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Histoire de I’Eglise depuis les Origines jusqa’ a nos jours t. 5™e Qi e- 
goirele Grand, leg Etats barbares et la conquete arabe (590— 
757). t. 6 me U epoque Carolingienne. Ύπδ την γενικήν διεύϋνν- 
σιν των κ. κ. Au . Flicbe et Victor Martin, ό πρώτος των δύο 
τούτων τόμων εξεδόϋη τη συνεργασία τον επιφανούς βνζαντινολόγον 
Louis Brehier και τού καϋ-ηγ. Bene Aigrain) ό δε δεύτερος νπό 
τον καϋ·. Em. Amann τού καθολικού πανεπιστημίου τον Στρα
σβούργον. Ό 6ος τόμος προηγψΊη τον δον (1938).

Ή ιστορία τής καθόλου Εκκλησίας τοϋ Χρίστου μετά τάς προ δυο 
αιώνων απόπειρας εν τή Δύσει παρά τοΐς ρωμαιοκαθολικοΐς καί τοΐς δια- 
μαρτυρομένοις, δτε ή ομολογιακή άντίθεσις ζωηρότατα άπετυποΰτο εις 
την έκθεσιν τοΰ βίου τής ’Εκκλησίας κατά την τελευταίαν πεντηκονταε
τίαν άπέβη προσφιλές άντικείμενον σοφών άνδρών έκατέρας των δύο 
εκείνων παρατάξεων, εις έργα εκτενή καί πολύτομα, εις τά όποια υπό 
νέον φως καί από νέας προοπτικής εκτίθεται τής ’Εκκλησίας ό βίος. Ή 
νέα αυτή προοπτική, δφειλομένη εις άφθονα νέα στοιχεία, τά όποια προσ- 
εκόμισαν ή κριτική μελέτη των πηγών καί ή όρθοτέρα άνάγνωσις τών 
κειμένων, άνευ παρεμβάσεως τών σκόπιμων παλαιών μεταφράσεων, ή 
εγκατάλειψις τών έκ προφανούς καί αποδεδειγμένης πλέον νοθείας πα
λαιών θεωριών, ή άνακάλυψις νέων πηγών καί ή αναμφισβήτητους πλού
σια συμβολή της πολιτικής 'Ιστορίας, κατέστησε τήν ’Εκκλησιαστικήν 
'Ιστορίαν συμπαθεστέραν εις τούς χριστιανούς τών διαφορωτάτων ομο
λογιακών διαφωνιών. Ή νέα αύτη μορφή τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας 
— ώς τούτο παρετηρήθη καί εις τήν πολιτικήν 'Ιστορίαν — παρεσκευά- 
σθη δι’ άπείροιν ειδικών μελετών καί ερευνών περί προσιόπων καί γεγο
νότων ιστορικών, εις ιδιαιτέρας περί αυτών συγγραφάς ή εις πλούσιας 
λεξικογραφικάς Συλλογάς ή εις νέας τών πηγών εκδόσεις’ πάντα ταϋτα 
κατέστησαν ασφαλέστερα καί θετικώτερα τά συμπεράσματα τών συνθε
τικών έργων τών νεωτέρων ιστορικών, καί καθαρίζοντα τό έδαφος τοΰ 
παρελθόντος τής ’Εκκλησίας από πολλών άκανθών καί τριβόλων, θά κα
ταστήσουν ημέραν τινά τήν συνεννόησιν τών διισταμένων μεγάλων χρι- 
στιατικών ομάδων εύκολωτέραν καί φυσικήν.

Εις τήν τοιαύτην κατηγορίαν συνθετικών έργων άναμφισβήτως ανή
κει ή μεγάλη επιχείρησις τών κ. κ. Fliche κσί Martin, ήτις μέχρι τών 
ημερών μας ύπελογίσθη εις 24 ογκώδεις τόμους καί άνετέθη εις άνδρας 
ειδικούς, ών τινες είναι έκ προγενεστέρων εργασιών των γνωστοί διά τό 
φιλελεύθερον πνεΰμά των. ’Εκ τών σχεδόν ταυτοχρόνους έκδοθέντων ε'.
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καί στ'. τόμων, ό πρώτος υπό την επιγραφήν «Γρηγόριος δ Μέγας, τα 
βαρβαρικά κράτη καί η αραβική κατάκτηαις» περιλαμβάνει τήν 'Ιστορίαν 
τή Εκκλησίας από τοΰ 590 δτε εξελέγη πάπας ό Γρηγόριος α'. (590— 
604) μέχρι τοΰ 757 δτε συνετελέσθη «ή πνευματική καί πολιτική διάσπα- 
σις μεταξύ τής Βυζαντινής ’Ανατολής και τής Δυσεως, επειδή οι πάπαι 
μή δυνάμενοι πλέον να υπολογίζουν επί τής βοήθειας τών αύτοκρατόρων 
(τής Κ/πόλεως), ετέθησαν υπό τήν προστασίαν τής φραγκικής δυναστείας 
τών Πεπινιδών, δτε καί νέα άρχεται ιστορική εποχή». Εις 16 άνίσου 
έκτάσεως κεφάλαια εκτίθεται ό βίος τής’Εκκλησίας περί τά δύο αυτής 
μεγάλα κέντρα, τήν Ριόμην καί τήν Κωνσταντινούπολή, μετά τήν τελι
κήν αποτυχίαν τής υπό τοΰ ’Ιουστινιανού Α'. απόπειρας προς άποκατά- 
στμσιν τής ένότητος τοΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους. Εις τά δύο πρώτα κεφά
λαια ό μεν κ. Aigrain μάς παρέχει τήν εικόνα καί τήν δράσιν τοΰ μεγά
λου καί αληθώς αγίου πάπα Γρηγορίου εις τό περιβάλλον τοΰ έκκλησια- 
στικοΰ καί πολιτικού βίου τής ’Ιταλίας, δ δε κ. Brehier τάς σχέσεις αύ- 
τοΰ προς τήν Κ/πολιν μέχρι τής πτώσεως τοΰ Φωκά (σ. 17—77). Εις τά 
πέντε επόμενα κεφάλαια, ό αυτός κ. Brehier έκτενώς διαγράφει τήν πο
λιτικήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντινού κράτους τής ’Ανατολής εις τούς αγώνας 
αύτοΰ προς τούς, εκ Βορρά καί ’Ανατολής εχθρούς συνεχιζομένους εκ 
τής προτέρας περιόδου, άλλ’ έπιταθέντας έπικινδύνως (Άβαροσλαΰοι, 
Πέρσαι καί ’Άραβες), έν συνδυασμφ προς τούς εσωτερικούς αγώνας, τούς 
όποιους έδημιούργησαν αί χριστολογικαί εριδες τής Γ'. καί Δ'. Οικ. συνό
δου, έξασθενήσασαι τήν πολιτικήν τοΰ Κράτους συνοχήν καί βοηθήσα- 
σαι τάς εις βάρος αύτοΰ κατακτήσεις τών ξένων.Οί τοσοΰτόν ένδόξως από 
πολιτικής καί στρατιωτικής άπόψεως διά τοΰ Ηρακλείου άρξάμενοι αγώ
νες (άπόκρουσις τοΰ περσικού καί αραβικού κινδύνου) άπέληξαν, μετά 
ενός αίώνος άτυχεστάτην διοίκησιν τής δυναστείας τών «Ήρακλειδών», 
εις τήν απώλειαν τοΰ ’/3 τών κτήσεων τοΰ Κράτους (Συρία καί Β. ’Α
φρική καί τό πλεΐστον τής ’Ιταλίας). Κατά τήν περίοδον ταύτην ή ’Εκ
κλησία, είτε έξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε καί ακολουθούσα τήν προσπά
θειαν τής πολιτείας, μετέσχε σπουδαίος εις τήν έξέλιξιν τών μεγάλων 
ζητημάτων καί τήν άναζήτησιν τής λύσεως αυτών από τής θρησκευτικής 
πλευράς, διά προσκοπικών συνεννοήσεων τών ιεραρχών ή καί διά συνόδων, 
οιαι ή ΣΤ', οικουμενική καί ή Πενθέκτη ή έν τφ Τρούλλφ (σ. 79 —209)ι 
Εις τά πέντε ακόλουθα κεφάλαια (VIII-XII) ό κ. Aigrain περιγράφει 
«τό τέλος της χριστιανικής ’Αφρικής», τής πολυανθρώπου εκείνης εκκλη
σιαστικής περιοχής, ήτις από τοΰ Ε'. αίώνος περιπεσοΰσα εις τήν θύελ
λαν τής μεταναστεύσεως καί έγκαταστάσεως τών Βανδάλων καί σχεδόν 
άπομονωθεΐσα από τοΰ κορμού τής εκκλησίας, έσαρώθη τελείως διά τής 
μουσουλμανικής κατακτήσεως, κληροδοτήσασα εις τήν 'Ιστορίαν τοΰ Χρι-
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στιανισμοϋ τά μεγάλα ονόματα τοΰ Κυπριανού καί Αυγουστίνου, την 
πρώτην συστηματικήν εκκλησιαστικήν νομοθεσίαν καί τήν ύγιεστέραν 
άντίληψιν των διοικητικών σχέσεων έν τή έκκλησίρ (647—705): «την 
Χριστιανικήν 'Ισπανίαν», από τοΰ 590 μέχρι τής κατακτήσεως τής χώρας 
υπό των ά άβων (715) καί τής αρχής τών αγώνων προς τούς κατακτητάς 
(757), ένθα ή Εκκλησία ζωηρότατα άνεμίχθη εις τάς πολιτικός τύχας 
τών κατοίκων καί προ τή; ’Αραβικής κατακτήσεως, επί τών Βησιγότθων 
βασιλέων, καί μετ’ αυτήν επί τής κυριαρχίας τών ’Αράβων (σ. 231—276). 
«την Χριστιανικήν Αγγλίαν καί τάς Κελτικάς 'Εκκλησίας», κατά τήν αυ
τήν περίοδον, δτε κυρίως καί συνέπεσεν δ ομαδικός έκχριστιανισμός τής 
χώρας εκείνης καί έτέθησαν τά θεμέλια τής μεγίστης επιρροής, τήν 
οποίαν ή ’Εκκλησία πάντοτε ήσκησεν εις τον βίον τής χώρας εκείνης (σ· 
276.—328) «την φραγκικήν ’Εκκλησίαν τών Μεροβιδών», δτε, συνεχιζο- 
μένης τής φυλετικής καί κοινωνικής ζυμώσεως, τήν οποίαν προύκάλεσαν 
ή επιδρομή καί έγκατάστασις τών Φράγκων εις τάς εκεΐθεν τοΰ Ρήνου 
κελτικάς χώρας τής καταλυθείσης Ρωμ. αυτοκρατορίας, καί αυτή ή Εκ
κλησία παρεσΰρθη εις χαώδη κατάστασιν, εις τήν οποίαν έθηκε τέρμα ή 
νέα ισχυρά δυναστεία τών Καρολιδών, ήτις, άφοΰ έσωσε τήν Γαλλίαν από 
τής αραβικής κατακτήσεως (732 μάχη Poitiers), άνέλαβε καί τήν άνα- 
σύνταξιν τοΰ θρησκευτικού καί κοινωνικού βίου, προστατεύσασα καί ένι- 
σχΰσασα τό εν Ρώμη εκκλησιαστικόν κέντρον, διά τής εις αυτό έξασφα- 
λίσεως πολιτικής δυνάμεως (σ. 329—390) καί τέλος «τους πάπας και την 
’Ιταλίαν από τον 604 - 751, όπου περιγράφονται οί αγώνες τών διαδό
χων τοΰ Γρηγορίου Α'. κατά τοΰ Μονοθελητισμοΰ έν ’Ανατολή καί κατά 
τών κατακτητικών έν ’Ιταλία προόδων τών Λομβαρδών έπί βλάβη τοΰ 
Βυζαντινού ’Εξαρχάτου τής Ραβέννης, τό όποιον καί κατέλυσαν (754) 
καί αυτής τής Ρώμης, τήν οποίαν έπανειλημμένως νά καταλάβουν ήπεί- 
λησαν, αλλά τούτο άπέτρεψαν οί πάπαι, έπικαλεσθέντες τήν προστασίαν 
τών φράγκων Καρολιδών καί δι’ αυτών κατορθώσαντες νά θέσουν τά 
θεμέλια κοσμικού κράτους τής παπωσΰνης (σ. 390—440). Εις δύο συνεχή 
κεφάλαια (XIII καί XIV) ό κ. Brehier έκθέτει «τά τής ΕΙκονομαχίας 
μέχρι της συνόδου τοΰ 758» καί «τον βίον της Βυζαντινής ’Εκκλησίας 
άπδ τον Μαυρίκιον μέχρι Κωνσταντίνου τοΰ Ε'.», δπου ή από εξηκοντα
ετίας ήδη άποκατάστασις τής ιστορικής αλήθειας, κυρίως διά τοΰ ήμετέ- 
ρου Κ. ΙΙαπαρρηγοπουλου, παρέσχε νέα στοιχεία προς δρθοτέραν γενι
κώς έκτίμησιν τοΰ μεγάλου έργου τής μεταρρυθμίσεως έν ’Ανατολή διά 
τής μεγάλης τών Ίσαύρων δυναστείας, τό όποιον άναληφθέν υπό άπεί- 
ρως δυσμενεστέρας συνθήκας ή τό συγχρόνως έν τή Δύσει υπό τοΰ Μ. 
Καρόλου έπιχειρηθέν, έσχε σπουδαιότερα καί μονιμώτερα αποτελέσματα 
καί έξησφάλισε μακροχρονιωτέραν αντοχήν εις τον ελληνικόν χριστιανι
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κόν βίον τής ’Ανατολής, κατά τοϋ αδιάκοπου κινδύνου τοϋ άραβοτουρκι- 
κοϋ Ίσλάμ κ„.ι τής ασυνταξίας τοΰ έπιτεθέντος νοσηρού τής Δύσεως χρι
στιανισμού τί)ν Σταυροφοριών (σ. 431 — 503). Τέλος εις δύο κεφάλαια 
(XV καί XVI) ό κ. Aigrain περιγράφει «τον Μοναχικόν βίον έν τή Δύ
σει» καί «καί τά οικονομικά των δυτικών \Εκκλησιών» ως παράγοντας τού 
χριστιανικού βίου τής εκκλησίας εν τή Δύσει (σ. 505—566).

Τοιούτο είναι τό γενικόν διάγραμμα τής έκθέσεως τής 'Ιστορίας τής 
’Εκκλησία; επί ένα καί ήμισυν αιώνα’ εις δέ τάς λεπτομέρειας αυτού 
στηρίζεται επί πλουσιωτάτης Βιβλιογραφίας, προτασσόμενης καί τοΰ συν
όλου κσί έκάστου ίδίφ κεφαλαίου, περιλαμβανούσης τάς συγχρόνους τών 
γεγονότων πηγάς καί τάς ολίγον μεταγενεστέρας καί τάς νεωτάτας ιστο
ρικός καί κριτικός μελετάς, μετά πολλής επιμελείας έκλεγομένας. Εις την 
’Εκκλησίαν τής ’Ανατολής άφιεροΰται μέγα μέρος τοΰ όλου έργου, σχε
δόν τό ήμισυ, περί τά ζητήματα τοΰ Μονοθελητισμοΰ καί τής είκονομα- 
χίας, έν συνδυασμοί) προς τούς άγώ>νας τοΰ κράτους τοΰ Βυζαντίου προς 
άπόκρουσιν τών έξωτερικοον κινδύνων. Τά πολλά δμως είσέτι κενά τής 
'Ιστορίας τοΰ Βυζαντίου καί τοΰ άλλου ’Ανατολικού κόσμου άφ’ ενός, 
καί ή δύναμις τής ρωμαιοκαθολικής παραδόσεως άφ’ ετέρου, πάντως εί
ναι έπαισθητά είς τό τμήμα τοΰτο τής προκειμένης έκθέσεως. Ή έξοχος 
δμως συγγραφική μέθοδός τοΰ σοφού βυζαντινολόγου κ. Brehier καί ή 
αντί τής συνήθους ομολογιακής προκαταλήψεως κατά παντός ελληνικού 
βυζαντιακοΰ έκδηλος συμπάθεια αύτοΰ προς τον ανατολικόν χριστιανικόν 
κόσμον προκαλεΐ τον θαυμασμόν καί την έκτίμησιν τής επιστημονικής 
άμεροληψίας αύτοΰ, δι’ ής επιτρέπεται είς τόν αναγνώστην, συγκρίνων 
τάς αντιστοίχους εικόνας τοΰ βίου καί τής δράσεως τών παπών τής Ρώ
μης καί τών πατριάρχων Κ/πόλεως, τοΰ πνευματικοΰ καί ηθικού βίου 
τοον κοινωνιών έν τή Γαλλία καί 'Ισπανία τοΰ Ζλ καί Η λ αίώνος καί έν 
τή ’Ανατολή τών χρόνων τής άδιακόπου πάλης τής Ελληνικής ’Εκκλησίας 
καί Πολιτείας προς τάς αιρέσεις καί την έπιτιθεμένην βαρβαρότητα, νά 
έξαγάγη άβιάστως συμπεράσματα ούχί πάντοτε ουδέ τόσον δυσμενή διά 
τόν ελληνικόν πολιτισμόν, ώς συνηθίζετο μέχρι τοΰδε. Οί κανόνες τής 
Πενθέκτης Συνόδου (692) δεν είναι απηχήσεις τής εθνικής έκπτώσεως 
μόνης τής Βυζαντινής κοινωνίας τοΰ Ζλ αίώνος’ ή 'Ισπανία τών συνόδων 
τοΰ αύτοΰ αίώνος (ιδία τοΰ Τολέδου 693) καί τοΰ βασιλέως Wittiza, ή 
Γαλλία τών Μεροβιδών καί τών ΙΙεπινιδών μαϊορδόμων (σελ. 340 — 377 
καί 389—390) θ’ άνεγνώριζον πολλάς τοΰ βίου των πτυχάς εις τούς κα
νόνας τής έν Τρούλλω συνόδου. Ό αναμφισβήτητος καισαροπαπισμός τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων τοΰ Ζλ καί Ηλ αίώνος κατά τί διαφέρει τής 
πολιτικής τών 'Ισπανών Βησιγότθων βασιλέων τώιν αύτών χρόνων καί 
τών φράγκων ηγεμόνων — άνδρών καί γυναικών — καί μάλιστα τών τε
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λευταίων Μαϊορδόμων και τών πρώτων Καρολιδών; Ή διαπίστωσις πάν
των τούτων, όφειλομένη εις την αληθή επιστημονικήν υπεροχήν τοΰ κ. 
Brehier, σπουδαίως περικόπτει τάς εις βάρος τής ελληνικής Χριστιανι
κής ’Ανατολής προκαταλήψεις τών μελετητών και κριτών τοΰ ιστορικού 
αυτής παρελθόντος.

Καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤ0Π0ΥΛ02

Σοφοκλέους Άβρ. Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου, ’Ή σημειογραφική φι
άλη Τρεβελλίον Πωλλίωνος. Πανηγυρικός τόμος τής 'Εκατονταετη
ρίδας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Β’. π. 457-463. Έν Άϋήναις 
1938.

’Em Διοκλητιανοΰ και Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου ήκμαζεν ό Τρε- 
βέλλιος Πωλλίων είς τών εξ συγγραφέων τής liistoria Augusta, γρά- 
ψας, πλήν άλλων, καί τούς βίους τών ύπ’ αύτοΰ κληθέντων Τριάκοντα 
τυράννων, ήτοι τών 28 ρωμαίων διοικητών (258 - 268 μ. X.), Ζηνοβίας 
τής Παλμύρας καί τής Βικτωρίας. Ούτος όμιλών περί τοΰ Κουϊήτου, υίοΰ 
τοΰ Μακριανοΰ, αναφέρει ότι ή οικογένεια αύτοΰ κατείχε φιάλην ήλεκ- 
τρίνην φέρουσαν πέριξ signis brevibus et minutulis δλην τήν ιστορίαν 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό Γάλλος εκδότης τοΰ Τρεβελλίου Πωλλίω
νος μεταφράζει τάς τέσσαρας Λατινικάς λέξεις άποδίδων είς αύτάς τήν 
σημασίαν «μικρών αναγλύφων», ή τοιαύτη δ’ εκδοχή έπεκράτησε μέχρι 
τοΰδε. Άλλ’ όπως άποδεικνύει ό κ. Θεόδοτος έν τή μελέτη ταύτη, ή λέ- 
ξις signum αποδίδει Λατινιστί, όπως καί ή λέξις nota, έν πρώτοις τήν 
σημασίαν τοΰ 'Ελληνικού σημεϊον, ήτοι τοΰ ολίγον κατ’ ολίγον τεχνικού 
καταστάντος όρου τής σημειογραφικής έπιστήμης. Τής λέξεως σημεϊον 
έν τή έννοια ταύτη χρήσιν ποιείται ό Κικέρων, ότι δέ παρ’ αύτφ τε καί 
Διογένει τφ Λαερτίφ, έν λέξει νττοσημειωσάμενος, περί σημειογραφίας ό 
λόγος, ύποστηρίζουσι γερμανοί σοφοί, αναφαίνεται δ’ ή λέξις σημεϊον υπό 
τήν έννοιαν ταύτην καί άραβιστί, όπως άπέδειξεν ό κ. Θ.

Λατινιστί έπεκράτησε μάλλον ή λέξις nota προς άπόδοσιν τοΰ ση
μείου, άλλ’ ήδη δ 'Ιερώνυμος έν τή έννοίφ τής σημειογραφίας μεταχειρί
ζεται τήν λέξιν signum. Έλλληνιστί οι τήν «τέχνην τών σημείων» 
άσκοΰντες εκαλούντο από μέν τοΰ 150 π. X. «όξυγράφοι», είτα δέ «υπο
γράφεις» καί «νοτάριοι», λατινιστί δέ notarii, actuarii, exceptores, me
moranda, έως ού έπεκράτησαν αί λέξεις nota καί notarii.Oi Άττικισταί 
έξοβελίζουσι τάς μονολεκτικός ταύτας 'Ελληνικός ονομασίας γράφοντες 
άντ’ αυτών διά σημείων είς τάχος ή ταχέως γράφειν.
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