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Φωτίου είς την «Βιβλιοθήκην», ακολούθως δέ διά πλήθους παλαιογραφικών 
τεκμηρίων (συνοδευομένων από φωτογραφίας κωδίκων τοϋ Άρέθα) ανάγει 
τον Venetus Α εις το έργαστήριον τοΰ σοφοϋ άρχιερέως τής Καισαρείας. 
Διά των εργασιών του αυτών δ Severyns προσέφερε νέα στοιχεία άποδει- 
κνύοντα την άμεσον σχέσιν τοϋ πνευματικοί κόσμου τοϋ Φωτίου καί τοϋ 
’Αρέθα. Ή προσωπικότης τοΰ μεγάλου πατριάρχου συνέβαλε σημαντικώτατα 
είς την κατά τον δέκατον αιώνα άναγέννησιν τών κλασσικών σπουδών, έμψυ- 
χωτής τών οποίων ύπήρξεν ό Άρέθας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Jean Ebersolt, Constantinople. Recueil d’etudes, d'ArcMologie 
et d’Histoire. Preface de A. Grabar. Paris, 1951, I. pp. 160; II, 
pp. 128; III, pp. 7, avec planches et figures.

Ή βυζαντινή βιβλιογραφία έπλουτίσθη δι’ ενός βιβλίου συνταχθέντος 
υπό τοϋ Ίωάννου Ebersolt, συγγραφέως σπουδαιοτάτων έργων, δ θάνατος 
τοΰ δποίου άφήκε μέγα κενόν είς την επιστήμην.

Έν τφ προλόγφ τοΰ βιβλίου τοΰτου δ καθηγητής κ. A. Grabar δηλοΐ 
δτι πρόκειται περί σειράς άρθρων, άτινα, ως παρατηρεί, έν φ δεν στεροΰν- 
ται επιστημονικής αξίας, έν τοΰτοις δεν έφείλκυσαν δεόντως τήν προσοχήν 
τών έρευνητών διά τον λόγον δτι έδημοσιεΰθησαν κεχωρισμένως είς διάφορα 
περιοδικά.

Έκ τών έν λόγφ άρθρων άλλα μεν ανάγονται είς τήν τέχνην, άλλα είς 
τον δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών Βυζαντινών, άλλα πραγματεύονται 
περί τής Βυζαντινής αυλής καί τών βυζαντινών ανακτόρων, καί τέλος άλλα 
περιγράφουσι τούς αρχαίους ναούς τής Κωνσταντινουπόλεως, ιδίως επί 
τή βάσει τών αντικειμένων τής λατρείας, τήν θρησκευτικήν ζωήν τών Βυζαν
τινών δλων τών κοινωνικών τάξεων.

Είς τό έν λόγφ βιβλίον περιλαμβάνονται καί τρεις περιγραφικοί μελέ- 
ται έργων τινών τέχνης, διατηρηθέντων έν Κωνσταντινουπόλει.

'Ολόκληρον τό έργον άποτελείται έκ δυο τόμων καί ενός άρθρου εις τό 
τέλος τοΰ δευτέρου τόμου. 'Έκαστον δέ τών τριών τούτων μερών έχει ιδιαι
τέραν σελίδωσιν, καθιστώσαν οπωσδήποτε δυσχερή τήν χρήσιν τοΰ βιβλίου.

'Ο πρώτος τόμος υπό τον τίτλον «Sanctuaires de Byzance» διαιρείται 
είς δΰο μέρη. Τό πρώτον τιτλοφοροΰμενον »Kes anciens sanctuaires de 
Constantinople (σελ. 1 —104) περιέχει τά εξής δέκα άρθρα: α') 'Αγία Σο
φία, β') οί ναοί τοΰ μεγάλου Ανακτόρου, γ') δ ναός τών Αγίων Αποστό
λων, δ') δ ναός τής Παναγίας Βλαχερνών, ε') δ ναός τής Θεοτόκου έν τοϊς 
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Χαλκοπρατείοις, ς-') δ ναός τής Θεοτόκου τής Πηγής, δ τής Παναγίας Νέας 
'Ιερουσαλήμ, δ τής Θεοτόκου 'Ιερουσαλήμ, τοΰ 'Αγίου Διομήδους και τής 
Παναγίας Όδηγητρίας, ζ') δ ναός τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου εν τφ Φόρφ 
(Forum), δ τοΰ 'Αγίου Μωκίου καί τοΰ 'Αγίου 'Ακακίου, η') ό ναός τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ και δ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Εΰαγγελι- 
στοΰ ως και ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, θ') οί ναοί των ξένων Μαρ
τύρων και τέλος ι') οί ναοί των 'Αγίων Θεραπευτών.

Εις τά δέκα ταΰτα άρθρα δ συγγραφεΰς, λέγει δ καθηγητής Grabar, 
άσχολεΐται εν πρώτοις μέ την αρχιτεκτονικήν τών εν λόγφ ναών, οΐτινες, 
κατά τό πλεΐστον, εξηφανίσθησαν, εΐτα δέ πειράται ν’ άνακαλύψη τους 
χώρους, δπου άπέκειντο τά οστεοφυλάκια τών 'Αγίων, τά δποΐα διεσπάρη- 
σαν άνά τήν Ευρώπην.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ πρώτου τόμου (σελ. 107 -152) φέρει τον τίτλον : 
«La dispersione des tresors au Sanctuaires». ψ

Ή ΰλη συγκεντροΰται εις τέσσαρα άρθρα α') "Αγια λείψανα καί λειψα- 
νοθήκαι βυζαντιναί, β') Λειψανοθήκαι τοΰ Χριστοΰ, γ') Λειψανοθήκαι τής 
Θεοτόκου, τών 'Αγίων ’Αποστόλων, 'Αγίων καί Μαρτύρων καί δ') ή εποι
κοδομητική επιρροή τών ναών τοΰ Βυζαντίου. Ό τόμος οΰτος τερματίζεται 
μέ πίνακα εικόνων (σελ. 153), μέ αλφαβητικόν πίνακα Γαλλιστί καί Ελλη
νιστί (154-160) καί μέ πίνακα περιεχομένων (σελ. 161). Αί εικόνες άναπα- 
ριστοΰν, κατά τό πλεΐστον, μικρογραφίας τοΰ Μηνολογίου τοΰ Βασιλείου Β' 
καί βυζαντινός λειψανοθήκας άποκειμένας έν Γαλλίςι.

Ό δεύτερος τόμος τιτλοφορείται «Melanges d’histoire et d’archeolo- 
gie byzantines», καί διαιρείται εις τρία μέρη. Τό πρώτον (σελ. 1-105) 
περιγράφει εις ένδεκα άρθρα τον βίον τής Βυζαντινής Αυλής καί δή : 1) τήν 
καθ’ ημέραν ζωήν, 2) τήν στέψιν τών αΰτοκρατόρων, 3) τήν στέψιν καί τούς 
γάμους τών αΰτοκρατειρών, 4) τήν εθιμοτυπίαν τής Αυλής, 5) τήν αΰτοκρα- 
τορικήν ακολουθίαν, 6) τάς συμφώνως προς τήν εθιμοτυπίαν αΰτοκρατορικάς 
αμφιέσεις, 7) τά αΰτοκρατορικά εμβλήματα κατά τάς τελετάς, 8) τάς προα- 
γωγάς εις αξιώματα καί λειτουργήματα, 9) τάς διπλωματικός δεξιώσεις καί 
τήν φιλοξενίαν, 10) τάς διασκεδάσεις καί δημοσίους αγώνας καί τέλος 11) 
τάς θρησκευτικός έορτάς.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ τόμου τοΰτου (σελ. 106-116) φέρει τον τίτλον : 
«Monuments inedits ou peu connus du Musee de Constantinople».

Τά μνημεία ταΰτα είναι θρησκευτικά, μετάλλια έκ μόλυβδου ή ορειχάλ
κου (σελ. 106-109), άπεικονιζόμενα εις τον πίνακα 1 μετά ή άνευ επιγρα
φών από τοΰ ογδόου μέχρι τοΰ ενδεκάτου αίώνος, τινά δέ καί από τοΰ τετάρ
του αιώνος χρονολογούμενα. Ταΰτα συνδέονται μέ τήν αρχαϊκήν χριστιανι
κήν τέχνην. ’Άλλα παριστάνουν πτερωτόν δράκοντα καί άλλα περιστεράν, 
ταώ, λέοντα καί άλλα ζφα (σελ. 109-110).
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Τά εν λόγφ εκ μόλυβδου μετάλλια διαιωνίζουν την παράδοσιν της 
τέχνης των Αλεξανδρινών κα'ι ανάγονται εις την εποχήν των εικονοκλαστών 
από τής όγδοης μέχρι τής ένατης έκατονταετηρίδος. ’Ακολουθούν : ή περι
γραφή σταυρού φέροντος τήν επιγραφήν ΦΩΣ ΖΩΗ (σελ. 111), μολυβδίνων 
ή όρειχαλκίνων φυλακτών (σελ. 111 ■ 114), περιγραφή σφραγΐδος έκ Μεσο
ποταμίας τού 7ου αιώνος, άνηκούσης εις τινα ’Αντίπατρον (σελ. 114-115) 
και τεμαχίου εκκλησιαστικής σφραγΐδος έξ ασβεστόλιθου μέ διπλήν επιγρα
φήν (σελ. 115 -118).

Ή σφραγις αύτη παριστφ τον προφήτην Ήλίαν άνερχόμενον εις τον 
ουρανόν έπ'ι πυρίνου άρματος συρομένου υπό δύο ίππων πτερωτών, τών 
οποίων διακρίνονται μόνον τά νώτα. (Άναπαρ. εν σελίδι 116). Ή έν λόγφ 
σφραγις έχρησίμευεν ίσως προς έπισφράγισιν άρτων (προσφορών) καί ανή
κει, πιθανώς, ε’ις τήν εποχήν τών Παλαιολόγων.

Τό τρίτον μέρος τού βιβλίου πραγματεύεται περί τής αναγλύφου διακο- 
σμήσεως έν τή παλαιρ Κωνσταντινουπόλει (σελ. 119-128). 'Ο συγγραφεύς 
όμιλεΐ περί κιονοκράνων, ως καί περί υπολειμμάτων διαφόρων έργων γλυ
πτικής, τά όποια ειδεν εις διαφόρους χώρους τής Πόλεως. Ταϋτα απεικονί
ζονται εις τον πίνακα 2 καί ανήκουν εις διαφόρους έποχάς. Δύο αλφαβητι
κοί πίνακες γαλλιστί καί ελληνιστί συντεταγμένοι (σελ. 124 -128) ως καί 
πίναξ περιεχομένων συμπληροϋν τον τόμον τούτον. ’Ακολουθεί (σελ. 1-7) 
άρθρον τιτλοφορούμενον «Sculptures chretiennes inedites du Musee de 
Constantinople». Έν τών εις τό άρθρον αυτό άναφερομένων αναγλύφων 
προέρχεται από τό «■'Έβδομον» καί παριστα πρόσωπα εις στάσιν δρθίαν 
φέροντα άρχαίαν περιβολήν. Τέσσαρα τεμάχια πινακίων έκ λεπτεπιλέπτου 
μαρμάρου, έκ Φρυγίας προερχόμενα, μέ άναγλύφους παραστάσεις, απεικονί
ζουν τον Δαυίδ κατά τον εναντίον τού Φιλισταίου αγώνα, τον Άδάμ καί 
τήν Εύαν, τον Ίωνάν έν τφ πλοίιρ κ.ά. Τά περί ών ό λόγος ανάγλυφα χρο
νολογούνται, πιθανώς, από τού τετάρτου αιώνος.

Τό γενικόν συμπέρασμα τού συγγραφέως έν τε τφ πρώτφ καί τφ δευ- 
τέρφ τόμιρ είναι ότι οί Βυζαντινοί, οΐτινες καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών 
αύτοκρατορικών χρόνων έκάλουν εαυτούς Ρωμαίους, είχον συνείδησιν τού 
δτι διετήρουν εντός τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως άκμαίαν τήν ρωμαϊ
κήν παράδοσιν. Πλήν δμως, έπάγεται, «ό Ελληνισμός υπήρξε πάντοτε παρ’ 
αύτοϊς θαλερώτατος. Λιετήρηοε κοινότητα γλώοσης, ιδεών, ηθών κάΐ εθί
μων και δη όχι μόνον εν τφ κύκλω τών επισήμων κα'ι τών υψηλών κοινω
νικών τάξεων, άλλ’ ακόμη κα'ι εις τά βαθύτερα στρώματα τον λαοϋ». Τοιου
τοτρόπως «ό Βυζαντινός πολιτισμός έξήσκησεν άναμψισβήτητον έπίδρασιν 
επί τον πνευματικόν βίου, τών θρησκευτικών πεποιθήσεων, ώς και επί 

τής τέχνης εις τήν Δύσιν». Ή κρίσιμος περίοδος τών έτών 1204 -1261 
«<5έν έσχεν ώς αποτέλεσμα παρά μόνον ν’ αφύπνιση και νά ενίσχυση τό
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πατριωτικόν φρόνημα των 'Ελλήνων... Ή Κωνσταντινονπολις υπήρξε καϋ’ 
δλην την διάρκειαν των μέσων αιώνων ό φρουρός τον ’Ελληνισμόν».

Τοιοϋτον είναι τό τελικόν συμπέρασμα τών εμβριθέστατων μελετών τοϋ 
Ebersolt.

”Ας μοϋ έπιτραπή ενταύθα να κάμω μικράς τινας παρατηρήσεις. Σκό 
πιμον θά ήτο έν τφ προλόγφ νά ύπεδεικνΰοντο τά περιοδικά, εις τά όποια 
ό Ebersolt έδημοσίευσε διά πρώτην φοράν τά άρθρα, περί ών έγένετο λόγος 
ανωτέρω. Μόνον εν τφ δευτέριρ τόμιρ σημειοϋται ή «Revue de l’Histoire 
des Religions» άλλ’ άνευ ετέρας τίνος ύποδείξεως. Τοιαύτη σχετική ύπόδει- 
ξις θά ήτο απαραίτητος δΓ εκείνους τουλάχιστον, οί όποιοι ενδιαφέρονται 
προ παντός διά την Βυζαντινήν τέχνην και οϊτινες θά θελήσουν νά παρα
βάλουν τάς εικόνας, αί όποΐαι, άναδημοσιευθεΐσαι έκ τής πρώτης εκδόσεως, 
δεν είναι δσον θά έπρεπε ευδιάκριτοι, συχνάκις μάλιστα αδυνατεί νά δια- 
κρίνη τις τό άντικείμενον τό όποιον αυται απεικονίζουν. Τοιαϋται π.χ. 
είναι αί εκτός κειμένου εικόνες τοϋ Α' και Β' τόμου.

Τήν έλλειψιν ταυτην άναπληρών, σημειώ δτι τά άρθρα τοϋ πρώτου 
βιβλίου εδημοσιεϋθησαν υπό τοϋ Ιν Παρισίοις εκδοτικού Οίκου Ernest 
Reroux εν έτει 1921 εις ένα τόμον υπό τον τίτλον «Sanctuaires de 
Byzance. Recherches sur les anciens tresors de Constantinople», άνευ 
τοϋ Ελληνικού αλφαβητικού πίνακος.

Τά τοϋ δευτέρου τόμου εδημοσιεϋθησαν εις τό περιοδικόν «Revue de 
THistoire des Religions, τόμ. 76 έτος 38ov, 1917, σελ. 1-128», (αντί 
τόμ. 75, έτος 39ον).

Τό άρθρον : «Sculptures chretiennes inedites du Musee de Con
stantinople» έδημοσιεύθη εν τή Revue Archeologique IV σειρά, τόμ. 
21, 1, 1913, σελ. 333-339.

Οί είδικώς λοιπόν διά τήν τέχνην ενδιαφερόμενοι δύνανται νά συμβου- 
λευθούν τάς εικόνας τών πρώτων εκδόσεων, τινές τών οποίων έδημοσιεύθη- 
σαν εις άλλα έργα τού Ebersolt εις μέγα σχήμα, καί δή τά εξής : «Les arts 
somptuaires de Byzance» Παρίσιοι — Βρυξέλλαι, 1923, «La Miniature 
Byzantine», Παρίσιοι, 1926, καί «Orient et Occident, Recherches sur 
les influences byzantines et Orientales en France pendant les Croisa- 
des», Παρίσιοι — Βρυξέλλαι, 2 τόμ. 1928- 1929.

"Οσον αφορά εις τον ναόν τής 'Αγίας Ειρήνης έν Γαλατά, περί τοϋ 
οποίου όμιλεΐ ό Ebersolt (Sanctuaires de Buzance σελ. 15-16) έξηκρί- 
βωσα, δτι πρόκειται περί τοϋ ναοΰ εκείνου, δστις βραδύτερον έπωνομάσθη 
ναός τοϋ 'Αγίου Παύλου καί μετετράπη εν έτει 1475 εις τέμενος, τό σημερι
νόν «Άράπ - Τζαμί».

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ
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