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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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εξωτερικά! έπιφάνειαι τών ναών κοσμούνται δι’αναγλύφων και τυφλών τόξων.
Δεν θά παρακολουθήσω μεν τον συγγραφέα εις την λεπτομερή περιγρα
φήν τών μνημείων, ήτις καταλαμβάνει μέγα μέρος τοϋ πρώτου τόμου και
συμπληροϋται εις τον δεύτερον, οΰτε εις τάς διεξοδικός τεχνικός κα! εΐκονογραφικός αναλύσεις τών τοιχογραφιών. Θά έκδέσωμεν δμως διά βραχέων τά
πορίσματα εις α τον ήγαγον αί αναλύσεις αΰταί.
Την ακμήν τής τέχνης εις τήν περιοχήν αυτήν ό συγγραφεύς εξηγεί από
τό περιβάλλον καί τάς ίστορικάς συνθήκας, αΐτινες εδημιουργησαν ανεξάρτη
τον κέντρον εις τό όποιον ή τέχνη εΰρε πρόσφορον έδαφος, ινα άναπτυχθή
καί εξελιχθή από τού δευτέρου ήμίσεος τοϋ 140” μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 17ου
αϊώνος. Ή ζωγραφική τής περιόδου ταυτης αναπτύσσεται εκ παραλλήλου
προς τάς ά'λλας τέχνας καί δυναται νά διαιρεθή εις τρεις έποχάς.
Ή πρώτη εκτείνεται από τοϋ 1480 μέχρι τοϋ 1540 καί είναι ή σπουδαιοτέρα. Δυστυχώς αί παλαιότεραι τοιχογραφίαι τής πρώτης ταυτης εποχής
έ'χουσι κατά τό πλεΐστον έξαφανισθή, ιδέαν δμως αυτών μάς δίδουν, κατά
τον συγγραφέα, τά έργα τής μικροτεχνίας.
Ή δευτέρα εποχή περιλαμβάνει τήν πεντηκονταετίαν μεταξύ τοϋ 1540
και 1590 καί δυναται νά θεωρηθή ως συνέχισις τής προηγουμένης, αλλά μέ
τήν εισαγωγήν νέων αντιλήψεων εις τήν τέχνην.
Τέλος τήν τρίτην εποχήν χαρακτηρίζουσιν αί διαρκώς αύξάνουσαι ξέναι
επιδράσεις- αυτή δυναται νά θεωρηθή μάλλον ως εποχή παρακμής.
Ή λεπτομερής έξέτασις τών πολυαρίθμων τοιχογραφιών ήγαγε τον συγ
γραφέα είς τό συμπέρασμα, δτι αΰται είναι έργα πλειόνων τοπικών εργαστη
ρίων χαρακτηριζομένων από ιδίας μεθόδους καί ιδίαν τεχνοτροπίαν.
Ό,τι κυρίως απασχολεί τον συγγραφέα είναι ή καταγωγή τής τέχνης
ταυτης. Παλαιότεροι έρευνηταί εθεώρησαν αυτήν ώς προελθοΰσαν από τήν
τέχνην τής Βλαχίας. Λόγοι καθαρώς τεχνικοί καί εΐκονογραφικοί αποκλείουν
τήν ύπόθεσιν ταυτην. Κατά τον ίδιον τρόπον 6 συγγραφεύς αποκλείει τήν
έξάρτησιν τής Μολδαβικής τέχνης από τήν τέχνην τοϋ 'Αγίου ’Όρους, τής
Βουλγαρίας, τής Σερβίας καί τής Ρωσσίας.
Τήν τέχνην αυτήν τής Μολδαβίας ό συγγραφεύς συνδέει κατ’ ευθείαν
προς τήν τέχνην τής Κωνσταντινουπόλεως, καί δή προς τήν άναπτυχθεΐσαν
εκεί κατά τον 140ν αίώνα. 'Ιστορικά δεδομένα ευνοούν τήν ύπόθεσιν ταυτην,
δπως καί λόγοι γεωγραφικοί, δεδομένου δτι ή Μολδαβία κατά τον 15ον
αίώνα είχε δυο λιμένας είς τήν Μαΰρην Θάλασσαν. Τό συμπέρασμα τούτο
είναι πράγματι λίαν άξιόλογον καί θά ήδΰνατό τις νά τό άποδεχθή άνεπιφυλάκτως, άν δέν ύπήρχον μερικά γεγονότα έχοντα ανάγκην περισσοτέρας έξετάσεως. Τά παλαιότερα Μολδαβικά μνημεία τά διασφζοντα τμήματα τής
αρχικής αυτών διακοσμήσεως ανέρχονται μόλις εις τό δεύτερον ήμισυ ή μάλ
λον τά τέλη τού 15ου αϊώνος. Τό ύπάρχον οΰτω χάσμα εκατόν δλων ετών
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μεταξύ τής Κωνσταντινουπολιτικής τέχνης τοϋ 14ου αιώνος και τών πρώτων
Μολδαβικών τοιχογραφιών ό συγγραφεύς πειράται νά πληρώση διά τών
έργων τής μικροτεχνίας τών σωζομένων ακόμη έν Ρουμανία, τά όποια, κατ’
αυτόν πάντοτε, αντιγράφουν τάς τοιχογραφίας τών εκκλησιών.
Εξαιρέσει όμως Επιταφίων τινών καί ευαρίθμων χειρογράφων, πάντα
τά άλλα άναφερόμενα αντικείμενα ανήκουν εις τον 15ον καί εφεξής αιώνα.
Τά ολίγα όμως ταϋτα κινητά αντικείμενα, δυνάμενα νά εισέλθουν εις τό
Σκευοφυλάκων ενός μοναστηριού καθ’ οιανδήποτε εποχήν, δεν είναι Ικανά,
ως νομίζομεν, νά πληρώσουν τό ύπάρχον χάσμα.
’Αλλά καί τό συμπέρασμα, εις ό καταλήγει ό συγγραφέας, ότι ή Μολδαβική τέχνη είναι ξένη προς την Βουλγαρικήν, Σερβικήν, Ρωσσικήν καί μάλι
στα την 'Αγιορειτικήν, είναι αρκούντως παράδοξον. Θά ήτο δύσκολον νά
φαντασθώμεν την Μολδαβίαν εντελώς άποκεκλεισμένην από τάς επιδράσεις
γειτόνων λαών ορθοδόξων ώς αυτή, οΐτινες μάλιστα, όπως ή Σερβία, είχον
καλλιτεχνικήν παράδοσιν πολύ παλαιοτέραν καί περισσότερον άκμαίαν. Τό
συμπέρασμα δε τούτο είναι ακόμη περισσότερον άπροσδόκητον, όταν έχη τις
προ οφθαλμών, ότι εν τή αρχιτεκτονική τών Ρουμανικών εκκλησιών, καί δη
τής Μολδαβίας, ή έπίδρασις τής Σερβίας άπεδείχθη ήδη κατά τρόπον μη
έπιδεχόμενον αμφιβολίαν χάρις εις τάς τελευταίας εργασίας τών Bals καί
Henry (Premier Recueil Uspenskij 2e Partie Paris 1930 a. 277 κ. εξ.
295 κ.έξ). ’Έπειτα αν λάβη τις ύπ’ όψιν τάς στενωτάτας σχέσεις τής Μολδα
βίας προς τό "Αγιον ’Όρος, όπου αί πλεΐσται τών Μονών καί τά Καθολικά
αυτών άνεκτίσθησαν δαπάναις Βοεβοδών ή έπροικίσθησαν ύπ’ αυτών διά
πλουσίων δωρεών, καί αν έχη προ οφθαλμών τά διαρκή ταξίδια τών αγιο
ρειτών μοναχών εις Μολδαβίαν, είτε προς συλλογήν βοηθημάτων, ε’ίτε καί
δι’ άλλας υποθέσεις τών Μονών, θά ήτο δύσκολον ν’ άποκλείση την έπίδρασιν τής άνθούσης τότε τέχνης τού 'Αγίου ’Όρους, προς τό όποιον οι Βοεβόδαι καί ό Μολδαβικός λαός τοσοΰτον έ'τρεφον σεβασμόν.
’Αλλά πλήν τού 'Αγίου ’Όρους, υπάρχει καί ή κυρίως Ελλάς, προς ήν
θά έπρεπε νά στρέψη τάς συγκριτικός αύτοΰ ερεύνας ό συγγραφεύς.
’Αφορμήν διά μίαν τοιαύτην μελέτην θά ήδύνατο νά λάβη από τάς
διασωθείσας δύο έπιγραφάς, αϊτινες άναφέρουσιν ονόματα ζωγράφων εκ τής
κυρίως Ελλάδος. Εις τήν Μονήν δηλ. τής Ράσκας άναφέρεται περί τό 1592
ό ζωγράφος Σταματέλλος Κωστόνας εκ Ζακύνθου, εις δέ τήν Μονήν Προβοτά ό ζωγράφος Γεώργιος έκ Τρικκάλων κατά τό έτος 1529, όστις καί έζωγράφησε, φαίνεται, τό Καθολικόν αυτής, τοϋ οποίου αί τοιχογραφίαι, όσαι
δέν είναι επισκευασμένοι, διασώζουν Ελληνικός έπιγραφάς.
Είναι αληθές, ότι πάσαι σχεδόν αί πολυπληθείς τοιχογραφίαι τοϋ 15ου
καί 16ου αιώνος αί κοσμοϋσαι τάς εκκλησίας τής Ελλάδος είναι είσέτι ανέκ
δοτοι καί δέν ήτο ούτως εύ'κολον εις τον συγγραφέα νά προβή εις συγκρι-
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τικάς μελετάς. Πάντως, νομίζομεν, δτι μία τοιαύτη συγκριτική εργασία θά
ήδύνατο κατά πολύ νά προαγάγη τό ζήτημα τής καταγωγής τής Μολδαβικής
ζωγραφικής.
Τό τρίτον εκ τών ανωτέρω αναγραφόμενων βιβλίων τοΰ κ. Stefanescu
είναι τμήμα μόνον προσεχώς έκδοθησομένης έκτενεστέρας αυτού εργασίας
περί τών τοιχογραφιών τής Βλαχίας. Έν αύτφ περιγράφονται Βλαχικά τινα
μνημεία και παρέχονται δείγματα τών τοιχογραφιών αυτών. Περί τής δευτέρας δμως ταΰτης εργασίας τοΰ συγγραφέως θ’ άσχοληθώμεν μετά την δημοσίευσιν τοΰ έτοιμαζομένου τόμου.
Τό έργον, τό όποιον άνέλαβεν ό κ. Stefanescu, τής περιγραφής καί τής
άπεικονίσεως πάντων τών τοιχογραφημένων μνημείων τών ευρισκομένων επί
Ρουμανικού εδάφους, είναι πράγματι γιγάντιον καί επισύρει την ευγνωμοσύ
νην τών άσχολουμένων μέ την μεσαιωνικήν τέχνην. Είναι δέ καί κατά τοΰτο
άξιοθαύμαστον, καθ’ δσον οφείλεται καθ’ ολοκληρίαν εις τήν ιδίαν αυτού
πρωτοβουλίαν καί τάς ιδίας αυτού δυνάμεις.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δημητρίον Μηαλάνου, καθηγητοΰ τον Πανεπιστημίου \Αθηνών, Πατρολογία
(οι εκκλησιαστική πατέρες καί συγγραφείς τών οκτώ πρώτων αιώνων).
Έν Άθηναις 1930.

’Άν καί δεν στερούμεθα τοιούτων έργων, ή έκδοσις τής Πατρολογίας
ταύτης έπλήρωσεν άναμφιβόλως κενόν, διότι ή τού Κ. Κοντογόνου, έκδοθεΐσα
έν Άθηναις τώ 1851/3 εις δύο τόμους καί ή τού ’Αποστόλου Χριστοδούλου,
έκδοθεΐσα έν Κων/πόλει τώ 1894 εις ένα τόμον, πραγματεύονται τούς έκκλ.
συγγραφείς μόνον τών τεσσάρων πρώτων εκατονταετηρίδων, ή τοΰ Άναστ.
Διομ. Κυριάκού, έκδοθεΐσα έν Άθηναις τώ 1893, είναι λίαν σύντομος, ή δέ
τοΰ Γ. Δέρβου, έκδοθεΐσα έν τή αυτή πόλει τώ 1903/10 εις τρεις τόμους,
πραγματεύεται τούς έκκλ. συγγραφείς μόνον τών τριών πρώτων εκατονταετη
ρίδων καί είναι λίαν έκτενής. Έκτος τούτου, τοσαύτη είναι ή διεθνής θεολογική κίνησις τών νεωτέρων χρόνων καί μάλιστα έν ταΐς ίστορικαΐς έπιστήμαις,
ώστε, παρά τήν σχετικήν άναχαίτισιν, τήν οποίαν έπέφερεν ό παγκόσμιος
πόλεμος, ταχέως παλαιούνται τά προηγούμενα έργα.
Ή Πατρολογία τοΰ κ. Μπαλάνου άποτελεΐται έκ 38 τυπογραφικών φύλ
λων συνήθους ογδόου σχήματος (σελίδες έν δλω 610) καί προορίζεται μέν
κυρίως διά τούς φοιτητάς, αλλά συγχρόνως καί δι’ εύρυτέραν χρήσιν. Εφόσον
ήτο δυνατόν, ως βάσιν έχει αυτά τά έργα τών έκκλ. συγγραφέων, θεωρεί
δ’ απαραίτητον ό συγγραφεύς τήν ΐδρυσιν σωματείου, έχοντος τήν υλικήν καί
ηθικήν ύποστήριξιν τής Εκκλησίας, προς συστηματικήν έκδοσιν τών αριστουρ
γημάτων τής πατερικής φιλολογίας μετά προλεγομένων καί ερμηνευτικών
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