
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ Al

G. (Je Jerphanion La voix des monuments. Etudes d' archeologie. 
Nouvelle serie, Roma-Paris, 1938. (Pontificio Institute Orientate 
Les Editions d' Art et d'Histoire). 332 σελίδες μετά 23 εικόνων 
καί 48 φωτοτ. πινάκων.

Ό πατήρ de Jerphanion δ ακάματος ερευνητής, εις δν ή Βυζαντινο- 
λογική επιστήμη οφείλει την μνημιώδη δημοσίευσιν των Καππαδοκικών 
εκκλησιών, δ πως καί τόσα άλλα βιβλία δχι όλιγωτέρας σημασίας, συν
εχίζει την καλήν συνήθειαν νά συγκεντρώνη κατά καιρούς εις τόμους 
τά εις περιοδικά καί άλλας συλλογάς δημοσιευόμενα άρθρα του. Ή 
καλή αυτή συνήθεια παρέχει άναμφισβητήτους εκδουλεύσεις εις τούς 
περί τήν Βυζαντινήν αρχαιολογίαν ασχολούμενους, διότι μέ τήν έκτασιν, 
ήν κατά τά τελευταία ιδίως έτη προσέλαβεν ό κλάδος ούτος, ή παρακο
λούθησή τών διαφόρων περιοδικών καί άλλων δημοσιευμάτων αποβαίνει 
πλέον προβληματική.

Μετά τήν πρώτην τοιαύτην συλλογήν τών άρθρων του, δημοσιευ- 
θεΐσαν κατά τό έτος 1930 υπό τον αυτόν τίτλον, (βλ. Έπετηρ. Έταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδ. 7, 1930, 405 κ. εξ.), ήδη ό π. de Jerphanion παρέχει 
δευτέραν δμοίαν σειράν ταιν νεωτέρων αυτού μελετών. Τον νέον τούτον 
τόμον άπαρτίζουσιν 20 μελέται διαφόρου περιεχομένου. 'Υπάρχουσιν εν 
τη συλλογή ταύτη άρθρα χαρακτήρος εντελώς εκλαϊκευτικού, δπως τό 
ύπ’ άριθ. I περί τής είκόνος τού ’Ιησού έν τή Χριστιανική τέχνη, τό 
οποίον δημοσιευθέν τό πρώτον εις τήν Nouvelle revue theologique 
άνατυπούται ενταύθα μετά πολλών φωτοτυπικών απεικονίσεων τών 
κυριωτέρων παραστάσεων τού ’Ιησού Ιν τή Χριστιανική, Βυζαντινή καί 
Δυτική τέχνη. Όμοιου χαρακτήρος είναι τό ύπ’ άριθ. VIII άρθρον: 
Δύο θαύματα τής Χριστιανικής Συρίας τού 5ου αίώνος" δ "Αγ. Συμεών 
Στυλίτης καί τό Καλάτ Σεμάν, δπου περιγράφονται κατά τρόπον γλα- 
φυρώτατον καί εξόχως παραστατικόν ή ζωή τού μεγάλου Συμεών Στυ
λίτου καί τά ερείπια τής έν τή κεντρική Συρία Μονής τής άνεγερθείσης 
περί τον κίονα, έφ’ ού ούτος ήγωνίσθη.

Άρκετάς σελίδας τού τόμου καταλαμβάνουσιν αί τρεις μελέται ύπ’ 
άριθ. IV, V καί VI περί τής καταγωγής καί τής σημασίας τού περιφή- 
μου μαγικού τετραγώνου Sator Arepo Tenet Opera Rotas. ’Αφορμήν
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εις την βαθεΐαν ερευνάν τοϋ σοφοΰ συγγραφέως περί τοΰ μαγικού τού- 
τοτ τετραγώνου έδωκε τό παράδοξον γεγονός δτι αί λέξεις αυται ανα
γράφονται ως τά ονόματα των ποιμένων εις πολλάς παραστάσεις τής 
Γεννήσεως τοΰ Χρίστου μεταξύ των τοιχογραφιών τής Καππαδοκίας Ή 
έρευνα, τοΰ σ. χωρίς δυστυχώς νά καταλήγη εις απολύτως θετικά συμπε
ράσματα, φέρει έν τούτοις εις φαις γεγονότα μεγίστης σημασίας. Τό 
μαγικόν τετράγωνον εύρίσκεται εις την Πομπηίαν, δπως καί εις την 
Λούραν τής Μεσοποταμίας, καί είναι συνεπώς καταγωγής αρχαίας δια- 
δοθέν διά τών Ρωμαίων εις δλον τον τότε γνωστόν κόσμον καί διατηρη- 
θέν καθ’ δλην την μεσαιωνικήν περίοδον.

Τό σπουδαΐον ζήτημα τής χρονολογίας τών Καππαδοκικών τοιχο
γραφιών καταλαμβάνει δ'χι δλίγας σελίδας τοΰ τόμου τούτου διά τών 
ύπ’ άριθ. XIII, XIV, XVI καί XV μελετών. Ή πρώτη τούτων, ή καί 
σπουδαιοτέρα, είναι άνατύπωσις βελτιωμένη τής άνακοινώσεως τοΰ σ· 
κατά τόν 3ον Διεθν. Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τό συνελθόν έν Άθή- 
ναις κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1930 δημοσιευθείσης τό πρώτον έν ταϊς 
Echos d’Orient τοΰ 1931. Αί τρεις επόμενοι είναι αί απαντήσεις τοΰ π. 
de Jerphanion προς τόν καθηγητήν Ε. Weigand σχετικώς προς τό 
ζήτημα τής χρονολογίας τών τοιχογραφιών τής νέας έκκλησίας τοΰ Τοκάλ 
έν Καππαδοκία, ζήτημα τό όποιον μέγαν, ως γνωστόν, ήγειρε θόρυβον 
κατά τά τελευταία ταΰτα έτη. (Βλ. Έπετηρ. Βυζαντ. Σπουδών, 13, 1937, 
405 κ. εξ.).

Σχετικαί έπίσης προς τήν Καππαδοκίαν είναι καί αί τρεις μελέται 
ύπ’ άριθ. X, XI καί XII. Τούτων ή πράιτη άναφέρεται εις παραστάσεις 
έκ τοϋ βίου τού 'Αγ. Βασιλείου μεταξύ τών τοιχογραφιών τής νέας 
έκκλησίας τοΰ Τοκάλ καί τοΰ Μπαλκάμ Ντερεσί έν Καππαδοκία. Όμοιου 
περιεχομένου τοιχογραφίαι άνήκουσαι εις τόν 9ον αιώνα διεσώθησαν 
παραδόξως έν Ρώμη έντός τοϋ εις Χριστιανικήν εκκλησίαν μετατραπέν- 
τος ναοΰ τής Fortuna virilis, δπου επίσης εύρίσκονται καί επεισόδια έκ 
τής παιδικής ηλικίας τής Θεοτόκου είκονιζόμενα κατά τρόπον άνάλογον 
προς τήν Καππαδοκίαν. Αί Ρωμαϊκαί αυται τοιχογραφίαι οφείλονται 
άναμφιβόλο>ς εις ’Ανατολικός έπιδράσεις. Εις τήν μελέτην XI ό σ. εξ
ετάζει τήν έπίδρασιν τής Καππαδοκικής εικονογραφίας επί τινων χρυσο- 
κεντήτων αμφίων καί άλλων εκκλησιαστικών αντικειμένων τής Μονής 
τής Πούτνας έν Βουκοβίνα. Εις τήν ύπ’ άριθ. XII πραγματεύεται περί 
μιας είκόνος τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου ’Αθηνών κομισθείσης υπό τ<ΰν 
Προσφύ'γο^ν έκ Μ. ’Ασίας. Μολονότι ή καταγωγή τής είκόνος δεν είναι 
ακριβώς γνωστή, έν τούτοις ή εικονογραφία αυτής δεικνύει, κατά τόν σ. 
ίσχυροτάτην Καππαδοκικήν έπίδρασιν.

Διά τής ύπ’ άριθ. II μελέτης ό σ. έπανέρχεται καί πάλιν εις τό
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ζήτημα τής αύθεντικότητος καί τής χρονολογίας τής περίφημου άργυράς 
κύλικος τής ’Αντιόχειας, μνημείου εις τό όποιον άλλοτε άφιέρωσεν εκτός 
διεσπαρμένων μελετών, καί βιβλίο.ν ολόκληρον προς ανατροπήν των 
παραλόγων θεωριών τοϋ Eisen. (G. de Jerphanion, Le Galice d’Antio- 
che, Rome, 1926. [Orientalia Christiana, VII]). Εις την νέαν του 
μελέτην, έν ή παρέχονται τά πορίσματα τής έξετάσεως τής κύλικος έκτε- 
θείσης κατά την έν Παρισίοις Έκθεσιν Βυζαντινής τέχνης εν έ'τει 1931. 
ό σ. απορρίπτει τάς αμφιβολίας του περί τής γνησιότητος τοϋ μνημείου, 
επιμένει δμως εις την από τοϋ τέλους τοΰ 5ου ή τών αρχών τοϋ 6ου 
αίώνος χρονολόγησιν αϋτοϋ.

Αί τέσσαρες τελευταΐαι μελέται τής συλλογής έχουσιν ως θέμα 
σπουδαιότατα εικονογραφικά ζητήματα. Εις την ύπ’ άριθ. XVII έξετά- 
ται τό «θωράκιον» χαρακτηριστικόν εξάρτημα τής στολής τών βασιλισ
σών κατά τον 11°ν αιώνα. Ή μελέτη αϋτη, ήτις τό πρώτον έδημοσιεϋθη 
εις τον τόμον τον αφιερωμένου εις τον Κάρολον Diehl (βλ. Έπετηρ. 
Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 8, 1931, 352), άνατυποΰται ενταύθα κατά πολύ 
έπηυξημένη. Τό «θωράκιον», τό όποιον χαρακτηρίζεται συνήθως ώς 
«χρυσοκέντητον ελλειψοειδές έπίβλημα προσομοιάζον προς ασπίδα», φέ- 
ρουσιν αί βασίλισσαι καί αί ά'γιαι αί είκονιζόμεναι μέ στολήν βασιλικήν, 
εις μνημεία τοΰ 11ου αίώνος, ών μακρόν κατάλογον παραθέτει ό σ. Ή 
παρουσία συνεπώς τοϋ εξαρτήματος τούτου είς τά μνημεία αποτελεί 
πολύτιμον χρονολογικήν βάσιν.

Είς τήν μελέτην XVIII ερμηνεύεται ή επί τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου 
τής Σουεϊδά έν τή κεντρική Συρία παράστασις διακόνου φέροντος όρά- 
ριον. Τό ψηφιδωτόν τοΰτο, αναγόμενου είς τον δ°ν αιώνα, παρέχει τήν 
παλαιοτέραν μέχρι τοΰδε γνωστήν παράστασιν τοΰ οραρίου.

Ή μελέτη XIX, γνωστή ήδη είς τούς “Ελληνας άναγνώστας ως δη- 
μοσιευθεΐσα τό πρώτον εις τον τόμον Είς μνήμην Σ. Λάμπρου (Άθήναι, 
1935, 403 κ. εξ.), σκοπόν έ'χει ν’ απόδειξη δτι τό κιβωτίδιον, τό όποιον 
κρατοΰσι διά τής άριστεράς οί διάκονοι είς παραστάσεις από τοϋ 11ου 
περίπου καί εφεξής αίώνος είναι ή θήκη ή περιέχουσα τήν θείαν εύχαρι- 
στίον καί δ'χι θυμίαμα, ως συνήθως νομίζεται.

Είς τήν τελευταίαν μελέτην τοΰ τόμου, τήν ύπ’ άριθ. XX, ό σ· 
άσχολεΐται μέ τήν διάκρισιν μεταξύ χαρακτηριστικών καί συμβόλων τών 
αγίων έν ταΐς τοιχογραφίαις τής Καππαδοκίας. Ή διάκρισις μεταξύ συμ
βόλου (attribut) καί χαρακτηριστικού (caracteristique) είναι πράγματι 
λίαν έπιτυχής. Σύμβολον είναι τό προστιθέμενον εις τι πρόσωπον διά νά 
διαστείλη αυτό από τά ά'λλα’ ή κλείς είς τήν χεΐρα τοΰ Άποστ. Πέτρου 
κ.λ.π. Χαρακτηριστικόν είναι δ,τι δύναται νά διακρίνη εν πρόσωπον’ ή 
γυμνότης τοΰ 'Αγ. Όνουφρίου κ.λ.π. ’Επί τή βάσει τής διαιρέσεως ταύ-
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της εις σύμβολα καί χαρακτηριστικά εξετάζονται αί μεμονωμέναι παρα
στάσεις ιερών προσώπων εις Καππαδοκικάς τοιχογραφίας.

Εις τον νέον τούτον τόμον ύπάρχουσι καί τρεις μελέται αναγόμε
νοι εις ζητήματα φιλολογικά. Εις την ΰπ’ άριθ. III ό σ. ευρίσκει την πη
γήν τής αναγραφής των όνομάτο^ν των Αποστόλων επί τών δαίδεκα πα
ρωτίδων τής μονολίθου στέγης τού Μαυσωλείου τού Θεοδο^ρίχου έν Ρα- 
βέννη εις μίαν προσευχήν περιεχομένην εις τό Sacramentarium Leonia- 
num άποδιδόμενον κατά τάς τελευταίας έρευνας εις τον Κασσιόδωρον, 
τού οποίου ή δράσις εις τήν αυλήν τού Θεοδωρίχου είναι γνωστή.

Ή μελέτη VII σκοπόν έχει τήν άποκατάστασιν τού αληθούς κειμέ
νου τής προς μοναχούς επιστολής τού 'Αγ. ’Αθανασίου επί τή βάσει τών 
κειμένων καί τής έν Θήβαις τής Αίγυπτου εύρεθείσης επιγραφής.

’Ανάλογου τέλος περιεχομένου είναι ή μελέτη IX, δπου επί τή βάσει 
τών έπιγραφών αί όποΐαι συνοδεύουσι τάς παραστάσεις έκ τού βίου τού 
'Αγ. Συμεών Στυλίτου έν τή μικρά έκκλησίρ τού Ζιλβέ έν Καππαδοκίρ 
άποδεικνύεται δτι ή αρχική μορφή τού υπό τού ’Αντωνίου συνταχθέντος 
βίου τού Συμεοόν είναι δχι ή μέχρι σήμερον διασωθεΐσα έν τή Ελληνική 
αλλά ή έν Λατινική μεταφράσει φερομένη.

Τούτο είναι τό περιεχόμενον τών μελετών τών περιλαμβανόμενοι, 
εις τόν νέον τόμον τού π. de Jerphanion. At πλεΐσται τούτων σχετίζον- 
άμέσως ή εμμέσως προς τήν Καππαδοκίαν καί είναι φανερόν δτι δφεί- 
λουσιν τήν γένεσίν των εις τήν έπεξεργασίαν τής περί Καππαδοκικών 
εκκλησιών μεγάλης δημοσιεύσεως τού σ. Τούτο δμως δεν έλαττώνει κα
θόλου τήν σημασίαν των.

Μολονότι ό σ. έν τφ προλόγφ του έκφράζει τήν θερμήν έπιθυμίαν 
όπως ή αρχαιολογία απευθύνεται δχι τόσον εις τούς αρχαιολόγους δσον 
εις τούς μή αρχαιολόγους, εις ούς καί αφιερώνει τόν τόμον τών μελετών 
του, έχω τήν γνώμην, δτι, έκτος ελάχιστων εκλαϊκευτικών ά'ρθρων, αί πε
ρισσότεροι τών έν τή συλλογή περιεχομένων μελετών δεν είναι δυνατόν 
νά γίνωσι προσιταί εις τό άμύητον κοινόν λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής 
σοβαρότητος τών θεμάτων άτινα θίγουσι. Κατ’ ανάγκην λοιπόν καί ο 
τόμος ούτος απευθύνεται μάλλον εις τόν μικρόν αριθμόν τών μεμυη- 
μένων.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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