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μένη υπό Βασιλείου τοΰ Μεγάλου και Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ. Χρεΐαι
ήτο επιγραφή κωμωδίας τοΰ Μάχωνος. Ψαμμίτης ονομάζεται σύγγραμμα
τοΰ Άρχιμήδους. 'Ωραι έλέγετο τό σύγγραμμα τοΰ σοφιστοΰ Προδίκου τοΰ
Κείου, δπερ ό Ξενοφών μνημονεύει ως σύγγραμμα περί Ήρακλέους.
Άλλαι δε έπιγραφαί συγγραμμάτων εινε ’Άτακτα, Βιβλιοθήκη
(πρβ. Μυ ρ ιό β ι β λ ος), Γεροντικόν, Δειπνοσοφισταί, Έξαπλά,
Εκλογή, Επιτομή, Θαυμάσια, Κεφαλαίων καταγραφή, 'Ομοιώ
ματα, Παιδαγωγός, ΓΙάμμετρον, Παράλληλα, Πατερικόν, Ποι
κίλη ιστορία, Προπαρασκευή, Συναγωγή, Τεχνοπαίγνιον, Τομά
ρια, Χιλιάδες, Χρηστομάθεια κλπ.
Βέβαιον εΐνε, δτι τό πολύτιμον Λεξικόν, τό φερόμενον ως σύγγραμμα
τοΰ Σουΐδου, καλείται Σοΰδα, άλλα παράδοξον είνε δτι ό πολυμαθής
Ευστάθιος μνημονεύει δ'νομα συγγραφέως αύτοΰ τον Σουΐδαν.
Ε. Α. ΠΕΖΟΙΙΟΥΛΟΣ

Histoire du Moyen Age.

Tome III. Le monde oriental de 395 a 1081

par Charles Diehl et Georges Margais. 'Εν Παριοίοις, 1936. Σελ.
XXIII + 628, 8ov μέγα.

Κατά τα τελευταία δέκα έτη έγένοντο σοβαροί προσπάθειαι συγγραφής
γενικών καί συνθετικών εργασιών περί τής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου επί τή
βάσει τών νεωτέρων πορισμάτων τής επιστήμης καί τών έκδοθεισών άγνω
στων πηγών. Μετά τήν άγγλικήν διασκευήν τής άρχικώς ραωσιστί γραφείσης
'Ιστορίας τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους τοΰ Vasiliev, (1928- 1929), ή οποία,
συμπληρωθεΐσα, μετεφράσθη καί εις τήν γαλλικήν (1932), εξεδόθη ή Geschichte des spatromischen Reiches (1928) τοΰ Έρνέστου Stein, δστις
ιδιαιτέραν άποδίδει σημασίαν είς τήν μελέτην τών πολιτικών καί διοικητικών
θεσμών, καί ή τρίτομος Histoire de la vie byzantine τοΰ Νικ. Jorga (1933).
Εις τά γενικά ταΰτα έργα προστίθεται ήδη τό πρώτον μέρος τής ιστο
ρίας τής Ανατολής άπό τοΰ έτους 395 μέχρι τοΰ 1081 υπό τοΰ Καρόλου
Diehl καί τοΰ Γεωργίου Mar9ais. Άποτελοΰσα τον Γ' τόμον τής ιστο
ρίας τών Μέσων Αιώνων, τής εκδιδομένης εν τή μεγάλη Γενική 'Ιστορίμ τοΰ
Γουσταύου Glotz, καί άκολουθοΰσα τήν καθιερωθεΐσαν εις τούς προγενεστέ
ρους τόμους διάταξιν τής ύλης, ή συγγραφή αύτη δεν περιορίζεται είς τήν
μελέτην τής ιστορίας τοΰ βυζαντιακοΰ κόσμου, άλλ’ εξετάζει παραλλήλως καί
τήν διαμόρφωσιν τής Μουσουλμανικής ’Ανατολής. Ένφ δέ ή ιστορία τοΰ
Βυζαντίου τελευτή είς τό έτος 1081, είς τό έτος δηλαδή, κατά τό όποιον αί
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τύχαι της αυτοκρατορίας περιέρχονται εις την δυναστείαν των Κομνηνών,
ή μελέτη τοϋ κυρίως ανατολικού μουσουλμανικού κόσμου συνεχίζεται μέχρι
και τού ΙΒ' αϊώνος. Ή φαινομενική αϋτη ανωμαλία περί την διάταξιν τής
ύλης, δφειλομένη εις την προσπάθειαν των συγγραφέων οπα)ς μή διασπάσωσι την εσωτερικήν ενότητα τών έξεταζομένων θεμάτων, αιτιολογείται εν
τφ προλόγφ τού έργου. Ή διάταξις αύτη δικαιολογείται δ'ντως, λαμβανομένου
μάλιστα ύπ’ όψιν ότι τό αναλυόμενου ενταύθα έργον αποτελεί μέρος ενός
γενικωτέρου συνόλου, προς τό όποιον ήτο ανάγκη νά προσαρμοσθή.
Ή μελέτη τής ιστορίας τού Βυζαντίου οφείλεται εις τον κ. Diehl, ή δέ
τού μουσουλμανικού πολιτισμού είς τον κ. Maryais.
Τό έργον διαιρείται εις δώδεκα κεφάλαια. Έν τφ συντομωτάτφ προ
λόγφ παρέχονται πληροφορίαι τινές περί τής οικονομίας τής συγγραφής, έν
δέ τή γενική βιβλιογραφία (σελ. IX-XXIII) αναγράφονται, μεθοδικούς δια
τεταγμένοι, αί κυριώτεραι πηγαί καί αί νεώτεραι έργασίαι, τάς όποιας οί
συγγραφείς ειχον ύπ1 όψιν.
Έν τφ πρώτφ κεφαλαίφ (σελ. 1 - 46) εκτίθεται ή ιστορία τού ανατολι
κού ρωμαϊκού κράτους από τού θανάτου τού αύτοκράτορος Θεοδοσίου τού A'
(395) μέχρι τού τέλους τής βασιλείας τού ’Αναστασίου (518). Τόσον εις τό
κρινόμενον έργον, όσον καί εις τον πρώτον τόμον, όπου εξετάζονται αί τύχαι
τής Δυτικής Ευρώπης, ώς αφετηρία έλήφθη τό έτος 395. Έν τή εισαγωγή
τού πρώτου τούτου τόμου εκτίθενται οί λόγοι, διά τούς όποιους οί συγγρα
φείς τοποθετούν τήν αρχήν τών μέσων αιώνων είς τήν έν λόγφ χρονολογίαν.
Μετά σύντομον έπισκόπησιν τών ορίων τού ανατολικού κράτους καί τής διοι
κητικής αυτού όργανώσεως, ό κ. Diehl όμιλε! περί τών βαρβαρικών έπιδρομών κατά τον Ε' αίαίνα καί περί τής έσωτερικής θρησκευτικής κρίσεως, ή
οποία συνεκλόνισε κατά τούς χρόνους τούτους τήν αυτοκρατορίαν.
Τό δεύτερον κεφάλαιον (σελ. 47 - 122) άφιερούται είς τον αιώνα τού
’Ιουστινιανού (518-565), ως τον ονομάζει. Εξετάζεται δ’έν αύτώ συντόμως
ή βασιλεία ’Ιουστίνου τού Α' (518-527) καί έκτενέστερον ή έσωτερική καί
έξωτερική πολιτική τού ’Ιουστινιανού, τό νομοθετικόν έργον αυτού καί ό
βυζαντινός πολιτισμός κατά τούς χρόνους τού αύτοκράτορος τούτου, είς τον
όποιον ό συγγραφεύς άφιέρωσεν, ως γνωστόν, μνημειώδη καί μακράν μονο
γραφίαν.
Ή ιστορική περίοδος από τού θανάτου τού ’Ιουστινιανού μέχρι τού
θανάτου τού Ηρακλείου (565- 641) αποτελεί τό θέμα τού τρίτου κεφαλαίου
(σελ. 123- 157). Ό συγγραφεύς περιγράφει τήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν
περιήλθεν ή αυτοκρατορία έπί τών αμέσων διαδόχων τού ’Ιουστινιανού λόγφ
τών έσωτερικών περιπλοκών, τών δημοσιονομικών δυσχερειών καί κυρίως
λόγφ τών έξωτερικών κινδύνων, οί όποιοι πανταχόθεν ήπείλουν τό κράτος,
άσχολεϊται δ’ ιδιαιτέρως μέ τήν έσωτερικήν άναδιοργάνωσιν τήν έπιτελεσθεΐ-
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σαν επί τής βασιλείας τοϋ Ηρακλείου καί μέ τούς νικηφόρους πολέμους,
τούς οποίους ό αύτοκράτωρ ούτος διεξήγαγεν.
’Ενταύθα διακόπτεται ή περί τών τυχών τού βυζαντιακοΰ κράτους εξιστόρησις καί ολόκληρον το τέταρτον κεφάλαιον (σελ. 158-210) άφιεροϋται
εις την γένεσιν καί την διάδοσιν τοϋ Ισλαμισμού. Ό κ. Mar 9a is εξετάζει
είσαγωγικώς τα κατά την αραβικήν χερσόνησον καί τούς κατοίκους αυτής
κατά την προϊσλαμικήν περίοδον καί αφιερώνει σελίδας τινάς εις τήν προ
σωπικότητα καί την διδασκαλίαν τού Μωάμεθ. Εξηγεί ακολούθως πώς τό
θρησκευτικόν δόγμα τού ιερού πολέμου συνετέλεσεν είς την διάδοσιν τού
ισλαμισμού καί πώς μετά την κατάκτησιν τής Παλαιστίνης, τής Συρίας, τής
Περσίας καί τής Αίγυπτου διεμορφώθη τό κράτος τών χαλιφών, τού οποίου
τήν δργάνωσιν καί τάς τύχας παρακολουθεί μέχρι τού έτους 705.
Τό πέμπτον κεφάλαιον (σελ. 211-248) επιγράφεται: Ή μεταμόρφωσις
τού βυζαντινού κράτους κατά τον Ζ' αιώνα. «Τό βυζαντινόν κράτος, παρα
τηρεί ό κ. Diehl, χάνει τότε τον χαρακτήρα τής οικουμενικής αυτοκρατορίας,
κληρονόμου τής ρωμαϊκής παραδόσεως...», «από τής στιγμής τούτης τό ανα
τολικόν ρωμαϊκόν κράτος δεν υπάρχει πλέον, μεταμορφούται δέ είς ελληνικόν
ανατολικόν κράτος». Τήν βαθεϊαν ταύτην μεταμόρφωσιν ανευρίσκει ό συγγραφεύς εις τήν εθνολογικήν σύστασιν, είς τήν διοίκησιν, ιδία τήν τών επαρ
χιών, είς τάς θρησκευτικός καί κοινωνικός τάσεις καί κυρίως εις τον πλήρη
έξελληνισμόν τής αυτοκρατορίας. Εις τό πρώτον μέρος τού κεφαλαίου τούτου,
τό όποιον είναι έκ τών σημαντικωτέρων τού δλου έργου, ακολουθεί σύντομος
άνάπτυξις τής εσωτερικής καί έξοιτερικής πολιτικής τών αμέσων διαδόχων
τού Ηρακλείου (641 - 740).
Ή πολιτική τών είκονομάχων αύτοκρατόρων (717 · 802) αποτελεί τό
θέμα τού έκτου κεφαλαίου (σελ. 249-289) Μετά βραχεΐαν άνασκόπησιν τής
καταστάσεως, είς τήν οποίαν εύρίσκετο τό βυζαντιακόν κράτος κατά τό έτος
717, ό συγγραφεύς όμιλεΐ περί τών αραβικών καί βουλγαρικών επιδρομών
καί μελετά τήν οργανωτικήν προσπάθειαν τών αύτοκρατόρων Λέοντος τού Γ'
καί Κωνσταντίνου τού Ε'. Αί θρησκευτικά! έριδες τής εΐκονομαχίας απα
σχολούν ιδιαιτέρως τον κ. Diehl. Έν άντιθέσει προς νεωτέρους έρευνητάς,
οι όποιοι διαβλέπουν εν τή είκονομαχία επιδράσεις ανατολικός καί κοινωνικός
τάσεις, ό συγγραφεύς υποστηρίζει οτι οί είκονοκλάσται αύτοκράτορες, ανδρες
κατ’ εξοχήν ευσεβείς, έπεδίωκον κυρίως τήν έξύψωσιν τού θρησκευτικού
φρονήματος καί τον περιορισμόν τής όσημέραι αύξανούσης δυνάμεως τών
μοναχών είς βάρος τής ασφαλείας καί τής οικονομικής ακμής τού κράτους.
’Αναλύεται ακολούθως ή θρησκευτική πολιτική Κωνσταντίνου τού Ε ', Λέοντος
τού Δ', τής αύτοκρατείρας Ειρήνης καί Κωνσταντίνου τού Τ', ως καί αί
αντιδράσεις τής ορθοδοξίας είς τό περιμάχητον τούτο ζήτημα.
Αί θρησκευτικά! έριδες τού Θ' αίώνος απασχολούν τον συγγραφέα καί
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εις το έβδομον κεφάλαιον (σελ. 290 - 334), τό όποιον άφιεροΰται εις τήν
ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου από τοϋ έτους 802 μέχρι τοΰ 867, μέχρι δηλαδή τής
αναρρήσεως εις τον θρόνον Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος.
Έν τω όγδόφ κεφαλαίψ (σελ. 335 - 436) ό κ. Mar^ais, συνεχίζων τήν
εν σελ. 210 διακοπεϊσαν ιστορίαν τοΰ Τσλάμ, καταδεικνύει πώς τά έκ τοΰ
θρησκευτικοΰ φανατισμοΰ ίδρυθέντα αραβικά κράτη, ένισχυθέντα δια νέοιν
κατακτητικών πολέμων έν τή βορείφ ’Αφρική, έν τή Ισπανία και Σικελία,
έφθασαν εις μεγίστην ακμήν υπό τάς δυναστείας τών Όμμεϊαδών καί τών
Σασσανιδών και πώς τά κράτη ταΰτα, διαμορφωθέντα έκ διαφόρων φυλετικών
στοιχείων, καταπιεζομένων υπό τών κατακτητών καί έχόντων διαφόρους θρη
σκευτικός τάσεις, ένέκλειον έν έαυτοίς τά σπέρματα τής διασπάσεως καί τής
παρακμής, ή οποία δέν έβράδυνε νά έπέλθη. Εις είδικάς παραγράφους ό συγγραφεΰς δίδει πληροφορίας τινάς περί τής διοικήσεως, τοΰ πολιτισμοΰ καί
τής τέχνης τών ’Αράβων.
Ή ιστορία τής αυτοκρατορίας έπί τής μακεδονικής δυναστείας απασχολεί
τον κ. Diehl έν τώ ένάτφ κεφαλαία) (σελ. 437 - 485). Εις τήν σύντομον
άνασκόπησιν «τής λαμπροτέρας ταΰτης περιόδου τής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου»
(867 -1025) ό συγγραφεύς έξαίρει τάς προσπάθειας τών Μακεδόνων διά τήν
έσωτερικήν καί στρατιωτικήν όργάνωσιν τοΰ Κράτους, τούς νικηφόρους πολέ
μους κατά τών Βουλγάρων καί τό νομοθετικόν έργον τών αύτοκρατόρων
κυρίως δσον αφορά εις τήν προστασίαν τής μικράς ιδιοκτησίας καί τήν
ισορροπίαν τών κοινωνικών τάξεων. Τέλος μελετά τήν έξωίερικήν πολιτικήν
καί τήν πολιτιστικήν έπίδρασιν τοΰ Βυζαντίου έπί τούς γειτονικούς λαούς.
Ή μελέτη τοΰ βυζαντιακοΰ πολιτισμοΰ κατά τον I' αιώνα καταλαμβάνει
ολόκληρον τό δέκατον κεφάλαιον (σελ. 486- 531). «Ό I' αιών, λέγει ό συγ
γραφεύς, είναι ή χρονική περίοδος, καθ’ ήν δύναταί τις νά μελετήση καλύτερον
τούς θεσμούς τοΰ βυζαντινοΰ κράτους. Ή συγκρότησίς του έχει κατά τήν
έποχήν ταύτην σχεδόν άποκρυσταλλωθή εις τάς κυρίας της γραμμάς· ή διοι
κητική του όργάνωσις έχει εύρει τήν οριστικήν της μορφήν, ή οποία δέν θά
μεταβληθή πλέον παρά μόνον εις τινα έπί μέρους σημεία». Ουτω ό κ. Diehl
έξετάζει τούς πολιτικούς θεσμούς, άρχόμενος από τοΰ θεσμοΰ τής βασιλείας,
τήν κεντρικήν καί έπαρχιακήν διοίκησιν, τήν οικονομικήν ζωήν καί τέλος τάς
τέχνας καί τά γράμματα. Έν τή τελευταία παραγράφφ μελετώνται οί κίνδυνοι
καί τά σπέρματα τής παρακμής, τά όποια ένέκλειεν έν Ιαυτφ αυτός ούτος
ό οργανισμός τής αυτοκρατορίας.
Έν τφ ενδεκάτφ κεφαλαίφ (σελ. 532 - 565) ό συγγραφεύς συμπληρώνει
τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου διά τής μελέτης τής τεταραγμένης περιόδου τών
έτών 1025- 1081, μέχρι δηλαδή τής αναρρήσεως είς τόν θρόνον ’Αλεξίου
τοΰ Κομνηνοΰ.
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Τό δωδέκατον και τελευταίου κεφάλαιον (566 - 595) φέρει τον τίτλον:
«Ό μουσουλμανικός κόσμος κατά τον ΙΑ' καί τον ΙΒ' αιώνα». Ό κ. Mar9ais
παρακολουθεί την έξάρθρωσιν καί παρακμήν των αραβικών κρατών τής
’Ανατολής καί τής βορείου ’Αφρικής καί εξετάζει την νέαν περίοδον τής
Ιστορίας τοΰ μουσουλμανικοί κόσμου, την οποίαν εγκαινιάζει ή διάδοσις καί
επιβολή τής ηγεμονίας τών Σελτζουκιδών Τούρκων.
’Αλφαβητικόν εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων καθιστά εΰχρηστον τό
κρινόμενον βιβλίον.
Έκ τοΰ ανωτέρω συντομωτάτου διαγράμματος καταδεικνύεται ή έ'κτασις
καί ή οικονομία τοΰ έργου τοΰ Καρόλου Diehl καί τοΰ Γεωργίου Marais.
Τό τμήμα, τό όποιον έπραγματεΰθη ό τελευταίος οΰτος, έχει γραφή επί τή
βάσει τών πηγών καί τών νεωτέρων εργασιών μετά σαφήνειας. Ό συγγραφείς
κατώρθωσεν είς δλίγας σχετικώς σελίδας νά δώση μίαν πιστήν εικόνα τής
διαμορφώσεως, τής ακμής καί τής παρακμής τών αραβικών κρατών καί νά
έξηγήση τό ιστορικόν αυτό φαινόμενου τής ταχείας επιβολής καί τοΰ αποτόμου
μαρασμοί τής μουσουλμανικής ηγεμονίας.
Τό τμήμα τό όποιον έπραγματεΰθη ό κ. Diehl καί τό όποιον αφορά
άμεσώτερον είς τάς ήμετέρας σπουδάς, εξέρχεται τών ορίων ενός απλοί
πανεπιστημιακοί εγχειριδίου. Ή μακρά καί πολυσχιδής επιστημονική δράσις
τοΰ συγγραφέως εν τφ πεδίφ τής έρεΰνης τής βυζαντινής ιστορίας καί τοΰ
βυζαντινοί πολιτισμοί έν γένει, ή από τής έ'δρας επί πεντηκονταετίαν περίπου
διδασκαλία, ή απαράμιλλος ίκανότης είς τήν σΰλληψιν καί τήν έντεχνον άπόδοσιν τών γενικών ιδεών, ή λελογισμένη έπιφυλακτικότης περί τήν ερμηνείαν
τών ιστορικών γεγονότων, είχον παρασκευάσει τό έδαφος διά μίαν συνθετικήν
προσπάθειαν ώς ή άπασχολοΰσα ημάς ένταΰθα. Μακραί καί λεπτομερειακοί
έργασίαι τοΰ Διδασκάλου επί ειδικών θεμάτων μαρτυροΰν τήν εύρεΐαν γνώσιν,
τήν κριτικήν επεξεργασίαν καί έκμετάλλευσιν τών πηγών τής βυζαντινής
ιστορίας. Καί δμως έν τή προκειμένη συγγραφή, ως καί είς άλλας προγενεστέρας, ό κ. Diehl κατά)ρθωσε νά υποτάξη πλήρως τό χρησιμοποιηθέν
τεράστιον υλικόν, νά έκμεταλλευθή έν μέτρω καί άνευ περιττοί φόρτου τάς
επί μέρους πληροφορίας καί νά διατύπωση γενικωτέρας περί τής ιστορίας
τοΰ Βυζαντίου απόψεις. Ό μεμυημένος αναγνώστης διαβλέπει είς έκάστην
σελίδα πόση αναλυτική έργασία άπητήθη διά τήν σΰνθεσιν αυτήν.
Ό δεύτερος τόμος τοΰ έργου θά περιλάβη τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου
από τοΰ 1081 μέχρι τοΰ 1453. Θά είναι ιδιαιτέρους πολύτιμος διά τήν περίο
δον τών Παλαιολόγων, ή οποία δεν έχει έπαρκώς μελετηθή.
ΔΙΟΝ. Α

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
05/12/2020 02:16:41 EET - 3.239.45.252

