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τέχνης ύπερεχούσας τοιχογραφίας τοΰ σταυροειδούς ναοΰ τοΰ Quetjilar δια
βλέπει ό συγγραφεύς έπίδρασιν τής αύτοκρατορικής τέχνης τοΰ
Βυζαντίου, οΰτω δέ θίγει — άλλ’δλως έξωδίκως—το φλέγον ζήτημα
τής αντιστρόφου έπιδράσεως τής τέχνης τοΰ Βυζαντίου επί τής
τέχνης τής ’Ανατολής.
Τό έργον τοΰ κ. JeTphanion μένει καθαρώς αντικειμενικόν ζητήματα
καταγωγής, έξελίξεως και συγκρίσεως δεν θίγονται έν αύτώ. 'Ως καί ό ίδιος
λέγει, δεν έπεζήτησεν εί μή πλουσίαν δημοσίευσιν καί λεπτομερή περιγραφήν
θά έλέγομεν δτι επέτυχε μίαν πλήρη δημοσίευσιν καί μίαν τελείαν περιγραφήν·
Τό βιβλίον του συνοδευόμενον υπό ιδιαιτέρου τόμου εξ 69 αρίστων
φωτοτυπικών πινάκων, μεταξύ των οποίων ικανοί έγχρωμοι καί σχέδια, απο
βαίνει Corpus τών μνημείων τής Καππαδοκίας, ένθα διεσώθη διά παντός
έπιστημονικώς πλήρως τό σπουδαιότατον τοΰτο διά την ιστορίαν τής βυζαν
τινής τέχνης υλικόν, τό έκτεθειμένον — νΰν μάλιστα μετά την άναχώρησιν
τών Ελλήνων — καθ’ εκάστην είς καταστροφάς· θ’ άποτελέση δέ τό έργον
τοΰτο ευρύ πεδίον συγκριτικών μελετών, απαρχή τών οποίων εγένετο έν τή
εικονογραφία υπό τοΰ διακεκριμένου σοφοΰ G. Millet (εν Recherches sur
l’iconographie de l’evangile, Paris, 1916), τοΰ κ. Jerphanion διαθέσαντος
πάνυ εΰγενώς τό υλικόν τής Καππαδοκίας προ τής συνολικής του δημοσιεΰσεως. Έλπίζομεν καί εύχόμεθα νά ΐδη τό φώς ή συνέχεια τοΰ λαμπροΰ
τούτου έργου.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ch. Diehl, Manuel d’art hyzantm, Paris, β'. εχδ. έπηυξημένη (I τόμ. 1925,
II τόμ. 1926) εκ σ. 946 μετά 446 είκόντον και οχεδίων.

'Ο γνωστότερος εξ δλων τών βυζαντινολόγων παρ’ ήμΐν σοφός καθηγη
τής τής Σορβώνης κ. Diehl προέβη εσχάτως είς δευτέραν έπηυξημένην καί
βελτιωμένην έκδοσιν τοΰ πολυτίμου περί βυζαντινής τέχνης εγχειριδίου του.
Ή α'. έκδοσις τοΰ έργου του (1910) ένεκα τών γενομένων εν τώ μεταξύ αξιό
λογων περί βυζαντινής τέχνης μελετών, δι’ ών πλεΐστα προβλήματα τής
μεσαιωνικής ημών τέχνης διηυκρινίσθησαν, καί ένεκα τών δι’άνασκαφών όλοέν
ερχομένων είς φώς νέων ευρημάτων, ειχεν αληθώς ανάγκην άναθεωρήσεως.
Είς τό νέον είς δύο ήδη τόμους έκδοθέν βιβλίον του ό κ. Diehl παρα
κολουθεί τά ευρήματα, τάς έρεύνας καί τήν μέχρι τοΰδε έφ’ δλων τών κλάδων
τής βυζαντινής τέχνης άναπτυχθεΐσαν πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν, έπιφέρων
έκάστοτε τάς σοφάς αύτοΰ παρατηρήσεις.
Αί κυριώτεραι έκ τών νεωτέρων ερευνών, αϊτινες εξετάζονται υπό τοΰ
Diehl, είνε: αί μελέται τοΰ Strzygowski περί τής αρχιτεκτονικής τής ’Αρμε
νίας καί τής θέσεως ήν έχει αύτη είς τήν διαμόρφωσιν τής βυζαντινής άρχι-
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τεκτονικής, αί μεγάλαι έ'ρευναιτών Butler, Miss Bell, Breasted κλπ. περί των
μνημείων Συρίας καί Μεσοποταμίας, αί μελέται τοϋ Eisen και άλλων περί
νέων ευρημάτων εν ’Ανατολή, των μεγίστης δηλ. σημασίας εκκλησιαστικών
σκευών, αί έρευναι τοΰ Brehier περί τής βυζαντινής γλυπτικής, ή σημασία διά
την τέχνην τών νέων ελληνικών ευρημάτων εν Θεσσαλονίκη καί Έφέσω, αί
έργασίαι τοϋ Millet περί τής αρχιτεκτονικής τής Ελλάδος καί Σερβίας καί
ιδιαίτατα αί μέχρι τοΰδε έρευναι διά την μεγάλως κατά τά τελευταία έτη μελετηθεΐσαν ζωγραφικήν τής άναγεννήσεως τής τέχνης κατά τον 140ν αιώνα υπό
τών Millet, Άϊνάλωφ, Grabar καί λοιπών, δι’ ήν καί προσθέτει ολόκληρα
κεφάλαια άναγράφοντα την νεωστί έρευνηθεΐσαν ζαιγραφικήν τής εποχής τών
ΓΙαλαιολόγων έν Σερβία, Ρουμανία καί Ρωσσία υπό εγχωρίων λογίων, πλουτίζων οϋτω τό έργον του καί μέ ίκανάς νέας εικόνας.
Άξιοσημείωτον είνε δτι ό σοφός καθηγητής δεν άρκεΐται εις τήν μνείαν
καί τάς κυρίας ιδέας τών νέων εργασιών, αλλά μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν
κρίσιν, μετριοπάθειαν καί ευρύτητα σκέψεως λαμβάνει θέσιν έναντι τών νέων
θεωριών, τηρών συχνότατα μέσην οδόν, μετριάζων τήν υπερβολήν ή τήν
μονομέρειαν, εις ήν είνε φυσικόν νά φέρωνται οί έρευνηταί προβλημάτων
τινών, καί ύποτάσσων οϋτω τάς νέας θεωρίας καί τό νέον υλικόν εις τάς γενικάς άρχάς τής βυζαντινής τέχνης. Όσον αφόρα λ. χ. εις τό μάλλον ενδιαφέρον
ημάς πρόβλημα τής τέχνης τοΰ 14υ,υ αίώνος (ήτις έν τοϋτοις διά τάς έλληνικάς χώρας, πλήν τοϋ Μυστρά, δεν είνε είσέτι γνωστή) ό κ. Diehl τονίζει τό
δημιουργικόν καί πρωτότυπον τής τέχνης ταΰτης, έν άντιθέσει προς τήν γνώ
μην περί συριακής έξαρτήσεως αυτής, προς τήν θεωρίαν τοϋ «πρωτοτύπου»
εξ άρχαιοτέρων μικρογραφιών καί προς τήν ερμηνείαν αυτής έκ τής ιταλικής
έπιδράσεως· ό κ. Diehl έξαίρει ορθότατα τήν σημασίαν τής Κων/πόλεως ως
κέντρου τής νέας τέχνης καί παραδέχεται τήν άμεσον έξάρτησιν τής ζωγραφι
κής τών Βαλκανικών χωρών έκ τής τέχνης τοϋ Βυζαντίου.
Θά έπιτραπή μόνον ένταΰθα νά παρατηρήσωμεν δτι έν τή προτασσομένη
βιβλιογραφία δεν θά έπρεπε νά λείπη καί ή παραπομπή εις τά δύο τουλάχι
στον κυριώτατα αρχαιολογικά ελληνικά περιοδικά: τό «’Αρχαιολογικόν
Δ ε λ τ ί ο ν » καί τήν «’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα», έφ’ δσον ανέκα
θεν έν αύτοίς δημοσιεύονται μελέται περί βυζαντινής τέχνης.
Γ. Α. 2.

Charles Diehl,

Un nouveau

tresor

d’ argenterie syriennc {Extrait

εκ της Revue Syria, 1926 οελ, 17 πίνακες 13).

Ό αυτός σοφός κ. Diehl έν συντόμφ μελέτη του, πλουσιώτατα διά 13
πινάκων κοσμουμένη, έξετάζει συλλογήν αργυρών ιερών σκευών εύρεθέντων
έν Συρία τφ 1910 έν τινι χωρίφ Karah παρά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν
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