
ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ

Μεταξύ τών καταλοίπων τοΰ αειμνήστου Σ. Λάμπρον το περιέχον τό 
μεγαλύτερον ενδιαφέρον από άπόψεως ιστορικής και καλλιτεχνικής είναι 
άναμφιβόλως ή συλλογή τών εικόνων τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, ήν 
μέ ιδιαιτέραν στοργήν περιέβαλλεν ό σοφός ερευνητής εργαζόμενος προς 
πλουτισμόν αυτής μέχρι τών τελευταίων του ημερών.

'Η συλλογή αϋτη απεικονίσεων τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων κατηρ- 
τίσθη υπό τοΰ Σ. Λάμπρον δαπάνη τής 'Ελληνικής ’Επιτροπής τής εν 
Ρώμη Διεθνούς έκθέσεως και έξετέθη εις τήν έκθεσιν ταΰτην κατά τό έτος 
1911 (ΙΙρβλ. “Εκθεσιν Σ. Λάμπρον έν Τυπάλδου Μπασιά, Τό Ελληνικόν 
Τμήμα τής εν Ρώμη Διεθνούς Έκθέσεως 1911, Άθήναι 1913, σ. 31 κ.ε.) 
Έπ’ ευκαιρία δε τής Έκθέσεως ό Σ. Λάμπρος έξέδωκε γαλλιστί είκονο- 
γραφημένον κατάλογον τών εκτεθεισών εικόνων (5. Lambros, Empe- 

reurs byzantins catalogue illustre de la collection des portraits 
des Empereurs de Byzance d’ apres les statues, les miniatures, 
les ivoires et les autres oeuvres d’ art. Athenes 1911 .

Περί τής συλλογής ταύτης, από μακροϋ καταρτιζόμενης, δ Σ. Λάμπρος 

έκαμεν έπανειλημμένως ανακοινώσεις εις διάφορα συνέδρια, εις τό Α' 
διεθνές ’Αρχαιολογικόν Συνέδριον συνελθόν κατά τό 1905 έν Άθήναις 
(Πρβλ. Comptes-rendus du Congres international d’ areheologie 
Ire session Athenes 1905 σ. 309 κέ), εις τό συνέδριον τοΰ Καΐρου 
τοΰ 1909 (Comptes-rendus du Congres intern, d’ areheologie clas- 
sique Ime session le Caire 1909 σ 207) καί έν Ρώμη έπ’ ευκαιρία 
τής Έκθέσεως τοΰ 1911.

Αλλά καί από τής έν Ρώμη Έκθέσεώς της ή Συλλογή, ήτις από τοΰ 
1911 έδωρήθη εις τό Μουσεΐον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εται
ρείας τής Ελλάδος μέ τήν πλήρη έπιφύλαξιν τών δικαιωμάτων τής προ
τεραιότητας τής δημοσιευσειος εις τον ιδρυτήν τής Συλλογής, έπλουτίσθη 
ακόμη διά τών ενδελεχών έρευνών τοΰ άκαταπονήτου ίδρυτοΰ της. Ώς έχει 
αύτη σήμερον, άποτελεΐται έκ τών εξής απεικονίσεων:

115 φωτογραφιών έκ τών μικρογραφιών τοΰ Κώδικος α. ς. 5. 5. τής 
Bibliotheca Estense τής Μοδένης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:12 EEST - 3.236.241.27



Τά λεύκωμα τών Βυζαντινών αύιοκςαιόρων. 363

160 φωτογραφιών εκ τόίν μικρογοαφιών τοΰ Κωδικός 5 —3 ,Ν—2 
τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Μαδρίτης περιέχοντος τήν χρονογραφίαν 
τοϋ Ί. Σκυλίτση.

33 φωτογραφιών έκ τών ξυλογραφιών τοΰ εν Νυρεμβέργη κατά τό 
1493 έκδοθέντος Liber chronicorum · τοϋ Hartmann Schedel.

99 απεικονίσεων έγχρωμων και φωτογραφικών έκ διαφόρων χειρο
γράφων και λοιπών έργων τέχνης.

Καί αύται μέν ήσαν αί μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Σ. Λάμπρου γνωστά! 
απεικονίσεις.

Έν τοΤς καταλοίποις όμως αύτοϋ, κατά τήν υπό τοϋ κ. Γ. Χαριτάκη 
γενομένην κατάταξιν αυτών, εύρέθησαν πολλά σχετικά προς τήν έργασίαν 
ταϋτην τοΰ Σ. Λάμπρου, καταταγέντα εις τον υπό στοιχεϊον ζ" φάκελλον. 
(Πρβλ. Χαριτάκη, Σ. Λάμπρου τά μετά θάνατον εύρεθέντα έν Ν. Έλλη- 
νομνήμονι XIV 1917—20 σ 207 κ.έ. τοΰ αύτοϋ, Τά ανέκδοτα έργα τοϋ 
Σ. Λάμπρου, Άθήναι, 1921, σ. 8 κ.έ). Έν τφ φακέλλφ ταΰτφ περιέχον- 
ται δλίγαι είσέτι νέαι εικόνες αύτοκρατόρων, ως και πολλα'ι σημειώσεις 
σχετικά! προς τήν συλλογήν. Μεγίστην δμως σπουδαιότητα ένέχει άντίτυπον 
τοΰ κατά τό 1911 έκδοθέντος γαλλιστί καταλόγου τών αύτοκρατόρων, μετά 
παρενθέτων φύλλων χάρτου, έφ’ ών ό Σ. Λάμπρος έχει αναγράψει πληθύν 
σημειώσεων και συμπληρώσεων τοΰ έργου του, δυναμένων νά καθοδηγή
σουν εις λεπτομερεστέρας έρευνας.

Ή έπ'ι τής έκδόσεως τών καταλοίπων τοΰ Σ. Λάμπρου συσταθεΐσα 
’Επιτροπή μεταξύ τών έπειγόντων αύτής έργων έκρινεν έπιβαλλομένην τήν 
δημοσίευσιν τής Συλλογής ταότης εις λεύκωμα, ώρισε δε ειδικήν υποεπιτρο
πήν προς μελέτην τοΰ ζητήματος τούτου. Ή υποεπιτροπή άπετελέσθη έκ 
τών κ. κ. Άδ. Άδαμαντίου, Γ. Σωτηρίου, Ά. Όρλάνδου, Γ. Χαριτάκη 
κα! Ά. Ξυγγοπούλου.

Μετά πολλάς συνεδριάσεις ή Επιτροπή παρεδέχθη κατά τό μέγαλύ- 
τερον αύτοϋ μέρος τό υπό τοΰ κ. Γ. Χαριτάκη ύποβληθέν σχέδιον έκδό
σεως έχον έν ταϊς γενικαΐς αύτοϋ γραμμαΐς ως εξής.

Προ τής έκδόσεως νά γίνη έπανέκδοσις τοΰ έπ’ εύκαιρία τής Έκθέ- 
σεως τής Ριόμης έκδοθέντος γαλλιστί καταλόγου μετά τών προσθηκών τοΰ 
Σ. Λάμπρου, τών ευρισκομένων εις τό ανώτεροι μνημονευθέν άντίτυπον 
τοΰ καταλόγου τοϋ. ύπάρχοντος έν τώ σχ^τικφ φακέλλφ τών καταλοίπων. 
'Ο έπανεκδοθησόμενος οΰτος κατάλογος ν’ αποστολή εις τούς ειδικούς 
έρευνητάς 'Έλληνας και ξένους με τήν παράκλησιν, όπως ούτοι ύποδεί- 
ξωσι τάς τυχόν ύπαρχούσας ελλείψεις.

Μετά τοΰτο, δταν πλέον ή Επιτροπή θά είναι βεβαία δτι πάσαι
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σχεδόν αΐ γνωσταί άπεικονίσεις αύτοκρατόρων αναγράφονται είς τον κατά
λογον τούτον, νά προβή εις τάς μάλλον άναγκαιούσας άντιγραφάς, είτε 
εγχρώμους είτε φωτογραφικός τών νέων τυχόν ύποδειχθησομένων απεικο
νίσεων αύτοκρατόρων και ούτω νά γίνη ή έκδοσις πασών τών εικόνων.

Τών απεικονίσεων νά προηγηθή πρόλογος, ώς τοιοΰτος δέ νά τεθούν 
άί είς τά διάφορα συνέδρια ανακοινώσεις τού Σ. Λάμπρου περί τών εικό
νων τών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.

'Η Επιτροπή άποβλέπουσα είς την εξαιρετικήν σπουδαιότητα τής 
Συλλογής ταυτης, περί ής ευμενέστατοι ύπό διαπρεπών έπισιημόνων Ιξ- 
ηνέχθησαν κρίσεις (πρβλ. Dalton, Byzantine art and archeology, Ox
ford 1911 σ. 683. Heisemberg εν B. Z. XX. 1911 σ. 603 καί επιστο- 
λάς εν τφ φακέλλφ ΊΓ' τών Καταλοίπων) ποιείται θερμήν έκκλησιν προς 
τά επιστημονικά σωματεία καί τούς έκδότας περί δημοσιεύσεως τής πολυ
τίμου ταυτης Συλλογής, ήτις προώρισται νά παράσχη ανεκτίμητους υπη
ρεσίας εις τούς περί τήν βυζαντινήν ιστορίαν, τέχνην καί ένδυμασιολογίαν 
άσχολουμένους.
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