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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





Glen W. Bowersock, Ό ελληνισμός στην ύστερη άρχαιότητα. Μετάφραση 
Μαύρης Γιόση, επιμέλεια ’Αντιγόνης Φιλιπποπούλου, ’Αθήνα, Μορφωτικό 
"Ιδρυμα’Εθνικής Τραπέζης, 1996, σσ. 219+16 είκ.

Τήν τελευταία δεκαετία ή ερευνά τής αρχαίας ιστορίας, τής ιστορίας του 
πολιτισμού καί τής κλασικής φιλολογίας έχει στραφεί μέ εξαιρετικό δυνα
μισμό στήν ύστερη άρχαιότητα, κυρίως στήν περίοδο από τόν τρίτο ως τόν 
έκτο αίώνα. Ή περίοδος αυτή, στήν όποια εδραιώθηκε σταδιακά ό χριστια
νισμός καί τέθηκαν οί βάσεις για τόν μετασχηματισμό τοΰ Imperium Roma- 
num στή βυζαντινή αυτοκρατορία τής ελληνόφωνης ’Ανατολής, είναι ιδιαί
τερα κρίσιμη γιά τήν εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού, Ιδίως στή Μικρά 
’Ασία, τήν Αίγυπτο καί τή Συρία. Έχουμε συνηθίσει νά τή βλέπουμε ώς πε
ρίοδο υποχώρησης τής είδωλολατρικής θρησκείας καί τών συνδεδεμένων 
μαζί της πολιτισμικών φαινομένων, όπως ή παγανιστική εικονογραφία, ή 
φιλοσοφία καί ή κοσμική λογοτεχνία. Τό σχετικά πρόσφατο (έκδόθηκε στα 
αγγλικά τό 1990) βιβλίο τοΰ διακεκριμένου μελετητή τής ελληνικής ανα
τολής Glen W. Bowersock προτείνει μια νέα θεώρηση τής θέσης τοΰ ελληνι
σμού στήν περίοδο αυτή καί έρχεται νά προστεθεί σέ σειρά άλλων πρόσφα
των δημοσιεύσεων πού υπογραμμίζουν τή δυναμικότητα τής έποχής, όπως 
ή μονογραφία τοΰ Garth Fowden γιά τήν ερμητική φιλολογία (The Egyptian 
Hermes, Κέμπριτζ 1986· ανατύπωση μέ διορθώσεις, Πρίνστον 1993), ή με
λέτη τής Charlotte Roueché γιά τήν Άφροδισιάδα τής Μικρός ’Ασίας στήν 
ύστερη άρχαιότητα (Aprodisias in Late Antiquity, Λονδίνο 1989) καί τό βι
βλίο τού Ε. Mathews γιά τόν τρόπο πού ή εικονογραφία τοΰ Χριστού δα
νείζεται άλλά καί μεταβάλλει θέματα τής παγανιστικής εικονογραφίας (The 
Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Πρίνστον 1993).

Κατά τόν Bowersock ό όρος ελληνισμός «δηλώνει γλώσσα, σκέψη, μυθο
λογία καί εικόνες, πού συγκροτούν ένα εξαιρετικά ευέλικτο μέσο πολιτι
στικής καί θρησκευτικής έκφρασης» (σ. 27). Βασική θέση τού βιβλίου, πού 
παρακολουθειται στά έξι κεφάλαια, είναι ότι ή άντίδραση τού ελληνισμού 
—πού ταυτίζεται μέ τόν παγανισμό— στον άνερχόμενο χριστιανισμό ήταν 
ζωντανή, δυναμική καί γόνιμη. Ή θέση αυτή τεκμηριώνεται μέ τήν παρου
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σίαση γραπτών πηγών καί άρχαιολογικών ευρημάτων (κυρίως νομισμάτων 
καί ψηφιδωτών). ’Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σέ πηγές πού, δυστυχώς, πολύ 
συχνά άγνοοΰνται, όπως οί επιγραφές, τά άγιογραφικά κείμενα, ή συριακή 
φιλολογία καί τά άστρολογικά βιβλία τών Χαλδαίων. Ό γεωγραφικός χώ
ρος στον όποιο μπορεί να μελετηθεί ή δυναμικότητα καί ό ρόλος τού ελλη
νισμού είναι ό χώρος τής Μικρός ’Ασίας, τής Αίγύπτου, τής Συρίας, τής 
’Αραβίας καί τής λοιπής Εγγύς ’Ανατολής, όπου μη ελληνικοί πολιτισμοί 
υιοθέτησαν σταδιακά τήν ελληνική γλώσσα καί ελληνικά μέσα έκφρασης 
στήν τέχνη.

Στό πρώτο κεφάλαιο («Παγανισμός καί ελληνισμός», σσ. 17-42) έξετάζο- 
νται οί στενές σχέσεις τού παγανισμού καί τού ελληνισμού στήν ύστερη 
αρχαιότητα. Ή μελέτη τών πηγών (π.χ. τής Έκκλησίαστικής Ιστορίας τού 
’Ιωάννη τής Εφέσου) δείχνει πόσο άκμαιος διατηρήθηκε ό παγανισμός μέ
χρι τόν 6ο μ.Χ. αιώνα, ιδίως στή Μικρά ’Ασία όπου είναι ’ιδιαίτερα έκδηλη 
ή επιβίωση ποικίλων προελληνικών υποστρωμάτων. Εξετάζεται Ιδιαίτερα ή 
λατρεία Ιερών δέντρων, ή επιβίωση πολυάριθμων ιερών (στή σ. 19 θά πρέ
πει όμως να μειωθούν από «δεκαπέντε χιλιάδες» σέ χίλια πεντακόσια) καί 
ή δυναμική παρουσία είδωλολατρικών κοινοτήτων (π.χ. στήν Άφροδισιά- 
δα). Ή ίδια εικόνα προκύπτει από τή μελέτη άλλων περιοχών τής ’Ανα
τολής. Ή έρευνα τού Bowersock δείχνει μέ εξαιρετική ένάργεια πώς ή ελ
ληνική γλώσσα χρησιμέυσε ώς όχημα όχι μόνο γιά τή διάδοση αλλά καί τή 
μετεξέλιξη τής αιγυπτιακής θρησκείας καί τών τοπικών λατρειών τής Μι
κρός ’Ασίας καί τής ’Εγγύς ’Ανατολής· χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή 
λατρεία τού θεού Θεανδρίτη, πού από άρχικά τοπικός θεός τής νότιας Συ
ρίας εξελίχθηκε σέ θεό πού μπορούσε να άποτελεΐ αντικείμενο λατρείας καί 
άπό ένα νεοπλατωνικό φιλόσοφο. Χαρακτηριστική είναι καί ή περίπτωση 
τής δυναμικής αραβικής πόλης τής Παλμύρας, πού στα χρόνια τής Ζηνο
βίας (3ος αί. μ.Χ.) έγινε κέντρο αρμονικής σύζευξης έλληνικών καί ντό
πιων στοιχείων.

Μια ποικιλία πηγών πιστοποιεί τήν άναλογία πού υπάρχει άνάμεσα σέ 
χριστιανικές καί παγανιστικές άντιλήψεις όσον άφορά τήν έννοια τής άγιό- 
τητας («Ή ειδωλολατρία τής άγιότητος», σσ. 43-68). Ή τελευταία εκδηλώ
νεται στον χώρο τού ύστερου παγανισμού μέ διάφορες μορφές: μέ τή μορ
φή τών θείων άνδρών πού διατηρούν προνομιακή σχέση μέ τό θειον, μέ τή 
λατρεία θεοτήτων πού χαρακτηρίζονται ώς άγιοι (άγιος Ούράνιος, άγιος 
Δουσάρης), όσιοι (Όσιον καί Δίκαιον), μέ τή λατρεία τριαδικών θεοτήτων, 
τήν έπίκληση αγγέλων ή τήν άποσιώπηση τού όνόματος τής θεότητας. Ό 
Bowersock σωστά έπισημαίνει ότι τά στοιχεία αυτά δέν είναι απαραίτητο 
νά άποδοθοΰν σέ ιουδαϊκή έπίδραση (σ. 46, 51)· πολύ πιθανότερο είναι να 
άποτελούν τήν άπόδοση στήν έλληνική γλώσσα τοπικών —μικρασιατικών, 
άραβικών κ.λπ.— άντιλήψεων.

Θά πρέπει έδώ νά προστεθεί ότι ή λατρεία τού Όσιου καί Δικαίου έγινε
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αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης άπό τήν Μ. Ricl σέ άρθρα πού δη
μοσιεύτηκαν μετά τήν αγγλική έκδοση τού βιβλίου («Hosios kai Dikaios, 
Premiere partie: Catalogue des inscriptions», Epigraphica Anatolica 18 (1991), 
σσ. 1-70· «Hosios kai Dikaios. Seconde partie. Analyse», Epigraphica Anatolica 
19 (1992), σσ. 71-102). Καί ή Ricl άπορρίπτει τήν ιουδαϊκή επίδραση στή 
λατρεία αυτή. Μια νέα πρώιμη επιγραφή (1ος αί. π.Χ. ή 1ος αί. μ.Χ.) άπό 
τή Μυσία (G. Petzl, «Ein frühes Zeugnis für den Hosios-Dikaios-Kult», Epigra
phica Anatolica 20 (1992), σσ. 143-146) δείχνει ότι ή λατρεία αύτή ίσως έχει 
τίς ρίζες της στή Μυσία καί όχι τή Φρυγία, όπως πιστευόταν παλιότερα. 
Θά πρέπει καί στο πρωτότυπο καί στή μετάφραση νά διορθωθεί ή «Λυκία» 
(σ. 46) σέ «Λυδία». Ή λατρεία τού Όσιου καί Δικαίου είναι διαδεδομένη 
στή Λυδία, άλλά άγνωστη στή Λυκία (βλ. Μ. Ricl, «Hosios kai Dikaios. 
Première partie: Catalogue des inscriptions», Epigraphica Anatolica 18 (1991), 
σσ. 1-70, άρ. 1-19).

Ή χρήση τής ελληνικής γλώσσας καί τής θείας όνοματοποιίας γιά νά 
εκφραστεί ô τοπικός παγανισμός σταδιακά έπέφερε άναπροσαρμογές καί 
μετασχηματισμούς στις τοπικές λατρείες, όχι μόνο στήν εικονογραφία, 
άλλά καί στή μορφή τής λατρείας· ό Bowersock άναλύει σχετικά παραδείγ
ματα άπό τήν ’Αραβία, τή Μικρά Άσία καί τήν Αίγυπτο. 'Η χαρακτηριστι
κότερη περίπτωση είναι ό εορτασμός τών Επιφανίων στήν ’Αλεξάνδρεια, 
μιας γιορτής πού έχει στό επίκεντρό της τή γέννηση τού Αιώνα άπό τήν 
Παρθένο. Τά διάφορα στοιχεία τής γιορτής αύτής, πού άνάγεται στή λα
τρεία τού Όσίριδος, πιστοποιούν τή σύζευξη τού τοπικού παγανισμού με 
τόν ελληνισμό καί τή χριστιανική επίδραση στή νέα μορφή τής λατρείας.

Ό διαμεσολαβητικός ρόλος τής ελληνικής γλώσσας στα άστικά κέντρα 
είναι άρκετά γνωστός· ô Bowersock επισημαίνει τώρα πολύ σωστά ότι ό 
ρόλος αύτός δέν περιοριζόταν στις πόλεις, άλλά μπορεί νά διαπιστωθεί 
καί στήν ύπαιθρο, π.χ. στή Συρία. Σ’ αύτή τήν περιοχή («Ή συριακή παρά
δοση», σσ. 69-93) ό διάλογος παγανισμού καί χριστιανισμού φαίνεται σέ 
μιά σειρά άπό έργα, τόσο χριστιανών (Βαρδησάνης, Έφραίμ ο Σύρος) όσο 
καί ειδωλολάτρων (’Ιάμβλιχος). Ό δυναμισμός τού ύστερου παγανιστικού 
ελληνισμού είναι έκδηλος, όταν π.χ. άντιδρά στούς χριστιανικούς βίους 
τών άγιων μέ τούς βίους τών δικών του θείων άνδρών, άναπτύσσει μιά 
άξιόλογη λογοτεχνία, επηρεάζει τή χριστιανική εικονογραφία καί τόν μυθο
λογικό συμβολισμό καί θέλγει τούς χριστιανούς όχι μόνο μέ τή φιλοσοφία, 
άλλά καί μέ τό θέατρο (παντομίμα). Στις πηγές πού παρουσιάζει ò συγγρα
φέας γιά τό τελευταίο θέμα θά πρέπει νά προστεθεί τό έργο Σννηγορία μί
μων τού χριστιανού Χορικίου άπό τή Γάζα, σημαντική μαρτυρία γιά άπο- 
δοχή τής παντομίμας άπό τούς χριστιανούς (βλ. I. Ε. Στεφάνής, Χορικών 
Σοφιστοϋ Γάζης Σννηγορία Μίμων. Εισαγωγή-Κείμενο-Μετάιρραοη-Σχόλια, 
Θεσσαλονίκη 1986). "Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά τήν υιοθέτηση 
τής ελληνικής μυθολογίας άπό χριστιανούς (στή Μικρά ’Ασία) έγινε γνωστό
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μετά χή δημοσίευση τής αγγλικής έκδοσης του βιβλίου. Πρόκειται για μια 
χριστιανική επιτύμβια επιγραφή από τό Κοτιάειο τής Φρυγίας (B. Levick - 
S. Mitchell - J. Potter - M. Waelkens, Monumenta Asme Minoris Antiqua. Volume 
X. Monuments from the Upper Tembris Valley, Cotiaeum, Cadi, Synaus, Ancyra, 
and Tiberiopolis Recorded by C.W.M. Cox., A. Cameron, and J. Cullen, Λονδίνο 
1993, άρ. 275), ή φρασεολογία καί οί ποιητικές εικόνες τής όποιας προέρ
χονται αποκλειστικά άπό τήν παγανιστική μυθολογία (όλοαί κώκυσαν 
Έρηννες ίς Αχέροντα... άνφότεροι Πλούτωνος άνηλός ήσαν υπουργοί).

Κεντρική μορφή στή σύζευξη ελληνικού παγανισμού καί χριστιανισμού 
είναι ό Διόνυσος («Ό Διόνυσος καί ό κόσμος του», σσ. 95-118). Ή σημαν
τικότερη συμβολή τού Bowersock στή διαπραγμάτευση τού θέματος είναι 
ότι πετυχαίνει νά δείξει πώς τό έπος Διονυσιακά τού Νόννου σχετίζεται 
στενότατα μέ τοπικές μυθολογικές καί λατρευτικές παραδόσεις, ζωντανές 
ακόμα στή Μικρά Άσία, τήν Κύπρο καί τήν Παλαιστίνη. Οί διονυσιακές 
παραστάσεις πού μάς άποκάλυψαν σχετικά πρόσφατα δύο ψηφιδωτά στή 
Σεπφωρίδα τής Παλαιστίνης καί τήν κυπριακή Νέα Πάφο, δείχνουν μέ τά 
είκονογραφικά τους θέματα (γέννηση τού θεού, ό θεός ως λυτρωτής) τήν 
άνταπόκριση τού παγανισμού στον χριστιανισμό· άντιστρόφως, μιά σειρά 
άπό υφαντά, πού φυλάσσονται σέ διάφορα μουσεία καί μάλλον προέρχον
ται άπό τήν Αίγυπτο, συνδέουν τά διονυσιακά μοτίβα μέ παραστάσεις εμ
πνευσμένες άπό τήν Καινή Διαθήκη. Άς σημειωθεί ότι ή στενότατη σχέση 
χριστιανικής καί είδωλολατρικής εικονογραφίας μελετήθηκε πρόσφατα καί 
άπό τόν Thomas Mathews (The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early 
Christian Art, Πρίνστον 1993) πού φτάνει σέ άνάλογα συμπεράσματα: ή 
πρώιμη εικονογραφία τού Χριστού δέν άντλει τά μοτίβα της άπό τήν εικο
νογραφία τών ρωμαίων αύτοκρατόρων, άλλά έχει τις ρίζες της στήν εικο
νογραφία τού παγανισμού.

Ή επαφή χριστιανών καί ειδωλολάτρων στήν Αίγυπτο δέν πήρε όμως 
μόνο τή μορφή τής άλληλοεπίδρασης πού διαπιστώνουμε στον Νόννο ή 
στήν εικονογραφία τών υφαντών. Στις μαρτυρίες γιά τή βίαιη άντίδραση 
τών χριστιανών στις παλιές λατρείες (όπως τό κλείσιμο τού Σαραπείου τής 
'Αλεξάνδρειας τό 392) μπορεί νά προστεθεί μιά νέα έπιγραφή πού προ
έρχεται ακριβώς άπό τήν πατρίδα τού Νόννου, τήν Πανόπολη (5ος/6ος αί.). 
Πρόκειται γιά ένα χριστιανικό έπίγραμμα πού σύμφωνα μέ τήν πειστική 
ερμηνεία τού R. Merkelbach («Ein heiliger Baum der Heiden wird abgehackt», 
Zeitschrift, für Papyrologie und Epigraphik 96 (1993), σ. 58) άναφέρεται στό 
κόψιμο ενός ιερού δέντρου τών είδωλολατρών άπό χριστιανούς (δεν
δροτόμος [Χριστού κατ]έτεμνέ τις ώλεσ[ίκαρπον] ρίζαν εκείνην).

Κατά μιά διαδεδομένη άποψη στήν ύστερη άρχαιότητα είχε χαθεί τό 
ενδιαφέρον γιά τήν Αίγυπτο. Μιά προσεκτικότερη συγκέντρωση καί άνάλυ- 
ση τών πηγών δείχνει, ώστόσο, ότι καί έδώ ή ελληνική γλώσσα λειτούργησε 
ώς φορέας αιγυπτιακών παραδόσεων («'Η ελληνική λογοτεχνία στήν Αϊγυ-
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πτο», σσ. 119-147). Μάλιστα μέχρι καί τον 6ο μ.Χ. αιώνα υπήρχε ακμαία 
ποιητική δημιουργία στην Αίγυπτο, πού αντλούσε τήν έμπνευσή της άπό 
τούς παγανιστικούς μύθους. Στο τελευταίο κεφάλαιο («Ελληνισμός καί 
Ίσλάμ», σσ. 149-171) ό συγγραφέας παρουσιάζει εντυπωσιακές μαρτυρίες 
(όπως οί ελληνικοί πάπυροι τής Νεσσάνας τού 7ου μ.Χ. αί. καί τά ψηφι
δωτά τής Ούμ έρ-Ρεσάς τού ύστερου 8ου μ.Χ. αί.) για τούς ποικίλους τρό
πους πού ή ελληνική γλώσσα, σκέψη καί τέχνη επηρέασαν τό Ίσλάμ στην 
κρίσιμη περίοδο τής διαμόρφωσής του.

Μέ τό νέο του βιβλίου ô Bowersock πετυχαίνει να δείξει ότι ή ύστερη 
αρχαιότητα δέν θά πρέπει να θεωρείται τό λυκόφως τού ελληνισμού, αλλά 
μια εποχή στήν οποία ελληνικός παγανισμός καί χριστιανισμός επικοινω
νούν καί άλληλοεπηρεάζονται, ή ελληνική γλώσσα διατηρεί καί έπεκτείνει 
τη σημασία της ώς γλώσσα επικοινωνίας —όχι μόνο στις αστικές περιοχές, 
άλλα καί στήν ύπαθρο—, καί οί τοπικές παγανιστικές παραδόσεις στή Μι
κρά ’Ασία, τήν Αίγυπτο καί τήν Εγγύς ’Ανατολή πετυχαίνουν νά έπιβιώ- 
σουν μέ έντυπωσιακή προσαρμοστικότητα.

’Αξίζουν συγχαρητήρια στό ΜΙΕΤ γιά τήν πρωτοβουλία νά γίνει τό ση
μαντικό αύτό βιβλίο προσιτό στό εύρύτερο άναγνωστικό κοινό, στή μετα
φράστρια γιά μιά έπιτυχημένη μετάφραση πού δέν προδίδει τή γλαφυρότη- 
τα τού πρωτοτύπου καί στήν έπιμελήτρια γιά τήν όλη προσεγμένη έκδοση 
καί τήν έξαιρετική εικονογράφηση.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝ1ΩΤΗΣ

Klaus Belke, Paphlagonien und Honorias (Tabula Imperii Byzantini 9), Βιέννη 
1996, σσ. 327+131 είκ.+ 1 χάρτης.

Ό ένατος τόμος τής σειράς Tabula Imperii Byzantini πού έκδίδει ή Αύ- 
στριακή ’Ακαδημία Επιστημών υπό τήν έποπτεία τού διαπρεπούς βυζαν- 
τινολόγου καί ακαδημαϊκού Herbert Hunger παρουσιάζει δύο κεντρικές πε
ριοχές τών άκτων τού Εύξείνου Πόντου, τήν Παφλαγονία καί τήν Όνω- 
ριάδα. Περιοχές πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιατί είναι ό 
ένδιάμεσος σταθμός έπικοινωνίας τής Βασιλεύουσας μέ τις άπομακρυσμέ- 
νες έπαρχίες τής Άνατολίας, τού Καυκάσου καί τής Κεντρικής Μικράς 
’Ασίας. Ή ιστορική γεωγραφία τών περιοχών αύτών βασίζεται, όπως καί 
στούς άλλους τόμους τής σειράς, κατά κύριο λόγο στις ιστορικές μαρτυ
ρίες τών πηγών καί τά λίγα δυστυχώς αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Μετά άπό σύντομο πρόλογο άκολουθεΐ τό επεξηγηματικό κεφάλαιο, 
όπου παρατίθεται καί σχολιάζεται τό σύστημα πού άκολουθήθηκε γιά τή 
μεταγραφή στό λατινικό άλφάβητο τών ελληνικών, τουρκικών καί άραβι-
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