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G. de Jerphanion, Les dglises rupestres dc Cappadoce (une nouvelle 
province de Part byzantin) Paris 1986 (Texte du tome deuxibme - 
premiere partie). Κείμενον έκ σελ. 388 μετά 110 εικόνων. Εις την σει
ράν -τόμ. 60t-τών εκδόσεων τής Haut- Commissariat de la Republi- 
que franpaise en Syrie et au Liban.

Εις μέγαν τόμον έκ 388 σελίδων ό ακάματος πατήρ de Jerphanion 
παρέχει την ερμηνείαν των μνημείων τής Καππαδοκίας, τάς εικόνας των 
οποίων περιέλαβεν εις τον τρίτον τόμον τών Λευκωμάτων του (περιγραφήν 
τοΰ τρίτου Λευκώματος βλέπε εις τον ΙΑ', τόμον τής Έπετηρίδος τής Εται
ρείας τών βυζαντινών σπουδών - 1935 - σελ. 519 - 521). Μέ το πρώτον μέρος 
τοΰ δευτέρου τούτου τόμου συμπληροϋται όλοκληρωτικώς ή ερμηνεία τών 
μνημείων τής Καππαδοκίας. Τό δεύτερον μέρος τοΰ τελευταίου τόμου θά 
περιέχη, ως αναφέρει έν τώ προλόγφ του ό συγγραφεύς, τα γενικά συμπε
ράσματα, τούς Καταλόγους καί τά Ευρετήρια τοΰ δλου έργου.

Ό έκδοθεις τόμος έχει ολως ιδιαιτέραν σημασίαν ού μόνον διά τό 
πλήθος τοΰ ύλικοΰ (περιγράφονται έν αύτφ περί τούς πεντήκοντα ναοί εξ 
δλων τών περιοχών τής Καππαδοκίας, πλήν τών ναών τής περιοχής τοΰ 
Γκέρεμε και τών περιχώρων του, τήν ερμηνείαν τών οποίων έδωκεν ό π. de J. 
εις τον πρώτον τόμον κειμένου' πρβλ. Επετηρίδα Εταιρείας βυζαντινών 
σπουδών, τόμον 10ον 1933, σελ. 485-488), αλλά και διότι μεταξύ τών ναών 
τούτων υπάρχουν μνημεία αξιόλογα διά τήν αρχαιότητά των (τής είκονομαχι- 
κής περιόδου, ως είναι οί ναοί Έλέβρας, αγίου Στεφάνου), διά τήν σπουδαιό- 
τητα τών τοιχογραφιών των—ά'λλων από άπόψεως είκονογραφικοΰ πλούτου, 
καί ά'λλων από άπόψεως τέχνης (ως είναι ό τρίκογχος ναός τοΰ Ταγκάρ καί 
τοΰ Μπελή Κιλισσέ), καί τέλος διά τάς άφιερωπκάς ή ά'λλου περιεχομένου έπι- 
γραφάς τών, δι° ών παρέχονται ένδιαφέρουσαι ίστορικαί καί φιλολογικοί 
πληροφορίαι καί ιδίως διαφωτίζεται τό πλέον ετίθικτον σημεϊον τών Καππα- 
δοκικών μνημείων: ή χρονολογία των.

Ή περιγραφή τών μνημείων γίνεται κατά γεωγραφικός περιοχάς μέ τήν 
διακρίνουσαν τον συγγραφέα σαφήνειαν εις τήν μέθοδον, τήν ακρίβειαν εις 
τήν περιγραφήν καί τήν πληρότητα εις τήν επεξεργασίαν τών είκονογραφικών, 
τών παλαιογραφικών καί τών άναφυομένων ιστορικών καί αγιολογικών προ
βλημάτων. Συγκριτική έ'ρευνα, στηριζομένη κυρίως εις τήν διάταξιν καί τήν 
έκλογήν τών θεμάτων καί κατά δεύτερον λόγον εις τήν εικονογραφίαν καί 
τεχνοτροπίαν, δίδει είς τον συγγραφέα τά κριτήρια πρός χρονολόγησιν καί 
διευκρίνισιν τών μεταγενεστέρων επισκευών τών τοιχογραφιών τών ναών.

Κατωτέρω άναφέρομεν τά σπουδαιότερα έκ τών έξεταζομένων τούτων 
καππαδοκικών μνημείων κατά χρονολογικήν σειράν καί ούχί κατά γεωγραφικός 
περιοχάς, ως έκτίθενται ταΰτα υπό τοΰ συγγραφέως, άκολουθοΰντες καί πάλιν
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την μέθοδον, ήν έν τη σειρά ιών βιβλιοκρισιών ημών εν τη Έπετηρίδι περί 
τών ναών τής Καππαδοκίας επί τοΰ μνημειώδους έργου τοΰ πατρός de Jerpli. 
μετεχειρίσθημεν.

Έκ τών ναών τής είκονομαχικής περιόδου τών κοσμουμένων με σταυρούς 
καί γεωμετρικά σχέδια ιδιαίτερον ενδιαφέρον ενέχει τό λεηλατηθέν κατά την 
μικρασιατικήν καταστροφήν τοΰ έτους 1922 παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου παράτό Τζεμίλ. Ή είκονογράφησις τούτου κατά τον de 
Jerph. είναι έργον τής είκονοφίλου μερίδος μέ προσχήματα εικονοκλαστικά, 
διότι έκοσμεΐτο άρχικώς μέ παραστάσεις αγίων, καί ιδιαίτατα τής αγίας Ευφη
μίας, τής ιδιαιτέρως γεραιρομένης υπό τών εικονολατρών αγίας.

Ό μικρός σταυρόσχημος ναός τοΰ Μαυ ρουτζάν, τής αυτής 
περιόδου ή ίσως καί εις χρόνους προ τής είκονομαχίας ακόμη αναγόμενος, 
είναι σπουδαίος διά τήν αρχαιότητά του καί κυρίως διότι παρουσιάζει εις 
τάς λεπτομέρειας τής εικονογραφίας (ως τον Χριστόν εις τήν Σταύρωσιν ένδε- 
δυμένον μακρόν κολόβιον) καί εις τον πρωτόγονον χαρακτήρα τής τέχνης 
σχέσεις μέ τήν τέχνην τής Παλαιστίνης τοΰ 6ου καί 7ου αίώνος, διαφωτίζων 
ούτω τό πρόβλημα τής καταγωγής τών Καππαδοκικής τέχνης μνημείων τοΰ 
αρχαϊκού κύκλου.

Εις τήν αρχαϊκήν περίοδον ανάγεται επίσης ικανός αριθμός παρεκκλησίων 
καί ναών, έξ ών αρχαιότερος είναι ό ενεπίγραφος ναός τοΰ Τασβασλή- 
Κιλισσέ, χρονολογούμενος εξ άφιερωτικής Ιπιγραφής εις τούς χρόνους τοΰ 
Πορφυρογέννητου, μεταξύ τών ετών 913-919 μέ ομοίως αρχαϊκήν, πρωτό
γονον, καθαρώς ανατολικήν τέχνην, εντελώς διάφορον τοΰ Ιλληνιστικοΰ κλά
δου τοΰ Βυζαντίου.

Εις ολίγον μεταγενεστέραν εποχήν (διότι ό Χριστός τής άψΐδος δέν 
είναι ό αποκαλυπτικός) άλλ’ εις τήν αυτήν αρχαϊκήν ομάδα ανήκει καί 
ό δ ίκλ ιτος ναός τοΰ Μπαλέκ-Κιλισσέ, αί σπουδαΐαι, αλλά κακώς άτυχώς 
διασφζόμεναι τοιχογραφίαι τοΰ οποίου σχετίζονται πολλαχώς (καί ιδίως μέ τό 
πλήθος τοΰ έκ μαργαριτών διακόσμου καί τήν σύγχισιν τών γραμμάτων εις 
έπιγραφάς) προς τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Εΰσταιθίου, εις 
τάς οποίας ό de Jerph. διαβλέπει έπίδρασιν άρμενικήν.

Μέ τούς δύο αυτούς ναούς συγγενεύουν καί οί περίεργοι επάλληλοι εντός 
κώνων λαξευμένοι ναοί τοΰ Μπελή-Κιλισσέ. Εις έξ αυτών, ό υπόγειος 
εις τύπον τρικλίτου Βασιλικής (ό έπάνω ναός έχει τελείως καταστραφή) δια
σώζει τον πληρέστερον αρχαϊκόν είκονογραφικόν κύκλον τής Καππαδοκίας. 
’Ιδιαιτέρως πλούσιος είναι ό κύκλος τών σκηνών τής Βαπτίσεως καί αί σκηναι 
τών Πράξεων τών ’Αποστόλων, είργασμέναι μέ τήν αρχαϊκήν άδράν τεχνο
τροπίαν τοΰ αγίου Ευσταθίου καί τοΰ Μπαλέκ, ένώ αί τοΰ μέσου κλιτούς 
θεωρούνται υπό τοΰ de Jeph. ως μεταγενεστέρως έπισκευασθεΐσαι. Ό δεύτε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 34.211.113.242



462 Γ. Α. Σωτηρίου

ρος, εντός τοΰ μεγάλου κώνου λαξευμένος έν εΐδει ακανόνιστου σταυροί μετά 
τροΰλλου ναός ό φέρων καί τάς προσωπογραφίας τών δωρητών, διατηρεί 
επίσης εκτενείς τάς σκηνάς τής Γεννήσεως καί Βαπτίσεως, συμφώνως προς 
τύν αφηγηματικόν χαρακτήρα τοΰ αρχαϊκού κύκλου, εις τεχνοτροπίαν όμοιά- 
ζουσαν κατά τον de Jerph. προς τάς κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικός τοιχογρα
φίας τοΰ αρχαϊκού κύκλου τοΰ Γκέρεμε καί Έλ-Ναζάρ. Έκ τών δημοσιευ- 
θέντων εν τούτοις εις τό Γ'. Λεύκωμα πινάκων με τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ 
τούτου (τό ύδωρ τής Έλέγξεως λ. χ. καί την εις Αίγυπτον φυγήν - πίν. 18δ,4 
εν παραβολή προς τον έν τψ Α' Λευμώματι πίν. 39 τοΰ Έλ-Ναζάρ θά 
ήδύνατό τις νά εΐπη δτι ή διαφορά τής τεχνοτροπίας είναι μεγάλη· ό χαρακτη
ρισμός «plus fruste», δεν είναι επαρκής διότι είναι διάφορος ό χαρακτήρ 
τής πτυχολογίας καί άλλος ό τρόπος τής άποδόσεως τοΰ προσώπου.

Έκ τών λοιπών ναών τών αποδιδόμενων εις τον αρχαϊκόν κύκλον, ως 
είναι ό ναός τών αγίων Θεοδώρων μέ εκτενή είκονογραφικόν κύκλον 
σχετιζόμενον μέ τό Γκέρεμε, σπουδαιότεροι είναι αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ 
τών αγίων ’Αποστόλων τής Σινασοΰ, τοΰ άλλως λεγομένου ναοΰ τής 
Πεντηκοστής, αΐτινες είναι απάνθισμα τών εκτενών σκηνών τών ναών τοΰ 
Τοκάλ, λεπτομερώς περιγραφομένων υπό τοΰ de Jerpli. άτυχώς δμως μή 
είκονιζομένων εις φωτογραφίας, αλλά μόνον εις σχέδια.

Είς τών άξιολογωτέρων ναών τής Καππαδοκίας είναι καί δ ναός τής 
αγίας Βαρβάρας τοΰ Σογανλή μέ άφιερωτικήν επιγραφήν χρονολο
γούσαν τον ναόν επί τής εποχής τοΰ Βασιλείου Β' μεταξύ τών ετών 1006 
καί 1021. Ό διάκοσμος αύτοΰ, άριστα διατηρούμενος, έχει πλεΐστα στοιχεία 
τής αρχαϊκής εικονογραφίας (χρονολογικήν σειράν, σκηνάς άποκρύφων, απο
καλυπτικόν θέμα είς αψίδα) αλλά καί τής μεταγενεστέρας (Δέησιν, διακόνους 
καί ίεράρχας είς τήν αψίδα). Διά τον λόγον αυτόν ό de Jerph. συνδέει τον 
ναόν τής αγίας Βαρβάρας μέ τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ τοΰ Τσαουσίν τής 
εποχής τοΰ Νικηφόρου Φωκά, καθώς καί μέ τάς τοιχογραφίας τοΰ περίφη
μου νεωτέρου ναοΰ τοΰ Τοκάλ καί θεωρεί τά τρία ταΰτα μνημεία ως κατέ- 
χοντα μεσάζουσαν θέσιν μεταξύ τών δύο μεγάλων σειρών τών καππαδοκικών 
μνημείων τών αρχαϊκών καί τών μεταγενεστέρων τών άντιπροσωπευομένων 
μέ τούς σταυροειδείς μέ κίονας ναούς τοΰ Γκέρεμε. Παρατηροΰμεν δμως 
ενταύθα δτι αί τοιχογραφίαι τών τριών τούτων ναών εις τάς οποίας ό de J. 
ευρίσκει καί ομοιότητας τεχνοτροπίας, αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά είδη 
τέχνης. Ένώ αί τοιχογραφίαι τοΰ Τσαουσίν είναι ύποτεταγμέναι είς τον 
καθαρώς καππαδοκικόν χαρακτήρα τής τέχνης, όπως οΰτος διεμορφώθη εν 
τή χώρα επί τή βάσει ανατολικών έν γένει στοιχείων, πλησιάζουσαι περισ
σότερον προς τήν τέχνην τοΰ τελευταίου τών αρχαϊκών ναών τοΰ Κεζετσλάρ, 
αί τοιχογραφίαι τής αγίας Βαρβάρας διαπνέονται (τουλάχιστον τινές έξ 
αυτών) από τό ελληνιστικόν πνεύμα τοΰ 11ου αίώνος τοΰ Βυζαντίου. Καί
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ό ίδιος άλλως τε ό de Jerpli, επ’ ευκαιρία της ερμηνείας τής τοιχογραφίας 
τής εις "Αώου Καθόδου άναφέρει τήν σχέσιν προς τά μωσαϊκά τοΰ Δαφνιού. 
Υπάρχει βεβαίως σκληρότης εις τό αίσθημα τής πτυχολογίας, τοΰ φωτισμού 
καϊ τοΰ σχεδίου, εν τοΰτοις ή συγγένεια προς τήν βυζαντινήν τέχνην τοΰ 
κέντρου είναι λίαν αισθητή εις τήν πλάσιν και εν γένει εις τήν άπόδοσιν 
τοΰ προσώπου (ως δεικνύει ό έγχρωμος Πίναξ 193) προσέτι δέ είς τήν 
αλήθειαν τής κινήσειος, τήν ορθότητα των αναλογιών και τόν πλούτον τής 
πτυχώσεως, δπως κατ’ εξοχήν βλέπομεν είς τούς ΙΙίν. 188, 191 η, 192. Ό 
νεώτερος ναός τοΰ Τοκάλ, τό σπουδαωτερον μνημεΐον τής Καππαδοκίας, 
τό όποιον ό de Jerpli. θεωρεί ώς τό πρότυπον τών μεσαζόντων αυτών ναών, 
έχει διάφορον χαρακτήρα συγγενεΰοντα μάλλον προς δ,τι χαρακτηρίζομεν ως 
έμπρεσσιονισμόν είς τήν βυζαντινήν τέχνην. 'Η ελευθερία είς τήν πλάσιν τοΰ 
προσώπου (βλ. έγχρωμον Πίν. 90), ή ποικιλία είς τήν έκφρασιν, ή έλαφρότης 
είς τήν πλουσίαν πτυχολογίαν καί ή άπόδοσις δ'γκου, είναι αναμφισβήτητα 
μαρτυρία βυζαντινής έπιδράσεως, διαφόρου δμως χαρακτήρος τοΰ ναού τής 
αγίας Βαρβάρας, τοΰ ελληνιστικού δηλ. κλάδου τοΰ 11ου αίώνος.

Καθαρώτερον τό πνεύμα τής ελληνιστικής πλαστικότητος συναντώμεν 
έν Καππαδοκία εις τόν λαμπρόν τρίκλιτον ναόν τοΰ Ταγκάρ (Πίν. 
167- 170), τόν όποιον διεξοδικώς καί μετ’ ακρίβειας περιγράφει ό de J., 
χρονολογών αυτόν είς τόν 110ν αιώνα, ιδιαίτατα δέ τάς τοιχογραφίας τής 
βόρειας κόγχης, τάς οποίας ό συγγραφεύς θεωρεί ολίγον μεταγενεστέρας τοΰ 
λοιποΰ ναού.

Τάς τοιχογραφίας τοΰ ναού τοΰ Καραμπάς, χρονολογουμένας επί 
τοΰ νεωτέρου αυτών στρώματος έξ επιγραφής εις τό έτος 1060, ό de Jeph. 
παραδόξως αποξενώνει από τήν ομάδα τών «βυζαντινών» ναών μέ κίονας τοΰ 
Γκέρεμε, ενώ αύται σχετίζονται εις πλείστα σημεία εικονογραφίας και τεχνο
τροπίας μέ τάς τοιχογραφίας τοΰ ναού τοΰ Καρανλέκ. Είς τάς τοιχογραφίας 
δέ τοΰ ναού τούτου, καίτοι παρατηροΰνται ενιαχού ανανεώσεις, υπάρχει στενή 
συγγένεια προς τάς τοιχογραφίας τών δύο ετέρων μέ κίονας ναών: Έλμανλή 
καί Τσαρέγλ. Οί τέσσαρες ούτοι ναοί αποτελούν μίαν οικογένειαν τό Καρα
μπάς εύρίσκεται πλησιέστερον από άπόψεως τεχνοτροπίας προς τά βυζαντινά 
πρότυπα' συγκρίνων τις λ.χ. τήν Γέννησιν τοΰ Καραμπάς (Πίν. 198) προς 
τήν όμοίαν τοΰ Καρανλέκ (Πίν. 100) θά έλεγε τήν τελευταίαν μεταγραφήν 
επί τό άνατολικώτερον τής πρώτης. Ούτω θά ήγετό τις είς τό συμπέρασμα 
δτι οί μέ κίονας ναοί τοΰ Γκέρεμε, αΐ τοιχογραφίαι τών οποίων δύνανται νά 
θεωρηθώσι ώς τά κατ’ εξοχήν τής καθαράς Καππαδοκικής ακμής έργα, χρο
νολογούνται μετά τό 1060.

Ό ναός τοΰ Καραμπάς φέρει καί κουφικάς τινας διακοσμήσεις, ώς καί 
τάς προσωπογραφίας τών δωρητών. Μίαν έκ τούτων ταυτίζει ό de Jepli. 
προς τήν Ευδοκίαν τήν άναγραφομένην ώς ίδρύσασαν τόν πλησίον ναόν τοΰ
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Τζακαβάρ-Κιλισσέ, αί τοιχογραφίαν τοΰ οποίου είναι κατά ταΰτα σύγχρονοι. 
Έπι τοΰ ίδιάζοντος πίλου τής Ευδοκίας υπάρχει πάλιν κουφική γραφή· 
αυτή δμως δεν έχει, νομίζομεν, διακοσμητικόν χαρακτήρα, άλλα φαίνεται 
μάλλον ώς αληθής επιγραφή.

Δυο ακόμη ναο'ι είναι άξιοι μνείας, διότι χρονολογούνται έξ επιγραφών 
εις τον 13ον αιώνα. Ό πρώτος επάλληλος θολωτός ναός τοΰ Γκάρς- 
Κιλισσέ, ό δυτικός τοίχος τοΰ οποίου κοσμείται με προσωπογραφίαν τής 
δωρητρίας έκ τοΰ βασιλικοΰ οίκου τοΰ Βυζαντίου, φέρει εις την αψίδα τοΰ 
άνω ναοΰ επιγραφήν εν ή γίνεται μνεία τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως καί τό 
έτος 1212. Έξ αΰτοΰ δρθώς συμπεραίνει ό de Jerph. δτι ή Καππαδοκία 
άπετέλει τήν εποχήν αυτήν τμήμα τής Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας. Άτυχώς 
τοΰ σπουδαίου αΰτοΰ καταγράψου ναοΰ, ή εικονογραφία τοΰ οποίου διαφέρει 
τών λοιπών τής Καππαδοκίας τοιχογραφιών, δεν κατώρθωσεν ό de Jerph. 
νά λάβη φωτογραφίας καί παρέχει μόνον ατελή σχέδια (Πίν. 145- 146).

Ό δεύτερος τέλος ναός τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων, διπλοΰς, 
ως καί άλλοι ναοί έν Καππαδοκία, χρονολογείται εξ επιγραφής τώ 1216/7. 
’Αξιόλογος είναι ή είκονογράφησις τής ιστορίας τών Τεσσαράκοντα Μαρτύ
ρων εις τον θόλον καί τον Ν. τοίχον τοΰ άριστεροΰ ναοΰ, συμφώνως προς 
τήν άφήγησιν τών συναξαρίων καί πολύτιμοι αί φωτογραφικοί αυτών απει
κονίσεις, δΤ ών δυναται νά κατανοηθή ή έξέλιξις τής τέχνης έν Καππαδοκία 
κατά τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος. Δικαίως ό de Jerph. συσχετίζει αΰτάς προς 
τάς νεωτέρας τοΰ Έλμανλή-Κιλισσέ- εξάγεται ούτως δτι αί τοιχογραφίαι τοΰ 
13ου αίώνος συνεχίζουν τον κυρίως χαρακτήρα τής καθ’ αυτό Καππαδοκικής 
τέχνης, χωρίς δμως νά εΰρίσκωνται έν άγνοια τής έξελίξεως τής βυζαντινής 
τέχνης, δπως μαρτυρεί ό πλοΰτος τών πτυχώσεων, ή αφθονία τών τεθλα
σμένων, αί κολποΰμεναι άκραι τών ενδυμάτων κλπ. (πρβλ. Πίν. 162.)

Τοιοΰτον είναι τό νέον άξιολογώτατον έργον τοΰ πατρός de Jerpha- 
nion, τά κυριώτατα σημεία τοΰ οποίου έπεχειρήσαμεν νά δώσωμεν ανωτέρω. 
Τό έ'ργον δμως τοΰτο έχει καί ίδιάζουσαν σημασίαν διά τό έπιγραφικόν υλι
κόν, δπερ συνήθροισε καί ήρμήνευσεν ό ακαταπόνητος συγγραφεύς καί περί 
τοΰ οποίου θέλομεν ιδιαιτέρως πραγματευθή άλλαχοΰ. Θά έπιτραπή μόνον 
ένταΰθα νά προσθέσωμεν δλίγας λέξεις επί τοΰ άναφυέντος έσχάτως ζητή
ματος τής χρονολογήσεως τών τοιχογραφιών τών ναών Καππαδοκίας.

Ό πατήρ de Jerph. κάμνει εις τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα σχετικά έργα 
του κυρίως περιγραφικήν καί ερμηνευτικήν μελέτην τοΰ πλουσιωτάτου ΰλικοΰ 
τώ»ν μνημείων τής Καππαδοκίας, διά τήν χρονολόγησιν δέ αυτών δίδει τήν 
μεγαλυτέραν βαρύτητα εις τήν εκλογήν καί διάταξιν τών θεμάτων, θέτων εις 
δευτέραν μοίραν τήν συγκριτικήν έρευναν τής εικονογραφίας, καί ιδίως τής 
τεχνοτροπίας.
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To αληθές είναι on ό G. Millet εις to έ'ργον του Recherches κλπ. 
συμπεριέλαβε και έπεξειργάσθη είκονογραφικώς μέγα μέρος τών τοιχογραφιών 
τής Καππαδοκίας κα'ι τά πορίσματα ταϋτα τοΰ Millet δέχεται 6 de Jerpli., 
θεωρών την τέχνην τών χωρών τής ’Ανατολής ως σπουδαιον κέντρον Ιδια - 
ζοΰσης εικονογραφίας, ήτις άντιτίθεται εν πολλοΐς προς την τοΰ Βυζαντίου.

’Εσχάτως όμως ό Weigand είς διεξοδικήν και εμπεριστατωμένην κριτικήν 
τοΰ έργου τοΰ de Jerpli. (έν Byz Zeitsclir. XXXVI 2. (1936) σελ. 337 κέ.) 
έγγίζει έν παίωιιόν πρόβλημα έπαναφέρων επί τάπητος τήν παλαιάν θεωρίαν 
δτι ή Δΰσις έπέδρασεν επί τής ’Ανατολής, ενώ ή λΰσις του έ'κλινεν υπέρ τής 
’Ανατολής κατόπιν τών ερευνών τών Strzygowski, Millet καί άλλων. 
Έπί τινων τών παρατηρήσεων έν τούτοις τοΰ Weigand θά ήδΰναντο να 
έγερθώσιν ενδοιασμοί. Τόσον τά ονόματα τών Μάγων (Μελχιύρ, Γάσπαρ, 
Βαλτάσαρ) εις τό θέμα τής ΙΙροσκυνήσεως τών Μάγων, δσον και ή σειρά 
αυτών (γέρων, νέος, άνήρ) είναι αληθές δτι ευρηνται είς πλήθος μνημείων 
τοΰ 12ου αίώνος τής Δυσεως, υπάρχουν δμως καί εις ναούς τής Καππαδοκίας 
(Τοκάλ I - Γκέρεμε - Έλ-Ναζάρ καί Τσαουσίν) οΐτινες είναι τά κλασσικώτερα 
αρχαϊκά καππαδοκικά μνημεία’ τό Τσαουσίν μάλιστα φέρει καί επιγραφήν 
χρονολογούσαν τάς τοιχογραφίας του «έπί Νικηφόρου Φωκά» (965-969). 
Διά νά μεταστραφή ή έπίδρασις αναγκάζεται δ Weigand νά μεταθέση τήν 
χρονολογίαν τών ναών, παραβλέπων τήν πασιφανή αρχαϊκήν τεχνοτροπίαν 
τών τοιχογραφιών, ν’ άρνηθή δέ ακόμη καί τάς έπιγραφάς ως ασφαλές 
χρονολογικόν κριτήριον.

Τήν χρονολογίαν τών τοιχογραφιών τού Καρανλέκ ζητεί νά καταβιβάση 
δ Weigand πέραν τοΰ 14ου αίώνος καί δι’ άλλους λόγους, περί ών λέγομεν 
κατωτέρω, αλλά κυρίως ενεκα τών επιτραπέζιων σκευών (μαχαιριού, πειρου- 
νίου) εις τήν παράστασιν τοΰ Μυστικοΰ Δείπνου. Είς τήν άπεικόνισιν δέ 
αυτών στηρίζει ακόμη τήν έπίδρασιν τής Δυσεως, διότι, κατά τον Weigand, 
είς τήν Δΰσιν έχομεν τήν πρώτην παράστασιν πειρουνίων είς τό τέλος τοΰ 
12ου αίώνος (Μικρογραφίαι τοΰ Hortus Delivarium 1195).

Ό ναός τοΰ Καρανλέκ ανήκει είς τούς σταυροειδείς ναούς, οί όποιοι δέν 
ανάγονται είς τον αρχαϊκόν κύκλον, αλλά είς τούς «βυζαντινούς», τούς χρονο- 
λογουμένους υπό τοΰ Jerphanion είς τον 11ον αιώνα, καίτοι καθ’ ημάς 
ή χρονολόγησις αύτη θά ήδύνατο νά έπεκταθή μέχρι τοΰ 12ου αίώνος. Κατά 
τον 110ν δμως ή τον 12ον αιώνα παράδειγμα επιτραπέζιων σκευών καί 
μάλιστα πειρουνίων είς τάς τοιχογραφίας τών ναών τής ’Ανατολής καί τοΰ 
Βυζαντίου καί είς μικρογραφίας χειρογράφων δέν είναι τι τό μεμονωμένον.

Είς γεωργιανόν χειρόγραφον (τετραευάγγελον τοΰ Djoutchi) άναγόμενον 
είς τον 11ον αιώνα βλέπομεν ενώπιον τοΰ Χριστού δίχηλον πειρούνιον (βλπ. 
G. Millet, Recherches etc. σελ. 288 εΐκ. 271). Επίσης είς τοιχογραφίαν 
τοΰ Μυστικοΰ Δείπνου τοΰ ναού τής Άσσίνου εν Κύπρω (τοΰ έ'τους 1106)

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουαον, 8τος ΙΓ', 30
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άπεικονιζομένην επί τοΰ δυπκοΰ τοίχου, δστις έ'μεινεν ανέπαφος από ανανεώ
σεις, υπάρχει έμπροσθεν τοΰ Χριστού, ακριβώς δπως εις την εικόνα τοΰ 
Καρανλέκ — προς την οποίαν σχετίζεται καί γενικώτερον είκονογραφικώς — 
ζεύγος μαχαιριού καί πειρουνίου (βλ· Γ. Σωτηρίου Βυζαντινά Μνημεία τής 
Κύπρου, έκδοσις Ακαδημίας ’Αθηνών 1936, Πίν. 79 πρβλ. καί W. Β u ch 1 er, 
The Churche of Assinou, Cyprus, and its Frescoes, εν Archasologia, 
τόμ. LXXXIII, Oxford, 1934, Πίν. C.). Εις τάς απεικονίσεις είναι δυσδιά
κριτα, φαίνεται όμως δτι τό πειρούνιον ενταύθα δεν είναι δίχηλον, άλλα μέ 
μίαν μόνον ά'κραν προσομοιάζον προς σουβλίον1, διαφέρει από τό μαχαιρίδιον 
κατά τό δτι είναι πλέον πεπλατυσμένον παρά την βάσιν πλησίον τής λαβής — 
από τό έν συνήθως μέρος — λεπτότερον δέ καί όξύτερον εις τήν αιχμήν.

Όμοιον σχήμα πειρουνίου, έν εϊδει σουβλίου, συναντώμεν καί εις τον 
Κώδικα 5 τών Ίβήρων, χρονολογούμενον εις τον 12ον αιώνα (εις Λάμπρου 
Κατάλογον τόμ. 2, σ. 1 άριθ. 4125), εις τήν εικόνα τής παραβολής τών βασι
λικών γάμων (Ματθ. 22,1 φ. 94 β) (βλέπε καλήν άπεικόνισιν εις φωτογραφικόν 
λεύκωμα έκδ. Τσίμα υπό τον τίτλον «Ιστορημένα Ευαγγέλια Μονής Ίβήρων 
Άγ. Όρους» Πίν. 21). Εξακολουθεί δέ ή μορφή αύτη τοΰ πειρουνίου μέχρι 
τού 14ου αΐώνος, ως βλέπομεν εις τον Μυστράν. Εις μέν τήν Μητρόπολιν 
(άρχάς 14ου αίώνος) μέ τήν βάσιν περισσότερον πλατείαν ή εις τήν μικρογρα
φίαν τοΰ τετραευαγγέλου τών Ίβήρων (πρβλ. Millet, Mistra, Πίν. 672), εις 
δέ τήν Περίβλεπτον (τοΰ τέλους τοΰ 14ου αίώνος) μέ τήν βάσιν στρογγυλευ- 
μένην από τά δύο μέρη (αυτόθι Πίν. 1202). Εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Μυστι
κού Δείπνου τής ’Όμορφης Εκκλησίας Αίγίνης, χρονολογουμένης τφ 1289 
(βλ. Γ. Σωτηρίου «Ή ό'μορφη εκκλησία Αίγίνης», εν Έπετηρ. Εταιρεία, 
Βυζαντινών σπουδών Τόμ. Β'. 1925, σελ. 243 κέ. πρβλ. αυτόθι καί τόμ 6 1929 
σ. 398), τό πειρούνιον είναι δίχηλον, ως αναφέρει καί ό Weigand, εις δέ τήν 
τοιχογραφίαν τοΰ ναοΰ τοΰ Χελανδαρίου (τοΰ 14ου αίώνος άνανεωμένην 
ίσως τφ 1804) τρίχηλον (βέπε Millet, Monuments de l’Athos, Πίν 68').

Εις τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ Καρανλέκ δέν δύναταί τις ν’ άρνηθή 
ένιαχοΰ μεταγενεστέρας έπισκευάς ή έκ νέου ζωγράφισιν επί τή βάσει τών 
αρχικών τοιχογραφιών, ό δλος δμως χαρακτήρ των είναι παλαιός, διότι καί 
εις τον πλατύν σχηματισμόν τοΰ προσώπου, εις τον όποιον ό Weigand δια
βλέπει σχέσιν μέ μεταγενεστέρας ρωσσικάς εικόνας, καί εις τάς έρυθράς κηλΐ- 
δας τών παρειών καί κυρίως εις τον δλον χαρακτήρα τής τέχνης τό Καρανλέκ 
υπάρχει στενωτάτη συγγένεια προς τά άλλα μνημεία τοΰ 11ου καί 12ου αΐώνος

1 Ή ύπόθεσις, ήν εκφέρει ό Φ. Κουκουλές εις μελέτην του «Γεύματα, δείπνα καί 
συμπόσια τών βυζαντινών» (έν Έπετ. Έτ. βυζ. σπουδών 10ον-1933-σ. 108) ένθα λέγει 
«ίσως νά ώμοίαζον απλώς πρός σουβλιά» άποδεικνΰεται έκ τών μνημείων ακριβής· 
ακριβής δέν είναι μόνον ή παρεχομένη αυτόθι πληροφορία ότι δέν είκονίζονται τοιαΰτα 
έπί μικρογραφιών καί τοιχογραφιών.
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(Καραμπάς, Έλμαλή, Τσαρέγλ), ώστε νά μή άπέχη πολύ αυτών χρονολογικά)?.
"Οσον αφορά όμως εις την χρονολόγησιν τού νεωτέρου ναού τοΰ Τοκάλ 

δφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι τά στοιχεία, τά οποία επισωρεύει δ Weigand 
είναι τόσον ισχυρά ώστε δυσχεραίνεται πλέον ή τοποθέτησις αυτού εις τον 
10ον αιώνα. Εις τό τελευταΐον επιχείρημα, τό όποιον φέρει ό de Jerpli. εις 
την προς τον Weigand άπάντησίντου (La date des plus recents peintures 
de Toquale Kilisse en Cappadoce, έν Orientalia cristiana, τόμ. II Roma, 
1936), δτι το καλύτερον μνημεΐον τής Καππαδοκίας δεν ήδύνατο νά γίνη 
ύπό τουρκικόν ζυγόν και μάλιστα έν επαφή προς την τέχνην τού Βυζαντίου, 
παρατηροϋμεν δτι ή τέχνη εις τό Βυζάντιον κα'ι τάς επαρχίας τού Βυζαντίου 
καί κατά την κατάκτησιν ύπό των Φράγκων κα'ι κατόπιν ύπό των Τούρκων 
δεν άνεκόπη άλλ’ έξειλίχθη βαθμιαίως. ’Άλλως τε ή τεχνοτροπία τών τοιχο
γραφιών τού νεωτέρου ναού τού Τοκάλ είναι μέν έξειλιγμένη, πολύ όμως 
απέχει νά έχη δλους τούς νέους χαρακτήρας τής παλαιολογείου ’Αναγεννήσεως 
τών μεγάλων κέντρων.

”Αν έγίνετο ή συγκριτική έρευνα τής τεχνοτροπίας τών κυριωτέρων 
τοιχογραφιών τών ναών τής Καππαδοκίας (μεταξύ τών οποίων ύπάρχουν 
τόσαι χρονολογημένοι) θά έβοήθει τούτο σπουδαίως εις την κατανόησιν τής 
έξελίξεως τής τέχνης τοΰ αρχαϊκού κύκλου, τά χρονικά δρια τοΰ οποίου ύπερ- 
βαίνουν πιθανώτατα τά καθοριζόμενα ύπό τοΰ συγγραφέως. Ό de Jerph. 
λαμβάνων κυρίως ύπ’ όψιν ομοιότητας ε’ις την Ικλογήν καί διάταξιν τών 
θεμάτων συμπεριλαμβάνει εις τον αρχαϊκόν κύκλον έξειλιγμένας από άπόψεως 
τεχνοτροπίας τοιχογραφίας, καίτοι παρατηρεί τάς διαφοράς. Όμοίως θά ήδύ
νατο νά διακριθή δ κύκλος τών ύφισταμένων την επίδρασιν τής ελληνιστικής 
τεχνοτροπίας τού Βυζαντίου τοιχογραφιών (αγίας Βαρβάρας, τρικόγχου ναού 
τοΰ Ταγκάρ, Καραμπάς, την συνεχιζομένην μέχρι τού Τοκάλ II) καί νά καθο- 
ρισθούν οι χαρακτήρες τής ακμής τής Καππαδοκικής τέχνης εις τούς σταυρο
ειδείς μέ κίονας ναούς, οΐτινες, αν καί είναι βυζαντινοί ώς προς την αρχιτεκτο
νικήν, τά θέματα καί την διάταξιν τών τοιχογραφιών των, παρουσιάζουν έν 
τούτοις εις την τεχνοτροπίαν ύποστολήν τών ελληνιστικών στοιχείων καί πλήρη 
άνάπτυξιν τών εγχωρίων ανατολικών.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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