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(σ. 36), δεν θά ήδύναντο νά δημιουργηθώσιν αίφνιδίως. Διά τούτο φρονοίμεν 
ότι, παρ’ δλην την σφοδράν επιθυμίαν, τήν οποίαν έ'χει ή ανατολική ’Εκκλη
σία προς ένωσιν μετά τής δυτικής, δεν δύναται αυτή νά θεώρηση ως άρκοϋσαν 
τήν υπό τής δυτικής εκκλησίας αποδοχήν των εν Ρώμη κρατουσών αντιλή
ψεων περί πρωτείου επί επισκόπου Ρώμης Κελεστίνου, αλλά θεωρεί απαραί
τητον τήν άνεπιφύλακτον καί κατηγορικήν εγκατάλειψην τής περί πρωτείου 
ρωμαϊκής διδασκαλίας, ήν ανέκαθεν ή ανατολική ’Εκκλησία έχαρακτήρισεν 
ως άντικειμένην πρός τε τήν αγίαν γραφήν καί τήν ίεράν παράδοσιν. Μεμο
νωμένοι δέ καί ελάχιστοι τυχόν ρήσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων υπέρ 
τοϋ πρωτείου, έκ πλάνης, καιρικών συνθηκών καί προσωπικών ελατηρίων 
έξηγούμεναι, ουδόλως δεσμεΰουσι τήν ήμετέραν εκκλησίαν, ήτις αείποτε άπέ- 
κρουσεν όμοθυμως τάς παπικάς περί πρωτείου αντιλήψεις καί ήτις αείποτε 
διεκήρυξεν δτι, εφόσον ή δυτική εκκλησία εμμένει εις ταΰτας, υπό οίανδή- 
ποτε μορφήν, πάσα σκέψις περί ενώσεως είναι αδύνατος.

Δ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ

Αννης Αποατολάκη. Τά Κοπτικά υφάσματα τοϋ εν Άθήναις Μουσείου 
Κοσμητικών Τεχνών, Άθήναι, 1932 (Δημοσίευμα τον ’Αρχαιολογικού 
Τμήματος ' Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 203 σελ. μετά 163 
εικόνων και 2 εγχρώμων πινάκων.

Έκ τών τριών εν Άθήναις γνωστών συλλογών Κοπτικών υφασμάτων, 
δηλαδή τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, τοϋ Μουσείου Μπενάκη, καί τοϋ Μου
σείου Κοσμητικών Τεχνών, ό υπό τής Δος Άποστολάκι εκπονηθείς Κατάλο
γος περιέχει τήν περιγραφήν μόνον τών δυο τελευταίων. Έκ τών τριών 
τούτων συλλογών πλουσιωτέρα είναι ή συλλογή τού Μουσείου Κοσμητικών 
Τεχνών, ήτις άπετέλει άλλοτε τμήμα τής συλλογής Αιγυπτιακών ’Αρχαιοτήτων 
τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου, τής άπαρτισθείσης εκ τών δωρεών 
Ρόστοβιτς καί Δημητρίου.

Ή συλλογή περιλαμβάνει περί τά 131 τεμάχια υφασμάτων, τά οποία ή 
συγγραφεύς διαιρεί, άναλόγως τής τεχνικής, τοϋ υλικού καί τής διακοσμή- 
σεως αυτών, είς επτά τάξεις. Α' λάσια (σκουλλάτα), Β' πορφυρά, υποδιαι
ρούμενα εις τρεις ομάδας, Γ' υφαντά μέ πολυχρώμους ελληνιστικάς παρα
στάσεις καί διάκοσμον Ελληνιστικόν καί Παλαιοχριστιανικόν, Δ' πολύχρωμα 
υφαντά μέ βιβλικάς παραστάσεις, ως καί τά έ'χοντα συριακήν καί σασανιδι- 
κήν έπίδρασιν, Ε' πολύχρωμα υφαντά μέ έσχηματοποιημένα φυτικά κοσμή
ματα, ζ·' κεντημένα καί μέ υφαντήν διακόσμησιν έν εΐδει κεντήματος, και 
τέλος Ζ' μεταξωτά.
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Τής λεπτομερούς περιγραφής τών υφασμάτων τούτων προτάσσεται μακρά 
εισαγωγή περί τής ιστορίας τών Κοπτικών υφασμάτων, τής τεχνικής, τών 
διαφόρων ειδών υφάνσεως και διακοσμήσεως, περί τών χρωματισμών, περί 
τών ενδυμάτων, εις α άνήκον τά υφάσματα ταΰτα, και τέλος περί τής ταξι- 
νομήσεως, χρονολογίας καί κατατάξεως αυτών. Τό πρώτον τούτο μέρος είναι, 
κατά τήν ήμετέραν γνώμην, τό σπουδαιότερον τού δλου βιβλίου καί δύναται 
νά θεωρηθή μοναδικόν, διότι εις τήν δλην πλουσίαν άλλως βιβλιογραφίαν 
περί τών Κοπτικών υφασμάτων ολίγα είναι, καθ’ δσον τουλάχιστον γνω
ρίζω, τά γραφέντα περί τής τεχνικής τών υφασμάτων τούτων. Οι περί αυτών 
άσχοληθέντες εξεπόνησαν κατά τό πλεΐστον γενικάς μόνον περιγραφάς ή έδη- 
μοσίευσαν λεπτομερείς καταλόγους τών έν τοΐς διαφόροις Μουσείοις Κοπτι
κών Συλλογών, ών τήν άπαρίθμησιν παρέχει εις τό βιβλίον της ή Δ'15 Ά. 
καί είς τήν οποίαν δυνάμεθα νΰν νά προσθέσωμεν καί τον συγχρόνως προς 
τούτο εκδοθέντα υπό τού Volbach Κατάλογον τών Κοπτικών υφασμάτων 
τού Μουσείου τού Mainz (Spatantike und friihmittelalterliche Stoffe, von
W. F. Volbach, Mainz, 1932. Kataloge des Romisch-Germanischen 
Zentralmuseums, No 10. (τεύχος κειμένου Ιξ 120 σελ. καί τεύχος έκ 15 
πινάκων, ών 6 έγχρωμοι. Έν σελ. 2 κ.έξ. τού κειμένου πλήρης βιβλιογραφία).

Ή Δ1ς Άποστολάκι ήτο ασφαλώς ή μόνη ένδεδειγμένη νά πραγματευθή 
θέμα τόσον πολύπλοκον καί απαιτούν πλείστας είδικάς γνώσεις. Γνωρίζουσα 
κάλλιστα τάς αρχαίας πηγάς καί δυναμένη νά χρησιμοποίηση ταύτας επιτυ
χούς, έχουσα έξ άλλου βαθυτάτην γνώσιν τής συγχρόνου λαϊκής υφαντικής, 
κατώρθωσε νά δώση εν τή εισαγωγή τού βιβλίου της σαφεστάτην ιδέαν τού 
τρόπου, καθ’ ον κατεσκευάζοντο τά πολυποίκιλα είδη τών Κοπτικών υφα
σμάτων, ών πολλά ήσαν, φαίνεται, γνωστά από τών άρχαιοτάτων ήδη χρόνων. 
Ή γνώσις αύτη τών αρχαίων πηγών καί τής συγχρόνου λαϊκής υφαντικής 
έπέτρεψεν εις τήν συγγραφέα νά επιτυχή τον πλήρη καθορισμόν ειδών τινων 
αρχαίων υφασμάτων, τών οποίων ήσαν γνωστοί οί αρχαίοι δροι, αλλά δεν 
είχε καταστή δυνατόν νά έξηγηθώσιν ουιοι διά τών σψζομένων αρχαίων 
υφασμάτων. Ό ταυτισμός, μεταξύ άλλων, τών αρχαίων «λασίων» προς τά 
σημερινά «σκουλλάτα» νομίζω δτι δυναται νά θεωρηθή πραγματικόν εύρημα. 
’Αλλά από τό μέρος τούτο τού βιβλίου τής Δος Άποστολάκι, εξάγεται καί εν 
άλλο, δχι μικροτέρας σημασίας, συμπέρασμα. Ή έπιβίωσις δηλαδή «ορισμέ
νων άρχαιοτάτων ειδών υφάνσεως είς τήν σημερινήν λαϊκήν υφαντουργίαν 
ίδίρ τής Κρήτης. Πλήν τών ανωτέρω μνημονευθέντων «λασίων» ή δμοιότης 
τών αρχαίων «πολυμίτων» προς τά σημερινά «δέξιμα» τής Κρήτης είναι 
αληθώς καταπληκτική, ώς δεικνύει ή σύγκρισις τών εν σελ. 36, είκ. 17 καί 
18, παρεχομένων δειγμάτων, ενός πολυτίμου παλαιοχριστιανικού υφάσματος 
τού 4-5ου αίώνος, άνήκοντος εις τό Μουσεϊον Μπενάκη, καί ενός συγχρόνου 
Κρητικού «δεξίμου».
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Προς πληρεστέραν κατανόησιν τοΰ σχήματος τών ενδυμάτων, ών μέρη 
άπετέλουν τά κατά τό πλεΐστον εις τεμάχια περιελθόντα μέχρις ημών υφά
σματα ταϋτα, ή συγγραφεύς εκθέτει λεπτομερώς τά διάφορα εϊδη τών ενδυμά
των τής περιόδου ταΰτης, έπί τή βάσει τών αρχαίων πηγών καί τών διασω- 
θέντων μνημείων, παρακολουθούσα την έξέλιξιν αυτών καί εις την Βυζαντινήν 
περίοδον, καί εις τό σημερινόν ακόμη ένδυμα τών διαφόρων ελληνικών 
επαρχιών, δπου πραγματικώς παρατηρούνται ομοιότητες καταφανείς.

Ώς προς την χρονολογίαν ή συγγραφεύς κατατάσσει τό ύπάρχον υλικόν 
εις τρεις περιόδους, τήν Ελληνιστικήν, από τοΰ 2ου μέχρι τών μέσων τοΰ 
401’ μ. X. αίώνος, τήν Ύστεροελληνιστικήν ή Παλαιοχριστιανικήν, από τών 
μέσων τοΰ 4ου μέχρι τών μέσων περίπου τοΰ 5ου αίώνος, καί τέλος τήν 
Κοπτικήν, από τών μέσων περίπου τοΰ 5011 μέχρι τέλους τοΰ 7ov αίώνος.

Μετά τήν μακράν εισαγωγήν, καταλαμβάνουσαν δγδοήκοντα σελίδας 
τοΰ βιβλίου, ακολουθεί ή λεπτομερής περιγραφή τών υφασμάτων τοΰ Μου
σείου Κοσμητικών Τεχνών, μεταξύ τών οποίων παρενείρονται καί τά τοΰ 
Βυζαντινού Μουσείου. Εις τήν περιγραφήν ταύτην ή συγγραφεύς ήκολοΰ- 
θησε τήν εις επτά τάξεις διαίρεσιν, ήν ανωτέρω άνεφέρομεν, έπί τή βάσει 
τής τεχνικής καί τής διακοσμήσεως τών υφασμάτων. Αί δυο περιγραφόμεναι 
συλλογαί συμπληροΰσιν άλλήλας, ούτως ώστε πάντα σχεδόν τά γνωστά είδη 
τών Κοπτικών υφασμάτων ν’άντιπροσωπεΰωνται εις αύτάς, από τών ωραίων 
ελληνιστικής δλως έμπνεύσεως τεμαχίων, ώς τό σάβανον με τήν επιγραφήν 
«Ειρήνη Μούσης» (σ. 83 κ.έξ. καί έγχρ. πίν. I) καί ό κλασσικής τέχνης ’Άγγε
λος τοΰ Βυζαντινού Μουσείου (σ. 179 κέξ.) μέχρι τών εντελώς κατ’ ανατολικά 
καί Σασανιδικά πρότυπα κεκοσμημένων μεταξωτών υφασμάτων (σ. 186 κέξ.) 
καί τών φερόντων Άραβικάς έπιγραφάς (σ. 190).

Ή δλη αύτη σειρά τών υφασμάτων έχει εξαιρετικήν σπουδαιότητα διά 
τον πλούτον καί τήν ποικιλίαν τής έπ’ αυτών ζωικής καί φυιικής ώς καί τής 
γεωμετρικής διακοσμήσεως. Ιδιαίτερον δλως ενδιαφέρον παρουσιάζουσι τά 
τεμάχια, τά φέροντα εϊκονογραφικά θέματα ειλημμένα εκ τής Παλαιάς καί 
Καινής Διαθήκης (σ. 144 καί κέξ.) μεταξύ τών οποίων ή 'Ιστορία τοΰ ’Ιωσήφ, 
6 Δανιήλ έν τώ λάκκφ, ή Γέννησις, ή σφαγή τών νηπίων, παραστάσεις 
μεμονωμένων Αγίων κλπ.

Οί έν τέλει τοΰ βιβλίου πίνακες αντιστοιχίας καί τά λεπτομερή ευρετή
ρια, καθώς καί ή πλούσια είκονογράφησις, καθιστώσιν αυτό εξαιρετικούς 
εύχρηστον.

Α. ΞΥΓΤΟΠΟΥΛΟΣ
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