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ταύτην αΰτοΰ, ως προελθοΰσαν έξ επιπόλαιας και εσπευσμένης αναβολής προς 
to τοΰ Φιλοπόνου έργον (p. XI). Ή και άλλοτε όμως υπό Εβραίων σοφών 
γενομένη κατά τοΰ Θωμά κατηγορία επί εΰρεία ΰπ’ αΰτοΰ χρησιμοποιήσει 
φιλοσοφικών μελετών Εβραίων ραββίνων τής Ισπανίας, δεν επιτρέπει, διά 
τήν απαλλαγήν τοΰ Doctor angelicus από τής επί λογοκλοπία μομφής, νά 
δεχθώμεν, άνευ άλλης άποδείξεως, τήν κατά τοΰ Σχολαρίου επί έπιπολαιότητι 
καί σπουδή περί τήν κρίσιν κατηγορίαν τών εκδοτών αΰτοΰ. Ή άπειρος 
αγάπη καί ό θαυμασμός τοΰ Σχολαρίου προς τον μέγαν σχολαστικόν, τον 
όποιον οΰτω ζωηρώς υπερασπίζει κατά τών φραγκισκανών θεολόγων τοΰ ιε' 
αίώνος, δεν έπέτρεπεν εις αυτόν νά έπιρρίψη ούτως έπιπολαίως καί επί τή 
βάσει ενδείξεων δήθεν «aussi legers que trompeurs», τοιαΰτην βαρεΐαν 
μομφήν κατά τοΰ άνυποκρίτως θαυμαζομένου ύπ’ αΰτοΰ Θωμά.

ΑΔ. Ν. ΔΙΛΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής

G. de Jerphanion. Les eglises rupestres de Cappadoce (une nouvelle 
province de Γ art byzantin), Paris, 1982 (Texte de tome premiere- 
deuxieme partie). Κείμενον εκ πελ. 615 μετά 65 εικόνων. Εις τήν 
πείράν — τόμ. 5°' — τών έκδόαεων τής Haut-Commissariat de la 
Republique frangaise en Syrie et au Liban.

Ή έκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ πρώτου τόμου, δι’ οΰ 
συμπληροΰται ή περιγραφή καί ερμηνεία τών έκδοθέντων τφ 1925 καί 1928 
άξιολογωτάτων λευκωμάτων μετά τών ε’ικόνων τών υπογείων ναών τής 
Καππαδοκίας, είναι εΰπρόσδεκτον βοήθημα διά τούς άσχολουμένους μέ τήν 
βυζαντινήν τέχνην, διά τήν έξέλιξιν τής οποίας σημαντικήν θέσιν έχουν 
πλέον καταλάβει τά καππαδοκικά μνημεία (πρβλ. καί ήμετέρας βιβλιοκρισίας 
έν Έπετηρ. τής Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. Γ', 1926, σ. 345 καί τόμ. 
Τ', 1929, σ. 406 κ. I.).

Ό ακαταπόνητος ερευνητής τών μνημείων τούτων εις τον προτασοό- 
μενον πρόλογον τοΰ έργου του, ένθα εκθέτει τάς νεωτάτας συμπληρωματικός 
έρευνας κατά τάς έκδρομάς του εις Καππαδοκίαν κατά τά έτη 1926—1927 
μετά συγκινήσεως ενθυμείται τον έκριζωθέντα ελληνικόν πληθυσμόν καί 
αναφέρει τάς έπελθούσης ήδη καταστροφάς εις τούς παλαιούς ναούς, (τών 
περιοχών Σινασοΰ, Djemil καί Gueuremi). Λυπηροτέρα ακόμη είναι ή 
μετατροπή εις περιστερεώνας δύο έκ τών μεγαλυτέρων καί σπουδαιοτέρων 
καί διά τήν αρχιτεκτονικήν των, όπως καί διά τάς έν αΰταΐς τοιχογραφίας 
καππαδοκικών έκκλησιών Elmele Kilisse, Qaranleq Kilisse καί καθεξής. 

Ό πατήρ de Jerphanion εις τό κείμενον τοΰ β'. τούτου μέρους τοΰ Α',
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τόμου εξετάζει τον νέον ναόν τοΰ Toquale, τούς τρεις σταυροειδείς μέ τροΰλλον 
ναούς: Qaranleq, Elmale και Tchareqle, τους εξ επιγραφών χρονολογού
μενους ναούς τοΰ Tchauch - In και διάφορα παρεκκλήσια περί τους ναούς 
αυτούς καί τάς περιοχάς τοΰ Zilve, ένθα και ό τάφος τοΰ Συμεών Στυλίτου 
Gulli Dere. Των μνημείων τούτων εξετάζεται ή αρχιτεκτονική καί περιγρά- 
φονται έκτενώς αί άξιολογώταται τοιχογραφίαι των, ών γίνεται ή ερμηνεία 
από άπόψεως: διατάξεως, κύκλων εικονογραφίας καί τεχνοτροπίας. Καίτοι δέ 
ό σ. άγγέλει δτι εις νέον ιδιαίτερον τόμον πρόκειται νά κάμη εύρεΐαν συγ
κριτικήν έρευναν καί χρονολόγησιν, δεν παραλείπει καί εις τον περιγραφικόν 
τοΰτον τόμον νά κάμη τάς σπουδαιοτέρας συγκρίσεις καί νά δώση χρησιμω 
τάτας χρονολογίας, τοσοΰτο μάλλον καθ’ δσον περί τοΰ σπουδαιοτάτου ζητή
ματος, τής χρονολογίας των μνημείων, είχε κάμει ό σ. λίαν ένδιαφέρουσαν 
άνακοίνωσιν καί είς τό έν Άθήναις συνελθόν τω 1930 Γ'. Διεθνές Συνέ- 
δριον των βυζαντινών σπουδών, δημοσιευθεισαν έν Echos d’ Orient, τόμ. 
34 (1931) Ν° 161 σελ. 5-27 υπό τήν επιγραφήν: «La chronologic des 
peintures de Cappadoce».

"Ενεκα τής σπουδαιότητος, τήν οποίαν ενέχουν διά τήν καθόλου ιστο
ρίαν τής βυζαντινής ζωγραφικής αί καππαδοκικαί τοιχογραφίαι, παρέχομεν 
άνάλυσίν τινα τής εργασίας τοΰ πατρός de Jerphanion.

Ό συγγραφεύς είς τό νέον του έ'ργον συσχετίζει τάς λαμπράς τοιχογρα
φίας έν Toquale (αΐτινες είναι πλουσιώτεραι είς τάς σκηνάς έν συγκρίσει 
προς τόν αρχαϊκόν κύκλον τον έξετασθέντα εις τό πρώτον μέρος τοΰ τόμου 
τούτου καί πολύ άνώτεραι από απόψεως τεχνοτροπίας) προς τά έλεφαντοστά 
τοΰ 10-11ου αίώνος τής σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως καί χρονολογεί 
αύτάς ως έργα τών μέσων τοΰ 10°” αίώνος. Είς τήν χρονολόγησιν αυτήν 
βοηθεΐται ό σ. από τάς τοιχογραφίας τοΰ Tchauch-In τάς ακριβώς χρονο
λογουμένας είς τό έτος 964 ένεκα τής έπιγραφής καί τών προσωπογραφιών 
τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου καί τής Θεοφανοΰς έν τή άψΐδι τής προθέσεως.

Τάς τοιχογραφίας τοΰ Ναοΰ τοΰ Tchauch-In, αν καί κατωτέρας από 
άπόψεως τεχνοτροπίας, θεωρεί ό π. de Jerphanion ως έξαρτωμένας ίσχυ- 
ρως εκ τής τοιχογραφήσεως τών δύο ναών τοΰ Toquale, διό καί αί τοιχο- 
γραφίαι τής νέας έκκλησίας τοΰ Toquale πρέπει νά προηγήθησαν ολίγα 
έτη τοΰ Tchauch-In.

Αί άξιολογώταται. τοιχογραφία τών τριών σταυροειδών μέ κίονας καί 
τρούλλους ναών (Qaranleq, Elmale καί Tchereqle) έξαρτώνται καθαρώτε- 
ρον άκόμη άπό τήν Κωνσταντινούπολην δπως καί ή άρχιτεκτονική των. Αί 
σκηναί είναι μεμονωμένοι καί δχι συνεχείς είς ζώνας, ή δέ τεχνοτροπία δει
κνύει πολλήν ομοιότητα προς τά έργα τής μνημειώδους τέχνης τοΰ 12ου αϊώ- 
νος τοΰ Βυζαντίου, διετηρεΐ δέ έλαχίστους άπό τούς καθαρώς καππαδοκικούς 
χαρακτήρας.
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Εις to σημεΐον όμως τούτο θά επιτροπή νά παρατηρήσωμεν, δτι, αν 
και εν συγκρίσει προς τον αρχαϊκόν κύκλον τής Καππαδοκίας αί τοιχογρα- 
φίαι των τριών σταυροειδών ναών δεικνύουν πολύ άνωτέραν και σοφωτέραν 
τέχνην, καθ' εαυτά δμως τα καππαδοκικά ταϋτα έργα έχουν τούς χαρακτήρας 
τής γραφικότητος, τής χάριτος, τών ορθών αναλογιών, τής εύρΰτητος τής 
συνθέσεως και τοϋ προοπτικού βάθους εις πολύ μικρόν βαθμόν, επικρατούν 
δέ εις ταύτα οι χαρακτήρες εκείνοι, τούς οποίους έσυνηθήσαμεν νά λέγωμεν 
ανατολικούς, ήτοι: συμμετρία και Ισχυρά διακοσμητικότης καί εις την διάταξιν 
καί εις τά πρόσωπα, τονισμός διά τού μεγέθους τού κυρίου προσώπου, 
μετέωροι στάσεις, άτινα παρατηρούμεν καί εις τήν βυζαντινήν τέχνην τής 
’Ιταλίας τον 11ον καί 12ον αιώνα. Ή έλλειψις ξηρότητος, οί βαθμιαίοι ενια
χού τόνοι καί ή καλή σχεδίασις τού γυμνού είναι φανεροί επιδράσεις τοϋ 
Βυζαντίου, εν τούτοις οί χαρακτήρες ούτοι δέν είναι αρκετοί διά νά συνδέσω- 
μεν απολύτως τά καππαδοκικά ταύτα έργα μέ τήν ελληνιστικήν τέχνην τής 
πρωτευούσης, διότι τότε χάνομεν τό μέτρον τής συγκρίσεως.

Πλήν τής τόσον πολυτίμου πλήρους καί εκτενεστάτης σειράς τών ευαγ
γελικών σκηνών τών ναών τούτων τής Καππαδοκίας τού ΙΟ0” καί 11ου αίώ- 
νος σπουδαίοι ένεκα τής άρχαιότητός των είναι καί άγιογραφικαί σκηναί εκ 
τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου Βασιλείου εις τον ναόν τού Toquale τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου εις τον ναόν τοϋ Qaranleq καί τού Συμεών τοϋ Στυλίτου εις τό 
έπ’ όνόματι αυτού παρεκκλήσιον παρά τό Zilve.

Άξιολογώτατον είναι τέλος τό πλουσιώτατον επιγραφικόν υλικόν τών 
ναών τούτων, δπερ εξετάζεται υπό τού π. de Jerph. μετά παραδειγματικής 
ακρίβειας από άπόψεως παλαιογραφίας, ορθογραφίας καί περιεχομένου- 
πλεΐσται τούτων αποδίδονται καί μέ πανομοιότυπα.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ch. Diehl, La peinture byzantine, Paris, 1932. (’Ev tfj σειρά τών υπό 
την διεΰθυνσιν τον Diehl δημοσιευμάτων της Histoire de Γ art byzan- 
tin, χορηγία τής Academie des Inscriptions et Belles lettres-Fon- 
dation E. Plot-υπό τοϋ εκδοτικού οίκου G. Van Oest). Εις σχήμα 4ov 
κείμενον εκ σελ. 115 και εικόνες, εκτός κειμένου, εις 97 πίνακας.

Ό Ch. Diehl, ό γνωστότερος παρ’ήμιν ξένος βυζαντινολόγος, τόν όποιον 
πρό τίνος καί ή ’Ακαδημία ’Αθηνών άνεκήρυξε ξένον εταΐρον, διά τάς ρεγά
λας υπηρεσίας του προς τήν μετά τού Βυζαντίου συνδεομένην έρευναν καί 
τήν προς τήν Ελλάδα αγάπην, επλούτισεν εσχάτως τόν κύκλον τών βυζαντι
νών σπουδών διά νέου συνολικού περί τής βυζαντινής ζωγραφικής έργου.
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