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τικήν εντυπωσιν και ήτις διέλαθε μέχρι τοΰ νΰν τήν προσοχήν πάντων δσοι 
έμελέτησαν την Άλεξιάδα, δτι δηλαδή ’Άννα ή Κομνηνή, ενώ καταφέρεται 
εναντίον τοΰ τότε Πάπα, ουδόλως χαρακτηρίζει τήν Δυτικήν Εκκλησίαν ως 
αιρετικήν αν κα'ι πλειστάκις τή έδόθησαν άφορμαί διά νά έκφράση τοιοΰτον 
χαρακτηρισμόν εάν αυτή ή ιδία ή οί σύγχρονοί της έφρόνουν τότε τοιοΰτόν τι.

Τοιοΰτον τό εργον, τό όποιον μάς παρουσιάζει σήμερον ή 'Εταιρεία 
G. Bude— Belles Lettres. Άν ένδιέτριψα κά'πως περισσότερον είς τό κεφά- 
λαιον τών παρατηρήσεων, τό έπραξα διά νά μή φανώ, ως λέγει ή ’Άννα, δτι 
γράφω «έγκώμιον άντικρυς εΐ τι τών εκείνου θαυμάζοιμι». Συνέπεσε δέ νά 
θαυμάζω εγώ πάρα πολλά 1ν τφ πονήματι τοΰ κ. Β. Leib, δν ερμηνέα έ'χουσα 
καλείται νΰν, έπευλογοϋντος τοΰ ά'κρου Άρχιερέως, ή μάννα ημών ή Πορφυ
ρογέννητος επί τοΰ διεθνούς βήματος νά διεκτραγωδήση τά πικρά παράπονα 
τής τυραννισμένης, τής ήδικημένης μας Φυλής.

I. ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ

Baranyηέ Oberscha// Magda, Konstantinos Monomachos csdszdr Koro- 
ndja (19 tdbldval), Archaeologia Hungarica XXII, Budapest, 1937. 
[The crown of the Emperor Constantine Monomachos], ονγγριστί 
κα'ι αγγλιστί, σελ. 96, πίν. 19.

Ή έλλειψις τής λεπτομεροΰς έρεΰνης καί ερμηνείας τοΰ εις τό εθνικόν 
μουσεϊον τής Βουδαπέστης άποκειμένου βασιλικοΰ διαδήματος, εφ’οΰ ή είκών 
Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου, ήτις θά συνετέλει είς τήν έρευναν τής βυζαν
τινής τέχνης καί τών οΰγγροβυζαντινών σχέσεων ήτο προ πολλοΰ λίαν αισθητή· 
Τήν έλλειψιν ταύτην μετά ζήλου καί επαινετής προπαρασκευής άνέλαβε νά 
συμπλήρωσή ή κυρία Barany-Oberschall περιγράψασα ακριβώς καί λεπτο
μερώς δλα τά ύπολειφθέντα τμήματα τοΰ διαδήματος τουτου τά διατηρη- 
θέντα έν Βουδαπέστη ως καί είς τό Victoria and Albert-Museum τοΰ 
Λονδίνου.

Ό χρονολογικός ορισμός τών σμαλτωμένων πινάκων δεν ήτο δύσκολος- 
αί επ’ αυτών απεικονίσεις τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου καί 
τών βασιλισσών Ζωής καί Θεοδώρας ΰποδηλοΰσιν άναμφισβητήτως τό χρονι
κόν διάστημα 1042-50, καθ’ δ ή τριάς αυτή έβασίλευε. Δυναται επομένως 
νά άναχθή τό διάδημα τοΰτο ωρισμένως εις τό τέλος τής ακμής τής τέχνης 
τοΰ θαλαμαποΰ σμάλτου (Zellenschmelz) Χ-ΧΙ εκατοντ., δτε αντί τής 
πλαστικής τάσεως τής παραστάσεως επικρατεί μάλλον ή επίπεδος ερμηνεία 
τών μορφών, ή οποία εκδηλοΰται κατ’ εξοχήν είς τήν διά γραμμών δήλωσιν
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των πτυχών των ενδυμασιών, τεχνοτροπία όμοιάζουσα προς την τής ζωγρα
φικής τών μικρογραφιών (Miniaturenmalerei).

Όσον αφόρα εις τήν ερμηνείαν τών παριστανομένων μορφών τοΰ 
διαδήματος, επί τή βάσει τής ένδυμασιολογίας, ή κυρία Barany - Obersehall 
καταλήγει, μετά συγκριτικήν ερευνάν άφθονου παραλλήλου ύλικοΰ, εις τό 
συμπέρασμα, δτι ή ενδυμασία τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου 
συνενώνει Περσικά, Ρωμαϊκά καί Ελληνιστικά στοιχεία. Ή βασιλική έσθής, 
ως συνέχεια τής παλαιορωμαϊκής tunica, ό λώρος, ως διάδοχος τής toga 
trabeata καί τά καμπάγια είναι 'Ρωμαϊκής καταγωγής, μερικά όμως κοσμή
ματα τής έσθήτος, γαμμάδιον, αί στρογγΰλαι προσθήκαι τών βραχιόνων καί 
τά κισσόφυλλα προέρχονται από τήν ελληνιστικήν τέχνην. Ό μέχρι τών ποδών 
έπεκτεινόμενος καί μέ μακράς χειρίδας χιτών, τό μανιάκιον καί έν γένει ή μετά 
χρυσοΰ, μαργαριτών καί λίθων διακόσμησις δλου τοΰ φορέματος δεικνΰουσι 
Περσικήν επιρροήν.

Δεν είναι εΰκολον νά εϊπωμεν ωρισμένως τί είδους φόρεμα φέρει ό βασι
λεύς Κωνσταντίνος. Ή ταύτισις αύτοΰ προς τό συχνάκις έν τή εκθέσει τής 
βασιλείου τάξεως άναφερόμενον βασιλικόν φόρεμα, διβητήσιον (σελ. 414, 
245, 21, 192, 227 κτλ.) είναι δυνατή, παρά τήν γνώμην τοΰ Grabar (L’em- 
pereur dans Part byzantin, σ. 51), ό όποιος νομίζει, δτι ό βασιλεύς καβαλ- 
λικεΰων συνήθως φορεΐ τό διβητήσιον. Τά ύπ’αύτοΰ δμως άναφερόμενα χωρία 
τής βασιλείου τάξεως (ο. 99,608 ed. Bonn.) δεικνΰουσιν δτι ό βασιλεύς ίππεΰων 
έφόρει πάντοτε τό σκαραμάγγιον καί τοΰτο ήλλασσε μέ τό διβητήσιον μόνον 
καταβαίνων τοΰ ίππου. Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, δπως απεικονίζεται έν τφ 
διαδήματι, δεν φέρει τοΰ ίππεύοντος τό φόρεμα (τό σκαραμάγγιον) ή δέ έσθής 
αύτοΰ διαφέρει ούσιωδώς τοΰ εις τό μουσεϊον τής Lyon διατηρουμένου υφά
σματος τής VIII έκατοντ., έπίσης τοΰ gobelin :οϋ Bamberg (πβλ. π. XIII, 2; 
Grabar έ'νθ’ άν. πίν. VII, IX), διότι δεν είναι έσχισμένη προ τοΰ υπογαστρίου 
(επομένως ήτο απολύτως ακατάλληλος προς ιππασίαν) προς δέ έχει έπικείμε- 
νον τον λώρον.

Δι° αύτό δεν έπιτρέπεται νά ύποθέσωμεν δτι υπάρχει τόσον στενή 
συγγένεια μεταξύ τών υφασμάτων τής Lyon καί τοΰ Bamberg άφ’ ενός, καί 
τοΰ τοΰ πίνακος τοΰ Μονομάχου άφ’ ετέρου, δπως ή κ. Barany θέλει. Οί 
βασιλείς οί έν τοΐς ύφάσμασι παριστανόμενοι δπως ό Kondakov (Byzantion, 
I, 30) έ'χει αναπτύξει πολύ σαφώς, φοροΰν τό μακρόν σκαραμάγγιον, ό Μονο
μάχος δμως τοΰ διαδήματος δχι. Παρ’ δλα ταΰτα μένουσιν όμοιότητές τινες 
μεταξύ τών μνημονευθέντων ειδών τής βασιλικής έσθήτος, καί αί τρεις δηλ. 
είναι πολύ μακραί μέ μακράς χειρίδας καί στενώς προσηρμοσμέναι εις τό σώμα.

Είναι πολύ χαρακιηριστικόν, δτι ταύτας τάς ιδιότητας, μή εύρισκομένας 
εις τήν tunica, αναγκάζεται ή κ. Barany ν’ άναφέρη εις τήν ανατολικήν 
(Περσικήν) τέχνην. Τί μένει λοιπόν τότε διά τήν tunica; Ό Κωδινός (De
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Off. VII, 63. έκδ. Βόνν.) μνημονεύει φόρεμά τι βασιλικόν, χή εσθήχι χοΰ 
Μονομάχου παρόμοιον γρανάτζα λεγόμενον και από των Άσσυρίων βασιλέων 
είς χούς Βυζανχινούς μεχαδοθέν, χό όποιον ό Reiske (De cerim. comm. 
425) χαυχίζει με χό διβηχήσιον.

Ό Kondakov ε'χει προ έχών αποδείξει διά μιας σοβαρωχάχης μελέχης 
χου (Byzantion I, 7 κέ.) χήν χουρανικήν καχαγωγήν χοΰ σκαραμαγγίου, χό 
όποιον ψαίνειαι ήδη επί χοΰ Θρακικοΰ ίππέως χών Άχχικών αγγείων χής 
V εκαχονχ. π.Χ. και χό οποίον μένει σχαθερώς ως ίπποχική ενδυμασία χής 
ελληνισχικής, ρωμαϊκής και βυζανχινής εποχής. Οί Πέρσαι επίσης χρησιμο
ποιούν αύχό, παραλαβόνχες από χών Τουρανίοιν. Μνήμης άξια είναι χά άναφε- 
ρόμενα υπό χοΰ Kondakov (ένθ’άν. 8): Cette civilisation (touranienne) 
etait l’aboutissement d’une existence millenaire en Asie, comrne aussi 
de relations culturelles incessantes avec les monarchies de l’antique 
Orient, et d’une lutte incessante avec elles, lutte au cours de laquelle 
ces etats furent amenes, par les besoins de la guerre, a «s’adapter», 
en s’assimilant les formes de l’existeuce des peuples touraniens. En 
resume, si la Perse de l’epoque des Arsacides recut la culture des 
nomades, la Perse des Sassanides est le type d’une monarchic militaire, 
qui, eombattant ces nomades, s’assimila et leurs moeurs et coutumes, 
et leurs procedes de combat». Αύχη ή παραχήρησις χοΰ Kondakov 
βεβαιοΰχαι υπό χής αρχαιολογίας, χής ίσιορίας χοΰ πολιχισμοΰ καί χής σχρα- 
χιωχικής χακχικής, ως καί χών ίπποχικών φορεμάχων. Ίδιαιχέρως χοΰχο ισχύει 
ως προς χό σκαραμάγγιον.

Αί δύο χορεύχριαι χών πινάκων χοΰ σχέμμαχος άναλογοΰσι προς χάς 
χής φιάλης χοΰ Innsbruck, ή οποία, αναγόμενη είς χόν ΙΒ'. αιώνα, προέρ- 
χεχαι, καχά χήν επιγραφήν, από χήν Μεσοποχαμίαν, καί πιθανώς είναι Σελ- 
χζουκικόν έργον. Ή κίνησις, ή σχάσις καί ή ενδυμασία χών χορευχριών είναι 
χόσον δμοιαι ώσχε πρέπει νά όμολογήση χις σχενήν συγγένειαν μεχαξύ χών 
δύο προϊόνχων χής χέχνης. Ή Κ« Barany - Obesrchall νομίζει, δχι χαύχην 
χήν χεχνοχροπίαν, ως καί χήν χέχνην χοΰ θαλαμωχοΰ σμάλχου παρέλαβον οί 
Σελχζοΰκοι παρά χών Βυζανχινών. ’Αλλά ό Rostowzew (Skythien u. der 
Bosporus, σ. 574) άπέδειξεν ήδη χό άνησχροφον. Τά ύπολείμμαχα χής χέχνης 
χαύχης ηΰρεν αύχός ήδη χήν III εκαχονχ. π. Χρ. είς χά περίχωρα χοΰ Kuban, 
εις χήν πόλιν χοΰ Πανχικαπαίου, δπου "Ελληνες χεχνΐχαι διά πρώχην φοράν 
εγνώρισαν χήν νέαν χαύχην χέχνην χής πολυχρωμίας. ’Επίσης χό σμάλχον ήχο 
γνωσχόν είς χό Iran από χών παλαιοχάχων χρόνων. Οί χεχνΐχαι χής φιάλης 
χοΰ Innsbruck καί χοΰ διαδήμαχος χοΰ Μονομάχου δεν ήχο άναγκαΐον νά 
άλληλοδανεισθοΰν, ήδύνανχο ν’ άνχλήσουν από μίαν πολύ παλαιάν κοινήν 
πηγήν, χήν Άναχολήν.

Τήν άποκαχάσχασιν χοΰ διαδήμαχος χούχου, δηλ. χήν συνένωσιν χών
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πινάκων εις μίαν ενότητα κάμνει ή συγγραφεύς πολύ όρθώς κατά τον χΰπον 
των γνωστών διαδημάτων τοϋ Ermitage καί της συλλογής Khanenko, δπου 
οι πίνακες είναι συνδεδεμένοι μέ ιδιαιτέραν τέχνην ταινιωδώς και έ'χουσι 
καλύψει μόνον τό έμπροσθεν ήμισφαίριον τής κεφαλής. Δεν είναι λοιπόν 
δυνατόν να έρμηνεύσωμεν τό περί ου δ λόγος ού'τε ως στέμμα, ούτε ως στέ
φανον, δπως δ Ebersolt (Les arts somptuaires de Byzance, σ. 99). προ 
ετών όρθώς άνέπτυξεν, άλλα μόνον ως διάδημα.

Αί παρατηρήσεις τής συγγραφέως περί τών διαφόρων τύπων τοΰ στέμ
ματος και τοΰ στεφάνου δεικνύουσιν δτι αύτη, παρ’ δλην την φιλοπονίαν 
της, δεν κατώρθωσε νά σχηματίση καθαράν ιδέαν περί τής έξελίξεως τών 
τύπων τούτων. Σοβαραί έρευναι έμειναν άγνωστοι εις αυτήν (π. χ. Konda- 
rov, Ocerki, i zametki κτλ. Praha, 1929. σ. 219., Alfoldi, Mitteil. d. deu- 
tsclien arch. Instituts, Rom. Abt. 50 (1935), 1 -2, σ. 140.) Ούτω την 
χρήσιν τοΰ καμελαυκίου αντί τής X. έκατοντ. ανάγει εις τό τέλος τής XI, 
τα δέ κατάσειστα μόνον εις τό στέμμα άνήκοντα θεωρεί.

Τό κάτω μέρος τοΰ αγίου Ουγγρικοΰ στέμματος, δώρου τοΰ βασιλέως 
Μιχαήλ τοΰ Δούκα, δεν ήτο άρχικώς στέμμα, άλλα στέφανος, είχεν δμως 
άπ’ άρχής τά κατάσειστα. Ταΰτα καί δμοια πράγματα περί τοΰ στεφάνου 
καί στέμματος έχω άναπτύξει εις τήν προ μικροΰ εκδοθεΐσαν μελέτην μου 
(Sem. Kondakov. VII, 63. Egyet. Phil. Kozlony, LX, 113 κε.), ήτις 
επ’ ίσης έμεινεν άγνωστος εις τήν κ. Barany- Oberschall.

"Εν τών σοβαροτέρων πορισμάτων τής μελέτης ταύτης είναι ή άπόδειξις 
τής νοθείας τοΰ εις τό Victoria and Albert - Μουσεΐον διαφυλαχθέντος 
πίνακος, δ δποΐος παριστάνει τήν τρίτην χορεύτριαν. Ή νοθεία φαίνεται 
άκριβώς έκ τής διαφοράς τοΰ ύλικοΰ, τής τέχνης, τής ιχνογραφίας, δπως καί 
έκ τοΰ γεγονότος δτι ή τρίτη αυτή χορεύτρια είναι παντελώς περιττή, μή 
έχουσα θέσιν εις τό διάδημα. Ή προσκόλλησις όντως αυτής εις τούς άλλους 
πίνακας άποτελεΐ άθέμιτον άσυμμετρίαν. Τά μικρά εγκόλπια τών άποστόλων 
Πέτρου καί Άνδρέα είχον θέσιν, κατά τήν γνώμην μου, όπισθεν επί τών 
μικροτέρων, δυστυχώς μέχρι σήμερον μή σφζομένων πινάκων, οί όποιοι άπε- 
τέλουν σύνδεσμον μεταξύ τών σμαλτωμένων πινάκων καί τοΰ επιδέσμου, δπως 
φαίνεται καί επί τοΰ διαδήματος τοΰ Ermitage. Ή κατωτέρω διπλή πλάξ 
αυτών χρησιμοποιείται συνήθως διά τόσον μικρά εγκόλπια μεγαλειτέρας 
έδραιότητος έ'νεκα, καί δεν εμποδίζει κατ’ ούδέν τήν παράταξιν αυτών εις τήν 
σειράν τών ετέρων πινάκων.

Όσον άφορά εις τήν ιστορίαν τοΰ διαδήματος τούτου, δυνάμεθα νά 
άποκλείσωμεν εντελώς τήν πιθανότητα, δτι τοΰτο διά μέσου μιας σταυροφο
ρίας θά έφθασεν εις τήν Ουγγαρίαν. Έπί τών χρόνων τοΰ Μονομάχου αί 
σταυροφορίαι δεν είχον άρχίσει άκόμη καί οί Ούγγροι σταυροφόροι δέν 
διήρπασαν τον βασιλικόν θησαυρόν τοΰ Βυζαντίου. Ή άποστολή τούτου τοΰ
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διαδήματος εις τον ρήγα των Ούγγρων Άνδρε αν I. (1047-61) έγινε ακρι
βώς διά την αυτήν αιτίαν κα'ι τον αυτόν σκοπόν, ως τριάκοντα έ'τη βραδύτε- 
ρον ή δωρεά τοΰ περίφημου στεφάνου (τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ αγίου 
Ουγγρικοί στέμματος) ε’ις τον ρήγα Γεωβίτζ I. υπό τοΰ βασιλέως Μιχαήλ 
τοΰ Δοΰκα.

Ό Άνδρέας έλαβε τήν θυγατέρα τοΰ ορθοδόξου πρίγκιπος τοΰ Κιέβου 
ώς γυναίκα καί έκτισεν ορθόδοξα μοναστήρια εις Ουγγαρίαν, ή δ’ επί τον 
θρόνον άνάβασίς τοΰ συνέπεσε μέ ίσχυράν πάλην κατά τής δυτικής εκκλη
σίας. "Ολα αυτά ήδΰναντο νά προκαλέσουν τήν ελπίδα εις τό Βυζάντιον, δτι 
ό Άνδρέας ευκόλως θά είσήρχετο εις τήν σφαίραν τής επιρροής τοΰ Βυζαν
τίου, ως υπήκοος αΰτοΰ. Ταΰτην τήν ελπίδα εκφράζει τό εις αυτόν στελλόμε- 
νον διάδημα τοΰ Μονομάχου, ό όποιος, διαλΰων τά στρατιωτικά κτήματα 
καί παραιτούμενος ενός μονίμου στρατοΰ έπρεπε νά ζητήση τήν στρατιωτι
κήν ΰποστήριξιν τοΰ κράτους του διά τής αρωγής των ξένων ηγεμόνων.

Ή μελέτη τής κ. Barany - Oberschall πραγματεύεται λεπτομερώς δλα 
σύτά τά προβλήματα καί εάν ύστερή ώς προς συμπληρώσεις καί διορθώσεις 
τινάς, αποτελεί δμως οριστικήν πρόοδον διά τήν τεχνογραφικήν ερμηνείαν 
τοΰ διαδήματος τοΰ Μονομάχου.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΡΚΟ

Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. I Les 
actes des Patriarches. Fasc. II. Les Regestes de 715 a 1043, par 
V. Grumel. Έκδ. Socii Assumptionistae Chalcedonenses. 1936. 
Σελ. XXIII + 267.

Μετά πάροδον τεσσάρων ετών από τής εκδόσεως τοΰ πρώτου τεύχους 
τών ΙΙινάκων εγγράφων τών Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως εύρισκόμεθα 
εις τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν από τών στηλών τοΰ περιοδικοΰ 
τούτου τήν έκδοσιν τοΰ δευτέρου τής εξ εννέα τευχών άποτελεσθησομένης 
σπουδαίας ταύτης συλλογής. (ΙΙρβλ. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. 9. σελ. 453 -458).

Τό τεΰχος τοΰτο συνεχίζει τούς πίνακας από τοΰ άριθ 325 καί φθάνει 
μέχρι τοΰ άριθ. 855, περιλαμβάνει δε τήν από τής άναρρήσεως εις τον 
πατριαρχικόν θρόνον Γερμανοΰ τοΰ Α' (715-730) μέχρι τοΰ θανάτου Αλε
ξίου τοΰ Στουδίτου (1025- 1043) περίοδον, τουτέστι τήν από τοΰ έτους 715 
μέχρι τοΰ 1043 σπουδαιοτάτην, πολυτάραχον καί περίπλοκον περίοδον τής 
εκκλησιαστικής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου.

"Οσον αφορά εις τήν παράδοσιν καί διάσωσιν τών κειμένων τών εγγρά
φων ή περίοδος αυτή είναι πλουσιωτέρα τής προηγουμένης. Ούτως εκ τών
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