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Ίωάννου Ε. ’Αναστασίου (έπιμελεία), Κυρίλλφ και Μεθοδίω τόμος έόρτιος 
έπί τή χιλιοστή καί εκατοστή έτηρίδι (εκδ. 'Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης — Θεολο- 
γική Σχολή Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) μέρος πρώτον, ‘Εν Θεσσαλο
νίκη 1966, 8ον, σελ. η + 344 + 7 πίνακες, μέρος δεύτερον, Έν Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, 
σελ. η' + 365.

Είναι γνωστόν δτι από το 1962 διοργανώθηκαν στο Σάλτσμπουργκ, Βατικανό, Κλή- 
βελαντ, Σόφια καί Πράγα πανηγυρικές έορτές μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 11 
αιώνων από τήν έναρξη του ιεραποστολικοί) έργου τών 'Ελλήνων μοναχών τοΟ Βυζαντί
ου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) καί Μεθοδίου.

Στή Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη πατρίδα τών δύο Ελλήνων ιεραποστόλων, διοργάνω- 
σαν τον ’Οκτώβριο του 1966 πανηγυρικές έορτές ή Μητρόπολις τής πόλεως καί ή Θεολο- 
γική Σχολή τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Στις έκδηλώσεις αυτές, τις όποιες έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους οί Α.Α. Μ.Μ. οί 
Βασιλείς, πήραν μέρος εκπρόσωποι από τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Κρήτη, τό Άγιον 
"Ορος, τήν Αλεξάνδρεια, τήν Αντιόχεια, τό "Ορος Σινά, τήν Ε.Σ.Σ.Δ., τήν Κύπρο, τήν 
’Εκκλησία τής Ελλάδος, τήν Σερβία, τήν Ρουμανία, τήν Βουλγαρία, τήν Πολωνία τήν 
Φινλανδία, τήν Τσεχοσλοβακία, τήν Ούγγαρία, τήν Ούγκάντα, τό Βατικανό, τήν Άγγλι- 
κανική ’Εκκλησία, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο τών ’Εκκλησιών, τήν Ακαδημία Αθηνών, 
τήν Θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών, τήν Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, 
τό ’Ορθόδοξο Θεολογικό ’Ινστιτούτο τών Παρισίων καί τις μονές Κρυπτοφέρης (’Ιταλίας) 
καί Σεβετόν (Βελγίου). Τέλος, έλαβαν μέρος δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ειδή
σεων κ.π.ά.

Οί έορτές, στή Θεσσαλονίκη, πλαισιώθηκαν μέ μία σειρά έπιστημονικών άνακοινώ- 
σεων 1.

Μία από τίς φροντίδες τής Διοργανωτικής ’Επιτροπής ήταν καί ή έκδοση έπιστημο- 
νικής έπετηρίδος μέ άρθρα σχετικά προς τή ζωή καί τό έργο τών δύο Ελλήνων Θεσσα- 
λονικέων 2.

Παρακάτω, παρουσιάζουμε για τούς άναγνώστες τών «Μακεδονικών» τούς δύο 
τόμους.

Πρώτος τόμος.
Ό πρώτος τόμος αρχίζει μέ σύντομο πρόλογο (σελ. ζ' - η') τού έπιμελητοϋ τής έκδό- 

σεως, καθηγητοϋ τής Θεολογικής Σχολής τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ίωάννου 
Ε. Αναστασίου, καί περιέχει δέκα τρία άρθρα.

Ακολουθεί τό άρθρο τού καθηγητού τής Θεολογικής Σχολής τού Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Παναγ. Κ. Χρήστου, ’Επιδιώξεις τής ‘Αποστολής Κυρίλλου και Με
θοδίου εις τήν Κεντρικήν Ευρώπην, (σελ. 1-28). Ό σ. αναλύει τή βιογραφία τών δύο Θεσ- 
σαλονικέων αδελφών καί άσχολεΐται περισσότερο μέ τό έργο τής Ιεραποστολής, αλλά καί

1. Για τίς λεπτομέρειες τών έορτών βλ. τό ειδικό τεύχος τού οργάνου τής Ί. Μητρο- 
πόλεως Θεσσαλονίκης : «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1966 :«Ευλαβής 
προσφορά επί τφ εορτασμό) τής ΙΙΟΟετηρίδος τών 'Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου φωτι
στών τών Σλαύων».

2. Άπό τόν Πρόλογο (Ί. Ε. Αναστασίου) τού δευτέρου τόμου (σ. ζ'), πληρο- 
φορούμεθα ότι ή μετάφραση τών βίων τών δύο άδελφών προετοιμάστηκε. Δέν δημο
σιεύτηκε όμως για τεχνικούς λόγους. Ή μετάφραση αύτή θά δημοσιευθή στήν ’Επε
τηρίδα τής Θεολογικής Σχολής τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου.
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τις δυσκολίες όργανώσεως τών πρώτων Ιεραποστολικών έκκλησιαστικών κέντρων στή 
Κεντρική Εύρώπη.

Επανέρχεται ό καθηγητής ’Ιωάν. Ε. ’Αναστασίου, μέ το άρθρο, Ή κ.ατά- 
στασις τής παιδείας εις το Βυζάντιον κατά την διάρκειαν τοϋ Θ' αίώνος, (σελ. 29 - 77). 
Κατά τον σ. ή παιδεία στό Βυζάντιο κατά τον Θ' αΐ. καλλιεργήθηκε μέ έπιμέλεια άφοϋ ή 
λάμψη τής παιδείας έκείνης εφθασε έως καί τούς Άραβες. Έξ άλλου, μεγάλες μορφές 
παρουσιάστηκαν τον Θ' αί. όπως οί Θεόφιλος, Βασίλειος Α', Φώτιος, Κύριλλος καί Μεθό
διος χωρίς να παράλειψη κανείς καί τό πανεπιστήμιο τής Μαγναύρας.

Στό έπόμενο άρθρο, τοϋ καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου καί σήμερα όμοτίμου καθηγητοϋ, B. N. Τ α τ ά κ η, Φώτιος ό μεγάλος 
άνθρωπιστής (σελ. 79- 111), αναλύεται ή παιδεία τοϋ Πατριάρχου Φωτίου καθώς καί ή 
θέση εκείνου άπέναντι στή φιλολογία καί φιλοσοφία. Είναι άλήθεια ότι όταν έξετάζουμε 
τό έργο των Θεσσαλονικέων αδελφών ίσως παραβλέπουμε καί τόν ρόλο τών έκκλησια- 
στικών μορφών στήν άνάπτυξη τής «θύραθεν» παιδείας. ’Εδώ ακριβώς έγκειται ή συμβολή 
τοϋ σ. ότι έπισημαίνει τό ρόλο τοϋ Πατριάρχου Φωτίου στή διαμόρφωση άντικειμενικών 
ιεραποστολικών συνειδήσεων.

Στό άρθρο πού ακολουθεί, τοϋ καθηγητοϋ τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Άριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου καί σήμερα τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Τό εργον τών 'Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου έξ 
έπόψεως λειτουργικής (σελ. 113-137), παρουσιάζεται άφ’ ενός μέν ό τεράστιος αγώνας 
τών δύο ιεραποστόλων για τήν ίδρυση καί χρήση τής τοπικής γλώσσας, άφ’ έτέρου δέ ή 
πάλη ώστε να πεισθή ή Ρώμη καί να μήν έπιβάλη τή λατινική γλώσσα. Κλασσικό θά 
παραμείνη από τότε τό παράδειγμα αύτό τών δύο ιεραποστόλων στό θέμα τής φιλελευθέ- 
ρας καί δημοκρατικής χρησιμοποιήσεως τών έκχριστιανισθέντων ύπό ’Ορθοδόξων, καί 
μάλιστα 'Ελλήνων, λαών.

’Ακολουθεί τό άρθρο τοϋ καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου ΊωάννουΚαραγιαννοπούλου, Το ιστορικόν πλαίσιον τον έργου 
τών ’Αποστόλων των Σλάβων (σελ. 139-152), όπου ό σ. έκθέτει σέ δέκα σημεία όλα τά προ
βλήματα τά όποια παρουσιάζονται, διαγράφοντας τά ιστορικά πλαίσια τής έκκινήσεως 
τοϋ έργου τών δύο αδελφών. 'Ο σ. άσχολεΐται κυρίως μέ τόν Ιεραποστολικό άξονα ό 
όποιος δημιουργήθηκε άπό τό Βυζάντιο προς τή Μ. Μοραβία καί από τή Γερμανία προς 
τή Βουλγαρία. Τέλος παρουσιάζει τις δυσκολίες τοϋ ιεραποστολικού έργου τοϋ Μεθοδίου 
έξ αιτίας τών λατίνων κληρικών καί ήγεμόνων.

Μέ τό άρθρο τοϋ καθηγητοϋ Ί. Καραγιαννοπούλου συμπληρώνεται ό κύκλος τών 
άναλύσεων τής γενικής προβληματολογίας σχετικά μέ τή ζωή καί τό έργο τών δύο Θεσ
σαλονικέων άδελφών. ’Ακολουθούν μελέτες μέ ειδικά θέματα.

Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Πράγας Antonin D ο s t â 1 μέ τό άρθρο 
του: La tradition Cyriïlo - Méthodienne en Moravie (σελ. 153-182), παρουσιάζει τις σχέ
σεις τοϋ Βυζαντίου καί τής Μεγάλης Μοραβίας καί τις μελέτες πού έγιναν στήν Τσεχο
σλοβακία σχετικά μέ τούς δύο Θεσσαλονικεϊς ιεραποστόλους άπό τής δημιουργίας τοϋ 
Τσεχοσλοβακικού κράτους μέχρι σήμερα.

’Ακολουθεί τό άρθρο τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Novi Sad, D j ο r d j e 
S p. R a d o j i 5 i c, μέ θέμα: Traditions Cyrille - Méthodiennes chez les Serbes
(σελ. 183-209). 'Ο σ. έκθέτει ότι οί Σέρβοι, όπως καί οί άλλοι Σλάβοι τής Βαλκανικής, δέν 
είχαν γραφή ώς τό πρώτο ήμισυ τοϋ Θ' αί. (σ. 185) καί τήν έλαβαν άπό τόν «Έλληνα 
Κύριλλο» (σ. 187). "Υστερα άναλύει τις σχέσεις Βυζαντίου καί Σέρβων κατά τόν Θ' αί. 
καί τή γνωριμία τών Σέρβων μέ τό γλαγολιτικό καί αργότερα τό κυριλλικό άλφάβητο (σ.
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199). Τέλος παρουσιάζει τον ρόλο τής παλαιοσλαβονικής σαν υπόστρωμα όλων των 
σλαβικών γλωσσών καί τις μελέτες οί όποιες έγιναν στή Σερβία σχετικά μέ τούς δύο 
Θεσσαλονικεΐς ίεραποστόλους.

Ένώ οί δύο παραπάνω έπιστήμονες ασχολούνται μέ ίστορικοφιλολογικά θέματα, 
ακολουθεί τό άρθρο τού Γάλλου ορθοδόξου αρχιμανδρίτου άπό τό Παρίσι Pierre 
L’ Η u i 11 i e r, Les relations Bulgaro - Byzantines aux IXe - Xe siècles et leurs indi- 
cences ecclesiastiques (σελ. 211-232), όπου ό σ. άσχολεϊται κυρίως μέ τήν άναγέννηση 
στή Βουλγαρία τόν Θ'-Γ αί. καί τις διαμάχες τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
μέ τή Ρώμη στα έκκλησιαστικά ζητήματα τής Βουλγαρίας. Κατά τόν σ. ή άναγέννηση 
έκείνη στή Βουλγαρία οφείλεται στους αδελφούς Κύριλλο καί Μεθόδιο. Ή έκπολιτι- 
στική έκείνη σύνθεση πραγματοποιήθηκε στή Βουλγαρία καί μεταφέρθηκε στήν Κάτω 
Ρωσία, όπου έδωσε καί τήν διαμόρφωση των έκεΐ έκκλησιαστικοπολιτιστικών πλαισίων.

’Ακολουθεί τό άρθρο τού καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών Γεωργίου Τ α ξ. Κ ό λ ι α, ’ΊΙσκησεν δ Αύτοκράτωρ Βασίλειος ό Α' έξελλη- 
νιστικήν πολιτικήν έναντι των Σλάβων; (σελ. 233-239). Ό σ. αφού αναλύει καί έρμηνεύει 
τούς όρους «γραικώσας» καί «έσλαβώθη·> τού χωρίου των Τακτικών τού Λέοντος, άπαντά 
άρνητικώς είς τό έρώτημα.

Ό ’Ορθόδοξος καί έλληνομαθής Πρωθιερεύς άπό τή Βουδαπέστη Feriz Berki, 
Δύο επεισόδια του βίου των ’Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου σχετιζόμενα μέ τήν προϊστορίαν 
τών Ούγγρων (σελ. 241-248), άσχολεϊται μέ τήν παρουσίαση δύο χρονικών τού Θ'-Γ 
αί. Πρόκειται περί τού Βίου τοϋ Άγιου Κωνσταντίνου καί τού Βίου τοϋ Άγιου Μεθοδίου 
καί ειδικότερα σέ ό,τι άναφέρονται τά δύο αύτά χρονικά ώς προς τήν Ουγγαρία.

Ό καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Κωνσταν
τίνος Γ. Μπόνης, Οι "Αγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος οι των Σλάβων Απόστολοι 
και ή βασιλική τοϋ Άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (Συμβολή πρός διαλεύκανσιν τοϋ 
προβλήματος τοϋ οίκου τών Άγιων καί ερμηνεία ώρισμένων ψηφιδωτών καί επιγραφών 
τοϋ Άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης) μελέτη πρώτη (σελ. 249-289), αιτιολογεί τήν 
έλληνική καταγωγή τών δύο Θεσσαλονικέων Κυρίλλου καί Μεθοδίου μέ βάση κυρίως 
τήν έρμηνεία τών παραστάσεων τών ψηφιδωτών τοϋ Τ. Ναοϋ τοϋ Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης.

Έν τφ μεταξύ ό Marin Tadin, La glagolite («glagoljica») en Istrie, Croatie 
et Dalmatie depuis ses débuts jusqu’à son approbation, limitée et bien définie, par le 
Saint - Siège (1248 et 1252) (σελ 291 - 329), άσχολεϊται μέ τή διάδοση τοϋ γλαγολιτι- 
κοΰ άλφαβήτου στήν Ίστρία, Κροατία καί Δαλματία άπό τήν άρχή τής έμφανίσεως τοϋ 
άλφαβήτου ώς τά μέσα τοϋ 13ου αί.

Καί κλείνει ή συλλογή τών άρθρων τοϋ πρώτου τόμου μέ τό άρθρο τής Δ. He m- 
merdinger — Ήλιάδου, La représentation iconographique de Cyrille et Méthode 
(σελ. 330-344 + VII πίνακες), όπου ή σ. παρουσιάζει όλο τό πρόβλημα τής έορτολογίας 
καί τής εικονογραφίας τών 'Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τόσο στή Δυτική ’Εκκλη
σία όσο καί στήν ’Ανατολική.

Δεύτερος τόμος.
'Ο Δεύτερος τόμος περιέχει δέκα πέντε μελέτες στις όποιες προτάσσεται σύντομη 

εισαγωγή τοϋ καθηγητοϋ ’Ιωάν. Ε. ’Αναστασίου (σελ. ζ' - η').
Ή συλλογή τών άρθρων άρχίζει μέ τήν μελέτη τοϋ καθηγητοϋ τής Σχολής Νομικών καί 

Οικονομικών ’Επιστημών τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Νικολάου I. Παντα- 
ζοπούλου, Νομοθετικός ανταγωνισμός εις τό Βυζάντιον ( άπό τοϋ 6ου εως καί τοϋ 10ου 
μ.Χ. al.), (σελ. 1 - 30). Ό σ. εκθέτει τις συνθήκες μέ τις όποιες έκδηλώθηκε ό άνταγω-
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νισμός των νομοθετικών προσπαθειών τοϋ ’Ιουστινιανού, τών Ίσαύρων καί τών Μακε- 
δόνων, τήν αντίθεση μεταξύ τών διαπλαστικών πηγών τού Δικαίου (νόμος καί εθιμον) 
καί τήν έπίδραση τής βυζαντινής νομοθεσίας στους σλαβικούς λαούς. Τέλος αναφέρει τις 
έπιπτώσεις από τήν άδυναμία συγκερασμού τών αντιθέσεων τών παραπάνω νομοθετικών 
προσπαθειών.

’Ακολουθεί τό άρθρο τού Damian Ρ. Bogdan, τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Βου- 
κουρεστίου, La vie et l’oeuvre des frères Constantin - Cyrille et Méthode (σελ. 31-82), όπου 
παρουσιάζεται ή δράση καί ή έπίδραση τών Κυρίλλου καί Μεθοδίου στούς Έλληνες, 
Σλάβους, Ρουμάνους καί Λιθουανούς. Πηγές για τή δράση καί τήν έπίδρασή τους είναι 
κατά τον σ. τα χειρόγραφα τα όποια έχουμε καί οί θρύλοι. ’Αναλύει ό σ. τις θεωρίες γιά 
τήν έθνικότητά τους καί υποστηρίζει τήν έλληνική καταγωγή τους (σ. 40). Τέλος παρου
σιάζει τά προβλήματα τοϋ γλαγολιτικοϋ καί κυριλλικού άλφαβήτου καί τό φιλολογικό 
έργο τών δύο αδελφών.

Μέ τό πρόβλημα τής έθνικότητος τών δύο άδελφών άσχολεϊται καί ό καθηγητής τής 
Θεολογικής Σχολής τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Άντώνιος-Αίμίλιος Ν. 
Τ α χ ι ά ο ς, Ή έθηκότης Κυρίλλου καί Μεθοδίου κατά τάς σλαβικός πηγάς καί μαρτυρίας 
(σελ. 83-132). 'Ο σ. στηρίζεται κυρίως στις σλαβικές πηγές τοϋ 9ου αί. καί στό θρυλικό 
στοιχείο τών μεταγενεστέρων πηγών. Άποδεικνύει ότι οί δύο Θεσσαλονικεΐς άδελφοί 
ήταν Έλληνες καί άντικρούει τήν πολιτική σκοπιμότητα μιας μερίδος Σλάβων έπιστη- 
μόνων περί τής σλαβικής καταγωγής τών Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

Ή Δ. Hemmerdinger -Ή λιάδου, στό άρθρο της, Imagination et réalité 
dans l’histoire de Cyrille et Méthode (σελ. 133-159), παρουσιάζει καί κρίνει όρισμένα 
περιστατικά τής βιογραφίας τών Κυρίλλου καί Μεθοδίου μέ βάση έλληνικές σλαβικές 
καί λατινικές πηγές καί έκθέτει τό ιστορικό τής τιμής τήν οποία αποδίδει στούς δύο 
'Αγίους αδελφούς κάθε τοπική Εκκλησία (Έλληνική - Σλαβική καί Λατινική).

Ό J. Basica, (+ 11.4.68) (Πράγα) στό άρθρο το ο, L’Oeuvre juridique des SS. 
Constantin - Cyrille et Méthode (σελ. 161 - 175), έκθέτει τά προβλήματα άπό τά γεγο
νότα τής μεταφράσεως, άπό τό Μεθόδιο, τοϋ Νομοκάνονα άπό τήν έλληνική στή σλα- 
βονική. Όπως είναι γνωστό, ό Κύριλλος διόρθωσε γιά τούς ήγεμόνες τής Μ. Μοραβίας 
τό «Zakon Sudnyj ljudem» (Νόμος γιά την δίκαση τών πολιτών). Τέλος αναλύει τό 
περιεχόμενο τοϋ παλαιοσλαβονικοϋ χειρογράφου ((Λόγος τοϋ Μεθοδίου προς τους έχον
τας δικαστικήν εξουσίαν ηγεμόνας», τό όποιον είναι τό άρχαιότερο άπό όλα τά περί δι
καίου σλαβικά χειρόγραφα καί γνωστό στούς ειδικούς ώς «Glagolita Clozianus».

Ό Tr. Ionescu - Niçcov, (Βουκουρέστι) στό άρθρο του, Sur la tradition 
Cyrillo-Méthodienne dans l’histoire des Slaves occidentaux (σελ. 177-192), παρουσιάζει τήν 
δυτική προπαγάνδα τοϋ χριστιανισμού μεταξύ τών Σλάβων τής Κεντρικής Εύρώπης 
καί τήν εισαγωγή τής ’Ορθοδοξίας με τήν μέριμνα τοϋ ήγεμόνος τών Τσέχων καί Μορα- 
βών Rostislav. Έξ άλλου άναφέρει τήν έπίδραση τής διδασκαλίας τών δύο ©εσσαλο- 
νικέων άδελφών στή κοινωνική καί θρησκευτική ζωή τών Σλάβων τής Κεντρικής Ευρώ
πης.

’Επανέρχεται ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Damian Ρ. Bogdan 
μέ τό άρθρο του, L’Oeuvre de Constantin - Cyrille et de son frèce Méthode en Roumanie 
(σελ. 193 - 209). Ό σ. άναφέρεται κυρίως στήν ανάπτυξη τών σπουδών σχετικά μέ τόν 
Κύριλλο καί Μεθόδιο στή Ρουμανία (άνάπτυξη παλαιοσλαβικών σπουδών, έκδοση περιο
δικών, σύγκληση συνεδρίων σχετικών μέ παλαιοσλαβικές σπουδές κ.λ.π.).

Έν τώ μεταξύ ό Petre S. Nasturel, (Βουκουρέστι) στό άρθρο του, Un vestige 
Cyrillo - Méthodien dans la toponymie de la Transylvanie en 1068 (σελ. 211-216),
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άναλύει τήν ιστορία τοϋ τοπωνυμίου «Kyrielis» τής Τρανσυλβανίας, οπού έγινε τό 
1068 ή έπίθεση των Οΰννων έναντίον τής περιοχής αυτής, σαν ήχώ από το «Κύριε ’Ελέ
ησαν» τής «Κύριλλο - Μεθοδιανής λειτουργίας» πού γνώριζαν (τό έτος 1068) οί κάτοικοι 
τής περιοχής.

Ό Solon S. Contournas, πρώτος γραμματεύς τής Ελληνικής Β. Πρεσβείας 
των Παρισίων, En grec ou en slavon, Moyens de propagation de la foi et de l'écriture 
dans l’Europe centrale et dans les Balcans (σελ. 217-234), έξαίρει τήν επίδραση τής έλλη- 
νικής γραφής καί τοϋ έλληνικοΰ πολιτισμού στο ρόλο τον όποιο διεδραμάτισαν στους 
άλλους λαούς, ιδίως όμως στους Σλάβους τής ’Ανατολικής καί Κεντρικής Ευρώπης. Ή 
χρησιμοποίηση τών τοπικών διαλέκτων καί γλωσσών από τούς δύο "Ελληνες ιεραποστό
λους, δείχνει τούς εύρεΐς Ιεραποστολικούς καί πολιτιστικούς ορίζοντες τοϋ Βυζαντίου.

'Ο loan Patrut, (Cluj) στό άρθρο του, Calques slaves et grecs en roumain (σελ. 
235 - 243), άναφέρεται στην έπίδραση τής σλαβονικής καί τής έλληνικής στά άρχαΐα 
ρουμανικά κείμενα καί χειρόγραφα καί παραθέτει έναν ένδιαφέροντα κατάλογο αυτών 
τών ρουμανικών χειρογράφων.

Μέ τήν έπίδραση στή Ρουμανία άσχολεϊται καί ό G. Μ i h a i 1 a, στό άρθρο του, 
La diffusion dans les pays Roumains des écrits sur la vie et l’activité des frères Cyrille 
et Méthode de Thessalonique (σελ. 245 - 263), όπου παρουσιάζει, μέ συντομία, τά ρουμα
νικά χειρόγραφα τά όποια συνδέονται μέ τήν ζωή καί τό έργο τών θεσσαλονικέων Κυρίλ
λου καί Μεθοδίου καί έκθέτει τήν σπουδαιότητα αύτών τών χειρογράφων, υπογραμμί
ζοντας τήν συμβολή τών Ρουμάνων έπιστημόνων στή διατήρηση καί διάδοση τών Ιστορι
κών αυτών ντοκουμέντων.

Μέ τή διάδοση τοϋ φιλολογικού έργου τών 'Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στή 
πατρίδα του (Βουλγαρία) άσχολεϊται καί ό Christo Kodov, L’Oeuvre littéraire des 
disciples des Saints Cyrille et Méthode en Boulgarie (σελ. 265 - 287). 'Ο σ., άφοΰ 
άναλύει τήν έποχή τής γενέσεως τοϋ φιλολογικού έργου τών μαθητών τών δύο Θεσσα
λονικέων άδελφών, παρουσιάζει τήν φιλολογική δραστηριότητα τών 'Αγίων Κλήμεντος 
καί Ναούμ Άχρίδος, καθώς καί τοϋ έπισκόπου Κωνσταντίνου καί τοϋ πρεσβυτέρου Γρη- 
γορίου. Τό φιλολογικό έργο τών δύο τελευταίων, ό σ. τό συμπεριλαμβάνει στό έργο τοϋ 
κύκλου τών μαθητών τών 'Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

’Ακολουθεί τό άρθρο τοϋ Emile Turdeanu, Ρουμάνου έπιστήμονος ό όποιος 
ζεϊ στό Παρίσι, La vision d’Isaie, Tradition orthodoxe et tradition hérétique (σελ. 
319 - 347), τό όποιο δέν έχει καμία σχέση μέ όλη τή δομή τής συλλογής τών άρθρων 
σχετικά μέ τούς 'Αγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο. Τό περιεχόμενο τοϋ άρθρου έχει γιά άντι- 
κείμενο τήν «’Όραση τον Ήσαίου», ή όποια αποτελεί άνεξάρτητο τμήμα τής «Άναλή- 
ψεως τοϋ Ήσαίου». Ό σ. έκθέτει τά προβλήματα τοϋ κειμένου καί άσχολεϊται μέ τό 
δογματικό του περιεχόμενο. Έξ άλλου έξετάζει καί τά φιλολογικά προβλήματα τοϋ άρχι- 
κοϋ κειμένου σέ σχέση μέ τό διορθωμένο κείμενο (έλληνικό - σλαβονικό - λατινικό).

Στό άρθρο πού άκολουθεϊ, ή Henriette Ozane, Aperçu bibliographique 
Cyrille - Méthodien 1940-1965 (σελ. 319-347), δίνει κατ’ άλφαβητική σειρά ένα βιβλιογρα
φικό πίνακα, μεταξύ τών έτών 1940 - 1965, τών έκδόσεων τών όποιων έχουν σχέση μέ τούς 
δύο Θεσσαλονικεϊς 'Αγίους, παραθέτοντας συγχρόνως καί σύντομη περίληψη τοϋ περι
εχομένου των 1.

1. Όπως είναι γνωστό, γιά τή σχετική βιβλιογραφία μέχρι τοϋ 1940 έχουμε τά έξής 
έργα: G. A. Jljinskij, Oput sistematiceskoj Kirillo - Metodievskoj bibliografi!, 
Sofia 1934 καί M. Popruzenko - S. Romanski, Kirilometodievska bibliografija
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Τέλος ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Cluj, Mihail Dan, Cyrille et Méthode 
dans l’historiographie Tchécoslovaque des dernières années (1963 - 1966) (σελ. 
349 - 365), έκθέτει τα σχετικά μέ τούς 'Αγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο δημοσιεύματα στή 
Τσεχοσλοβακία μεταξύ των έτών 1963 - 1966. Παράλληλα όμως αναφέρει διεξαγωγές 
αρχαιολογικών έρευνών καί συγκλήσεις έπιστημονικών συνεδρίων στήν Τσεχοσλοβακία, 
τά όποια έδωσαν μίαν ώθηση στις σχετικές μελέτες. Τέλος αξιολογεί τήν ιστορική καί 
φιλολογική δραστηριότητα των μελετών αύτών στή πατρίδα του καί ύπογραμμίζει τήν 
άνάγκη τής συνεχίσεώς των.

Μέ τήν έκδοση αύτών των δύο έπιστημονικών τόμων περί τών 'Αγίων Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου, παρουσιάζεται μία πολύτιμη ίστορικοθεολογικοφιλολογική συμβολή στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τών δύο 'Ελλήνων ιεραποστόλων. Για τόν λόγο αύτό, νομίζουμε ότι 
άξίζει κάθε έπαινος στήν Ί. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί στή Θεολογική Σχολή τοϋ 
Άριστοτελείου Πανεπιστημίου.

’Από τήν ’Επιτροπή τοϋ έορτασμοΰ τής ΠΟΟετηρίδος καί τής έκδόσεως τών δύο τόμων 
έκλήθησαν οί επιστήμονες να γράψουν τά άρθρα τους σέ μία από τίς ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Κατά συγκυρία, οί μελέτες, έκτος τής έλληνικής, παρουσιάζονται όλες στή γαλλική. Δέν 
παραμένει μήπως καί σήμερα ή γαλλική ή γλώσσα τής διπλωματίας ύπό τήν έννοιαν τής 
συνεννοήσεως;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

Δη μ. Ν. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 
80, είκόνες 8. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
άριθμ. 27].

Θερμή αγάπη προς τήν γενέτειρα Σιάτιστα ώθησε τόν κ. Δημήτριο Παπαναούμ 
στήν απόφαση να συλλέξη, νά μελετήση καί νά δημοσίευση μέρος τών λαογραφικών της 
στοιχείων. "Αν καί έγιναν παλαιότερα ανάλογες έργασίες από άλλους φίλους τής λαϊκής 
ζωής καί τοϋ πολιτισμού τής Σιάτιστας, ή μικρή τούτη σύμμικτη έργασία τοϋ κ. Παπα
ναούμ όχι μόνο δέ φαίνεται νά είναι περιττή, άφοΰ συμπληρώνει τό ήδη θησαυρισμένο 
υλικό, αλλά καί πολύ χρήσιμη· οί καλές συλλεκτικές λαογραφικές έργασίες άποτελοΰν 
πάντοτε προσφορά στήν έπιστήμη.

Ό συγγ. άρχίζει μέ τά «έθιμα τοϋ αρραβώνα καί τοϋ γάμου», προχωρεί στα «γιατρο- 
σόφια-ξόρκια-γητέματα», παραθέτει ένα θρύλο μέ τίτλο «γιατί δέν τούρκεψε ή Σιάτιστα», 
συνεχίζει μέ λίγα «τραγούδια» καί τελειώνει μέ «ήθογραφικά αφηγήματα» καί γλωσσάριο 
από τό σιατιστινό ίδίωμα. Τά κείμενα συνοδεύονται από ύποσημειώσεις μέ τίς όποιες 
έπιχειρεϊται, κυρίως, παραλληλισμός όρισμένων νεωτέρων συνηθειών καί έθίμων προς 
άρχαϊα καί βυζαντινά- τέλος δίνεται βιβλιογραφία ή όποια όμως άναφέρεται γενικά στήν 
έπιστήμη τής λαογραφίας έκτος άπό τό βιβλίο τοϋ Φώτη Παπανικολάου (Λαογραφικά 
τής Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1962), πού δύσκολα ώστόσο μπορεί νά χρησι- 
μεύση ώς λαογραφικά βοήθημα, άφοΰ ό συγγραφεύς του δέν άναφέρει τήν προέλευση τοϋ 
ύλικοϋ πού άποθησαυρίζει.

za 1934 - 1940 g., Sofia 1942. Έξ άλλου καί για τήν έποχή μετά τό 1940, στή βουλγα
ρική γραμματεία ύπάρχουν οί παρακάτω βιβλιογραφικές μελέτες : Kiril i Metodij, 
Bibliografija na balgarskata literatura 1944-1963, (έκδ. Sofijski Darzaven universitet 
«Kliment Ohridski»), 1963 καί Ivan Dujcev - Angelina Kirmagova - Anna Pavnova, 
Balgärska Kirilo - Metodievska bibliografia za perioda 1944 - 1962.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

