πάσης έπιμελείας γενομένη, παρέσχεν εις τούς έρευνητάς 
κεκαθαρμένον τό δύσκολον κείμενον, εις ιό όποιον όφείλουσιν είς τό εξής νά 
παραπέμπουσιν ούτοι.

Οϋτω, μετά την επί τοϋ παρόντος διακοπεΐσαν, δυστυχώς, έκδοσιν τοϋ 
περ'ι τής βασιλείου τάξεως κειμένου τοϋ Πορφυρογέννητου, έτερον έργον 
αύτοϋ τυγχάνει λαμπροϋ εκδότου, δστις εύχομαι, συνεχίζων τό επιτυχές έργον 
του, νά προσφέοη εις την επιστήμην κεκαθαρμένον τό κείμενον και άλλων 
έργων τοΰ Κωνσταντίνου.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

34?

Louis Β r έ hi er, La civilisation byzantine (ΪΡevolution de I’hu- 
manitS-Le monde byzantin. Paris 1950 pp. 627 μετά 24 πινάκων, 
έκτος κείμενον, και ενός γεωγραφικόν πίνακος.

Διά την πολιτικήν ιστορίαν τοϋ Βυζαντίου έχουσι δημοσιευθή άρκοϋντα 
βιβλία, ολίγα όμως διαλαμβάνοντα περί τοΰ πολιτισμοΰ των Βυζαντινών. 
Ούτως έχομεν τό παλαιότερον έργον τοϋ Krause, Die Byzantiner des Mit- 
telalters, τό όποιον ήκολούθησαν άλλα νεώτερα και έν πολλοΐς πληρέστερα 
ώς τό τοϋ Baynes, Turchi, Heisenberg, Hesseling, τοΰ Όλλανδοϋ Jean 
Romein, υπό τον τίτλον Byzantium, τοϋ Runciman και επ’ εσχάτων τό 
τοϋ Baynes - Moss, Bynantium An introduction to East Roman civi
lisation, εις a προσθετέα και τά μικρότερα τοϋ Karl Roth, Social und 
Kulturgeschichte des byzantinischen Reiches καί τοΰ Heinrich Gel- 
zer, Byzantinishe Kulturgeschichte.

Είς ταΰτα προστίθεται νϋν τό υπό τον ανωτέρω τίτλον έργον τοϋ γνω- 
στοτάτου εις τούς κύκλους τών Βυζαντινολόγων καθηγητοϋ Kouis Brehier, 
τό όποιον κατά τοϋτο διαφέρει τών άλλων, ότι δεν αναμιγνύει τά περί θε
σμών κεφάλαια μέ τά τοΰ πολιτισμοΰ, διαλαμβάνει δέ καί περί πολλών θε
μάτων, τά όποια δεν έιθίγησαν έν έκείνοις τοΐς έργοις.

Τό βιβλίον, ούτινος προτάσσεται πρόλογος, έ'πονται δέ πίνακες βιβλιο
γραφικοί καί κυρίων ονομάτων καί λέξεων, διαιρείται εις πέντε μεγάλα κε
φάλαια, άτινα πραγματεύονται τά εξής θέματα' α') περί τοΰ ίδιωτικοϋ βίου 
τών Βυζαντινών β') περί τ«ς αστικής ζωής έν τε τή Πρωτευούση καί ταίς 
Έπαρχίαις γ') περί τής οικονομικής ζωής τοϋ Βυζαντίου δ') περί τοϋ Θρη
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348 Φαίδωνος Κουκουλέ

σκευτικού βίου των Βυζαντινών και ε') περί τοΰ πνευματικού βίου κατά 
την Βυζ. περίοδον, νφ5 α δμως μεγάλα τμήματα υπάγονται πλεΐστα καί λίαν 
ενδιαφέροντα. Ούτως, ί'να ελάχιστα, από πλείστων, μνημονεύσω παραδεί
γματα, εις τό περί ιδιωτικού βίου κεφάλαιον ό συγγραφεύς πραγματεύεται 
περί γάμου, οικογενειακής ζωής, οϊκειακών σκευών καί επίπλων καί φορεμά
των, γευμάτων καί συμποσίων καί λουτρών ως καί περί τής ιδιωτικής ζωής 
τών Βυζαντινών βασιλέων, εις τό περί αστικής ζωής διαλαμβάνει περί τοΰ 
ιπποδρόμου, εις τό περί οικονομικών όμιλεΐ διά τό εμπόρων καί την βιο
μηχανίαν, εις τό περί Θρησκευτικού βίου περί λατρείας αγίων, Θρησκευτι- 
τικών οικοδομημάτων, προλήψεων, Εβραίων έν τφ Βυζαντινώ κράτει καί 
Μουσουλμανικών κοινοτήτα)ν καί εις τό περί πνευματικού βίου ου μόνον 
περί τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, αλλά καί περί τής δημώδους καί λογίας 
γλώσσης, περί μουσικής καί μουσικών οργάνων, προς δέ καί περί παιδείας, 
καί δη τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως.

Τό περί ού ανωτέρω ό λόγος έργον παρουσιάζει δλα τά προσόντα, ά'τινα 
χαρακτηρήζουσι τάς εργασίας τού επιφανούς έρευνητού, σαφήνειαν, μεθοδι
κήν κατάταξιν, τελείαν γνώσιν εποχών, προσώπων, καί ιστορικών γεγονότων 
συνδεομένων με τά υπό συζήτησιν θέματα, ορθήν κρίσιν καί εύρεΐαν χρησι- 
μοποίησιν τής σχετικής βιβλιογραφίας. Δέον νά έξαρθή ώς ιδιαίτερον προ
σόν τού έργου δτι την έξέλιξιν τών διαφόρων θεμάτων παρακολουθεί κατά 
χρονικός περιόδους μέχρι τής άλώσεως, όρθώς, άφ’ ου ήθη καί έθιμα καί 
ιθεσμοί καί πολιτισμού εκφάνσεις κατά καιρούς μεταβάλλονται.

Λίαν διδακτικόν είναι τό κεφάλαιον τού έργου ή ύπαιθρος καί ή αγρο
τική οικονομία, τό περί τής ζωής εν ταΐς πόλεσι ως καί τό υπό τον τίτλον ή 
Θρησκευτική ζωή, προς δέ καί τό περί Πανεπιστημίων, με τό όποιον καί 
είδικώτερον έχει άσχοληθή ό συγγραφεύς ώς καί τό λίαν ενδιαφέρον περί 
τέχνης, περί ήν τόσην έχει ειδικότητα.

Τό διάγραμμα τοΰ λαμπρού καί πλουσίου εις πληροφορίας έργου προω- 
ρισμένου εις ώρισμένην έκτασιν νά πραγματευθή περί ποικίλων θεμάτων, 
εδέσμευε τον συγγραφέα νά άναπτύξη εν μεγαλύτεροι εκτάσει διάφορα κεφά
λαια. Ό γράφων π.χ. τάς γραμμάς ταύτας ευχαρίστως θά έβλεπε νά εγίνετο 
εν αύτφ λόγος καί περί τής κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους παραστάσεως 
άρχαίοον δραμάτων, καί μέχρι τίνος καί κωμφδιών, εις τό περί παιδεύσεως, 
Πανεπιστημίων καί μοναχικών σχολών τμήμα επίκαιρον φρονεί δτι θά 
ήτο νά έσημειούντό τινα περί τής εγκυκλίου παιδεύσεως καί τών εν τοϊς 
σχολείοις αυτής διδασκομένων, εν δέ τφ περί ίπποδρόμου, αν εγράφοντο 
τά σχετικά περί τής τελέσεως ιπποδρομικών αγώνων μετά τήν άνακατάληψιν 
τής βασιλευούσης από ταιν Φράγκων.

Ό συγγραφεύς έν τφ έργορ του έχει λάβει ύπ’ δψιν άρκούσας τών έμών 
εργασιών, δ παρεμπεσών μόνον πόλεμος δεν τοΰ παρέσχε τήν ευκαιρίαν νά
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χρησιμοποίηση καί τινας ακόμη, αΐτινες θά τφ ήσαν χρήσιμοι κατά τήν δια
πραγμάτευσή των σχετικών κεφαλαίων καί αΐτινες εχουσι δημοσιευθή άλλαι 
μέν εις ώρισμένους τόμους τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών, άλλαι δε, ως τό περί ύποδέσεως τών Βυζαντινών καί περί λαϊκών θεα
μάτων και λαϊκών διασκεδάσεων, εις τους τόμους τής Έπετηρίδος τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καί τέλος άλλαι εις τους τρεις 
τόμους τοϋ έργου μου Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, ως είναι τά κεφάλαια 
περί προλήψεων, σχολείων, οικιακών σκευών καί επίπλων, φορεμάτων, επαγ
γελμάτων, περί ίπποδρόμου, οδών καί εμβόλων, τοϋ βίου μιας Βυζαντι
νής κ.λ.π.

Διά τοϋ περί Βυζαντινού πολιτισμού έργου του ό καθηγητής Brehier 
συμπληρώνει κατά θαυμασμόν τρόπον τό τρίπτυχον τοϋ περί Βυζαντίου έρ
γου του, ήτοι τούς δύο προηγούμενους τόμους του περί τής ζωής καί τοϋ 
θανάτου τοϋ Βυζαντίου καί τών Βυζαντινών θεσμών παρέχων εις την δημο
σιότητα εργον καί διά τούς πολλούς, τούς ενδιαφερομένους νά γνωρίσωσι τον 
πολιτισμόν τών Βυζαντινών, αλλά καί τούς ολίγους, οΐτινες άναμφιβόλως 
επί μακρόν θά χρησιμοποιώσι τά πλούσια αυτού διδάγματα.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

R. Ja η in, Constantinople byzantine. Developpement urbain et reper
toire topographique. Paris, 1950. pp. XXVIII - 483, με 15 ανεκδό
τους γεωγραφικούς χάρτας και σχέδια πόλεων.

Εις την συλλογήν «Archives de VOrient Chretien» (Άριθ. 4), εκδ. 
τοϋ έν Παρισίοις Γαλλικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών, έδημοσιεύθη 
τό εργον τοϋ αϊδεσίμου πατρός Raymond Janin περί τής Βυζαντινής Κων
σταντινουπόλεως. Τό εργον τούτο, ούτινος θά έπακολουθήση καί δεύτερος τό
μος, περιλαμβάνων τήν περιγραφήν εκκλησιαστικών μνημείων τής παλαιάς 
πρωτευούσης, άπήτει ή πρόοδος τών βυζαντινών σπουδών ή πραγματοποιη- 
θεϊσα ήδη από μιας πεντηκονταετίας, ήτις καθίστα άναγκαίαν μίαν νέαν περι
γραφήν, άνταποκρινομένην περισσότερον προς τήν φυσιογνωμίαν τής βασιλί- 
δος τών πόλεων.

Ό α’ιδ. πατήρ R. Janin είναι εύφήμως γνωστός εις τούς βυζαντινολόγους 
διά τά πολυάριθμα καί περισπούδαστα συγγράμματά του. Έξ άλλου είχε 
τήν προνομιοϋχον ευκαιρίαν νά ζή εις τάς άκτάς τοϋ Βοσπόρου, δπου κατά 
τήν διάρκειαν τριάκοντα περίπου ετών, άφιερώθη ιδιαιτέρως εις τήν μελέτην
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