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F r i e dr. Heiler, Altkirchliche Autonomie and papstlicher Zentra- 
lismus. X VI f· 120 S. Verlag E. Reinhardt. Munchen. 1941. (RM% 
7, Leinen 9).

To μετά χείρας νέον περισπούδαστον εργον τοΰ γνωστού Γερμανού 
θρησκειολόγου ' αποτελεί τον α ήμίτομον τοΰ II τόμου τοΰ υπό τον τί
τλον Die Kathol. Kirche des Ostens und Westens μεγάλου συγγράμμα
τος αυτού, ου τον εις την ’Ανατολικήν Εκκλησίαν άναφερόμενον I τό
μον (Urkirclie und Ostkirche) έκρίναμεν ήδη από τής παροΰσης στήλης 
(1937, σελ. 440-6) Ό δλος II τόμος είναι αφιερωμένος εις την'Ρωμαϊκήν 
Εκκλησίαν καί αποτελεί επεξεργασίαν ήδη προ πολλοΰ έξηντλημένου 
έργου τοΰ συγγραφέως Der Katholizismus, seine Jdee u. seine Erschei- 
nung Έν δέ τφ παρόνιι α' ήμιτόμω, επί τή βάσει πλουσιιοτάτου υλικού, 
άποδεικνύει, δτι ή Δυτική Εκκλησία κατά τούς πρώτους αιώνας εμφανίζει 
άνάλογον πολυμέρειαν προς τήν ’Ανατολικήν, συγκείμενη έπ διαφόρων 
αυτονόμων εκκλησιών, έξ ών έκάστη έκέκτητο ίδιον πολίτευμα, ιδίαν λει
τουργίαν καί συνεδέετο στενώς μετά τής ζωής τοΰ λαοϋ καί δεικνύει 
πώς, δ'πισθεν τής τοιαύτης πολυμερείας, ήρξατο από άρχαιοτάτων χρόνων 
αναπτυσσόμενη ή συγκεντρική τάσις (Zentralismus), ήτις συν τή άν- 
ελίξει τοΰ παπισμού μετέβαλε τήν δλην υφήν τής έν λόγφ ’Εκκλησίας. 
Τον ήμίτομον τούτον διαιρεί ό σ. εις δύο μέρη ,Ιν μεν τφ α' τών οποίων 
πραγματεύεται περί τών επί μέρους αυτονόμων εκκλησιών τής Δύσεως, 
ήτοι τής βορειοαφρικανικής (σ 3—5ί), τής ίσπανοβησιγοτθικής (σ. 51 — 
77), τής γαλλικής καί φραγκικής (78—81), τής τοΰ Μεδιολάνου (96—107) 
τής τής Άκυληίας (108 —12), τής κελτικής (113—62) καί τών άρειανι- 
ζουσών γερμανικών εκκλησιών (163 -184), εν δέ τώ β' εξετάζει τήν γένε- 
σιν καί άνέλιξιν τοΰ παπισμοΰ από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
ημερών ημών (186 —-386) καί έν τέλει παρακολουθεί διά μέσου τών αι
ώνων τήν ελπίδα, ήν καί αυτός συμμερίζεται περί τοΰ Pastor angelicus 
(386—·393), τοΰ ιδανικού δηλ. πάπα, οστις θά πραγματοποιήση τήν ένω- 
σιν τών εκκλησιών.

Τό έργον κατακλείεται διά τριών πινάκων περιεχομένων (προσωπ. 
γεωγραφ. πραγμ. σ. 393—420). 1

1 Τάν Heiler κατέστησε διεθνούς φήμης επιστήμονα τό λαμπρόν αυτοί εις 
6ην έ'κδοσιν έμφανισθέν εργον Das Gebet. Περισπούδαστον είναι καί τό περι
οδικόν αυτοί Eine heilige Kirche (Zeitschr. fur Kirchenkunde uud Religionswis- 
senschaft), έν ω δημοσιεύονται αξιόλογοι ίστορικαί πραγματεΐαι. Ό Heiler, προερ
χόμενος έκ τής παπικής εκκλησίας, άλλ’ άνήκων εις τήν Διαμαρτυρομένην, ηγεί
ται τής Hochkirchliche Bewegung έν Γερμανί^.
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Έν T-rj εξετάσει των επί μέρους εκκλησιών της Δύσεο)ς (ίθύνουσαι 
προσωπικότητες, πολίτευμα, λειτουργία) διασαφηνίζει σπουδαία σημεία 
μη τυχόντα μέχρι τοΰδε επαρκούς προσοχής. Μετ’ ίδιάζοντος ενδιαφέρον
τος διατρίβει περί την κατ’ αυτόν μεγίστην ιεραποστολικήν τής Δΰσεως 
εκκλησίαν, την Κελτοϊρλανδικήν, ήτις πολύ προ τοΰ Βονιφατίου είχε 
δράσει μεταξύ τών γερμανικών φυλών, έ'τι δέ καί περί τάς άρειανιζούσας 
γερμανικός εκκλησίας (Γότθων, Βανδάλων, Βουργουνδιών κλπ.), αΐτι- 
ύπήρξαν καρπός τώιν προσπαθεκΰν τοΰ Ούλφίλα. Πλήρης συμπάθειας 
προς την Ανατολικήν εκκλησίαν, περί ής έγένετο λόγος έν τή μνημονευ- 
θείση προηγουμένη βιβλιοκρισία ημών, ένασμενίζει εις την έξακρίβωσιν 
καί άνάδειξιν τής παντοίας έπιδράσεως τής ’Εκκλησίας ταύτης επί τάς έν 
τή Δύσει καί δη καί επί τοΰ λειτουργικού εδάφους, ούτως ώστε πολλά 
νά έ'χη νά διδαχθή έκ τοΰ βιβλίου τούτου, πρός τφ ίστορικφ καί τφ κα- 
νονολόγφ καί τφ δογματικφ, καί ό λειτουργιολόγος Έν δέ τφ β' μέρει 
ζωηρότατα, εστι δ’ οτε καί δραματικφ τφ τρόπφ, παριστα τήν έξέλιξιν 
τοΰ πρωτείου τής ’Εκκλησίας τής 'Ρώμης, δπερ, από πρωτείου τιμής καί 
ποιμαντορικής ευθύνης κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας, έξειλίχθη σύν 
τφ χρόνφ είς πρωτεΐον παγκοσμίου δικαιοδοσίας, έπιβάλλον δίκην όδο- 
στρωτήρος τήν ομοιομορφίαν έν τή Δύσει κατ’ άρχάς, ειτα διεγειρον 
καί αξιώσεις επί τής ’Ανατολής, καί μόνον έν τή Δύσει εύρίσκον έ
δαφος ευνοϊκόν πρός κοσμικωτέραν διαμόρφωσιν καί άναγνώρισιν τών 
κοσμοκρατορικών αυτού τάσεων. Έν τή εκθέσει τής άνελίξεως ταύ
της επιμένει μάλιστα είς τό μέρος, δπερ διεδραμάτισαν άφ’ ενός μεν 
πάπαι, οίοι Λέων ό Α', Νικόλαος δ Α', Γρηγόριος δ Ζ', Ίνοκέν- 
τιος ό Γ' κλπ., άφ’ ετέρου δέ μορφαί έκπροσο,ιποΰσαι είτε τον παλαιόν 
έπισκοπισμόν καί συνοδισμόν, οΐοι υπήρξαν Βερνάρδος ό έκ Κλαιρβώ, 
Νικόλαος ό Κουζάνος κ.ά , είτε ριζοσπαστικωτέρας τάσεις, οίοι ήσαν οί 
μεταρρυθμισταί. Διεξοδικώς παριστα καί τήν τελικήν πάλην μεταξύ τών 
έκπροσώπων τής έκκλησιαστικής συγκεντρώσεως καί τής παλαιός εκκλη
σιαστικής τάξεως έν τή Βατικανική Συνόδφ, πάλην καταλήξασαν είς τον 
θρίαμβον τοΰ συγκεντρωτικού συστήματος, δπερ εύρε τήν κλασσικήν καί 
αυθεντικήν αυτού διατύπωσιν έν τφ Codex juris canonici. Καί έν τού- 
τοις, έν τή ενταύθα κορυφουμένη έκκλησιαστική συγκεντρώσει διαβλέπει 
ό σ , ίσως ούχί αδίκως, καί τήν ένδεχομένην απαρχήν τής ά'ρσεως αυτής 
καί τής άποκαταστάσεως τής παλαιός εκκλησιαστικής τάξεως καί ένότητος 
(σ. 367).’Αξία ίδιαζούσης προσοχής είναι ή έν ιδιαιτέρα § διατυπουμένη 
μετά πάσης έμβριθείας κρίσις, έν ή καταδεικνύονται τά σημεία τής προ- 
ηγηθείσης μακρός ιστορικής άνελίξεως, έν οις έγκειται οργανική άνά- 
πτυξις ή παρέκκλισις. Καταφανής είναι ή δι’ δλου τοΰ έργου διήκουσα 
εύλάβεια τοΰ πρώην ροηιαιοκαθολικού πιστού πρός τήν γεραράν έκκλη-
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σίαν τής 'Ρώμης, επί τοϋ θρόνου τής οποίας μετά πολλών ρωμαιοκαθο
λικών νοσταλγεί νά ί'δη τον pastorem angelicum, τον κατά πνεΰμα διά
δοχον τοΰ Άπ. Πέτρου. Έξ άλλου έν τφ έργφ τούτφ παρίσταται άριστα 
συνδεδυασμένη ή ιστορική καί κριτική έ.μβρίθεια τοϋ ερευνητοΰ μετά τής 
χάριτος τοϋ λόγου καί τής βαθείας θρησκευτικότητος ευγενικής χριστια
νικής καρδίας. Ή έρευνα στηρίζεται επί ευσυνείδητου μελέτης τα>ν πηγών 
καί πλουσιωτάτης φιλολογίας, έξ ής ό Έλλην αναγνώστης θά έπεθϋμει 
νά μή άπουσίαζον αί σχετικαί έλληνικαί έργασίαι, μάλιστα δε ή λαμπρά 
μονογραφία τοΰ αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ΓΙαπαδοπού- 
λου περί τοΰ Πρωτείου των επισκόπων Ρώμης (Άθην. 1930). Τέλος τό 
έργον αποτελεί σπουδαιοτάτην συμβολήν καί εις τό έργον τής ένώσεως 
τών Ικκλησιών καί ευχής έργον θά ήτο, εάν έμελετάτο καί τοϋτο υπό 
παντός γερμανομαθοΰς ορθοδόξου θεολόγου καί ιστορικού.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

C. R. Α. Ο e ο r g i, Die Confessio Dosithei. Oeschichte, Inhalt und
Bedeutung. 110 Seiten 1940. Verlag E. R inhardt. Miinchen. (R.
M 4. 50).

’Ex τοΰ κίίκλου τών μαθητών τοϋ καθηγητοΰ Fr. Heiler προέρχεται 
καί εν τή σειρά τών ΰπ’ αυτοΰ εκδιδομένων υπό τον τίτλον Aus der Welt 
christl. Fromraig'heit (άρ. 16) θεολογικών μελετών δημοσιεύεται καί ή 
παρούσα λίαν επιμεμελημένη μονογραφία, ήτις είναι αφιερωμένη εις τήν 
έξέτασιν τής 'Ομολογίας τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου (1672). 
Ή δημοσίευσις τής εργασίας ταύτης, συμπίπτουσα προς τήν τετρακοσιε- 
τηρίδα από τοΰ έτους τής γεννήσεως τοϋ μεγάλου εκείνου 'Έλληνος πα- 
τριάρχου (164!), αποτελεί επάξιον αυτοΰ μνημόσυνον, δπερ καθιστά έτι 
μάλλον άξιοσημείωτον ή προέλευσις αυτοΰ από τα>ν προτεσταντικών κύ
κλων, ο'ίτινες παν άλλο ή ευμενείς υπήρξαν μέχρι τοΰδε προς τον Δοσί- 
θεον καί τήν 'Ομολογίαν αυτοΰ. Έκ τών τριών μερών, εις α διαιρείται ή 
παρούσα πραγματεία, έν μεν τφ α έξετάζεται ή ιστορία τής ομολογίας 
(κατάστασις τής Άνατολ. ορθοδόξου έκκλησίας κατά τον ιζ' αιώνα, ό 
πατριάρχης Δοσίθεος, ή έν Τερουσαλύμοις σύνοδος τφ 1672), έν δε τφ 
β' αναλύεται τό περιεχόμενον αυτής έν έκτάσει (σ. 31—91) καί δη καί 
εντός τοΰ πλαισίου τής Συμβολικής τής ορθοδόξου έκκλησίας καί έν τφ 
γ' διαπιστοΰται ή έκτίμησις τής έν λόγφ 'Ομολογίας έν τε τή Όρθοδόξφ
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