
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

A. Grab a r, Martyrium (Recherches sur le culte des reliques et 
Vart chretien antique). College de France, Paris 1946 (Avo τόμοι 
κειμένου: A' ’Αρχιτεκτονική, B' Εικονογραφία καί ιδιαίτερον Λεύ
κωμα μετά 70 πινάκων).

Μελέται σχετιζόμεναι μέ τά προβλήματα τής λατρείας τών λειψάνων τών 
μαρτύρων τής πίστεως, τών τάφων των καί τών άνωθεν αυτών ιδρυόμενων 
Μαρτυρίων εκ προτύπων τής επιτύμβιου τέχνης τής άρχαιότητος, έχουν γίνει 
ΐκαναί μέχρι τοϋδε, είτε επ’ εύκαιρίςι άνασκαφών, είτε δι’ ιδιαιτέρων μονο
γραφιών. Ό γνωστός έκ πολλών άλλων έργων καθηγητής A. Grabar, γνώ
στης τής χριστιανικής καί βυζαντινής αρχαιολογίας καί τών εκκλησιαστικών 
πηγών τής ανατολικής καί δυτικής Εκκλησίας, εις τό μνημειώδες τούτο 
έργον του συγκεντρώνει καί επεξεργάζεται μετά περισσής ακρίβειας καί πλή
ρως ολόκληρον τό γνωστόν υλικόν τών άνασκαφών καί τών φιλολογικών 
πηγών καί εξετάζει υπό νέον πρίσμα τά σχετιζόμενα μέ τά Μαρτύρια προ
βλήματα, έπιζητών νά παρουσιάση νέας απόψεις εις την ιστορίαν τής χρι
στιανικής τέχνης.

Εις την προτασσομένην μακράν Εισαγωγήν τού έργου θίγονται τά 
ουσιωδέστερα προβλήματα, ή λεπτομερής έξέτασις τών οποίων ακολουθεί εις 
τούς δύο τόμους τού έργου.

Καί πρώτον εις τον δρον: Μαρτύρων δίδει μεγάλην ευρύτητα, συμπε- 
ριλαμβάνων τά αρχικά ευκτήρια τά ίδρυθέντα επί τών τάφων τών μαρτύ
ρων, δλας τάς εκκλησίας τάς ιδρυθείσας μεταγενεστέρους επί αρχικών Μαρτυ
ρίων καί τάφων αγίων καί ά'παντα τά μνημεία τής Παλαιστίνης, τά ίδρυ
θέντα επί τών τόπων, ένθα διεδραματίσθησαν τά διάφορα γεγονότα τής 
ζωής τού Χριστού, ως μαρτύρια τής θεοφανείας αυτού.

Θεωρών την τέχνην τών Μαρτυρίονν εκ τής έπόψεως τής σχέσεως αυτής 
προς τήν λατρείαν, θέτει πρώτον τό πρόβλημα : κατά πόσον αυτή αντανακλά 
αμέσως τήν χριστιανικήν εύλάβειαν καί κατά πόσον οφείλεται εις προχριστια- 
νικάς παραδόσεις τέχνης. Δεχόμενος δέ δτι ή χριστιανική τέχνη έν αρχή δεν 
δημιουργεί νέας μορφάς, άλλ’ έξαρτάται ατενώς από τής προγενεστέρας εθνι
κής, αναζητεί τάς ομοιότητας τόσον εις τούς τύπους καί τάς μορφάς τής 
τέχνης, οσον καί εις τά έθιμα καί παραδόσεις τής λατρείας (νατάλια, παννυ
χίδας, νεκρόδειπνα, τραπέζας).
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Συνειδητήν καί συστηματικήν δέχεται ιδίως τήν έξάρτησιν των χριστια- 
νικών Μαρτυρίων, τόσον των επί τάφων των αγίων, δσων καί των αγίων 
Τόπων, από τα αρχαία Ηρώα.

Ή σχέσις λατρείας καί τέχνης αντανακλάται κατόπιν εις τήν διαφοράν 
τής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής Ανατολής καί Δΰσεως, ήτις διαφωτίζε
ται βαθύτερον, όταν ληφθή ύπ’ ό'ψιν ό αμεληθείς θρησκευτικός παράγων.

Τό τρίτον πρόβλημα άναφέρεται εις τήν εικονογραφίαν. Δεχόμενος τήν 
εικονογραφίαν τής Παλαιστίνης, τήν έμπνεομένην εκ τής λατρείας τών αγίων 
Τόπων, ως τήν κατ’ εξοχήν πηγήν τής χριστιανικής ζωγραφικής, συνεχίζου- 
σαν τήν άρχαιοτάτην ζωγραφικήν τών κατακομβών, αναζητεί τούς θρησκευ
τικούς λόγους τής δημιουργικής αυτής δυνάμεως τής Παλαιστίνης.

Ή μέθοδος διά τήν ερμηνείαν καί κατάταξιν τών μνημείων δεν είναι 
κατά ταύτα ή συνήθης αρχαιολογική καί μορφολογική έξέλιξις, άλλ’ ό θρη
σκευτικός προορισμός εις τα μνημεία τής αρχιτεκτονικής, τό ιθρησκευτικόν 
νόημα εις τήν ζωγραφικήν. Διά τούτο δεν ακολουθεί αύστηρώς χρονολογι
κήν έξέλιξιν, αλλά διακρίνει άδρομερώς δύο περιόδους εις τήν έξέλιξιν τής 
τέχνης: τήν ύστάτην άρχαίαν (basse antiquite, 3ος-7ος αί.) καί τήν πρώι
μον μεσαιωνικήν (7ος-9ος αί.).

Κυρίως εξαιρεί τήν σημασίαν τύπων καί θεμάτων τής επί μακρόν παρα- 
γνωρισθείσης αρχαίας περιόδου, έκ τής οποίας επί αιώνας απορρέουν όλαι αί 
σχολαί τής αρχαίας χριστιανικής τέχνης καί ήτις ακόμη έχρησίμευσεν ώς ή 
βάσις τής μεσαιωνικής. Κατά τήν δευτέραν περίοδον (7ος-9ος αί.) ή λατρεία 
καί αί ίεροτελεστίαι γίνονται στερεότυποι καί αναλλοίωτοι, οί τύποι πτωχεύ
ουν καί άποκρυσταλλοΰνται, οί δέ ναοί, μικροί κατά τάς διαστάσεις, ευνοούν 
τήν διάδοσιν τών θόλων. Μέ τάς προϋποθέσεις αύτάς περιγράφονται καί έξα- 
κριβοΰνται λεπτομερέστατα: εις μέν τό πρώτον κεφάλαιον τού βιβλίου τά 
πλήρως σχεδόν εις τό σκότος ευρισκόμενα αρχικά Μαρτύρια τής εποχής τών 
διωγμών, εις δέ τό δεύτερον τά Μαρτύρια τού 4ου καί 5ου αίώνος, τά 
όποια έμπνέονται από τάς αύτάς άρχάς μέ τά πρώτα. Κατατάσσει δέ αυτά 
κατά τύπους: τετράγωνα, επιμήκη, αψιδωτά, τρίκογχα κατά πλάτος, στρογ- 
γύλα, πολυγωνικά καί σταυρόσχημα, καί ευρίσκει ότι όλα, τόσον τών μαρτύ
ρων, όσον καί τών αγίων Τόπων, τόσον τής Ανατολής, όσον καί τής Δύσεως, 
ακολουθούν εις σχήμα καί κατασκευήν τά Μαυσωλεία καί τά ΤΙρφα τής 
εθνικής αρχιτεκτονικής.

Εις τό τρίτον κεφάλαιον εξετάζει ένα έκαστον τών Μαρτυρίων τών ίδρυ- 
θέντων υπό τού Μ· Κωνσταντίνου εν Ρώμη, Παλαιστίνη καί Βυζαντίφ, τά 
όποια, αν καί χρονικώς συμπίπτουν μετά τού δευτέρου κεφαλαίου, παρουσιά
ζουν όμως μίαν φάσιν έξελίξεως προηγμένην, ώς έξίχοντα αύτοκρατορικά 
έργα. Ταϋτα, άτελώς γνωστά καί διαφοροτρόπως άποκαθιστάμενα, ευρίσκουν 
έμπεριστατωμένην, κριτικήν καί λεπτόμερεστάτην ερμηνείαν, επί τή βάσει
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όλων τών νεωτέρων ερευνών και δλων τών σχετικών πηγών, προαναγγέλλουν 
δέ κατά τον σ. την διάκρισιν μεταξύ Ανατολής κα'ι Δύσεως, διότι εις μέν 
τα μνημεία τής ’Ανατολής επικρατούν τά περιφερικά, εις δέ την Ρώμην ή 
βασιλική μέ εγκάρσιον κλιτός (αγίου Πέτρου, αγίου Παύλου). Άναφερόμε- 
νος δέ εις την θέσιν τού δανοϋ αρχαιολόγου Dyggve, δτι ή καταγωγή τής 
βασιλικής μέ εγκάρσιον κλιτός προήλθε διαδοχικώς από αρχικά Μαρτύρια, 
άποτελούμενα έξ άψίδος καί εγκαρσίου, εις ά προσετέθη κατόπιν ή βασιλική, 
καταλήγει εις το συμπέρασμα δτι τό εγκάρσιον δέν συνδέεται πανταχοΰ προς 
τό Μαρτύριον, ιδίως εις τήν ’Ανατολήν, καί δτι αί άπλαΐ χριστιανικοί βασι
λικοί, δσον καί αί μετ’ εγκαρσίου, έχουν τούς προδρόμους των εις τήν άρχαίαν 
εθνικήν τέχνην, έκ τής οποίας λαμβάνουν τόσον τούς άρχεγόνους τύπους, δσον 
καί τούς έξειλιγμένους.

Εις τά δύο τελευταία κεφάλαια, τά όποια καταλαμβάνουν τό ήμισυ τού 
δλου τόμου, εκθέτει διά μακρών τήν μετάβασιν από τού Μαρτυρίου εις τάς 
εκκλησίας, πρώτον εις τήν ’Ανατολήν καί δεύτερον εις τήν Δύσιν. Εις τήν 
’Ανατολήν δέχεται δτι τό Μαρτύριον από τής εποχής τού ’Ιουστινιανού κατα
λήγει νά συγχωνευθή μέ τήν εκκλησίαν, ή αρχιτεκτονική τής οποίας εφαρμό
ζει μορφάς ίδιαζούσας εις τά Μαρτύρια καί κατ’ εξοχήν τήν διά θόλων καί 
τρούλλων στέγασιν. Τούτο είναι, κατά τον Grabar, συνέπεια άφ’ ενός τής 
βαθμιαίας συγχωνεύσεως τών τελετών Τών Μαρτυρίων εις τήν λειτουργίαν 
καί άφ’ ετέρου ή διάδοσις διά τών Ελλήνων μυστικών τού 6ου καί 7ου αίώ- 
νος τού συμβολισμού τού ναού καί τού τρούλλου, ως είκονιζόντων τον Ουρα
νόν, ό αρχικός συμβολισμός τών οποίων ανήκε, κατά τον Grabar, εις τά 
Μαρτύρια, ά'τινα ακολουθούν καί κατά τούτο παραδόσεις τής άρχαιότητος.

Κατά ταΰτα δλοι οί μετά τρούλλου ναοί, οί ίδρυθέντες επί ’Ιουστινια
νού προς τι μην τού Χριστού καί τής Θεοτόκου καί άντικαταστήσαντες προϋ- 
πάρχοντα Μαρτύρια εις τό Βυζάντιον καί εις δλην τήν Αυτοκρατορίαν, Παλαι
στίνην, Μ. ’Ασίαν, ’Αρμενίαν, ’Αφρικήν, οφείλουν τήν αρχιτεκτονικήν των 
διάπλασιν εις τό Μαρτύριον.

Τήν επίδρασιν τής αρχιτεκτονικής τού Μαρτυρίου επεκτείνει ακόμη εις 
τό σύνολον τής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής τού Βυζαντίου, ήτοι εις τον 
έγγεγραμμένον σταυροειδή βυζαντινόν τύπον, τήν γένεσιν τού οποίου θεωρεί 
περίπου σύγχρονον προς τό μικρόν ναΰδριον τού Λατόμου Θεσσαλονίκης 
(περί τό 500 μ.Χ.), θεωρούμενον ύπ’ αυτού Μαρτύριον τού Ζαχαρίου. Έν 
άντιθέσει προς τήν ’Ανατολήν, δπου τό Μαρτύριον, ήτοι ό τάφος τού μάρ- 
τυρος, τίθεται εις θέσιν παράπλευρον τής Εκκλησίας, εις τήν Δύσιν, δπου ως 
Μαρτύριον επικρατεί ό τύπος τής βασιλικής (άγ. Πέτρος, άγ. Παύλος, άγ. 
’Αγνή), ό τάφος τού μάρτυρος εύρίσκεται πάντοτε υπό τήν αγίαν Τράπεζαν, 
προσιτός διά τής Κρύπτης. Ή θεμελιώδης αύτη διαφορά έξήσκησεν επίδρα- 
σιν εις τήν αρχιτεκτονικήν τής Δύσεαις, διότι τό Μαρτύριον δέν συγχωνεύε
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ται μέ την εκκλησίαν, άλλα παραμένει χωριστόν εις το εγκάρσιον κλιτός των 
βασιλικών, επέφερε δέ αΰξησιν τοΰ ναοΰ περί αυτό διά προσθήκης νεκρικών 
παρεκκλησίων, ϊνα γειτονεύουν ταϋτα προς τό Μαρτυριον (ad sanctos). Ό 
αρχικός τύπος τών Μαρτυρίων, ήτοι τής βασιλικής, επέδρασε μέν εις την 
αρχιτεκτονικήν τών εκκλησιών, άλλ’ εις δευτέραν μοίραν. Ή μεσαιωνική 
τέχνη τής Δύσεως ανανεώνεται, κατά τον Grabar, λαμβάνουσα ώς πρότυπα 
τά αριστουργήματα τής παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής, διότι ή λατρεία 
τών λειψάνων τών μαρτύρων εις τήν Δυσιν εξηκολούθησε καθ’ δλον τον 
μεσαίωνα, εν άντιθέσει πρύς τήν ’Ανατολήν, ό'που άντικατεστάθη μέ τήν 
λατρείαν τών είκόνιον.

'Γούτο είναι εν πάση δυνατή συντομία τό περιεχόμενον τοΰ έργου τοΰ 
Grabar, ακολουθούμενου υπό πλήθους παραδειγμάτων, εξαντλούντο»' σχεδόν 
τό υλικόν τών σφζομένων μνημείων και τό υλικόν τών σχετικών πηγών. 
Κυρία πρόθεσις τοΰ συγγραφέως είναι ή διά τής έξετάσεως τής χριστιανικής 
αρχιτεκτονικής ’Ανατολής καί Δύσεως άνεύρεσις πρώτον τών δεσμών, οϊτινες 
συνδέουν τά αρχαία Μαρτύρια μέ τήν εθνικήν τέχνην τής άρχαιότητος, καί 
δεύτερον ό καθορισμός είς τήν αρχιτεκτονικήν τών εκκλησιών τών τύπων καί 
τών αρχιτεκτονικών θεμάτων, τά όποια επηρεάσθησαν από τήν λατρείαν τών 
λειψάνων καί τήν αρχιτεκτονικήν τών Μαρτυρίων.

Είς άμφότερα ό'μως έδωκε, κατά τήν γνώμην μας, τόσην υπερβολικήν 
θέσιν, ώστε από μέν τά χριστιανικά Μαρτύρια έξηφανίσθη πάσα αυτοτέλεια, 
ιδιοτυπία καί δημιουργική σημασία, ή δέ χριστιανική αρχιτεκτονική τών 
εκκλησιών, τόσον είς τήν δημιουργίαν τών τύπων, ό'σον καί τήν αρχιτεκτο
νικήν διάπλασιν, έξηρτήθη σχεδόν αποκλειστικούς από τήν έπίδρασιν τών 
Μαρτυρίων.

Ή σχέσις τών αρχαίων χριστιανικών Μαρτυρίων προς τήν εθνικήν τής 
ύστάτης άρχαιότητος είναι εν τών σπουδαίων προβλημάτων τής ιστορίας τής 
τέχνης καί οί εξαντλητικοί παραλληλισμοί τοΰ Grabar δέν προσφέρουν ολίγα 
εις τό πρόβλημα τούτο. Θά άνέμενεν όμως κανείς νά μή έξαίρωνται μόνον 
αί ομοιότητες, άλλά νά χαρακτηρίζωνται καί αί διαφοραί, αΐτινες άποτελοϋν 
τό ουσιώδες είς τήν έξέλιξιν τής τέχνης. Είναι δυνατόν να δεχθώμεν ότι κατά 
τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας ή τέχνη τών Μαρτυρίων δέν παρουσιάζει 
διαφοράς εις διαστάσεις, εις ύλην, είς προτίμησιν τύπων κλπ., άλλ’ ότι έμεινε 
στάσιμος, επαναλαμβάνουσα πιστώς τά πρότυπα τής άρχαιότητος; Μειονέ
κτημα είναι άκόμη ότι κατά τό μέγιστον μέρος τά εθνικά αυτά πρότυπα λαμ- 
βάνονται εκ σχεδίων τής εποχής τής Άναγεννήσειος, περί ών δέν υπάρχει 
βεβαιότης ούτε περί τής άκριβείας των, ούτε περί τών διαστάσεων αυτών, 
ούτε—είς μερικά—καί περί τοΰ προορισμού τιον. Ούτε είναι πειστικόν ότι 
?ό Μαρτύριον ώς άρχιτεκτονικός τύπος προέρχεται εκ τών Μαυσωλείων άπο-
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κλειστικώς, ένεκα της όμοιότητος τοΰ προορισμοί των και ούχί εξ όίλλων 
αρχαίων κτιρίων, δταν έχομεν παράδειγμα Νυμφαίου μετατρεπομένου εις 
Μαρτΰριον, δπως είναι τδ τής αγίας Ευφημίας Κωνσταντινουπόλεως. Ο 
Grabar αναγκάζεται ν’ άρνηθή δτι πρόκειται περί αρχικού Νυμφαίου, δπως 
καί διά τό Βαπτιστήριον τής Μαγναΰρας, παρά την δικαιολογουμένην εκ 
των πραγμάτων γνοδμην των άνασκαψάντων αυτά.

Όλιγώτερον ακόμη δύναται νά γίνη δεκτή ή κατά τον συγγραφέα σχέσις 
Μαρτυρίου καί εκκλησίας.

Καί πρώτον ούσιαστικώς: δσον μεγάλη καί αν ήτο ή λατρεία τών Μαρ
τύρων κατά τον 4ον αιώνα, δεν ήδύνατο αύτη νά έπισκιάση την ιδέαν τοΰ 
θριάμβου τοΰ Χριστού, την οποίαν ενσαρκώνει ή Εκκλησία τοΰ 4ου αίώνος.

Τον δον αιώνα τδ Μαρτΰριον συγχωνεύεται μέ την Εκκλησίαν εις την 
’Ανατολήν, μέ αντίθετον έννοιαν, ήτοι μέ κυριαρχίαν τής Εκκλησίας, τον δέ 
6ον αι. τά μέν Μαρτύρια περιπίπτουν εις παρακμήν, ή δέ αρχιτεκτονική τών 
εκκλησιών γνωρίζει την μεγαλυτέραν αυτής άνθησιν. Είναι λοιπόν δρθόν 
υπό τοιούτους δρους νά δεχθώμεν δτι ή εκκλησία δεν δημιουργεί ίδιους 
τύπους καί αρχιτεκτονικός μορφάς αλλά τάς δέχεται από τό Μαρτύριον ;

Ό Grabar εξαιρεί την ποικιλίαν καί πλουσίαν διαμόρφωσιν τών περι- 
κέντρων Μαρτυρίων, εν άντιθέσει προς την πτωχείαν καί ομοιομορφίαν τών 
βασιλικών. Έκτος τοΰ δτι δμως καί αί βασιλικαί έχουν μεγάλην ποικιλίαν 
καί πλούτον μορφών, ή διάκρισις αυτή δέν άνταποκρίνεται προς τά πράγματα, 
διότι ήδη από τής εποχής τού Μ. Κωνσταντίνου έχομεν περιφανείς περικέν- 
τρους εκκλησίας, όπως τό οκτάγωνον τής ’Αντιόχειας τό έπιλεγόμενον 
Κυριάκόν, καί βασιλικός—Μαρτύρια—δπως ό άγιος Πέτρος τής Ρώμης.’Άρα 
Μαρτύρια καί έκκλησίαι ήδύναντο παραλλήλως νά έχουν κοινούς τούς 
τύπους. Τό περίφημον ύφασμα τοΰ Μουσείου Βερολίνου, τό παρουσιάζον 
υπό τον αυτόν τύπον καί τά Μαρτύρια καί τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, νομί- 
ζομεν δτι τήν ιδέαν αυτήν άπηχεΐ, χιορίς έν τούτοις νά άπεικονίζη ρεαλι- 
στικώς ταΰτα.

Ό Grabar, διά νά δυνηθή νά δώση μίαν έξήγησιν εις τον περίκεντρον 
τύπον τής εκκλησίας τής ’Αντιόχειας, αναγκάζεται νά δεχθή φανταστικόν 
προϋπάρχον Ήρψον εις τήν θέσιν αυτής.

Όμοίως ασθενής είναι ή ερμηνεία τής επί ’Ιουστινιανού διαδόσεως τής 
διά θόλων καί τρούλλων στεγάσεως τών εκκλησιών καί τής δημιουργίας 
τών νέων τύπων βασιλικής μετά τρούλλου καί εγγεγραμμένου σταυροειδούς 
εκ τής έπιδράσεως τών Μαρτυρίων.

Ή θέσις τού τρούλλου εις τό κέντρον τοΰ ναού δέν συμφωνεί προς τάς 
απόψεις τού Grabar, τήν ιδεολογικήν δηλαδή συσχέτισιν (έξαρσιν άγ. Τρα- 
πέζης, άμβωνος κλπ.), ή δέ συμβολική ερμηνεία υπό τών μυστικών δίδεται 
ρητώς εις τρούλλους εκκλησιών καί ούχι Μαρτυρίων (πρβλ. πατριάρχην
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Γερμανόν έρμηνεύοντα τον ναόν διά της ρήσεως: «έν ώ ό Θεός ένοικεί 
καί εμπεριπατεΐ...»).

Τό πρόβλημα άλλως τε τής εφαρμογής τροΰλλου εις μεγάλα τετράγωνα 
χτίσματα—πρόβλημα εις τό όποιον ή ’Ανατολή δεν εμεινεν ό'λως αμέτοχος, 
ώστε νά άγνοηθή παντελώς—και αί διάφοραι λύσεις, αϊτινες έδόθησαν κατά 
τόπους και έποχάς διά την στήριξίν του και οπερ κατ’ ουσίαν δημιουργεί 
την διαφοράν των τύπων, ουδόλως διαφωτίζεται διά τής άποδόσεως τοϋ 
τροΰλλου εις τά Μαρτύρια ή ό'χι. Τουναντίον μάλιστα δυσχεραίνει την έξή- 
γησιν τής εμφανίσεως τής βασιλικής μετά τροΰλλου, τύπου τον όποιον έλάμ- 
πρυνεν ή Αγία Σοφία καί ό'στις ούδεμίαν σχέσιν αρχιτεκτονικών μορφών 
παρουσιάζει, ούτε πρόδρομόν τινα έχει εις τά Μαρτύρια.

Ό τύπος τοΰ βυζαντινού σταυροειδούς δεν είναι μέν ακόμη ικανοποιη
τικούς ερμηνευμένος, τό πρόβλημά του όμως ελάχιστα προάγει ό Grabar μέ 
τό νά τον συσχετίζη, ώς είναι παλαιότατα γνωστόν, προς τά τετράγωνα 
παλαιοχριστιανικά θολωτά Μαρτύρια.

Μεταξύ αυτών τών έν σπέρματι σταυροειδών καί τών ανεπτυγμένων 
τύπων τών διαφόρων άποχρώσεο^ν, οί όποιοι από τοΰ 9ου αιώνος διαπλάσ- 
σονται εις τό Βυζάντιον καί τάς επαρχίας, αί διαφοραί είναι μέγισται καί 
δεν ύπερπηδώνται αί δυσκολίαι μέ τό νά μεταθέτη ό συγγραφεύς, χάριν τής 
χρονικής συνεχείας, τούς σταυροειδείς τής Κωνσταντινουπόλεως Καλεντέρ 
καί Άττίκ Τζαμί εις τό 500 μ.Χ.

Τούτο βεβαίως ευνοεί την υπό τοΰ Grabar ύποστηριζομένην άποψιν, 
ήτοι την αποκλειστικήν έξάρτησιν τής ιστορίας τής αρχιτεκτονικής από τήν 
λατρείαν καί λειτουργίαν, καθ’ ήν έπρεπε μετά τον 6ον αιώνα ή αρχιτεκτο
νική νά μή διαπλάσση νέους τύπους καί νά γίνεται στερεότυπος, άλλ’ αύτό 
δεν συμφωνεί μέ τά πράγματα. ’ Αν παρατηρήται καί εξ άλλων λόγιον εις τήν 
Δύσιν, δέν εφαρμόζεται όμως εις τήν ιστορίαν τής βυζαντινής αρχιτεκτονι
κής, διότι επί Μακεδόνων διεπλάσσετο ό σταυροειδής, τον δέ 11ον αιώνα ό 
οκταγωνικός τύπος τού οσίου Λουκά.

Αί αύταί ίδέαι καί ή αυτή έπέκτασις από τής γενέσεως τής χριστιανικής 
εικονογραφίας μέχρι τοΰ μεσαίωνος παρατηρούνται καί εις τον Β' τόμον, είς 
όν εξιστορείται ή εικονογραφία τών Μαρτυρίων καί τα σχετικά προς αυτήν 
προβλήματα. Κατά τον συγγραφέα καί ή ζωγραφική, ήτις επεζήτησε νά είκο- 
νογραφήση ούχί τά γεγονότα, άλλα τήν ιδέαν τής θεοφανείας, έχει τάς ρίζας 
της είς τήν εθνικήν τέχνην. Μέ αποκλειστικόν κέντρον τήν Παλαιστίνην διε- 
δόθη αύτη Ικ τών Μαρτυρίων τών αγίων Τόπων είς τάς άλλας χοόρας καί 
έπέδρασεν εις τήν εικονογραφίαν τών ναών, άντικαταστήσασα τήν προ τής 
ακμής τών Μαρτυρίων ύπάρχουσαν διδακτικού χαρακτήρος ζωγραφικήν.

Καί ενταύθα όμως έχομεν τάς αύτάς ενστάσεις. Καθ’ ημάς καί οί δύο 
κλάδοι συνυπάρχουν, έφ’ όσον προ τής ακμής τών Μαρτυρίου (κατά τον 4ον
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και δον αιώνα) δεν υπήρχε μεγάλης εκτάσεως είκονογράφησις των εκκλησιών, 
δύνανται δέ οί δυο οΰτοι κλάδοι νά εξηγηθούν ώς άντιπροσωπεύοντες τάς 
δυο κατ’ εξοχήν φυλάς: την ελληνικήν και τήν συριακήν.

Διά τήν ύπαρξιν τού ελληνικού - ιστορικού κλάδου, προς διδακτικούς 
σκοπούς, έχομεν κατά τον 4ον και δον αιώνα τάς μαρτυρίας τών Πατέρων 
καί κατόπιν τάς εκτενείς μικρογραφίας τών χειρογράφων, τάς έκτυλισσομένας 
παραπλεύρως τού κειμένου τών Ευαγγελίων, καί τά μωσαϊκά τών αγίων 
’Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά ταύτα δεν είναι υπερβολή νά εϊπωμεν, ότι ό Grabar έσχεδίασε 
μίαν νέαν ιστορίαν τής χριστιανικής αρχιτεκτονικής καί ζωγραφικής μέ κέν- 
τρον τό Μαρτύριον.

Άν καί ή θέσις αυτή δεν δύναται νά γίνη άνέπιφυλάκτως δεκτή, είναι 
όμως άναντίρρητον, δτι διά τού έργου τούτου ό Grabar διεφώτισεν άπλέτως 
καί μετά διεισδυτικής άκριβολογίας τά περί τό χριστιανικόν Μαρτύριον 
ζητήματα καί δτι από τά ελάχιστα ψιχία τών σο„)ζομένων μνημείων, τή βοή
θεια πηγών, περιγραφών καί μεταγενεστέρων μνημείων, κατώρθωσε νά άνα- 
συγκροτήση τήν ιστορίαν καί νά διατρανώση τήν σημασίαν τών έξαφανι- 
σθέντων αυτών δημιουργημάτων τής λατρείας καί εύλαβείας τής χριστιανικής 
ψυχής.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

F r a ηζ D ο I g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. 
115 Urkunden and 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten. Im 
Auftrdge und mit Unterstiitzung d. Bayer. Ah. d. Wiss. heraus- 
geg. von... I: Textband a. 363, It: Tafelband (128 Tafeln). A ul
lage, : 1000 Exernplare (ψηϋμημένα). Munchner Verlag (bisher F. 
Bruckmann) 1948 αχ. 8a μέγα.

‘Ο διακεκριμένος εν Μονάχω Καθηγητής τής Βυζαντιακής καί νεωτέ- 
ρας Ελληνικής λογοτεχνίας Franz Dolger, δστις από ενός τετάρτου 
αιώνος άσχολεϊται περί τήν μελέτην καί έκδοσιν τών Διπλωματικών εγγρά
φων τού Βυζαντίου, έπισκεφθεΐς τό 'Άγιον ’Όρος καί επιτοπίως μελετήσας 
και φωτογραφήσας τά επίσημα βυζαντιακά έγγραφα, παρέχει νύν ταύτα διά 
τού έργου του τούτου εις τήν δημοσιότητα, προάγουν οΰτω τά μέγιστα τήν 
Διπλωματικήν 'Ιστορίαν τού Βυζαντίου. ’Απορεί τις τί πρώτον νά θαυμάση 
εν τή προτύπω ταύτη έκδόσει" τήν έξαίρετον μέθοδον, τήν κριτικήν δύνα- 
μιν, τήν φιλολογικήν ακρίβειαν, τήν βιβλιογραφικήν ενημερότητα ή τήν βα-
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