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τών 'Ρωμαίων), το De naturis rerum (Περί τών φύσεων των πραγμάτων), και 

το De animantium natura (Περί της τών εμψύχων φύσεως). 

Τέλος διάφορα αυτόθι διερευνά προβλήματα καί ώς προς άλλα απολεσθέντα 

τούτου έργα, εξ ών πάλιν άναγραφαί τίνες μόνον σώζονται και αποσπάσματα ή 

απλώς οι τίτλοι, και δη καί ώς προς το De notis in libris (Περί τών εν τοις βι-

βλίοις σημείων), το De Ciceronis re publica (Περί της Κικέρωνος πολιτείας), το 

De vestium genere (Περί του είδους τών ενδυμάτων), καί το De maledicis verbis 

(Περί τών δυσφήμων λέξεων). 'Ομοίως ώς προς το De Roma libri II (Περί της 

'Ρώμης βιλία 2), το De propinquitate (Περί συγγενείας), το De claris meretrici-

bus (Περί τών επισήμων πορνών), το De vitiis corporalibus (Περί τών σωματι

κών ελαττωμάτων), καί το De rebus varus (Περί διαφόρων πραγμάτων). 

Οοτως εμβριθής, ώς εν άρχη της παρούσης βιβλιοκρισίας ελέχθη, καί έμ-

περίστατος είναι ή περί του 'Ρωμαίου συγγραφέως Γαΐου Σουητωνίου Τραγκύλ-

λου μελέτη του 'Ιταλού φιλολόγου Francesco Della Corte, δστις αληθώς καί δια 

ταύτης καί δι' άλλων προγενεστέρων αύτου μελετών τίμα καί εαυτόν καί τας εν 

τη εαυτού πατρίδι περί την Λατινικήν Φιλολογίαν σπουδάς. 

ΛΟΤΤΖΟΣ Λ. ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ 

Καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας 

εν τ φ Πανεπιστημίφ 'Αθηνών 

* 
* * 

JEAN-PIERRE MASSAUT, Josse Cl ichtove, L 'humanisme e t la réfor
m e du clerg"é, tome I, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres de l'Université de Liège, fase. CLXXXIII, «Les Belles Lettres» 
Paris 1968, σχ. 8 M, σελ. 452. 

Εις το βιβλίον τούτο προβάλλεται ή μορφή ενός λίαν αξιόλογου παράγον

τος της Αναγεννήσεως, του Φλαμανδου Judocus Clichtoveus (1472—1543), ση

μαίνοντος ούμανιστου καί εργάτου της μεταρρυθμίσεως του θρησκευτικού βίου. 

Καίτοι δμως εις τήν έποχήν του καί έπί ενα αιώνα μεταγενεστέρως τα Ιργα του 

έξεδίδοντο καί έμελετώντο, βραδύτερον έλησμονήθη καί αυτός καί το έργον του, 

ϊσως διότι τα δημοσιεύματα του, πολυσχιδή καί διάσπαρτα, κατέστησαν δυσεύ

ρετα καί το δύσκολον οφος του δεν διηυκόλυνε τήν σύλληψιν καί έκτίμησιν τών 

ιδεών του. Πρώτος εις τους νεωτέρους χρόνους ήσχολήθη δι' αυτόν è άββας 

Clerval, εκδούς τω 1894 βιογραφίαν αύτου. Κατέληγε δέ εις το συμπέρασμα της 

βιογραφίας δτι ό Clichtove ήτο ουμανιστής καί θαρραλέος μεταρρυθμιστής μέχρι 

του 1520, έκτοτε δμως μετεστράφη εις συντηρητικον καθολικον καί σφοδρον πο-

λέμιον του Λουθήρου καί του Έράσμου. 
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Ό συγγραφεύς του παρόντος βιβλίου Dr. Massaut άνέλαβεν ερευναν ριζική ν 

του θέματος, ερευναν δυσχερή και έπίπονον, αν κρίνη τις και άπο τήν έκτασιν 

καί φύσιν του ύλικοΰ, συνισταμένου εις πηγάς χειρόγραφους διεσπαρμένας ε'ις 

πλήθος βιβλιοθηκών και εις πηγάς εντύπους, τα έργα του Κλιχτόβ καί τα έργα 

άλλων συγγραφέων περί του Κλιχτόβ, ών ή άρίθμησις έν σελ. 2 9 — 9 6 . Ή έρευνα 

δμως είναι συστηματική, επίμονος, εξαντλητική έκτεινομένη εις παρακολούθησιν 

ου μόνον του βίου, των σπουδών, των έργων καί τής δράσεως του Κλιχτόβ ά π ' 

αρχής μέχρι τέλους, άλλα καί τών σχολείων εις α έφοίτησε καί τών διδασκάλων 

αύτου καί τής πνευματικής κινήσεως τής εποχής καί έν Παρισίοις, ένθα έζησε 

καί εδρασεν ό Κλιχτόβ, καί εν Γαλλία καί έν ταΐς άλλαις χώραις. Ούτω έξεικο-

νιζεται εις τήν ερευναν ή πνευματική ατμόσφαιρα, ή αναγεννητική κίνησις εις τον 

τομέα τών σπουδών καί του θρησκευτικού βίου, αϊ διασταυρώσεις τών πνευματι

κών ρευμάτων, αϊ αλληλεπιδράσεις αυτών άπο χώρας εις χώραν καί ή συμβολή 

τών μεγάλων προσωπικοτήτων τής εποχής. 

Ένδιαφέρουσαι κεντρικαί γραμμαί τής έρεύνης είναι αϊ έξεικονίζουσαι τήν 

κατάστασιν τής εποχής, ών άναφέρομεν τινάς χρησίμους δια τήν κατανόησιν τοΰ" 

πλαισίου εντός τοΰ οποίου έκινήθη ό Κλιχτόβ. Ή ζωηρότερα αναγεννητική κί-

νησις έκίνησεν άπο τήν Ί τ α λ ί α ν με κυρίαν μορφήν τον Πετράρχην. Μέχρι τότε 

ϊσχυεν ή Σχολαστική παιδεία καί φιλοσοφία, ή οποία στηριζομένη εις τήν Λο-

γικήν τοΰ 'Αριστοτέλους έξετράπη εις μόρφωσιν τυπολογικήν καί μέθοδον συλλο-

γιστικήν με έκφρασιν άτημέτητον καί έκβαρβαρωμένην επί τ ω τέλει τής επιστη

μονικής καί λογικής αποδείξεως τών χριστ. αληθειών. Ή διαλεκτική αύτη μόρ-

μωσις με τα σοφιστικά της σχήματα έτρεπε τους τροφίμους της εις έφεύρεσιν 

δικαιολογιών προς έκτροπήν λαϊκών καί κληρικών άπο τοΰ αγνού θρησκευτικού 

βίου καί προς παρακμήν τοΰ μοναστικού ιδεώδους καί νόθευσιν τοΰ μοναστικού 

βίου. Ό Πετράρχης πρώτος βλέπων εις ποίαν παρακμήν ώθει ό Σχολαστικισμός 

αντέδρασε καί έζήτησε στήριγμα εις τα Καλά γράμματα αντί τής επιστήμης, εις 

τήν Αίσθητικήν αντί τής Διαλεκτικής, εις τήν Τέχνην τοΰ Λόγου αντί τής Λο

γικής, εις τον Πλάτωνα, τον Κικέρωνα, τήν Κ Δ καί τους Πατέρας αντί τοΰ 'Αρι

στοτέλους. Έ λ π ί ς καί σκοπός του ήτο δια μιας τοιαύτης αλλαγής να μή στηρί

ζεται ό άνθρωπος εις τήν γνώσιν, τους συλλογισμούς καί τήν τέχνην τών λόγων, 

άλλα να στραφή προς τήν άγάπην, τήν φωτισμένην εύσέβειαν καί τήν τέχνην τοΰ 

βίου δια το καλώς ζήν. Οΰτω ό Πετράρχης έθεμελίωσε τον ούμανισμον με τήν 

στροφήν προς τήν σπουδήν τής Λατινικής καί τών μεγάλων συγγραφέων καί έθε-

μελίωσεν επίσης τήν άναζήτησιν μεταρρυθμίσεως τοΰ θρησκευτικού βίου. Μετά 

ενα αιώνα περίπου άνεκίνησαν εις τήν Ί τ α λ ί α ν τήν άναγεννητικήν προσπάθειαν 

τοΰ Πετράρχου οί επιφανείς Έλληνες λόγιοι. Καί ό μεν Πλήθων- Γεμιστός εισ

ήγαγε τάς Πλατωνικάς καί Νεοπλατωνικάς ιδέας, ό Ί ω . 'Αργυρόπουλος συγ-

κρίνων τας ιδέας τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ 'Αριστοτέλους έτάσσετο αναφανδόν υπέρ 

τοΰ δευτέρου, δστις ήτο καί στήριγμα τής Σχολαστικής φιλοσοφίας, ό δε Βησσα

ρίων εξετάζων το κεντρικον αυτό θέμα ετάχθη υπέρ τής συνθέσεως τών ιδεών 

τών δύο μεγάλων Ε λ λ ή ν ω ν φιλοσόφων, άναγνωρίζων δμως προβάδισμα εις τον 
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Πλάτωνα. Ή ιδέα της συνθέσεως ταύτης του Βησσαρίωνος επεκράτησε και δύο 

από τα έξοχώτερα πνεύματα της εποχής την ένεστερνίσθησαν, ό Pico della Mi

randola εν 'Ιταλία και ό επίσκοπος Νικόλαος Κουζανος εν Γερμανία. *Η κίνησις 

τών ιδεών ήτο ζωηρά άνα τάς εύρωπαϊκας χώρας την έποχήν έκείνην και ή ακτι

νοβολία τών μεγάλων προσωπικοτήτων ευρύτατη. Εις τάς Κάτω Χώρας ήτο επί

σης ζωηρά ή ουμανιστική κίνησις κατά τα τέλη του XV αϊ. προεξάρχοντος του 

Έράσμου, ζωηρά δε καΐ ή θρησκευτική μεταρρυθμιστική κίνησις, ής έκδήλωσις 

ήτο ή Congregatio de la Hollande. Και εις τήν Γερμανίαν μέ τον Reuchlin ή Κα-

πνίωνα και εις τήν Έλβετίαν και άλλαχοΰ υπήρχε ζωηρά ή αναγεννητική κίνησις. 

"Ομως οι Παρίσιοι Ιμενον ώς ακρόπολις τοϋ Σχολαστικισμού. Έ ν τούτοις 

καΐ εις τήν Γαλλίαν υπήρχε κίνησις ουμανιστική, αύτη δμως εϊχεν ιδίαν προέλευ-

σιν. Θεμελιωτής της ύπήρξεν ò Gerson, θεολόγος, πρύτανις του Πανεπιστημίου και 

νομιναλιστής, άλλα πνεύμα ευρύ καΐ φωτισμένον, Οστις έβλεπεν δτι ή Σχολαστική 

θεολογία στηριζομένη εις τα συλλογιστικά σχήματα ήγεν εις χονδροειδή συμπε

ράσματα, εις ατοπήματα και έριδας. Δια τούτο έζήτησεν θεολογίαν άπλήν, στη-

ριζομένην εις τήν καρδίαν και δχι εις τον λόγον και οδηγούσαν εις μίμησιν του 

Χριστού. Τούτο θα έπετυγχάνετο μέ τήν σπουδήν τής Λατινικής, τα καλά Λατι

νικά και δχι τα παρεφθαρμένα τών Σχολαστικών, και τήν σπουδήν τής Ά γ . Γρα

φής και τών Πατέρων. Ό Gerson ήμισυν αιώνα μετά τον Δάντην ουμανιστής και 

μεταρρυθμιστής εσχε μαθητάς συνεχιστάς. Τον Γαλλικον ούμανισμον άνεζωογό-

νησεν ό Fichet περί τα μέσα τοΰ XV αϊ. επί τη βάσει τών αντιλήψεων τοϋ Πε-

τράρχου. Και έδώ συνέτειναν οι "Ελληνες λόγιοι ύποκινήσαντες τήν σπουδήν τής 

Ελληνικής. Τω 1454 παρέμεινεν επί έτος εις Παρισίους ό Ί ω . 'Αργυρόπουλος. 

Τώ 1472 έπεσκέφθη τους Παρισίους ò Βησσαρίων, ινα συμπράξει τοΰ Λουδοβί

κου XI έπιτύχη σταυροφορίαν κατά τών Τούρκων, ή δε παρουσία του δεν εμεινεν 

άνευ επιρροής εις τους πνευματικούς κύκλους. Επίσης τότε έγκατεστάθη εις Πα

ρισίους ό εκ Σπάρτης Γ. Έρμώνυμος διδάξας έπί 30 έτη τήν Έλληνικήν, ού 

μαθηταί έγένοντο πολλοί ονομαστοί ούμανισταί. Βραδύτερον έπεσκέφθη τους Πα

ρισίους και ό 'Ιανός Λάσκαρις. 

Ό Fichet, μεγάλη προσωπικότης, επηρεασθείς και από τάς περί συνθέσεως 

ιδέας τοΰ Βησσαρίωνος, και άπο τον Pico, ό όποιος μετά πολλών άλλων 'Ιταλών 

ποιητών εϊχεν έλθει εις Παρισίους, έσχημάτισε περί εαυτόν κύκλον ούμανιστικον 

μέ τον εξοχον μαθητήν και διάδοχόν του Gaguin, εις όν συνέρρευσε πλήθος 

όμοφρόνων κληρικών και λαϊκών εξ άλλων χωρών, Standonck Reuchlin κλπ. Ό 

κύκλος ούτος τών Παρισίων είχε τήν ίδιοτυπίαν του. 'Εξέδιδε μεν Λατίνους συγ

γραφείς, μεταφράσεις Ελλήνων και σχόλια, τα Θεια Γράμματα, και έσπού-

δαζε τήν τέχνην τοΰ λόγου, έξ άλλου δμως έδείκνυε δυσπιστίαν τινά προς τους 

εθνικούς φιλοσόφους και δεν άπέρριπτεν έξ ολοκλήρου τήν Σχολαστικήν παιδείαν. 

Έπεζητεΐτο ή άσκησις τής αρετής και ή ηθική αξιοπρέπεια και προετιμάτο οχι 

ή νόησις, άλλα ή καρδία. ΤΗτο μάλλον κύκλος μοναχών και όλιγώτερον κύκλος 

θεολόγων, έπιδιώκων τρόπον τινά ούμανισμον τής μοναστικής θεολογίας. Εις τον 

κύκλον τοΰτον εισήγαγε τον Κλιχτόβ ο συμπατριώτης του Fernand και αυτόν τον 
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ούμανισμον εδέχθη οδτος, ai δε ίδέαι αύται θα διέπουν εφεξής τον βίον και την 

δρασίν του και θα μείνη πιστός διάδοχος των διδαξάντων αυτόν καί φορεύς τών 

ιδεών αυτών. 

Ό συγγραφεύς εκθέτει λεπτομερώς τάς έν τ ω κύκλω τούτω σπουδάς του 

Κλιχτόβ έν Παρισίοις εις την Φιλολογίαν και την Θεολογίαν εις διάφορα Κολλέ-

για και την Σορβόνην, τους διδασκάλους του καί το πνευματικόν κλίμα της επο

χής. Κυριώτερος διδάσκα>ός του ύπήρξεν ό μαθητής του Έρμωνύμου ' Ιάκωβος 

Lefèvre λαμπρός θεολόγος καί ουμανιστής, ό όποιος δια τών ανθρωπιστικών γραμ

μάτων έπεζήτει τήν σπουδήν τής Φιλοσοφίας, ήτοι δια τής μελέτης του Α ρ ι σ τ ο τ έ 

λους εκ τών πηγών καί δχι ως τον εΐχον νοθεύσει αϊ έρμηνεΐαι τών μεταγενε

στέρων, δι' ών είχε δημιουργηθή πνευματικόν τέλμα. Ε π ί σ η ς ό Lefèvre επεδίω

κε τήν άναμόρφωσιν του μοναστικού βίου καί τήν άνύψωσιν τής πνευματικότητος 

«ύτοΰ. Περί τον Lefèvre έσχηματίσθη ευρύς κύκλος μαθητών καί φίλων, οι Fab

ristes. Ό Κλιχτόβ πιστός μαθητής καί συνεργάτης του Lefèvre επί 30 ετη, γενό

μενος διδάκτωρ τής Θεολογίας, άποκτήσας φήμην καί κύρος, σχετισθείς προς 

ισχυρούς πολιτικώς καί θρησκευτικώς παράγονται:, ανέπτυξε δρασιν συγγραφικήν,, 

έκδώσας άπό του 1498 καί εξής απειράριθμα έ'ργα προάγοντα τον Ούμανισμόν. 

"Ας σημειωθή δτι πρώτη βάσις του ουμανισμού ήτο ή χρήσις τής καλής Λατι

νικής γλώσσης (καί οχι τής παρεφθαρμένης μεσαιωνικής Λατινικής ην έχρησιμο-

ποίουν οι Σχολαστικοί). Τ α έ'ργα του Κλιχτόβ άνήγοντο εις τήν Λατινικήν 

γλίϋσσαν, τήν τέχνην του Λόγου (eloquentia), τήν παιδαγωγικήν καί τήν άνανεω-

μένην Θεολογίαν. "Οπως όλοι οι Ούμανισταί, επεδίωκε το καλόν ύφος του γρα

πτού λόγου κατά τους νόμους τοΰ όμιλεΐν καί γράφειν τους οριζόμενους υπό τής 

Γραμματικής εκ τής αντιλήψεως δτι δεν δύναται τις να σκέπτεται ορθώς, όταν 

όμιλή ή γράφη κακώς. 'Επειδή δμως οι Σχολαστικοί καί οί παλαιοί θεολόγοι 

ήσαν αδιάφοροι περί το ύφος, αυθαίρετοι καί υποκειμενικοί—de gustibus non dis-

putandum—ου ένεκα έχαρακτηρίζετο υπό τών ουμανιστών ό λόγος των ώς «σο

φιστική βαρβαρότης», ήγέρθη έ'ρις μεταξύ τών δύο μερίδων καί άλληλοεχαρα-

κτηρίζοντο οί οπαδοί των ώς «σκοτεινοί άνδρες» οί μέν, «ποιηταί» δε ή «γραμ

ματικοί» οί άλλοι. 

Ή άντίθεσις συνδυασθεΐσα με τάς μεταρρυθμιστικάς θρησκευτικάς προσπά

θειας έξειλίχθη εις εριν, ήτις εις τήν Γερμανίαν έλαβε σοβαράς διαστάσεις. Ό ξ ε ΐ α ι 

επιθέσεις έγένοντο εκεί οχι μόνον υπέρ τής διαδόσεως τής Λατινικής, τής τέχνης 

τοΰ λόγου καί τών μεγάλων συγγραφέων, άλλα καί εναντίον τών υπερβολών καί 

εκτροπών τών μοναχών, καί κατά τοΰ Πάπα καί κατά τοΰ μοναχικού βίου γενικώς. 

Εις τάς επιθέσεις αύτάς προεξήρχεν ό Έ ρ α σ μ ο ς καί ό Καπνίων, αμφότεροι σπου

δαίοι ούμανισταί εις στενάς σχέσεις έλθόντες παλαιότερον με τους κύκλους τών 

Παρισινών ουμανιστών. 

Ά π ο τής εποχής ταύτης καί έξης ό Κλιχτόβ διαχωρίζει τήν στάσιν του 

άπο τήν τοΰ Έράσμου. Διότι αυτός είναι ασκητής καί μοναχός καί μένει μονα

χός. Θέλει τήν άναμόρφωσιν καί τόνωσιν καί άνύψωσιν τοΰ μοναχικοΰ βίου καί 

βχι τον διασυρμόν καί τήν κατάργησιν αύτοΰ. Θέλει τήν πρόοδον τοΰ ούμανι-
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σμοΰ, δεν συνδέει όμως την έπιδίωξιν ταύτην με την έπίθεσιν κατά της θρησκευ

τικής παραδόσεως, άλλα την θέλει με την άναγωγήν εις τας πηγάς. Είναι ουμα

νιστής της πρώτης γενεάς, μετριοπαθής, δεν διαχωρίζει δέ τα «καλά γράμματα» 

άπο τα «ιερά γράμματα». 
Ό βιογραφήσας τον Κλιχτοβ τ ω 1894 άββάς Clerval μή λαμβάνων υ π ' δ*ψει 

το πνευματικόν κλίμα εις δ ήνδρώθη ό βιογραφούμενος, ταυτίζων δέ τον ού-

μανισμον προς τον "Ερασμον, δεν βλέπει δικαιολογημένην τήν στάσιν του Κλι

χτοβ κατά τήν όήξιν τών ουμανιστών με τον Πάπαν και τήν ένεργον άντίδρασιν 

αύτοϋ κατά του Έράσμου. Θεωρεί τον Κλιχτοβ γνωσιμαχήσαντα και στραφέντα 

εναντίον τών απόψεων τών ανθρωπιστών, τάς οποίας ό ϊδιος ύπεστήριζε μέχρι 

της εποχής εκείνης. 

Ό κ. Massaut δι' αναλυτικής εκθέσεως τών σπουδών του Κλιχτοβ, τών 

έργων αύτοΰ δια τήν διάδοσιν του ουμανισμού καί διά τήν άναστήλωσιν του θρη

σκευτικού βίου καί του μοναχισμού, δια της παρακολουθήσεως τών σχέσεων αύ

τοΰ, τών επιδράσεων, τών εκδηλώσεων, τοϋ εκδοτικού του έργου λεπτομερώς, τών 

λόγων του, τοϋ βίου καί της στάσεως του εις τάς πολυποίκιλους περιστάσεις, 

νομίζομεν Οτι επιτυχώς αποδεικνύει τήν θέσιν του, οτι ό Κλιχτοβ δεν μετέβαλε 

ποτέ πεποιθήσεις καί δεν ύπέπεσεν εις άντίφασιν : ~Ητο ουμανιστής, άπεδοκίμαζε 

το ύφος τών Σχολαστικών, έδέχετο όμως τον "Αγ. Θωμάν ως πηγήν εμπνεύ

σεως. Κατεδίκαζε τάς καταχρήσεις τών μοναχών, κατά τήν ρήξιν δμως του Κα-

πνίωνος προς τους Δομινικανούς της Κολωνίας έτάχθη υπέρ αυτών αμυνόμενος 

τοϋ μοναστικού ιδεώδους. Φυσικά εις το σημεΐον τοΰτο δύνανται να εύσταθήσουν 

καί επιφυλάξεις, τοσούτω μάλλον οσω ό ουμανιστής επίσκοπος G. Petit έπροστά-

τευσε τότε τον Καπνίωνα. Εις το θέμα της ε'ριδος μεταξύ τών δομινικανών μερί

δων, ό Κλιχτοβ ένώ είχε γράψει βιογραφίαν της Ά γ . Κολέττης, έτάχθη εναντίον 

της μερίδος τών οπαδών της καί υπέρ της αντιθέτου μερίδος τών άκρων Συντη

ρητικών ύπογράψας δις τήν καταδίκην των ως μέλος της Θεολογικής Σχολής. 

Το γεγονός γέννα σκέψεις. Παρά ταύτα δμως ό συγγρ. αποδεικνύει τήν συνέπειαν 

καί συνέχειαν τών πεποιθήσεων τοϋ Κλιχτοβ εν τή συντηρητικότητι αύτοΰ, άλ

λα καί τή διηνεκεΐ υπηρεσία τοϋ ουμανισμού καί εν τή συνεχίσει τών προσπα

θειών του προς έξυγίανσιν καί άναμόρφωσιν τοΰ μοναστικοΰ βίου. Προκύπτει σα

φώς εκ τής πολιτείας τοΰ Κλιχτοβ ότι ή κυρία του προσπάθεια άπέβλεπεν εις τήν 

θρησκευτικήν άνανέωσιν καί τήν μοναστικήν μεταρρύθμισιν, ή δέ ουμανιστική μόρ-

φωσις δια τής αναγωγής εις τάς πηγάς τάς ανόθευτους τής πνευματικής μορφώ

σεως παραλλήλως προς τήν άναγωγήν εις τάς π η γ ά ς τοΰ θρησκευτικού βίου άπε-

τέλει μέσον καί όργανον δια τα altiora καί sublimiora. Έ ν τή τάσει του ταύτη ό 

Κλιχτοβ άπετέλει πιστον μέλος τών Fabristes, οΐτινες έζήτουν μεταρρύθμισιν διά-

φορον τής τοΰ Έράσμου, διότι ήσαν άσκηταί καί μυστικοί ζητοΰντες τήν άνόρ-

θωσιν τοΰ μοναστικού βίου, ενώ ό Έ ρ α σ μ ο ς έσατίριζε τους μοναχούς καί τους 

κατηγορεί ως φαρισαίους αποκαθιστώντας τον ίουδαϊσμόν. 

"Οτι δέ ό Κλιχτοβ έλαβε το μέρος τής Ε κ κ λ η σ ί α ς έναντι τοΰ Λουθήρου 

χωρίς να μετάλλαξη πεποίθησιν διαπιστώνει ό συγγραφεύς παρακολουθών έπιμε-
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λώς τάς σχέσεις αύτοΰ με τά μοναχικά τάγματα. "Οντως οι υπό του Κλιχτοβ 

γραφέντες λόγοι και άπαγγελθέντες τω 1512—1514 εις τους Βενεδικτίνους του 

Cluny, μεθ' ών επί ετη έμεινε μαζί, αποτελούν άπολογίαν του μοναστικού ιδεώ

δους, ως εχθρούς του οποίου παρουσιάζει τους απείθαρχους και χαλαρούς μονα

χούς. Το αυτό πνεύμα διακρίνεται (προς βίον αγάπης, μόνωσιν, προσευχήν, βίον 

θεωρητικον και πειθαρχημένον) εις τους λόγους του προς την θρησκευτικήν κοι

νότητα τών Σιστερσιανών, των Καρμηλιτών, των Δομινικανών, πανταχού δε 

επανέρχεται εις την βασικήν του θέσιν ότι ή άνανέωσις του μοναστικού βίου θα 

γίνη δια της μεταρρυθμίσεως αύτοϋ καί της επανόδου εις τάς παλαιάς μορφάς 

της πνευματικότητος καί έσωτερικότητος, είδικώτερον δε εις την κατάργησιν της 

ατομικής ιδιοκτησίας τών μοναχών, τον λιτον κοινοβιακον βίον, το ίδανικον του 

πένητος βίου, την ύπακοήν καί την άγνείαν. 

Έ κ της έρεύνης του συγγραφέως διαγράφεται σαφής ή αταλάντευτος γραμ

μή του βίου του Κλιχτοβ χωρίς υπαναχωρήσεις καί χωρίς χάσματα, συνισταμένη 

α) εις τήν πίστιν αύτου επί τήν δια τών βιβλίων μόρφωσιν, βιβλίων εκλεκτών της 

κλασσικής φιλολογίας, τής Κ.Δ., τών Πατέρων καί έργων προαγόντων τήν μο-

ναστικήν πνευματικότητα, διότι αΰτη ή μόρφωσις ήτο αναγκαία προϋπόθεσις προς 

άνάταξιν του μοναστικού βίου, άσκησιν αρετών καί εσωτερικότητα θρησκευτικήν. 

Καί β) εις τον διαρκή άγώνά του κατά τής χαλαρώσεως του μοναχικού βίου, τών 

σκανδάλων, τής απειθαρχίας, του φορμαλισμού τών θρησκευτικών τελετών επί 

τω σκοπώ έξυψώσεως αύτοΰ εις τά παλαιά πρότυπα καί εις έργα πίστεως, ποτέ 

όμως προς διασυρμον ή κατάργησιν αύτοϋ. 

Μετά του Έράσμου ήτο σύμφωνος εις τάς ούμανιστικάς επιδιώξεις, εις τήν 

άπόκρουσιν τών εσφαλμένων αντιλήψεων τών Σχολαστικών καί εις τήν καταπο-

λέμησιν τών παρεκτροπών εις τον θρησκευτικον καί μοναχικον βίον. Πάντοτε 

όμως καί εις πασαν περίπτωσιν υπήρξε μετριοπαθής, ήπιος, συντηρητικός καί δέν 

έχλεύαζεν, ώς ό Έρασμος, τον μοναχικον βίον, διότι ύπήρχον καί ευσεβείς μονα

χοί καί διότι έπίστευεν εις τον μοναχισμόν, επιζητών απλώς τήν άνόρθωσίν του. 

Ή έρευνα διεξαχθεΐσα μετά συστηματικότητος κατέληξεν εις συμπεράσματα 

πειστικά καί ανέδειξε τήν προσωπικότητα του Clichtove εις τήν έμπρέπουσαν 

αύτη θέσιν ώς μορφής τής 'Αναγεννήσεως αξιόλογου. Ή εμβριθής άνάλυσις πα-

ρέσχεν επίσης εναργή εικόνα προσώπων καί πραγμάτων καί ιδεών κειμένων εις 

το κέντρον τών πνευματικών ζυμώσεων τής μεγάλης εκείνης εποχής τής 'Ανα

γεννήσεως, εις τήν οποίαν ουχί μικρόν ρόλον διεδραμάτισαν καί οι επιφανείς λό

γιοι του Βυζαντίου, οι όποιοι κατέστησαν πρόσφυγες τής Δύσεως περί τά μέσα 

του ΙΕ' αιώνος. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 


