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To νέον τοΰτο έργον τών Ιταλών αρχαιολόγων, δι5 οΰ διευκρινίζεται 
πλήρως το από πάσης πλευράς σπουδαΐον μνημείον τής Ιποχής τοΰ Μ. Θεο
δοσίου και προσφέρεται νέον υλικόν μωσαϊκών, αποτελεί έξαίρετον συμβολήν 
εις την ιστορίαν τής τέχνης ούχί μόνον τοΰ Μιλάνου άλλα και γενικώτερον 
τής τόσον έλλιπώς γνωστής παλαιοχριστιανικής τέχνης.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

V. Laurent, Documents de Sigillographie. La collection C. Orghi- 
dan (Bibliotheque byzantine, Documents I). Paris (Presses uni- 
versitaires de France). 1952.

'Ο πατήρ V. Laurent είναι προ πολλοϋ γνωστός ως διακεκριμένη αυθεν
τία επί τών βυζαντινών μολυβδοβούλλων, τών οποίων τώρα ετοιμάζει το 
Corpus. To υπό κρίσιν βιβλίον αποτελεί συμβολήν προς αυτόν τον σκοπόν, 
είναι δέ πλήρης περιγραφικός κατάλογος συλλογής εξ 691 σφραγίδων τοΰ τό 
1944 άποθανόντος άρμενικής καταγωγής Ρουμάνου βιομηχάνου Κωνσταντί
νου Όργιδάν. ‘Η εργασία τοΰ πατρός Laurent είναι ιδιαιτέρως εύπρόσδε- 
κτος διότι ή συλλογή τοΰ Όργιδάν είναι πλέον απρόσιτος εις τούς επιστήμο
νας τής Δΰσεως.

‘Η περί ής ό λόγος συλλογή δεν είναι βεβαίως πρώτης τάξεως δσον 
άφορ§ είς τήν ποιότητα καί διατήρησιν τών σφραγίδων, τοΰτο δμως δεν 
μειώνει τήν αξίαν των ως ιστορικών στοιχείων. Είναι πολύ κατωτέρα τής 
συλλογής τοΰ Howland Show τής έναποκειμένης εις Dumbarton Oaks, ήτις 
άποτελεΐται από 2400 περίπου σφραγίδας, καί μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
μίαν ωραιοτάτην τοΰ πατριάρχου Φωτίου. Μία άλλη μεγάλη συλλογή, τής 
οποίας ούτε ή έκτασις ούτε τό περιεχόμενον είναι γνωστά, είναι ή τοΰ μακα
ρίτου Θωμά Whittemore, εναποκειμένη τώρα εις τό Fogg Mubeum Ιν 
Boston, Mass.

Ή εργασία τοΰ πατρός Laurent είναι έν τφ συνόλιο της υποδειγματική. 
Αί σφραγίδες διαιροΰνται άναλόγως προς τον βαθμόν ή τό αξίωμα τών κατό
χων των. Ό αύτοκράτωρ καί ή αυλή του, αί πολιτικαί καί στρατιωτικά! ύπη- 
ρεσίαι, ή Εκκλησία κ.τ.λ. Εις τό τέλος παρατίθενται σφραγίδες αΐτινες δεν 
είναι δυνατόν να άναχθοΰν εις μίαν από τάς κατηγορίας αύτάς, ως π.χ. αί 
φέρουσαι απλώς οικογενειακόν ή χριστιανικόν ό'νομα, μονόγραμμα, κ.τ.λ. 
'Υπάρχουν νομίζω μερικαί άβλεψίαι εις τήν ταξινόμησιν. Οΰτω π.χ. ύπατοι 
άναφέρονται εις τό κεφάλαιον περί τοΰ παλατιού (άρ. 85-89), καί έπειτα 
εμφανίζονται πάλιν υπό τήν διαίρεσιν «Appellations et fonctions diverses»
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(άρ. 278 — 280). To αυτό ισχύει και περί των άσηκρήτις (άρ. 59-67 καί 
πάλιν 264).

Όλαι αί σφραγίδες αί όποΐαι εύρίσκονται είς καλήν καιάστασιν δημο
σιεύονται εις φωτογραφικόν άντίτυπον. Αύται κατατάσσονται κατ’ αριθμόν 
(1 — 689). 'Υπάρχει δμως καί εδώ μια μικρά αβλεψία, διότι έπειτα από τον 
άρ. 689 έπανερχόμεθα εις τό 395, καί από εκεί πάλιν εις το 34. ’Από την 
άποψιν τής σιγιλλογραφίας ή φωτογραφική μέθοδος δέν δύναται άτυχώς νά 
συγκριθή προς τά ίχνογραφικά σχέδια, καί 6 αναγνώστης 6 όποιος αμφιβάλ
λει περί τής δρθότητος μιας άναγνώσεως ή άποκαταστάσεως βεβαίως απογοη
τεύεται άνατρέχων εις τούς πίνακας φωτογραφιών.

Δέν είναι δμως ορθόν νά μή τονισθή ή πολύτιμος αξία τοΰ λαμπρού 
αυτού έργου. Οί ειδικοί θά εύρουν είς αυτό μέγα ποσόν νέου υλικού : άγνω
στα αξιώματα, ασυνήθεις συνδυασμούς δφφικίων, δνόματα μοναστηρίων, 
κ.τ.λ. Είναι επίσης ύψίστης αξίας διά τήν σπουδήν τής βυζαντινής προσω
πογραφίας καί τών καταλόγων επισκόπων. Εύρίσκομεν π.χ. μολυβδόβουλλον 
πραίτωρος Κωνσταντινουπόλεως (άρ. 188) \ έπάρχου Θεσσαλονίκης (άρ. 
238), τού «εκ προσώπου Μώρας και Φιλιππουπόλεως» (άρ. 240), έν άποδι- 
δόμενον είς τον βασιλεοπάτορα Στυλιανόν (άρ. 42 αμφίβολον δμως), έν τού 
μετέπειτα αύτοκράτορος Νικηφόρου Βοτανειάτου, δουκός Στρυμόνος καί 
Βολεροϋ, ή μνεία τού οποίου δέον νά προστεθή είς τά γραφέντα υπό τού 
εκλεκτού βυζαντινολόγου Στ. Κυριακίδου εν ταΐς «Βυζαντιναΐς Μελέταις» 
του. ’Αξιοσημείωτοι επίσης είναι αί δύο σφραγίδες τού παπία του μεγάλου 
παλατιού, αί πρώται τοΰ είδους των μέχρι σήμερον, ως καί αί άναφερόμεναι 
είς ξένης καταγωγής δφφικιαλίους, π.χ. Ίωάννην τινα Ρώς πρωτοβέστην (άρ. 
69), ή Λέοντα πρωτοσπαϋάριον καί στρατηγόν τον Βούλγαρον (άρ. 335), 
καί άλλαι πλεΐσται.

Λογφ τής ποικιλίας τών υπό τών σφραγίδων τιθέμενων προβλημάτων 
είναι βεβαίως αδύνατον νά γίνουν επί μέρους παρατηρήσεις. Καί είς τάς ερμη
νευτικός σημειώσεις του καί είς τήν άνάγνωσιν τών επιγραφών, ό πατήρ 
Kaurent δεικνύει τήν καί πολλαχόθεν άλλοθεν γνωστήν είς ημάς έμβρίθειάν 
του καί βαθεΐαν γνώσιν τής βυζαντινής ιστορίας. Ή άποκατάστασις τών 
έφθαρμένων γραμμάτων είναι εν τφ> συνόλω της λαμπρά, μολονότι υπάρχουν 
ενίοτε μερικαί επιφυλάξεις (π.χ. άρ. 12, 241, 263).

'Όσον άφορςί είς τάς σφραγίδας μέ μονογράμματα, παρατηρούμεν δτι 1

1 Είναι δύσκολον νά παραδεχθή τις τήν γνώμην τοΰ συγγραφέως δτι πρόκειται 
περί τοΰ λογοθέτου τοΰ πραιτωρίου, δστις μόλις τήν τοΰ σπαθαρίου κατείχε τάξιν, 
έφ’ οσον ό κτίτωρ τής σφραγϊδος Λέων έχει τήν υψηλήν τοΰ μαγίστρου αξίαν. Πι
θανόν δτι ό Λέων ήτο πραίτωρ τών δήμων' πραίτωρ ενίοτε άνομάζετο καί ό έπαρ
χος τής Κωνσταντινουπόλεως.
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άτυχώς τά σχέδια (πιν. DXVII — DXX) δεν είναι ταξινομημένα κατ’ αριθμη
τικήν σειράν' δλα παρατίθενται εν τφ αύτφ, δ'περ δυσκολεύει τάς παραπομ- 
πάς. ’Εδώ επίσης θά ήτο ορθόν να γίνη μνεία τής υπό τοΰ Weigand άνα- 
πτυχθείσης άπόψεως, οτι εχρησιμοποιεΐτο δηλαδή μέχρι τής εποχής τοΰ 
’Ιουστινιανού ό «δίστηλος» τύπος τοΰ μονογράμματος (εκείνο δηλ. τό όποιον 
χαράσσεται δι’ ενός Μ, Ν, Η ή Μ). Κατά τον Τ' αιώνα άντικατεστάθη υπό 
τοΰ σταυροειδούς τύπου (Βλ. έν Byzantion, τ. 6 (1931), σ. 411 κέξ., και 
έν Jahrbuch d. Deutchen Archaologischen Institute, τ. 52 (1927), σ. 129 
κεξ.). Ό πατήρ Laurent χρονολογεί άρκετάς σφραγίδας μέ δίστηλα μονο
γράμματα είς τον Ζ' ή κατά τον Η' ακόμη αιώνα· Τό μονόγραμμα άρ. 632 
δέον νομίζω νά άναγνωσθή «Έγνατίου».

Τό βιβλίον έχει επί πλέον άρίστους πίνακας ονομάτων, πραγμάτων, αξιω
μάτων, κ.τ.λ.

Θερμός έπαινος ανήκει και εις τον συγγραφέα, και εις τον εκδότην τής 
σειράς Paul Demerle διά τήν πολυτελή και χρησιμωτάτην αυτήν έκδοσιν.

KYRIL MANGO
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Εις τον προηγούμενον τόμον τής ΕΕΒΣ (1951, σελ. 302 — 305) είχον 
τήν ευκαιρίαν νά ασχοληθώ μέ τρία πρόσφατα δημοσιεύματα περί τοΰ 
Πατριάρχου Φωτίου. ’Εν τφ μεταξύ έδημοσιεύθησαν τέσσαρες νέαι μελέται, 
ή έκθεσις τοΰ περιεχομένου τών οποίων είναι, νομίζω, χρήσιμος, έν ό'ψει 
τοΰ άναζθ)ογονηθέντος ενδιαφέροντος περί τής προσωπικότητος τοΰ εκλεκτού 
αυτού άνδρός τής ’Ορθοδοξίας.

1. 'Ο καθολικός ίερεύς Ρ. Dvornik, τοΰ όποιου τό μνημειώδες έργον 
«The Photiam Schism» θά άποτελέση είς τό μέλλον αφετηρίαν νέων κατευ
θύνσεων διά τήν μελέτην τών προς τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν σχέσεων τοΰ
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