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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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έν τφ όποίφ ευρύτατος γίνεται λόγος περί τών μνημείων τής ενδόξου 
πρωτευούσης τών Μεγάλων Κομνηνών.

Παρ’ δλας έν τουτοις τάς εργασίας ταυτας, ήτο αισθητή ή έλλειψις 
είδικής μελέτης περί τών τοιχογραφιών τών Ναών τής Τραπεζοϋντος, τάς 
οποίας οί περί την Βυζαντινήν ζωγραφικήν ασχολούμενοι Ιγνώριζον μόνον 
από τάς έλαχίστας απεικονίσεις τάς διεσπαρμένος εις βιβλία καί περιοδικά. 
Την έλλετψιν ταυτην πληροί το νέον βιβλίον τών Millet καί Τ. Rice.

To κείμενον τοΰ βιβλίου τούτου αποτελεί λεπτομερεστάτη περιγραφή 
τών έν τοϊς Ναοΐς τής Τραπεζοϋντος τοιχογραφιών έπί τή βάσει τών σημειώ
σεων, ας κατά το 1893 είχε λάβει ό Millet, καί τών υπό τοΰ Τ. Rice 
ληφθεισών κατά τό 1929. Ό Millet, περιγράφει τέσσαρας μόνον Εκκλη
σίας, τήν 'Αγ. "Ανναν, τήν Θεοσκέπαστον, τον "Αγ. Σάββαν καί τό Παρεκ- 
κλήσιον τοΰ Κωδωνοστασίου έν τώ Ναφ τής 'Αγ. Σοφίας. Ό Τ. Rice συμ
πληρώνει έπί τή βάσει τών ιδίων αύτοϋ παρατηρήσεων τήν περιγραφήν τής 
'Αγ. Σοφίας (Ναοΰ καί Παρεκκλησίου τοΰ Κωδωνοστασίου), τής 'Αγ. "Αννης 
καί τής Θεοσκεπάστου, περιγράφει δέ κατόπιν τάς τοιχογραφίας μικροτέρων 
τινών Εκκλησιών ('Αγ, Ευγενίου, Χρυσοκεφάλου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, 
Νακίπ Τζαμιού καί τοΰ έν τφ Κάστρφ Παρεκκλησίου), δπως καί τάς κοσμού- 
σας τά παρά τον "Αγ. Σάββαν έν σπηλαίοις Παρεκκλήσια, τό Καθολικόν τοΰ 
’Αρμένικου Μοναστηριού Καϊμακλή καί τέλος τήν περίφημον Μονήν Σου
μελά καί τον Ναόν τον ευρισκόμενον παρά τό χωρίον Κούρτ Μπογκάν έν 
έν τή περιοχή τής Τραπεζοϋντος. Τάς περιγραφάς ταυτας συμπληρώνει κεφά- 
λαιον γραφέν υπό τοϋ Τ. Rice καί άφιερωμένον εις τήν είκονογραφικήν 
άνάλυσιν τών Τραπεζουντιακών τοιχογραφιών.

Αί λεπτομερείς αΰται περιγρφαί τοϋ Millet καί τοΰ Τ. Rice, δπως έπί- 
σης καί οί φωτοτυπικοί πίνακες οί συνοδεύοντες τό έργον, έπιτρέπουσι νά 
σχηματίσωμεν αρκούντως σαφή ιδέαν τής ζωγραφικής εις τάς Εκκλησίας 
τής Τραπεζοϋντος.

Αί παλαιότεραι τών σφζομένων τοιχογραφιών φαίνεται δτι άνήκουσιν 
εις τον 12ον αιώνα καί εύρίσκονται εις τό παλαιότερον τών τριών έπαλλήλων 
στρωμάτων έν τφ Ναφ τής 'Αγ. "Αννης, άνεγερθέντι κατά τό έτος 884/5) 
ώς αναφέρει διασωθεϊσα έπί λίθου επιγραφή. Εις τον 13ον αιώνα ανάγονται 
αί όλίγαι, αλλά λίαν κατεστραμμένοι, εικόνες 'Αγίων, μεταξύ τών όποιων καί 
ή τοΰ πάτρωνος τής Τραπεζοϋντος 'Αγ. Ευγενίου, έν τφ Παρεκκλήσια) τοϋ 
Κάστρου, τό όποιον σήμερον, κατά τό πλεϊστον, έχει καταρρεύσει.

Αί περισσότεροι δμως τοιχογραφίαι έν Τραπεζοϋντι έγένοντο κατά τόν 
14ον καί 15ον αιώνα. Εις τήν περίοδον αυτήν άνήκουσιν αί τοιχογραφίαι τοΰ 
Ναοΰ τής 'Αγ. Σοφίας καί τοΰ Παρεκκλησίου έν τφ Κωδωνοστασίψ αύτοΰ. 
Αί τελευταΐαι μάλιστα φέρουσι τήν χρονολογίαν 1443. Τών αυτών χρόνων 
είναι καί αί διακοσμήσεις τών νεωτέρων στρωμάτων τής 'Αγ. "Αννης καί
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τών τοιχογραφιών των παρά τον "Αγ. Σάββαν Παρεκκλησίων, ών τό ανατο
λικόν φέρει τήν χρονολογίαν 1411. “Οσον αφορά εις τάς σπουδαιοτάτας τοι
χογραφίας τής Θεοσκεπάστου, υπάρχει αρκετή διαφωνία διά τήν χρονολόγησιν 
αυτών. Είς τον Ναόν τούτον ΰπάρχουσι δυο επάλληλα στρώματα τοιχογρα
φιών, ών τό παλαιότερον, κατά τόν Τ. Rice, ανήκει είς τον 16ον αιώνα, τό 
δέ νεώτερον, τό νΰν ορατόν, είς τόν 17ον ή τόν 18ον. Καιά τόν Millet δμως, 
τό νεώτερον τούτο στρώμα ανήκει είκονογραφικώς καί τεχνικώς είς τόν 14ον 
αιώνα καί εγένετο πιθανώτατα κατά τό έτος 1376, δτε εν τώ Ναώ τής Θεο
σκεπάστου ετάφη ό Ανδρόνικος, νόθος υιός τού Βασιλέως ’Αλεξίου Γ' 
Κομνηνού. ’Άν εχτ) τις ύπ’ όψιν του τάς απεικονίσεις τών τοιχογραφιών 
τούτων, πρέπει ασφαλώς νά θεωρήση τήν γνώμην τού Millet ως τήν όρθοτέραν.

Εις τούς επομένους αιώνας, 160ν καί 170ν, ανήκουν αί τοιχογραφίαι τού 
μικρού Παρεκκλησίου εν τή Μ. Σουμελά, αί τού Κούρτ Μπογκάν καί πιθα
νώς αί τής Ευαγγελίστριας. Τέλος είς τόν 180ν αί τών Καθολικών τής Μ. 
Σουμελά καί τής Άρμενικής Μ. τού Καϊμακλί.

Αί τοιχογραφίαι τών Ναών τής Τραπεζοΰντος παρέχουσι νέαν δλως 
άποψιν τής πολυμόρφου Βυζαντινής ζωγραφικής. Πολύ προ τής ίδρύσεως 
τού Κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών ή τέχνη ήκμαζεν εκεί. Ή χρονολογία 
τής άνακαινίσεως τής 'Αγ. ’Άννης κατά τό έτος 884/5 πείθει περί τούτου. 
Ό Ναός δμως ούτος διέσωζε καί τάς παλαιοτέρας εν Τραπεζούντι τοιχογρα
φίας. Ό Millet κατά τό 1893 είχε φωτογραφήσει τάς δύο υπέροχους συνθέ
σεις τής Άποκαθηλώσεως καί τού Επιταφίου θρήνου, αΐτινες άνήκον εις τό 
παλαιότερον στρώμα τό άνήκον είς τόν 12ον αιώνα. Αί δύο αύταί συνθέσεις, 
αί οποΐαι δεν ύπήρχον πλέον κατά τήν εν έτει 1929 επίσκεψην τού Τ. Rice, 
δίδουν ιδέαν τινά τής εντοπίου Τραπεζουντιακής τέχνης, ήν χαρακτηρίζουσιν 
αύστηρότης καί άπλότης εις τήν σύνθεσιν καί λιτότης είς τό χρώμα, στοιχεία 
δεικνύοντα τήν έπίδρασιν τής ’Ανατολής καί ιδιαιτέρως τής Καππαδοκίας, ής 
τήν τέχνην γνωρίζομεν νΰν κάλλιστα, χάρις είς τήν πολύτιμον δημοσίευσιν 
τού πατρός G. de Jerplianion.

Ή κατά τόν 13ον αιώνα ΐδρυσις υπό τών Μεγάλων Κομνηνών τής αύτο- 
^,κρατορίας τής Τραπεζοΰντος μετέβαλε προς καιρόν τά πράγματα. Ζωγράφοι 

καταφυγόντες άναμφιβόλως εκ τής λατινοκρατουμένης πλέον Κων/πόλεως, 
μετέφερον είς τήν Τραπεζοΰντα τήν τέχνην τής Πρωτευούσης. Είς τούς τεχνίτας 
ασφαλώς τούτους οφείλονται αί όλίγαι τοιχογραφίαι, αί ά'λλοτε διασφζόμεναι 
είς τό ΙΙαρεκκλήσιον τό ευρισκόμενον εις ένα τών Πύργων τού Κάστρου καί 
επί τών οποίων ό Uspenskij είχεν άναγνώσει τά ονόματα τού ίδρυτοΰ τής 
Τραπεζουντιακής αυτοκρατορίας ’Αλεξίου Α' καί τών προγόνων του. (Βλ. 
Μητρ. Χρυσάνθου, Ή Εκκλησία Τραπεζοΰντος, 460).

Αί εικόνες τού Άγ. Ευγενίου καί ετέρου 'Αγίου, ας ό Τ. Rice δημοσιεύει 
εκ φωτογραφιών τού Klouge (πίν. XV. 2, 3), είνε χαρακτηριστικά δείγματα
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τής ελληνιστικής τέχνηο τής Κων/πόλεως, ήν οί έκεΐθεν φυγόντες ζωγράφοι 
μετέφερον είς Τραπεζοΰντα. Ή Θεοσκέπαστος είναι μετά τήν 'Αγ. "Ανναν 
τό μνημεΐον τό περιέχον τάς σπουδαιοτέρας τοιχογραφίας, είς τάς οποίας 
είναι δυνατόν να παρακολούθηση τις τήν έξέλιξιν τής τέχνης τοϋ 14ου αϊώνος 
είς τήν Τραπεζοΰντα. Τό μνημεΐον τοΰτο, τόπος ταφής ό'χι μόνον τοϋ εν έτει 
1376 άποθανόντος νόθου υίοΰ τοϋ ’Αλεξίου Γ', άλλα καί τών Βασιλέων 
Μανουήλ Γ', θανόντος εν έτει 1412, καί τού ’Αλεξίου Δ', θανόντος κατά 
τό 1445, θά ήδΰνατο νά θεωρηθή ως άντιπροσωπεϋον καλλίτερου παντός 
άλλου τήν επίσημον τέχνην τής Τραπεζοΰντος κατά τον 140ν αιώνα. Αί τοι- 
χογραφίαι τής Θεοσκεπάστου παρουσιάζουσι περίεργον μίγμα. Είκονογραφικώς 
σχετίζονται προς τον 12ον αιώνα, από άπόψεως έκτελέσεως καί τεχνικής άνή- 
κουσιν είς τήν γραφικήν τεχνοτροπίαν τοΰ 14ου αίώνος. Ή μεγάλη τέχνη 
τών χρόνων τών Παλαιολόγων επέτυχε μεν νά μεταπλάση τήν λιτήν καί 
άρχαΐζουσαν τεχνοτροπίαν τήν έπιχωριάζουσαν εν Τραπεζοΰντι, δέν ήδυνήθη 
δμως νά μεταβάλη τήν πατροπαράδοτον αυστηρόν καί απλήν εικονογραφίαν, 
ής δείγματα είναι αί είς τον 12ον αιώνα άναγόμεναι συνθέσεις τής 
Άποκαθηλώσεως καί τοΰ Επιταφίου θρήνου έν τή Άγ. Άννη.

Ή τεχνική τών τοιχογραφιών τής Θεοσκεπάστου παρέχει όχι μικρόν 
Ινδιαφέρον καί διά τους άσχολουμένους μέ τήν ιστορίαν τής ζωγραφικής 
τών φορητών εικόνων. Τό σκοτεινόν γενικόν χρώμα τών σαρκών (προπλασμός) 
καί ο λίαν περιορισμένος φωτισμός τών προσώπων διά μικρών φωτεινών 
κηλίδων μόνον είς τά λίαν προεξέχοντα σημεία, είναι ακριβώς δ,τι χαρακτη
ρίζει καί τάς φορητός εικόνας τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Είς ελάχιστα 
ίσως μνημεία τοΰ 14ου αϊώνος παραιηρεΐται οΰτω στενή σχέσις μεταξύ τής 
μεγάλης τέχνης τών τοιχογραφιών καί τής ζωγραφικής τών φορητών εικόνων.

Ή έπικράτησις τών ζωγραφικών μεθόδων τοΰ 14ου αϊώνος ήτο βραχυ- 
τάτης διάρκειας εις τό αυστηρόν περιβάλλον τής Τραπεζοΰντος. Ή αυστηρά 
εντόπιος παλαιά τέχνη καί πάλιν έπεκράτησε. Τοΰτο είναι λίαν καταφανές 
εις τάς από τοΰ 1411 τοιχογραφίας τοΰ άνατολικοΰ εκ τών έν σπηλαίοις 
Παρεκκλησίων παρά τον Άγ. Σάββαν καί είς τάς από τοΰ 1443 τοΰ έν τφ 
Κωδωνοστασίφ τής Άγ. Σοφίας Παρεκκλησίου. Μέ τήν έπάνοδον εις τήν 
παλαιάν εϊκονογραφικήν παράδοσιν έμφανίζονται εις τάς τοιχογραφίας ταύτας 
καί θέματα είκονογραφικά προ πολλοΰ έγκαταλελειμμένα. Ή Δέησις καταλαμ
βάνει καί πάλιν τήν κόγχην τοΰ Τεροΰ, αντί τής Πλατυτέρας, κατά παλαιάν 
συνήθειαν, ής δείγματα παρέχουσιν αί Έκκλησίαι τής Καππαδοκίας, εις τό 
ημικύκλιον τής Άψΐδος οί Τεράρχαι εϊκονίζονται καί πάλιν κατενώπιον κρα- 
τοΰντες τό Εύαγγέλιον, αντί τής καθιερωμένης πλέον παραστάσεως αυτών 
συλλειτουργουντων. Οί αρχαϊσμοί οΰτοι συνεχίζονται καί κατά τον 16ον αιώνα 
εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Κούρτ Μπογκάν, αΐτινες έκ πρώτης δψεως ένθυμί- 
ζουσι τήν διακόσμησιν τών μετά κιόνων ναών τής Καππαδοκίας.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαον, ϊτος ΙΒ', 30
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Αί έκκλησίαι τής Τραπεζοΰντος παρουσιάζουσι καί ιδιαίτερόν τι χαρα
κτηριστικόν άξιον ιδιαιτέρας μνείας. Κατά τον 16ον καί 17ον αιώνα βλέιτομεν 
τούς εξωτερικούς τοίχους τον Κούρτ Μπογκάν καί τοΰ Καθολικού τής Μ. 
Σουμελά καλυπτόμενους διά τοιχογραφιών. Ή συνήθεια αΰτη τής διά τοιχο
γραφιών διακοσμήσεως τών εξωτερικών προσόψεων τών Εκκλησιών, ήτις 
ενθυμίζει ζωηρώς τάς συγχρόνους περίπου Εκκλησίας τής Βουκοβίνας καί 
τής Μολδαβίας έν Ρουμανίρ, ήτο φαίνεται παλαιά έν Τραπεζοΰντι. Ό Ναός 
τής Χρυσοκεφάλου έκαλΰπτετο άλλοτε έξωτερικώς διά ψηφιδωτών, ών μικρόν 
τεμάχιον διεσώζετο κατά χώραν, δτε έπεσκέφθη την Τραπεζοΰντα ό Millet, 
έπικεχρισμένον δι’ ασβέστου, καί τό όποιον κατά την μαρτυρίαν τοΰ Fallme- 
rayer παρίστανε τον Ευαγγελισμόν. ’Αλλά καί αί αψίδες τής Άγ.Άννης καί 
τοΰ Άγ. Ευγενίου διέσφζον έξωτερικώς λείψανα επιχρίσματος μετά χρωμάτων. 
(Millet εν Β. C. Η. 19^ 1895, 458).

Τελευτών θά ήθελον νά προσθέσω δυο λέξεις περί τών ολίγων καί 
έξιτήλων τοιχογραφιών, αΐτινες διεσώζοντο κατά τό 1929 εις την καμάραν 
την καλυπτουσαν τό 'Ιερόν Βήμα έν τφ Ναφ τής 'Αγ. Σοφίας. Αί δλίγαι 
αύταί τοιχογραφίαι, άνήκουσαι κατά τον Τ. Rice εις τον 140ν ή 15ον αιώνα, 
είναι τό μοναδικόν έν Τραπεζοΰντι παράδειγμα τής άπεικονίσεως τών Εωθι
νών Ευαγγελίων. Άπό τής άπόψεως ταΰτης ή 'Αγ. Σοφία συγγενεύει προς 
τό ’Αφεντικό καί τήν Ευαγγελίστριαν τοΰ Μυστρά καί προς πολλάς Σερβικάς 
Εκκλησίας (Γρατσάνιτσα, Κάλενιτς κ.λ.π.). Έκ τής δλης διακοσμήσεως δια- 
σφζεται έν τή 'Αγ. Σοφία ή Ψηλάφησις τοΰ Θωμά (Ίωάν. 20. 24 κ. έξ.~ 
Έωθιν. 9ον), ό Ίησοΰς εις τήν Θάλασσαν τής Τιβεριάδος (Ίωάν. 20. 1 κ. εξ. = 
Έωθιν. 10ον) καί τέλος μία τρίτη παράστασις (πίν. II. 1), ήν ό Τ. Rice θεωρεί 
ως τήν Μεταμόρφωσιν (σ. 96, 98, 163). Ή σκηνή δμως αυτή ασφαλώς δεν 
είκονίζει τήν Μεταμόρφωσιν, ως δεικνύουσιν δχι μόνον ή στάσις τοΰ Ίησοΰ 
καί ό τρόπος δι’ ού ούτος ευλογεί δι’ άμφοτέρων τών χειρών, αλλά καί 
ή απουσία τών δύο Προφητών Ήλία καί Μωϋσέως, προ πάντων δέ ή άπει- 
κόνισις παρά τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ τεσσάρων ’Αποστόλων, αντί τών τριών, 
Πέτρου, Ιακώβου καί Ίωάννου, οΰς αναφέρει τό Εύαγγέλιον. Ή παράστασις 
άλλως τής Μεταμορφώσεως δεν θά ήδύνατο νά έχη τήν θέσιν της μεταξύ 
σκηνίόν είκονιζουσών τάς άπό τής Άναστάσεως μέχρι τής Άναλήψεως έμφα- 
νίσεις τοΰ Ίησοΰ εις τούς Μαθητάς, αϊτινες άποτελοΰσι καί τό θέμα τών 
ενδεκα Εωθινών Ευαγγελίων. Πρόκειται λοιπόν δχι περί τής Μεταμορφώ
σεως, αλλά περί τής τελευταίας προ τής Άναλήψεως έμφανίσεως τοΰ Ίησοΰ 
εις τούς Μαθητάς, συμφώνως προς τήν διήγησιν τοΰ Ματθαίου (28. 16), 
ήτις αποτελεί τό θέμα τοΰ 1ου Εωθινού Ευαγγελίου. Τό κάτω μέρος τής 
τοιχογραφίας ταΰτης τής Άγ. Σοφίας είναι κατεστραμμένον, αλλά έκ τών 
τεσσάρων διασωζομένων ’Αποστόλων δΰναταί τις νά συμπεράνη δτι άρχικώς 
θά ύπήρχον τρεις επάλληλοι σειραί, <δν αί δύο τελευταΐαι εχουσιν άπολεσθή.
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Βιβλιοκρισία. 46?

Κατά ταϋτα ή εν λόγφ τοιχογραφία θά παρουσίαζεν έν τφ συνόλφ μορ
φήν άνάλογον οπωσδήποτε προς την μικρογραφίαν τοϋ Petropolitanus 21 
(C. Morey εν The Art Bulletin, 11, 1929, σ. 62, είκ. 71) και προς τάς τοι
χογραφίας τής Νέας Εκκλησίας τοϋ Τοκάλ και τοϋ Τσαούς ’Ίν έν Καππαδοκία 
(G. de Jerphanion, Les eglises rupestres de Cappadoce, 2e Album, 
πίν. 80. J, 140. 2). Έν ταΐς λεπτομέρειας δμως ή σύνθεσις δεικνύει διάταξιν 
απομακρυνομένην τών Καππαδοκικών τοιχογραφιών και έπηρεασμένην από 
τάς ελληνιστικός τάσεις τής τέχνης τών Παλαιολόγων.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Venetia Cottas, Le thdutre ά Byzance. Paris 1931.

To ζήτημα τοϋ θεάτρου τών Βυζαντινών είναι έν από τά σπουδαιότερα 
καί τά μάλλον ενδιαφέροντα καί επίμαχα τοϋ βυζαντινού πολιτισμοϋ. 
Επειδή δέ ό Σάθας, ώς όρθώς παρετήρησεν ό Krumbacher1, παρά τον 
δ'γκον καί τήν λογιότητα τοϋ βιβλίου του, οϋδέν άλλο κατώρθωσε ή «νά 
παροργίση μυριάκις τον άντικειμενικώς σκεπτόμενον αναγνώστην καί επί 
τέλους νά ενίσχυση αυτόν εις τήν πεποίθησιν δτι οί Βυζαντινοί δεν απέκτησαν 
ποτέ δράμα», μετ’ ευλόγου ενδιαφέροντος άντικρΰσθη τό έργον τής συγγρα- 
φέως, τό όποιον μάλιστα κατά τον τίτλον καί τον πρόλογόν του ύπέσχετο καί 
έφιλοδόξει νά δώση πλήρη εικόνα τοϋ βυζαντινοϋ θεάτρου καθ’ δλην αίιτοΰ 
τήν έξέλιξιν από τής ίδρΰσεως μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί νά άποβή αυτό τοΰτο έγχειρίδιον τής ιστορίας τοϋ θεάτρου τών χρόνων 
τούτων, τό όποιον ολίγον μέχρι τοϋδε έγνά)σθη ή μάλλον παρεγνωρίσθη. 
Παρά τό γενικόν τούτο ενδιαφέρον ιδιαιτέρως Ιγώ είχον καί πρόσθετον, 
ειδικόν, δχι δλιγώτερον ζωηρόν, καθ’ δσον έπίστευον καί πιστεύω δτι εις τό 
ελληνορωμαϊκόν θέατρον τών εσχάτων χρόνων καί έν συνεχεία προς αυτό 
ίσως καί είς τό βυζαντινόν, έχει τήν πηγήν αυτού μέγα μέρος τής δημώδους 
ελληνικής ποιήσεως2. Διά τον λόγον δέ τούτον με έξαιρετικόν ένδιαφέρον 
διεξήλθον ολόκληρον τό έργον τής συγγραφέως. Δυστυχώς ούτε ή έπιστημο- 
νική μέθοδος ούτε ή έκμετάλλευσις τών πηγών ούτε καί ή έκθεσις καί διατύ- 
πωσις τών πραγμάτων μέ ικανοποίησε, τήν δέ γενικήν μου γνώμην καθώς 
καί μέρος τών λεπτομερειακών έπϊ τοϋ έργου παρατηρήσεών μου έδημοσίευσα

1 'Ιστορία τής βυζ. λογ. μετάφρ. Σωτηριάδου Β' 480.
’ Τάς γνώμας μου ταύτας έξέθεσα έν περιλήψει εις τον πρυτανικόν μου λόγον: Αί 

ΐστορικαί άρχαί τής δημώδους νεοελληνικής ποιήσεως. Θεσσαλονίκη 1934.
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