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κτηρισμοϋ των μορφών ή τής άποδόσειος τοΰ δγκου των αντικειμένων καί 
τοΰ περί τάς μορφάς χώρου, ή τέλος ή αναλογική σχέσις μεταξύ τοΰ άν- 
θροόπου 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 Must res 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 ζω- 
γραφικής 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 ενδεδει- 
γμένη 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 αί- 
ώνος.

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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κταί σελίδες, Άθήναι 1905, 857 κ. εξ.). Μέ την βάσιν αυτήν καί με την 
έξέτασιν των ’Αρμενικών χειρογράφων των φυλασσόμενων εις τάς σπου- 
δαιοτέρας Βιβλιοθήκας τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, μέ την έμμεσον 
τέλος γνώσιν των έν ταΐς Βιβλιοθήκαις των Μονών τής ’Αρμενίας καί 
τής ’Ανατολής κωδίκων, ους περιέγραψαν καί απεικόνισαν ’Αρμένιοι καί 
Ευρωπαίοι έρευνήταί, άπετέλεσεν ή σ. τό υλικόν τοΰ βιβλίου της, τό 
όποιον, αν καί έχει ώς θέμα την Άρμενικήν μικρογραφίαν τοΰ 12ου, 13ου 
καί 14ου αίώνος, έπεκτείνεται δμως καί εις χρόνους παλαιοτέρους κα 
νεωτέρους τής περιόδου ταΰτης.

Έν αρχή τοΰ βιβλίου της ή σ. προτάσσει χρησιμωτάτην ιστορικήν 
εισαγωγήν, έν ή εκτίθεται περιληπτικώς ή ιστορία τής Μεγάλης ’Αρμε
νίας καί τοΰ από 12ου αίώνος ίδρυθέντος Αρμένικου Βασιλείου τής Κι
λικίας. Την εισαγωγήν ταυτην συμπληροΐ ή ιστορία τών σπουδαιοτέρων 
έν ταΐς χώραις ταΰταις Μονών, αΐτινες άπέβησαν άκμάζοντα κέντρα 
γραμμάτων καί τέχνης, καί έν ταΐς όποίαις έγράφησαν καί διεκοσμήθη- 
σαν πολυάριθμα χειρόγραφα, ως τοϋτο έξάγεται έκ τών έν αύτοΐς ση
μειωμάτων.

Τήν διαίρεσιν ταυτην εις Κράτος τής Μεγάλης ’Αρμενίας καί Βασί
λειον τής Κιλικίας ακολουθεί καί ή σ. εις τήν έξέτασιν τών χειρογράφων. 
Ή πολιτική αυτή διαίρεσις τοό ’Αρμένικου λαοΰ εις δυο Κράτη αντικα
τοπτρίζεται πράγματι καί εις τον χαρακτήρα τής διακοσμήσεως τών χει
ρογράφων. Εις τα χειρόγραφα τής Μ. ’Αρμενίας κυριαρχεί τό κόσμημα, 
καί μάλιστα τό γεωμετρικόν τοιοϋτον. Ή διακόσμησις έχει χαρακτήρα 
περισσότερον "Ανατολικόν ίσχυρώς έπηρεασμένον από τήν Μουσουλμανι
κήν τέχνην καί από τό ’Ιράν. Άντιθέτως εις τά χειρόγραφα τά κοσμη- 
θέντα έν Κιλικία παρατηρεΐται άνάμιξις Βυζαντινών στοιχείων εις τήν 
έκ τής Μ. ’Αρμενίας έλθοϋσαν παλαιάν παράδοσιν. ’Από τό μίγμα αυτό 
τών έκ τοΰ Βυζαντίου έλθόντων Ελληνιστικών στοιχείων καί τής παναρ
χαίας ’Ανατολικής παραδόσεως παρήχθη ή κομψή καί έκλελεπτυσμένη 
διακόσμησις τών ’Αρμενικών χειρογράφων τής Κιλικίας.

Ή διακόσμησις λοιπόν τών χειρογράφων δεικνύει τήν φυσικήν άντί- 
θεσιν τών δυο Κρατών, «έξ ών, ως γράφει ό κ. Millet εις τον Πρόλογον 
τοΰ βιβλίου, τό μέν είναι έστραμμένον προς τήν ’Ανατολήν καί τό άλλο 
προς τό Βυζάντιον». «Εις τό τραχύ ύψίπεδον (τήν Μ. ’Αρμενίαν), γρά
φει κατωτέρου ό κ. Millet, εύρίσκεται ή δΰναμις, εις τά παράλια τής Με
σογείου (τήν Κιλικίαν) ή κομψότης».

Ή διαίρεσις αυτή άντικατοπρίζεται δχι μόνον εις τήν μορφήν, αλλά 
καί εις τό περιεχόμενον. Εις τά χειρόγραφα τα διακοσμηθέντα έν τή Μ. 
Άρμενίφ ή ζωική μορφή έλαχίστην κατέχει θέσιν. Έκτος τών Συμβόλων 
τών Ευαγγελιστών καί ολίγων πτηνών, άποδιδομένων καί τούτων κατά
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τρόπον μάλλου σχηματικόν, οΰδαμοΰ εΰρίσκομεν άντιπροσωπευομένην την 
ζώσαν φύσιν. ’Απεναντίας εις τά έν Κιλικία είκονογραφηθέντα χειρό
γραφα άφθονοΰσι τά ζω.ϊκά δέματα —προ πάντων τά πτηνά—τά όποια 
εις ποικίλας συνθέσεις κοσμοΰσι τά έπίτιτλα καί τά αρχικά γράμματα. 
Εις τάς διακοσμήσεις ταύτας ή έπίδρασις — πολλάκις πιστή αντιγραφή — 
των Βυζαντινών χειρογράφων είναι καταφανής.

Τά χειρόγραφα τής Κιλικίας παρέχουσι πολύ ενδιαφέρον καί από 
άπόψεως είκονογραφικής, διότι, εν άντιθέσει προς τά τής Μ. ’Αρμενίας, 
περιέχουσι καί απεικονίσεις ευαγγελικών σκηνών, αί'τινες πολλαχώς σχε
τίζονται προς τήν Βυζαντινήν παράδοσιν. Είναι όμως εις τά χειρόγραφα 
ταΰτα λίαν περίεργος ό τρόπος εφαρμογής καί άπλοποιήσεως τών Βυζαν
τινών συστημάτων εικονογραφήσεως. Ή άπλοποίησις «ύτη φθάνει πολ
λάκις εις αποτελέσματα εντελώς απρόοπτα. Παράδειγμα τό ύπ’ άριθ. 16 
Ευαγγέλιον κοσμηθέν έν τή Μονή Δραζάρκ υπό τοΰ ζωγράφου Σαργίς 
Πιδζάκ κατά τό έτος 1331. (Λεύκωμα, πίν. LXXXV-XC1II). Ό διακο- 
σμήσας τό χειρόγραφον ειχεν ασφαλώς ύπ’ δ'ψιν του Βυζαντινόν Εύαγγέ- 
λιον μετά παρεσελιδίων μικρογραφιών. Τό πρωτότυπον δμως τούτο εφήρ- 
μοσεν εις τήν ’Αρμενικήν παράδοσιν προσθέσας επί τών εν αρχή έκά- 
στης περικοπής , παρασελιδίων κοσμημάτων, στοιχείου καθαρώς ’Αρμέ
νικου, μικράν μορφήν, ή σκηνήν, ή καί άπλοΰν άντικείμενον σχετικά προς 
τήν ευαγγελικήν περικοπήν. Ούτως ή τριπλή ά'ρνησις τού Πέτρου ύποδη- 
λοϋται δι’ ενός άλέκτορος, τό δαιμόνιον (Λουκ. 11. 14) διά μιας σφιγγός» 
ή Βαϊοφόροςδι’ ενός δένδρου, παρά τό όποιον εις χιτών ήπλωμένος, τό έν 
Κανά θαύμα διά τεσσάρων αγγείων κλπ.

Παρά τήν Βυζαντινήν δμως παράδοσιν έπιζή εις τά χειρόγραφα τής 
Κιλικίας καί ή παλαίά Συριακή τοιαύτη, δπως δεικνύει ή έμμονή εις ωρι- 
σμένα θέματα, άτινα έλάχιστα ηύνόησεν ή τέχνη τοΰ Βυζαντίου. Έν έξ 
αυτών είναι άναμφιβόλως ή παράστασις τού Ευσεβίου καί Καρπιανοΰ έν 
αρχή τής επιστολής τού πρώτου προς τον δεύτερον περί τών κανόνων αν
τιστοιχίας τών Ευαγγελίου. Τάς προσωπογραφίας ταύτας, τάς οποίας 
εΰρίσκομεν ήδη εις τον από τού έτους 586 Συριακόν κώδικα τού Ραβου- 
λά έν τή Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας, δπου δμως αντί τού 
Καρπιανοΰ είκονίζεται ό Άμμώνιος, πρέπει ασφαλώς ν’ άποδώσωμεν εις 
τήν Συριακήν παράδοσιν, καθ’ όσον είς τά Βυζαντινά χειρόγραφα είναι 
έξαιρετικώς σπάνιαι. Ούτως είς τό μοναδικόν Βυζαντινόν παράδειγμα τό 
όποιον αναφέρει ή σ. τό ύπ’ άριθ. 5 Ευαγγέλιον τής Βιβλιοθήκης τής 
Πάρμας, θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν έν μόνον γενόμενον γωστόν 
μετά τήν έκδοσιν τού βιβλίου της, τον κώδ. 3 τού Πατριαρχείου Κων/πό- 
λεως, δπου είκονίζεται μόνον ό Ευσέβιος. (Γ. Σωτήριον, Κειμήλια Οικου
μενικού Πατριαρχείου, Άθήναι, 1938 πίν. 53).
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Μεταξύ των πολλών νέων πραγμάτων, τά οποία φέρει εις φως ή σ. 
δέον ιδιαιτέρως νά σημειώσωμεν τό περίεργον κείμενον τοΰ 'Αγίου Ναρ- 
σή τοΰ Χαρίεντος, Καθολικού τής ’Αρμενίας από τοΰ 1166 μέχρι τού 
1176, δπου ούτος ερμηνεύει συμβολικούς τούς δέκα κανόνας αντιστοιχίας 
των Ευαγγελίων καί την διακόσμησιν αυτών (σ. 58 κ.έξ.). Μολονότι ή σ. 
φαίνεται καταλήγουσα εις τό συμπέρασμα δτι ό Ναρσής έχρησιμοποίησε 
διεσπαρμένος άρχαιοτέρας συμβολικός ερμηνείας τών ζφων καί τών φυ
τών, άλλ’ δτι τό σύνολον άπετέλεσεν ό ίδιος, θά έπρεπεν ισοις νά έξ- 
ετασθή υπό τών περί την Βυζαντινήν φιλολογίαν σχολουμένων μήπως 
άνάλογον έργον υπάρχει καί Ελληνιστί.

'Ωρισμέναι τέλος υποθέσεις τής σ. έχουσι γενικωτέραν σημασίαν. 
Ή συμβολή επί παραδείγματι τών ’Αρμενίων εις τό ίσχυρώς άνατολίζον 
ρεύμα τό παρατηροΰμενον εις την Βυζαντινήν γλυπτικήν καί ζωγραφι
κήν κατά τούς ευθύς μετά τήν Είκονομαχίαν χρόνους καί ή δι’ αυτών, 
πολυπληθών τότε έν Κων[πόλει, είσοδος τών παλαιών ’Ιρανικών στοι
χείων εις τήν Βυζαντινήν διακοσμητικήν είναι αξία πολλής προσοχής. 
Διά τής ύποθέσεως ταύτης, προς ήν διά τήν αρχιτεκτονικήν άντιστοι- 
χοΰσιν αί υπό τού Millet κοί τοΰ Strzygowski διατυπωθεΐσαι, θά ήδύ- 
νατο, ίσως, νά εξηγηθή εύκολώτερον ή παρουσία τών ’Ανατολικών στοι
χείων είς τήν Βυζαντινήν τέχνην, περί ών πλεΐσται μέχρι τοΰδε έχουσι 
προταθή εξηγήσεις.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Dr. Otto Treitinger; Die ostromische Kaiser—und Reichsidee nach 
Hirer Oestaltung in hofischen Zeremoniell. Jena 1938 S. 246.

Ή εργασία αυτή, ήτις υπεβλήθη τό πρώτον είς τον διαγωνισμόν τής 
φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Μονάχου τό 1966 καί εβραβεύθη καί κατόπιν 
ώς αίνέσιμος διατριβή είς τήν ιδίαν Σχολήν, σκοπεί νά δείξη, επί τή βάσει 
τών πηγών, τήν άντίληψιν καί τήν πίστιν, ήτις έπεκράτει διά τον βασι
λέα καί τό Κράτος είς τήν βυζαντινήν κοινωνίαν, ως καί τήν σημασίαν 
τούτων διά τήν ζωήν τοΰ Κράτους αύτοϋ.

Τό θέμα δεν ήτο καί τόσον εύ'κολον, δσον θά ένόμιζέ τις, δχι μό
νον διά τήν έλλειψιν πηγών καί αρκετών επί μέρους προεργασιών, αλλά 
καί διότι πολλαί παρεξηγήσεις καί συκοφαντίαι, θά ήδύνατό τις νά εΐπη, 
ήκούσθησαν κατά περιόδους είς βάρος ιδίως τών τελετών καί τής πολυτε
λείας τής αυλής τοΰ Βυζαντίου. Τάς δυσκολίας ταύτας ύπερέβη ό συγγρα-
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