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τοϋ Βερολίνου Βυζαντινόν πινάκιον μέ την παράστασιν τοϋ Κένταυρου, 
(πίν. LXXII. ι) νομίζομεν δτι, λόγφ τής τεχνικής του, θά ήδΰνατο νά τοπο- 
θετηθή εις τον 14ον μάλλον αιώνα.

Τό βιβλίον τοϋ κ. Brehier, σύμφωνον προς τό πρόγραμμα τής συλλογής 
εις ήν ανήκει, την είς ευρΰτερον δηλαδή κοινόν γνώσιν τής Βυζαντινής 
τέχνης, πληροί απολύτως τον σκοπόν του, δν τά μέγιστα βοηθεΐ ή εγνωσμένη 
γλαφυρότης καί ευκρίνεια τοϋ συγγραφέως.

Α. ΞΥΓ1ΌΠΟΥΛΟΣ

J. D. Stefanescu, L’illustration des Liturgies dans Vart de Byzauce 
ei de Γ Orient, Bruxelles, 1936 (Institut dc philologic et d’histoire 
orientales). 193 σελίδες μετά 138 πινάκων.

To βιβλίον τοϋ κ. Stefanescu είδε το πρώτον τό φώς είς δυο συνεχείς 
τόμους τοϋ εν Βρυξέλλαις έκδιδομένου Annuaire de l’Institut de philolo- 
gie et d’liistoire orientale (Πρβ. G. de Jerphanion εν Orientalia Chri
stiana, II, 1936, 479), κατόπιν δε άνετυπώθη είς ίδιον τόμον μετά πολλών 
προσθηκών.

Σκοπός τοϋ συγγραφέως είναι ή έξέτασις τών εν τοΐς ναοΐς διακοσμή- 
σεων, τών οποίων τά θέματα ε'χουσι ληφθή αμέσως ή εμμέσως εκ τής Λει
τουργίας ή εκ τής Π. καί Κ. Διαθήκης, αλλά σχετίζονται οπωσδήποτε προς 
την Λειτουργίαν. Προς τον σκοπόν τοϋτον ό συγγραφεύς εξετάζει εν τή εισα
γωγή τοϋ βιβλίου του τάς πρώτας χριστιανικός απεικονίσεις τών Κατακομ
βών, την γένεσιν τής χριστιανικής λειτουργίας καί τάς σχέσεις αυτής προς 
την εν ταϊς Συναγωγαΐς λατρείαν, τά προς την λειτουργίαν σχετικά τών 
Άποστολικών Διαταγών κλπ.

Μετά την άνάπτυξιν μερικών άλλων προεισαγωγικών ζητημάτων — περι
γραφήν τοϋ Ναοϋ κλπ., — ό συγγραφεύς έρχεται είς την άνάλυσιν τών τριών 
μερών τής λειτουργίας τοϋ Χρυσοστόμου, δηλ. τήν Προσκομιδήν, την λει
τουργίαν τών Κατηχουμένων καί τήν λειτουργίαν τών Πιστών. Συν τή ανα
λύσει έκάστου μέρους τής λειτουργίας εξετάζονται καί αί είς τοιχογραφίας 
ή ψηφιδωτά τών Ναών ευρισκόμενοι παραστάσεις αί εκ ταύτης έμπνεόμεναι.

Κατόπιν ό συγγραφεύς προβαίνει είς τήν άνάλυσιν εϊκονογραφικών 
τινων συνθέσεων, ειλημμένων κατά τό πλεϊστον έκ τής Π. Δ., αί όποίαι 
εθεωροϋντο ώς προεικονίσεις τών χριστιανικών δογμάτων. Τοιαϋται παρα
στάσεις είναι: ή καιομένη βάτος, ό πόκος τοϋ Γεδεών, ή Σκηνή τοϋ Μαρ
τυρίου, ό Ναός τής Σοφίας, αί θυσίαι τοϋ “Αβελ, Μελχισεδέκ καί ’Αβραάμ,
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οί Τρεις Παΐδες έν xfj καμίνφ, ό Προφ. Ήλίας τρεφόμενος υπό τοΰ κόρα- 
κος, αί ίστορίαι τοΰ ’Ιωνά και τοΰ Δανιήλ, ή φιλοξενία τοΰ ’Αβραάμ και 
τέλος ό Πύργος τοΰ Έρμα, θέμα είλημμένον έκ τοΰ Ποιμένος, τοΰ περίφη
μου βιβλίου τοΰ Έρμα. Ώς προς τό τελευταΐον όμως τοΰτο θέμα δέον νά 
παρατηρηθή ότι τό παράδειγμα τό όποιον φέρει ό συγγραφεύς έκ τής τοιχο
γραφίας τοΰ Ναοΰ τοΰ 'Αγ. Νικολάου έν Curtea de Arges τής Ρουμανίας 
δέν παριστά την έν τή τρίτη όράσει τοΰ Ποιμένος άναφερομένην οικοδομήν 
πύργου, άλλα μάλλον την παραβολήν τοΰ ά'φρονος πλουσίου (Λουκ. 12. 
16-21), ώς άλλωστε καί ό ίδιος ό συγγραφεύς είχεν άλλοτε υποθέσει. 
(Πρβ. J. Stefanescu, La peinture religieuse en Valachie et en 
Transylvanie, Paris, 1932, 53. Βλ. καί Λεύκωμα, πίν. 10).

Καί είναι μέν αληθώς περίεργον ότι εις τον Ναόν τής Arges ή έν λόγω 
παράστασις εύρίσκεται μεταξύ τής σκηνής τοΰ ’Ιωσήφ από Άριμαθείας 
αΐτοΰντος από τον Πιλάτον τό σώμα τοΰ Ίησοΰ καί τής άπεικονίσεως τοΰ 
Προδρόμου προ τοΰ Ήρώδου, άλλ’ ή έξήγησις τής ανωμαλίας ταυτης θά 
ήδύνατο ασφαλώς ν’ άναζητηθή άλλαχοΰ. ’Άλλωστε ούτε καί ή ύποτιθεμένη 
σκηνή τοΰ Πύργου τοΰ Έρμα θά είχε τήν θέσιν της μεταξύ τών δύο 
έκείνων ευαγγελικών παραστάσεων. Τά έν τώ Ποιμένι τέλος τοΰ Έρμα 
περιγραφόμενα ουδέποτε, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, άπεικονίσθησαν 
κατά τούς κυρίως Βυζαντινούς χρόνους.

Έν συνεχεία ό συγγραφεύς αναλύει τήν λειτουργίαν τοΰ Μ. Βασιλείου, 
ώς καί τήν λειτουργίαν τών Προηγιασμένων καί έξετάζει τάς έξ αυτών 
έμπνεομένας παραστάσεις.

Τά δύο τελευταία κεφάλαια τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Stefanescu είναι αφιε
ρωμένα εις τήν έξέτασιν τών έν τή λειτουργία χρησιμοποιουμένων Ψαλμών, 
όπως καί πολλών ύμνων καί τροπαρίων, έξ ών οί ζωγράφοι ένεπνεύσθησαν 
διά τήν δημιουργίαν είκονογραφικών παραστάσεων. Μεταξύ τών Ψαλμών 
τήν πρώτην θέσιν κατέχουν οί Αίνοι, οί τρεις δηλαδή τελευταίοι Ψαλμοί, 
μεταξύ δε τών ύμνων ό περίφημος ’Ακάθιστος.

Έκ τών τροπαρίων έξετάζονται τό Στιχηρόν τής παραμονής τών Χρι
στουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ», τό Μεγαλυνάριον τής Θεοτόκου 
«’Άξιον έστίν», τό «Έπί σοί χαίρει» κ. ά.

Όσον αφορά εις τό τελευταΐον τοΰτο τροπάριον νομίζομεν ότι μεταξύ 
τών παραδειγμάτων τής άπεικονίσεως αύτοΰ δέν θά έπρεπε νά καταταχθή 
καί ή μεγάλη σύνθεσις έν τή ήμισφαιρική οροφή τοΰ Νάρθηκος τής Μονής 
Χουμόρ έν Μολδαβία (πίν. CXXXV. Πρβ. καί J. Stefanescu, L’evolu- 
tion de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie. Nouvelles 
recherches, Paris, 1929, 32 κ. έξ. Λεύκωμα, πίν. 25) Εις τήν σύνθεσιν 
ταύτην είκονίζεται τό τροπάριον «’Άνωθεν οί Προφήται», ώς δεικνύουσιν 
αί έν τή κάτω ζώνη μορφαί τών Προφητών, οΐτινες κρατοΰσι καί τά συνήθη
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σύμβολα (Πρβ. Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδοσις 
Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, 146 § 10), απεναντίας 
δέ λείπουσι πλεΐστα εκ των απαραιτήτων στοιχείων τής παραστάσεως τοΰ 
«Έπί σοί χαίρει». (Βλ. πίν. CXXXIV, CXXXVI).

Τό βιβλίον τοΰ κ. Stefanescu, ως πρώτη απόπειρα συστηματικής μελέ
της τών έκ τής λειτουργίας άπορρευσάντων είκονογραφικών θεμάτων, είναι 
άξιον πολλής προσοχής. Ή άνάλυσις τών μερών έκάστης λειτουργίας καί 
ή άφθονωτάτη είκονογράφησις επιτρέπουν την μελέτην τοΰ βιβλίου τούτου 
καί εις τούς μη εντελώς ειδικούς, από τής άπόψεως δέ ταύτης ό συγγραφεύς 
παρέχει την σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν τής διαδόσεως καί εις εύρύτερον κοι
νόν γνώσεων περιοριζομένων συνήθως εις τον στενώτατον κύκλον τών ολίγων 
περί τά είκονογραφικά ταΰτα ζητήματα άσχολουμένων.

Α. ΞΥΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο. Millet - D. Talbot Rice, Byzantine Painting at Trebizond, London, 
lOd/i. George Allen and Unwin IJd. (Courtauld Institute publica- 
tion on Near Estern Art, edited by IV. G. Constable and D. Talbot 
Rice, I). 182 σελίδες μειά 10 σχεδίων iv τφ κειμένω και 57 φωτοτυπικών 
πινάκων εν τέλει.

Τά Βυζαντινά μνημεία τής Τραπεζοΰντος, μετά τάς πρώτας ατελείς 
ερευνάς τοΰ Fallmerayer καί τοΰ Texier, έμελετήθησαν κυρίως υπό τοΰ 
G. Millet, κατά τό έτος 1893 καί κατόπιν υπό τοΰ D. Talbot Rice, κατά 
τό 1929. Καρπός τών ερευνών τοΰ πρώτου υπήρξε τό άρθρον του έν Bull, 
de Corr. Hellen. 19, 1895, 419 κ. εξ. εργασία θεμελιώδους σημασίας, δπου, 
πλήν τής γενικής περιγραφής τών Εκκλησιών καί τών Μοναστηρίων καί 
τής δημοσιεύσεως τών έν αύτοΐς επιγραφών, μελετάται λεπτομερέστερον 
ή αρχιτεκτονική αυτών.

Ή αρχιτεκτονική καί ή γλυπτική τών 'Γραπεζουντιακών μνημείων ειλκυσε 
την προσοχήν καί ά'λλων ερευνητών, τοΰ Strzygowski, Baklanov, Uspen- 
skij, Brounov, Alpatov, Protassof καί αύτοΰ τοΰ Talbot Rice, δημοσιεύ- 
σαντος εκτενή μελέτην περί τών μνημείων τής πόλεως καί τοΰ Βιλαετιού τής 
Τραπεζοΰντος (Byzantion, 5, 1929-30, 47 κ. εξ.) καί ιδιαιτέρως περί τοΰ 
Κάστρου τής πόλεως καί τών έν αύτφ έρειπίων τών ανακτόρων (J.H.S. 52, 
1932, 47 κ. εξ.). Τάς κατά μέρος δμως έρευνας ταύτας ήκολούθησε σπουδαιό
τατη Ελληνική έργασία, τό μνημειώδες σύγγραμμα τοΰ σεβασμιωτάτου Τρα
πεζοΰντος κ. Χρυσάνθου, Ή Εκκλησία τής Τραπεζοΰντος, Άθήναι, 1936,
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