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Ή μετάφρασις αυτή μετά των αξιόλογων πινάκων της θ’ άποτελέση 
απαραίτητον βοήθημα εις τους εν Ρουμανίφ έρευνητάς τής Ιστορίας τών 
υστέρων βυζαντινών χρόνων. "Οθεν χάριτες οφείλονται εις τον V. Grecu, 
δστις ούδενός έφείσθη κόπου προς συγγραφήν τοιοΰτου έργου, καί εις την 
Ρουμανικήν ’Ακαδημίαν, ήτις άνέλαβε τήν δημοσίευσιν αύτοΰ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Francis Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the 
Legend of the Apostle Andrew, Harvard University Press, Cam
bridge Mass., 1958, o. X-\-342.

Είναι γνωστός εις τους Έλληνας βυζαντινολόγους ό καθηγητής Dvor
nik καί εκ τών παλαιοτέρων επί τής μεσαιωνικής ιστορίας τών Σλάβων 
μελετών του, μάλιστα δέ εκ τοϋ πρό τινων ετών δημοσιευθέντος έργου του 
περί Φωτίου καί ’Εκκλησιαστικού Σχίσματος τοϋ 867.

Εις τό μετά χεΐρας βιβλίον ό καθηγ. Dvornik μελετά τήν εμφάνισιν, 
εξέλιξιν καί τον ρόλον τον όποιον διεδραμάτισεν είς τήν ιστορίαν τής ’Εκ
κλησίας ή ιδέα τής άποστολικότητος, τής τιμητικής δηλαδή διακρίσεως εκκλη
σιών τινων, τής πηγαζοΰσης εκ τοϋ γεγονότος δτι αΰται ίδρΰθησαν υπό 
τίνος τών ’Αποστόλων ( sedes apostolica). Τό δλον θέμα έρευνάται, ως ό 
τίτλος δηλοΐ, εν σχέσει προς τήν ’Εκκλησίαν τοϋ Βυζαντίου καί ιδιαιτέρως 
τό Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον, έν τή άμϋνη του έναντι 
τοϋ τήν Πέτρειον καταγωγήν τοϋ θρόνου του έπικαλουμένου καί απόλυτον 
μοναρχίαν Ιπί τής ’Εκκλησίας άξιοϋντος επισκόπου Ρώμης, έδέχθη καί ανέ
πτυξε παλαιάν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Πρωτόκλητος τών ’Αποστόλων Άνδρέας 
ΰπήρξεν ό ιδρυτής τής ’Εκκλησίας τοϋ Βυζαντίου.

Είς τήν ουσίαν ή πρώιμος διάστασις μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινου
πόλεως άπήχει δύο διαφορετικός αντιλήψεις περί εκκλησιαστικής δργανώσεως 
καί διοικήσεως. Είς τήν ’Ανατολήν, ως ό συγγραφεύς αναλύει έν τφ πρώτιρ 
κεφαλαίψ ( σ. 3 - 38 ), ως βάσις τής κατά τον τρίτον αιώνα έμφανισθείσης 
διαιρέσεως τής ’Εκκλησίας είς Μητροπόλεις, ’Εξαρχίας καί αργότερου είς 
Πατριαρχεία έτέθη ή φυσική καί διοικητική διαίρεσις τοϋ κράτους.'Η αρχή 
αυτή τής προσαρμογής τής διοικητικής διαιρέσεως τής εκκλησίας προς τήν 
πολιτικήν διαίρεσιν τοϋ κράτους έφερε τον επίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, 
ως προκαθήμενον τής εκκλησίας τής πρωτευούσης τοϋ κράτους, είς εκτάκτως 
τιμητικήν θέσιν.

Είς τήν Δύσιν δμως ΐσχυον άλλα μέτρα καί σταθμά. 'Ως βάσις τής
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ιεραρχίας καί διαιρέσεως τής εκκλησίας δεν έλαμβάνετο κυρίως δ γεωγραφι
κός ή πολιτικός παράγων, άλλα ή άρχαιότης καί μάλιστα ή άποστολικότης 
των κατά τόπους εκκλησιών (κεφ. II, σ. 39-105). Ό κανών αυτός άνήγαγε 
εις περίοπτον θέσιν τον επίσκοπον Ρώμης, ως μόνον εν τή Δύσει κατέχοντα 
έδραν άποστολικήν καί δη την έδραν τοϋ κορυφαίου των ’Αποστόλων Πέ
τρου. Οί πάπαι εις πάσαν ευκαιρίαν δεν παρέλειπον να έξάρουν τό γεγονός 
δτι ήσαν successores Petri, ιδιαιτέρως εις τάς σχέσεις των μετά των εκκλη
σιών τής ’Ανατολής, οπού έξετιμάτο μέν ή άποστολικότης, αλλά δεν έθεωρεΐτο 
ώς τίτλος προσπορίζων προνόμια. Οϋτω κατά την προ τής Δ' έν Χαλκηδόνι 
Οικουμενικής Συνόδου περίοδον καί μετά ταΰτην, ιδίως κατά την διάρκειαν 
τοϋ Άκακιανοϋ Σχίσματος (484 - 519 μ·Χ.), προεβλήθη μέ ιδιαιτέραν έμφα- 
σιν ή Πέτρειος καταγωγή τής εκκλησίας τής Ρώμης καί τά έξ αυτής άπορ- 
ρέοντα προνόμια τών παπών (κεφ. III, σ. 106- 137)· "Οθεν, διά νά κατο- 
χυρώση την έναντι τής Δυτικής εκκλησίας θέσιν του, 6 πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως προσέλαβε, από τών αρχών τοϋ 7ου αίώνος, τον τίτλον 
« άποστολικός », βασίζων αυτόν εις παλαιάν παράδοσιν καθ’ ήν δ ’Απόστο
λος Άνδρέας ΰπήρξεν δ ίδρυής τής εκκλησίας τοϋ Βυζαντίου.

Την παράδοσιν αυτήν εξετάζει έν τφ δευτέρφ μέρει τοϋ βιβλίου του δ 
συγγραφεϋς. Έν αρχή αναπτύσσει τάς ιστορικός περιστάσεις αί δποΐαι έφε- 
ρον εις τό προσκήνιον τήν παράδοσιν αυτήν (κεφ. IV, σ. 138-180), κατό
πιν δέ επιχειρεί σύντομον κριτικήν έξέτασιν τών πηγών τής περί τοϋ ’Απο
στόλου Άνδρέου παραδόσεως, καί καταλήγει εις τό συμπέρασμα δτι δεν απο
κλείεται μέν νά είναι αληθής ή παράδοσις αυτή, δεν δϋναται δμως νά 
άποδειχθή ίστορικώς βάσει τών ύπαρχουσών μαρτυριών (κεφ. V, σ. 181- 
222). Έν συνεχείφ δ συγγραφεϋς περιγράφει τήν κατά τον 9°ν αιώνα άνά- 
πτυξιν καί πλήρη διαμόρφωσιν τής περί τοϋ Άνδρέου παραδόσεως (κεφ. 
VI, σ. 223-264), τέλος δέ τον ρόλον τον δποίον διεδραμάτισεν εις τάς 
μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως διενέξεις, από τοϋ Σχίσματος τοϋ 
867 έως τής Συνόδου τής Φλωρεντίας ( 1439).

Έπονται πίνακες βραχυγραφιών, ανεκδότων χειρογράφων χρησιμοποιη- 
θέντων υπό τοϋ συγγραφέως, εκτενής βιβλιογραφία τών πηγών ( σ. 303 - 313 ) 
καί νεωτέρων επί τοϋ θέματος βοηθημάτων ( σ. 313 - 328 ), έν τέλει δέ πίναξ 
ονομάτων καί πραγμάτων.

Αυτό τό δποίον χαρακτηρίζει καί τά προηγούμενα καί τό παρόν βιβλίον 
τοϋ καθηγητοΰ Dvornik είναι ή πλήρης γνώσις καί έξαντλητική έξέτασις 
τών πηγών καί τής βιβλιογραφίας, ώς καί ή μεθοδικότης καί σαφήνεια έν 
τή αναπτύξει τοϋ θέματός του.

Παρά ταϋτα, εις ώρισμένα δευτερευοΰσης ίσως σημασίας θέματα, θά 
ήδΰνατό τις νά διατυπώση έπιφυλάξεις ή προτείνη διαφορετικήν γνώμην. 
Συγκεκριμένως σημειώνω τά εξής:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:38 EEST - 34.211.113.242



Βιβλιοκρισίαι 509

1) Έν τή σ. 79 ό συγγραφεύς, επισκοπών τήν άνοδον τοΰ γοήτρου τοΰ 
επισκόπου Ρώμης εν τή έκκλησίςι, Ιδίως κατά τήν διάρκειαν τής Δ' Οικου
μενικής Συνόδου (451), γράφει δτι πρέπει νά άποδοθή ιδιαιτέρα σημασία 
εις «λίβελλόν» τινα άπευθυνθέντα προς τον πάπα Λέοντα και τους έν Χαλ- 
κηδόνι πατέρας υπό τινων κληρικών τής ’Αλεξάνδρειάς. Έν αυτφ ό πάπας 
άποκαλεΐται « άγιώτατος καί θεοφιλέστατος οικουμενικός αρχιεπίσκοπος καί 
πατριάρχης ».'0 συγγραφεύς παρατηρεί δτι « αυτή είναι ίσως ή πρώτη χρήσις 
τοΰ τίτλου τον όποιον άργότερον υιοθέτησαν οί πατριάρχαι Κωνσταντινουπό
λεως ». Έπ’αύτοΰ σημειώνω δτι ό μέν τίτλος « πατριάρχης » άπεδίδετο έν τή 
’Ανατολή εις τούς έξάρχους καί έπισκόπους ήδη προ τής Δ' Οίκουμ. Συνό
δου ( βλ. Α. Διομήδους - Κυριάκου,’Εκκλησιαστική 'Ιστορία ( β' εκδ., 1897) 
I, 436-437), ό δέ τίτλος «οικουμενικός» έπίσης εϊχεν ήδη χρησιμοποιηθή 
διά τον Κωνσταντινουπόλεως ’Αττικόν (406-425 μ.Χ.) υπό τοΰ ’Αρμενίου 
επισκόπου Ίσαακίου (βλ. σημείωσιν Π. Καρολίδου έν Ίστορίρ: Παπαρρηγο- 
ποΰλου (ε' εκδ., 1925), III, 149).

2) Έν τή σ. 121 ό συγγραφευς παρατηρεί δτι ό άγων τοΰ πάπα Γε- 
λασίου I (492 - 496) νά έπιβληθή ώς υπάτη εν τή εκκλησία αρχή προεκά- 
λεσε μέν άντίδρασιν έν τή ’Ανατολή, οπωσδήποτε δμως ένεποίησεν έντΰπωσιν 
εΐς πολλούς έκ τών ’Ανατολικών, οί όποιοι από τής έποχής αυτής αρχίζουν 
όλονέν καί ζωηρότερον νά τονίζουν τήν άποστολικότητα καί τήν ηγετικήν έν 
τή Εκκλησία θέσιν τής Ρώμης. Κατ’ αρχήν υπενθυμίζω δτι ό χαρακτηρι
σμός τοΰ θρόνου τής Ρώμης ως άποστολικοΰ έκ μέρους ανατολικών τινων 
συγγραφέων δεν σημαίνει αποδοχήν τών αξιώσεων τάς οποίας ό πάπας έβά- 
σιζεν έπ’αύτοΰ, ώς ό συγγραφεύς άφίνει νά έννοηθή ( σ. 124, 125, 127 καί 
άλλαχοΰ).

Έν τοΰτοις ό συγγραφεύς παραθέτει κείμενά τινα διά νά στηρίξη τήν 
γνώμην δτι πράγματι μία μερίς έκ τών ’Ανατολικών συνεμερίζετο καί έπλειο- 
δότει εις τάς φιλοδοξίας τοΰ έπισκόπου Ρώμης. Μερικαί άπλαΐ παρατηρήσεις 
δμως νομίζω δτι μειώνουν τήν σημασίαν τών μαρτυριών αυτών.

'Ως πρώτον έπιχείρημα ( σ. 122) προσάγεται έπιστολή τών έπισκόπων 
Δαρδανίας, μέρους τής διοικήσεως Ίλλυρικοΰ, εις τήν οποίαν ό πάπας Γελά- 
σιος προσαγορεύεται «Dominus, sanctus, apostolicus et beatissimus 
pater patrum ». Αί έκφράσεις αύταί δεικνύουν μέν σεβασμόν, αλλά κατ’ ού- 
δένα τρόπον υπαινίσσονται άναγνώρισιν έκτάκτων προνομίων.

Τό ’Ιλλυρικόν έξ άλλου, ώς ό ίδιος ό συγγραφεύς σημειώνει ( σ. 122), 
έξηρτάτο έκκλησιαστικώς έκ τής Ρώμης, γεγονός τό όποιον δικαιολογεί υπερ
βολήν τινα τιμητικών έκφράσεων έκ μέρους υποκειμένων τφ πάπα έπισκόπων.

'Ως δευτέραν μαρτυρίαν ό συγγρ. παραθέτει ( σ. 122 - 124) έπιστολήν 
σταλεΐσαν προς τον πάπαν Σύμμαχον (498 -514) υπό ορθοδόξων έπισκόπων 
τής ’Ανατολής, οί όποιοι είχον έξωσθή τών θρόνων των ώς άρνούμενοι νά
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δεχθούν τό « Ένωτικόν» τοΰ Ζήνωνος και τάς μονοφυσιτιζούσας απόψεις 
τοϋ Κωνσταντινουπόλεως ’Ακακίου και των όμοφρόνων του εν ’Αλεξανδρεία 
και Άντιοχείςι πατριάρχων. Εις την επιστολήν αυτήν πράγματι αναγνωρίζεται 
εις τον πάπαν προνομιούχος θέσις εν τή Έκκλησίοι. ’Αλλά είναι φυσικόν οτι 
κατά τήν εποχήν αυτήν, εις τα όμματα παντός ορθοδόξου ό πάπας ήτο ή 
μόνη εν τή Έκκλησίοι κεφαλή, έφ’δσον οί λοιποί τρεις πατριαρχικοί θρόνοι 
τής ’Ανατολής κατείχοντο υπό αιρετικών πατριάρχων, καταδιωκόντων μάλι
στα τούς ορθοδόξους χριστιανούς.

Τό γεγονός τούτο εξηγεί επίσης καί τό άκρως κολακευτικόν διά τον 
πάπαν ύφος τής επιστολής τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Δωροθέου (σ.
124) , ως καί τήν περίπτωσιν των Σύρων εκείνων ορθοδόξων μοναχών, τών 
καταδιωκομένων υπό τοΰ μονοφυσίτου πατριάρχου ’Αντιόχειας καί έπικαλε- 
σθέντων τήν προστασίαν τοΰ πάπα Όρμίσδα (σ. 127 -128 ).

Έν τή επιστολή τέλος τοΰ αύτοκράτορος ’Αναστασίου προς τον Ρώμης 
Όρμίσδα, τήν οποίαν παραθέτει ως επιχείρημα 6 συγγραφεύς (σ. 124-
125) , αναγνωρίζεται μεν ή άποστολικότης καί ή Πέτρειος καταγωγή τοΰ 
θρόνου τής Ρώμης, άλλ’ αυτό απέχει πολύ από τοΰ νά σημαίνη παραδοχήν 
τών παπικών αξιώσεων.

Άλλ’ αΐ ανωτέρω αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις δεν δΰνανται νά αμφισβη
τήσουν τό πνεύμα αντικειμενικότητας τοΰ συγγραφέως, τό όποιον διαφαίνεται 
εις τό βιβλίον έν τφ συνόλιρ του.

Πολύ δέ περισσότερον πρέπει νά έκτιμηθή τούτο, όίν σκεφθώμεν δ'τι 
παρόμοια θέματα, άπτόμενα τών σχέσεων Ανατολικής καί Δυτικής ’Εκκλη
σίας, υπήρξαν συχνά ολισθηρόν έ'δαφος διά παλαιοτέρους Ρωμαιοκαθολικούς 
συγγραφείς.

X. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

Μ. Μ α ν ο ν ο α κα, Χειρόγραφα και έγγραφα τοϋ *Αγίου ”Ορους, Ά9ή- 
ναι 1958, σελ. 28.

Ή νέα εργασία τοΰ κ. Μανούσακα είναι άνατύπωσις μετά προσθηκών 
τοΰ άρθρου του περί τών βιβλιοθηκών τών μονών τοΰ Άθω εις τό Συμπλή
ρωμα τής Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας. Δεν πρόκειται δμως περί 
συνήθους άρθρου εγκυκλοπαιδικού λεξικού, καί διά τον λόγον αυτόν πρέπει 
νά γίνη γνωστόν εις τούς έρευνητάς· Ό μεγάλος βιβλιογραφικός του πλούτος 
ιδίως, τό καθιστά μοναδικόν βοήθημα δι’ δλους δσοι ασχολούνται μέ τά 
χειρόγραφα καί τό αρχειακόν υλικόν τών μονών τού Αγίου ’Όρους.

Τό δλον άρθρον διαιρείται εις δύο τμήματα, έκ τών οποίων τό πρώτον
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