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βιβλιοκρισία.

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 αύται 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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A. Ξυγγοποΰλοή

όσον διά to είκονογραφικόν αυτών περιεχόμενον. Έκτος ολίγων αρχικών
γραμμάτων, τών οποίων ή διακόσμησις σχετίζεται μέ την Λειτουργίαν,
ύπάρχουσι καί 13 μικρογραφίαι εντός τοϋ κειμένου. Αυται είκονογραφοΰσι πάσαι την μακράν ευχήν τής αναφοράς την άρχομένην διά τών λέ
ξεων : «Ό ών, Δέσποτα, Κΰριε, Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, προσκυνητέ
κ.λ.π.» καί ήτις αποτελεί τό σπουδαιότερον μέρος τής Λειτουργίας. Ή
προσπάθεια τοϋ ζωγράφου, δπως άποδώση διά συγκεκριμένων εικόνων
τάς εν τφ κειμένψ περιεχομένας έννοιας είναι αξία πολλής προσοχής.
ΓΙρός τον σκοπόν τούτον δχι μόνον χρησιμοποιεί συνθέσεις γνωστάς
(Γέννησις, Μυστικός Δεΐπνος) ή συνδυάζει τοιαΰτας δπως την Βάπτισιν
καί τους στρατιώτας φυλάσσοντας τον κενόν Τάφον τοΰ Ίησοϋ, τήν
Άνάληψιν καί τήν εις τον "^.δην κάθοδον τοϋ Χρίστου άν καί ή σύζευξις τών δύο τελευταίων τούτων θεμάτων δεν είναι μοναδική ενταύθα,
διότι τήν εύρίσκομεν κατά τον 14ον«ίώνα είς μίαν μικρογραφίαν τοϋ έν
τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανοΰ χειρογράφου τοϋ περιέχοντος τήν Βουλγα
ρικήν μετάφρασιν τής Χρονογραφίας τοΰ Μανασσή (Β Filow, Les mini
atures de la Chronique de Manasses, Sophia 1927, πίν. XIV. 24).
Ό ζο>γράφος τοΰ ειληταρίου τής Λαύρας επίσης τροποποιεί τάς γνω
στάς συνθέσεις, ΐνα αυται προσαρμοσθώσιν είς τό πνεΰμα τοϋ κειμένου
(Πλάσις τοϋ Άδάμ, αμάρτημα καί έξωσις έκ τοΰ Παραδείσου), άλλα δη
μιουργεί καί νέας εικόνας δανειζόμενος προς τοϋτο στοιχεία έκ τοϋ έν
χρήσει πλουσίου είκονογραφικοΰ θεματολογίου. Τούτο συμβαίνει, έπί παραδείγματι, διά τον Επινίκιον ύμνον (πίν. 1, 2), δπου έδανείσθη στοιχεία
έκ τοΰ 'Οράματος τοΰ ’Ιεζεκιήλ, δπως έπίσης καί διά τήν περικοπήν :
«Μεμνημένοι ούν, Δέσποτα, καί ημείς κ.λ.π.» ή οποία ένέπνευσεν είς
τον ζωγράφον περιεργοτάτην σύνθεσιν (πίν. IV. 1), ής δμως τά στοι
χεία έλήφθησαν έξ άλλων γνωστών παραστάσεων.
Ή υπέρ τών βασιλέων ευχή εικονογραφείται διά συνθέσεως παριστανούσης έ'να αύτοκράτορα μετά τής συζύγου του καί μιας άλλης Βασιλίσσης, πιθανώτατα Βασιλομήτορος, άκολουθουμένης υπό αύλικής (πίν.
III. 3). Είναι γνωστόν δτι εν τών παλαιοτέρων χειρογράφων τής Λει
τουργίας τοϋ Μ. Βασιλείου, τό έν τή Βιβλιοθήκη Barberini τής Ρώμης,
γραφέν κατά τούς χρόνους τής Βασιλίσσης Ειρήνης τής ’Αθηναίας, τοΰ
υίοϋ της Κωνσταντίνου Τ' καί τής νύμφης της Μαρίας, δηλαδή μεταξύ
τών έτών 788 καί 797, μνημονεύει έν τή σχετική ευχή τά τρία ταΰτα
πρόσωπα. Κατά τον κ. Brehier, θά ήτο ίσως δυνατόν νά ύποτεθή δτι
από τών ημερών τής Ειρήνης έπεκράτησεν ή συνήθεια νά παρισττνωσι τά τρία ταΰτα πρόσωπα είς τάς είκονογραφημένας Λειτουργίας.
Πάντως ή ύπόθεσις αυτή, ελλείψει έπαρκών στοιχείων, δεν είναι εύ'κολον νά έπιβεβαιωθή.
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Ή περικοπή. «Έξαιρέτως τής ΙΙαναγίας άχράντου κ.λ.π.» αποδίδεται
δι’είκόνος τής Θεοτόκου επί θρόνου κρατουσης τον Ίησοΰν (πίν. V. 1.).
Ό κ. Brehier σχετίζει τον τύπον τούτον τής Θεοτόκου προς την περίφημον Κυριώτισσαν, τό δε έπίθετον τοΰτο νομίζει παραγόμενόν οχι από
την Μονήν τών Κόρου, κατά τά κοινώς παραδεδεγμένα, άλλα από τό
Κύριος, κυριότης. Επειδή δέ ό είκονογραφικός οΰτος τόπος τής Θεοτόκου
επί θρόνου ευρίσκεται εις μολυβδόβουλλα Πατριάρχων καί κληρικών τής
‘Αγίας Σοφίας, νομίζει δτι είκών τής Κυριωτίσσης εΰρίσκετο εις την
Μεγάλην Εκκλησίαν καί δτι ταυτης άντίγραφον είναι τό εν τφ νάρθηκι τής 'Αγ. Σοφίας τελευταίως άποκαλυφθέν ψηφιδωτόν τής Θεοτό
κου μεταξύ τοϋ Μ. Κωνσταντίνου καί τοΰ ’Ιουστινιανού.
Καί περί μεν τής ετυμολογίας τοϋ επιθέτου Κυριώτισσα εκ τοΰ Κύ
ριος κ.λ.π. τον λόγον έχουσιν οί φιλόλογοι, δσον αφορά όμως εις τον είκονογραφικόν τόπον, δέον νά σημειώσω, δτι μελετών άλλοτε τήν εικονο
γραφίαν τοϋ 21ου οίκου τοΰ ’Ακαθίστου: «Φωτοδόχον λαμπάδα κ.λ.π.»,
δστις, όπως τουλάχιστον νομίζω ότι απέδειξα, σχετίζεται με τήν Μονήν
τών Κόρου καί τό εκεί γενόμενον υπό τής Θεοτόκου θαΰμα εις τον Ρω
μανόν τον μελφδόν, παρετήρησα δτι εις τα μνημεία ό συνήθης τόπος τής
Κυριωτίσσης, δηλαδή τής Θεοτόκου όρθιας μέ τό βρέφος προ τοϋ στή
θους, εναλλάσσεται προς τόν τόπον τής καθημένης καί βρεφοκρατουσης
Θεομήτορος (Έπετηρίς τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 10, 1933, 33L κ. έξ.
Βλ. τάς εικόνας 14—20). ’Επειδή δέ εις τόν οικον τοΰτον τοϋ ’Ακαθί
στου πρόκειται ασφαλώς περί τής Θεοτόκου Κυριωτίσσης, δέον νά παραδεχθώμεν δτι άμφότεροι οί τόποι οϋτοι σχετίζονται προς τήν Μονήν
τών Κόρου καί δτι συνεπώς είναι ξένοι προς τήν 'Αγ. Σοφίαν.
Ή ευχή «υπέρ τών εν έρημίαις καί δρεσι καί σπηλαίοις καί ταΐς
όπαις τής γής» δίδει εις τόν ζωγράφον θέμα λίαν περιέργου συνθέσεως
(πίν. III. 4), ήν πολύ δικαίως ό κ. Brehier σχετίζει μέ τάς παραστά
σεις τής Κοιμήσεως τοϋ 'Οσίου Έφραίμ τοΰ Συρου, γνωστάς καί από
τήν ’Έκφρασιν τοϋ Ευγενικοΰ καί από τάς μεταγενεστέρας εικόνας
καί τοιχογραφίας. 'Η μικρογραφία τοΰ είληταρίου τής Λαύρας δόναται, νομίζω, νά θεωρηθή ως ή πρώτη μορφή συνθέσεως άναλόγου,
ήν ευρίσκομεν εις τοιχογραφίας τοΰ 16ου αίώνος (Μ. ’Αστεριού επί
τοΰ 'Υμηττοΰ, Μ. 'Αγ. Νικολάου Σπανοΰ εν τή νησιδι τής λίμνης
τών 'Ιωαννίνων) καί τής οποίας τήν πηγήν δέον νά άναζητήσωμεν
εις τήν σχετικήν περικοπήν τής προς Εβραίους επιστολής τοΰ Παυλου
11. 37 κ. έξ.) τήν άναγιγνωσκομένην εις τήν’Εκκλησίαν κατά τήν εορτήν
τών 'Αγ. Πάντων καί κατά τήν Κυριακήν τής προ τής Χρίστου Γεννήσεως, αν καί εκεί ό λόγος είναι περί προσώπων τής Π. Διαθήκης. Εις
τήν μικρογραφίαν ταυτην τοΰ είληταρίου τής Λαύρας ή κατά τήν άριστε-
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Α. Ξυγγοποΰλου

ράν κορυφήν παρά στάσις άσκητοΰ, τοΰ οποίου ή κεφαλή εξέρχεται εκ
κλάδων δένδρου, ής ή ερμηνεία ένέβαλεν εις αμφιβολίαν τον κ. Brehier,
οΰδέν άλλο είναι είμή άπεικόνισις ερημίτου άσκουμένου επί δένδρου.
Οί άσκηταί ούτοι είναι, ώς γνωστόν, οί δενδρϊται (Βλ. Cabrol, Diction,
d’archeol. Chret. έν λ. Dendrites). Πρότυπον των τοιούτων δενδριτών
δύναται να θεωρηθή ό "Οσιος Δαβίδ ό εν Θεσσαλονίκη, δστις πατά τό
Συναξάριον τοϋ Μηναίου (26 ’Ιουνίου) κατεσκεύασε τήν καλιάν του «έν
αμυγδαλής φυτφ». Ούτα> δε, πράγματι, επί δένδρου αμυγδαλής, είκονίζεται μεταξύ των από τοϋ 1484 τοιχογραφιών έν τφ παλαιψ Καθολική)
τής Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων.
Ή σημασία τών μικρογραφιών τοΰ είληταρίου τής Λαύρας έγκειται
ό'χι βεβαίως εις τήν μετρίαν τέχνην των, αλλά, ώς ορθότατα παρατηρεί
ό κ. Brehier, εις τον τρόπον τής είκονογραφήσεως τοΰ κειμένου. Ό τρό
πος δέ ούτος είναι όμοιος προς τον χρησιμοποιηθέντα διά τήν είκονογράφησιν τών λαϊκών λεγομένων ψαλτηρίων μέ τάς παρασελιδίους εικόνας,
όπου ή φροντίς τοΰ ζωγράφου συγκεντροΰται εις τήν πιστοτέραν δυνα
τήν γραφικήν άπόδοσιν τοΰ κειμένου. ’Από τής άπόψεως ταύτης τό είλητάριον τής Λαύρας είναι έξαιρετικώς πολύτιμον, αν καί ό'χι ίσως έντελώς
μοναδικόν εις τό είδος του, διότι συγγενή οπωσδήποτε τρόπον είκονογρα
φήσεως παρουσιάζει καί τό είλητάριον τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών ’Αθη
νών, τοΰ οποίου άλλοτε έδημοσιεύσαμεν τήν έπικεφαλίδα (Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 13, 1937, 167 κ. εξ. είκ. 7), καί τό όποιον θέλομεν
προσεχώς εξετάσει λεπτομερώς έν ιδία μελέτη.
Α.

*Ελένης Δ. Βονραζέλη,

'Ο

τίαν, επί τη βάοει

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ,

βίος τοΰ ελληνικόν λαόν κατά την τουρκοκρα

τών ξένων περιηγητών. Τεύχος Α' Εισαγωγή.

’Εν Ά’&ήναις 1939. Σελ. 254.

Τό βιβλίον τούτο, ως εκ τοϋ τίτλου έμφαίνεται, αποτελεί τήν εισαγω
γήν εις τό δλον θέμα καί διαιρείται εις δύο μέρη. Έν τοίς όκτό) κεφαλαίοις τοΰ πρώτου τούτων εξετάζονται οί περιηγηταί γενικώς, τά ποικίλα
έλατήρια τών περιηγήσεαιν, αί συνθήκαι υπό τάς οποίας αύται έπραγματοποιήθησαν καί έξαίρεται ή περιηγητική φιλολογία ώς ιστορική πηγή.
Εις τά τέσσαρα δέ κεφάλαια, ά'τινα αποτελούν τό δεύτερον μέρος, πα
ρατίθενται τινα περί τών σπουδαιοτέρων περιηγητών τών επισκεφθέντων
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