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I. D Stefan escu, Recherches d’iconographie et d’histoire: Part byzan- 
tin et I'art lombard en 7 ransylvanie. Peintures murales de Va- 
lachn- et de Moldavie, Paris, 1938 (P. Geuthner). 166 σελίδες 
μετά 56 παρένθετων φωτοτυπικών πινάκων και 15 εικόνων έν τφ 

κειμένφ,

*0 ακαταπόνητος σ. εις σειράν ογκωδών καί πλουσίως εικονογραφη
μένων τόμων έδημοσίευσεν ήδη ολόκληρον τον θησαυρόν των τοιχογρα
φιών, τον όποιον περικλείουν αί έκκλησίαι τής Ρουμανίας. Μετά την Μολ- 
δαυίαν καί την Βουκοβίναν ήκολούθησεν ή Βλαχία καί ταΰτην ή Τραν
συλβανία. Τό ήδη εκδοθέν βιβλίον, τό όποιον, ως λέγει ό σ. εις τον πρό
λογόν του, κλείει την σειράν των ερευνών του διά την εκκλησιαστικήν 
ζωγραφικήν τής Ρουμανίας, άποτελεΐται εκ δΰο μερών. Εις τό πριΰτον 
εξετάζεται όμάς Τρανσυλβανικών εκκλησιών τής περιοχής τών Καρπα- 
θία>ν. Είς τό δεύτερον μελετώνται εκ νέου μερικαί Βλαχικαί καί Μολδαυ- 
ικαί τοιχογραφίαι, αί όποϊαι μετά την πρώτην αυτών δημοσίευσιν υπό 
τοΰ σ. έκαθαρίσθησαν καί έξητάσθησαν καλλίτερου.

Είς τάς τοιχογραφίας τών εκκλησιών τής Τρανσυλβανίας χρονολογου
μένας από τοΰ πριότου ήμίσεος τοΰ 13ου μέχρι τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 
10ου αίώνος, ή έπίδρασις τής ορθοδόξου εικονογραφίας είναι πολύ περιω- 
ρισμένη. Μία τοιχογραφία τής Θεοτόκου γλυκοφιλουσης, μία 'Αγ. ’Άννα 
κρατοΰσα την Παναγίαν βαστάζουσαν τον Ίησοΰν καί ελάχιστα άλλα θέ
ματα προέρχονται από την Βυζαντινήν παράδοσιν, αλλά καί ταΰτα πιθανώ- 
τατα μέσφ τής Ρωσίας. Πάντα τά άλλα είκονογραφικά καί διακοσμητικά 
θέματα συνδέονται στενώτατα, ώς παρατηρεί ό σ., προς την τέχνην τής 
Νοτίου ’Ιταλίας, ενώ ή αρχιτεκτονική τών εκκλησιών οφείλεται είς Λομ
βαρδούς αρχιτέκτονας καί Κιστερκιανούς μοναχούς. ’Από γενικοίτέρας 
απόψεως άξιαι ιδιαιτέρας προσοχής είναι αί διακοσμήσεις δύο εκκλησιών, 
δπου είς μακράς ζαρφόρους είκονίζεται ή ιστορία τοΰ βασιλέως τής Ουγ
γαρίας Αγίου Λαδισλάου καί αί μάχαι αύτοΰ επί κεφαλής τών Μαγυάρων 
εναντίον τών Κουμάνων. Αί τοιχογραφίαι αύται παροτισιάζουσιν εξαιρε
τικόν ενδιαφέρον διά τό ένδυμα, τον οπλισμόν κ.λ.π. τών Κουμάνων, τώ>ν 
οποίων άλλαχοΰ δεν έχουσι διασωθή άπεινονίσεις. Αί παραστάσεις τέλος 
αύται ενδιαφέρουν καί ημάς τούς "Ελληνας, λόγψ τής έμφανίσεως τών 
Κουμάνων εις την Βυζαντινήν ιστορίαν.

Είς τό δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου του ό σ. εξετάζει, ως καί άνωτέρο} 
ειπομεν, εκ νέου τάς τοιχογραφίας μερικών Βλαχικών καί Μολδαυικών εκ
κλησιών. Μεταξύ αυτών ιδιαιτέραν, νομίζομεν, σημασίαν έχουσιν είκονο
γραφικά τινα θέματα τής Σουτσεβίτσας σπανίως άπαντώντα άλλαχοΰ. Έξ
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464 Α, Ξυγγοπσύλου

αυτών δυο είναι σπανιωτατα: Ο Οίκος «ον ο,ικοδόμησεν έαυτή ή σοφία», 
θέμα εμπνευσμένον από τάς Παροιμίας τοΰ Σολομώντος (9. 1 κ. εξ.)» καί 
ο, κατα τον, σ., Πύργος τοΰ Έρμα, παράστασις προερχόμενη από τον περί- 
φημον Ποιμένα τοΰ Έρμα. Το πρώτον τών θεμάτων τούτων άπαντά είς 
Σερβικάς καί Μακεδονικός εκκλησίας, όχι μόνον εις τον "Αγ. Κλήμεντα 
τής Άχρίδος καί είς τήν Γρατσάνιτσαν, ώς αναφέρει ό σ., άλλα καί είς τήν 
Ντέτσανι καί είς τήν 'Αγιορειτικήν Μ. Χελανδαρίου. Είς τήν Σουτσεβίτσαν 
όμως, την συνθεσιν τής οποίας απλώς περιγράφει ό σ. χωρίς άπεινόνισιν 
καί εις τήν άνάλογον παράστασιν, ήτις εύρίσκεται είς τον έξωνάρθηκα 
τοΰ αυτοΰ ναοΰ καί άπεικονίσθη υπό τοΰ σ. είς προγενέστερον βιβλίον 
του (/. Stefanescu, L’evolution de la peinture religieuse en Bucovine 
et eu Moldavie, Paris, 1928, Λεύκωμα, πίν. LXXXil. 1), τό θέμα έχει ήδη 
ύποστή ουσιώδη εξέλιξιν καί διαφέρει, λόγψ τοΰ πολυσυνθέτου αυτοΰ, από 
τάς παλαιοτέρας Σερβικάς παραστάσεις, τάς οποίας χαρακτηρίζει έξαι- 
ρετική ευκρίνεια.

"Οσον αφορά είς τήν παράστασιν τοΰ Πύργου τοΰ Έρμα, νομίζομεν 
ότι διά τον ταυτισμύν τοΰ θέματος θά έπρεπε νά διατηρήσωμεν πολλάς 
αμφιβολίας καί επιφυλάξεις, ώς καί άλλοτε έγράψαμεν περί τής άναλόγου 
τοιχογραφίας τής Curtea de Arges, τήν οποίαν επίσης ό σ. θεωρεί ώς 
είκονίζουσαν τό αυτό θέμα (Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 12, 1936, 
461). Καί είναι μέν αληθές δτι ό Ποιμήν τοΰ Έρμα ένέπνευσε παραστά
σεις τινάς τών Κατακομβών, κατά τούς Βυζαντινούς δμως χρόνους ούδέν 
παράδειγμα, αν δεν άπατώμαι, άναλόγου παραστάσεοις υπάρχει. Διά τόν 
λόγον τοΰτον δεν γνωρίζω κατά πόσον εύσταθεΐ ή ερμηνεία ή διδόμενη 
υπό τοΰ σ. είς τάς δύο ταύτας Ρουμανικός τοιχογραφίας.

ΙΙερί τής τοιχογραφίας τής Curtea de Arges, τής οποίας άπεικόνισιν 
έδημοσίευσεν ό σ. είς άλλο βιβλίον του, παρετηρήσαμεν ήδη δτι ορθότε
ρα πιθανώς είναι ή ύπ’ αυτοΰ τοΰ ίδίου δοθεΐσα άρχικως ερμηνεία, καθ 
ήν παρίσταται εκεί ή παραβολή τοΰ άφρονος πλουσίου (Έπετηρ. Εταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδ. ένθ’ άν.). "Οσον αφορά είς τήν τοιχογραφίαν τής Σου- 
τσεβίτσας, ταύτης ό σ. παρέχει μόνον περιγραφήν, ε; ής δμως καταφαί
νεται δτι αυτή εΗαι συγγενής προς τήν έν Curtea de Arges καί συνε
πώς θά έπρεπε νά έρμηνευθή κατά τρόπον άνάλογον.

Αί δύο αΰται σκηναί, ό Οίκος δηλαδή τής σοφίας καί ό λεγόμενος 
Πύργος τοΰ Έρμα, παρέχουσι δυσκολίας καίω; I* τ>Ί- θίσβως, ήν κατέ- 
χουσιν είς τούς ναούς. Είς τήν Curtea de Arges ό λβγόμίνος Πύργος 
τοΰ Έρμα εύρίσκεται μεταξύ τής σκηνής τοΰ Ιωσήφ από Άριμαθείας 
αίτοΰντος τό σώμα τοΰ Ίησοΰ καί τής σκηνής τοΰ Προδρόμου πρό τοΰ 
Ήρώδου. Είς τό 'Ιερόν τής Σουτσεβίτσα; ό Οίκο; τής σοφίας είκονίζε- 
ται ύπεράνω τοΰ λεγομένου Πύργου τοΰ Έρμα. Νομίζομεν δτι ή έρμη-
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νεία τής σχέσεως τών δυο τούτων θεμάτων πρός άλληλα, ως καί τής 
παρουσίας αυτών εν τφ 'Ιερφ, άς παρέχει ό σ. (σελ. 127 κ.έξ.), θά ειχεν 
ίσως ανάγκην μεγαλυτέρας άναλΰσεως, ΐνα καταστή πειστική. Αί δυο αύ- 
ται παραστάσεις θά ήτο ίσως ανάγκη νά έξετασθώσιν εκ νέου.

’Άξιαι επίσης προσοχής είναι εις την Σουτσεβίτσαν καί εις άλλας 
Ρουμανικάς εκκλησίας αί συνθέσεις αί Ιμπνεόμεναι από τροπάρια, 
ύμνους καί εΰχάς τής λειτουργίας, τάς οποίας μέ πολλήν επιμέλειαν εξη
γεί ό σ. Ούτως ευρίσκομεν άπεικόνισιν τοϋ τροπαρίου. «Ό μονογενής 
Υιός καί Λόγος τοΰ Θεοϋ κ.λ.π.» τοϋ ψαλλομένου μετά τό τέλος των Τυ
πικών κ. ά. Αί συνθέσεις αυται, δπως καί ά'λλαι, ως ή Δέησις, δπου ό 
Ίησοΰς παρίσταται ως Μεγάλης Βουλής ’Άγγελος ένδεδυμένος στολήν 
αρχιερατικήν ή ή Δέησις, δπου τον Ίησοϋν άντικαθιστώσι τά τρία πρό
σωπα τής Αγίας Τριάδος, είναι θέματα ξένα πρός την είκονογραφικήν 
παράδοσιν τών Βυζαντινών καί τών μετά την "Αλωσιν χρόνων. Αυται, 
ό>ς όρθώς παρατηρεί ό σ., σχετίζονται πρός την Ρωσικήν εικονογραφίαν 
καί ανευρίσκονται συχνά επί Ρωσικών εικόνων.

Δέον τέλος νά σημειώσωμεν δτι ή σχέσις, ήν διαβλέπει ό σ. μεταξύ 
τών εικονογραφημένων χειρογράφων καί τών τοιχογραφιών τών εκκλη
σιών, χωρίς βεβαίους ν’ αποκλείεται, δεν άποδεικνύεται ύπ’ αυτού επαρκώς. 
Τό σπουδαιότατου τοϋτο θέμα θά ειχεν ανάγκην εύρυτέρας άναπτΰξεως, 
ήν εύχόμεθα δπως επιχείρηση ό σ. μέ τά πολλά ειδικά εφόδια, τά όποια 
άναμφισβητήτως κατέχει.

Α· ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

L. Brehier, Les peintures da rouleau liturgique No 2 du monadere 
de Lavra. Άνατνπωσις εκ τών Annales de I'Institut Kondakov 
(Seminarium Kondakovianum), 11, 1939, a. 1—20 μετά 5 παρέν
θετων πινάκων.

Ό κ. Brehier, εις τών διαπρεπών Γάλλων επιστημόνων, οι όποιοι 
μετά ζήλου άφωσιώθησαν είς τήν μελέτην τής Βυζαντινής τέχνης, εις τό 
άρθρον τοϋτο περιγράφει καί ερμηνεύει τάς μικρογραφίας τάς κοσμούσας 
τό ύπ’ άριθ. 2 λειτουργικόν είλητάριον τής Μεγίστης Λαύρας έν Άγ. 
’Όρει περιέχον τήν Λειτουργίαν τοΰ Μεγ. Βασιλείου καί δυνάμενον εκ 
λόγων παλαιογραφικών καί είκονογραφικών νά τοποθετηθή, μετά πολ
λής πιθανότητος, είς τάς άρχάς τοϋ 14ου αίώνος. Αί ήμικατεστραμμέναι, 
ώς έκ τής συχνής χρήσεως τοΰ είληταρίου, μικρογραφίαι αυται παρου
σιάζουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον, όχι βεβαίως τόσον διά τήν τέχνην των,
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