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A. Orabar, L’ empereur dans Vart byzantin. Recherches sur l’art officiel 
de ΓEmpire d’Orient. Paris, 1936. Les Belles Lettres. (Publications 
de la Faculte des Lettres de Γ Universite de Strasbourg, Fascicule 
75). 296 σελίδες μετά 12 εικόνων εν τφ κειμένω και 40 πινάκων εν τελεί.

Ό η. A. Grabar διά τοΰ νέου τούτου βιβλίου του αποκαλύπτει μίαν 
οψιν τής Βυζαντινής τέχνης εντελώς σχεδόν άγνωστον μέχρι τοΰδε, την ύπαρ- 
ξιν δηλαδή αύτοκρατορικής εικονογραφίας, βαινοΰσης παραλλήλως προς την 
θρησκευτικήν τοιαΰτην, κα'ι διεπομένης από ωρισμένους, ως και εκείνη, κανό
νας. Τήν αύτοκρατορικήν αυτήν εικονογραφίαν, ής τήν ΰπαρξιν διά τους 
υστέρους Ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους ειχον ήδη αρχίσει νά διαπι
στώνουν σπουδαίοι έρευνηταϊ τής περιόδου ταότης και μάλιστα ό Alfoldi 
(Πρβ. J. Gage έν Byzantion, 11, 1936, 325 κ. εξ.), ό κ. Gr. εξετάζει έν 
πάση δυνατή λεπτομερεία εις τό βιβλίον του.

Εις τό πρώτον μέρος τοΰ έργου του ό συγγραφεύς εξετάζει τά μνημεία 
και τά θέματα, τά άνήκοντα εις τον κύκλον τής αυτοκρατορικής εικονογρα
φίας. Τοιαΰτα είναι αί προσωπογραφίαι και οι ανδριάντες τών αύτοκρατόρων, 
είτε εν προτομή, είτε ολόσωμοι, δ'ρθιοι ή έπι θρόνου, είτε τέλος ομάδες 
προσωπογραφιών ή ανδριάντων, δπου είκονίζεται ολόκληρος ή βασιλική 
οικογένεια κλπ. "Αλλη κατηγορία θεμάτων άναφέρεται είς τήν παράστασιν 
τοΰ αύτοκράτορος ως νικητοΰ και θριαμβευτοΰ, εις αυτήν δε άνήκουσιν 
αί εικόνες αύτοΰ κρατοΰντος τό δργανον τής νίκης, δηλ. τόν σταυρόν ή τό 
λάβαρον, αί σκηναί τών νικηφόρων αύτοΰ μαχών, αί παραστάσεις τοΰ 
αύτοκράτορος καταπατοΰντος τόν ήττημένον βάρβαρον ή τόν δαίμονα, αί 
εικόνες αύτοΰ εφίππου, ή προσφορά είς τόν νικητήν βασιλέα λαφύρων 
ή κατακτηθεισών πόλεων και επαρχιών, αί σκηναι κυνηγίου, αϊτινες συμβολί
ζουν τήν ίσχύν και τήν νίκην τοΰ αύτοκράτορος, αί απεικονίσεις σκηνών 
τοΰ 'Ιπποδρόμου, τόπου τών θριάμβων τοΰ βασιλέως, καί τέλος σύνθετοί 
τινες παραστάσεις, είς τάς οποίας απεικονίζονται περισσότερα τοΰ ενός θέματα 
εκ τών ανωτέρω άπαριθμηθέντων καί τών οποίων σκοπός είναι ή δ’ εικόνων 
έξύμνησις τών νικών καί τών θριάμβων τοΰ βασιλέως.

Πάσαι αί ανωτέρω παραστάσεις άναφέρονται. είς τούς πολέμους τοΰ 
αύτοκράτορος κατά βαρβάρων καί είς τάς νίκας αύτοΰ' υπάρχει όμο)ς καί 
Ιτέρα όμάς παραστάσεων άναφερομένη είς τάς σχέσεις τοΰ βασιλέως προς
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τούς υπηκόους του. Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αί παραστάσεις 
τών υπηκόων προσκυνούντων τον βασιλέα, αί σκηναί τοϋ βασιλέως παρέ- 
χοντος αξιώματα εις τούς αύλικοΰς, τοϋ βασιλέως προεδρεύοντος τών Συνό
δων κ.ά. “Αλλη τέλος όμάς παραστάσεων είναι ή άναφερομένη εϊς τον βασι
λέα έναντι τοϋ Χριστοϋ, αί εικόνες δηλαδή αύτοϋ προσκυνοϋντος τον Χριστόν 
ή την Θεοτόκον, τοϋ βασιλέως προσφέροντος είς τόν Θεόν δώρα ή εκκλη
σίας και τέλος αί παραστάσεις τοϋ Ίησοϋ ή τής Θεοτόκου στεφόντων τόν 
βασιλέα.

Είς τό δεύτερον μέρος τοϋ βιβλίου του ό συγγραφεύς εξετάζει την κατα
γωγήν και τήν ιστορίαν τών διαφόρων τούτων παραστάσεων.

Είναι αληθώς περίεργον δτι τα πλεϊστα τών θεμάτων τής αύτοκρατο- 
ρικής εικονογραφίας εύρίσκονται έν μεγίστη χρήσει κατά τό χρονικόν διά
στημα τών τριών πρώτων αιώνων τοϋ Βυζαντινοΰ κράτους, από τοϋ 4ου 
δηλαδή μέχρι τοϋ 6ου αίώνος. Είς τούς τρεις τούτους αιώνας ανάγονται τά 
πλεϊστα τών διασωθέντων μνημείων, ως καί αί ύπάρχουσαι περιγραφαι 
έξαφανισθέντων τοιούτων. Ή συστηματική δμως μελέτη τών θεμάτων τούτων 
δεικνύει δτι τά πλεϊστα αυτών, ιδίως τά άναφερόμενα είς τάς νίκας καί τούς 
θριάμβους τοϋ βασιλέως, ελκουσι τήν καταγωγήν των εκ τής Ρωμαϊκής 
τέχνης τών αύτοκρατορικών χρόνων καί δτι έκ ταύτης ήλθον είς τήν Κων
σταντινούπολή, ύποστάντα μόνον μικράς τροποποιήσεις ύπό τήν επίδρασιν 
τοϋ Χριστιανισμοϋ. “Ετι δμως περιεργότερον συμπέρασμα, εξαγόμενον από 
τήν λεπτομερή έρευναν τοϋ συγγραφέως είναι δτι πλεϊστα έκ τών θεμάτων 
τούτων έ'χουσιν ’Ανατολικήν τήν καταγωγήν, προερχόμενα από τήν τέχνην 
τών Πάρθων, τών Περσών κλπ. Ταϋτα δμως ή Βυζαντινή εικονογραφία 
παρέλαβεν δχι από τήν αρχικήν αυτών πηγήν, αλλά από τήν Ρωμαϊκήν αύτο- 
κρατορικήν τέχνην. Τό αληθώς άπροσδόκητον, άλλ’ άκριβέστατον τοϋτο συμ
πέρασμα, έπεκτεινόμενον καί εις τήν θρησκευτικήν τέχνην, θά ήδύνατο ίσως 
νά δδηγήση εις τήν άναψηλάφησιν πολλών παλαιοτέρων θεωριών περί τής 
καταγωγής αυτής.

’Ήδη από τοϋ τέλους τοϋ 6ου αίώνος παρατηροϋνται τά πρώτα συμ
πτώματα βαθείας αλλαγής εις τήν αύτοκρατορικήν εικονογραφίαν. Πολλά 
τών θεμάτων τών κληροδοτηθέντων από τούς τελευταίους αιώνας τής Ρωμαϊ
κής αυτοκρατορίας, περιπίπτουσιν εις αχρηστίαν, άντιθέτως δέ εμφανίζονται 
τά πρώτα καθαρώς χριστιανικά σύμβολα. Κατά τήν περίοδον τήν προηγη- 
θεΐσαν τής εΐκονομαχίας παρατηρεΐται γενικώς ή τάσις τοϋ έκχριστιανισμοϋ 
τών παλαιών Ρωμαϊκών τύπων διά τής προσθήκης είς αυτούς, άνευ ούδεμιάς 
εσωτερικής ενότητος, χριστιανικών τινων συμβόλων, ως τοϋ Λαβάρου τοϋ 
Μ. Κωνσταντίνου, τοϋ μονογράμματος τοϋ Χριστοϋ, τοϋ Σταυροϋ τοϋ Γολ
γοθά κ.λ.π. Ή τάσις δμως αϋτη τής εκχριστιανίσεως τής παλαιάς Ρωμαϊκής 
εικονογραφίας διακόπτεται άπ:οτόμως με τήν έ'ναρξιν τών Είκονομαχικών Ιρί
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δων. Οί Είκονομάχοι βασιλείς, άπο μακρύ ναντες καί από τάς έκκκλησίας και 
από τα νομίσματα των τάς εικόνας τών ιερών προσώπων, προσεπάθησαν νά 
Ιπαναφέρουν τάς Ρωμαϊκάς αυτοκρατορικάς παραστάσεις και προπάντων τάς 
συνθέσεις τάς είκονιζούσας τον θρίαμβον τών αΰτοκρατόρων. Εις τόν θριαμ
βικόν τούτον κύκλον άνήκουσιν, ώς εΐδομεν, αί παραστάσεις τού 'Ιπποδρό
μου καί αί σκηναί τού κυνηγίου. Ούτως ή κατηγορία τών εικονολατρών 
συγγραφέων κατά τών είκονομάχων βασιλέων, δτι αντικατέστησαν έν τοΐς 
ναοΐς τάς εικόνας τών αγίων διά σκηνών τού 'Ιπποδρόμου και τού κυνηγίου, 
δέον τού λοιπού νά εξετάζονται μετά περισσοτέρας προσοχής, διότι είναι 
πολύ πιθανόν αί σκηναί αύται ν’ άνήκον εις τόν κύκλον τής αύτοκρατορικής 
εικονογραφίας καί συνεπώς νά μη είχον διακοσμητικόν απλώς χαρακτήρα.

Ή έπικράτησις τών εικονολατρών καί ή έν έτει 843 εορτή τής ’Ορθοδο
ξίας είναι ή αρχή νέας περιόδου καί διά τήν ιστορίαν τού Βυζαντινού κράτους, 
αλλά καί διά τήν αύτοκρατορικήν εικονογραφίαν. Οί Μακεδόνες βασιλείς καί 
οί Κομνηνοί συνεχίζουν βεβαίως τήν παράδοσιν τών αιρετικών προκατόχων 
των, αλλά συγχρόνως πλουτίζουν καί μεταβάλλουν τούς παλαιούς τύπους. 
Ό,τι κυρίως χαρακτηρίζει τήν αύτοκρατορικήν εικονογραφίαν τής μετά τήν 
Εϊκονομαχίαν περιόδου είναι ή επί μάλλον καί μάλλον άνάμιξις εις τάς 
παραστάσεις ταύτας δχι μόνον τών ίερών συμβόλων, δπως ά'λλοτε, αλλά καί 
αυτών τών ίερών προσώπων, κυρίως τού ’Ιησού καί τής Θεοτόκου. Ή προσ- 
έγγισις αΰτη προς τήν Ικκλησιαστικήν εικονογραφίαν οφείλεται, κατά τόν 
συγγραφέα, εις λόγους ιστορικούς. Ένφ δηλαδή κατά τούς παλαιοτέρους χρό
νους, μέχρι τών Είκονομάχων ακόμη, ύπεστηρίζετο ή θεωρία διι ό Βασιλεύς 
ήτο ή κεφαλή δχι μόνον τού Κράτους, άλλά καί τής Εκκλησίας, μετά τόν 
θρίαμβον τής ’Ορθοδοξίας αί έξουσίαι έχωρίσθησαν καί έναντι τού Βασιλέως 
αρχηγού τού Κράτους ϊσταται ό Πατριάρχης αρχηγός τής Εκκλησίας. Τήν 
έννοιαν αυτήν τής δυαρχίας είκονίζει συμβολικώς ή μετά τούς είκονομαχικούς 
χρόνους δημιουργηθεΐσα είκονογραφική σύνθεσις τής «Σκηνής τού Μαρτυ
ρίου», ήν συχνά εύρίσκομεν εις τάς εκκλησίας, καί είς τήν οποίαν ό μεν 
Μωϋσής συμβολίζει τόν Βασιλέα, δ δέ Άαρών τόν Πατριάρχην. Ή Εκκλη
σία, παντοδύναμος πλέον, επιδρά επί τής αύτοκρατορικής εικονογραφίας, 
τούτο δέ άποδεικνύει καί ή κατά τήν περίοδον ακριβώς ταύτην δημιουργη- 
θεΐσα σύνθεσις τού Βασιλέως στεφομένου υπό τού ’Ιησού ή τής Θεοτόκου 
ή υπό ‘Αγίου. Τά ίερά ταύτα πρόσωπα εις τάς αύτοκρατορικάς συνθέσεις 
τίθενται αντί τού Πατριάρχου, δστις είς τήν πραγματικότητα έστεφε τούς 
Βασιλείς εν τή 'Αγία Σοφία.

Κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων τά ίδια θέματα τής αύτοκρατορι
κής εικονογραφίας έξακολουθοΰσι ν’ απεικονίζονται, άλλά χωρίς πλέον τήν 
λάμψιν καί τήν μεγαλοπρέπειαν τών προηγουμένων αιώνων. Κατά τήν περίο
δον ταύτην αί βασιλικοί παραστάσεις όμοΰ μέ τήν αύλικήν εθιμοτυπίαν
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μεταδίδονται καί είς τάς γειτονικός αύλάς. Δεσπόται "Ελληνες, ηγεμόνες και 
ηγεμονίσκοι Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι εϊκονίζονται πλέον κατά τον αυτόν 
τρόπον, καθ’ δν καί οί Βασιλείς τοϋ Βυζαντίου.

Λεπτομερής εξέτασις τών μνημείων τής αυτοκρατορικής εικονογραφίας 
δεικνύει δτι ή έξέλιξις και ή ιστορία τής τέχνης τών ανακτόρων δεν συμπί
πτει απολύτως προς τάς περιόδους ακμής καί καταπτώσεως τής εκκλησιαστι
κής τέχνης, δπως π. χ. οΐ αιώνες τής Είκονομαχίας, καθ’ ας ή αυτοκρατορική 
εικονογραφία ακμάζει. Άντιθέτως, ή μεγάλη άνθησις τής τέχνης κατά τούς 
χρόνους τών Παλαιολόγων είναι εποχή παρακμής διά τήν τέχνην τών ανα
κτόρων. Τό περίεργον τούτο φαινόμενον οφείλεται, κατά τον συγγραφέα, είς 
τό γεγονός δτι ή αυτοκρατορική εικονογραφία δεν είναι δημιούργημα τοϋ 
Χριστιανισμού, αλλά τών τελευταίων αιώνων τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
Ή εικονογραφία αϋτη μετενεχθεΐσα εις Κων/πολιν, διατρέχει κατά τούς 
Βυζαντινούς αιώνας τον δρόμον τής παρακμής, άναζωπυρουμένη μόνον επ’ολί
γον διά τής θελήσεως ισχυρών τινων Βασιλέων. Ή εικονογραφία αϋτη, ζώσα 
καί κινουμένη Ιντός τών τύπων οΰς έδημιούργησεν ή αυτοκρατορική Ρώμη, 
δεν έχει πλέον τήν δύναμιν τής άνανεώσεως, ήν ή εκκλησιαστική τέχνη αντλεί 
από τό δόγμα καί από τήν λατρείαν.

Όπως ή αυτοκρατορική εικονογραφία, ιδίως μετά τήν είκονομαχικήν 
περίοδον, δανείζεται στοιχεία εκ τής εκκλησιαστικής τέχνης, οϋτω καί ή θρη
σκευτική εικονογραφία δανείζεται τοιαϋτα έκ τής τέχνης τών ανακτόρων. Τήν 
σχέσιν ταύτην εξετάζει δ συγγραφεύς είς τό τελευταΐον μέρος τοϋ έργου του, 
δπου παραθέτει σειράν δλην εκκλησιαστικών εΐκονογραφικών θεμάτων, ών ή 
καταγωγή δέον ν’ άναζητηθή εις τήν εικονογραφίαν τών ανακτόρων. Τοιαϋτα 
θέματα διά μέν τήν πρώτην περίοδον (4ου-6ου αΐ.) είναι: αί επί θρόνου 
παραστάσεις τοϋ ’Ιησού καί τής Θεοτόκου, ό κενός θρόνος τοϋ Κυρίου, ή είς 
τον Πέτρον παράδοσις τοϋ Νόμου, ό Ίησοΰς στέφων τούς 'Αγίους, ή προσ- 
κύνησις τοϋ Κυρίου, ό ’Ιησούς επί θρόνου εν μέσφ τών ’Αποστόλων, ή διά- 
ταξις καί τά θέματα τών θριαμβευτικών τόξων τών Βασιλικών τής Ρώμης, 
ή προσφορά εις τον Ίησοϋν, αί παραστάσεις τής θριαμβευτικής εισόδου τοϋ 
’Ιησού, ή διάβασις τής Έρυθράς θαλάσσης, αΐ εικόνες τοϋ Ίησοΰ βαίνοντος 
!π’ άσπίδος καί βασιλίσκου καί τέλος αί εικόνες τοϋ θριαμβικού Σταυρού. 
Διά τήν δευτέραν περίοδον, τούς κυρίως δηλαδή Βυζαντινούς χρόνους, θέματα 
τοιαϋτα είναι: ή είς "^δου κάθοδος τού Χριστού, ή Δευτέρα παρουσία, αί λιτα- 
νεΐαι καί τό Στιχηρόν τών Χριστουγέννων. «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ».

Τών παραστάσεων τούτων τά παράλληλα ευρίσκει δ συγγραφεύς είς τάς 
άναλόγους παραστάσεις τών διαφόρων επισήμων πράξεων τών Βασιλέων.

Τοιοϋτον τό από πάσης άπόψεως άξιολογώτατον βιβλίον τοϋ κ. Grabar, 
διά τήν επεξεργασίαν τού δποίου εχρησιμοποίησεν οΰτος πάντα τά γνωστά 
μνημεία τής αυτοκρατορικής τέχνης, ών τά πλεΐστα παρέχει είς τούς εν τέλει
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ΐοϋ έργου του πίνακας. Όπου όμως τά μνημεία έ'λειπον, εχρησιμοποίησεν 
άφθόνως τά νομίσματα καί τά κείμενα τών συγγραφέων, μέσα δι5 ών επέτυχε 
την κατά τό δυνατόν πλήρωσιν τών μεγάλων χασμάτων, άτινα προΰξένησεν 
ή καταστροφή τών έργων τής τέχνης.

Ύπάρχουσιν εν τώ βιβλίω τοΰ κ. Grabar δχι μόνον νέαι απόψεις 
εντελώς πρωτότυποι, άλλα καί κατά μέρος ερμηνεΐαι μνημείων εξόχως επι
τυχείς. Ή ερμηνεία επί παραδείγματι τοΰ περιλάλητου ψηφιδωτού τής Άγ. 
Σοφίας, τοΰ παριστάνοντος, ώς τουλάχιστον πιστεύεται, τον αΰτοκράτορα 
Λέοντα ζ' τον Σοφόν γονυπετή προ τοΰ επί θρόνου καθημένου Ίησοΰ, 
έχοντος εκατέρωθεν εντός κύκλων προτομάς τής Θεοτόκου καί τοΰ Άρχαγγ. 
Μιχαήλ, είναι αναμφιβόλους ή μόνη επιτυχής εκ τών πολυαρίθμων μέχρι 
τοΰδε δοθεισών. Ή εξήγησις επίσης τοΰ συμβολισμοΰ τοΰ περιεχομένου εις 
τά ψηφιδωτά τά κοσμοΰντα τό θριαμβευτικόν τόξον τής S. Maria Maggiore 
εν Ρώμη, είναι αξία πλείστης προσοχής. Πολλαί τέλος απόψεις περί τής 
τέχνης τών Είκονομάχων βασιλέων ρίπτουσι νέον φώς επί τής εξόχως σκοτει
νής περιόδου ταύτης.

Οί νέοι ορίζοντες, οΰς ανοίγει τό βιβλίον τοΰ κ. Grabar, καί ό έν πολ- 
λοΐς εντελώς πρωτότυπος τρόπος εξετάσεως καί ερμηνείας τών μνημείων θά 
έχωσιν άναμφιβόλως αισθητόν τον αντίκτυπον εις τήν υπό νέον εντελώς 
πνεΰμα εξέτασιν τής τέχνης τοΰ Βυζαντινοΰ μέσου αίώνος.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

L. Brehier, La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris, 1936, Les 
editions d'art et d'histoire. Ill οελίδες κειμένου μετά 96 φωτοτυπικών 
πινάκων ίν τέλει.

Τό βιβλίον τοΰ κ. Brehier αποτελεί τον τρίτον τών αυτοτελών τόμων 
περί τών διαφόρων κλάδων τής Βυζαντινής τέχνης, τών εκδιδομένων εις τήν 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ch. Diehl σειράν, ήτις φέρει τον γενικόν τίτλον 
Histoire de l’art byzantin, καί ής ό μεν πρώτος τόμος περί τής Βυζαντινής 
ζωγραφικής εγράφη υπό τοΰ ίδιου Diehl (βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδών, 10, 1933, 487 κ. εξ.), ό δέ δεύτερος περί τής Βυζαντινής αρχιτε
κτονικής υπό τοΰ προώρως άποθανόντος J. Ebersolt. Ό υπό τοΰ κ. Brehier 
εκπονηθείς τόμος περιλαμβάνει τήν επί μαρμάρου καί άλλων υλών γλυπτικήν 
καί τους διαφόρους κλάδους τής μικροτεχνίας.

Ό συγγραφεΰς εκτείνεται περισσότερον εις τήν εξέτασιν τής επί μαρμά
ρου μνημειακής γλυπτικής, ήτις από πολλών ετών άπετέλεσε τό θέμα πολλών
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