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Friedrich Heiler, Urkirche und Ostkirche. Miinchen (Verlag E. Rein
hardt) 1937. (Σελ. XX + 606).

Ή ’Ανατολική ορθόδοξος εκκλησία έγένετο μάλιστα κατά τούς τελευταίους 
χρόνους και εξακολουθεί νά είναι υποκείμενον παμμεροϋς εκ μέρους ετερο
δόξων λογίων έρεΰνης. Έκ των ρωμαιοκαθολικών άξια μάλιστα μνείας τα 
ονόματα τοϋ πρίγκηπος Max τής Σαξωνίας καί τοΰ Liibeck, έκ δε των δια- 
μαρτυρομένων τά τών Gass, Ad. Harnack καί Kattenbusch. Ούδείς όμως 
τούτων διέθετε προς βαθυτέραν κατανόησιν καί έκτίμησιν όρθοτέραν τής εν 
λόγφ εκκλησίας προσόντα κρείσσονα εκείνων, άτινα προς τούτο κέκτηται ό 
συγγραφεύς τοϋ μετά χεΐρας έργου. Ό Fr. Heiler, καθηγητής σήμερον τής 
θρησκειολογίας έν τώ πανεπιστημίφ τοϋ Μαρβοΰργου, προϋπήρξε καθολικός 
καί άσπασθείς τον Προτεσταντισμόν δεν έπαυσε νά είναι άφωσιωμένος εις 
τον καθολικισμόν, υπό τήν εύρυτέραν τής λέξεως έννοιαν. Ηγείται μάλιστα 
κινήσεως προς δημιουργίαν τής ύπ’ αυτού καλουμένης Evangelische Katho- 
lizitat, συνθέσεως δηλ. Προτεσταντισμού καί Καθολικισμού, ής κινήσεως ώς 
ό'ργανον έχρησίμευεν άλλοτε μεν ή Hochkirche, σήμερον δε ή Fine heilige 
Kirche, περισπούδαστα θεολογικά περιοδικά έκδιδόμενα ύπ’ αυτού. Ώς 
πρώην ρωμαιοκαθολικός, νΰν δέ διαμαρτυρόμενος θεολόγος, έμπλεως νοσταλ
γίας προς τον Καθολικισμόν, υπό τήν εύρυτέραν τής λέξεως έννοιαν, είναι 
ούτος άφ3 ενός μέν, εΐπερ τις καί άλλος διαμαρτυρόμενος θεολόγος, εις θέσιν νά 
άντιληφθή καί έκτιμήση όρθότερον τον Καθολικισμόν καί έν γένει τήν άρχαιο- 
πρέπειαν τής ορθοδόξου ’Ανατολικής εκκλησίας, ήν θεωρεί ως κατ’ ευθείαν 
συνέχειαν τής παλαιοτάτης εκκλησίας, διασώσασαν άλώβητον μέγιστον μέρος 
τοΰ θησαυρού τής παναρχαίας χριστιανικής παραδόσεως, ως ΰποδηλοΐ καί 
αυτός ό τίτλος τοϋ παρόντος έργου, άφ’ ετέρου δέ στερείται τοΰ έναντίου τής 
εκκλησίας ταύτης, δι’ ιστορικούς λόγους, φανατισμού τής μεγίστης πλειονότη
τας τών ρωμαιοκαθολικών θεολόγων, χωρίς νά είναι παντελώς άπηλλαγμένος 
ποιας τίνος προκαταλήψεως κατ’ αυτής. Έξ άλλου Ιμφορεϊται ούτος συμπά
θειας προς τήν έν λόγφ εκκλησίαν, ήτις είναι άμα μέν αποτέλεσμα έκτιμή- 
σεο)ς, άμα δέ παράγων βαθυτέρας κατανοήσεως αυτής. Σπουδαιον όμως μειο
νέκτημα καί τούτου, ως καί πάντων τών περί τήν ήμετέραν έκκλησίαν άσχο- 
ληθέντων ετεροδόξων θεολόγων, είναι ή ανεπαρκής μετ’ αυτής γνωριμία, 
στηριζομένη κυρίως επί μελέτης συγγραμμάτων (καί δή ώς έπί τό πλεΐστον 
μή Ελλήνων, ή καί 'Ρουμάνων, άλλα Σλαύων συγγραφέων) καί ούχί καί έπί 
άμέσου έπικοινωνίας μετά τής ζωής αυτής τής έκκλησίας. ’Ιδιαιτέρως δέ 
σημειωτέα ή άνεπάρκεια τής γνωριμίας αυτού μετά τής ελληνικής καθόλου 
έκκλησίας, τοΰ κυριωτάτου τούτου τής ’Ορθοδοξίας φορέως.

Μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρήσεις, καιρός είναι νά είσέλθωμεν εις 
τήν άδρομερή έξέτασιν τοΰ παρόντος βιβλίου, δπερ άποτελεϊ τον Α' τόμον
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πλήρους επεξεργασίας τοϋ εν έτει 1922 δημοσιευθέντος καί ήδη προ πολλοί 
έξηντλημένου περίφημου έργου τοϋ Heiler, Der Katholizismus, seine Idee 
und seine Erscheinung, επεξεργασίας στηριζομένης κατά την ιδίαν αύτοϋ 
ομολογίαν «επί τών πολυαρίθμων θεμάτων, γνώσεων καί πορισμάτων έρεΰνης 
τών 12 τελευταίων ετών» λ Τοϋ βιβλίου προτάσσεται γενική εισαγωγή 
(σ. 1 - 20), ένθα ό λόγος περί τοϋ δρου «καθολικός» καί τής ιστορίας αύτοϋ. 
Έπακολουθοϋσι τά δυο μέρη, εις α διαιρεί τό βιβλίον, ών εν μέν τφ Α' 
(σ. 21- 123) άσχολεΐται περί την γένεσιν τής καθολικής εκκλησίας (εκκλησία 
Παλ. Διαθήκης, εθνικαί μυστηριακαι έταιρίαι, εκκλησία Κ. Διαθ., παλαιά 
καθολική εκκλησία μέχρι τής Α' οΐκουμεν. συνόδου, αδιαίρετος οικουμενική 
εκκλησία), έν δε τώ Β', τώ καί κυριωτάτφ, (σ. 125 - 567), πραγματεύεται περί 
τής καθολικής εκκλησίας τής ’Ανατολής, καί δή οϋ μόνον περί τής ορθοδό
ξου, άλλα καί περί τών αιρετικών παραφυάδων αυτής. Διεξοδικωτάτη είναι 
ή διαπραγμάτευσις τής ορθοδόξου εκκλησίας, (σ. 126-416), ής εξετάζει τήν 
ιστορίαν από τοϋ σχίσματος μέχρι σήμερον (128- 149), τά τών αϋτοκεφάλων 
αυτής εκκλησιών (153- 178), τό πολίτευμα (179-181), τήν πίστιν καί τά 
μυστήρια (186-282), τήν λειτουργίαν (285-364), τον μοναχικόν βίον (365- 
389), τον μυστικισμόν (390-410) καί τήν λαϊκήν ευσέβειαν (411-416). 
’Αρκούντως εμπεριστατωμένη είναι καί ή έξέτασις τών επί μέρους αιρετικών 
παραφυάδων τής ’Ανατολικής εκκλησίας, οίαι είναι ή νεστοριανική (419 - 453), 
αί μονοφυσιτικά! (454-530) καί ή τών λεγομένων χριστιανών τοϋ Θωμά έν 
Ίνδίαις (531 · 541), κατά τε τήν ιστορίαν, τό τε πολίτευμα, τά τε δόγματα 
καί τήν καθόλου θρησκευτικήν αυτών ζωήν.

Ό συγγραφεϋς πιστεύει εις τον απόλυτον χαρακτήρα τοϋ χριστιανισμοΰ 
ως θρησκείας, ήτις πίστις αύτοϋ ένισχύθη έκ τών θρησκειολογικών αϋτοΰ 
ερευνών. Είναι δέ γνωστόν δτι ουτος τυγχάνει έκ τών έπιφανεστέρων θρη- 
σκειολόγων τής καθ’ημάς εποχής, οίος εμφανίζεται μάλιστα έν τώ κλασσικώ 
έ'ργφ αύτοϋ Das Gebet (ε' έκδ. 1923). *Ως θρησκειολόγος επίσης ό συγγρα- 
φεύς έμβλέπει μετά τινων αρχαίων έκκλησιαστικών συγγραφέων ίχνη θείας 
άποκαλΰψεως καί έν τώ έθνικφ κόσμφ τής προ Χριστοΰ εποχής (σπερματικός 
λόγος). 'Ως Λουθηρανός δέ θεολόγος συμμερίζεται τήν έν τή άγγλικανική 
θεολογία μάλιστα άναπτυχθεΐσαν θεωρίαν, καθ’ ήν ούδεμία τών έκκλησιών 
κατέχει πλήρη τήν χριστιανικήν αλήθειαν (Branches Theory). Καί, αν μή 
άπατώμεθα, ή προσπάθεια αύτοϋ, ως καί άλλων συγχρόνων έπιφανών αντι
προσώπων τοϋ Προτεσταντισμοΰ, κατατείνει εις τήν δημιουργίαν συνθέσεως 
έκ πάντων τών έν ταΐς έκκλησίαις ταύταις ευρισκομένων στοιχείων αλήθειας 1

1 Μέλλει νά έπακολουθήση ή δημοσίευσις καί άλλων δύο τόμων, ών ό είς θα ασχο- 
λεΐται περί τόν 'Ρωμαϊκόν καθολικισμόν, ό δέ ετερος περί τάς άλλας χριστιανικός εκκλη
σίας καί περί τό ζήτημα τής μιας, άγιας, καθολικής καί άποστολικής εκκλησίας.
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μέ βάσιν τον καλώς κατ’ αυτόν νοοΰμενον καθολικισμόν. Εντεύθεν και καθ’ 
όλου εΐπεϊν εκ τής ψυχοσυνθέσεως αύτοΰ νομίζομεν, δτι εξηγείται ένθεν μεν 
ή αδιάπτωτος κλίσις τοΰ Heiler προς την πρώτην αυτού πνευματικήν μητέρα 
και τροφόν, την 'Ρωμαϊκήν εκκλησίαν, ένθεν δ’ ό θαυμασμός καί ή βαθεϊα 
αυτού συμπάθεια προς τήν ’Ορθόδοξον εκκλησίαν, ως καί ή έμμονή αυτού εις 
θεμελιώδεις τοΰ Προτεσταντισμού άρχάς, οΐα είναι καί ή περί απεριορίστου 
ελευθερίας τής συνειδήσεως, εμμονή μή έμποδίζουσα τούτον από τοΰ νάνα- 
γνωρίζη καί τάς άτελείας αυτού.

Ή προς τον καθολικισμόν (υπό τήν εύρυτέραν τής λέξεως έννοιαν) 
νοσταλγική άφοσίωσις τού συγγραφέως διήκει δι’ δλου τού μετά χεΐρας 
έργου καί διαδηλοΰται μάλιστα έν τφ περί γενέσεως τού καθολικισμού μέρει 
αυτού. Ούτως ανευρίσκει τάς ρίζας τού καθολικισμού τούτου έν αυτή τή Κ. 
Διαθήκη· δέχεται δτι τό δογματικόν περιεχόμενον τής παυλείου χριστολογίας 
είναι κατ’ ουσίαν τό αυτό προς τό τής Νίκαιας· δτι καί πάντα τά σημεία τής 
καθολικής διδασκαλίας περί τού Βαπτίσματος καί τής Θ. Ευχαριστίας περιέ- 
χονται έν τή διδασκαλία τού. Άποστ. Παύλου, ως καί ή χριστολατρεία, καί 
δτι καί αυτής τής έκκλησιαστικής ευταξίας πατήρ είναι ό Παύλος, δστις έν 
γένει είναι κατ’ αυτόν ό πρώτος κήρυξ τής καθολικής έκκλησίας, ό άρχιτέ- 
κτων τόΰ μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος τού καθολικού Doin. Ό προτεσταν
τισμός τού Παύλου είναι, λέγει, διάφορος τοΰ προτεσταντισμού τοΰ IT ’ καί 
τοΰ Κ' αίώνος. Ό Παύλος είναι και καθολικός απόστολος, ένφ έξ άλλου ή 
καθολική έκκλησία δεν έξαντλειται έν τώ παυλείφ χριστιανισμοί (766). Ή Κ. 
Διαθήκη είναι γραπτή πηγή τής έκκλησίας, δπως έξ άλλου ή έκκλησία περι
λαμβάνει τήν δλην Κ. Διαθήκην, χωρίς νά έξαντλήται έν αυτή. Ή παράδοσις, 
λέγει, είναι παλαιοτέρα τής τε Κ. Δ. καί τής Έκκλησίας, είναι αυτό τούτο 
πηγή τής Γραφής. Ή Γραφή είναι μόνον ίδιάζουσα μορφή τής παραδόσεως, 
ή δέ παράδοσις πάλιν είναι μόνον έπέκτασις καί συνέχεια τής Γραφής, 
ό tradux apostolici seminis (100- 101). Τό έπισκυπικόν αξίωμα υπήρξε 
πιστός φύλαξ τής παρακαταθήκης τής πίστεως καί άνευ τού κύρους αύτοΰ, 
καί δή καί άνευ τής άποστολικής διαδοχής, δεν θά υπήρχε κανών τής Κ. Δια
θήκης, δσον παράδοξον καί έάν φαίνηται τούτο. Είναι δέ, λέγει, έντελώς 
άσύμφωνον προς τήν ιστορίαν καί αυθαίρετον τό δτι ό Προτεσταντισμός 
στηρίζεται κατά μέγιστον μέρος έπί τής Γραφής. Εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ 
τε κανόνος τής Γραφής, τοΰ τε έπισκοπικοΰ αξιώματος καί τού συμβόλου 
τής πίστεως, συνετέλεσε τά μέγιστα ή 'Ρωμαϊκή έκκλησία, ήτις διεδέχθη τό 
πρωτεΐον τής Τεροσολυμίτιδος έκκλησίας. "Ομως άνευ τού Άλεξανδρέως Κλή- 
μεντος καί τού Ώριγένους δεν θά υπήρχε καθολική θεολογία.

"Οτι δ’ έν τή διαπραγματεύσει τού σπουδαιοτάτου ζητήματος περί τής 
γενέσεως τοΰ καθολικισμού, δπερ πρό τιναιν έτών ύπήρξεν υποκείμενον 
ζωηροτάτης έπιστημονικής συζητήσεως μεταξύ έρευνηταιν τής περιωπής τοΰ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:11 EEST - 34.211.113.242



Βιβλιοκρισία. 443

Ad. Harnack τοϋ R. Sohm άφ’ ενός καί τοϋ Th. Zalm άφ’ ετέρου, ό 
Heiler βλέπει τά πράγματα υπό τό πρίσμα τοϋ ρωμαϊκού καθολικισμού, δεν 
τυγχάνει άνεξήγητον. Οϋτω π. χ. νομίζει, δτι ό Κύριος διά των εν τφ χωρίφ 
Ματθ. ΙΑ' 18 διασωθέντων λόγων αυτού (πρβ. κα'ι Λουκ. κβ' 32 και Ίω. 
κα' 15) αναγνωρίζει τον Άπ. Πέτρον ως τοποτηρητήν αυτού (Stellvertreter), 
ηγεμόνα, είδος χαλίφου, και ως αρχηγόν έπί των άλλων αποστόλων (σ. 59). 
Και αναγνωρίζει μέν, δτι πρέπει νά προφυλάσσηταί τις από τής έν τή λιτή 
ταύτη αρχηγία άναζητήσεως μεταγενεστέρων εκκλησιαστικών αντιλήψεων, ουχ 
ήττον δμως πιστεύει, δτι αύτη «πρέπει νά θεωρηθή ως υπεροχή τής διδα- 
σκούσης, νομοθετούσης και δικαζούσης αυθεντίας». Επίσης παραδέχεται, δτι 
ή διαδοχή τοϋ Πέτρου και των άλλων αποστόλων έν τή διακυβερνήσει τής 
εκκλησίας άνταποκρίνεται προς τήν θέλησιν τοϋ Χριστού (60) και δτι τό 
αξίωμα τού τε πρεσβυτέρου καί τοϋ επισκόπου καί αυτού τοϋ πάπα, διατε- 
λοϋσι προς τούς σχετικούς λόγους τοϋ Χριστού έν οργανική συναφεία όμοια 
προς έκείνην, έν ή διατελεΐ ή έκκλησία προς δλον τον έπί τής γής βίον καί 
τό έ'ργον έκείνου (61). Καί μονονουχί παραδέχεται τό πρωτεΐον τοϋ πάπα 
ως στηριζόμενον έπί τοϋ ειρημένου χωρίου τοϋ Ματθαίου. Επίσης παραδέ
χεται, δτι ή ’Ανατολική έκκλησία προ τοϋ σχίσματος άνεγνώριζε τήν διδα
κτικήν αυθεντίαν τής ρωμαϊκής έ'δρας 129). Ύπό τό πρίσμα δε τοϋ ρωμαϊκού 
καθολικισμού καί έπί τή βάσει ρωμαιοκαθολικών πηγών καί βοηθημάτων 
βλέπει καί τά κατά τό σχίσμα, αν καί αναγνωρίζει δτι δεν είναι εϋκολον νά 
κριθή τό ζήτημα τοΰτο άμερολήπτως. Ένώ δ’ επιρρίπτει ευθύνην εις άμφό- 
τερα τά μέρη, παρά τήν προς τον ανατολικόν χριστιανισμόν αγάπην αύτοΰ, 
παραδέχεται δτι τό μεΐζον μέρος τής ευθύνης ταύτης πίπτει επί τοϋ οικου
μενικού πατριάρχου (140). Τον άγιον Φώτιον καί τον Κηρουλλάριον άπεχθά- 
νεται, άμφοτέρους ως ένοχους τού σχίσματος. Ώς ουσιώδη δμως αιτίαν τοϋ 
σχίσματος δεν διστάζει νάναγνωρίση τάς απολυταρχικός τής 'Ρώμης αξιώσεις 
περί τοϋ πρωτείου, δπερ θεωρεί ως απειλήν κατά τής έκκλησίας, ως ζωντανού 
οργανισμού (141) καί παρατηρεί δτι ή μέν αιτία τού σχίσματος είναι εις 
βάρος τής Δύσεως, ή δέ αφορμή εις βάρος τής ’Ανατολής, τήν δέ έπιδείνωσιν 
τής καταστάσεως αποδίδει εις τάς σταυροφορίας (142).

Επίσης πρέπει νά σημειωθή καί ό φ ιλο σλαυϊσ μός τοϋ συγγραφέως, 
όφειλόμενος εις τάς σχέσεις του προς τούς Σλαύους, καί μάλιστα τούς 'Ρώσ- 
σους, διά μέσου τών οποίων καί έγνώρισε τήν ’Ορθοδοξίαν, έν φ άτελώς 
λίαν γινώσκει τήν ελληνικήν έκκλησίαν καί θεολογίαν. Ό δ’ έκ τής άγνοιας 
ταύτης φιλοσλαυϊσμός του ούτος έξικνεΐται μέχρις αδικίας προς τήν ελληνικήν 
έκκλησίαν, καί ιδία προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. Οϋτω π. χ. μέμφε- 
ται τούτο διά τάς δήθεν έξελληνιστικάς του προσπάθειας παρά τοϊς μή έλλη- 
νογλώσσοις όρθοδόξοις λαοΐς καί διά τήν δήθεν ύπ’ αυτού καταδυνάστευσιν 
τών βαλκανικών έθνοτήτων (156). Εις τήν τοιαύτην δ’αντιπάθειαν κατά τοϋ
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Οικουμενικοί ΙΙατρισρχείου φαίνεται, δτι δεν είναι αμέτοχα τα εν τώ υποσυ
νείδητο) τοϋ πρώην ρωμαιοκαθολικού πιστού έναπομείναντα υπόλοιπα δυσμε- 
νείας κατά τοΰ πρώτου τής ορθοδοξίας θρόνου. Έξ οίλλου όμως την έκκλη- 
σίαν τής Ελλάδος θεωρεί ώς την σπουδαιοτάτην των συγκροτηθεισών κατά 
των ιθΓ αιώνα αυτοκέφαλων ορθοδόξων εκκλησιών (176), αν κα'ι αγνοεί εξ 
ιδίας πείρας την θεολογίαν και καθ’ ό'λου είπεΐν την ζωήν αυτής, μάλιστα 
κατά τούς τελευταίους χρόνους, καθ’ δσον τα κατ' αυτήν μανθάνει μόνον έκ 
σλαυϊκών καί ά'λλων ξένων πηγών (Zankow, Gavin κλπ.) ’Εντεύθεν εξηγεί
ται ή προς τήν ρωσσικήν ορθοδοξίαν πολλαχώς έκδηλουμένη προτίμησις 
αΰτοϋ. Ούδ’ άμφιβάλλομεν, δτι, εάν έγίνωσκε κάλλιον, καί δή έξ ιδίας άντι- 
λήψεως τά τής ελληνικής εκκλησίας, μάλιστα τήν έν τή εκκλησία τής Ελλά
δος παρατηρουμένην κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν ζωηράν θρησκευτι
κήν κίνησιν, ή προς τήν ορθόδοξον εκκλησίαν συμπάθεια αύτοϋ θά ήτο έ'τι 
μάλλον ζωηρά καί ήτιον μονομερής1. Έξ ά'λλου αναγνωρίζει τήν εν τισι 
σημείοις έπίδρασιν τοϋ Προτεσταντισμού επί τήν σλαυϊκήν έν γένει θεολογίαν 
(σ. 242).

Πολλαχοΰ τοΰ βιβλίου τούτου καί ιδιαιτέρως έν τή ακροτελεύτια) § 
(5. 561 - 567) ευρίσκει 6 Heiler ευκαιρίαν νά έπικρίνη τάς κατ’ αυτόν άτε
λείας τών ορθοδόξων καί πασών έν γένει τών έκκλησιών τής ’Ανατολής, ας 
συνοψίζει εις 6 κυρίως σημεία" α') δτι «ή ορθή πίστις άπελιθώθη έν μέρει 
εις τυφλήν καί αδιάλλακτον ορθοδοξίαν» (562), β') δτι τής εκκλησίας ταΰτης 
εξαντλούμενης εις ώρισμένους λατρευτικούς τόπους καί εις τά έργα τής άσκή- 
σεως, έλλείπει έν αυτή ή έν τοΐς έ'ργοις τής αγάπης έκδήλωσις τής πίστεως, 
γ') δτι τό Ιεραρχικόν αξίωμα βεβηλοΰται έν τώ προσώπω πολλών φορέων 
αύτοϋ διά τής σιμωνίας κλπ., δ') δτι ή έκκλησία αυτή ήνέχθη τούς ελαστικούς 
περί διαζυγίου νόμους καί δτι παραμελεί τό κήρυγμα καί τέλος ς') δτι τό 
μυστήριον τής έξομολογήσεως διατελεΐ ενταύθα έν καταπτώσει. Όμως παρά 
τάς τοιαύτας έπικρίσεις, ών τινες δυστυχώς δεν άπέχουσι πολύ τής αλήθειας2, 
καί παρά τήν προς τήν ρωμαϊκήν εκκλησίαν υποσυνείδητον κλίσιν τοϋ σοφοϋ 
συγγραφέως, θά έ'πρεπε νά είναι πολύ αχάριστος ό ορθόδοξος αναγνώστης 
τοΰ παρόντος έργου αύτοϋ, δστις θά άπέφευγε νά έκφράση τον θαυμασμόν 
του διά τήν πολυμάθειαν αύτοϋ, προκειμένου περί τών πραγμάτων τής ’Ανα
τολικής εκκλησίας καί τήν ευγνωμοσύνην του επί τή προς τήν έκκλησίαν

1 Οΰιω π. χ. έάν εγίνωσκε τήν κατά τά τελευταία έτη παρατηρουμένην έν Έλλάδι 
ζωηράν περί τό μυστήριον τής θείας Ευχαριστίας καί τήν συχνήν κοινωνίαν κίνησιν δέν 
θά ίσχυρίζετο, δτι έν τή "Ρωσσική έκκλησίρ τό φαινόμενον τοΰτο είναι συνηβέστερον.

- Τινές τών είρημένων άτελειών οφείλονται εις καιρικούς λόγους καί βαίνουσιν έκλεί- 
πουσαι σύν τφ χρόνιρ κάί σύν τή άναζωπυρήσει τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ. Πρβ. ήμειέραν άνακοίνωσιν έν τφ πανορθοόόξω θεολογικφ συνέδριο) 
(Έπετηρίς θεολογ. Σχολής 1937 σ. 136-149).
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ταύτην αγάπη, τη πληρούση πάσας τάς σελίδας αυτού. Οΰτω μετ’ ενθουσια
σμοί', δν θά επρεπε νά ζηλεΰωσι καί ορθόδοξοι θεολόγοι, εξυμνεί κατά 
πάσαν ευκαιρίαν τάς πράς την χριστιανωσύνην υπηρεσίας τής ’Ανατολής, 
από τής οποίας, ώς λέγει, προήλθεν ου μόνον το Ευαγγέλιον, αλλά καί «ή 
λειτουργία καί ή θεολογία καί ό μοναχικός βίος καί ό μυστικισμός» καί ήτις 
επί αιώνας διετήρει την πνευματικήν υπεροχήν εν τη καθολική εκκλησία. 
’Αναγνωρίζει δτι ή ορθόδοξος εκκλησία διετήρησε τον χαρακτήρα, ον προσ- 
έλαβεν όριστικώς από τοΰ ς' μέχρι τοΰ ι' α’ιώνος (417). Υπεραμύνεται κρα- 
τερώς τής εκκλησίας ταύτης εναντίον των κατ’ αυτής έξ άγνοιας επιθέσεων 
τοΰ Harnack καί ά'λλων καί διακηρύσσει, δτι αύτη «παρέμεινεν εις εΰρεΐαν 
κλίμακα φυτώριον τοΰ ευαγγελίου καί πηγή ευαγγελικής ζωής» (559). Καίτοι 
δ’ αναγνωρίζει τάς εσωτερικός μεταξύ τής ’Ορθοδοξίας καί τοΰ ΙΙροτεσταν- 
τισμοΰ σχέσεις, αποκρούει τήν «επί άνακριβοΰς γνώσεως των πραγμάτων τής 
ρωμαϊκής εκκλησίας καί επί νεωτεριστικής άντιλήψεως τής ’Ορθοδοξίας» 
(modernisierende Auffassung der Orthodoxie) έρειδομένην γνώμην ορθο
δόξων τινών θεολόγων, καθ’ οΰς ή ’Ορθοδοξία εΰρίσκεται εγγύτερον προς τον 
Προτεσταντισμόν ή προς τον ρωμαϊκόν Καθολικισμόν. (561). Μετά κατα- 
πλησσούσης συμπάθειας εκθέτει τά τής ορθοδόξου λατρείας καί τοΰ ορθοδό
ξου μοναχικού βίου, τάς προς τήν’Εκκλησίαν υπηρεσίας καί τήν άνεξάντλητον 
χρησιμότητα τοΰ οποίου κρίνει πολύ εύμενέστερον καί δικαιότερον ή πολλοί 
ορθόδοξοι ιστορικοί καί δή καί τινες θεολόγοι. ’Ιδιαιτέρας δέ άναδείξεως άξιος 
ό θαυμασμός αυτού προς τήν ευσέβειαν καί ιδία τον μυστικισμόν τής ’Ορθο
δόξου καί τής ’Ανατολικής έν γένει εκκλησίας, μάλιστα τής Ρωσσικής. “Οσον 
δ’ αφορά εις τήν ορθόδοξον θεολογίαν, ού μόνον τυγχάνει θαυμαστής τής 
των πατέρων, καί μάλιστα των Ελλήνων θεολογίας, αλλά καί προς αυτήν τήν 
περιμάχητον περί αγίου πνεύματος ορθόδοξον διδασκαλίαν διάκειται συμπα- 
θώς ό Heiler. Τήν έν τώ πολιτεύματι τής ’Ορθοδόξου εκκλησίας παρατηρου- 
μένην καί έν τη δημιουργία πλήθους αύτοκεφάλων έκκλησιών έκδηλουμένην 
«ηύλογημένην αναρχίαν» (gesegnete Anarchie) έκδέχεται ώς «τεμάχιον άνα- 
βιώσεως τής αρχαίας έκκλησίας», αν καί δεν παραβλέπει ουδέ τήν αντίστροφον 
τοΰ νομίσματος τούτου ο'ψιν, ήτις είναι κατ’ αυτόν ή έλλειψις ένότητος. Ού 
μόνον δέ τούτο, αλλά καί τήν αδυναμίαν τής ’Ορθοδόξου έκκλησίας προς 
συγκρότησιν οικουμενικής συνόδου αποδίδει εις τήν έν αυτή έλλειψιν «μοναρ
χικής κορυφής», ήν λογίζεται ώς απαραίτητον εις τήν οικουμενικήν έκκλησίαν 
(185) καί κατανοεί τήν έν τισιν όρθοδόξοις κύκλοις παρατηρουμένην συναί- 
σθησιν τής ανάγκης τής ύπάρξεως θρησκευτικού έν τή Όρθοδόξω εκκλησία 
κέντρου. Έάν δέ, παρά πάσαν τήν συμπάθειαν καί τον θαυμασμόν αυτού προς 
τήν ’Ορθόδοξον έκκλησίαν, δέν θεωρή ώς εύ'λογον τήν άξίωσίν της, δτι αυτή 
είναι ή «μία, αγία, καθολική άποστολική έκκλησία», τούτο έξηγεΐται καί έκ των 
λουθηρανικών αυτού περί έκκλησίας αντιλήψεων (πρβ. ανώτεροι σελ. 441), εύρί-
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σκει δέ δυστυχώς ερείσματα καί εις τάς υπέρ των ετεροδόξων εκκλησιών δια
χύσεις ριζοσπαστικών τινων, έν τη εύρυκαρδίφ αυτών, ορθοδόξων θεολόγων 
καί εις την παρεξήγησιν τοΰτο μέν ατυχών τινων φράσεων τής γνωστής 
εγκυκλίου τοϋ Οικουμενικοί Πατριαρχείου περί τής οικουμενικής κινήσεως 
(1920), τοΰτο δέ τής ανεπιφύλακτου καί επισήμου συμμετοχής τής ορθοδόξου 
εκκλησίας εις την κίνησιν ταυτην (σ. 227).

Τοιοΰτο τό περιεχόμενον τοϋ περισπούδαστου τοΰτου έργου τοΰ Heiler, 
δπερ μεγάλως θέλει συντελέσει εις την διασκέδασιν πολλών κατά τής ήμετέ- 
ρας εκκλησίας έπικρατουσών έν τή Δύσει προλήψεων καί προκαταλήψεων 
καί δπερ ευχής έργον θά ήτο νά άναγνωσθή οΰ μόνον υπό παντός ορθοδό
ξου θεολόγου, αλλά καί υπό παντός φιλίστορος.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Documents Grecs inddits relatifs it S. Mercure de Ccsaree. Tradition 
Litteraire-Tradition Liturgique, par Stephane Binon, Docteur en 
Philosophic et lettres, Louvain 1937 σελ. 192.

Εις την προαγωγήν τών αγιολογικών ερευνών την πρώτην ώθησιν όφεί- 
λομεν εις τους σεβασμίους Βαλλανδιστάς πατέρας, οι όποιοι διήνοιξαν τον 
δρόμον εις την κριτικήν τών βίων τών αγίων έρευναν επί τή βάσει τών αγιο
λογικών μνημείοον δσα ή ακατάβλητος αυτών φιλοπονία καί ό θεοφιλής 
αυτών ζήλος εις φώς έφερε καί περιέσωσεν. Αί σχετικοί κριτικοί έργασίαι τοΰ 
Ιππολύτου Delehaye, τοΰ Peeters καί ά'λλων εις τήν Ιστορικήν έρευναν 
ωρισμένων αγίων περιστραφεΐσαι απέδειξαν δτι ό βίος πολλών αγίων στε
ρείται ιστορικής ύποστάσεως στηριζόμενος επί θρύλων, επί τής φαντασίας, 
επί παραδόσεως αστήρικτου, ψευδοΰς καί συγκεχυμένης, τήν οποίαν έπλοΰτισεν 
ή αχαλίνωτος φαντασία μέ ρητορικός ύπερβολάς καί σχήματα, μέ δάνεια καί 
προσθήκας έκ παραλλήλων βίων ομοιοπαθών μαρτύρων, ως παρεδόθησαν 
εις ημάς υπό τήν σημερινήν αυτών μορφήν.

Εΰνόητον δέ έκ τοΰτου πόσον δυσχερές είναι τό έργον τοΰ κριτικοί 
προκειμένου νά άπαλλάξη καί αποφόρτιση τούς βίους τών αγίων δλων τών 
επιπροσθέτων καί φανταστικών στοιχείων, τών θρύλων καί τών περιττών, 
καί νά εύρη ιστορικόν πυρήνα, αν τοιοΰτος ύπάρχη, ή βάσιν στερεάν επί τής 
οποίας νά στηρίξη τήν προσπάθειαν αυτοί.

Τοιαΰτην κριτικήν έργασίαν εργώδη καί πολΰπονον, άφορώσαν εις τόν 
βίον τοΰ αγίου Μερκούριού, άνέλαβε νά φέρη εις πέρας ό συγγραφείς τής 
υπό τόν ανωτέρω τίτλον μελέτης Στέφανος Binon.
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