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скимъ Археологическимъ институтом!», можетъ, мы думаемъ, собрать до
статочный матер1алъ для приличнаго дополнешя къ каталогу проф. Лам-
броса. Не будетъ, конечно, гр^ха въ томъ, если это дополнеше превзой-
детъ его обстоятельностью и даже явится въ св^тъ прежде его окон-
чашя. < 

1-й томъ настоящего каталога вызвалъ довольно обстоятельную 
рецензш въ последней КНИЖКЕ Byz. Zeitschrift (Bd. V, Heft. I, 214— 
217), въ которой почтенный редакторъ журнала исправилъ рядъ недо-
смотровъ составителя и далъ несколько важныхъ указашй для исторш 
аеонскихъ библютекъ. Въ значительно большемъ количества можетъ 
доставить послйдшя даже одна наша Синодальная сокровищница; но мы 
отлагаемъ ихъ до появлешя 2-го тома и указателя. 

А. Кирпичипковъ. 
Г. П. Беглери, Храмъ святыхъ апостоловъ и друъге памятники Константи

нополя по описатю Константина Родгя. Одесса. 1896. 8°. 40 стр. 
Emile Legrand, Description des oeuvres d'art et de Vêgïise des Saints 

Apôtres de Constantinople, Poème en vers jambiques par Constantin 
le Bhodien. T.Qiêodore) B.(einach). Commentaire archéologique sur le 
poème de Constantin le Bhodien. Revue des études grecques IX (1896), 
janvier-mars. 

Από πολλού ηδη η Βυζαντινή ιστορία καΐ φιλολογία ηρξαντο γίνεσθαι 
αντικείμενο ν σπουδαίων ερευνών παρά τε τοΤς Εύρωπαίοις και τοις ήμετέροις. 
Γνωσται τοις πασίν εισιν αϊ εμβριθείς μελέται πολλών σοφών Βυζαντινολόγων. 
ΤοΤς ϊχνεσι τούτων βαίνων και ό Ιλλόγιμος κύριος Γεώργιος Π. Βεγλερης, μετά 
ζήλου δ' ανενδότου Ιπιλαβόμενος των άφορώντων τα πάτρια, Ικανά μέχρι 
τοΰδε εδημοσίευσεν, ων εν εστί και το ηδη άγγελλόμενον «Ό Ναός των Άγιων 
'Αποστόλων και έτερα αξιομνημόνευτα μνημεία της Κων/πόλεως» εκδοθέν εν 
Όδησσω τω 1896. 

Ό κ. Γ. Π. Βεγλερης εν τοΓις προλεγομένοις αύτοΰ ρωσσιστι συντεταγμέ-
νοις (1—7) πραγματεύεται περί του ποιητοΰ Κωνσταντίνου του 'Ροδίου, περί 
των £ργων αύτοΰ, περί της εποχής καθ' ην ήκμασε, ήτοι κατά τον Ι αιώνα 
άπό Χρίστου επι της βασιλείας τών Αυτοκρατόρων Αέοντος του Σοφοΰ και 
Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννη'του, ως και περί της αξίας του παρόντος έργου 
του 'Ροδίου υπό εποψιν φιλολογικήν και άρχαιολογικη'ν. 

Το ποίημα τοΰτο άποκείμενον τΤ) Βιβλιοθήκη της εν Αθω Μονής της Μ. 
Λαύρας, έγένετο γνωστόν τό πρώτον ύπό του εξόχου μεσαιωνοδίφου Κ. Σάθα 

Ό εν ττι αύττ) Movîj έλλόγιμος μοναχός κ. Αλέξανδρος Εύμορφόπουλος, 
γνώστης εμπειρότατος τών χειρογράφων κωδηκων, ους έμπερικλείουσιν αί πλού-
σιαι εις τοιαύτα κειμήλια βιβλιοθηκαι του αγίου "Ορους, επιμελώς τό ποίημα 
εις διπλούν άντιγράψας, έπεμψε τό μεν τών αντιγράφων τω εν Παρισίοις έξόχω 
μεσαιωνολόγω Κ. Ε. Legrand, τό δέ τω κ. Γ. Π. Βεγλερη, προέδρω της εν Κων-
•σταντινουπόλει Μεσαιωνικής 'Εταιρείας. Αμφότεροι οί κύριοι ούτοι έπελάβον-
το του έργου δραστηρίως, ό μεν κ. Γ. Π. Βεγλερης εν Ίδιαιτέρω τεύχει εκδούς 
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μετά ρωσσιστί συντεταγμένων προλεγομένων εν Όδησσώ κατά Ίανουάριον 
1896, ό δέ κ. Ε. Legrand κατά Μάρτιον του αύτοΰ έτους 1896 εν τω τεύχει 
των Janvier-Mars των Revue des Études grecques μετά πολλών σχολίων 
και επεξηγήσεων του διάσημου επίσης φιλολόγου κ. Th. Reinach. "Εχοντες 
υπ' όψιν άμφοτέρας τάς συγχρόνωςσχεδόν γενομένας εκδόσεις ταύτας παρατιθέ-
μεθα ώδε βραχε"ΐαν άνάλυσιν. 

Το ποίημα εν στίχοις 981 τριμέτροις Ίαμβικοις φέρει επιγραφην τήνδε. 
«Στίχοι'Κωνσταντίνου Άσηκοίτου τοΰ 'Ροδίου». Ευθύς δέ μετά τοΰτο προτάσσει 
την προσφώνησιν Κωνσταντίνω τω Πορφυρογεννητω, υίω Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, ω 
δωροφορει το έργον αύτοΰ «ως ων απ' άρχης πατρικός αύτου οίκέτης» (στιχ. 
1—18). 

Μετά την προσφώνησιν έπεται προοίμιον της εκφράσεως η περιγραφής τοΰ 
ναοΰ των Άγιων 'Αποστόλων και μερκιή τις διήγησις των της πόλεως αγαλμά
των και των υψηλών καΐ μεγίστων κιόνων εν στιχ. 19—421. Ίδί^ δέ το μέρος 
τοΰτο περιέχει α') εκφρασιν τοΰ κίονος τοΰ Ίουστινιανοΰ (40—50), β') τοΰ πο-ρ-
φυροΰ κίονος τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου (52—-89), γ ) τοΰ Σενάτου, της Συγ
κλήτου και των εν αύτν) κιόνων (90—162), δ') τοΰ κίονος τοΰ βαστάζοντος τον 
Σταυρόν (163—177), ε') τοΰ ύψηλοΰ χαλκοΰ υποστηρίγματος των άνεμοδει-
κτών τοΰ Θεοδοσίου (178—200), ς') τοΰ κίονος των Ταύρων, ον ί'δρυσεν ο Άρ-
κάδιος εις τιμήν τοΰ πατρός αύτοΰ Θεοδοσίου (201—239), ζ') τοΰ Εηρολόφου, 
έργου και αύτοΰ τοΰ Αρκαδίου, «φέροντος όμοια πάντα Ταύρου τω στύλω» 
(240—253). 

Και ταΰτα μεν περί των κιόνων και των θαυμάτων και λοιπών αγαλμάτων 
«των εις θέατρον και πολύχρυσον φόρον, εν τε στρατηγίω και τοϊς άμφόδοις, 
οίς ώσπερ άστροις άγλα'ίζεται πόλις, και τ ' ό'μμα φαιδρόν πανταχοΰ περιστρέφει 
ως οί'α δεσπόζουσα της οικουμένης» (254—262). Πλην τούτων όμως «δυσίν έτέ-
ροις έκθροεΐ, εκπλήττει πασαν φύσιν και πάντας άρδην ε'ις κατάπληξιν φέρει», 
ούτοι δ' εΊσιν ό ναός της τοΰ Θεοΰ Σοφίας και ό των άγιων Άπωστόλων, ών ό 
μεν ως εξέχων πάντων κτισμάτων, ό δέ ως ύπερφέρων καλλονή δόαων (263— 
270). 

Ε'ις περιγραφήν ίδίως τοΰ ναοΰ τών Άγιων Αποστόλων ώρμήθη ό ημέτερος 
'Ρόδιος κελεύσει τοΰ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου υίοΰ Λέοντος, «τω και γράφειν 
νΰν εύλαβώς άπηρξάμην παροτρύνοντος τοΰ σοφοΰ μου δεσπότου Κωνσταντίνου 
Λέοντος υίοΰ τοΰ πάνυ τοΰ πριν διευθύνοντος σκήπτρα πανσόφως τα τησδε 'Ρώ
μης εύτυχοΰς Βυζαντίδος» (275—279). Την δ' Ικφρασιν ταύτην ή περιγραφήν 
άφιεροΐ αύτω τφ Αύτοκράτορι Κωνσταντίνω τω Πορφυρογεννητω (391—421) 
προτάσσων τήν επιγραφην τήνδε' 

Σοφω βασιλεϊ δεσπότη Κωνσταντίνω 
Κωνσταντίνος γέννημα της νήσου 'Ρόδου (422—423). 

Αμέσως δ' έπεται μακρά και πομπώδης περιγραφή τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων 
'Αποστόλων δια της εισαγωγής τησδε* 

«Έκφρασις αυτή τών Αποστόλων δόμου, 
ήν εξύφανεν εκ 'Ρόδου Κωνσταντίνος, 
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δώκε б' ά'νακτι πανσόφω Κωνσταντίνω 
ώς πατρός αΰτοΰ τυγχάνων πιστός λάτρις*· 
φιλε"ΐ γαρ αυτός τους σοφούς Αποστόλους 
και τον φαεινόν καΐ σεβάσμιον δόρ,ον 
αυτών γεραίρει και ποθεί ξενοτρόπως» (424—430). 

Μετά δε την είσαγωγήν άρχεται ή περιγραφή άπο του λόφου, του δίκη ν 
αύχενος παρέρποντος εις το μέσον της πόλεως του Κωνσταντίνου, λόφου θεο-
στη,ρίκτου και ώρισμένου άρχηθεν εις ναόν των 'Αποστόλων, άφ' ότου ο Θεός 
έκτισε τον κόσμον, λόφου μείζονος κάι υψηλότερου των λοιπών της Έπταλό-
φου (436—481). 

'Επί του λόφου τούτου ίδρυσε ' το πρώτον ό Μέγας Κωνσταντίνος μικρόν 
ναόν, εν ω άπέθετο τα λείψανα των 'Αποστόλων 'Ανδρέου εκ Πατρών, Αουκα εξ 
'Ελλάδος και Τιμοθέου έξ 'Εφέσου, ύπουργούντος Αρτεμίου, του ύστερον θαυμα
τουργού μάρτυρος, έπωνόμασε δ' αυτόν ούχι των τριών Αποστόλων, άλλα πάν
των ομού (475—492). Έπειτα μακρού του χρόνου παριππεύσαντος, ό κραταιός 
'Ιουστινιανός καθεϊλεν εις έδαφος και αύθις μετεσκεύασε δι' Ανθεμίου καΐ 'Ισι
δώρου του νέου εις το νυν (έπι 'Ροδίου) μέγα και σχήμα και πρόβλημα και 
ύψωμα ξένον, ο ού'τε ό ήλιος, ού'τε βροτών τις έθεάσατο έργον τοιούτον 
(493—499). 

Μετά λεπτομερεσάτην περιγραφην της κατασκευής και του σχήματος αυ
τού και της ύλης, εξ ης κατεσκευάσθη (500—749), περιγράφει ό ημέτερος 'Ρό
διος τάς εν αύτω εικόνας του Χριστού, της Θεοτόκου και των 'Αποστόλων (734— 
740). Έτι επτά εικόνας παριστώσας τον Εύαγγελισμόν της Θεοτόκου (750— 
758), την γεννησιν τού Ιησού (759 — 769), την προσκύνησιν των Μάγων 
(770—778), την υπό) του Συμεών και της προφητιδος Άννης Ύπαπαντήν του 
Ιησού (779—790), το βάπτισμα τού 'Ιησού υπό 'Ιωάννου εν τω 'Ιορδάνη 
(791—802), την εις 'Ιερουσαλήμ βαϊοφόρον ε'ίσοδον τού Ιησού (843—856), την 
προδοσίαν τού 'Ιούδα (857—954), τελευτα"ϊον δ' αυτό το πάθος του 'Ιησού, 
την σταύρωσιν και τον θρηνον της θεομη'τορος (915—918). 

Και ενταύθα λήγει ή εκφρασις τού περίφημου άλλοτε ναού των Αγίων 
'Αποστόλων και τό ποίημα όλον τού ημετέρου 'Ροδίου, διότι, ώς λέγει εν τω 
προοιμίω αύτού; θέλει περιγράψει τοις των ιάμβων εύδρομωτάτοις στίχοις άριστα 
τον ναόν των Αγίων Αποστόλων «Νυν ούν τελέσας και καλώς συναρμόσας, 
ό'λον το δράμα και νεώ πασαν φράσιν, υπουργός αυτόκλητος ηκω σοι φέρων» 
( 5 - 1 2 ) . 
~ Τοιούτον εν βραχείς αναλύσει το ποίημα τού 'Ροδίου. Το θέμα αυτού έστι 
κυρίως ή περιγραφή τού ναού των Αγίων Αποστόλων, ην ώφειλε ποιήσαι κε
λεύσει τού Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου' τούτο λέγει ό ποιητής εν τ?) Εισα
γωγή αυτού (1—-18)' της περιγραφής όμως τού ναού ένόμισε καλόν να πρό
ταξη προοίμιο ν της εκφράσεως τού ναού τών Αγίων Αποστόλων, μικράν τίνα 
διήγησιν τών της πόλεως αγαλμάτων και τών υψηλών κιόνων (19—253). Μετά 
δε το προοίμιον τούτο, καίτοι ύποδηλών ότι θέλει περιγράψει και τον ναόν 
της Αγίας Σοφίας (281—283), άφιστάμενος όμως τούτου έκπληρο'ΐ την διάτα-
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γην τοΰ Αύτοκράτορος περιγράφων μόνον τον ναον των Αγίων Αποστόλων 
(410—421). Και αυτή εστίν η ένότης τοΰ ποιήματος. 

Ή γλωσσά εν γένει τοΰ ποιητοΰ έστιν ακραιφνής Ελληνική, αϊ εικόνες 
άφθονοι εκ τε της Ελληνικής Μυθολογίας και της 'Αγίας Γραφής, ή στιχουργία 
ήδέΐα και ρέουσα, οι 'ίαμβοι επίσης εύδρομώτατοι μετά της συνήθους το τότε 
εναλλαγής περί την χρησιν των μακρών και των βραχέων, ai δε περίοδοι JJLOC-
κραι ενιαχοΰ και φορτικαί. Καθ* όλου δ'ειπείν το έργον τοΰ 'Ροδίου και δια τοΰτο 
και δια την περιγραφήν των μνημείων της προκαθεζομένης των της Έφας πό
λεων κατά τον Ι' αιώνα έστιν ικανού λόγου άξιον. 

Παραβάλλοντες δ' ηδη άμφοτέρας τάς εκδόσεις τοΰ τε ημετέρου κ. Τ. Βεγ-
λερη και τοΰ κ, Ε. Legrand, καίτοι εκ τοΰ αύτοΰ αρχετύπου και δια της 
αύτη ς χειρός απορρέουσας, παρατιθέαμεν τάς διαφοράς ώδε* 
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τοΰ Αποστόλων δόρ 
τετράφωτοι 
[λυχνίαι] 
σφαιροσυνθέτων 

(.ου. 

αυτόν... μακρόν στΰλον 
κόσμον 
τον 
πυρφόρον 
σώζε τ' 
[και] προς 
θαυμάτων ξένων 
τάργα πλέα 
μακραί... [στίχες] 
ούτος 
στοίχον 
γέλως 
όπισθεν 
ην [της] 
τι δ' αύ 
τέρας 
βραβεύων 
τό . . . έκτεταμμένον 
τέσσαρσι 

των Αποστόλων δόμου 
τετράφατοι. 
αστέρες. 
σφαιροσυνθέτοις 
αυτός... μακρός στύλος 
κόσμου 
τοΰ 
πυρφοροΰν 
σώζε δ* 
προς [τά] 
θαΰμά τ* δν ξένοις 
τ £ργα πλέον 
μακροΤς . . . στίχοις 
οΰτως 
τοΤχον 
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» / 
εστί το ο αυ, άνευ ; 
θράσος 
βραβεΰον 
των . . . έκτεταμμένων 
τέτρασι 

παρά Βεγλεργί εκ παραδρομής είς την άντιγραφήν έξερρύη ό 
στίχος £χων ώδε: 
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εφ ον 

«γυμνό 

γραφάς.. συντεταγμένας 
τείχη 
νομίζει 

il τ* Ιρωτες εμπλακέντες άμπέλοις». 
άνεμους 
άλλος... άλλος 
> » Τ 

εφ ου 
γραφαϊς . . . συντεταγμέναις 
τρίχας 
νομίζειν 
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χ' Ευρώπης 
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της οφιτων 
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μένει 
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άς περ 
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άριστα 
μήτε 
στη'ριγμα 
αύτην 
θ απερ 
αναγκαίος 
γραμμικήν θεωρίαν 
δ' άμφοίϊν προς αψίδα 

διασπασθέντες 
εκ κενώματος ξένου 
δακτύλοις 
έργοσυνθέται 
σκέπην 
καππεσούσας 
ξένως 
μετάλλων 
κ' Ευρώπης 
πλάκας ηγλαΐσμένας 
των όφιτών 
τάς Πάρος 
μένοι 
σελασφόρων 
Ινδοθεν 
ως 
αριθμών 
λευκαρικοΤς 
αμπέλων 
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τε εύεώεστατο&ς 
ευπεδω 
άνάστασίν τε 
ειληφασ'. 
ηγλαί'σαένου 
έξικνου|λένης 
ά[χβεβηκότα 
άκοντισαντες (λάθ. τύπ. ) 
ζωτοφόρον 
πλέω 
[τε] κράζοντα 
έκβοώντος 
παγκάκω 
απεμπολώ ντα . . . λόγο ν 
σπείρα ν 
κάπε(/.πολώντα 
εισδεδεγ|λένον 
θέαν 
ομοίως 
τί δ* εβδθ[/.ον 
έξηλλαγ[Λενον ' 
ώσπερ γ' έχίδνης 
{^υρου^ένης 
ώς ειπ' εκείνος 
τάχα, ; ; 

τε κ' εύειδεστάτοις 
εν πέδω 

1 , , ■ ' 

άνάστασιν δε 
ε'ίλ^φαν 
ηγλα'ι'σρ-ένον ■ ■"■ > 
έξιχνουρ-ένης 
έριβεβηκότα 
άκουτίσαντες 
φωηφόρου (φωηφόρον) 
πλέον 
κραυγάζοντα 
έκβοοΰντος 
παγκάκτ) 
κάπερ,πολητήν... λογού 
πεϊραν 
κάπε^πολοΰντα 
είσδεοειγα,ένον 
θέσιν Γ 

οποίαν 
τό δ' εβδου^ον, άνευ; 
έξηλλαγ{λένην .. ; 
<Χ σπέρ{Λ' έχίδνης 
μυρομένης 
ώς vjc' εκείνος 
τάχα; 

Ματθαίος Παρανικας. 

Иванъ, Андреевъ. Константинопольские патргархи отъ времени Халкидон-
скаго собора до Фотгя. (Хронолопя этихъ патр1арховъ и очерки 
жизни и деятельности важнейшихъ изъ нихъ). Выпускъ первый. 
Хронолопя Константинопольскихъ патр1арховъ отъ времени Халки-
донскаго собора до Фот1я и очерки жизни и деятельности свв. Ана-
тол1я, Геннад1Я и 1оанна Постника. Сериевъ Посадъ. 1895 г. 

Хронологичесюя изсл-вдоватя въ области исторической науки ВСЛЕД-
CTBÎe особенныхъ свойствъ изелъдуемаго предмета весьма сложны и 
весьма трудны, но въ то же время и весьма ~ желательны и необходимы. 
Везъ точнаго опредъмешя историческо-хронологическихъ датъ невоз
можно представить надлежащую и подлинную последовательность Фактовъ, 
а часто и понять ихъ истинное значеше. Поэтому установлеше хронологш 
историческихъ Фактовъ всегда было одною изъ первыхъ заботъ всякаго 
историка, но не всегда и не везде эта забота увенчивалась успехомъ. 
Есть отделы въ исторш, въ которыхъ вследств1е неисправности, спутан-


