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G. de Jerphanion, Les dglises rupestres de Cappadoce et la place de
leurs peintures dans le developpement de Viconographie chretienne
(αντίτνπον εκ τοϋ Bulletin de la Commission des Monuments historiques de Roumunie, τόμ. XXVII, τεύχ. 82 τον ετονς 1934,Bucarest,
1936 οελ. 1-41 μετά 85 εικόνων).

Ό πατήρ de Jerphanion, έπιθυμών νά καταστήση γνωστά εις εύρύτερον
κύκλον τά καππαδοκικά μνημεία, άτινα από ετών εξετάζει, έκδόσας τρεις
τόμους Λευκασμάτων και τό κείμενον τοϋ Α' τόμου (βλ.Έπετηρίδα Εταιρείας
Βυζαντινών Σπουδών τόμον Γ' 345 καί εξής, τόμον I' σελ. 485 κ. έ. τόμον
ΙΑ'σελ. 519 κ. έ.), εδωκε προς δημοσίευσιν σειράν διαλέξεων γενομένων
ύπ’ αϋτοΰ έν Βουκουρεστίφ κατά Μάϊον τοϋ έτους 1935 εις τό Δελτίον τής
Commission des monuments historiques τής Ρουμανίας, ήτις και προεκάλεσε τάς διαλέξεις του ταϋτας.
Έν αΰταΐς εξετάζει κυρίως την περιοχήν τοϋ αγίου Προκοπίου (Urgiib),
τους ιδιορρύθμους της βράχους μετά τών λαξευμένων εντός αυτών εκκλησιών
και μονών, περιγράφει τάς τοιχογραφίας των, και κάμνει τήν μεθοδικήν χρο
νολογικήν κατάταξιν αυτών, τονίζων τήν σημασίαν των διά τήν κατανόησιν
τής έξελίξεως τής χριστιανικής εικονογραφίας και προσδιορίζων τήν θέσιν,
ήν καταλαμβάνουν αυται έν τή χριστιανική τέχνη καθόλου.
Εις τάς ανωτέρω σημειωθείσας βιβλιογραφικός σημειώσεις μου έχω
δώσει λεπτομερείς πληροφορίας περί τών υπό τοϋ π. de Jerphanion εξεταζομένων καππαδοκικών μνημείων ενταύθα άρκοΰμαι νά τονίσω δτι καί
ή συνολική έν τώ ρουμανική) Δελτίφ έκθεσις εϊνε σαφεστάτη, πολλά δε
προβλήματα θίγει ό συγγραφευς καί έπιτυχώς έρευνα. Ούτως αποβαίνει καί
ή νεωτέρα αυτή μελέτη του πολύτιμος οδηγός διά τούς άσχολουμένους με τήν
έξέλιξιν τής βυζαντινής τέχνης καί τά ποικίλα προβλήματα αυτής.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Fr. Gerke,

Der Sarkophag des Iunius Bassus (ein Meisterwerk der

friihchristlichen Plastik) Berlin, 1936.

Εις τά πολυτελώς έκδιδόμενα υπό τοϋ έν Βερολίνω γερμανικού ’Αρχαιο
λογικού Ινστιτούτου «Bilderhefte antiker Kunst», έξεδόθη έφέτος ώς
Heft IV άξιολογωτάτη μονογραφία τοϋ έν Βερολίνφ καθηγητοϋ κ. Gerke
περί τής περιφήμου σαρκοφάγου τοϋ ’Ιουνίου Βάσσου, τής άνευρεθείσης τφ
1595 υπό τοϋ Πάπα Κλήμεντος 8°υ έπί τή ευκαιρία επισκευών τοϋ 'Ιερού
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Βήματος τοΰ παλαιού ναοΰ τοΰ 'Αγ. Πέτρου Ρώμης, τής φυλασσόμενης νΰν
εις την Santa Grotta τοΰ αυτού ναοΰ, ήτοι πλησίον τοΰ μέρους ένθα καί
άπεκαλΰφθη.
Ή σαρκοφάγος αυτή, κοσμουμένη εις μέν την πρόσοψιν δι’ αναγλύφων
καλλιτεχνικών παραστάσεων (σκηνών έκ τής Παλαιάς καί τής Καινής Δια
θήκης) εις δυο ζώνας διατεταγμένων κατά τό είδος τών έχουσών άρχιτεκτοτικόν βάθος σαρκοφάγων, εις δέ τάς στενάς πλευράς δι’ έρωτιδέων μέ κλάδους
αμπέλου καί είς τό κάλυμμα διά σκηνών έκ τοΰ βίου τοΰ θανόντος, ως χρο
νολογημένη έκ τής έπί τοΰ ά'νω μέρους έπιγραφής τώ 359 μ. X., ένέχει διά
την χριστιανικήν τέχνην μεγίστην σπουδαιότητα, καθόσον είνε έργον έποχής
καθ’ ήν-ώς λέγει ό συγγραφεύς-«άφ’ ενός συντελεΐται ό έκχριστιανισμός τής
τέχνης καί άφ’ ετέρου 6 έθνικός κόσμος δίδει την τελευταίαν του μάχην προς
την νέαν θρησκείαν» (τώ 361 Ίουλιανός ό παραβάτης έπιχειρεΐ νά άναβιώση
την είδωλολατρείαν).
Ό συγγραφευς παρέχει λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ αρχιτεκτονικού βάθους
τής σαρκοφάγου καί τών διακοσμοΰντανν αυτό θεμάτων, τών έρωτιδέων, τών
είκονογραφικών σκηνών κλπ., αί επιτυχείς δέ αναλύσεις καί συγκρίσεις κατανοοΰνται πληρέστατα καί διά τής παραθέσεως θαυμασίων είς άπόδοσιν λεπτο
μερών εικόνων τών διαφόρων τής άξιολογωτάτης ταύτης σαρκοφάγου μερών.
Τό αντιπροσωπευτικόν τοΰτο δείγμα τής τέχνης τής ύστάτης άρχαιότητος,
από άπόψεως τεχνοτροπίας, είνε τό τελειότερον τής έποχής του, τήν οποίαν
χαρακτηρίζει ή έπάνοδος είς τον «ωραΐον ρυθμόν» (stil) καί διακοσμείται
μέ σκηνάς συνενούσας τον ιστορικόν καί μυστηριακόν χαρακτήρα.
Έν άντιθέσει προς τους κατακρίνοντας τήν διάσπασιν τών θεμάτων
είς τον διάκοσμον τοΰ καλύμματος, τών πλαγίων πλευρών καί τής προσόψεως, 6 συγγραφεύς διαβλέπει συνέχισιν άρχαιοτέρου διακόσμου καί
ενότητα ιδεών (είς τό κάλυμμα είκονίζεται ό άνθρωπος είς τήν καθημερινήν
του ζωήν, είς τάς στενάς πλευράς μέ τόν τρυγητόν, τον θερισμόν καί τούς
έρωτας (τάς ώρας τοΰ έτους), συμβολίζεται ό άνθρωπος απέναντι τοΰ κόσμου,
ή πρόοδος τοΰ χρόνου, ή γέννησις καί ή φθορά, είς δέ τήν πρόσοψιν μέ
ίστορικάς σκηνάς είς δύο ζώνας (κάτω έκ τής Παλαιάς Διαθήκης καί άνω έκ
τής Καινής Διαθήκης) συνυφαίνεται τό σύμβολον καί άπηχεΐ ή ιδέα τοΰ
χριστιανικού θανάτου, τής λυτρώσεως).
Έν άντιθέσει προς τήν έπικρατοΰσαν ιδέαν τής έκλεκτικότητος τών
σκηνών τούτων τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, ό συγγραφεύς, οπαδός
τοΰ απολύτου συμβολισμού τής εικονογραφίας τής αρχαίας χριστιανικής τέχ
νης, έξαίρει τόν συνεκτικόν των δεσμόν διαβλέπων είς τήν διάταξίν των είς
δύο ζώνας θεολογικήν σκέψιν (έπί τής Παλαιάς Διαθήκης, ώς έπαγγελίας
τής λυτρώσεως, βασίζεται ή πλήρωσις αυτής διά τοΰ θανάτου καί τοΰ θριάμ
βου τοΰ Χριστού). Ερμηνεύει τήν ιδέαν εκάστης σκηνής, ή οποία συνυφαί-
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νεται προς τά ιστορικά πρόσωπα, καί εξαιρεί τήν δημιουργικήν σημασίαν
τών σαρκοφάγων τών αναγόμενων εις τά μέσα τοΰ 4°υ αιώνος, οπότε άνεφάνησαν αί πρώται παραστάσεις τών σκηνών τών παδών τοΰ Χριστού καί
τοΰ μαρτυρίου τών κορυφαίων ’Αποστόλων ως εικόνες συμβολίζουσαι κατ’
εξοχήν τον θάνατον τοΰ χριστιανού ως τήν οδόν τήν άγουσαν εις Χριστόν.
Ή ιδιαιτέρα σημασία τής σαρκοφάγου τοΰ ’Ιουνίου Βάσσου είνε ή εις
τήν θέσιν τοΰ σταυρού διά πρώτην φοράν παράστασις τοΰ Χριστού εν αΐωνία δόξη επί τοΰ ουρανίου θρόνου, ήτις τόσον θεμελιώδη θέσιν κατέλαβε
μετά ταΰτα εις τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν (ΓΙαντοκράτωρ).
Σύμφωνος πρός τόν βαθύτερον συμβολισμόν δλων τών σκηνών τής
Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, είνε καί ή διά τής τέχνης έκφρασις τοΰ λυρι
σμού, τής πραότητος, τής ειρήνης καί τής άγιότητος, διακεχυμένων εις δλα
τά πρόσωπα τών συνθέσεων, τά είκονιζόμενα έν τη σαρκοφάγω ταΰτη τοΰ
Ιουνίου Βάσσου, τήν από πάσης άπόψεως σπουδαιότητα τής οποίας δικαίως
εξαιρεί ό συγγραφεΰς.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Th. Whittemore, The mosaics of St. Sophia at Instanbul (second preli
minary Report work done in 1933 and· 1934). The mosaics of the
Southern

Vestibule, Oxford University press for the Byzantine

Institute inc. Paris, 1936. (Κείμενον

σελίδες

57, 1 Ιίνακες 20).

Ό ενεργών τόν καθαρισμόν τών μωσαϊκών τοΰ ναοΰ τής αγίας Σοφίας
Κωνσταντινουπόλεως άμερικανός βυζαντιολόγος κ. Whittemore έδημοσίευσε
κατ’ αΰτάς εις δεύτερον τεύχος, έκδοθέν υπό τοΰ έν Παρισίοις αμερικανικού
βυζαντινοΰ Ινστιτούτου, τήν άποκαλυφθεΐσαν ύπ’ αΰτοΰ κατά τά έτη 19331934 θαυμασίαν ψηφιδωτήν εικόνα τής Θεοτόκου μέ τους Αΰτοκράτορας
Μ. Κωνσταντίνον καί ’Ιουστινιανόν επί τοΰ τυμπάνου άνωθεν τής μεγάλης
πύλης τής νοτίας εισόδου, ήτις συνδέει τό «Προπύλαιον» μέ τόν εσωτερικόν
νάρθηκα τοΰ ναοΰ.
Τό νέον τοΰτο μωσαϊκόν τής αγίας Σοφίας ήτο μέχρι τοΰδε γνωστόν
μόνον εκ περιγραφών τών κατά καιρούς περιηγητών, καί ιδίως τών άναλαβόντων κατά τό έτος 1848 τάς στερεωτικός τοΰ ναοΰ εργασίας αδελφών
Φοσσάτι, οΐτινες έκάλυψαν εκ νέου τά άναφανέντα μωσαϊκά, δεν είχε δέ
ούδαμοΰ ούτε ως σχέδιον άπεικονισθή.
Ό κ. Whittemore εις τό τεύχος τοΰτο (προκαταρκτικήν έκδοσιν)
παραθέτει έν τέλει τοΰ συντόμου αλλά μεθοδικού καί έξαντλητικοΰ κειμέ
νου, από άπόψεως τεχνοκριτικής άναλΰσεως, παλαιογραφίας τών έπιγραφών
καί ιστορικής έπισκοπήσεως συνοδευομένου δέ καί ύπό τής κατόψεως τοΰ
ναοΰ, είκοσι λαμπρούς πίνακας, δι’ ών δύναταί τις νά παρακολουθήση τήν
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