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L'art Byzantin, 86 heiiotypies precedes d’une introduction par AadrS
Grabar, Paris, 1938, (Les Editions d'art et d'fiistoire). 17 σελ.
κειμένου καί 70 φωτοτυπ, πίνακες.

Το κομψόν λεύκωμα τοΰ κ. Grabar έρχεται κατόπιν μακράς σειράς
αναλογών συλλογών εικόνων διαφόρων έργων Βυζαντινής τέχνης, ών σκο
πός ήτο ή εις εύρύτερον κύκλον διάδοσις τής γνώσεως τής τέχνης ταύτης. Μετά τό λεύκωμα τοΰ Η. Gluck (1923), μετά τό άνάλογον τοΰ Pe
irce και R. Tyler (1920), οΐτινες από τοΰ 1932 ήρχισαν την έκδοσιν μνη
μειώδους συλλογής L’ art Byzantin, ής μέχρι τοϋδε είδον τό φως δυο τό
μοι έκ των πέντε, οΐτινες θ’ άποτελέσωσι τό δλον έργον, μετά τό λεύκω
μα των Volbach-Salles-Duthuit (1933), έκδοθέν έξ αφορμής τής έν Παρισίοις γενομένης κατά τό έτος 1931 Έκθέσεως Βυζαντινής τέχνης, μετά
άλλα τινά λευκώματα δευτερευούσης σημασίας, ό κ. Grabar ήσθάνθη τήν
ανάγκην τής άνανεώσεως. Ήθέλησε δηλαδή νά παρουσίαση εις τους φι
λοτέχνους μίαν συλλογήν Βυζαντινών έργων, δπου πλησίον τών από πολλοΰ γνωστών, ών δμως ή παράλειψις θά άφινε κενά δυσαναπλήρωτα, καί
μνημεία κατά τά τελευταία έτη έλθόντα εις φως καί κατά συνέπειαν
άγνωστα εις τό πολύ κοινόν. Αυτήν άλλωστε τήν ανάγκην εΐχεν αΐσθανθή καί κατά τήν σύνθεσιν τοΰ μικρού λευκώματος Βυζαντινών ψηφιδω
τών καί τοιχογραφιών τό όποιον έξέδωκε προ δεκαετίας. (A. Grabar, La
decoration byzantine, PariS-Bruxelles, 1928, Van Oest).
Τά νέα μνημεία είναι κυρίως ψηφιδωτά, μεταξύ τών οποίων άξια
ιδιαιτέρας προσοχής είναι τά περίεργα δάπεδα τά τελευταίως άποκαλυφθέντα εν ’Αντιόχεια, ών δείγματα είχον έκτεθή έν έτει 1927 είς τήν εν
τφ Art Museum τοΰ Worcester εν ’Αμερική όργανωθεισαν ’Έκθεσιν.
'Υπάρχουσιν επίσης έν τφ Λευκώματι καί μερικαί νέαι τοιχογραφίαι ως
καί ολίγα έργα μικροτεχνίας.
Άλλ’ εκεί δπου ό σ. προσφέρει νέα πράγματα καί νέας απόψεις εί
ναι ή ολιγοσέλιδος εισαγωγή τοΰ λευκώματος. ’Εκεί ό σ. αναλύει συντό
μους, αλλά με εξαιρετικήν διαύγειαν, τά χαρακτηριστικά τής Βυζαντινής
τέχνης, δπως αύτη παρουσιάζεται σήμερον, μετά τήν κατά τά τελευταία
ιδίως έτη εντατικήν αυτής μελέτην καί μετά τήν άποκάλυψιν τόσων νέων
μνημείων, δι’ ών συμπληροΰνται πολλά χάσματα, άτινα εδυσχέραινον μέ
χρι τοΰδε τήν κατανόησιν τής εξελίξεως αυτής. 'Υπάρχουσιν είς τήν εισ
αγωγήν αυτήν πολλαί σκέψεις, αΐτινες δεικνύουσι πόσον μακράν ευρι
σκόμενα πλέον από τάς περί τής Βυζαντινής τέχνης αντιλήψεις τών παλαιοτέρων. 'Υπάρχουσιν δμως εκεί καί σκέψεις, αΐτινες θά εΐχον ίσως
ανάγκην εύρυτέρας άναλύσεως καί άποδείξεως. Ούτως ό τρόπος τού χαρα-
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Α. Ξυγγοπούλου

κτηρισμοϋ των μορφών ή τής άποδόσειος τοΰ δγκου των αντικειμένων καί
τοΰ περί τάς μορφάς χώρου, ή τέλος ή αναλογική σχέσις μεταξύ τοΰ άνθροόπου καί των οικοδομημάτων, τών ζ<ήων καί των φυτών οφείλονται εις
την περιωρισμένην ευαισθησίαν τοΰ Βυζαντινού τεχνίτου, ώς νομίζει ό
σ. ή είναι μάλλον απόρροια τής πειθαρχίας τοΰ τεχνίτου εις ένα κυρίαρ
χον ρυθμόν ; Τό δτι έξ άλλου εις τα Βυζαντινά έργα προσιοπογραφίας, δεν
εύρίσκομεν πλέον σήμερον τάς άρετάς τάς οποίας άπαριθμοΰσι τά σύγ
χρονα κείμενα, δεν θά ήτο ϊσως δυνατόν νά έξηγηθή από την υπό τών
Βυζαντινών συγγραφέων άπομίμησιν αρχαίων αναλογών περιγραφών,
όπως αί Εκφράσεις τοΰ Φιλοστράτου, τάς οποίας τόσον πιστώς έμιμήθη
ό Ευγενικός ; Τά ζητήματα δμως ταΰτα θά έπρεπε ν’ άναπτυχθώσι διά
μακροτέρων, πράγμα τό όποιον βεβαίως δέν συνεχιόρουν τά περιωρισμένα
δρια μιάς Εισαγωγής.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Sirarpie der Nersessian, Manuscrits armeniens Mustres des XIIe,

XIIle et XIVe siecles de La bibliotheque des Peres Mekhitaristes
de Venise, d’apres les cliches et sous le patronage de La Frick Art
Reference Library. Preface de Gabriel Millet. Paris 1937. (E. de
Boccard). Τόμος κειμένου εκ 203 σελ. και λεύκωμα εξ 102 φωτο
τυπ. πινάκων.

Πολύ περιωρισμέναι είναι αί γνώσεις ημών περί τής ’Αρμενικής ζωγραφικής καί τών ’Αρμενικών μικρογραφιών, αί όποΐαι, εις αριθμόν του
λάχιστον, ουδόλως ύστεροΰσι τών Βυζαντινών. Τά μέχρι τοΰδε εκδοθέντα
σχετικά βιβλία είναι κατά τό πλεΐστον γεγραμμένα εις την ’Αρμενικήν
καί κατά συνέπειαν απρόσιτα εις τούς Ευρωπαίους μελετητές. ’Εξ άλλου
τά περί τοΰ θέματος τούτου γραφέντα υπό Ευρωπαίων είναι ελάχιστα καί
δέν δύνανται νά παράσχωσι σαφή ιδέαν τής ’Αρμενικής μικρογραφίας καί
τής ιστορίας αυτής. Ή Δίς Der Nersessian ήτο κατά ταΰτα ή ενδεδειγμένη ν’ άσχοληθή με τό θέμα τούτο καί, ως ήτο επόμενον, τό βιβλίον
της παρέχει εξαιρετικήν εκδοΰλευσιν εις τον θέλοντα νά γνωρίση τήν
ιστορίαν τής ’Αρμενικής μικρογραφίας από τοΰ 12ου μέχρι τοΰ 14ου αίώνος.
Βάσις διά τάς έρευνας της ειχεν ή σ. τήν πλουσίαν εις χειρόγραφα
Βιβλιοθήκην τής Μονής τών Μεχιταριστών εν Βενετίφ, εις ήν ό αείμνη
στος Σ. Λάμπρος έχει αφιερώσει ωραιοτάτας σελίδας. (Σ. Λάμπρου, Μι-
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