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ΚΥΡIΛΛΟΣ ΚΑ Ι ί\IΕΘΟΔIΟΣ: ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Ω KOΣ~ lσΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015): ηι:λ . 69!- lfJfJ 

Το ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" 

ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΟ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΙ ' 

Β. Κ. Κατσαρός 

Τ
α θεμελιώδη κείμενα των «Βίων» Κυρίλλου και Μεθοδίου2 προσφέρονται ακόμη 

σε ορισμένα σημεία «τα οποία», κατά την άποψη του καθηγητού Αιμιλίου Ταχιάου , 

«πιστεύεται ότι παρέχουν περιθώρια για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνmι στο 

τεράστιο αυτό θέμα»3 και νομιμοποιούμεθα, όταν «μπορούμε ν' αναμένουμε σημαντικές 

ερμηνευτικές προτάσεΙ9)4 . 

Πράγματι, τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις βασικές πηγές - που είναι τα κείμενα 

των «Βίων» - είναι πολλά και οι λύσεις που προτάθηκαν ή προτείνονται συμβαδίζουν με 

τις οπτικές των ερευνητών, όταν ανακαλύπτουν κάποιες αντινομίες και προσπαθούν να 

συμπληρώσουν τα κενά με φανταστικές συνδέσεις. Τα παραδείγματα είναι πολλά και ο 

τόπος και ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναφερθούμε σ' αυτά. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα 

Ι • ΤΟ κείμενο δημοσιεύεται όπως ανακοινώθηκε. Προστέθηκε μόνο η απαραίτητη ad hoc βιβλιο

γραΦική τεκμηρίωση. 

2 Για την παράδοση των κειμένων των δύο Βίων (χειρόγραφα , εκδόσεις και μεταφράσεις) , βλ. τώρα 

Αντωνίου-Αιμιλίου Ν. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αρχαιότερες βιογραΦίες των Θεσσα

λονικέων εκπολιτιστών των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 34-44, όπου και η σχετική βιβλιογραΦία. 
Το έργο του καθηγητή Αντ.-Αιμ. Ταχιάου, έργο ζωής που συνίσταται στην πιο έγκυρη μετάφραση 

των παλαιοσλαβικών κειμένων και στον εξαντλητικό σχολιασμό τους, αποτελεί βασικό βΟΊΊθημα για 

τον ερευνητή συναΦών ζητημάτων. Στις παραπομπές χρησιμοποιώ στο εξής τη συντόμευση «Βίος» , 

όταν γίνεται παραπομπή στην ελληνική μετάφραση του κειμένου και «Βίος, Σημειώσειρ> , όταν γίνε

ταιπαΡClJ-τομπή στα συνοδευτικά σχόλια του καθηγηΤΙ1 Αντ.-Αιμ. Ταχιάου . 

3 Βλ. Αντωνίου-Αιμιλίου Ν. Ταχιάου , «Το μήνυμα της κληρονομιάς των Αγ. Κυρίλλου και Μεθο

δίου στον κόσμο των Σλάβων», στον τόμο Βυζάντιο, Σλάβοι, Αγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες 

σχέσεις και επιδράσεις, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 142. 
4 Ό.π. , σ. 147. 

69 1 



ΤΟ "ΕΤΛΦΡλΣll κο -fΡΓ\1.ΤιΙΡIΟ- ΤΟΥ ΨΙ"ΟΣΟΦΟΥ κη,'"ΙΤΑΝΤI"σΥ 1."'TO~ Νι\Ο ΤΩ.' "ΓΚΙ'" ,,110Σ1ΌΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩNrτλNrn.,,,,,_ 

--------------------------------------------------__ ~:: ...•• ~~"η "ι -
ερώηιμα και οι απαντήσεις είναι διαφορετικές, ανακύπτει ένας ευρύτερος προβληματισμός. 

Π.χ.: 

α) Μόνασε ο Κωνσταντίνος, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι', χρησιμοποιώντας τις αναφορ 

εκείνες του ,<Βίου» του που μιλούν για αναχώρηση, προσευχή και ενασχόληση μόνο ές 
με Τα 

βιβλία του' (μάλιστα, αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι υπήρξε μοναχός στη ΜΟνή ΣτενΟύ' . 

στη Μονή Πολυχρονίου' ή, απροσδιόριστα, αλλού), κατ' αντίθεση με τη ρητή μαρτυρία το: 
κειμένου ότι έλαβε το "αγγελικό σχήμα» του μοναχού πενήντα μέρες πριν να εκδημήσει;' 

β) Ανακάλυψε ο Κωνσταντίνος το Σλαβικό αλφάβητο ή βρήκε ένα υποτυπώδες αλφάβητο, 

τα λεγόμενα 'φωσικά γράμματα»ΙΟ, στην Κριμαία; Αν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, τότε ΠΡέπει 

5 Βλ. Βίος, σ. 59 (κεφ. 7) και Βίος, Σημειώσεις. Q. 107. Ο'1μ. 6. Δεν ε(ναι ανεξί,γητο Φαινόμενο η επί. 
σκεψη του Κωνσταντ(νου σε μονή που μόναζε Ο αδελΦός του Μεθόδιος, χωρίς ο ίδιος να Φέρει 

σχήμα του μοναχού. Πρβλ. την αμφιταλάντευση του Avτ.·Aιμ. Ταχιάου, Βίος, Σημειώσεις, 0.16;0 
Οllμ. 13: «παραμονίΊ του Κυρίλλου. ως λαϊκού αχόμη. στο μοναστήρι του Ολύμπου». . 
6 Βλ. Βίος, σ. 59 (κεφ. 7): .Αφού πήγε στον Όλυμπο. στον αδελΦό του Μεθόδιο, άρχισε να ζει Ιε-",η 
και να προσεύχεται αδιαλείιττως στον Θεό, ασχολούμενος μόνο με τα βιβλίΦt. Βλ. και Βίος. Σημει. 

ώσε,,;, σ. 106-107, σημ. 4-6. 
7 Ο Fr. Dvornik (Les Iegendes de Cyri1e et de Meιhode vues de Byzance (-ByzanLinoslavica Supplemenra, 
!(. Proha 1933, σ. 70-71) πιστεύει ότι ο Κωνσταντίνος πίιγε στο μoνασrilΡΙ, το οποίο και ταύτισε με 
τη Μονή του Κλειδίου. Οι J. Osborn (Medieval Wall-painrings ίπ thc Lo\ver Church of San ClemenIc. 
Rome - Nc\v York - London 1984, σ. 170-205) και J. Krϋger (''Grab und Verehrung KyrilIs ίη S. ClemenIe 
ίη Rom", LebetJ llIId ΙVerk der b)'ZPIIlillisc/,ell S/o\'ellaposre/ Merl,odiIls IIIId K)·rillos. επιμ. Ε. Konsrantinou 
Μϋnsιersc h\varΖach 1990, σ. 11 3- 117) ταυτίζουν τη μορφι, του Κωνσταντίνου με εκείνη του μoναxo~ 
που εικονίζεται στην Εις ί1.δου Κάθοδο του Χριστού στον ναό του Αγίου Κλήμεντος 0t11 !'ώμll, 

παρά τ11ν άποψη του L. Ε. Boyle ("The Fat of Ihe Remains οΓ S1. Cyri l·' . CiΓί//ο e Μειodίο ί SOIIt; Aposro/i 
deg!i Slavi, Roma 1964. σ. 160-1 68· του (διου. "The Site ο Γ the TOlllb οΓ S1. Cyril ίη the Lo\ver Basilica οΓ 
S3n Clemente. Rome", CJrrislianiιy Απιοηε Ilιε S/ανs. Τ/ιε ΗerιΊαge ΟΙ SaitIIS C)'riI olld MetlIodiIIs [OrienInlia 
ChriSLiana AnalecIa, 231], επιμ. Ε. G. Famιgia, R. F. Taft, G. Κ. Piovesana. Roma 1988, σ. 75-82), ο ο..-το{ος 
δεν δέχεται την άποψη αυτ'ή. Σε κάθε περ(πτωση απΟ'δΟ'ΧΙ1ς των απόψεων των δύΟ' πρO'αναφερoμt

νων μελετητών, η α..-τεικόνιση έπεται χρονικώς του Θανάτου τΟ'υ Κωνσταντίνου. Ο Αντ.-Αιμ. Ταχι. 

άΟ'ς (Βίος. Σημειώοεις, σ. 102) φαίνεται να ασπάζεται την ά.--τΟ'ψη ότι σ Κωνσταντίνος .;ι.λείστηκε σε 
μοναστήρι» και Θεωρεί ότι η ά.-ίΟ'Ψ'l τΟ'υ Osbom «ως πρΟ'ς την ταύτιση τΟ'υ Κυρίλλου με τον εικονι
ζόμενο μοναχό (κληρικό;) στην τΟ'ιχογραΦία πΟ'υ α..ίεικονίζει την Εις Άδου ΚάΘΟ'δο του Χριστού. 

(Osborn. ό..ιί .. ο. Ι 66) είναι αρκετά πειστική. Για την προβληματικίι επίσης. αν σ Κωνσταντίνος έΥ"1" 
ή όχι κληρικός, βλ. Αντ.-Αιμ. Ταχιάου, ΒίΟ'ς, Σημειώσεις, σ. 100, 162, σllμ. 13. ΤΟ' κείμενΟ', όμως. του 
Βίου αναΦέρεται σε σχέδιο προτάσεως (<<αλλά. αΦΟ'ύ τον κείρΟ'υμε κληρικό, να τΟ'υ αναθέσουμε 

κό..ιίοια υπηρεσία» . Βίος, σ. 52) και όχι στην υποχρεωΤΙΚ11 πραγματοποίησι'Ί του. 

8 Βίος Μεθοδ(ου. σ. 197 (κεφ. 4): «και τΟ'ν κατέOtlισαν ηγούμενο στο μοναστήρι που ονομάζεται 
Πολυχρονίου» . Τα κε(μενο αναΦέρεταιστον Μεθόδιο (βλ. και Α ντ.-Αιμ. Ταχιάου, Βίος, Σημειώσει~. 

σ. 22 Ι -223). Παρά τη σύγχυση που επικρατεί για την ταύτιση της Μονίις ΠΟ'λυχρΟ'νίου, a.τόποuΟενά 
δεν προκύπτει ότι και ο ΚωνσταντίνΟ'ς μόνασε σ' αυτιΊν τη μoV(l. 

9 Βίος, σ. 89 (κεφ. 18): «Την ε.-ίαύριον περιβλήθηκε τΟ' ιερό μοναχικό σχίιμα και, αφού προσέλαβε 
φως στΟ' φως, έλαβε και το όνομα Κ ύριλλΟ'ς. Με αυτό το σχίιμα πέρασε πενήντα ημέρες και, όταν 

έφτασε ο χρόνΟ'ς να αναπαυθεί και να περάσει στην αιώνια ζωί1 ... ». Είναι τΟ' χρονικό διάστημα των 

πενίιντα τελευταίων ημερών που διήνυσε βίο μοναχού σ πρώην Κωνσταντίνος. 

10 Βλ. Αντ.-Αιμ. Ν. ΤαχιάΟ'υ, .Τα 'ρωσικά γράμματα' εις τον ' ΒίΟ'ν ' τΟ'υ Κωνσταντίνου-Κυρα.λοu •. 
ΘεΟ'λΟ'γικόν Συμπόσιον. Χαριστήριον εις τΟ'ν καθηγητ11ν Π . Κ . Χρίιστου. θεσσαλΟ'νίκη 1967, σ. 302-
305. Βλ. και ΒίΟ'ς, σ. 6 1 (κεφ. 8): tcΕδώ βΡΙ1κε Ευαγγέλιο και Ψαλτήριο, γραμμένα με ρωσικά γράμ-
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να αναζητηθεί διαφορετική ερμηνεία στο φαινόμενο του πολυδιαφημισμένου «Φωτισμού 

των Σλάβων». 

Κάποτε οι ερευνητές επιδιώκουν να εξάρουν ορισμένα σημεία με βάση ένα πλαίσιο που 

χαράσσεται ερήμην της ιστορικής πραγματικότητας" , έστω κι αν η αφετηρία της σκέψης 

τους εντοπίζεται σε ιστορικά ίχνη. ·Ενα τέτοιο μεγάλο ζήτημα που δεν έχει, κατά τη γνώμη 

μου, ερμηνευτεί ικανοποιητικά είναι το ζήτημα που τίθεται στο πλαίσιο των ορίων αυτής της 

ανακοίνωσης. 

Είναι το γενικό ζήτημα της μετάφρασης των κειμένων από τα Ελληνικά στα Σλαβικά, ο χρό

νος, ο τόπος και οι συνθήκες που συνελήφθη και πραγματοποιήθηκε το σπουδαίο αυτό έργο . 

Το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με ευκαιριακές λύσεις του τύπου των μοναστηριακών 

απομακρυσμένων από το κέντρο του Βυζαντίου «σκριπτορίων», αφού η «μετάφραση» ως ένα 

μεγάλο σχέδιο λειτουργίας δεν μπορεί να νοηθεί ως απλή δραστηρ ιότητα που συντελείται 

σ ' έναν μεμονωμένο χώρο, αλλά ως οργανωμένο σύστημα παιδείας που ασκείται κάτω από 

όρους διαφορετικούς από εκείνους που θεωρήθηκαν ως τις μέρες μας πιο πιθανοί. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι ο Κωνσταντίνος με τον τίτλο του «φιλοσόφου»1 2, 

που αντιπροσωπεύει μια καθολική αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο των ανθρώπων των 

γραμμάτων της εποχής, δεν είναι αποκομμένος από το οργανωμένο σύστημα ανώτατης 

εκπαίδευσης του καιρού του l3 , ένα σύστημα που η πρόσληψή του από την εποχή του Fr. 

Dvοιηίk έχει διαφοροποιηθεί. Η εποχή, κατά την οποία πιστευόταν ότι ο πατριάρχης Φώτιος 

και η λεγόμενη «Πατριαρχική Σχολή» ήταν το κέντρο της ανώτατης εκπαίδευσης του 

Βυζαντίου έχει παρέλθει '', αφού τώρα γνωρίζουμε ότι η οργάνωση ενός τέτοιου ιδρύματος 

ματα, συνάντησε δε και άνθρωπο που μιλούσε αυτή τη γλώσσα ... )) . Βλ. και Βίος, Σημειώσεις, σ. Ι Ι Ι , 

σημ. 12, όπου και η όλη προβληματική και η σχετική βιβλιογραΦία. Πρβλ. Αντ.-Αιμ. Ν . Ταχιάος, 

Βυζάντιο - Σλάβοι - Άγιον Όρος" Θεσσαλονίκη 2006, σ. 151-153. 
11 Π.χ. το ζήτημα της καταγωγής και της εκμάθησης της σλαβικής γλώσσας από τους δύο αδελ

φούς (βλ. Α.-Ε. Tach iaos, Cyri! and Method ius of Thessalonica. The Accu!turation of the Slavs, Ne\v York 
2001 , σ. 19, 162. Βλ. του ίδιου , Βίος , Σημειώσεις, σ. 116, σημ. 8. Βλ και Φ. Μαλιγκούδης, Ελληνισμός 
και σλαβικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 127-1 36). Βλ , επίσης , Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου , 

Βυζαντινή Ιστορία, Β ι 610-867, Αθήναι 1981, σ. 219 και σημ. Ι. 

12 Ο τίτλος του «φιλοσόφου» δεν α..-τοδίδεται τυχαία στους λογίους-φορείς του . Μετεξελίσσεται 

στον τίτλο του «υπάτου των Φιλοσόφων» και υποδηλώνει το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο που κατέ

χουν οι καθηγητές , οι οποίοι συνδέονται με κάποια συστήματα παροχής ανώτατης παιδείας στο Βυ

ζάντιο , κυρίως ωτό τον go αιώνα και εξής. Βλ Ihor Sevcenko, "The Definition of Philosophy ίη the Life 
οΙ St. Constantine", Harvard University Press 1956, σ. 449-457. Βλ., επίσης, Fr. Do1ger, "Zur Bedeutung 
νοη φιλόσοφος und φιλοσοΦία ίη byzantinischer Zeίt", Τεσσαρωωνταετηρίς ΘεοΦίλου Βορέα, τόμο 

Α' , Αθήνα 1940, σ. 125- 136 (= ανατ. στον τόμο Fr. Dolger, Byzanz und die europilische SHidten\velt, 
Darmstad. 1964, ο. 197-208). 
13 Βλ Fr. Dvomik, "La caπίere universitaire de Constantin !e philosophe", Byzantilloslavica 3 (193 Ι ) 59-67. 
Του ίδιου , Byzantine Missions among the Slavs: S.S. Constantine - Cyri! and Methodius , Rutgers Un iver
sity Press 1970, σ. 55-72. 
14 Βλ. Fr. Dvorπik, "Phocius et 1a reorganίsatίon de!' Acadimie Patriarcale", Mέ/anges Paιι! Peeters, τόμ. 
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το ΜΕΤΛΦΡΛΣΤΙΚΟ 'Ι;ΡΓΛΣΤΗΡI0" ΤΟΥ ΦIΛΟΣΟΦΟΥ ΚΩΝΙΤΛΙ\ΠIΝΟΥ lION ΝΛΟ ΤΩΝ λΠΩΝ ΛΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ.'lΣ'! 
λΝΤιΝΟΥΙ1Ο.\ιι 

ήταν υπόθεση της πολιτείας και ότι η ανάμειξη του Φωτίου στο λεΥόμενο «Πανεπ . 

Κ . Β' δ ". . Μ' λ' ιστημιο 
του αισαρα αρ α» ηταν ανυπαρκτη. ια απο τις μεγα :υτερες μορφές των . 

σοφων 

προσωπ ικοτήτων του ψυ αιώνα, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν δυνατόν να . 
φτασει 

στον ύψιστο βαθμό του διδασκαλικού αξιώματος παρά μόνο σ' ένα οργανωμένο σύ 
στημα 

παρεχόμενης παιδείας, από το οποίο το Κράτος και η Εκκλησία αντλούσαν τα ανώτερα 

στελέχη τους. 

Ο Κωνσταντίνος, ο «ΦιλόσοφΟ9>, ανήκε ι στη χορεία των μεγάλων προσωπικοτήτων ΤΟ\) 

ψυ αιώνα που υπηρέτησαν το Κράτος, προτού επιδιώξουν εκκλησιαστικά αξιώματα. 

Ο Ιωάννης Γραμματικός l 6, ο Φώτιος l 7 ως κοσμικός και ο Λέων ο Φιλόσοφοςl 8 είναι τα 

κλασ ικά παραδείγματα αυτού του επιπέδου κοσμικής δράσης. Ο πρώτος θα ήταν δάσκαλος 

των άλλων και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι τους υπηρέτησαν την πολιτική του 

κράτους στην ακμή της σταδιοδρομίας τους. Χρησιμοποιήθηκαν από το κράτος για την 

άσκηση της πολιτικής των αυτοκρατόρων. Είμαστε βέβαιοι ότι μετείχαν σε διπλωματικές 

αποστολές που απαιτούσαν ευφυια και γνώσεις αλλά και γλωσσομάθεια. Ο Κωνσταντίνος 

γνώριζε Εβραϊκά και Αραβικά", όπως πιθανώς και ο προκάτοχός του Λέων ο Φιλόσοφος". 

Ασφαλώς, και Λατινικά για την επαφή τους με τη Δύση. Γνώριζε, επίσης, τη Σλαβική. Αυτού 

του είδους η κατάρτιση δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα σ' ένα σύστημα 

ειδικής εκπαίδευσης ατόμων με ικανότητες που θα υπηρετούσαν μελλοντικά το κράτος στην 

άσκηση της Διπλωματίας". Η διάκριση αυτού του συστήματος που επεδίωκε μια άλλου 

τύπου καριέρα, από εκείνη της εκκλησιαστικής ή μοναστικής σταδιοδρομίας διαφαίνεται στο 

Currί cu!uιη Vitae όλων των μεγάλων μορφών του ψυ αιώνα, αλλά ιδιαίτερα στην περίπτωση 

Β' , Αιια!eΙ,"{(l Βοllαll(!ίαιια 68 (1950) 1Ο8Κ.ε. 
15 Αναλυτικά γι ' αυτά τα θέματα και τη σχεΤΙΚ11 βιβλιογραΦία, βλ. Β. Κατσαρός, Ίωάνν,lς Κα

σταμονίτης. ΣυμβολΊι στη μελέτη του βίου , του έργου και της εποχiΊς του, Θεσσαλονίκη 1988. σ. 
163-209. 
16 Βλ. Paul Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις καιπαρατηρi,σεις για την εί'",'1α{· 
δευση και Ώ1ν παιδεία στο Βυζάντιο αι-τό τις αρχές ως τον 10° αιώνα, μτφρ. Μαρία Νυσταζοπούλου· 

Πελεκίδου, Αθiιvα 198 1, σ. 124-127 και 372-374, Ο1ψ 133-157. 
17 Ό.π., σ. 160 και 392, σημ. 25, 27. 
18 Ό.π.,σ.130-134και378,011μ.II-26. 
19 Βίος, σ. 55 (κεφ. 6). Στην ηλικία των 24 ετών ο Κωνσταντίνος αποστέλλεται στους Άραβες και 
συνομιλεί μαζί τους για θεολογικά ζητήματα. Για την α.r"tοστολή αυΏΊ και τη σχετική βιβλιογραΦία, 

βλ. Β(ος, Σημειώσεις, σ. 103- 104, σημ. Ι. Ο Κωνσταντίνος έμαθε την εβραϊΚ11 γλώσσα (βλ. Βίος, σ. 60 
(κεΦ . 8): «Τότε πΙ1ρε τον δρόμο του και, όταν έφτασε στη Χερσώνα , έμαθε εκεί την εβραϊΚ1' γλώσσα 

και γραΦή, και μετέφερε τα οκτώ μέρη της Γραμματικiις [στην εβραϊΚ11], απέκτησε δε ωτό αυτό 

ακόμη περισσότερη γνώση»). Βλ. ό.π. , σ. 110, σημ. 9. 
20 Βλ. Ρ. LemcI'le, ό.π., σ. 131. 
21 Βλ. σχετικά Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινfις αυτο

κρατορίας 324- 1204. Κράτος, Διοίκηση, OικoνoμLα, Κοινωνία, ABilva 2004, σ. 220·223, όπου και 
η βασΙΚ1' βιβλιογραΦία. Βλ. , ακόμη, S. Lambakis - Maria Leontsini - Τ. Lounghis _ VasίHki Vlysidou. 
ByzanIine Diplomacy: Α Seminar, μτφρ. Norman Russel, Athens 2007. 
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του Κωνσταντίνου που παραμένει ένας κοσμικός αξιωματούχος μέχρι το τέλος της ζωής του, 

που τότε μόνο γίνεται μοναχός, όπως συμβαίνει και με πολλούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου 

που λαμβάνουν το «θείο και αγγελικό σχήμα»12, διαισθανόμενοι το τέλος τους. 

Η θεώρηση αυτή μπορεί να στηριχθεί σε δύο βασικούς πυλώνες: 

α) στην αδιαμφισβήτητη κοσμική πα ιδεία του Κωνσταντίνου και 

β) στην άμεση επαφιi του με την αυτοκρατορική αυλή (επί Θεοκτίστου και Καίσαρα Βάρδα) 

μέχρ ι το τέλος της ζωής του. Ο ίδιος στον «Βίο» του ομολογεί : «Από εδώ και πέρα δεν θα 

είμαι υπηρέτης ούτε του αυτοκράτορα ούτε κανενός άλλου επί γης»23. 

Με άλλα λόγια, ο Κωνσταντίνος σταδιοδρόμησε στην υπηρεσία του Κράτους στην 

πρωτεύουσα του Βυζαντίου, έφτασε στον ύψ ιστο βαθμό αναγνώρισης «κοσμικού διδασκάλου» 

(Φιλόσοφος) και δεν ήταν παρά ένας ικανότατος διπλωμάτης, όπως οι προγενέστεροι 

δάσκαλοί του Φώτιος24 και Λέων ο Μαθηματικόςs. Οι αποστολές του δεν ήταν σχέδια της 

Εκκλησίας, όπως συνήθως υποστηρίζεταΙ, αλλά εξυπηρετούσαν την εξωτερική πολιτική του 

Βυζαντινού αυτοκράτορα, τόσο στην Ανατολή, όσο και στη Δύση αλλά και προς τον Βορρά. 

Είναι φυσιιcό η αυλή του Βυζαντίου να ενδιαφέρεται να προσελκύσει τους Χαζάρους Π.χ. 

από την εmρροή των αλλοθρήσκων της Ανατολής" ή να προσεταιριστεί τους « Ρώσους» 

της Κριμαίας" καΙ, ασφαλώς, τα συμφέροντα της εξωτερικής του πολιτικής στη Δύση, όταν 

αδύναμοι ηγέτες, όπως ο Ραστισλάβος ή ο Κότσελ28, απευθύνονται πάντα στον αυτοκράτορα 

22 Η Φόρμουλα «θείο και αγγελικό σΧ11μα» παραπέμπει στην κουρά και την ένταξη στον μοναχικό 
βίο. Βλ. σχετικά. ΑκολουΘία του μεγάλου και αγγελικού μοναχικού σχιιματος ΙΛειτουργικά Βιβλία, 

J]. έκδ. Ιεράς Βασιλικιις και ΣταυΡΟΠl1γιακιΊς Μονιις Μαχαιρά, Λευκωσία-Κύπρος 2003. 
23 Βίος, σ. 89 (κεφ. 18): Εννοείται η εξάρτηση του Κωνσταντίνου α.ι-τό την κοσμική εξουσία, την 
αυτοχραΤΟΡΙΚ11 αυλΙι· 

24 Βλ. Ρ. Lemerle, ό.π., σ. 156-157 χαι σ. 392, σημ. 7- 15. 
25 Παρά το γεγονός ότι δεν μνημονεύεται συμμετοχή του Λέοντος σε διιτλωματικές αποστολές του 
Βυζαντίου προς τους Άραβες. η «εντυπωσιακΙl- .. α.ι-τοστολiΊ εις Βαγδάτην του Ιωάννου Γραμματι~ 

κού» (βλ. Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου. ΒυζανΤΙV1Ί Ιστορία, τόμ. Β' , σ. 204. σημ. 3) ως επικεφα
λΙις της πρεσβείας του αυτοκράτορα ΘεοΦίλου προς τον χαλίΦ'l AI-Ma'nloiln (βλ. Ρ. Lemerle, ό.π., 
σ. 125 και 373-374, σημ. 145) και η πρότα011 του Άραβα χαλίφη προς τον Βυζαντινό αυτοκράτορα 
να επιτρέψει στον Λέοντα να διδάξει στο Πανεπιστί,μιο της Βαγδάτης (ό.π .. σ. 13 Ι και 378. σημ. 13) 
υποδηλώνει πιθανότατα την προσωπιχί, επαΦή του Λέοντα με τον Άραβα χαλίφη, ίσως ως συνο

δού του Ιωάννη Γραμματικού στην πρεσβεία του έτους 830 (βλ. V. Katsaros, "Leo Lhe Mathematician: 
His Lilerary Presence ίη ByzanLium during the 9th Century". Sciellce;1I ΙVe.Ηerιl (/fId EasterιI CΊtIίfizar;oll ;11 
CΟΙΌliιιgίαll TίIIIes. επιμ. Ρ. L. Buιzer - D. Lohnηann , Basel 1993, σ. 383-398). 
26 Για τον σκοπό αυτό ο ΘεόΦιλος οχύρωσε τη διάβαση του ποταμού Δον (περίπου το 840). Βλ. Gy. 
Moravcsik, "Beitrtige zu der Vita des SlavenaposteIs KOl1st,lIltin", ΤΟ Ηοιιοι' Νοιιιαιι Jakobson, Π, The Η<ιgue 
1967, σ. ] 373-] 374. Πρβλ. Βίος, σ. 63 (κεφ. 9) και σ. ] ]4, ση ΙL 8. 
27 Βλ. 1110r Sevcenko. "The Date and Author of so-called Fragments ofToparcha Gotllίcus", DOP 25 ( 197] ) 
]55-]57. Βλ. , επίσης, Βίος. σ. 47 (κεφ. ]2) και σχόλια ο. ]26-]27, οηlL 2-5. 
28 Βλ. χαι Βίος, σ. 80 (κεφ. 14) και σ. 82 (κεφ. 15)' πρβλ. Βίος, Σημειώσεις, σ. Ι 30- 135, όπου στις σημ. 
2-1 Ο παρατίθεται αναλυτική βιβλιογραΦία για το ζiιτημα της flJ-τοστολής των δύο αδελΦών στη Μο
ραβΙα. Χριισιμα για την ελληνικιι βιβλιογραΦία είναι τα συνοπτικά έργα των Παναγ. Κ. XQ11OΤOU 
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(και ποτέ στον πατριάρχη) του Βυζαντίου και ζητούν συνδρομή. 

Η παλιά θεωρία του Dvornil< για την ανάμειξη του Φωτίου στο «σχέδιο φωτισμ . 
ου των 

Σλάβων», που επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει την έρευνα, φαίνεται να ν'.. ι,r 
λ.1\λJJ μ Ι~ει 

μπροστά στη βεβαιότητα ότι τέτοιου είδους προγράμματα ήταν υπόθεση της Αυλη' ς" ~ . . ιουτο 
είναι έκδηλο στον «Βίο» του Κωνσταντίνου, όπου ο πατριάρχης δεν φαίνεται πουθενα' '" . 

, εν .. 
ο αυτοκράτορας είναι «πανταχού παρών» )] στις εντολές και στις αναθέσεις διπλωματικών 

αποστολών στον Φιλόσοφο. ο οποίος παντού στο κείμενο αναφέρεται με αυτόν και κανέναν 

άλλο τίτλο32 • 

Η έκφραση του πνευματικού κόσμου του Χριστιανισμού αποτελούσε ασφαλώς δέλεαρ 

(Κύριλλος και Μεθόδιος οι Θεσσαλονικείς φωτισταί των Σλάβων. Θεσσαλονίκη 21988) και Γιάννα 
ΜαλΙΥ.ι.ούδη (Η παρουσία του Μεσαιωνικού Ελληνωμού στην Κεντρική Ευρώπη. Το ε" ... -ιολιτιστι,.l 
έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, Θεσσαλονίκη 1997) κυρίως για τη\' 
παρακολούθηση της πορείας των αδελΦών Κωνσταντίνου και Μεθοδίου προς τη Μοραβία και τη 

Ρώμη. 

29 Για το όλο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου , βλ. Β(ος, Σημειώσεις, σ. 159, ση μ. 4, 
Βλ., επίσης, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Γιατί το Βυζάντιο, Ae'lva ' 2009, σ. 185- 186. 
30 Η αναφορά, μΔνο ]UG φορά [βλ. Βίος, σ. 51 (κεφ. 4)[, του μετέ.;τειτα Πατριάρχου Φωτίου (πρβλ. Ρ. 

Lemerle, ό...ι'"[., ο. 141 και 159) ως διδασκάλου του Kωνσταvτίνoυ παρα..-ιέμι-ιει σε ει-ισχή που ο Φώτιοι:; 
ως κοσμικός διέθετε «κύκλο»μαθητών, έστω ως διδάσκαλος που ποτέ δεν έφερε «τον τίτλο του κα~ 

θηΥllτή σε δημόσια ε" .. ,τα(δευσψ> (βλ. ό_ιτ., σ. 160). Η άποψη του Ρ. Lemerle ότι ο Φώτιος εργαζόταν 

«ανεξάρτητα ωτό οποιαδήποτε διδακτική δραστηριότητα» (ό.π., σ . 174) αντιβαίνει προς τα λεγόμε

να του ίδιου: «Όταν έμενα στο σπίτι μου, κολυμπούσα μέσα στην πιο τερπνt'l ευχαρίστηση, βλέπο

ντας τον ζiιλο εκείνων που σπούδαζαν (των μωιθαν6ντων), τη ζέση εκείνων που έθεταν ερωτι'lσεις. 

την προθυμία εκείνων που αι-ιαντούσαν ... Γιατί τέτοιος Ιlταν ο χορ6ς που σύχναζε στο οπ(τι μου. 

(ό.π., σ. 175). Ο Ρ. Lemerle καταλiΙΥεΙ: «Ήταν ένα είδος ιδιωτικού κύκλου, ένας πνευματικός όμιλος 

ή ακαδημία, της οποίας ο Φώτιος '1ταν η ψυχίι και το σπίτι του 11 έδρα της" . Δεν αποτολμά να 

χαρακτηρίσει τον «κύκλο» Σχολiι ούτε και τη συγγραφικΙΊ δραστηριότητα του Φωτίου (το Λεξικόιι 

και τη 8ιβλιοθιίκη) ως έργα προοριζόμενα για διδακτική χρήση. Ωστόσο, το συμπέρασμα είναι ότι 

ο Φώτιος «υποδηλώνει ότι <οί μαθηταί> ασχολούνταν {και} με κοσμικές επιστιΊμες» (δ.π., σ. 177), 
Όσο για την αναφορά του πατριάρχη Ιωάννου Γραμματικού (βλ. Βίος, σ. 53 (κεφ. 5), δεν δηλώνει 

τίι-ιοτα άλλο από τη σχέση του Κωνσταντίνου με έναν ακόμη από τους τρεις μεγάλους λογΙους του 

Ψ" αι. (βλ. Δ. Γόνης, «ο διάλογος του αγίου Κυρίλλου με τον πρώην πατριάρχη Ιωάννη τον Γραμ

ματικό» , Επιστ. Επετ. Θεολ. Σχ. Πανε.ι-τ. Αθηνών, τόμ.. ΚΘ" Τιμητικόν αφιέρωμα εις Σάββαιι Χ. 

ΑΥουρίδην, AO'lvaL 1994. σ. 253-264). 
31 Βλ. Βίος, σ. 52 (κεφ. 4): «πήγε στην αυτοκράτειρα και της είπε: ' αυτός ο νεαρός Φιλόσοφος ... ' •. ο. 
60 (κεφ. 8): «Τότε κάλεσε ο αυτοκράτορας τον ΦιλόσοΦο ... »· σ. 80 (κεΦ. 14): «έστειλε [γράμμα] στον 

αυτοκράτορα Μιχαήλ ... ο αυτοκράτορας λοιπόν, αφού συγκάλεσε συμβούλιο , κάλεσε τον Κων-

σταντίνο τον Φιλόσοφο ... ο αυτοκράτορας του απάντησε πάλι μαζί με τον Βάρδα, τον αι,ό μητέρα 
θείο του ... »· σ. 89 (κεφ. Ι 8): «Από εδώ και πέρα δεν θα ε(μαι υπηρέτης ούτε του αυτοκράτορα ούτε 
και κανενός άλλου επάνω οτη γη ..... - υπονοείται άρχοντος με εξουσία πάνω στη γη, προφανώς 

κοσμικού ηγεμόνα. 

32 Μέτρησα 87 αναφορές στο κείμενο του «Βίου» με την προσωνυμία Φιλόσοφος να αποδίδεται 
στον ΚωνσταντΙνο. Για την κοσμικΊΊ παιδεία του Κωνσταντίνου, βλ. Χ. Παπαγεωργίσυ. «Μη θεολσ

γικές σπουδές και ενδιαΦέροντα του Κωνσταντίνου 'φιλοσόΦου' , αδελΦού Μεθοδίου», Πρακτικά 
Συνεδρίου προς τιμ1]}! τω}ι αγίων αυταδέλΦων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, φωτι

στών των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 10-/5 Μαϊου 1985, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 351-357. 
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από τους ξένους προς τους Βυζαντινούς, αλλά το όνομα του Κωνσταντίνου, που συνδέθηκε 

με εκείνο του Κυρίλλου33 , ελάχιστα συνδέεται με το Πατριαρχείο. Απεναντίας, η παρουσία 

του συνδέεται με την κοσμική δράση του Φιλοσόφου, αφού και η καταξίωσή του ως αγίου 

συνέβη πέρα από τα όρια της επίγειας ζωής του. ·Ενας βαθιά μορφωμένος διδάσκαλος 

στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν δυνατόν να μην έχει συλλάβει το δικό του ΠΡοσωmκό 

εκπαιδευτικό όραμα που θεωρούσε απαραίτητο για την παιδεία των ανθρώπων που θα ήταν 

ικανοί να συνεχίσουν τις απαιτητικές υπηρεσίες του κράτους στο επίπεδο των επαφών με 

αλλόγλωσσους λαούς και διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Γι ' αυτό ο Κωνσταντίνος συγκροτεί τη δική του «Σχολή» με την έγκριση του αυτοκράτορα. 

Η φράση «και έκάθισεν έν τφ Άποστόλφ»34, όπως και να ερμηνευτεί.3S, σημαίνει ότι ο 

Κωνσταντίνος τοποθετήθηκε σ' έναν χώρο που συνδέεται παραδοσιακά με εκπαιδευτική 

διαδικασία, για να οργανώσει το δικό του διδακτικό πρόγραμμα, να εφαρμόσει τη διδακτική 

μέθοδο της προσέγγισης των αλλόγλωσσων λαών και να φέρει τους μαθητές του στο επίπεδο 

της ικανότητας να κατανοήσουν το όχημα της μετακένωσης του βυζαντινού πολιτισμού 

στους πολιτισμούς του «άλλου», όπως θα λέγαμε σήμερα. 

Η ενότητα του «Βίου» που μας παρουσιάζει τις ασχολίες του Κωνσταντίνου στο συμβατικό 

«Σχολείο των Αγίων Αποστόλων»36 δεν απηχεί την απόσυρσή του , όπως υποθέτουν ορισμένοι, 

στη μοναστι .... ." ησυχία - ανεξαρτήτως αν κατά διαστήματα επισκέπτεται τον αδελφό του για 

αναψυχή ή αν αργότερα τον θέλε ι ως συντροφιά στα ταξίδια του - , αλλά κρύβει πολύπλοκα 

33 Το όνομα Κύριλλος προσαρτάται φυσικά nEV11vta ημέρες πριν (].ο-ιό τον θάνατό του κατά τη 

μovaXLX1l μετονομασία του. 

34 Βλ Βίος, σ. 79 (κεφ. 13): 4<0 Φιλόσοφος ήρθε στη βασιλεύουσα και αφού συναντήθηκε με τον 
αυτοκράτορα, ζούσε χωρίς tagaxil, στον ναό των Αγίων Αποστόλωνν. Η ελληνικιι α..-rόδοση της 

φράσης «καθεζόμενος έν τφ ναφ τών Άγίων Άποστόλων» α..ίοτελε( μέγα πρόβλημα: α) αν η τοποθέ

τηση του Κωνσταντίνου ilt av στον ναό των Αγίων Αιίοστόλων εντός του Παλατιού (βλ. Fr. Dvomik, 
Byzantine Missions among the Slavs, S.S. Consrantjne-Cyril and Method ius, Ruιgers Universiry Press 1970, 
σ. 8 Ι ) ή εκείνου που μαρτυρείται ως σχολείο και στον 12D αιώνα [βλ. R. Bro\vning, "The Patriarchal 
SchooJ ar Constantinople ίιι the T\velfth Century", ByzatIrio/l 32 (1962) ] 76-177 (= var. repr. , LOlldon 1977, 
χ). πρβλ. G. Doney, "Descriprion of rhe Church οΓ rhe Holy Apostles aI Consranrinople", T"αιIsactioIIs oftlIe 
AI1Ier;carI P/Iίlosop/Iical Sociel)l, n.S. 47:6 (1957) 855-924] και β) αν Q Κωνσταντίνος ανέλαβε διδακτικά 

καΟΙ1κοντα σε υποτιθέμενο ανώτατο ίδρυμα κρατικού xagaxti1Qa (βλ. επόμενη σημείωση). Οπωσ
δi}J"totE όμως κά.ιίοια σπουδαία υπηρεσία της αυλής θα προσέφερε στη νέα του θέση. 

35 Βλ. Ρ. Lemerle, δ.Π .. σ. 140-141 και σ. 382, σημ. 51-55. Β. Κατσαρός , Ιωάννης Κασταμονίτης, σ. 

166-167, mιμ.. 23. Βίος , Σημειώσεις , σ. 129, σημ. 3. Η προσφορά ενός «καθίσματος» και μάλιστα 
στους χώρους ενός ναού εντός του περιβόλου του βυζαντινού παλατιού, όπου ο Κωνσταντίνος θα 

έβρισκε την ησυχία του , απαλλασσόμενος από τις πρακτικές δυσκολίες και το βάρος των αποστο

λών, για να αφοσιωθεί στα δικά του προσωπικά ενδιαΦέροντα, ίσως σημαίνει κάποια ωφελιμότερη 

ενασχόληση για την αυτοκρατορική αυλΙ1 από τη μοναστική ιδιόt1μα που του αποδίδουν οι θεολο

γικές ερμηνείες περί μοναΧΙΚΙ1ς ησυχίας και προσευχlις. 

36 Β . Κατσαρός, «Προδρομικοί 'θεσμοί' για την οργάνωση της ανώτερης εκπα(δευmις της εποχής 

των κομνηνών (].οίό την προκομν11"εια περίοδο», στο Η Αυτοκρατορία σε κρίση ω· το Βvζάντw τον 

110 αιώνα ( 1025-1081). flρακr:ικά Διεθνών Συνεδρίων Ι ΒΕ Ι ΕΙ Ε, AelJVa 2003, σ. 453-454, σημ.. 59. 
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εποπτικά καθήκοντα σε μια Σχολή που προσελκύει και ξένους φοιτητές στα μαθήματα, 

μαθήματα Διαλεκτικής37 και Μετάφρασης", ό,τι εφόδια χρειάζεται ένας καλός, μορφωμέν 

διπλωμάτης, για να τον κάνει «δυνατό στον λόγω)", Δείγμα της δικής του διαλεΚΤ\1(ήος 
δεινότητας αναγνωρίζουμε, όταν αντιμετωπίζει τους ετεροδόξους με επιχειρηματολογία πo~ 
αντλεί από κάθε τομέα επιστημών (από τη Νομικιι, την Ιατρική, την Ηθική Φιλοσοφία και 

κάθε χώρο Γνωσιολογίας)", Για τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στη μεταφραστική μέθοδο 

καταθέτει τις αρχές του, τόσο στον Πρόλογο της Μετάφρασης του Ευαγγελίου που σώθηκε 

στη σλαβική γλώσσα", όσο και στα περιεχόμενα των βιβλίων του που δεν σώθηκαν", Τα 

«διασκεύασε» (δηλαδή επιμελήθηκε την έκδοσή τους) ο αδελφός του Μεθόδιος, ο οποίος 

τα διαίρεσε σε 8 λόγους, και εκεί «θα δείτε τη δύναμη του λόγου [τη δοσμένη] από τη Θεία 

Χάρη, σαν μια φλόγα που καίει και τους αντιπάλους» 43. 

Ο Πρόλογος στη μετάφραση του Ευαγγελίου είναι ένα κείμενο <<μαν ιφέστω) για την τεχνική 

της μετάφρασης που ασφαλώς διδασκόταν στον «χορό» των μαθητών-συνεργατών του, Και 

μόνο αυτές οι λίγες προτάσεις και κρίσεις που μας σώθηκα"" θα μπορούσαν να κατατάξουν 

τον Κωνσταντίνο ανάμεσα στους σπουδαίους θεωρητικούς της μετάφρασης. Τέτοιου 

37 Ό.τι δηλαδ1', σπούδασε ο ίδιος κοντά στον Φώτιο και τον Λέοντα. Βλ. Βίος, σ. 5 J (χεφ. 4): « ... τη 
Διαλεκτική και όλα τα ΦιλοσοΦικά μαΘi,ματα ... ». 

38 Είναι γεγονός ότι 11 αΦΊηηση του «Βίου» τσποθετε( τη μεταφραστιχΊι ενασχόληση του Κωνστα· 
ντίνου αμέσως μετά την εγκατάστασι, του σε χώρο συνδεόμενο με τον ναό των Αγ(ων Αποστόλων. 

Η Q.ιτoμόνωση «μαζί με τους άλλους συνεργάτες» [Β(ος, σ. 80 (κεφ. Ι 4) και Βίος, Σημειώσεις, σ, 

137, σημ. Ι 7] δεν σημαίνει μοναστικlΊ CΙί'τoμόνωση, σημαίνει συυ,ογική εργασία με την εποπτεαι 
κά.ι'τοιου ειδlΊμονος που «τότε συνέθετε τα γράμματα και άρχισε να γράφει τον ευαγγελικό λόγο_ 

(ό.π .. ο. 81). ΟπωσδiΡι:οτε η φράmι «'Εν άΡΧ1111ν ό Λόγος και ό Λόγος ην πρός τον Θεόν. και Θεός 
ην ό Λόγος ... ,» δεν είναι πρωτότυπος. αποκαλυπτικός γραπτός λόγος του Κωνσταντίνου . ΑοΦαλώς 

είναι μεταφραστικός λόγος του Ευαγγελίου του Ιωάννη, το πρώτο δείγμα μετάφρασης οε σύ\'tομο 

χρονικό διάστημα παραγωγίις (Βίος, Σημειώσεις, σ. 139. mlJ.L 20). που προσΦέρειστον αυτοκράτορα 
το «συνεργείο μετάφρασης» με την Ειϊοπτεία του Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη και όχι σε 

εργαστίιρια Μονών της Βιθυνίας , όπως υποθέτουν οι Α. C. Lvov και Αντ.·Αιμ. Ταχιάος (βλ. A\"t.
Αιμ. Ταχιάος, ΠροβλtΊματα και προοπτικές στην έρευνα, ο. Ι 54 και σημ. 43. 44· πρβλ. του ίδιου. 
Β ίος, Σημειώσεις, ο. ] 39, οημ. ] 9). 
39 Πρβλ. Βίος, σ. 66 (κεφ. ]0): «Όσοι από εσάς λοιπόν εΙναι δυνατο( οτον λόγο, ενώ θα συζητάμε 

εμείς. αν μεν με καταλαβαίνουν, να λένε ότι έτσι είναι. και εκείνοι πάλι που δεν καταλαβαίνουν. να 

ρωτούν, και εμείς Οα τους απαντούμε» , με απόλυτη έκ-φραση διαλεκτικiις λογικής. 

40 Ό.π., ο. 66 (κεφ. 10). Βλ. και Βίος, Σημειώσεις, σ. 122, σημ. 4. 
41 Ό.π .. σ. 140, mlJl. 21. 
42 Β(ος. ο. 73 (κεφ. 10): «Όσοι όμως θελiισετε να αναζητί,σετε ολόκληρες τις συζητiισεις αυτών των 
Αγίων. θα τις βρείτε στα βιβλία ΤΟ\l. τα οποία διασκεύασε ο διδάσκαλός μας και Αρχιεπ{σl.ο.,.10ς 

Μεθόδιος, ο αδελΦός του Κωνσταντίνου του Φιλοσόφου, ο ο.ι'τοίος τα δια(ρεσε σε οκτώ Λόγους-. 

43 Αυτόθι. 
44 Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε από τον Α. VaiIIanI , Textes vieux-slaves, premiere partic: TexICS et 
Glossaire, Paris ] 969, σ. 63-64 και Deuxieme parιie: TraducLions et notes, σ. 52-54. Ελληνική μετάφραση 
Α ντ.-Αφ. Ταχιάου , Β(ος, Σημειώσεις, σ. ] 40, σημ. 2]. 
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είδους κείμενα που κατά τον Η. Hunger" εμφανίζουν « πλήθος γραμματικών εναλλαγών 

στην επιλογή των λέξεων και στη σύνταξη ήταν απόρροια της άρτιας εκπαίδευσης. Τη 

φορμαλιστική αυτή ουμανιστική κατάρτιση την αξίωναν <οι διδάσκαλοι> και από τους 

Βυζαντινούς διπλωμάτες»''. 

Διπλωμάτες φαίνεται ότι κατάρτιζε στο «Ανώτατο Σχολείο» του ο Κωνσταντίνος ο 

Φιλόσοφος και φαίνεται ότι την ίδια οργάνωση διδακτικής της μεταφρασΤΙΚ1iς μεθόδου 

εφάρμοζε και στις αποστολές του στη Μοραβία και μετά στην Παννονία", όπου το κήρυγμα 

των αδελφών στα πλήθη υποχωρεί σε σημασία μπροστά στην οργάνωση στις χώρες αυτές 

ειδικών «σχολείων», με συστηματική μεταφορά εκπαίδευσης στον ερμηνευτικό λόγο, 

ασκώντας τους «νέους διδασκάλους-μεταφραστές» που θα διέδιδαν το νόημα της διδαχής 

τους στο πλήθος, για κείμενα που οι μεταφράσεις τους πραγματοποιήθηκαν αρχικά στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Το μεταφραστικό έργο, για να συντελεστεί, χρειάζεται χρόνο, μόχθο και ειδικά βιβλία 

που θα υπήρχαν σ' ένα καλά οργανωμένο Τμήμα Εργαστηρίου ή Σχολής που κατάρτιζε 

τους μελλοντικούς μεταφραστές με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να μετακενώσουν τον 

βυζαντινό στον «ξένο» πολιτισμό. Αυτό ήταν το όραμα του Κωνσταντίνου Φιλοσόφου και η 

προσπάθειά του στο βάθος της πολιτικής επιλογής του Βυζαντίου' να επιβάλει το δικαίωμα 

του Σλαβόφωνου κόσμου να εκφράζεται ελεύθερα στη γλώσσα του, χωρίς τις δεσμεύσεις 

της «τριγλωσσίας»48 και τους φραγμούς των ιερών γλωσσών. Γι ' αυτόν τον στόχο, τόσο 

η Κωνσταντινούπολη, όσο και η Ρώμη βοηθούσαν τον ίδιο για την επιτέλεση του σκοπού 

του. Κι αυτό το πέτυχε μέσα από δύσκολες περιπέτειες, σ' ένα ρευστό ιστορικό περιβάλλον. 

Αυτή, άλλωστε, είναι η τέλεια διδασκαλία στην ιστορία των πολιτισμών της ανθρωπότητας 

η ανθρωπιστική μετακένωση της παιδείας, παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο που γνώριζε ότι 

ορθώνει η βαρβαρότητα, η έλλειψη δηλαδή γραμματικοσυντακτικής και λεκτικής παιδείας 

και όχι η νοοτροπία και ο πολιτισμός του «άλλου». 

45 Βλ. Η. Hunger, ΒυζαντινlΊ Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμο Β' 

(κεφ. 6. Φιλολογία, μτφρ. r. Χ. Μακρή), Αθήνα 1992, ο. 375. 
46 ΑυτόΘι. 
47 Εννοείται ότι στις χώρες αυτές υπήρχε κάποιο σύστημα στοιχειώδους εκπαΙδευσης, βλ. Βίος, 

Σημειώσεις, σ. 148, mιμ. 18. 
48 Για το δόγμα της τριγλωσσίας, βλ. Γιάννας Μαλιγκούδη, Η παρουσία του Μεσαιωνικού Ελληνι. 

σμού στην ΚενΤΡΙΚ11 Ευρώπη , σ. 16 και σημ. 39,40. Πρβλ. Βίος, Σημειώσεις, σ. 150, σημ. 6. 
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ΤΙΙ Ε TRAj\SLATlO~ "LABORAΤORY" Of ΤιI[ PIIILOSOPIIER CO'SΤA'II~E" Ι'i ΤΗ[ CHURCII 

OF ΤΗΕ Hol..\ APOSΤLES l"i CO'\SΤA \T"OPLE 

SUMMARY 

ΤΙle lranslat ioll work of COl1stantine Cyril tllC Philosopher 3nd I,i s brothcr Methodius is amazing ίη 

qιIantiry and qualit'y aIld adds Ιο rJ1C suspicion tl1a1 Il1is \voι-k coιI ld 110! possibly be donc en rOUle bUI 

IllfOιIgh a perιl1allent organ isation οΓ a special translation ccntcr \νίιΙ, partncrs initiated ίηιο Ihe secrcιs 

ofthe creation of Il1i s great \vork. Tl1is papcr aiJns 10 clarify soJnc poinlS of interest and seeks solutions 

[or the arca ίη \vIlich such a great project was organised. 
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