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πηγάς πρέπει νά παρακολουθώ μεν και τήν χειρόγραφον παράδοσιν τοϋ σχε
τικού χωρίου τού κειμένου δπου ή ξένη λέξις, διότι δεν αποκλείεται νά έπι- 
συνέβησαν μεταβολαί κατά τήν αντιγραφήν τού χειρογράφου. Μόνον κατ’ αυ
τόν τον τρόπον θά καταστή δυνατή ή επιτυχής άναζήτησις καί έξακρίβωσις 
τής αρχικής μορφής τής οίασδήποτε ξενικής λέξεως.

Τήν μακράν έκ 50 σελίδων Εισαγωγήν, τής οποίας βραχείαν περίληψιν 
αποτελούν τά μέχρι τούδε παρατεθέντα, ακολουθεί ή λεξικογραφική παράθε- 
σις κατ’ αλφαβητικήν σειράν παντός στοιχείου, τό όποιον κατά τον συγγρα
φέα ανήκει εις γλώσσαν τών πολλών τουρκικών φύλων μέ τήν ιστορίαν τών 
οποίων συνδέεται ή τής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Ονόματα 
λαών, χωρών, προσώπων, δνομασίαι αξιωμάτων καί οίαδήποτε γενικώς λέξις 
τουρκικής προελεύσεως κατέλαβον θέσιν εις τάς σελίδας 51 - 350 τού δευτέ
ρου τόμου τών Byzantinoturcica τού καθηγητοΰ κ. Moravcsik. "Εκαστον 
λήμμα ακολουθείται από ιστορικόν προσδιορισμόν, έφ’ δσον πρόκειται περί 
προσώπου ή λειτουργήματος, καί εν συνεχεία από γλωσσικήν ερμηνείαν μέ 
συσχέτισιν τής λέξεως προς τήν δθεν προέρχεται τουρκικήν. "Εκαστον λήμμα 
παρατίθεται μέ τήν αναγραφήν τών χωρίων μιας εκάστης τών ελληνικών 
πηγών, συχνά καί ανατολικών, δπου ή λέξις άπαντα.

'Ο Μ. δέν άρκεΐται εις τήν παράθεσιν ονομάτων τουρκικών προσώπων. 
Παραθέτει καί ονόματα ελληνοχριστιανικά, έφ’ δσον ταύτα έ'φερον πρόσωπα 
φυλετικώς τουρκικά, π.χ. Αικατερίνη, Βουλγαρίς πριγκήπισσα, σύζυγος τού 
αύτοκράτορος Ίσαακίου Κομνηνοΰ, ’Αλέξανδρος, υιός τού Βουλγάρου ήγε- 
μόνος Άσάν κλπ.

Τήν ως άνω άνάλυσιν τού έ'ργου τού Ούγγρου ιστορικού κλείομεν μέ 
τήν γενικήν παρατήρησιν, δτι πρόκειται περί λαμπρού επιτεύγματος, τό 
οποίον θ’ άποτελέση τον ασφαλή οδηγόν παντός ό οποίος θά θελήση νά 
προωθήση έ'τι περαιτέρω τάς τουρκολογικάς μελέτας. "Ας έ'χωμεν δέ ύπ’ ό'ψιν 
μας δτι τήν πρώιμον ιστορίαν τών τουρκικών φύλων, καί δή επί σειράν 
αιώνων, μέσφ κυρίως τών ελληνικών πηγών δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν·

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

Aus der byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, 
II, Berlin, Akademie - Verlag, 1957, DM 44, σελ. 360.

Εις τήν αυτήν μέ τό προηγούμενον έ'ργον τού G. Moravcsik σειράν 
τών εκδόσεων τού ’Ινστιτούτου έρεύνης τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Άρ- 
χαιότητος (Institut fur Griechisch - Romische Altertumskunde) τής 
Γερμανικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών τού Βερολίνου ανήκει καί δ περί
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ού δ λόγος είς to παρόν σημείωμα τόμος, άκριβέστερον τό δεύτερον μέρος 
τούτου. Ό εκ δύο ήμιτόμων 6°ζ τόμος τής σειράς αποτελεί συλλογικόν έργον. 
'Ο πρώτος ήμίτομος, ήδη έξηντλημένος, περιέχει πραγματείας άναφερομένας 
είς τήν γλώσσαν, την φιλολογίαν, την ιστορίαν, τήν θεολογίαν καί εκκλησια
στικήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου. Ό δεύτερος εξ άλλου περιέχει πραγματείας 
άναφερομένας είς τήν ιστορίαν τής τέχνης, τάς έπιστήμας καί τήν τεχνικήν 
τοΰ Βυζαντίου, τέλος δέ εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινολογίας.

Είς τήν ιστορίαν τής τέχνης άναφέρονται αΐ κάτωθι μελέται: Hermann 
Weidhaus, ‘Οδός καί Βασιλική (σ. 1-95). Klaus Wessel, Περί τής ουσίας 
τής τέχνης τών χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού ( σ. 96 - 109 )· Heinz Michaelis, 
Ό ουρανός τοΰ αύτοκρατορικοΰ θρόνου (110-119). Gunter Ristow, Περί 
τής προσωποποιήσεως τοΰ Ίορδάνου εις τάς παραστάσεις βαπτίσεως πρωί
μου χριστιανικής τέχνης ( σ. 120-126). Hanna Jursch, Τό θρησκευτικόν 
περιεχόμενον τής ρωσσικής εϊκόνος ( 127 - 147 ). Regine Dolling, Βυζαντινά 
στοιχεία είς τήν τέχνην τοΰ 16ou αϊ. (148-186). Heinz Ladendorf, Κατά
λογος τών έργων Φιλίππου ϋβάϊνφουρτ ( Schweinfurth ) κατά χρονολογικήν 
τάξιν (σ. 187-205).

Εις τάς έπιστήμας καί τήν τεχνικήν τών Βυζαντινών άναφέρονται αί 
μελέται: Rudolf Joerges, Περί τής έννοιας τοΰ Δικαίου καί τής Δικαιοσύ
νης. Κατά πόσον είναι οί Ρωμαίοι νομομαθείς θεμελιωταί τής επιστήμης 
τοΰ Δικαίου; (σ. 206-252). Walter Putzger, ’Αναμνήσεις Βυζαντινών από 
τήν άρχαίαν ιατρικήν φιλολογίαν (253-263). Dukas Richter, Γεωμέτρης 
καί Μουσικός (σ. 264-281). Arthur Suhle, Ή βυζαντινή έπίδρασις έπί 
τών νομισμάτων τής Μέσης Ευρώπης ( σ. 282 - 292 ). Gerhard Perl, Παρα
τηρήσεις έπί τοΰ έργου τοΰ Μ. Richard, Πίναξ βιβλιοθηκών καί καταλόγων 
ελληνικών χειρογράφων ( σ. 293-300).

Είς τήν ιστορίαν τής Βυζαντινολογίας τέλος άναφέρονται τά περιλαμβα
νόμενα εις τάς σελίδας 301 - 352. Αυτόθι διάφοροι συνεργάται τοΰ ’Ινστιτού
του έκθέτουν τά πεπραγμένα τών διαφόρων τούτου τομέων. Οΰτω παρατί
θενται ’Εκθέσεις έπί τών πεπραγμένων τών ομίλων έπί τής Πατρολογίας, 
έπί τής Καινής Διαθήκης, έπί τής Βυζαντινολογίας. ’Εκτενή είναι τά δσα 
( σ. 301 - 331) περί τής Βερολινείου ’Ακαδημίας καί τής συμβολής της είς 
τήν έρευναν τοΰ Βυζαντίου γράφει δ Johannes Irmscher.

Ό Weidhaus είς τήν ως άνω διεξοδικήν μελέτην του έξετάζει τήν γένε- 
σιν τοΰ γνωστού άρχιτεκτονικοΰ τύπου τής βασιλικής. Αυτόθι κάμνει λόγον 
περί τής σχέσεως τοΰ άρχαίου θεάτρου καί τής θείας λειτουργίας, περί τής 
άρχής τής χριστιατικής βασιλικής, περί τής σχέσεως βασιλικής καί στοάς ( Por- 
ticus), περί τών προ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου χριστιανικών τόπων λατρείας, 
περί τής βασιλικής τών είδωλολατρών μέ άκάλυπτον τό μέσον κλιτός, περί 
τής υπό στοών πλαισιουμένης δδοΰ, περί τής σχέσεως τής χριστιανικής λα-
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χρείας προς την δημοσίαν επίσημον οδόν καί την βασιλικήν, περί βασιλικών 
τών χρόνων τοΰ Μ. Κωνσταντίνου μέ ακάλυπτον τό μέσον κλιτός, περί τής 
νίκης τοΰ αρχιτεκτονικού τύπου τής βασιλικής, περί τής βασιλικής ως χώρου, 
περί τών σχέσεων τής γερμανικής στοάς (Halle) προς τήν βασιλικήν κλπ. 
Τό γενικόν τούτου συμπέρασμα είναι δτι ό γνωστός τύπος βασιλικής ανάγει 
τάς ρίζας του εις τούς αρχαίους ειδωλολατρικους χρόνους, δεν αποτελεί δέ έξέ- 
λιξιν ενός καί μόνου ώρισμένου τύπου. Ή ιστορία τής αρχιτεκτονικής διακρί
νει διαφόρους τύπους βασιλικής κατά τους αρχαίους ειδωλολατρικους χρόνους·

Κατά τον Wessel τά στοιχεία τά έπιτρέποντα εις ημάς νά συλλάβωμεν τήν 
ουσίαν τής τέχνης καί γενικώτερον τοΰ πολιτισμοΰ τών χρόνων τοΰ’Ιουστινια
νού ενυπάρχουν εις τά μνημεία τά όποια επί τοΰ αύτοκράτορος εκείνου άνη- 
γέρθησαν, ώς εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν εις τήν Κωνσταντινούπολή, εις μωσαϊκά 
τών εκκλησιών “Αγιος Βιτάλιος καί "Αγιος Μιχαήλ εις τήν Ραβένναν, ακόμη 
εΐς μικρογραφίας καί εις έργα μικροτεχνίας τών χρόνων τοΰ αυτού αύτοκρά- 
τορος. Τό συμπέρασμα τοΰ συγγραφέως είναι ότι ή εποχή τοΰ ’Ιουστινιανού 
εύρίσκεται εις τό μεταίχμιον τών δύο κόσμων, τοΰ αρχαίου καί τοΰ νέου, τοΰ 
μεσαιωνικού. Τά μνημεία της ανήκουν καί εις τάς δύο εκείνας, τήν μίαν 
διαδεχομένην τήν άλλην, έποχάς. Δεν είναι δέ μόνον τά μνημεία τέχνης, τά 
όποια ομιλούν περί εποχής μέ ιδιαίτερα γνωρίσματα, αλλά καί ωρισμένα 
μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά καί στρατιωτικά γεγονότα.

'Ο Michaelis εις τήν μελέτην του αναπτύσσει τον εις τον « ουρανόν » 
τοΰ αύτοκρατορικοΰ θρόνου ένυπάρχοντα συμβολισμόν. Ό « ουρανός » δέν 
αποτελεί απλώς διακοσμητικόν στοιχείον τοΰ αύτοκρατορικοΰ θρόνου, αποτε
λεί συνάμα καί έ'κφρασιν τής περί άνωτάτου άρχοντος, αύτοκράτορος, βασι- 
λέως, τών χρόνων εκείνων άντιλήψεως. Συμφώνως προς τήν άντίληψιν τών 
Μέσων Χρόνων, τής όποιας τάς ρίζας άνευρίσκομεν εις τήν ’Ανατολήν τοΰ 
μεγάλου βασιλέως τών Περσών καί εις τήν Αίγυπτον τών Φαραώ καί τών 
Πτολεμαίων, ό βασιλεύς είναι ό απεσταλμένος τοΰ Θεού, είναι ό χάριτι εκεί
νου κύριος τών εγκοσμίων, είναι ή επί τής γής άπεικόνισις τοΰ επουρανίου 
άρχοντος. Ύπεράνω αύτοΰ κολποΰται ό αυτός ουρανός, ό όποιος αποτελεί 
τον θρόνον καί τό ενδιαίτημα τοΰ Πατρός τών όλων.

Ή προσωποποίησες τοΰ Ίορδάνου ποταμού άπαντ§ τό πρώτον κατά 
τον 4ον αί. εις παραστάσεις τής άναλήψεως τοΰ προφήτου Ήλιού, από δέ 
τοΰ 5ου αί. εις παραστάσεις τής βαπτίσεως τοΰ Ίησοΰ. Ή προσωποποίησις 
τοΰ Ίορδάνου ως διακοσμητικόν στοιχείον τής βαπτίσεως τοΰ Θεανθρώπου 
μέ αφετηρίαν τήν Συρίαν, Παλαιστίνην καί Αίγυπτον διεδόθη εύρύτατα άνά 
τήν ’Ανατολήν καί τήν Δύσιν· Τά σωζόμενα μνημεία είναι πολλά, ό δέ τρό
πος παραστάσεως ό'χι ομοιόμορφος. Εις τον τρόπον παραστάσεως ανευρί
σκονται στοιχεία, τά όποια συνδέουν ταύτην προς άναλόγους εκδηλώσεις τής 
είδωλολατρικής τέχνης. Εις σωζόμενα μνημεία τέχνης μέ τήν προσωποποίη-
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σιν τού Ίορδάνου διακρίνει 6 συγγραφεύς τής μνημονευθείσης μελέτης 
Ristow δυο τύπους: τον δυτικόν τής προ τοΰ ’Ιουστινιανού περιόδου καί 
τον ανατολικόν τής μετά τον αύτοκράτορα εκείνον εποχής.

Ή Hanna Jursch εις την ως άνω μελέτην της αναλύει αΐσθητικώς, 
δογματικώς καί ιστορικούς είκοσι δύο διαφόρων θεμάτων εικόνας ρωσσικάς, 
διά νά κατάληξη εις τό συμπέρασμα δτι ή ρωσσική τέχνη δεν αποτελεί τυφλήν 
συνέχειαν τής βυζαντινής. Παρ’ δλους τους προς εκείνην δεσμούς της συγκεν
τρώνει στοιχεία, τά όποια την αποσπούν από τήν άντίληψιν τής ξηράς αντι
γραφής βυζαντινών προτύπων· Βεβαίως τό πνευματικόν βάθρον παραμένει 
άπαρασάλευτον, ούχ ήττον όμως ή ρωσσική τέχνη δεν στερείται τού χαρίσμα
τος τής ζωντανής περαιτέρω έξελίξεως καί τής επιτρεπτής μεταπλάσεως τού 
αρχικού πνεύματος.

Τά επί μέρους θέματα, τά όποια ή R. Dolling εις τήν περί των βυζαν
τινών στοιχείων εις τήν τέχνην τοΰ 16ου αί. μελέτην της πραγματεύεται, 
είναι τά ακόλουθα: Βυζαντινίζουσαι εικόνες τής Θεομήτορος κατά τον 16ον 
αί. εις τήν δυτικήν Ευρώπην. Βυζαντινά στοιχεία εις εικόνας τής Παναγίας 
κατά τον 15ον αι. (Αί δυνατότητες μεταφοράς τούτων μέσορ τής ’Ιταλίας. 
Βυζαντινίζουσαι εικόνες τής Παναγίας εις τήν Βοημίαν, τήν Γερμανίαν, τήν 
’Ιταλίαν καί τάς Κάτω Χώρας). ’Ολίγα τινά περί τής παραδόσεως τού Εύαγ- 
γελιστού Λουκά ως πρώτου ζωγραφίσαντος τήν Παναγίαν. 'Η αχειροποίητος 
είκών τοΰ Χριστού καί ή θεολογική της σημασία. 'Η είκονογράφησις τού 
'Αγίου Μανδηλίου κατά τον 15ον καί 16ον αί. εις τήν ζωγραφικήν, πλαστι
κήν, εις τό ιχνογράφημα. Εικόνες τού Χριστού έν σχέσει προς τήν αχειρο
ποίητον. Ή αυτοπροσωπογραφία τού Dtirer τού έτους 1500 έν συναρτήσει 
προς τάς εικόνας τοΰ 'Αγίου Μανδηλίου. Διάφοροι άλλαι είκονογραφικαί παρα
στάσεις μέ βυζαντινήν έπίδρασιν. Αί παρατιθέμεναι 134 φωτογραφίαι εικόνων 
σχετικών προς τό θέμα καθιστούν παραστατικωτέραν τήν άνάπτνξιν τούτου.

Ή πραγματεία τού R. Joeres, Περί τής έννοιας τού δικαίου καί τής 
δικαιοσύνης, ανήκει εις τήν φιλοσοφίαν τοΰ δικαίου καί προφανώς κατ’ οικο
νομίαν περιελήφθη εις τον παρόντα τόμον.

'Ο W. Putzger εις τήν μελέτην του υπό τον τίτλον ’Αναμνήσεις Βυ
ζαντινών από τήν άρχαίαν ιατρικήν φιλολογίαν, έξετάζει τάς σχέσεις, αί 
όποϊαι υπάρχουν μεταξύ δύο αγνώστου συγγραφέως τών βυζαντινών χρόνων 
συγγραφών, τής μιάς υπό τον τίτλον: Περί γεννήσεως ανθρώπου καί γονής, 
τής έτέρας : ’Ανωνύμου τής περί τού κόσμου κατασκευής καί τής τοΰ ανθρώ
που (έκδ. Ideler, Physici et Medici Graeci Minores) καί τών δύο περι- 
φήμων έργων τοΰ 'Ιπποκράτους, Περί φύσιος παιδιού καί Περί φύσιος 
ανθρώπου, τά όποια ήσαν καί τά πρότυπα. Ή αντιπαραβολή έκείνη άγει 
τον συγγραφέα εις τό συμπέρασμα, ότι καί είς τό Βυζάντιον έπέζη ή αρχαία 
ελληνική ιατρική έπιστημονική παράδοσις.
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Ή συνεργασία τοϋ R. Richter, Γεωμέτρης καί Μουσικός, άναφέρεται 
εις τάς περί μουσικής αντιλήψεις τών αρχαίων Ελλήνων των οποίων ή έπί- 
δρασις έπεκτείνεται καί εις τούς βυζαντινούς χρόνους.

Μετά σύντομον εξιστόρησιν τής εξελίξεως τοΰ βυζαντινού νομίσματος 
από τής συστάσεως τής αυτοκρατορίας μέχρι καί τοϋ 12ου αίώνος ό A. Surle 
εξετάζει τα στοιχεία εκείνα τά όποια μαρτυρούν έπίδρασιν τής βυζαντινής 
νομισματικής επί τής των κρατών τής Δυτικής Ευρώπης κατά τούς 10ον, 
11ον καί 12ον αιώνας. Λόγοι πολιτικοί, οικονομικοί καί ιστορικοί συνετέλε- 
σαν ώστε τό νόμισμα τοϋ Βυζαντίου ν’ άποτελέση τό πρότυπον διά πλεϊστα 
δσα νομίσματα κρατών τής Δύσεως. Ή αυτοκρατορία τής Κωνσταντινουπό
λεως είναι ή συνεχεία τής ρωμαϊκής, επί σειράν αιώνων ή πόλις τοϋ Βοσπό- 
ρου είναι τό επίκεντρον τής οικονομικής ζωής τής όλης ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τό δε βυζαντινόν νόμισμα άπετέλει τον χρυσοϋν κανόνα εις τάς διεθνείς τής 
εποχής συναλλαγάς, τέλος πλεϊστοι ήσαν οί μισθοφόροι εκ τής Δύσεως καί 
τοΰ Βορρά, οί όποιοι επιστρέφοντες εις τά ίδια μετά μακράν συνήθως υπη
ρεσίαν εις τάς ενόπλους δυνάμεις τών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως 
εφερον μεθ’ εαυτών τάς άπολαβάς των. ’Ιδού αί οδοί εισόδου τοϋ βυζαντινού 
νομίσματος είς την Δύσιν, καθώς καί ή ερμηνεία τής έπιδράσεως τής βυζαν
τινής νομισματικής επί τής τών κρατών τής Δύσεως.

Καί από τό άνά χεϊρας δημοσίευμα τής Γερμανικής ’Ακαδημίας τών 
’Επιστημών συνάγεται ή έκτασις καί ή σοβαρότης τής εις τούς κόλπους εκεί
νης έπιτελουμένης εργασίας είς ό,τι άφορ§ είς τον καθόλου βίον τής βυζαντι
νής αυτοκρατορίας. Δίκαιος δέ έπαινος ανήκει εις τούς επί τοϋ τομέως τούτου 
συνεργάτας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

Γεωργίου Α. Πετροπονλου, Νοταριακαι πράξεις Παξών διαφόρων 
νοταρίων τών ετών 1658 - 1810 = Μνημεία τοΰ Μεταβυζ. Δικαίου. 2. 
= Παράρτημα της Έπιστ. ,Επετηρίδος τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανε
πιστημίου Ά'&ηνών. ’Αϋ·ήναι, 1958. Είς 8ον, σ. λα'-{*566.

Ό κ. Π., συνεχίζων άξιεπαίνως τήν έκδοσιν συμβολαίων τοΰ Μεταβυζ. 
Δικαίου, άφ’ ού έδημοσίευσε, τό 1956, 104 συμβόλαια έκ Σίφνου (τών ετών 
1684-1835) καί, τό 1957, 860 συμβόλαια τοϋ νοταρίου ’Αθηνών Πούλου 
( 1822 -1833 ), εκδίδει τώρα « κατ’ επιλογήν » 629 συμβόλαια 16 νοταρίων 
τών Παξών, τών ετών 1658-1810. Τά συμβόλαια δημοσιεύονται ολόκληρα, 
άνευ όμως σχολίων. Τά εν τελεί τέσσαρα ευρετήρια (κυρίων ονομάτων, τοπω
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