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წინასიტყვაობა

2004 წელს მონოგრაფიის სახით გამოიცა ჩემი რვაწლიანი სამეცნი-
ერო მუშაობის ამსახველი ნაშრომი – „რიტორიკისა და თარგმანის თე-
ორია და პრაქტიკა გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ქართული 
თარგმანების მიხედვით“. მასში, ექვთიმე ათონელისა და ეფრემ მცირის 
თარგმანების შესწავლის საფუძველზე, გაანალიზებული იყო ათონისა 
და შავი მთის (ანტიოქიის) საღვთისმეტყველოლიტერატურული სკო-
ლების მასალები. 

მონოგრაფიაში საფუძვლიანად დამუშავდა ბიზანტიური რიტორი-
კისა და ეფრემ მცირის კოლოფონების მიმართების, ასევე, ელინოფილო-
ბის (ტერმინი ელინოფილობა ბიზანტინისტთა მიერ შემოღებულ იქნა 
სპეციალურად ქრისტიანული მწერლობისათვის) სხვადასხვა ასპექტთან 
დაკავშირებული პრობლემები, მაგრამ ნაშრომში სრულად ვერ აისახა 
თეორიული საკითხები. შესაბამისად, სამომავლო საქმედ დარჩა ეფრემ 
მცირის მთარგმნელობითი კონცეფციისა და პრაქტიკის ცალკეულ თავი-
სებურებათა შესწავლა, რასაც რამდენიმე სტატია მივუძღვენი. 

სწორედ ამ სტატიათა კრებულს წარმოადგენს წინამდებარე წიგნი, 
რომელიც ბიზანტიური კულტურითა და ძველი ქართული ლიტერატუ-
რის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს შესაძლებლობას მის-
ცემს, ბერძნული მასალების ქართული თარგმანების მიხედვით თვალი 
გაადევნოს შუასაუკუნეების ბიზანტიურქართულ სააზროვნო სივრცეში 
მიმდინარე პროცესებს. 

მადლიერებით მინდა მოვიხსენიო აწ გარდაცვლილი მეცნიერები, 
პროფესორები: სიმონ ყაუხჩიშვილი (რომელმაც საფუძვლიანად გამაც-
ნო ბიზანტიური კულტურის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის, გეორ-
გიკაში გამოქვეყნებული ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართვე-
ლოს შესახებ), ალექსანდრე ალექსიძე (რომელმაც მაზიარა ბიზანტიურ 
კულტურას და, განსაკუთრებით, კაპადოკიელ მამათა მემკვიდრეობას; 
სწორედ მან აღმომაჩენინა გრიგოლ ღვთისმეტყველის სრულიად განს-
ხვავებული, ადრეული ქრისტიანული არალიტურგიკული პოეზია), აკა-

ვუძღვნი ჩემს საყვარელ დედას,  
მერი მურვანიძეს
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კი ურუშაძე (რომელმაც ანტიკურ სამყაროს მაზიარა, რაც ასევე ძველი 
კოლხეთის შესახებ ინფორმაციასაც გულისხმობდა), ირაკლი შენგელია 
(სახარების ძველი ბერძნული და ლათინური ტექსტების გაცნობისათ-
ვის, ძველი ქართული თარგმანების მიმართ განსაკუთრებული სიყვა-
რულისათვის), ასევე, ივანე იმნაიშვილის, კორნელი დანელიას, ბაქარ 
გიგინეიშვილის, ზურაბ სარჯველაძის ბიბლიის ძველი ქართული თარგ-
მანებისა და სხვ., ელენე მეტრეველი (რომელმაც საშუალება მომცა, მე-
მუშავა არა მხოლოდ გრიგოლ ღვთისმეტყველის ლიტერატურულ მემკ-
ვიდრეობაზე, არამედ ეფრემ მცირის კოლოფონებზე, და ასევე ეფთვიმე 
ათონელზეც), ლევან მენაბდე („ქართული მწერლობის კერებითა“ და სა-
ლექციო კურსებით შუასაუკუნეების ქართულ კულტურაზე სისტემური 
წარმოდგენის შექმნისათვის); ასევე თინა ყაუხჩიშვილი (ბერძენ ავტო-
რებზე, განსაკუთრებით არისტოტელეს რიტორიკაზე ლექციების გამო) 
და ციალა ქურციკიძე (ძველ ქართულ ენაზე შემონახული ბიბლიისა და 
ჰომილიების შესანიშნავი გამოკვლევებისათვის); ნათელა სოხაძეს და 
სხვებს ანტიკური და ბიზანტიური კვლევისათვის.

ასევე მადლობას ვუხდი ცნობილ მეცნიერებს: პროფესორებს – რის-
მაგ გორდეზიანს, ელგუჯა ხინთიბიძეს, ასევე რევაზ სირაძეს, გრივერ 
ფარულავას (რომლებიც ანტიკურბიზანტიურქართულ ლიტერატუ-
რულ ურთიერთობებზე, საერო და სასულიერო მწერლობათა მიმართე-
ბის პრობლემებზე ათეული წლების განმავლობაში ნაყოფიერად მუშა-
ობენ); ელგუჯა ხინთიბიძე იყო ხელმძღვანელი ჩემი საკანდიდატო დი-
სერტაციისა, რომელიც გრიგოლის ადრეულ არალიტურგიკულ პოეზიას 
შეეხებოდა; მადლიერი ვარ ზაზა ალექსიძისა და ბუბა კუდავასი, ხელ-
ნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელების, წლების განმავლო-
ბაში ხელნაწერებზე მუშაობისას გაწეული დახმარებისათვის; მადლობა 
იუსტინე მოსეს, რომელთან ერთადაც ვიმუშავე ბასილი დიდის, გრიგოლ 
ღვთისმეტყველისა და გრიგოლ ნოსელის კულტურული მემკვიდრეობის 
შესასწავლად, ბერნარ კულის – ჩემს ბელგიელ კოლეგას, რომელთან 
ერთადაც ვიკვლიე შუასაუკუნეების ფილოსოფიური და რიტორიკული 
ტერმინოლოგია, ეფთვიმე ათონელი და ეფრემ მცირე; მადლობას ვუც-
ხადებ საყურადღებო შენიშვნებისათვის ფილოლოგიის მეცნიერებათა 
დოქტორებს, ბერძნულბიზანტიური სამყაროს მკვლევარებს – ნელი 
მახარაძეს, ლიანა კვირიკაშვილს, თამარ მესხს და სხვ., თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტების პროფესორებს: მზექალა შანიძეს, დამანა 
მელიქიშვილს, თინა დოლიძეს, გვანცა კოპლატაძეს, მაგდა მჭედლიძეს, 
ანა ხარანაულს, დარეჯან თვალთვაძეს, ვიქტორია ჯუღელს, ასევე,  თა-
მარ ოთხმეზურს, მაია მაჭავარიანს, ლელა ხოფერიას, ლელა ალექსიძეს, 
ნინო მელიქიშვილს, მაია რაფავას, ნანა ჩიკვატიას, ზაზა სხირტლაძეს, 
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დარეჯან კლდიაშვილს; ჰიმნოგრაფიის სპეციალისტებს: ლილი ხევსუ-
რიანს, ლალი ჯღამაიას, ეკა დუღაშვილს, ლაურა გრიგოლაშვილს, ლელა 
ხაჩიძეს, ნინო ნაკუდაშვილს, მაგდა სუხიაშვილს, დალი დოლიძეს; ლი-
ტერატურის თეორიის სპეციალისტებს: ირმა რატიანს, მაკა ელბაქიძეს, 
თამარ ლომიძეს, შარლოტა კვანტალიანს, თინათინ ბოლქვაძეს, გაგა 
შურღაიას, რუსთველოლოგებს: მარიამ კარბელაშვილს, ნესტან სულა-
ვას, ელგუჯა და ზაზა ხინთიბიძეებს და სხვ. განსაკუთრებით, ილიას სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს – გიგი თევზაძეს, ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა დოქტორებს – ნინო დობორჯგინიძეს, ბელა წიფურიას, 
ლევან გიგინეიშვილს, იზაბელა ქობალავას, შუქია აფრიდონიძეს, ნინო 
აბაკელიას, ნინო ჭიჭინაძეს, ზურაბ კიკნაძე, მერაბ ღაღანიძეს, ირმა ყა-
რაულაშვილს და სხვ. (რომელთაც უანგარო დახმარება გამიწიეს სამეც-
ნიერო მუშაობაში), ასევე ექვთიმე კოჭლამაზაშვილს, ედიშერ ჭელიძეს 
და სხვებს ძველი ქართული ტექსტების შესანიშნავი გამოცემებისათვის; 
დაბოლოს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ 
თამარ ჩუბინიძეს და ცირა კილანავას წინამდებარე სტატიების, წინა-
სიტყვისა და შესავლის რედაქტირებისათვის.
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შესავალი

გამორჩეული წმინდა მამის – გრიგოლ ნაზიანზელის (ღვთისმეტყვე-
ლის) – მრავალფეროვანი შემოქმედების შესწავლა ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კორნელი კეკე-
ლიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში მისი პოეზიითა და ჰომილე-
ტიკით დავიწყე (ამას მოჰყვა სხვა კაპადოკიელ მამათა მემკვიდრეობის 
კვლევა). ამ დროს აკადემიკოს ელენე მეტრეველის ხელმძღვანელობით 
მკვლევართა ჯგუფთან ერთად ვმუშაობდი ხელნაწერთა ინსტიტუტის 
მასალების საერთაშორისო გამოცემებზე სერიაში „Corpus Christianorum“, 
რომელიც ბელგიაში გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ძველი 
ქართული თარგმანების შესწავლის მიზნით შედგენილი გრძელვადიანი 
(25წლიანი) საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში ხორციელდებოდა. 

შუა საუკუნეების ქრისტიანული აზროვნებისა და ლიტერატურისთ-
ვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა IV საუკუნის კაპადოკიელი წმინ-
და მამის – გრიგოლ ღვთისმეტყველის – მრავალფეროვანი მემკვიდრე-
ობა. მისი შემოქმედებისადმი ინტერესი არასოდეს განელებულა, თუმცა 
სისტემური მეცნიერული კვლევა მხოლოდ XX საუკუნიდან დაიწყო. 

ქართული მედიევალური მთარგმნელობითი სკოლებისთვის გამორ-
ჩეულად საინტერესო აღმოჩნდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ლიტურგი-
კული და არალიტურგიკული პოეზია (ამ წმინდა მამის სამწერლობო ენა 
განსაკუთრებული პოეტურობით გამოირჩევა, მისი პროზაული ტექსტე-
ბიც კი რიტმულობით ხასიათდება). ქართულად ეს ნაწარმოებები თარგ-
მნეს ეფთვიმე ათონელმა და ეფრემ მცირემ.

ეფთვიმე ათონელი და ეფრემ მცირე ორი დიდი სამწიგნობრო კერის 
– ათონისა და შავი მთის/ანტიოქიის – სკოლის მესვეურები და წარმ-
მართველები იყვნენ. მათ აქტიური ურთიერთობა ჰქონდათ თავიანთი 
დროის მოწინავე ბერძენ მეცნიერებთან და ხელი მიუწვდებოდათ, აგ-
რეთვე, ბერძნული ხელნაწერების მდიდარ ბიბლიოთეკებზე როგორც 
კონსტანტინეპოლსა და ათონზე, ასევე საკვირველ მთასა და ანტიოქი-
აში (საპატრიარქოს ბიბლიოთეკაზე) და ამდენად, ხელნაწერების უძვე-
ლესი და საუკეთესო ნუსხების შერჩევის საშუალება ჰქონდათ.

გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებანი ქრისტიანული მწერლობის 
მქონე თითქმის ყველა ენაზეა თარგმნილი (ლათინურად, სირიულად, 
სომხურად, კოპტურად, ქართულად, არაბულად, ძველ სლავურად). კა-
ბადოკიის ქალაქ ნაზიანზში დაბადებულ და მოღვაწე გრიგოლს ღვთის-
მეტყველი (Θεολόγος) ეწოდა 380 წ. კონსტანტინეპოლში 5 თეოლოგი-
ური სიტყვის (Or. 27-31) წარმოთქმის შემდეგ, როცა ის ეკლესიის რეორ-
განიზაციისათვის მიიწვიეს არიანობის მიმდევარ იმპერატორ ვალენტის 
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სიკვდილის შემდეგ. გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიები (მათი რიცხვი 45-
ია) და ეპისტოლეები (სულ 245) სხვადასხვა თემებს ეხება: მისივე ბიოგ-
რაფიას, სამებას, ლოგოსის და სული წმიდის ღვთაებრიობას, ქრისტეს 
ორბუნებოვნობას, ფილოსოფიურ მოძღვრებებს, პოლემიკას IV საუკუ-
ნის კონსტანტინოპოლში ორთოდოქსულ ეკლესიასა და ერეტიკულ მიმ-
დინარეობებს შორის (არიანობა, ევნომიანობა და სხვ. Or 20, Or 29, Or 
33). გრიგოლმა პირველმა მიუსადაგა სამების ჰიპოსტასებს: ἀγεννησία, 
γέννησις, ἐκπόρευσις, მარიამს – θεοτόκος (Or. 25, 16).1

მის ჰომილიებსა და ეპისტოლეებში ქრისტიანული დოგმატები ზო-
მიერი აზიანისტური რიტორიკისათვის დამახასიათებელი ლაკონიზმი-
თაა გადმოცემული, რაც ქმნის კიდეც ამ წმინდა მამის სტილის თავისე-
ბურებას. გრიგოლ ღვთისმეტყველი მიჩნეული იყო კაბადოკიელ მამათა 
შორის ყველაზე დიდ რიტორად. მას ბიზანტიური დროის „ქრისტიან დე-
მოსთენესაც“ უწოდებდნენ2. გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებებზე 
იწერებოდა რიტორიკული, მითოლოგიური, დოგმატური, თეოლოგი-
ური და სხვა სახის კომენტარები, რომელთა სპეციფიკასაც ხშირად ეპო-
ქის ინტერესები განაპირობებდა.

გრიგოლის თხზულებების გამორჩეულ ნიშნად განსაკუთრებულ პო-
ეტურობას მიიჩნევენ როგორც ფორმის, ისე შინაარსის თვალსაზრისი-
თაც. მისი პროზის პოეტური რიტმულობის გამო ეს ტექსტები საფუძვ-
ლად დაედო შემდგომი დროის საეკლესიო ჰიმნებს – დოროთეუს მაი-
უმელის, იოანე დამასკელის, კოზმა მაიუმელის და სხვა ანონიმ ავტორთა 
ლექსებს.3 

გრიგოლ ღვთისმეტყველმა ძველ ფორმაში ახალი იდეური შინაარსი 

1 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenfäter, Freiburg, 
Basel, Wien, 1966. S. 302. J. Quastern, Patrology. The Golden Age of Greek Patristic Litera-
ture, Washington, 1960, p. 236, 253, 240.

2 E. Norden, Scholia in Gregorii Nazianzeni orationes inedita, in: Hermes. Zeitschrift für Clas-
sische Philologie, 27, 1892, S. 606-612. E. Norden, Die antike Kunstprosa vom VI Jahrhundert 
V.Chr. bis die Zeir der Renaissance, Bd.I, Bd.II, Leipzig, Berlin, 1918. M. Guignet, St. Greg-
ory de Nazianze et la Rhetorique, Paris, 1911. С. С. АВЕРИНЦЕВ, Классическая греческая 
философия как явление историко-литературного ряда, в сб.: Новое в современной 
классической филологии, Москва, 1979, с. 41-81. А. Д. АЛЕКСИДЗЕ, Литература ХI-ХII 
вв., в кн.: Культура Византии, вторая половина VII-ХII вв., под ред. С. В. Удальцовой, Г. 
Г. Литаврина, M., 1989, с. 153-215.

3 ჰომილიებში მითოსური სახეები ანტითეზების აგებაშია გამოყენებული, მიუხედა-
ვად იმისა რომ, ჰომილიები – საუფლო და წმინდანთა დღესასწაულებზე საკითხავია: 
შინაარსის მიხედვით სადღესასწაულო (Or. 1, 38, 39, 41, 44), ხოტბაშესხმანი (Or. 21, 
24), ეპიტაფიები (Or. 8, 18, 43), აპოლოგეტური (Or. 4, 5) და სხვ. იხ. ეფრემის განმარ-
ტება: „ომილია ესე იგი არს ზეპირ ზრახუა“, A 292, 219r და სხვ.



14

გამოხატა; მან ანტიკური მწერლობის ლექსიკა, ჟანრები, საზომები, სტი-
ლისტური ნორმები და ხერხები ქრისტიანული იდეოლოგიისთვის გამო-
იყენა და ყველაზე უკეთ შეათავსა ელინიზმი და ქრისტიანობა. რიტო-
რიკას იგი გაეცნო კაპადოკიის კესარიის სკოლაში, შემდეგ პალესტინის 
კესარიაში და ალექსანდრიაში. გრიგოლმა 10 წელი დაყო ათენის აკა-
დემიაში (მისი მასწავლებლები იყვნენ სოფისტი რიტორები: ლიბანიოსი, 
ჰიმერიოსი, და პროერესიოსი), სადაც ეზიარა ანტიკურ ფილოსოფიას, 
ლიტერატურას, რიტორიკას, ეპისტოლოგრაფიას, კლასიკურ ლექსთწ-
ყობას. გრიგოლი არის ერთადერთი პოეტი IV საუკუნის დიდ თეოლო-
გებს შორის.4 ის ქრისტიან ავტორებს შორის ყველაზე მეტადაა ანტი-
კური კულტურის კატეგორიების მიხედვით მოაზროვნე მოღვაწე, ე. წ. 
ელინოფილი მოაზროვნე.5

ქრისტიანული განათლებისა და იდეოლოგიის საბოლოო გამარჯ-
ვების მიზნით, იუსტინიანეს, ბრძანებით 529 წ. დაიხურა ათენის აკადე-
მია, წარმართული კულტურის უძველესი კერა, მაგრამ ლიტერატურაში 
კვლავაც მიმართავენ ანტიკურობიდან მომდინარე სახეებისა და ფორმე-
ბის გამოყენებას.6 

XI ს.ში წესდება სამი იერარქის (გრიგოლ ღვთისმეტყველის, ბასილი 
დიდისა და იოანე ოქროპირის) ერთად ხსენების დღესასწაული, რომელ-
ზედაც პასუხისმგებელია იოანე მავროპუსი – კონსტანტინეპოლის უნი-
ვერსიტეტის დამაარსებელი, ფილოლოგი და მჭევრმეტყველი (საუბარია 
მის ხილვაზე 1084 წ. სამი იერარქის თანასწორი პატივის შესახებ). მისი აზ-
რით, სამი იერარქის შემოქმედების საშუალებით აღდგა ჰარმონია სიტყ-
ვასა და სულს, ფილოსოფიათეოლოგიასა და რიტორიკას შორის (Λόγος-
λόγοςს შორის), რაც აკლდა სახარებას.7 სამი იერარქი არა მხოლოდ თე-
ოლოგიური მოდელებია ბიზანტიისათვის, არამედ – რიტორიკული. 

4 Л.А. ФРЕЙБЕРГ, Литературная критика в эпоху александрийской обра зованности, в 
кн.: Древнегреческая литературная критика, Москва, 1975, с. 185-216. Л. А. ФРЕЙБЕРГ, 
Византийская литература второй половины IX-XII вв., в кн.: Памятники византийской 
литературы IX-XII веков, M., 1969,  с. 7-38. G. Florovsky, Creation and Redemption. Col-
lected Works, vol.3, Belmont, Mass.1976. 

5 С.С. АВЕРИНЦЕВ, Поэтика ранневизантийской литературы, М., 1977, с. 84; 8-9 და სხვ.

6 АРХИЕПИСКОП ФИЛАРЕТ (ГУМИЛЕВСКИЙ), Исторический обзор песнопевцев и 
песнопения греческой церкви, С.-Пб., (1995).

7 H.G. Beck, Antike Beredsamkeit und Byzantinische Kallilogia, Antike und Abendland, Bd. 
XII, Berlin, 1968, S. 95-96. G.L. Kustas, Studies in Byzantine Rhetoric (Analecta Blatadōn,17), 
Thessalonike, 1973, p. 124-125. გავიხსენოთ, რომ კაპადოკიელმა მამებმა და იოანე ოქ-
როპირმა განავითარეს ფილოსოფიური საფუძველი ქრისტიანული დოქტრინისათ-
ვის და რიტორიკული ფორმა – საკითხავისათვის. იხ. G.A.Kennedy, Greek Rhetoric 
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ამგვარად, ელინოფილობა ბიზანტიაში IV საუკუნიდანვე ძლიერ-
დება (უმთავრესად, კაპადოკიაში) და XI ს.ში მკვიდრდება. საქართვე-
ლოში ელონოფილური მიმდინარეობა მხოლოდ XI საუკუნიდან იწყება 
ეფრემ მცირის მოღვაწეობით შავ მთაზე (ანტიოქიაში) და გრძელდება 
არსენ იყალთოელისა და იოანე პეტრიწის შემოქმედებაში (სიტყვასა და 
სულს, ფილოსოფიათეოლოგიასა და რიტორიკას შორის).

ელინოფილობა აღმოსავლურ ქრისტიანულ ლიტერატურაში, უპირ-
ველეს ყოვლისა, არის კულტურული ორიენტაცია ბიზანტიურისაკენ 
და მისი სიახლეების შინაარსობრივი (თეოლოგიურფილოსოფიური) 
და ფორმობრივი (ენობრივსტილისტური, ტერმინოლოგიური და თე-
ორიული) ათვისება. ბიზანტიურ ლიტერატურაში კი პირველი საუკუნე-
ებიდანვე იდგა უარსებითესი და საკვანძო საკითხი, რაც გასდევდა მას 
არსებობის მანძილზე. ეს იყო ელინური განათლებისადმი დამოკიდე-
ბულების, რწმენისა და ცოდნის ურთიერთმიმართების საკითხი, ერთი 
სიტყვით, ენობრივკულტურული ელინურობის (ἑλληνίζειν) და მისი 
მიღებაარმიღების პრობლემა. იგი საბოლოოდ გააფორმეს ალექსანდ-
რიული სკოლის მოღვაწეებმა (კლიმენტი ალექსანდრიელი, ორიგენე), 
კაპადოკიელმა მამებმა (გრიგოლ ნაზიანზელი, ბასილი დიდი, გრიგოლ 
ნოსელი), აგრეთვე იოანე ოქროპირმა, ისიდორე პელუსიელმა და სხვ. 
მკვეთრად ჩამოყალიბებული და გარკვეული პასუხი გასცა ელინურობის 
პრობლემას გრიგოლ ღვთისმეტყველმა თავის შრომებში, განსაკუთრე-
ბით კი, იმპერატორ იულიანეს განმაქიქებელ სიტყვაში (Or. 4, c. 4-5. PG 
35, 536 A1-B13), სადაც მან ერთმანეთისაგან გამიჯნა რელიგიური ელი-
ნურობა და ენობრივ-კულტურული ელინურობა, ხოლო ეს უკანასკნელი 
ქრისტიანული განათლებისათვის აუცილებლად მიიჩნია.8 

თავად ევროპულ მეცნიერებაში არსებობს ორი მიმართულება. ერ
თი, შედარებით ადრეული, რომელიც ქრისტიანულ ნეოპლატონიზმს 
უწო დებს წმ. მამათა, განსაკუთრებით კაპადოკიელების, შრომებს; მე-

under Christian Emperors, Princeton, New Jersey, 1983, p. 50, 185.

8 P. Lemerle, Byzantine Humanism. Notes and Remarks on Education and Culture in Byzan-
tium from its Origins to the 10th Century, translated by H. Linday and A. Moffatt, Canber-
ra, 1986, p.63-66. B. Wyss, Gregor von Nazianz, in Reallecikoin für Antike und Christentum, 
Bd.XII, Stuttgart, 1983, col. 793-863, 818-819. J. Bernardi, Grégoire de Nazianze critique de 
Julien, in Studia Patristica, 14 (1976), p. 282-289. R. Browning, The Continuity of Hellenism 
in the Byzantine World: Appearance or Reality? in: History, Language and Literacy in the Byz-
antine World (Variorum Reprints), Northampton, 1989, p. I: 111-128; I: 124. The Oxford Dic-
tionary of Byzantium, A. Kazdan ed., vol. 1-3, 1991 = ODB, 2, s.v. Hellenism. H. Hunger, On 
the Imitation (Μίμησις) of Antiquity in Byzantine Literature, in Dumbarton Oaks Papers, 
23-24, Washington, 1969-1970, p. 17-38 და სხვ.




