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F. Dolger, Die Urkunden des Johannes-Prodromos-Klosters lei Serrai. 
Sitzungsber. d. Bayer. Ak. d. Wiss., Philos. - histor. Ahteil., Jahrg. 
1935 Heft. 9. 52 σελ.

Στ. Π. Κνριακίδου, Τά χρνσόβονλλα της παρά τάς Σέρρας Μονής του 
Προδρόμου. Είς μνήμην Σπ. Λάμπρου (Άθήναι 1934) σελ. 529-544. 

A. Soloviev, Les Diplomes grecs de Menoikeon. Byzantion 9 (Bruxelles 
1934) σελ. 297-325.

Καί at τρεις ανωτέρω πραγματεΐαι ασχολούνται μέ τό αυτό θέμα: μέ 
την έξακρίβωσιν τής χρονολογίας των εγγράφων (επομένως και τοϋ άπολύ- 
σαντος ταϋτα) τής παρά τάς Σέρρας Μονής τού Προδρόμου, περί των οποίων, 
από τής είς την γνωστήν συλλογήν Acta et Diplomata Graeca των Miklo- 
sich-Muller έκδόσεώς των, από τοΰ 1887 δηλαδή, ούδείς πλέον εΐχεν ένδια- 
φερθή ιδιαιτέρως και συστηματικώς. “Εκαστος τών τριών ανωτέρω συγγρα
φέων Ιπελήφθη τής έξετάσεως τών εγγράφων τούτων ανεξαρτήτως τοϋ άλλου 
και κινούμενος υπό εντελώς διαφόρου και ιδιαιτέρου σκοπού. Ό Soloviev 
ώρμήθη εκ τής έξετάσεως τών ύπ’ άριθ. 94, 95 και 96 χειρογράφων τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης τοϋ Βελιγραδιού, τά όποια περιέχουν αντίγραφα 40 
(πραγματικώς 41) εγγράφων τής ρηθείσης Μονής, ό Κυριακίδης εκ τής ένα- 
σχολήσεώς του περί γεωγραφικά τινα ζητήματα σχετικά προς τά βυζαντινά 
θέματα, ό Dolger Ικ τοΰ καταρτισμού τοϋ τετάρτου τεύχους τών Πινάκων 
τών ελληνικών αύτοκρατορικών εγγράφων. Ό Dolger είχε τήν ευκαιρίαν, 
προ τής δημοσιεύσεως τών πορισμάτων τής έρεύνης αυτού, νά γνωρίση τάς 
δύο άλλας σχετικάς εργασίας, τήν τοϋ Soloviev καί τήν τοϋ Κυριακίδου, 
γνώστης δέ παντός άλλου καλύτερος τοϋ ύλικοΰ τών αύτοκρατορικών εγγρά
φων, διαθέτων καί τά εφόδια τής διπλωματικής επιστήμης, εφρόντισε νά 
έπιβεβαιώση ή, έν ανάγκη, νά αίτιολογήση καλύτερον τήν ορθήν γνώμην 
άμφοτέρων ή τοΰ ενός εξ αυτών άναλόγως, εν περιπτώσει δέ διαφωνίας του 
προς άμφοτέρους νά δικαιολογήση έκτενέστερον τήν διαφωνίαν του ταύτην 
καί νά αίτιολογήση αρκούντως πειστικά τήν ίδικήν του άποψιν, προσάγων 
συγχρόνως πολλά στοιχεία άφορώντα είς τήν μορφήν τών κειμένων, είς τήν 
βυζαντινήν προσωπογραφίαν καί είς τήν διπλωματικήν επιστήμην.

Ουτω διά τών ανωτέρω πραγματειών, καί ιδίως τής τοϋ Dolger, άπε- 
κτήσαμεν σαφή εικόνα περί τοϋ αριθμού καί τής ιστορίας τής παραδόσεως 
τών σφζομένων εγγράφων τής Μονής τοΰ Προδρόμου, ως επίσης περί τής 
γνησιότητος καί τής ακριβούς χρονολογίας αυτών. Καί ήτο ανάγκη νά γίνη 
ή συστηματική αυτή εργασία, επειδή εκ τών 44 σφζομένων εγγράφων τής 
Μονής ταύτης μέγα μέρος έφέρετο ΰπό έσφαλμένον δ'νομα τοΰ άπολύσαντος 
αυτό, πλεϊστα δέ υπό έσφαλμένην ή καί ούδεμίαν (έστω καί φαινομενικώς
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πολλάκις, επειδή πρόκειται περ'ι προσταγμάτων) χρονολογίαν, σημεία, τά 
όποια εγένοντο πολλάκις αιτία νά οδηγηθούν και οί μέ τό περιεχόμενον τών 
εγγράφων τούτων άσχοληθέντες είς εσφαλμένα επιστημονικά συμπεράσματα, 
τοσοΰτφ μάλλον, καθ’ όσον ή περισσότερον χρησιμοποιούμενη και γνωστή 
εκδοσις τών Miklosich - Muller ήτο και ή δλιγώτερον ακριβής.

Ή παράδοσις τών σφζομένων 44 εγγράφων τής Μονής τοΰ Προδρόμου 
είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Συμφώνο>ς προς τό εν έ'τει 1904 υπό τοΰ Ηγου
μένου τής Μονής Χριστοφόρου έκδοθέν Προσκυνητάριον (πβλ. Dolger 
σελ. 5 σημ. 1, σελ. 12 κέξ.) εσωζοντο μέχρι τότε είς τήν Μονήν δυο παλαιοί 
κώδικες αναγόμενοι πιθανώτατα είς τον 14ον αιώνα. Έκ τούτων ό μεν είς 
(Α) περιείχε τό τυπικόν τής Μονής μετ’αντιγράφου τοΰ βεβαιωτικού σιγιλ- 
λίου τοΰ Πατριάρχου Ήσαΐα τοΰ 1324 καί ετέρων δεκατριών (ή δώδεκα; πβλ. 
κατωτέρω) αντιγράφων αΰτοκρατορικών εγγράφων, ό δε έτερος (Β) περιείχε 
αντίγραφα δλων τών λοιπών εγγράφων τής Μονής: αΰτοκρατορικών, πατριαρ
χικών καί κυρίως ιδιωτικών. Ή τύχη καί τών δύο τούτων σπουδαίων κωδί
κων αγνοείται σήμερον. Τά πρωτόγραφα φαίνεται ό'τι είχον καή ά'λλοτε (βλ. 
Soloviev σελ. 297). Έν τούτοις κατά τόν Ηγούμενον Χριστόφορον εκ τών 
ανωτέρω εγγράφων τέσσαρα — τρία αΰτοκρατορικά καί έν πατριαρχικόν — 
έσφζοντο μέχρι τοΰ 1904 είς τό πρωτότυπον, πιθανώτατα δέ νά έσώζετο καί 
έτερον αΰτοκρατορικόν Ίωάννου τοΰ Ε', τό όποιον, επειδή ήτο κολοβόν, δεν 
θά άνεγνώρισεν ό Ηγούμενος Χριστόφορος (πβλ. Dolger σελ. 4). ’Αλλά καί 
τά τέσσαρα (ή πέντε) ταΰτα πρωτόγραφα άπωλέσθησαν, δεν εύρίσκονται 
σήμερον είς τήν Μονήν.

Διεσώβησαν δ'μως μέχρι σήμερον τρία χειρόγραφα άντιγραφέντα έκ τών 
παλαιών τούτων κωδίκα>ν καί περιέχοντα κατά διάφορον σειράν καί αριθμόν 
42 έγγραφα έκ τών 44 τής Μονής. Τό παλαιότερον έξ αυτών χειρόγραφον 
κατηρτίσθη είς τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος προτροπή τοΰ Πατριάρχου Ιερο
σολύμων Χρυσάνθου Νοταρά καί περιέχει έκτος τοΰ τυπικού τής Μονής 14 
έγγραφα έν άντιγράφφ (επτά χρυσοβούλλους λόγους, τρία χρυσόβουλλα σιγίλ- 
λια, δύο προστάγματα, ένα χρυσόβουλλον λόγον τοΰ Στεφάνου Δουσάν καί 
έν πατριαρχικόν σιγίλλιον)· σήμερον έναπόκειται είς τό έν Κων/πόλει Μετό- 
χιον τοΰ Παναγίου Τάφου. Άναμφιβόλως τό χειρόγραφον τούτο αντιστοιχεί 
προς τόν παλαιόν κώδικα τής Μονής Α. Τά έν αΰτω περιεχόμενα 14 έγγραφα 
έξέδωκε τό πρώτον ό Κ. Σάθας είς τήν Μεσαιωνικήν Βιβλιοθήκην τόμ. 1 
(Βενετία 1872) σελ. 21 1 -242, άργότερον δέ περιελήφθησαν είς τήν γνωστήν 
συλλογήν τών Miklosich - Muller, Acta et Diplomata Graeca τόμ. 5 (Vin- 
dobonae 1887) σελ. 88 κέξ.

Δεύτερον χειρόγραφον καταρτισθέν τό 1858 υπό τοΰ Οικονόμου Νικο
λάου Παπαδημητρίου έπί τή βάσει έπίσης τοΰ παλαιού κώδικος τής Μονής 
Α καί περιέχον 12 έγγραφα (έκτος δηλαδή τοΰ χρυσ. λόγου τοΰ Στεφάνου
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Δουσάν Miklosieli - Muller XVI καί ενός χρυσ. σιγιλλίου ’Ανδρονίκου Β') 
εναπόκειται σήμερον εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βελιγραδιού ύπ’ αριθ. 
94. Τό χειρόγραφον τοΰτο παραδίδει τά κείμενα των εγγράφων πιστότερον 
τοΰ προηγουμένου. Περί έκδόσεως τινών έξ αυτών πβλ. Soloviev σ. 299-305.

Τρίτον χειρόγραφον περιέχον έγγραφα τής Μονής ταύτης εναπόκειται 
επίσης εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βελιγραδιού ύπ’ άριθ. 95 και 96. 
Τό χειρόγραφον τοΰτο κατηρτίσθη τό 1856 υπό τίνος Γεωργίου Τωαννίδου 
καί περιέχει 28 έγγραφα (πραγματικώς 29, διότι τά παρά Miklosieli-Muller 
ύπ’ αριθ. XXIV και XXV έγγραφα φέρονται εις τό χειρόγραφον τοΰτο ως 
έν), εκ των οποίων 21 συνοδεύονται υπό ιταλικής μεταφράσεως. Έκ των 29 
τούτων εγγράφων έν μόνον — ό χρυσσόβουλλος λόγος τοΰ Δουσάν Miklo- 
sicli-Miiller XVI — περιέχεται καί εις τό πρώτον ένταΰθα άναφερόμενον 
χειρόγραφον τοΰ Παναγίου Τάφου. Έκ τοΰτου συμπεραίνομεν δτι τά λοιπά 
28 άντεγράφησαν εκ τοΰ παλαιοΰ κώδικος τής Μονής Β. Καί τά 28 ταΰτα 
έγγραφα φέρονται ως άπολυθέντα υπό τοΰ Κράλη τής Σερβίας Στεφάνου 
Δουσάν τοΰτο συνέβαλεν ωρισμένως εις τό νά παραληφθή εκ τοΰ ετέρου 
παλαιοΰ κώδικος τής Μονής Α τό μόνον εκεί περιληφθέν χρυσόβουλλον τοΰ 
Δουσάν. Πραγματικώς δμως έκ τών 28 (29) τούτων εγγράφων μόνον 8 έχουν 
άπολυθή υπό τοΰ Δουσάν: δυο χρυσόβουλλοι λόγοι καί έξ προστάγματα. Τά 
λοιπά άπελΰθησαν υπό Βυζαντινών αΰτοκρατόρων: ’Ανδρονίκου Β' καί Γ' 
καί Ίωάννου Ε'. Παρά τήν πλαστογράφησιν τών υπογραφών τό κείμενον 
τών εγγράφων φαίνεται δτι έμεινε άθικτον.

Ή προσθήκη αυτή τοΰ ονόματος τοΰ Δουσάν κάτωθεν αΰτοκρατορικών 
προσταγμάτων, τά όποια, ως γνωστόν, δεν φέρουν τήν υπογραφήν τοΰ ονό
ματος τοΰ βασιλέως, καί ενός εις τό τέλος κολοβοΰ χρυσοβούλλου λόγου 
Ίωάννου τοΰ Ε' έφάνη εύκολος καί ικανή νά παραπλανήση μή ειδήμονας' 
είχεν δμως καί τούς λόγους της. Αί ύπογραφαί έθεωρήθησαν ως ύπάρχουσαι 
εις τον παλαιόν κώδικα υπό τοΰ άντιγραφέως Τωαννίδου ή ινα πληρωθή 
ούτος καλύτερον υπό τοΰ Σέρβου συλλογέως αρχαίων κειμηλίων Στεφάνου 
Verkovie', ή τή απαιτήσει τοΰ τελευταίου τοΰτου, δστις ένόμιζεν δτι εξυπη
ρετεί διά τοΰ τρόπου αύτοΰ καλύτερον τούς εθνικιστικούς του σκοπούς 
Ό Verkovie' δέ ούτος ήτο καί ό κομίσας τό χειρόγραφον τοΰτο 95 + 96 καί. 
τό έ'τερον 94 περί τό 1860 εις τό Βελιγράδιον (Soloviev σελ. 316 κεξ.).

Άλλ’ ό Ίωαννίδης είχε καί δεύτερον άντίγραφον τής πρώτης σειράς 
1-21 τών εις τά χειρόγραφα 95 + 96 τοΰ Βελιγραδιού περιεχομένων εγγρά
φων, τό άντίγραφον δέ τοΰτο προσέφερε τό 1876 εις τον Carl Hopf. Βρα- 
δΰτερον περιήλθε τοΰτο εις χεΐρας τών Miklosich- Muller, οί όποιοι συμ- 
περιέλαβον τά έν αύτφ 21 (22) έγγραφα (μετά τών πλαστογραφημένων 
υπογραφών των) όμοΰ μετά τών υπό τοΰ Σάθα έκδοθέντων 14 εγγράφων 
είς τόν 5ον τόμον τών Acta et Diplomata Graeca, άλλάξαντες τήν σειράν
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κα'ι εν μέρει έσφαλμένως χρονολογήσαντες αυτά. Τό χειρόγραφον τοΰτο είναι 
άγνωστον ποΰ εΰρίσκεται σήμερον, (πβλ. Dolger σελ. 10 σημ. 1 και σελ. 18.)

Τά τρία ταϋτα χειρόγραφα, ήτοι τό εις τό εν Κων/πόλει Μετόχιον τοϋ 
Παναγίου Τάφου έναποκείμενον, καί τά δύο τά εις την Εθνικήν Βιβλιοθή
κην τοΰ Βελιγραδιού ΰπ’ άριθ. 94 και 95 + 96 έναποκείμενα, περιέχουν 42 
έγγραφα τής Μονής. Δύο ακόμη έγγραφα διεφύλαξε καί έξέδωκε τό 1904 
μεταξύ άλλων 18 γνωστών ήδη 6 Ηγούμενος Χριστόφορος εις τό καί ανω
τέρω μνημονευθέν Προσκυνητάριον, τό εν εκ τών οποίων άπελύθη υπό τοϋ 
Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Α' τό 1372, μέχρι τότε ανέκδοτον καί εντελώς άγνω
στον, τό δε άλλο υπό τοΰ Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Β'τό 1698, γνωστόν, 
αλλά πιθανώτατα ανέκδοτον μέχρι τότε.

Αυτή είναι συντόμως ή παράδοσις τών 44 εγγράφων τής παρά τάς 
Σέρρας Μονής τοΰ Προδρόμου, έκ τών οποίων 10 είναι χρυσόβουλλοι λόγοι, 
3 χρυσόβουλλα σιγίλλια, 27 προστάγματα, 2 πατριαρχικά σιγίλλια, 1 πρακτι
κόν καί 1 σουλτανικόν έγγραφον. (Ό εις τήν πραγματείαν τοΰ Κυριακίδου 
επομένως δοθείς τίτλος «Χρυσόβουλλα» δεν άνταποκρίνεται προς τό πραγμα
τικόν είδος δ'λων τών εγγράφων). Ό υπό τοΰ Dolger εις τό τέλος τής πρα
γματείας αύτοΰ σελ. 47 - 48 εποπτικός πίναξ δίδει ακριβή εικόνα τής χρονο
λογικής σειράς, τοΰ σκοποΰ τής άπολύσεως κλπ. τών εγγράφων. Θά ήτο δμως 
προτιμότερον ό αΰξων αριθμός τών εγγράφων νά άνταποκρίνεται εδώ καί 
προς τον πραγματικόν τά μή δυνάμενα νά χρονολογηθοΰν επακριβώς ήδύ- 
ναντο δι’ άλλου τρόπου νά έξαρθοΰν. Επίσης όπως τό ΰπ’ άριθ. 3 οΰτω καί 
τά ΰπ5 άριθ. 8 καί 32 πρέπει νά δηλωθούν ώς «χρυσόβουλλα σιγίλλια». Ή 
γραφή Potholinon (Dolger σελ. 39 XXVII καί σελ. 47 άριθ. 16) προς 
άπόδοσιν τοΰ έλην. Ποδολινόν δεν είναι ορθή· προτιμητέα ή διά τοΰ Podo- 
linon άπόδοσις. Ή γραφή Πηλορύγιον, τήν οποίαν δέχεται ό Κυριακίδης 
σελ. 534 αντί τής γραφής Πηλορήγιον, μοΰ φαίνεται ή ορθή.—Επιθυμώ άκόμη 
νά παρατηρήσω τά εξής δσον άφορα εις τον παλαιόν κώδικα τής Μονής Α. 
Επειδή, ως εΐδομεν, τό ΰπ’ άριθ. XIV (Sathas-Miklosich- Muller) χρυ- 
σόβουλλον σιγίλλιον ούτε τά χειρόγραφα τοΰ Βελιγραδιού (μάλιστα δε τό 
ΰπ’ άριθ. 94) ούτε τό Προσκυνητάριον παραδίδουν, μοΰ φαίνεται πιθανόν 
δτι καί είς τον παλαιόν κώδικα Α δεν περιείχετο τοΰτο- πρέπει επομένως νά 
ΰποθέσωμεν, δτι ό άντιγραφεύς τοΰ χειρογράφου τοΰ Παναγίου Τάφου αντέ
γραψε τοΰτο έκ τίνος λυτοΰ (πρωτοτύπου;) εγγράφου σωζομένου τότε εις 
τήν Μονήν.

Διά τής συστηματικής ταΰτης εξετάσεως τών εγγράφων τούτων άπέβη- 
σαν τό πρώτον ίστορικώς χρησιμοποιήσιμα ταΰτα, είς τοΰτο δε συνέβαλεν 
άναμφιβόλως περισσότερον παντός άλλου ή ανωτέρω πραγματεία τοΰ Fr. 
Dolger. Αί μέχρι τοΰδε εκδόσεις δμως ούτε πλήρεις είναι ούτε άνταποκρίνον- 
ται είς τάς απαιτήσεις τής επιστήμης. Ώς φαίνεται έκ τών παρατηρήσεων τοΰ
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Dolger και εκ τινων δειγμάτων παραβολής προς άλλας εκδόσεις ή χειρό
γραφα, τά όποια ούτος παραθέτει έν σελ. 15- 17, ή νέα έκδοσις πρέπει νά 
λάβτ) ως βάσιν τό Προσκυνητάριον, τό όποιον παραδίδει πιστότερον τά κεί
μενα των έν αύτώ έκδεδομένων 20 εγγράφων. Διά δέ τα μή έν τώ Προσκυ- 
νηταρίω άπαντώμενα 24 άλλα έγγραφα πρέπει νά ληφθοΰν ως βάσις τά χει
ρόγραφα τοΰ Βελιγραδιού (πβλ. Dolger σελ. 18).

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Ο. de Jerphanion, Les eglises rupestres de Cappadoce (une nouvelle 
province de Vart byzantin), Planches, Troisieme Album, Paris 1934. 
Έκδίδεται ώς 6os τόμος τής Bibliotheque archeologique et historique 
τής Service des antiquitts et des baux-arts (Haut- Commissariat 
de la Republique franpaise en Syrie et au Liban).

Ό διεθνώς γνωστός διά τάς μεγάλας εργασίας του περί τών υπογείων 
έντός βράχων έκκλησιών τής Καππαδοκίας πατήρ Guillaume de Jerplianion 
έξέδωκε τρίτον Λεύκωμα εις τό σχήμα τών δυο προηγουμένως ύπ5 αυτοΰ 
έκδοθέντων (πρβλ. Έπετ. Έτ. βυζ. σπουδών τόμ. Γ'. σελ. 345 καί τόμ. ζ“. 
σελ. 406 κ έ.). Διά τοΰ Λευκώματος τοΰτου, όπερ είνε τό τελευταίου, συμπλη- 
ροΰται τό πολύτιμον υλικόν τών αρχαίων υπογείων ναών τής Καππαδοκίας.

Ό νέος τόμος περιέχει εις 63 πίνακας: κατόψεις, φωτοτυπίας, σχέδια κα'ι 
υδατογραφίας — έξ ών δυο έγχρωμοι προς μελέτην τών λεπτομερειών — σει
ράν είκοσι περίπου ναών. Οί ναοί ουτοι, έξ ών πλεΐστοι εΐνε χρονολογημένοι 
έξ έπιγραφών, ανάγονται είς τούς από τής εποχής τών είκονομάχων μέχρι τοΰ 
15ου αΐώνος χρόνους.

Ό πατήρ de Jerphanion καί εις τό τρίτον τοΰτο Λεύκωμα, ως καί εις 
τά δύο προηγούμενα, δεν παραθέτει τάς εικόνας τών ναών κατά χρονολογικήν 
σειράν. Ημείς είς τήν σύντομον ταύτην βιβλιοκρισίαν τοΰ νέου Λευκώματος 
άναφέρομεν τά μνημεία κατά τήν σειράν τών χρονολογιών, ήτις άφ’ ενός μεν 
υπάρχει εις αυτά τά μνημεία καί άφ’ ετέρου παρέχεται υπό τοΰ ίδιου είς τήν 
δημοσιευθεΐσαν ΰπ’ αυτοΰ μελέτην έν Echos d’Orient XXX (1931) σ. 5-27.

Έκ τών δημοσιευομένων καππαδοκικών μνημείων ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
έχουν οί ναοί τής εποχής τών είκονομάχων (άγιος Βασίλειος πλησίον τής 
Σινασοΰ καί άγιος Στέφανος πλησίον τοΰ Τζεμίλ πίν. 154, 155, 158), οΐτινες 
αντί τών συνήθων ιερών σκηνών καί προσώπων κοσμοΰνται έξ ολοκλήρου 
μέ γεωμετρικός καί φυτικάς διακοσμήσεις, πλέγματα καί σταυρούς. Οί σταυ
ροί είς τήν αψίδα καί τήν οροφήν παρίστανται κατάκοσμοι έκ πολυτίμων
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