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τεθέντων, επίσης 38 τής

εύανάγνωστον εις τό Π 310,3% αϊρεϊτ(αι) Π 310,39
(ή άλλως δτε δη) Π 311, 12 μετά] κατά Π.
Επίσης ένδιαφέρουσαι είναι όλίγαι τινές παραλλαγαί των επαναλαμβα
νομένων εις τό δικαστικόν σημείωμα αποσπασμάτων τοΰ Τυπικοΰ.
Αυτά είχον νά παρατηρήσω έν σχέσει προς την έκδοσιν ταΰτην τοΰ
Τυπικοΰ. Ώς έτόνισα εις τήν αρχήν, αί παρατηρήσεις μου αΰται έσκόπουν νά
παράσχουν συμβολήν τινα εις τήν επεξεργασίαν τοιοΰτου είδους κειμένων,
ό'χι δέ νά μειώσουν τήν αξίαν τής εργασίας τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως. Τουναν
τίον θά ηΰχόμην, όπως δ εκδότης τοΰ Τυπικοΰ τοΰ 'Αγ. Μάμαντος φέρη
εις φως και άλλα κείμενα εκ τοΰ πολυτίμου ύπ’ αΰτοΰ διά πολλών ετών συλλεγέντος ύλικοΰ, βέβαιος ών δτι προσφέρει πάντοτε υπηρεσίας εις τήν επι
στημονικήν έρευναν τής ιστορίας μας.
άλλως δτε που

Θεσσαλονίκη, ’Ιανουάριος 1930

Ο. de Jerphanion.

Α. 2ΙΓΑΛΑΣ

S. J. La voix des monuments (notes et etudes

d'archiologie chretienne). Paris, 1930.

Ύπό τον ανωτέρω τίτλον ό σοφός ερευνητής τών εκκλησιών τής Καπ
παδοκίας έξέδωκεν εσχάτως μέγαν τόμον έκ 330 σελίδων, κοσμοΰμενον καί
υπό 63 καλλιτεχνικών έκτος κειμένου εικόνων, ειλημμένων κατά τό πλεΐστον
έκ μνημείων τής Ιταλίας καί Καππαδοκίας, εις τον οποίον συμπεριέλαβε
δέκα καί εξ μελέτας του, δημοσιευθείσας κατά καιρούς εις διάφορα περιοδικά,
έμφανιζομένας ό'μως έν τφ έ'ργφ του τοΰτω ύπό μορφήν νέων έργασιών.
Οί τίτλοι τών έξόχως ένδιαφερουσών μελετών του τούτων είναι:
1)
Αρχαιολογία καί ιστορία τής τέχνης. 2) Ή άνάπτυξις τής εικονογρα
φίας τής Χριστιανικής τέχνης. 3) Νέα ευρήματα έν τή ύπογείφ Ρώμη. 4) Ή
Ραβέννα (παλαιά κυρίαρχος τής Άδριατικής). 5) Τό Θεοδοσιανόν κιονόκρανον. 6) Επ’ ευκαιρία τής κύλικος τής ’Αντιόχειας (παλαιοχριστιανική ή Βυζαν
τινή τέχνη;). 7) Ή παράστασις τοΰ σταυροΰ καί τοΰ έσταυρωμένου εις τήν
άρχαίαν Χριστιανικήν τέχνην. 8) Επιφάνεια καί Θεοφάνεια (ή βάπτισις τοΰ
Χριστοΰ εις τήν λειτουργίαν καί τήν Χριστιανικήν τέχνην). 9) Οι δώδεκα
’Απόστολοι είς τήν Χριστιανικήν εικονογραφίαν. 10) Ό ρόλος τής Συρίας
καί Μικράς ’Ασίας εις τήν διαμόρφωσιν τής Χριστιανικής εικονογραφίας (οί
Καππαδοκικοί κύκλοι). 11) Τά ονόματα τών τεσσάρων συμβολικών ζώων καί
ή λειτουργική ερμηνεία τοΰ Ψευδογερμανοΰ. 12) Ό είκονογραφικός κύκλος
τοΰ Sant Angelo in Formis, 13) Ίταλοβυζαντινόν κιβωτίδιον τοΰ ΙΓ'
αιώνος. 14) Φαμαγούστα.—’Αναμνήσεις έκ τοΰ πολέμου. 15) Πώς οφείλει νά
είναι έν έγχειρίδιον τής Χριστιανικής έπιγραφικής καί 16) Πόθεν προέρχε
ται ή διαφορά μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ καί τοΰ Λατινικοΰ Πάσχα (σύντομος
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ιστορία τοΰ Πασχαλίου). Έν τελεί παρατίθενται: εύρετήριον καί πίνακες περιε
χομένων καί εικόνων.
Έκ των αξιόλογων τούτων μελετών αί τρεις ύπ’ άριθ. 1,7 καί 8 άνεκοινώθησαν εις διαλέξεις, τρεις ά'λλαι έδημοσιεύθησαν επ’ ευκαιρία αξιόλο
γων έργων, ως βιβλιοκρισίαι, άναλύουσαι ώρισμένα σημεία, ατινα καί συμπληρώνουσιν: αΰται είναι ή ύπ5 άριθ. 2, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον ως
βιβλιοκρισία του έργου τοΰ Brehier, L’art chretien, son developpement
iconographique des origines a nos jours, Paris, 1918, ή ύπ’άριθ. 10, εξ
αφορμής τοΰ εκτενέστατου έργου τοΰ G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile etc. Paris, 1916, καί ή ύπ’άριθ. 15 ως βιβλιοκρι
σία τοΰ έργου τοΰ Kaufmann, Handbuch der altchr. Epigraphilc, Frei
burg, 1917.
’Αξιόλογος είναι επίσης ή ύπ’ άριθ. 3 μελέτη του, ένθα δίδονται σύντο
μοι πληροφορίαι περί τών κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν σπουδαιότατων
ανακαλύψεων τής Viale Manzoni, δπου εις ύπόγεια στρώματα άνευρέθησαν
πλεΐσται τοιχογραφίαι μέ πρόσωπα καί σκηνάς τοΰ Γ' αίώνος άνήκουσαι εις
οπαδούς γνωστικών αιρέσεων, περί τών οποίων διέλαβεν έκτενώς έν τώ έργφ
του ό Gecchelli, (Ipogee eretici e sincretici di Roma, Roma, 1928),
καθώς καί περί τών άνασκαφών τοΰ αγίου Σεβαστιανού καί περί τής άποκαλύψεως τοΰ κοιμητηρίου τοΰ Παμφίλου.
Καί αί λοιπαί μελέται είναι επιτυχείς διατριβαί τοΰ συγγραφέως, οΐον ή
ύπ’ άριθ. 5, ένθα προσάγεται πλήρης σειρά τών ύπαρχόντων Θεοδοσιανών
κιονόκρανων εις τήν Κωνσταντινούπολή καί εις πάσας τάς χώρας τής Μεσο
γείου, εξαιρέσει τών άφθονούντων εις τάς Έλληνικάς χώρας, περί τών οποίων
— ώς μη δημοσιευθέντων κατά τό πλεΐστον — δεν είχε γνώσιν ό συγγραφεύς,
ομοίως ή ύπ’ άριθ. 6 μελέτη περί τής κύλικος τής ’Αντιόχειας, περί τής
οποίας έχει εκτενέστερον άλλαχοΰ διαλάβει ό ίδιος (Le calice d’Antioche,
Rome, 1926). Εις τήν προκειμένην μελέτην κάμνει κυρίως διάκρισιν τοΰ
διακόσμου μεταξύ Δ' καί ζ" αίώνος.
’Επιτυχής ομοίως είναι ή ύπ’ άριθ. 12 μελέτη, ήτις συμπληρώνει τήν
εικονογραφίαν καί διορθώνει λάθη τινά τών: Brehier, Kraus καί Dobber,
οΐτινες έξήτασαν τάς σπουδαίας τοιχογραφίας τοΰ S. Angelo in Formis,
τάς άναγομένας εις τον ΙΑ' αιώνα, — ή ύπ’ άριθ. 13 μελέτη του περί ενός
Ίταλοβυζαντινοΰ κιβωτιδίου τοΰ ΙΓ' αίώνος, δπερ είναι ξύλινον καί έζωγραφημένον, δπως αί φορηταί εικόνες. Έκ τών επί τοΰ κιβωτιδίου τούτου
εζωγραφημένων αγίων ανάγεται τοΰτο εις τον ΙΓ' αιώνα, έκ δέ τής εικονογρα
φίας καί τεχνοτροπίας τών σκηνών θεωρείται δικαίως έ'ργον Ίταλοΰ άκολουθήσαντος τήν maniera byzantina — καί τέλος αί ύπ’άριθ. 14 καί 16 μελέται,
έν αίς δ σ. έκθέτει άναμνήσειςκαί κάμει σύντομον ιστορίαν τοΰ Πασχαλίου.
Έξ δλων τών συντόμων τούτων μελετών τοΰ G. de Jerplianion γίνε-
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ται φανερόν πόσον είναι οΰτος γνώστης τών πολλών προβλημάτων τής Χρι
στιανικής τέχνης, ή δέ είδίκευσις αυτού είς τήν εικονογραφίαν τής ’Ανατο
λής συντελεί άναμφισβητήτως είς το να προσφέρη άξιολόγους συμπληρώσεις.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1) /.

D.

Stefanescu.

L ’ evolution de Ια peinture religieuse en Buco-

vine et en Moldavie depuis les origines jusqu’au XIX siecle. Paris
1928 (Orient et Byzance II). Μετά

λευκώματος εξ 96 φωτοτυπικών

πινάκων.

2)

Τοΰ αντοϋ

L’evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en

Moldavie. Nouvelles rechdrches. Etude iconographique. Paris 1929
(Orient et Byzance

VI) Μετά

λευκώματος εξ 60 πινάκων, ών δύο

έγχρωμοι.

3)

Τοϋ αύτον. Contribution a Vέtilde des peintures murales

Valaques

(Transylvanie, district de Vdlcea, Tarqoviste et region de Bucarest).
Paris 1928 (Orient et Byzance III). Μετά 10 πινάκων.

Τά μεσαιωνικά μνημεία τής Ρουμανίας έχουσιν εσχάτως προσελκυσει
την προσοχήν τών περί την Βυζαντινήν τέχνην άσχολουμένων, σειρά δέ όλη
σχετικών δημοσιευμάτων ειδεν από τινων ετών τό φώς μεταξύ τών οποίων
τήν πρωτίστην θέσιν κατέχει τό βιβλίον τών Jorga καί Beds L’art Roumain (Paris 1923). Έν ω όμως ή αρχιτεκτονική, ιδίως μετά τάς εργασίας
τοΰ Bals, είναι ήδη αρκετά γνωστή, απεναντίας ή ζωγραφική ελάχιστα μέχρι
τοΰδε έμελετήθη. Τό κενόν τούτο προτίθενται νά πληρώσουν τά βιβλία τού
κ. Stefanescu. Είς τό πρώτον εξ αυτών ό συγγραφεύς δίδει γενικήν εικόνα
τής ζωγραφικής τών εκκλησιών τής Βουκοβίνας καί τής Μολδαβίας, είς δέ τό
δεύτερον συμπληρώνει τήν περιγραφήν τών μνημείων καί προβαίνει είς τήν
είκονογραφικήν άνάλυσιν τών διασφζομένων πολυαρίθμων τοιχογραφιών.
Τά παλαιότερα τών μνημείων τούτων τής Μολδαβίας ανέρχονται μόλις
είς τον 15ον αιώνα, καί δή είς τό δεύτερον αυτού ήμισυ. Λόγοι πολιτικοί καί
περιπέτειαι ιστορικά! δέν έπέτρεψαν τήν είς παλαιοτέρους χρόνους άνθησιν
τής τέχνης εις τάς χώρας ταύτας. Ό 16ος κυρίως αιών αποτελεί τήν ακμήν
τής τέχνης εις τήν περιοχήν ταύτην καί εις αυτόν ανήκουν αί πλεΐσται τών
διασωθεισών τοιχογραφιών, πολλαί τών οποίων επεσκευάσθησαν κατά τούς
έπακολουθήσαντας αιώνας. “Ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει τά μνημεία ταΰτα είναι
ή διά τοιχογραφιών διακόσμησις καί τών εξωτερικών αυτών επιφανειών. Ή
εξωτερική αύτη διακόσμησις, τής οποίας είναι άγνωστος ή καταγωγή, ανα
φαίνεται μόνον κατά τον 160ν αιώνα καί δέν έπιζή αυτού. Κατά τον 17ον
αιώνα περιορίζεται είς μεμονωμένος τινάς μορφάς αγίων, εν φ αΐ μεγάλαι
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