
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

/?. Guilland, Essai sur Nicephorc Gregoras. L’ hovime et l’oeuvre.
Paris 1Q26 Librairie orientaliste P. Geuthner 8°v a. XL και 308.

Εις την Γαλλίαν έθεμελίωσε προ δυο αιώνων και πλέον τάς βυζαντινός 
μελετάς ό πρώτος καί μέγιστος συγχρόνως των Βυζαντινολόγων, ό Κάρολος 
Du Cange (1610-1688) διά τοΰ περίφημου Glossarium mediae et infimae 
graecitatis καί διά τής Historia Byzantina, ήτις άποτελεΐται από δυο μονο
γραφίας, την γενεαλογικήν ιστορίαν καί τοπογραφίαν τής Κωνσταντινουπό
λεως. Τό εργον τοΰ Lebeau περί τοΰ Bas - Empire είναι λόγου άξιον, άλλ’ 
έχει καί πολλά ελαττώματα, τά όποια υποβιβάζουν πολΰ τήν αξίαν του σήμε
ρον, ό δέ Buchon ήσχολή θ η μάλλον περί τής Φραγκοκρατίας εν 'Ανατολή. 
Πρέπει νά κατέλθωμεν δυο αιώνας μετά τον Du Cange διά νά εΰρωμεν έν 
Γαλλία επιστημονικά έργα αντάξια τοΰ πρώτου ίδρυτοΰ τών Βυζαντινών μελε
τών. Τό 1870 έξέδωκεν ό Άλφρέδος Rambaud τήν περίφημον μονογραφίαν 
του L’ empire grec au dixieme siecle όπου μέ ακρίβειαν καί άπροκαταλη- 
ψίαν, μέ εθνολογικός καί γεωγραφικός απόψεις έδειξε νέον δρόμον έρεΰνης. 
Κατενοήθη έκτοτε ότι προς σύνταξιν συνθετικής πλήρους ιστορίας τοΰ Βυζαν
τίου, όπως είχεν επιχειρήσει τόν δέκατον όγδοον αιώνα ό Gibbon, πρέπει νά 
προηγηθή ή συγγραφή λεπτομερών μονογραφιών, διότι μόνον δι’ αυτών έξα- 
κριβοΰνται τά καθ’ έκαστα καί αποφεύγονται αί άοριστίαι καί αί άσάφειαι. 
Μετά τήν υποδειγματικήν μονογραφίαν τοΰ Rambaud — όστις δυστυχώς διέ
κοψε τάς βυζαντινάς μελέτας του, διότι ήσχολήθη έπειτα μέ τήν ρωσσικήνκαί 
τήν γαλλικήν ιστορίαν — άλλος Γάλλος, ό μέγιστος τών συγχρόνων Βυζαντι
νολογίαν, ό Schlumberger, έπεβεβαίωσε τήν ανωτέρω αλήθειαν διά σειράς 
λαμπρών μονογραφιών, περί τών αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ίωάννου 
Γσιμισκή καί Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, περί τής βυζαντινής σφραγιστικής 
(Sigillographie Byzantine), κλπ., έβοήθησε δέ καί τήν έκλαΐκευσιν τών 
βυζαντινών μελετών διά σειράς άλλης μικροτέρων πραγματειών (Recits de 
Byzance, et de Croisades κλπ.). Τρίτος Γάλλος Βυζαντινολόγος ό Charles 
Diehl ήκολοΰθησε τόν αυτόν δρόμον, συνέγραψε δηλ. καί εκτενείς μονογρα
φίας, περί τοΰ Ιουσιινιανοΰ, περί τής τέχνης κλπ., καί κατέστησε δι έκλαϊκεύ- 
σεως εις τό πολύ κοινόν γνωστά θέματα καί πρόσωπα Βυζαντινά (Figures 
byzantines, clioses et gens de Byzance κλπ ). Εις τόν Diehl οφείλουν αί 
βυζαντινοί μελέται καί άλλο τι σπουδαιόιατον ύπεστήριξε καί καθωδήγησε
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πολλούς μαθηΐάς του εις την σύνταξιν μονογραφιών κατά τάς ανωτέρω αντι
λήψεις, ούτω δέ προήλθαν έκ τής σχολής αύτοϋ πλεΐσται ειδικά! Βυζαντινά! 
μονογραφίαι, μεταξύ τών οποίων προέχουν αί τοϋ Chalandon περ! των 
Κομνηνών κα! περ! τών Νορμανδών.

Έκ τής αυτής σχολής τοϋ Diehl προήλθε κα! ή ανωτέρω μονογραφία 
τοϋ κ. Guilland περ! τοϋ Νικηφόρου Γρήγορά. Μονογραφίας περ! λογίων 
Βυζαντινών έχομεν μέχρι τοϋδε τινάς οίον τοϋ Θεοδώρου Σταδίτου, περ! τοϋ 
Γρηγορίου Παλαμά κλπ., άλλ’ ούδεμία έστηρίχθη έπι τόσον κριτικής βάσεως 
δ'σον ή τοϋ Guilland. Ή νέα μονογραφία περ! τοϋ Γρήγορά μέ ιόν υπο
δειγματικόν της τρόπον δεικνύει πόσον θά φωτισθή ή βυζαντινή γραμματο
λογία, εάν κατά τον αυτόν τρόπον έξετασθοΰν κα! οί λοιπο! συγγραφείς. 
Μόνον ούτω θά έκλείψουν διάφοροι παρεξηγήσεις κα! άνακρίβειαι, μόνον 
ούτω θά φωτισθή κα! ή βιογραφία κα! ή προσωπογραφία ή Βυζαντινή. 
’Έχει λοιπόν ίδιάζουσαν σημασίαν διά τάς Βυζαντινός μελετάς, προ πάντων 
την βιογραφίαν κα! την γραμματολογίαν, ή μελέτη τοϋ κ. Guilland κα! άς 
ίδωμεν εις δλίγας γενικάς γραμμάς πώς έπροχώρησεν εις τό έργον του.

Ό κ. Guilland έζήτησε κατά πρώτον νά γνωρίση δλον τό έργον τοϋ 
Γρήγορά εις τά χειρόγραφα, κα! τό έκδεδομένον κα! τό ανέκδοτον κα! περ! 
τούτου παρέχει ειδήσεις εις τάς σ. XVI — XXV δπου καταχωρίζει κατά 
Βιβλιοθήκας τά χειρόγραφα τοϋ Γρήγορά, τά έκδεδομένα κα! ανέκδοτα έργα 
αύτοϋ, καθώς κα! τά κακώς εΙς τον Γρηγοράν άποδοθέντα. Εις τήν διάκρισιν 
τών τελευταίων έβοήθησε τον συγγραφέα ή πείρά του έκ τής άναγνώσεως 
τόσων έργων τοϋ Γρήγορά, ή έμβάθυνσις εις τό ύφος του. Πολλά χειρόγραφα 
τοϋ Γρήγορά δεν ήδυνήθη νά ΐδη ό κ. Guilland διά τό δυσπρόσιτον αυτών, 
δπως τά έν Ρωσσία κα! αλλαχού. Ή βαθεΐα γνώσις τοϋ χειρογράφου υλικού 
ήτο βεβαίως απαραίτητος διά σοβαράν επιστημονικήν μονογραφίαν, δι’αυτής 
δέ κατέστη ό κ. Guilland σήμερον ικανός κα! νά έκδώση ακριβώς τό κυριώ- 
τατον έργον τοϋ Γρήγορά, τό τε κακώς έκδεδομένον μέχρι τοϋδε, καθώς και τό 
πολύ ανέκδοτον. Πράγματι ό κ. Guilland έξέδωκε κα! μετέφρασεν εφέτος 
εις τήν σειράν collection Byzantine publiee sous le patronage de l’Asso- 
ciation Guillaume Bude τάς έπιστολάς (correspondance de Nicephore 
Gregoras) τοϋ Γρήγορά, έλπίζομεν δ’ δτι ταχέως θά ίδωμεν καί τά ά'λλα 
έργα τοϋ Γρήγορά κα! δή νέαν κριτικήν έκδοσιν τής ιστορίας του.

Πλήν τών χειρογράφων τοϋ Γρήγορά έμελέτησεν ό κ. Guilland τούς 
συγγραφείς τοϋ 14ου αίώνος κα! τό περιβάλλον καθόλου τοϋ Βυζαντίου κατά 
τούς χρόνους εκείνους. Περ! τούτων μάς δίδει ειδήσεις ή έν σ. XXXVI — 
XL κυριωτάτη βιβλιογραφία περ! Γρήγορά κα! τής εποχής του. Περ! πολλών 
συγχρόνων του, μέ τούς οποίους είχεν αλληλογραφίαν ό Γρηγοράς, παρέχει 
ειδήσεις ό κ. G. εις τήν Correspondance τοϋ Γρήγορά σ. 293 κέξ. Ώς προς 
τας σχεσεις αυτού προς τους Ησυχαστάς δεν είναι περιττή κα! ή μελέτη
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τοϋ κ. Παπαμιχαήλ περί Γρηγορίου Παλαμά είς τον Εκκλησιαστικόν Φάρον 
’Αλεξάνδρειάς r. 5 καί 6.

Μετά τάς ειδήσεις περί των χειρογράφων καί τήν βιβλιογραφίαν έρχεται 
ή κυρία μελέτη τοΰ κ. G., ήτις άποτελεΐται από δυο μέρη από τό βιογραφικόν 
καί τό γραμματολογικόν. Είς τό βιογραφικόν μέρος συγκεντρώνονται αί 
ειδήσεις περί τοϋ βίου τοΰ Γρήγορά, (1295- 1360) περί τών σπουδών του 
καί τοϋ χαρακτήρος. Έξαίρεται δικαίως ή έπίδρασις τήν οποίαν εΐχεν επί τον 
Γρηγοράν προ πάντων 6 περίφημος Θεόδωρος Μετοχίτης 1 καί τονίζεται ή 
τιμιότης τοϋ Γρήγορά καί ή σταθερότης είς τάς άρχάς καί πεποιθήσεις του. 
Ό Γρηγοράς δεν έδίστασε να άρνηθή τό προσενεχθέν είς αυτόν πατριαρχικόν 
αξίωμα, άφοΰ ή παραδοχή του έπρεπε νά επιφέρη ύποχώρησιν αϋτοΰ είς 
ιδέας, τάς οποίας δεν εδέχετο, εις τό ζήτημα τών ησυχαστών. Αί ίδέαι του είς 
τό ζήτημα τοϋτο, τό όποιον έλαβε καί πολιτικόν χαρακτήρα, κατέστησαν εχθρι
κόν τον φίλον του Ίωάννην Κατακουζηνόν καί έπέφερον καί τήν καταδί
κην του υπό μικράς Συνόδου τοΰ 1351 καί τον περιορισμόν του έπειτα, 
τήν φυλάκισίν του σχεδόν. Τίποτε εξ δλων τούτων τών δεινών δεν έκλόνισε 
τάς πεποιθήσεις τοϋ Γρήγορά. Ύπέμεινε τούς διωγμούς ήρέμα, οί όποιοι 
έν τοΰτοις τον άπεμάκρυναν από τήν τελειοποίησιν καί συμπλήρωσιν τών 
μελετών του.

Είς διακοσίας περίπου σελίδας (σ. 110-292) εξετάζεται ακολούθως τό 
πνευματικόν έργον τοΰ Γρήγορά- υποβάλλονται εις αυστηρόν έλεγχον τά 
άποδοθέντα είς αυτόν μέχρι τοϋδε γραμματικά πονήματα καί εύρίσκεται δτι 
μόνον έν έργον γραμματικής δύναται νά είναι τοΰ Γρήγορά. Τό γραμματικόν 
λοιπόν έργον τοΰ Γρήγορά δεν έχει πολλήν σημασίαν ουδέ δύναται ούτος νά 
συγκριθή προς τον Δημήτριον Τρικλίνιον, τον Μοσχόπουλον ή άλλους όνομα
στούς Βυζαντινούς γραμματικούς. Πολύ σπουδαιότερον είναι τό ρητορικόν έργον 
τοΰ Γρήγορά, τό όποιον κατά μέγα μέρος είναι καί ανέκδοτον. Μετά τον έλεγ
χον τών άποδιδομένων είς τον Γρηγοράν ρητορικών λόγων, μελετών κλπ. καί 
τήν διάκρισιν τών γνησίων καταγράφει ό G. καί αναλύει λεπτομερώς ταΰτα κατά 
τήν αξίαν των. Εις τά ρητορικά του έργα περιλαμβάνονται φυσικά καί αί 
μονφδίαι είς τον αύτοκράτορα 'Ανδρόνικον Δεύτερον καί ’Ανδρόνικον Τρίτον 
καί είς τον Θεόδωρον Μετοχίτην, καθώς καί οί βίοι αγίων οί συνταχθέντες 
ύπ’ αύτοΰ, εν μέρει ακόμη ανέκδοτοι. Επίσης είς τό ρητορικόν του έργον 
υπάγονται καί οί διάλογοί του οί πολεμικοί, εξ ών σπουδαιότατος ό έκδοθείς 
προ πολλοΰ Φλωρέντιος, ένθα καταπολεμείται πλήν τοΰ Βαρλαάμ καί ό 
’Αριστοτέλης ύπό τοΰ πλατωνικοΰ Γρήγορά. Τό ρητορικόν έργον τοΰ Γρήγορά 
διακρίνει τό Βυζαντινόν ύφος, τό πλατύ, αόριστον, άττικιστικόν. Παρ’ δλα

1 Ό Guilland έγραψε καί τήν έξης μελέτην, περί τοΰ Μετοχίτου: Le palais de 
Theodore Metockite, Revue de Etudes Grecques 1922 a. 82 εξ.
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ταΰτα επείγουσα ανάγκη είναι να εκδοθή ή έπανεκδοθή κατ’ εκλογήν τουλά
χιστον τό έργον τοΰτο τοΰ Γρήγορά.

Πνεΰμα γενικόν δπως είναι τοΰ Γρήγορά δεν ήδΰνατο νά μην άσχοληθή 
καί με ζητήματα φιλοσοφικά, έστω και εν παρόδφ. Βεβαίως δεν δΰναται νά 
γίνη λόγος περί φιλοσοφίας, δπου επικρατεί τό δόγμα. Άλλα δεν πρόκειται 
περί νέου φιλοσοφικού συστήματος. Εις μικρόν κεφάλαιον αναπτύσσει ό 
κ. Guilland τάς δχι πρωτοτύπους ψυχολογικάς, ήθικάς ή μεταφυσικός παρα
τηρήσεις τοΰ Γρήγορά, καθώς καί τάς αντιρρήσεις αΰτοΰ ως πλατωνικού κατά 
τής αριστοτελικής φιλοσοφίας.

Τό γνωστότερον μέχρι τοϋδε έργον τοΰ Γρήγορά είναι τό ιστορικόν, τό 
όποιον αναλύεται πρώτην φοράν υπό τοΰ κ. Guilland τόσον λεπτομερώς. 
'Η άνάλυσις αΰτη δεικνύει την εξάρτησιν εις τά πρώτα επτά βιβλία τής ιστο
ρίας τοΰ Γρήγορά εκ τοΰ ΙΙαχυμέρους καί την πρωτοτυπίαν τών υπολοίπων. 
Ερμηνεύεται ή έλλειψις ένότητος καί αί άνωμαλίαι τής συγγραφής έκ τοΰ 
είδους τής ιστορίας, ή οποία κυρίως άποτελεϊται από απομνημονεύματα γρα- 
φέντα κατά διαφόρους έποχάς καί μή άναθεωρηθέντα τελικώς. Παρ’ δλα τά 
ελαττώματα τών απομνημονευμάτων του, παρά τό ρητορικόν του ύφος, ό 
Γρηγοράς αποτελεί μετά τοΰ Κατακουζηνοΰ την κυριωτάτην ιστορικήν πηγήν 
τών χρόνων του.

Τό τελευταίου μέρος αφιερώνεται εις τό θεολογικόν καί τό λοιπόν επι
στημονικόν εργον τοΰ Γρήγορά. 'Ως θεολόγους έγραψε κατά τών Παλα- 
μικών, ύπέφερε δ’ως έκ τούτου τά πάνδεινα, ως εΐπομεν ανωτέρω: καί μετά 
θάνατον ακόμη άνεσκάφη ό τάφος τοΰ μισητού αντιπάλου τών Ησυχαστών. 
Τό θεολογικόν έργον τοΰ Γρήγορά είναι έν μέρει ανέκδοτον. Άλλ’ ό Γρηγο
ράς ώς νοΰς γενικώτερος καί ως ιιαθητής τοΰ Μετοχίτου ήσχολήθη καί με 
τήν αστρονομίαν καί τά μαθηματικά καί τά άξιολογώτερα μελετήματά του 
είναι τά περί τοΰ αστρολάβου καί περί τοΰ υπολογισμού τοΰ χρόνου τοΰ 
Πάσχα. Ή τελευταία μελέτη άνεπτύχθη τό 1324 Ινώπιον τοΰ Ανδρονίκου 
Δευτέρου καί έπεδοκιμάσθη αλλά διά διαφόρους λόγους δέν έτέθη εις εφαρ
μογήν. 'Αντί τοΰ Βυζαντίου έφήρμοσε τούς υπολογισμούς τοΰ Γρήγορά ό 
πάπας Γρηγόριος XIII τό 1578 εις τό Γρηγοριανόν ημερολόγιου.

Τό πολύ [ιερές έργον τοΰ Γρήγορά καθιστά αυτόν αν δχι τον πρώτον, 
πάντως ένα τών κυριωτέρων λογίων τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος, δστις 
έχει νά επίδειξη μορφάς σοφών, οποίοι ό Δημήτριος Κυδώνης, ό Θεόδωρος 
Μετοχίτης, ό Δημήτριος Τρικλίνιος.

Άνελύσαμεν συντόμαις τήν λαμπράν μονογραφίαν τοΰ κ. Guilland, 
δστις διά τής μελέτης του έδωκε τό πρώτον ακριβή εικόνα τοΰ Γρήγορά καί 
τοΰ έργου του καί συνέβαλεν εις τήν καλυτέραν κατανόησιν τοΰ δεκάτου 
τετάρτου αίώνος τοΰ Βυζαντίου. Είναι φυσικόν, δτι εις έργον τόσον λεπτο
μερές υπάρχουν καί παραλείψεις τινές ή παραδρομαί ή δύνανται νά υπάρχουν
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ως προς την έκτίμησιν τών λεπτομερειών διαφορετικά! γνώμαι. Ημείς έπρο- 
τιμήσαμεν ανωτέρω νά δώσωμεν επί τού παρόντος μόνον την γενικήν άνά- 
λυσιν καί εύχόμεθα ταχέως νά έχωμεν παρά τοΰ κ. Guilland καί την 
κατ’ εκλογήν έ'κδοσιν τών ύπολειπομένων μετά τάς έπιστολάς εργανν τοΰ 
Γρήγορά.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

Franz Dolger, Beitrdge zur Gescliichte der byzantinischen Finanzver- 
waltung besonders des 10. und 11. Jahrliunderts. Leipzig - Berlin, 
B. G. Teubner 1927. [Byzantinisches Arcliiv. Heft 9] αελ. 160+1 πίν. 
Mk. 10.

Εις τήν προκειμένην επί ΰφηγεσία διατριβήν του ό Dolger προβαίνει 
είς τήν έκ νέου 1 δημοσίευσιν κειμένου σχετικού με τήν όργάνωσιν τής βυζαν
τινής φορολογίας. Τό κείμενον τοΰτο άπόκειται εις τον cod. Marc. gr. 173, 
είς τά φύλλα 276Ρ - 281“, γεγραμμένον διά χειρός τοΰ \20υ αΐώνος, συνδη- 
μοσιεΰονται δέ μετ' αΰτοΰ καί δυο βραχέα κείμενα εκ τοΰ αΰτοϋ κωδικός 
(φ. 275Ρ - 276“ καί φ. 230), περιέχοντα τό μέν πρώτον αναγραφήν τοΰ 
βυζαντινού μετρικού συστήματος, τό δέ δεύτερον πληροφορίας περί 
τοΰ τρόπου, καθ’ δν πρέπει νά γίνεται ή καταμέτρησις τών γαιών. 
Τά κείμενα έκδίδονται (σ. 113- 123) μετά εκτενών σχολίων (σελ. 123-156), 
προτάσσεται δέ αυτών μακρά πραγματεία (σελ. 9-122), δπου επί τή βάσει 
τοΰ έκδιδομένου καί άλλων κειμένων, τών οποίων ό D. φαίνεται ακριβής καί 
εγκρατής γνώστης έξαντλών δ'χι μόνον τούς χρονογράφους, αλλά καί τά δημο- 
σιευθέντα έγγραφα, επιχειρεΐται λίαν ενδιαφέρουσα έ'κθεσις τής όργανώσεως 
τής βυζαντινής δημοσίας οικονομίας κυρίως κατά τήν περίοδον τήν διήκουσαν 
από τοΰ 10ου μέχρι τοΰ 11ου αίώνος, είς τήν οποίαν περιλαμβάνονται παρα
τηρήσεις καί πληροφορίαι άφορώσαι είς δλην τήν βυζαντινήν περίοδον. Τήν 
χρήσιν τοΰ ολου, έπιμελώς εκτυπωθέντος βιβλίου, διευκολύνει ό έν τέλει 
λεπτομερής αλφαβητικός πίναξ περιεχομένων.

Τό έκδιδόμενον κείμενον περιέχει οδηγίας διά τούς δημοσίους υπαλ
λήλους τούς άσχολουμένους με τον καθορισμόν τής εγγείου φορολο
γίας, δ'χι δμως επισήμους οδηγίας, αλλά συγγραφήν ιδιώτου θελήσαντος 
προφανώς νά διευκολΰνη εαυτόν ή τό έ'ργον τών αρμοδίων υπαλλήλων, ίσως 
δέ καί σημειώσεις έκ πανεπιστημιακών παραδόσεων με σκοπόν τήν μόρφωσιν

1 Τό έν λόγφ κείμενον είχε δημοσιευθή κατά τό έτος 1915 υπό τοΰ W. Ashburner 
είς τό Journal of Hellenic Studies (τ. 35 σελ. 76-84, A Byzantine treatise on taxa
tion), άλλ’ άνεπαρκώς καί δή άνευ σχολίων, ούτως ώστε τό άλλως δυσνόητον κείμενον 
άπέμενεν απρόσιτον διά τούς μή είδικώς μέ τήν βυζαντινήν φιλολογίαν άσχολουμένους.

24Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος Δ'.
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