ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ ΑΙ

Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου απαντα τά ευρισκόμενα. — CEuvres comple
tes de Gennade Scholarios, publiees pour la premiere fois par + L.
Petit, X. A. Siderides et M. Jugie tome III p I - LII -f 547.
Paris 1930.

Παρά πάσαν την σπουδαίαν απώλειαν, ήν ύπέστησαν οί έκδόται των
απάντων τοϋ Σχολαρίου διά τοϋ θανάτου τοϋ μακαρίτου Ξεν. Σιδερίδου
( + 14 Αύγουστου 1929), ή συνέχεια τής πολυτίμου ταΰτης έκδόσεως δεν
υστέρησε, και ό γ' τόμος έκδοθείς κατά τό έτος τούτο έπλοΰτισε τάς περί τοΰ
σοφού έ'λληνος τών υστάτων χρόνων τοϋ Βυζαντίου γνώσεις ημών καί έρριψε
νέον φώς εις την πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν τών περί τήν ά'λωσιν χρόνων
ιστορίαν.
Μετά συντόμους θερμάς επιμνημόσυνους σημειώσεις περί τοΰ έκλιπόντος συνεργάτου (p. I. -VI), έπεται μακρά εισαγωγή περί τών δημοσιευομένων
κατωτέρω έργων, εκ τών εξ αυτών τούτων παρεχομένων στοιχείων καί εκ
τών βιβλιογραφικών σημειώσεων τών χειρογράφων καί τοΰ άλλοθεν γνωστού
ήδη υλικού. Έκ τών 46 διαφόρων συγγραμμάτων τοΰ Σχ., τών εν τώ τόμφ
τούτφ έκδεδομένων, τά μεν 24 είναι ήδη γνωστά έκ παλαιοτέρων εκδόσεων
τοϋ Renaudot, τών πατρ. Δοσιθέου καί Νεκταρίου, τοΰ Hergenroetlier
τοϋ Gass, τοϋ A. Jalin, τοϋ X. Παπαϊωάννου καί τοϋ Σ. Λάμπρου, τά δέ
22 νϋν τό πρώτον εκδίδονται έκ χειρογράφων τοΰ XV καί XVI αιώνος, τών
Βιβλιοθηκών Βατικανής, Μαρκιανής, Μονάχου, ΙΙαρισίων καί μάλιστα τοϋ
”Αθω, ιδία τής Μονής τοΰ Παντοκράτορος. Καί τών έκδεδομένων δέ πρότερον έγένετο έπιμελεστέρα άνατΰπωσις διά τής διορθώσεως πολλών έσφαλμένων γραφών, δι’ άντιβολής προς τά χειρόγραφα. "Από τής άπόψεως ταύτης ή έκδοσις καί τοϋ τόμου τούτου δεν υστερεί τών προτέρων δύο, τό μόνον
δέ ευχής ά'ξιον διά τούς λοιπούς τόμους θά ήτο μεγαλυτέρα έπιμέλεια περί
τήν αντιγραφήν, ώστε τό κείμενον νά είναι άπηλλαγμένον πολλών σφαλμά
των περί τήν άπιστεύτως νοσούσαν στίξιν, τήν ορθογραφίαν καί ακρίβειαν
δλων λέξεων, ών ή έσφαλμένη γραφή έπισκοτίζει τήν έννοιαν λ Εις μόνας
* Οίίτω έν α. 2 έτυπώθη κατασχεΧν αντί τοϋ όρθοϋ καταχεΐν, άττα αντί άττα (4), εΐ
μή παύη αντί εί μή παύση (5), όπόσα αντί όπως διέθηκαν (15), κινδυνεύσαις, αντί κινδυνευοΰσαις (18), μόλις αν εί άντί ωσάν εί (28), αληθές (ό λόγος) αντί αληθής (28), δώσομεν ύμΧν ότι τό Πνεύμα., έκπορεύεσθαι άντί δώσωμεν ύμΧν τό Πνεύμα., έκπορεύεσθαι
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τάς πρώτας 210 σελίδας άπαντώσιν υπέρ τάς 60 αλλοιώσεις τοΰ κειμένου
κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαΐαι, μή περιλαμβανόμενων εις ταυτας των
εκ τής εσφαλμένης στίξεως πολυπληθών τοιοΰτων.
Είναι δέ τά έκδεδομένα εν τψ τόμφ τοΰτφ έργα τά έξης: Έκ μέν των
κατά Λατίνων έργων του. 1) Δυο διάλογοι περί τής έκπορεύσεως τοΰ άγ.
Πνεύματος (p. 1 - 49). 2) Άπόκρισις σύντομος καί σαφής περί των ρητών
τών δυτικών αγίων, εφ’ οίς μάλιστα έρείδονται οί λατΐνοι (ρ. 49- 63). 3)
"Οτι αδύνατόν έστι και τον Υιόν τοΰ Θεοΰ προβολέα είναι τοΰ Πνεύματος
(63- 76). 4) επιχείρημα τών Γραικών και λύσις τών Λατίνων (76- 77). 5)
’Απολογία υπέρ τοΰ μή δέχεσθαι τούς ύγιαίνοντας τών Γραικών τήν εν
Φλωρεντία σύνοδον (77 -100). 6) ’Απόσπασμα τής άντιρρήσεως κατά τοΰ
λόγου τοΰ Βησσαρίωνος (100-116). 7) Επιστολή προς Δημήτριον Παλαιολόγον έκ μέρους τών ανθενωτικών (117- 136). 8) ’Επιστολή τφ μεγάλα)
Δουκί (Λουκά τφ Νοταρά) κατά τής ένώσεως(136- 151). 9) Επιστολή προς
τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, περί τοΰ αύτοΰ πράγματος (152- 165). 10) Προκήρυξις τής 1 νοεμβρίου 1452 προς τον λαόν τής πρωτευούσης (165- 166).
11) Άνακοίνωσις προς τούς εκκλησιαστικούς τοΰ Πατριαρχείου (Συρόπουλον καί Άγαλλιανόν), κληθέντας εις τά ανάκτορα πρός συζήτησιν περί τής
ένώσεως (166-170). 12) ΙΙροκήρυξις πρός τούς πολίτας τής πρωτευούσης
τήν 27 νοεμβρίου 1452 «προ έξ μηνών τής άλώσεως» (171-174). 13) Επι
στολή πρός Δημήτριον Παλαιολόγον έν Πελοποννήσφ, τοΰ δεκεμβρίου 1452.
(174- 178). 14) Μικρός κατάλογος γνωστών καί αγνώστων έργων τοΰ Σχ.
(179-180). 15) Θρήνος τοΰ Σχ. επί τή έπακολουθησάση άνακηρύξει τοΰ
φλωρεντινού ορού κατά Ιανουάριον τοΰ 1453 (180-188) 16) ’Αναφορά τών
ανθενωτικών αρχιερέων καί άλλων πατριαρχικών κληρικών πρός τον βασιλέα
(188-195). 17) «Έκ τοΰ γ' τών θεολογικών» (195- 196). 18) Κατά άζύμων (196 - 204). Έκ τών κατά Βαρλαάμ καί Άκινδύνου συγγραμμάτων: 19)
(31), ή αν βούλοιτο πίστιν αντί ήν αν βούλοιτο πίστιν (45), εί μή αντί οί μή (59), λΰσουσι
μάλλον τήν απορίαν ή φεύγουσιν αντί ού λΰσουσι μάλλον κτλ. (67), έχε τόν τοιοϋτον
άντί έχετε τόν τοιοϋτον (69), τήν πόλιν τών Πατέρων αντί τών Πατρέων (97), πάσχων
αντί πάσχειν (101), εί δέ καί μέν καινόν τινα - άκατάληπτον (101). Άλλ’ οίμαι—τό γέρας
άρπάσαντας, τό χωρίον νοσεί (σ. 106, 32 -35), έν αΰτφ άντί έν αόιφ (108), δι’ Υίοϋ τή
πίστη χορηγούμενον άντί τή κτίσει (108), περιόψεσΟε άντί περιόψεσΟαι (108), μεταλαβεϊν άντί μεταβαλεΐν (109), ό σφοδράζων άντί ό σφόδρα.. όπερζέων (110), οΰτω άντί
ούτε (110), άνΟρώπιρ τε άντί άνθρώπφ γε (110), ή δίοδος άντί Ησίοδος (111), άφιξη
άντί άφΐξαι (113), μεταβαλλόμενος καί μεταβάλλεσβαι άντί μεταβαλόμενος καί μεταβαλέσθαι (114), άνήρ άντί άνήρ, καί λόγου τιμών άντί καί λόγον τιμών (114), άνέραστοι
άντί άνεράστοις (115), εΐθ’ άντί είΟ’ (115), αΰτφ τέτακτο άντί άντετέτακτο (120), καί
βασιλέα άντί καί βασιλεϊ (120), άνεκάλει άντί ένεκάλει (136), έκαστον άντί έμαυτόν (176),
προστησομένου άντί προσισταμένου (177), ούκ άναπτύξεις έσάλευσαν άντί οΰς οϋκ άναπτύξεις έσάλευσαν (180) καί ήμών άντί καθ’ ημών (133) καί άλλα πλείστα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
16/01/2021 23:52:52 EET - 3.232.96.22

396

Άδ. Ν. Διαμαντοπούλου

κατά Άκινδυνιστών (σ. 204-228). 20) Περί θείας ουσίας καί ενεργειών
(228-238). 21) Κατά Σιμαηίας προς τον βασιλέα Κωνσταντίνον τώ 1451
(239-251). 22) ’Έλεγχος τής ιουδαϊκής πλάνης, διάλογος (251 - 304). 23)
Μεσαιωνικοί προφητεϊαι (305-314). 24) Γραφικά ζητήματα ή λύσεις απο
ριών τινων επί τή θεία Γραφή (315-345), 25) Περί τοϋ μυστηρίου τής
ένανθρωπήσεως (345 - 368). 26) Περί τής νΰν σπάνεως θαυμάτων (368-390)·
27) Περί τής έν Χριστφ άνθρωπότητος (390-396). 28) Περί προκοπής τών
άγγέλλων έν τή μακαριότητι (406 - 407). 29) Περί τής ελευθερίας τών πονη
ρών. (407-416). 30) “Οτι ή πίστις άνευ τών έργων νεκρά (416-424). 31)
Περί τοϋ άσυγκρίτως ένδοξοτέραν είναι τών Σεραφείμ τήν Θεοτόκον (425 427). 32) Ότι μείζων πάντων τών αγίων ό Παύλος (427 - 430). 33) Διάκρισις τών θείων προσώπων (430 - 433). 34) Ή μόνη οδός προς σωτηρίαν,
κατ’αΐτησιν τών μουσουλμάνων (434-452). 35) Σύντομος έκθεσις τής χρι
στιανικής πίστεως (453-458) προς τους μουσουλμάνους. 36) Περί τής θεότητος τοϋ Κυρίου προς μουσουλμάνους (458 - 475). 'Ως παράρτημα δέ τών
αντιρρητικών έργων τοϋ Σχ. δημοσιεύονται αί δήθεν αποκρίσεις αΰτοϋ προς
τά Συλλογικά κεφάλαια Μάρκου τοϋ Ευγενικού (476-538). Έν τελεί παρα
τίθεται κατάλογος τών κυρίων ονομάτων (439-443), θεολογικόν λεξιλόγιον
(544-545) καί πίναξ τών περιεχομένων (546-547).
Τά ανωτέρω σημειοΰμενα έργα τοϋ Σχολαρίου, καί μάλιστα τά πρώτον
νϋν δημοσιευόμενα, διαφωτίζουσι πολύ την τε δράσιν τοϋ άνδρός κατά τούς
δυστήνους εκείνους χρόνους καί τάς τραγικός ημέρας, δσας διήλθε τό έκπνέον
Βυζάντιον κατά τά τέσσαρα ή πέντε τελευταία έτη τής ύπάρξεώς του. Καί
πρώτον μέν όριστικώς λύεται τό ζήτημα τής ταυτότητος Γενναδίου τοϋ Σχο
λαρίου προς τον έν Φλωρεντία παραστάντα Γεώργιον Σχολάριον διά τής νέας
ομολογίας αύτοϋ τούτου δτι ού μόνον έκ πολιτικής σκοπιμότητος συνηγόρησεν έν ’Ιταλία υπέρ τής Ένώάεως, αλλά καί έκ πεποιθήσεων, ας-ήναγκάσθη
νά μεταβάλη βαθύτερον και άμεσώτερον μελετήσας τά έπίδικα ζητήματα καί
δη τό τής παρανόμου προσθήκης τοϋ Filioqne καί τής έν αύτφ βεβιασμένης
καί αστήρικτου δογματικής έννοιας. Έκ τούτου δέ καταπίπτει άμετακλήτως
ή διχοτόμησις τοϋ Σχολαρίου παρά τοΐς λατίνοις θεολόγοις πρός έξήγησιν
τών είς αυτόν άποδοθέντων πέντε λόγων υπέρ τών «πέντε κεφαλαίων τής έν
Φλωρεντία συνόδου», τά όποια ήδη προ πολλοϋ (καί προ μικροΰ υπό τοϋ
L. Petit) άπεδείχδησαν νόθα κατασκευάσματα τοϋ λατίνου έπ. Μεθώνης
’Ιωσήφ τοϋ Πλουσιαδηνοΰ. Θαυμάσιος έν τή ώμότητι αύτοϋ εινε ό χαρακτη
ρισμός τής περί τον Βησσαρίωνα έν ’Ιταλία λατινισάσης μερίδος τών κληρι
κών, ήν παρέχει έν τφ αντιρρητικά) του πρός τον δογματικόν λόγον τοϋ Βησ
σαρίωνος, έν φ ό Σχολάριος αναφαίνεται, οιος πράγματι ήτο, τά μέγιστα
φίλαυτος καί δριμύς πρός τούς μη καταφεύγοντας είς τήν σοφίαν αύτοϋ, ως
τοϋτο συνέβη έν Φερράρα καί Φλωρεντία είς τον Βησσαρίωνα, δστις είς τον
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κατά τοϋ Μάρκου Ευγενικού αγώνα άπαξιώσας νά συμβουλευθή καί τον
Σχολάριον προύκάλεσε την μήνιν τούτου, δστις και παρουσιάζει είς ημάς τον
Βησσαρίωνα τερπόμενον διά τάς ύβρεις κατά τοΰ Εφέσου των άλλων λαιιφρόνων, ών «και προσηρέθιζε τήν οργήν και τάς υποψίας άνήπτε, μη και
λάθωσί ποτέ τό συμφέρον ύπ’ ανάγκης έλόμενοι. Υπουργούν δέ σοι τά τοιαϋτα πολλοί, ούς ώσπερ έν θήρα προκαταληψομένους προέπεμπες, οί δέ κυνών
σοι χρείαν έπλήρουν, επί τό δάκνειν καί σπαράττειν, άν που δέη, παρασιτούμενοι... οΐτινες καί περί δογμάτων πολλά περιιόντες έφθέγγοντο, α κυνηδόν
έτύγχανον σιτησάμενοι... πολλών έν ταΐς σαϊς τραπέζαις καρυκευμάτων,
αιφνίδιου θεολογίας άπολαύσαντες» (σ. 110-111), καί έτι τούτων βαρύτερα:
«Συ μέν ούν αν φαίης ου μόνος έλθεΐν επί τό τών πραγμάτων συμπέρασμα
καί τήν ούτω καλήν έπιθεΐναι κορωνίδα, τον όρον ημείς δέ ΐσμεν καλώς
τίνες ήσαν οί ταϋτά σοι συμπράττοντες, άνδράριά τινα τετυφωμένα καί βεβηκός ούδέν έ'χοντα, καί λόγων μέν ώσπερ καί πτερών άφεστώτα, ώστε καί τά
σά θαυμάζειν, δποΐά ποτ’ αν εΐη, τιμής δέ καί προεδρίας, ένια δέ καί χρημά
των πολλών, αφορμήν τήν έ'νωσιν έ'ξειν έλπίζοντα... Συν τούτοις έξήταζες τά
τής πίστεως· μετά τούτων έσκέπτου τί προσίεσθαι χρή· τούτους κριτάς καί
συμβούλους σοι τών αληθών καί δικαίων άξιόχρεως ύπέλαβες είναι», πικρόν
δέ παράπονον επάγεται, δτι τών τοιούτων συμβούλων άπηξίωσε νά προτίμηση
αυτόν (τον Σχ.) τον σοφόν καί άκριβέστατον τών ό'ντων επιστήμονα... παρ’
ου πολλά καί μεγάλα εις φιλοσοφίαν καί ρητορικήν ώφέληται» (σ. 112).
Ταϋτα δμως δέν έμποδίζουσι τον Σχολάριον μετ’ ολίγους στίχους νά πλέξη
τό έγκώμιον τοΰ Βησσαρίωνος, δνομάζων αυτόν «σοφώτατον φίλον», ον υπέρ
πάντα «οίδε καί τήν έν λόγοις δύναμιν αυτού θαυμάζει», κηρύττων αυτόν
«καί ΰδατος καί άέρος κα'ι ζωής αύτώ τιμιώτερον». Είναι ταΰτα σύμβολα!
αξιόλογοι προς άποτέλεσιν τής δλης έν Φλωρεντία είκόνος προς διαφώτισιν
τών παρασκηνιακών προς τήν έ'νωσιν ένεργειών καί βαθυτέρων έλατηρίων,
τά όποια εύνόητον είναι δτι κατέστησαν εύκοπωτέραν τήν νίκην τών λατίνων έν τη συνόδω έκείνη.
Έπιβεβαιών τό καί εξ άλλων πηγών γνωστόν δτι ’Ιωάννης η', ό ΙΙαλαιολόγος έπανελθών έξ ’Ιταλίας, έπί μακρόν ούδεμίαν ήσκησε βίαν έπί τούς
ανθενωτικούς ούδ’ έπέβαλε τήν έπίσημον άνακήρυξιν τής έν Φλωρεντία συνό
δου, καί μόνον ήρκέσθη νά προαγάγη είς πατριάρχας δύο έκ τών ύποστηριξάντων έν ’Ιταλία τήν έ'νωσιν, Μητροφάνην τον β'. (1440-1443) καί Γρηγόριον
γ'. τον από πρωτοσυγκέλλων (1445- 1449 ή 1451), προσθέτει τούτο τό νέον,
δτι παρέμεινε μέχρι τοΰ θανάτου αυτού πιστός είς τήν ένωσιν, έστω καί κατ’
έπίφασιν, καί άπέθανεν «έν αυτή τη τού λατινισμού προσποιήσει... και τών
τής Εκκλησίας τιμών άπεστερήθη δικαίως, ής ου προύργου πεφρόντικε»
(σ. 100). Τήν μετά τήν συζήτησιν τών είς τά ανάκτορα τοΰ Ξυλαλά κληθέντων πατριαρχικών κληρικών (Βαλσαμών καί Συρόπουλον) προς τον παπικόν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
16/01/2021 23:52:52 EET - 3.232.96.22

398

’AS. Ν. Διαμαντοπούλου : Βιβλιοκρισία.

λεγάτον Bartolomeo Laapcci ύπογραφεΐσαν νπ αυτών ορθόδοξον δογμα
τικήν διατύπωσιν (τόμον) θεωρεί ώς ανατρεπτικήν τοϋ φλωρεντινού ορούτοΰτο δέ και ή παντελής σιωπή περί τής ύπό των τριών πατριαρχών πρωτο
βουλία τοΰ μητροπολίτου Καισαρείας άποκηρΰξεως Ιν συνόδφ τών 'Ιεροσο
λύμων τοΰ φλωρεντινού όρου τώ 1443, πείθουσιν, εΐ μή τι ά'λλο, δτι ή άποκήρυξις αυτή έγινε πολύ βραδΰτερον. Έκ τής προς τον μέγαν Δοϋκα (Λουκάν
Νοταράν) επιστολής τίθεται εκτός πάσης άμφισβητήσεως δτι από τής είς
Ρώμην φυγής τοΰ ουνίτου πατριάρχου Γρηγορίου τής Μαμής (1449 η 1451)
μέχρι τής άλώσεως καί τής εκλογής τοϋ Σχολαρίου (1454) ό θρόνος διετέλεσε
κενός, δ δέ φερόμενος ώς πατριάρχης επί τής άλώσεως ’Αθανάσιος ό β' είνε
παρέγγραπτος ουδέποτε ΰπάρξας, Ό Σχολάριος γράφει: «Είτε τοίνυν ό σχι
σματικός πατριάρχης (Γρηγόριος) μέλλοι ζών ποτέ παραγενέσθαι (έκ Ρώμης),
είτε τινά τοιοΰτον αϋθις επί τον θρόνον συμπείσαντες καθιεΐτε, κρΰπτοντα
τήν γνώμην μέχρι τίνος» (ώς ό Γρηγόριος). Καί άλλως δέ πατριάρχου ορθο
δόξου κατά τά έτη 1449- 1453 ούδείς τών συγχρόνων τότε (’Ιωάννης Ευγε
νικός, Συρόπουλος, Βησσαρίων, Άγαλλιανός, Φραντζής κτλ.) ούτε όνομαστί
ούτε άλλως μνημονεύει. Έν επιστολή δέ προς τον αύτοκράτορα Κωνσταντί
νον (12 μαρτίου 1452) δ Σχολάριος γράφων «καί ταΰτα πάντα έκφήνωμεν
καί τελειώσωμεν διά τοΰ στέρξαι τόν κΰρ Γρηγόριον καί τοΰ μνημονεΰσαι
τον πάπαν» (σ. 152) ενισχύει τελείως τήν γνώμην περί χηρείας τοΰ θρόνου
κατά τά τρία τελευταία προ τής άλώσεως έτη. — Έκ τής προς Δημήτριον τόν
Παλαιολόγον επιστολής (σ. 118) άποδεικνύεται δτι ό Σχολάριος μετά τοΰ
Γεμιστοΰ καί τοΰ Δημητρίου άνεχώρησαν έκ Φλωρεντίας εις Βενετίαν προ
τής υπογραφής τοΰ δρου τής 6 Ιουλίου 1439, δπερ έσήμαινεν άποδοκιμασίαν
τής οΰτω γενομένης ένώσεως, είς έπί πλέον λόγος κατά τής γνησιότητος τών
είς τόν Σχολάριον άποδιδομένων τεσσάρων λόγων υπέρ τής ενάισεως, υπέρ
ής αμύνεται δ κ. Jugie (σ. XII). "Οτι ούχί πολύ εύμενώς ειχεν δ Σχ. προς
τόν Κωνσταντίνον καί τούς περί έκεΐνον, φαίνεται έξ δσων λέγει προς τόν
αδελφόν του Δημήτριον (σ. 124). — Παρά τήν προς τόν ’Αριστοτέλη μεγάλην
αύτοΰ άφοσίωσιν, δι’ ήν βραδύτερον καί προς τόν μέγαν πλατωνικόν Πλήθωνα διεπληκτίσθη, δ Σχ. έπαρκώς έτίμα καί τόν Πλάτωνα καί συχνά ανα
τρέχει προς τό κΰρος αύτοΰ προς ένίσχυσιν τών ιδίων του σκέψεων (σ. 127,
133, 440, 450 κτλ.). Έπιβεβαιοί καί δ Σχ. τήν ύπό τοΰ Μάρκου Εύγενικοΰ
ρηθεϊσαν γνώμην δτι οι "Ελληνες δεν άνεκήρυξαν τούς λατίνους αιρετικούς
διά τήν πολιτικήν καί άλλην ίσχύν αυτών (σ. 14-15).
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