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ΐοϋ έργου του πίνακας. Όπου όμως τά μνημεία έ'λειπον, εχρησιμοποίησεν
άφθόνως τά νομίσματα καί τά κείμενα τών συγγραφέων, μέσα δι5 ών επέτυχε
την κατά τό δυνατόν πλήρωσιν τών μεγάλων χασμάτων, άτινα προΰξένησεν
ή καταστροφή τών έργων τής τέχνης.
Ύπάρχουσιν εν τώ βιβλίω τοΰ κ. Grabar δχι μόνον νέαι απόψεις
εντελώς πρωτότυποι, άλλα καί κατά μέρος ερμηνεΐαι μνημείων εξόχως επι
τυχείς. Ή ερμηνεία επί παραδείγματι τοΰ περιλάλητου ψηφιδωτού τής Άγ.
Σοφίας, τοΰ παριστάνοντος, ώς τουλάχιστον πιστεύεται, τον αΰτοκράτορα
Λέοντα ζ' τον Σοφόν γονυπετή προ τοΰ επί θρόνου καθημένου Ίησοΰ,
έχοντος εκατέρωθεν εντός κύκλων προτομάς τής Θεοτόκου καί τοΰ Άρχαγγ.
Μιχαήλ, είναι αναμφιβόλους ή μόνη επιτυχής εκ τών πολυαρίθμων μέχρι
τοΰδε δοθεισών. Ή εξήγησις επίσης τοΰ συμβολισμοΰ τοΰ περιεχομένου εις
τά ψηφιδωτά τά κοσμοΰντα τό θριαμβευτικόν τόξον τής S. Maria Maggiore
εν Ρώμη, είναι αξία πλείστης προσοχής. Πολλαί τέλος απόψεις περί τής
τέχνης τών Είκονομάχων βασιλέων ρίπτουσι νέον φώς επί τής εξόχως σκοτει
νής περιόδου ταύτης.
Οί νέοι ορίζοντες, οΰς ανοίγει τό βιβλίον τοΰ κ. Grabar, καί ό έν πολλοΐς εντελώς πρωτότυπος τρόπος εξετάσεως καί ερμηνείας τών μνημείων θά
έχωσιν άναμφιβόλως αισθητόν τον αντίκτυπον εις τήν υπό νέον εντελώς
πνεΰμα εξέτασιν τής τέχνης τοΰ Βυζαντινοΰ μέσου αίώνος.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

L. Brehier, La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris, 1936, Les
editions d'art et d'histoire. Ill οελίδες κειμένου μετά 96 φωτοτυπικών
πινάκων ίν τέλει.

Τό βιβλίον τοΰ κ. Brehier αποτελεί τον τρίτον τών αυτοτελών τόμων
περί τών διαφόρων κλάδων τής Βυζαντινής τέχνης, τών εκδιδομένων εις τήν
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ch. Diehl σειράν, ήτις φέρει τον γενικόν τίτλον
Histoire de l’art byzantin, καί ής ό μεν πρώτος τόμος περί τής Βυζαντινής
ζωγραφικής εγράφη υπό τοΰ ίδιου Diehl (βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. Βυζ.
Σπουδών, 10, 1933, 487 κ. εξ.), ό δέ δεύτερος περί τής Βυζαντινής αρχιτε
κτονικής υπό τοΰ προώρως άποθανόντος J. Ebersolt. Ό υπό τοΰ κ. Brehier
εκπονηθείς τόμος περιλαμβάνει τήν επί μαρμάρου καί άλλων υλών γλυπτικήν
καί τους διαφόρους κλάδους τής μικροτεχνίας.
Ό συγγραφεΰς εκτείνεται περισσότερον εις τήν εξέτασιν τής επί μαρμά
ρου μνημειακής γλυπτικής, ήτις από πολλών ετών άπετέλεσε τό θέμα πολλών
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θεμελιώδους σημασίας δημοσιευμάτων του. Κατόπιν εξετάζονται δι’ ολίγων
οί γεγλυμμένοι πολύτιμοι λίθοι.
Τά περί των επί ελεφαντοστού έργων ό συγγραφεύς πραγματεύεται διά
μακροτέρων, λόγφ τής εξαιρετικής σημασίας τοϋ είδους τούτου των μνη
μείων, ών ή μελέτη καί ή κατάταξις είναι οπωσδήποτε εφικταί, χάρις εις τον
μέγαν αριθμόν των.
Μετά την διά βραχέων εξέτασιν τών δλίγίον διασωθέντων έργων ξυλο
γλυπτικής καί τών επί χαλκού, έρχεται ό συγγραφεύς είς τά εξ άργΰρου καί
χρυσού καί κατόπιν εϊς έ'να τών πλουσιωτέρων καί πολυτιμοτέρων κλάδων
τής Βυζαντινής μικροτεχνίας, τά σμάλτα, έργα πολυτελείας, ών ή μεγαλυτέρα
ακμή συμπίπτει μέ τούς ένδοξοτέρους χρόνους τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας,
δηλ. τον 10»ν μέχρι τοϋ 12ου αίώνος. Συγγενή επίσης προς την χρυσοχοϊκήν
είναι τά νομίσματα καί τά χρυσόβουλλα τά άναρτώμενα είς τά βασιλικά
έγγραφα. ’Ακολουθεί κατόπιν ή έξέτασις τής κεραμικής, κλάδου τής Βυζαν
τινής τέχνης, τοϋ οποίου ή συστηματική μελέτη ήρχισε μόλις κατά τά τελευ
ταία έτη, καί τής ΰελουργίας, ής ελάχιστα μόνον δείγματα διεσώθησαν μέχρις
ημών. Τέλος εξετάζεται ή υφαντουργία, μία τών σπουδαιοτέρων βιομηχανιών
τοϋ Βυζαντινού κράτους, τής οποίας τά πολύτιμα καί πλουσιώτατα προϊόντα
προκαλοϋσι αληθώς τον θαυμασμόν.
Είς τήν σύντομον, αλλά λίαν περιεκτικήν έκθεσιν τών διαφόρων κλάδων
τής Βυζαντινής γλυπτικής καί μικροτεχνίας ό συγγραφεύς αναφέρει τά σπου
δαιότερα γνωστά έργα, τά φυλασσόμενα εις Μουσεία, Θησαυροφυλάκια καί
Συλλογάς, τήν έκθεσιν δέ ταύτην διαφωτίζουσιν οί εν τέλει τοϋ βιβλίου 96
λαμπροί φωτοτυπικοί πίνακες, ών προηγείται λεπτομερής περιγραφή, δίδουσα
διά τά σπουδαιότερα τών άπεικονιζομένων έργων καί τήν σχετικήν βιβλιο
γραφίαν. Τά Ιν τοΐς πίναξιν άπεικονιζόμενα έργα είναι βεβαίως, πλήν ελά
χιστων εξαιρέσεων, γνωστότατα καί πολλάκις δημοσιευμένα. Τούτο δμως δεν
εμποδίζει νά είναι καί έξόχως χαρακτηριστικά τών διαφόρων κλάδων καί
τών διαφόρων εποχών τής Βυζαντινής γλυπτικής καί μικροτεχνίας.
Διά τό εν πίν. IX. ι είκονιζόμενον άνάγλυφον τό άποκείμενον εν τφ
Μουσείφ τοϋ Λούβρου καί περί ού σημειοϋται δτι προέρχεται εξ ’Αθηνών,
θά είχον νά παρατηρήσω δτι θά ήτο ίσως ανάγκη νά εξετασθή λεπτομερέστερον καί εν συγκρίσει προς άλλα ανάλογα ’Αθηναϊκά έργα, καθόσον πολλαί
λεπτομέρειαι τών επ’ αυτού είκονιζομένων ζώων καί πτηνών δεν φαίνονται
συμφωνοϋσαι προς τήν Ιν ’Αττική γλυπτικήν παράδοσιν τών Βυζαντινών
χρόνων.
Επίσης τό εν πίν. XLII ξυλόγλυπτον έκ Κύπρου Είκονοστάσιον, τό
ευρισκόμενον εν τφ Victoria and Albert Museum τοϋ Λονδίνου, δίδει
τήν εντύπωσιν έργου πολύ μεταγενεστέρου τοϋ 16ου αίώνος.
“Οσον αφορά τέλος είς τό περίφημον |ν τφ Μουσείφ Kaiser-Friedrich
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τοϋ Βερολίνου Βυζαντινόν πινάκιον μέ την παράστασιν τοϋ Κένταυρου,
(πίν. LXXII. ι) νομίζομεν δτι, λόγφ τής τεχνικής του, θά ήδΰνατο νά τοποθετηθή εις τον 14ον μάλλον αιώνα.
Τό βιβλίον τοϋ κ. Brehier, σύμφωνον προς τό πρόγραμμα τής συλλογής
εις ήν ανήκει, την είς ευρΰτερον δηλαδή κοινόν γνώσιν τής Βυζαντινής
τέχνης, πληροί απολύτως τον σκοπόν του, δν τά μέγιστα βοηθεΐ ή εγνωσμένη
γλαφυρότης καί ευκρίνεια τοϋ συγγραφέως.
Α. ΞΥΓ1ΌΠΟΥΛΟΣ

J. D. Stefanescu, L’illustration des Liturgies

dans

Vart de Byzauce

ei de Γ Orient, Bruxelles, 1936 (Institut dc philologic et d’histoire
orientales). 193 σελίδες μετά 138 πινάκων.

To βιβλίον τοϋ κ. Stefanescu είδε το πρώτον τό φώς είς δυο συνεχείς
τόμους τοϋ εν Βρυξέλλαις έκδιδομένου Annuaire de l’Institut de philologie et d’liistoire orientale (Πρβ. G. de Jerphanion εν Orientalia Chri
stiana, II, 1936, 479), κατόπιν δε άνετυπώθη είς ίδιον τόμον μετά πολλών
προσθηκών.
Σκοπός τοϋ συγγραφέως είναι ή έξέτασις τών εν τοΐς ναοΐς διακοσμήσεων, τών οποίων τά θέματα ε'χουσι ληφθή αμέσως ή εμμέσως εκ τής Λει
τουργίας ή εκ τής Π. καί Κ. Διαθήκης, αλλά σχετίζονται οπωσδήποτε προς
την Λειτουργίαν. Προς τον σκοπόν τοϋτον ό συγγραφεύς εξετάζει εν τή εισα
γωγή τοϋ βιβλίου του τάς πρώτας χριστιανικός απεικονίσεις τών Κατακομ
βών, την γένεσιν τής χριστιανικής λειτουργίας καί τάς σχέσεις αυτής προς
την εν ταϊς Συναγωγαΐς λατρείαν, τά προς την λειτουργίαν σχετικά τών
Άποστολικών Διαταγών κλπ.
Μετά την άνάπτυξιν μερικών άλλων προεισαγωγικών ζητημάτων — περι
γραφήν τοϋ Ναοϋ κλπ., — ό συγγραφεύς έρχεται είς την άνάλυσιν τών τριών
μερών τής λειτουργίας τοϋ Χρυσοστόμου, δηλ. τήν Προσκομιδήν, την λει
τουργίαν τών Κατηχουμένων καί τήν λειτουργίαν τών Πιστών. Συν τή ανα
λύσει έκάστου μέρους τής λειτουργίας εξετάζονται καί αί είς τοιχογραφίας
ή ψηφιδωτά τών Ναών ευρισκόμενοι παραστάσεις αί εκ ταύτης έμπνεόμεναι.
Κατόπιν ό συγγραφεύς προβαίνει είς τήν άνάλυσιν εϊκονογραφικών
τινων συνθέσεων, ειλημμένων κατά τό πλεϊστον έκ τής Π. Δ., αί όποίαι
εθεωροϋντο ώς προεικονίσεις τών χριστιανικών δογμάτων. Τοιαϋται παρα
στάσεις είναι: ή καιομένη βάτος, ό πόκος τοϋ Γεδεών, ή Σκηνή τοϋ Μαρ
τυρίου, ό Ναός τής Σοφίας, αί θυσίαι τοϋ “Αβελ, Μελχισεδέκ καί ’Αβραάμ,
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