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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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Εις τό νέον τούτο βιβλίον του ό Diehl αναπτύσσει την έξέλιξιν τής 
βυζαντινής ζωγραφικής εις τά τρία αυτής είδη, ήτοι εις τοιχογραφίας και 
μωσαϊκά, εις μικρογραφίας χειρογράφων και εις φορητάς εικόνας, δημιουρ
γών ούτω τρία κεφάλαια, ένθα εκθέτει μέ συντομίαν κα'ι θαυμαστήν καλλιέ
πειαν, ζωηρότητα κα'ι ακρίβειαν καί μέ εκλεκτήν καί άφθονον εΐκονογράφησιν 
δ,τι καλύτερον έχει να επίδειξη ή βυζαντινή τέχνη.

Ή διάταξις τής ύλης έχει ούτω: προτάσσεται κεφάλαιον, ένθα εκτίθενται 
τά θέματα καί αί πηγαί τών θρησκευτικών παραστάσεων, ή διάταξις 
αυτών κατά τάς διαφόρους έποχάς ή κατά τούς μεγάλους σταθμούς των, 
ή έξέλιξις τής τεχνοτροπίας τών βυζαντινών μωσαϊκών καί τοιχογρα
φιών, μέ χαρακτηρισμούς τής τέχνης εκάστης περιόδου καί μέ παράθεσιν 
δλης τής σειράς τών κυριωτέροον γνωστών μνημείων, καθ’ ήν ό συγγραφεύς 
λαμβάνει ύπ’ δψιν καί τάς νεωτέρας εκδόσεις (Ρωσσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας 
καί Ελλάδος), έξ ών προέρχονται καί πολλαί έκ τών λαμπρών εικόνων ας 
παραθέτει. ’Ακολουθεί τό περί βυζαντινών μικρογραφιών κεφάλαιον μέ 
τήν έξέτασιν τών σχετικών προς αύτάς προβλημάτων, καί τέλος επιτάσσεται 
τό περί φορητών εικόνων κεφάλαιον.

Ή μέθοδος τού βιβλίου είναι αξιόλογος. Τό σύντομον κείμενον ανα
πτύσσεται χωρίς νά διακόπτεται από περιγραφάς καί παραπομπάς τών εικό
νων, αϊτινες είναι συγκεντρωμένοι εις πίνακας εις τό τέλος, προηγείται δέ τών 
πινάκων σύντομος περιγραφή εκάστου. Είς τάς εικόνας έγένετο ή άρίστη 
δυνατή εκλογή τών σπουδαιοτέρων καί άντιπροσωπευτικωτέρων μνημείων 
τών διαφόρων χωρών καί εποχών, θίγονται δέ καί τά προβλήματα τών σχο
λών, τής σχέσεως ’Ιταλίας καί Βυζαντίου κλπ.

Ούτω τό νέον βιβλίον τού Ch. Diehl είναι από τά άρτιώτερα γενικά 
έργα περί βυζαντινής τέχνης, δπερ είδεν εσχάτως τό φώς, προωρισμένον 
δι’ εύρύτερον αναγνωστικόν κοινόν καί γεγραμμένον μέ τήν άνεγνωρισμένην 
ζωηρότητα καί τό αριστοτεχνικόν ύφος τού συγγραφέως.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

G. Bats, Les eglises et les monasteres moldaves des XVII-XVII s. 
Bucarest, 1933 (Κείμενον ρονμανιστί οελ. 594 κα'ι περίληψις γαλλιστί 
σελ. 43, μετά 1035 σχεδίων και εικόνων, εντός τον κειμένου).

Ό γνωστός ρουμάνος ακαδημαϊκός άρχιτέκτων καί ιστορικός τής τέχνης 
κ. Bals, δστις έχει πλουτίσει τά ρουμανικά γράμματα διά σπουδαιοτάτων 
μέχρι τοΰδε μελετών άναφερομένων κυρίως είς τήν αρχιτεκτονικήν τών παλαιών 
μνημείων τής Ρουμανίας, αλλά καί ά'λλων χωρών τής Χερσονήσου τού Αίμου 
(ώς τών μνημείων: Μεσημβρίας, ’Άθω κλπ.), συνεχίζων τάς έρεύνας του περί
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