
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Venetia Cottas, Le theatre a Byzance. Paris librairie orientaliste Paul
Geuthner 1931 8° pp. 290.

To βιβλίον διαιρείται εις δυο τμήματα, ών τό μεν πρώτον περιλαμβά
νει χά εξής κεφάλαια α' οί ιπποδρομικοί αγώνες εν Βυζαντίφ καί ή σχέσις 
αυτών προς τήν εκκλησίαν β' ή αρχή τής μιμικής έν τώ εκκλησιαστικά) 
θεάτρφ γ' τό θέατρον εν τή εκκλησία καί δ' τό θέατρον εν τή εκκλησία καί 
ή έπιβίωσις αυτού παρ’ ήμΐν, τό δέ δεύτερον τάδε· ε' ή έξέλιξις τής δραματικής 
φιλολογίας έν Βυζαντίφ, <Γ' τό δράμα «εξαγωγή» πρόδρομος τοΰ Χριστιανι
κού θεάτρου καί ζ' τό δράμα Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοϋ «Χριστός πάσχων» ι.

Τήν δλην πραγματείαν συμπληροϋσι γενικαί παρατηρήσεις καί συμπε
ράσματα, παρατίθεται δέ πίναξ τών έργων τών ληφθέντων ύπ’ ό'ψιν κατά 
τήν σύνταξιν αυτής.

Ό έπεξερχόμενος τό ανωτέρω έργον ευχαρίστως παρατηρεί δτι ή συγ
γραφέας μετ’ έπιμελείας ειργάσθη δι’ έν τόσον λεπτόν καί πολύπλοκου θέμα. 
Εννοούσα καλώς τήν μεσαιωνικήν γλώσσαν, αντλεί οΰχί σπανίως άπ’ευθείας 
έκ τών πηγών, ας καταλλήλως χρησιμοποιεί, καί μάλιστα τήν έ'κθεσιν τής 
βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 2. Ή γνώσις άφ’ ετέ
ρου τών σημερινών εκκλησιαστικών εθίμων, καί δή τών έν Μικρά ’Ασία, 
άτινα διασωζουσιν ακόμη πολλά θεατρικά μεσαιωνικά στοιχεία, προσδίδου- 
σιν ιδιαιτέραν αξίαν εις τό έργον.

’Αληθές είναι δτι ή έκκλησία δι’δσων διέθετε μέσων προσεπάθει ν’ άπο- 
μακρυνη τους πιστούς αυτής από τοΰ αρχαίου Ελληνικού θεάτρου, έπ’ ίσης 
δμως αληθές είναι δτι δέν ήδυνήθη ν’ αποφυγή τήν έπίδρασιν αυτού, ή 
οποία, κατά τούς πρώτους μάλιστα αιώνας, ήτο ίσχυροτάτη. Ό μέλλων δθεν 
νά πραγματευθή περί τοΰ θεάτρου κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους είναι 
υποχρεωμένος νά παρακολουθήση τήν έξέλιξιν τοΰ αρχαίου Ελληνικού.

Ό Μαλάλας κατά τον Τ' μ. X. αιώνα περιγράφει κατά τοιούτον τρόπον 
τούς 'Ομηρικούς καί άλλους ήρωας, ώστε είναι αδύνατον νά μή ειχεν ΰπ’δψιν,

1 Τό δράμα τούτο υποστηρίζει ή συγγραφεύς δτι έγράφη όντως υπό Γρηγορίου τοΰ 
Ναζιανζηνοϋ, χωρίς βέβαια νά πείθη τούς ειδικούς. Βλέπε καί τήν μελέτην τής ιδίας 
L’ influence du drame Christos Paschon sur 1’ art Chretien d’ Orient.

’ Θά είχέ τις μόνον νά παρατηρήση, δτι, ώς πρός τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών 
συγγραφέων, έπρεπε νά προσέξη περισσότερον.
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πλήν των σχετικών εικόνων \ καί τήν από σκηνής έμφάνισιν αυτών, περί ής 
άλλως τε έχομεν καί ώρισμένας μαρτυρίας (Προκοπίου τοϋ Γαζαίου, Πανη
γυρικός εις ’Αναστάσιον 500.9 έκδ. Βόνν.)

Καί οί τήν παντόμιμον άλλως τε δρχησιν άσκοϋντες ύποκριταί, οί όρχη- 
σταί, ώς έκ τών πληροφοριών τών μεγάλων τής εκκλησίας πατέρων καί τοϋ 
Λιβανιού μανθάνομεν, υπεδϋοντο πρόσωπα τής αρχαίας μυθολογίας καί 
έλάμβανον ως θέματα παραστάσεων εκείνα, άτινα οί μεγάλοι τής άρχαιότη- 
τος τραγικοί έπραγματεΰθησαν 1 2. Ό Χορίκιος εν τώ περί τών εν Διονύσου 
τον βίον είκονιζόντων έργιδίω του (§ 141 σ. 377.1. έκδ. Foerster - Richt- 
steig) διαστέλλει τόν μίμον τοϋ τής τραγφδίας ύποκριτοϋ «δς νΰν μέν εισέρ
χεται παΐδα φονέα μητρός (Σοφοκλής) νΰν δέ μητέρα ξίφος επιφέρουσαν 
τέκνοις υπό ζηλοτυπίας ερωτικής (Ευριπίδης), ό δ’ Εύνάπιος (περί πρέσβεων 
εθνών προς Ρωμαίους 1 σ. 462 έκδ. Boissonade) όμιλε!, αν καί οϋχί σαφώς, 
ακόμη περί τής χρήσεως τοϋ από μηχανής θεοΰ.

Έπί τής εποχής Λιβανιού καί Ίουλιανοΰ έπαίζοντο κωμφδίαι τοϋ Μενάν
δρου καί τών αρχαίων Ελλήνων κωμικών3, πιθανώτατα δέ καί σατιρικά 
δράματα, ών ό αριθμός δεν θά ήτο περιωρισμένος, αν κρίνη τις εκ τοϋ γεγο
νότος δτι κατά τόν ΙΒ' ακόμη αιώνα έσφζοντό τινα αυτών εν χειρογράφοις. 
Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος λέγει σχετικώς (Tafel, Eustathii opusc. 89.43) 
«τά σατυρικά μίγματα εκείνα πράξεων καί λόγων τών εν προσώποις ήρωϊ- 
κοΐς, ών τό κράμα γέλωτι καί σπουδή παραμέμικται. Καί ΐσασιν αυτά οί 
εντετυχότες παλαιοΐς πονήμασιν, ών ολίγα τινά περιφέρεται».

Ό μέλλων λοιπόν νά πραγματευθή περί τοϋ Βυζαντινοϋ θεάτρου πάν
τως, επαναλαμβάνω, πρέπει νά λάβη ΰπ’ δψιν καί τάς τΰχας καί τήν εξέλιξιν 
τοϋ αρχαίου Έλληνικοϋ, τοϋ οποίου έτροποποιήθησαν καί έσυντομευθησαν 
τά δράματα, δπερ δμως δεν έξέλιπε βέβαια με τους πρώτους αιώνας τοϋ 
Χριστιανισμοΰ.

'Ως προς τό σημεϊον τοϋτο φρονώ δτι μειονεκτεΐ τό έργον τής συγγρα- 
φέως, ή οποία, ερευνώσα τά τοϋ θεάτρου από τής ίδρΰσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τής άλώσεως αυτής υπό τών Τούρκων, καλόν θά ήτο νά 
έξήταζε καί τό ζήτημα μέχρι πότε έξηκολοϋθησεν υφιστάμενον τό άρχαΐον 
Ελληνικόν θέατρον καί πώς είχον τά τοϋ θεάτρου από Κωνσταντίνου τοϋ 
Μεγάλου μέχρι τοϋ Ίουστινιανοϋ, δστις δεινόν κατ’ αϋτοϋ κατήνεγκε πλήγμα,

1 Βλέπε τών πρακτικών τής Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. 4.465. Ό Άμασείας 
Αστέριος, Εις μαρτύρων τής πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας (Migne, Ρ. G. 40.337) 
όμιλεΐ περί είκόνος παριστανούσης τήν Μήδειαν φονεΰουσαν τά ίδια τέκνα.

2 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην ύπέρ τών ορχηστών 67.68.70.73.110 (τόμ. 4 σελ. 
462.8, 68, 464.7, 467.3, 492.1 493.2 έκδ. Foerster).

3 Λιβανιού, Ένθ’άν. 74 σ. 467.7, Ίουλιανοΰ, Πρός Ηράκλειον Κυνικόν 
σ. 204 b καί τοΰ αύτοΰ Άντιοχικός ή μισοπώγιον σ. 366. c.
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άποκόψας τφ 526 τά χάριν θεατρικών παραστάσεων διδόμενα επιδόματα, εις 
δ θέμα πολύ χρήσιμος θά τής έφαίνετο και ή μελέτη τού A. Miiller, Das 
Biihnenwesen in der Zeit von Constantin d. Grossen bis Justinian 
(Neue Jahrbiicher f. d. klass. Alterthum 23 και 24 (1909) σ. 36-55), ή'ν 
νϋν, μετά την δημοσίευσιν τοϋ έργου τής συγγραφέως, συμπληροϋσιν αί δια- 
τριβαί τοΰ A. Vogt, Etudes sur le theatre byzantin. (Βυζάντιον 6.37 καί 
εξ. 623 καί έξ. καί μάλιστα 638 - 640) καί Le theatre a Byzance et dans 
l’empire du IVe au XIIIe siecle. I. Le theatre profane, (έν Rev. d. 
quest, histor. 59. 257 - 296).

Ουδέ θά ήτο ά'σκοπον, πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, νά έξητάζετο καί 
ή έξέλιξις τής σημασίας τής λ. θέατρον, ήτις, άντιδιαστελλομένη πρός τον 
Ιππόδρομον (Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 47.359, 57.48) έσήμαινεν δ,τι καί 
παρ’ άρχαίοις, ά'λλοτε δ’έδήλου τον ιππόδρομον «αί έν τοΐς θεάτροις διατρι- 
βαί, ά'σπερ ί>έας έ'νεκεν τής των ίππων άμίλλης ποιούνται» 1 (Χρυσοστόμου, 
εις Ίωάννην ομιλία ΙΑ', Migne, Ρ. G. 59.78) διά νά καταλήξη νά σημαίνη 
παρά Δούκα (340.20) δ,τι καί ό μεσαιωνικός έμβολος! ’Έκτισε θέατρον
(Μωάμεθ ό Β') έν τή πόλει, δ καί βεστιοπρατήριον λέγεται καί Περσιστί 
πεζεστάνιον».

Επιθυμητόν έπ’ ίσης θά ήτο νά έξητάζετο τό σχήμα τοΰ θεάτρου, δπερ 
έχον τον τύπον τοΰ Μικρασιατικού καί Ρωμαϊκοΰ, ήτο κατεσκευασμένον έκ 
λίθου ξεστοΰ (Εύναπίου, Βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών σ. 69 έκδ. Boisso- 
nade). Διά τό σχήμα παραβλητέαι καί αί συνήθεις φράσεις «άναβαίνειν ή 
άνέρχεσθαι εις τό θέατρον ή έπί τό θέατρον» «άνέρχεσθαι τούς βαθμούς 
τοΰ θεάτρου» (Χρυσοστόμου, Περί μετάνοιας, Migne, Ρ.G. 59.760) «κάθη- 
σθαι έπί κορυφής θεάτρου» (Χρυσοστόμου, Εις Ίωάννην ομιλία πβ', Migne, 
P.G. 59.446) «καταβαίνειν από τοΰ θεάτρου» (Χρυσοστόμου, Εις Ίωάννην 
ομιλία Ξ, Migne, Ρ. G. 59.333) «οί κάτω παίζοντες» (Χρυσοστόμου, Εις τον 
Λάζαρον λόγος Β', Migne, Ρ. G. 48.986).

Καλόν έπ’ ίσης θά ήτο νά έξητάζετο καί ό χρόνος, καθ’ δν έγίνοντο αί 
παραστάσεις καί δστις κατά τον Δ' καί Ε' αιώνα, κατά κανόνα, ήτο, ως καί 
παρ’ άρχαίοις, τό διάστημα τής ημέρας1 2, πρός δέ αν οί ύποκριταί έφερον 
προσωπεία3. Τό λεγόμενον υπό τής συγγραφέως (σελ. 45.47) δτι οί μίμοι

1 Αί ίπποδρομίαι χαρακτηρίζονται ώς παράνομα θέατρα υπό τοΰ Χρυσοστόμου 
(εις κεφάλαιον ΙΗ' Γενέσεως ομιλία ΜΑ' Migne, Ρ. G. 53.375). Βραδΰτερον, έν τφ 
όνειροκριτικφ τοΰ Άχμέτ, (κεφ. σλη'. σ. 191.26 Drexl) άναγινώσκομεν «έάν ΐδχ] τις 
εαυτόν ήνιοχοΰντα όχήματι βασιλικω έν τφ θεάτρφ καί νικώντα καί στεφανούμενον».

2 Λιβανιού, Πρός τόν βασιλέα περί των δεσμωτών 3.368.17. 369.6 (έκδ. Foerster). 
Ζ ω σ ί μ ου, Ίστορ. 140.12 καί Χρυσοστόμου (Migne, Ρ. G. 47.312, 48.986, 54.696, 56. 
124 καί 545, 57.22.80, 58.646, 59.320, 60.90). "Ιδ. καί A. Muller, Ένθ’ άν. 54. Ό Χορί- 
κιος αναφέρει καί νυκτερινός παραστάσεις. A. Muller, ’Ένθ’ άν. σ. 64.55.

3 Προσωπεία βασιλέων, στρατηγών, ιατρών, ρητόρων καί σοφιστών άναφέρει διά
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κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους μετεχειρίζοντο προσωπεία δεν είναι ακριβές. 
Τούτων χρήσιν έκαμνον οΐ άσκοΰντες τήν παντόμιμον όρχησιν.

Εΐπον ανωτέρω δτι, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, έπρεπε νά έξετασθή 
και ή έξέλιξις τής σημασίας τής λ. θέατρον. Ό άναγινώσκων π. χ. τό παράπο- 
νον τοϋ Μιχαήλ Ψελλοϋ (Tafel, Eustathii opusc. 356.35) «τά δέ ήμέτερα 
τούτοις αντίρροπα και έτι βαρύς ό κανών μή θίξαι, μή γρϋξαι, μή εις θέα
τρον παρακϋψαι.. .Τό θέατρον ήδεία διατριβή, άλλα μή δώσης προς τούτο 
οφθαλμόν» θά ήτο ίσως διατεθειμένος νά δεχθή δτι ενταύθα ό λόγος περί 
τού καθ’ ημάς θεάτρου. Τούτο δμως δεν είναι ορθόν, διότι τότε δεν άπηγο- 
ρεύετο νά παρευρίσκωνται κληρικοί εις τά μυστήρια' πρόκειται περί τού ιππο
δρόμου καί των εν αύτφ αγώνων καί θεαμάτων, τά όποια ήδη πολύ παλαιό- 
τερον ήσαν άπηγορευμένα εις τούς κληρικούς* 1. Ό ίδιος ά'λλως Ψελλός (Χρο- 
νογρ. κεφ. 50) είπε περί Μιχαήλ τού Δ' «θρίαμβον κατάγει λαμπρόν επί μέσον 
θέατρον τούς αιχμαλώτους διαβιβάσας».

Έκ παραλλήλου προς ταύτα καλόν θά ήτο νά έξητάζετο και ή κοινω
νική θέσις των υποκριτών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (τά έν σελίδι 51 
τού έργου λεγόμενα είναι πολύ σύντομα) ώς καί ή στάσις, ήν ή εκκλησία 
έλαβεν απέναντι τού θεάτρου, οπότε χρήσιμος θά ήτο εις τήν συγγραφέα, 
άφ’ ενός μέν ή μελέτη των νόμων, άφ’ ετέρου δέ τού Δ. Μπαλάνου ή μικρά 
μελέιη Χριστιανισμός καί σκηνή (Άθήναι 1925) καί ή πολύ διεξοδικωτέρα 
τού Γρηγορίου Παπαμιχαήλ (Εκκλησία καί θέατρον, Αλεξάνδρεια 1915). 
Έφ’ δσον δέ τόσον καλώς έχρησιμοποίησεν ή συγγραφεύς τά σημερινά έθιμα 
προς συμπλήρωσιν τής μελέτης της, καλόν θά ήτο νά έσημείωνεν δτι άπήχη- 
σις τής κακής ιδέας, ήν ειχον οί Βυζαντινοί περί μίμων είναι τό δτι τέως έν 
Κοτυώροις καί αλλαχού τού Πόντου μίμος έλέγετο ό πανούργος καί δόλιος.

Ή συγγραφεύς, περί τής έπιβιώσεως τών αρχαίων εθνικών τελετών 
ομιλούσα, αναφέρει (σελ. 16 καί 18) τον 62ον κανόνα τής έν Τρούλλφ συν
όδου, ένθα ό λόγος περί τών εορτών τού Διονύσου καί περί τών ύποδυομέ- 
νων προσωπεία κωμικά ή σατιρικά ή τραγικά καί έπιβοώντων τό όνομα τοϋ 
βδελυκτοϋ Διονύσου, καθ’ δν χρόνον έθλιβον τάς σταφυλάς έν τοΐς ληνοΐς. 
Επειδή περί Διονυσιακών τελετών ένταΰθα πρόκειται, χρήσιμον θά ήτο νά 
παρηκολούθει τό έθιμον καί κατά τούς υστέρους χρόνους λέγουσα δλίγας 
λέξεις διά τά υπό τού συγγραφέως τής Χρονικής Συνόψεως άναφερόμενα 
άσθενάρια, τά όποια ώς αναστενάρια καί τζαμάλες καί καλόγεροι

τούς χρόνους του 6 Χρυσόστομος (Εις Λάζαρον λόγος δεύτερος, Migne, Ρ. G. 48.986, 
Εις Ίωάννην ομιλία A', Migne, Ρ. G. 59, 2ό). Πβ. καί Λιβανιού, Πρός Θεοδόσιον 
βασιλέα ύ/ιέρ τών ίερών 3.102.7.

1 Πβ. τόν 54°ν κανόνα της έν Λαοδικεία συνόδου καί τόν 24°ν καί 51°ν της έν 
Τρούλλφ, πρός δέ Σωζομενοΰ, Εκκλησιαστικήν ιστορίαν βιβλ. 4.25 (σελ. 172.21 
έκδ. Bidez - Parmentier).

Επεγηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 29
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σήμερον, ή τουλάχιστον τέως, ήσαν έν Θράκη γνωστά και τά όποια έν χειρο- 
γράφφ τοΰ 1678 (χειρ. Έθν. βιβλ. 2017 αρχή) καλούνται λάνοι (εορτή ληνών;). 
Διά τό θέμα θά έπρεπε νά συμβουλευθή τά τε υπό τοΰ Ν. Βέη εν τώ Α' 
τόμω τής Βυζαντίδος (σελ. 48-50) ως και τά εν Λαογραφίας τόμ. Α' σ. 343- 
345 Β' 35-38 καί Γ' 256 γραφέντα καί τάς εξής μονογραφίας καί μελέτας 
Α. Χουρμουζιάδου, Περί των αναστεναριών, καί ά'λλων τινών παραδόξοχν 
Ιθίμων καί προλήψεων, Γ. Βιζυηνοΰ, Οί καλόγηροι καί ή λατρεία τοΰ Διο
νύσου (Θρακική Έπετηρίς Α'. σ. 102-127) καί τοΰ αύτοΰ έν Έβδομάδι 
1888 άρ. 32-35. R. Μ. Dawkins, The modern Carnival in Thrace and 
the cult of Dionysus (The Journal of Hellenic Studies 26 (1906) 
σ. 191-206). Σ. Λακίδου, Ιστορία τής Επαρχίας Βιζύης καί Μήδειας σ. 97 - 
100. Προς τούτοις Κ. Κουρτίδου, Τά Θρακικά σ. 112, τά σημειούμενα έν 
Θρακικών τόμ. Α' σ. 206-208 καί Β' 455 καί τοΰ Στ. Κυριακίδου τό ά'ρθρον 
αναστενάρια έν τή Μ. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.

Ή συγγραφεύς ομιλούσα περί των θρησκευτικών έποποιιών καί τής σχέ- 
σεως αυτών προς τό θέατρον (σελ. 108 έξ.) καλόν θά ήτο νά έκαμνεν εύρύτερον 
λόγον περί τής εμμέτρου διηγήσεως τοΰ θαύματος τοΰ αγίου Γεωργίου συμ- 
βουλευομένη άμα τό ε'ργον τοΰ Joh. Aufhauser, Das Drachenwunder des 
heiligen Georg in der griechischen und lateinischen tjberlieferung.

Έπί τινων λεπτομερειών θά είχον ακόμη νά κάμω παρατηρήσεις τινάς. 
Ή γνώμη τής συγγραφέως δτι αί έν τώ ίπποδρόμφ έριδες μεταξύ τών μερών 
αιτίαν έσχον τήν απόλυτον ίσχύν τών βασιλέων καί τήν προσπάθειαν νά 
φανή είς αυτούς αρεστός ό λαός, δεν είναι ακριβής. Αί έριδες, κατά τήν 
Βυζαντινήν τουλάχιστον εποχήν, προήρχοντο έκ τών θεατών, οιτινες συνεπά- 
θουν προς τό έν ή τό άλλο μέρος τών άγωνιζομένων καί τούτου τήν νίκην 
έπεθύμουν καί έπεδίωκον. Συνέβαινε δήλα δή κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
έν τφ ίπποδρόμφ δ,τι καί νΰν έν τοϊς γηπέδοις τοΰ ποδοσφαίρου.

Ή κυρία Κόττα, ποιουμένη λόγον (σελ. 25) περί τών παίδων, οιτινες 
κατά τήν ημέραν τοΰ αγίου Βασιλείου περιερχόμενοι ψάλλουσι τά κάλανδα, 
λέγει δτι οί στίχοι:

καί το ραβδί του άκκούμπησε νά πή ταλφαβητάρι' 
ξερό χλωρό ήταν τό ραβδί, χλωρούς βλαστούς πετάει 

ύπενθυμίζουσι τούς αρχαίους ραψωδούς καί Όμηρικάς σκηνάς. Τό πράγμα 
δεν έχει ούτως' ένταΰθα πρόκειται περί τής φυλλάδας, φυλλοφόρου δήλα δή 
κλάδου αγριοδάφνης (φυλλάδας), έφ’ ου οί παΐδες προσήρμοζον τό τεμάχιον 
τοΰ χάρτου, έν φ ήτο άναγεγραμμένη ή άλφάβητος, ήν καί άνεγίνωσκον, 
πβ. καί τον στίχον:

Βαοίλει, αν ξερής γράμματα, πες μας την άλφα βήτα 1.

1 Βλ. Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών σελ. 106.
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Ούδ’ είναι αληθές δτι αί κατά τάς Καλάνδας μεταμφιέσεις αί γινόμεναι 
κατά τά δωδεκαήμερα δεν είναι γνωσταί εν τη κυρίως Έλλάδι. Βλ. δσα λέγει 
ό Ν. Πολίτης έν ταΐς Παραδόσεσί του (1273-5), και δσα έγραψα και εγώ 
πραγματευόμενος περί Καλλικαντζάρων εν Λαογραφίας τόμφ 7 σελ. 325. 
Ουδέ φρονώ δτι ή προς έμπαιγμόν περιφορά επί δνου προσώπων γυναικεία 
κάποτε φορέματα φοροΰντων είχε σχέσιν τινά προς κωμφδίας καί μιμικάς 
παραστάσεις (σ. 45). Ένταΰθα πρόκειται περί διαπομπεΰσεως, είς ην απλώς 
είναι μεμαρτυρημένον δτι έλάμβανον μέρος καί σκηνικοί καί παιγνιώται.

Ή συγγραφευς, παρασυρομένη υπό τής επιθυμίας της νά εύρη θεατρικά 
στοιχεία, τά ανακαλύπτει ενίοτε εκεί δπου πράγματι δέν υπάρχουν, προβαί- 
νουσα πολλάκις εις τολμηρούς συνδυασμούς άνομοίων στοιχείων. Ουτω τό 
εργίδιον τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου Αμάραντος ή γέροντος έρωτες είναι μία 
απλή σάτιρα ή σατιρικός διάλογος καί ούχί une piece veritablement thea- 
trale (σ. 167, 169) ουδέ ευρίσκω είς τήν μονφδίαν τοΰ Μ. Φιλή επί τφ 
δεσπότη κυρ ’Ιωάννη τφ Παλαιολόγφ θεατρικά στοιχεία. Θά ήρκει ή πιστο- 
ποίησις τής σχέσεώς της προς μοιρολόγια.

Αί ανωτέρω, εννοείται, όλίγαι παρατηρήσεις δέν μειοΰσι τήν αξίαν τοΰ 
βιβλίου τής κυρίας Κόττα, ήτις μη επηρεασθεϊσα εντελώς από παλαιότερα 
έργα, ως είναι τό δοκίμιον τοΰ Κ. Σάθα περί τοΰ θεάτρου καί τής μουσικής 
τών Βυζαντινών, καλώς παρηκολοΰθησε τήν έξέλιξιν τού Βυζαντινού θεάτρου, 
συγγράψασα έργον, τό όποιον άναμφιβόλως θά είναι χρήσιμον βοήθημα είς 
τούς μέλλοντας ν’ άσχοληθώσι μέ ζητήματα άφορώντα εις τήν αρχήν καί 
έξέλιξιν τοΰ Βυζαντινού θεάτρου.

- ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reiches von 565-
1453. Bearbeitet von Franz Dolger. 3. Teil: Regesten von 1204-
1282. Miinchen und Berlin 1932. Σελ. XIX- 77.

To τρίτον τούτο μέρος τής ήδη γνωστής σειράς τών Πινάκων τών ελλη
νικών αύτοκρατορικών εγγράφων τού ανατολικού ρωμαϊκού κράτους περιέχει 
τούς Πίνακας τών Ιγγράφων μιας αρκετά ανωμάλου διά τό Βυζάντιον περιό
δου, τού 1204 -1282. Ή εξωτερική διάταξις τών Πινάκων είναι οΐα καί τών 
προηγουμένων δυο μερών. Μετά τής γνωστής αυτού έμβριθείας καί ακρί
βειας εξετάζει ό F. Dolger τά εκάστοτε άναφυόμενα προβλήματα, ιδίως τής 
παραδόσεως, τής χρονολογίας καί τής γνησιότητος τών εγγράφων, έφ’ δσον 
δέν έπραγματεύθη ήδη ταύτα εκτενώς είς τάς δυο άξιολόγους αυτού πραγμα
τείας: Chronologisches und Prosopographisches zur byzantinischen
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