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μεγάλοι ίεράρχαι και θεολόγοι (Μελέτιος ό Πηγάς, Μάξιμος ό Μαργουνιος, 
Γεώργιος Μαραφαράς), ένθεν δέ άναδιοργανοΰται ό μοναχικός βίος και ακμά
ζει ή τέχνη (Γαβριήλ Πανιόγαλος, οικογένεια Τζαγκαρόλων κλπ.).

Παρά τά μειονεκτήματα του ταΰτα, τό βιβλίον τοϋ δρ. Ξηρ., τό πρώτον 
επί τοΰ ειδικοί τουτου θέματος, παρέχει εις τον μελετητήν πληθύν άξιολόγων 
πληροφοριών καί ειδήσεων, εις τό β' μέρος του δέ άναπληροΐ παρ’ήμΐν την 
έλλειψιν βιβλίου αντικειμενικοί περί τής εκκλησίας τής Κρήτης επί Ενετο
κρατίας, αφοί τό βιβλίον τής Eva Tea (ίταλιστί), κρίνεται ευνοούν τήν 
ένετικήν τών πραγμάτων άντίληψιν.

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΙΣ

1. D. Stefanescu, La peinture religieuse en Valachie et en Transylva- 
nie, depuis les origines jusqu’au XIXe siecle, Paris, 1932. (Kv τ\\ 
σειρά Orient et Byzance, VIII). Κείμενον εκ 439 σελίδων μετά 30 
φωτοτυπικών πινάκων και 1 εγχρώμου. Λεύκωμα (έκδοθεν τώ 1930) 
έξ 96 φωτοτυπικών πινάκων και 4 εγχρώμων.

Ό κ. Stefanescu συνεχίζων τήν από τοΰ 1928 άρξαμένην δημοσίευσιν 
πάντων τών τοιχογραφημένων μνημείων τής Ρουμανίας (βλ. Επετηρίδα τής 
'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, VII, 1930, 407 κ.έξ.) εξέδωκεν ήδη τόν 
τελευταΐον τόμον τοΰ έργου του, τόν περιλαμβάνοντα τάς Εκκλησίας τής 
Βλαχίας καί τής Τρανσυλβανίας. Περί τών μνημείων τών επαρχιών τούτων 
τής Ρουμανίας ό κ. S. είχεν ήδη δημοσιεύσει μικράν περιληπτικήν μελέτην 
(I. Stefanescu, Contribution a l’etude des peintures murales vala- 
ques, Paris, 1928 [Orient et Byzance, III] 90 σελίδες κειμένου μετά 10 
φωτοτυπ, πινάκων) λίαν δμως ατελή. Ό νίν έκδοθείς τόμος περιλαμβάνει 
λεπτομερή περιγραφήν πάντων τών μνημείων τών δυο τούτων Ρουμανικών 
επαρχιών, τά οποία πράγματι παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον.

Ή Βλαχία περιέχει πολύ μεγαλυτερον αριθμόν διακεκοσμημένων Εκκλη
σιών από τήν Μολδαβίαν καί τήν Βουκοβίναν, τά μνημεία τών οποίων ο 
συγγραφείς έμελέτησεν εις προηγουμένους τόμους τής δημοσιεΰσεώς του· 
Άλλ’ αν ό αριθμός είναι μεγαλύτερος, ή ποιότης καί ή καλλιτεχνική αξία 
τών μνημείων τούτων είναι άναμφιβόλως πολύ κατωτέρα τών Μολδαβικών και 
τών τής Βουκοβίνας. Έξαίρεσιν μόνον κάμνει ή ηγεμονική Εκκλησία τού 
'Αγ. Νικολάου έν Curtea de Arges, τό παλαιότερον εκ τών διασωύέντων 
μνημείων τής Βλαχίας καί γνωστόν ήδη από τήν εις αυτό άφιερωμένην έκδο- 
σιν τήν γενομένην από τήν Επιτροπήν τών ιστορικών μνημείων τής Ρουμα
νίας καί από πολλάς μελέτας με αυτό σχετιζομένας. Αί τοιχογραφίαι τής
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Εκκλησίας ταύτης, περί τής οποίας εκδίδει προσεχώς ιδίαν μελέτην δ κ. 
Ο. Tafrali, είναι διαφόρων εποχών. Αί αρχαιότεροι καί αί περισσότερον 
ένδιαφέρουσαι ανήκουν εις τον 14ον αιώνα κα'ι είναι έργον Ελλήνων τεχνι
τών, ως εξάγεται από τάς έπ’ αυτών ελληνικός έπιγραφάς, ών πολλαΐ κατά 
τάς διαφόρους έπισκευάς άντικατεστάθησαν υπό σλαβικών. Ή φαινομενική 
όμοιότης τών τοιχογραφιών τούτων προς τα περίφημα ψηφιδωτά τής Μονής 
τής Χώρας (Καχριέ-Τζαμί) έν Κων/πόλει ήγαγε τούς πρώτους έξετάσαντας 
αύτάς εις τό συμπέρασμα δτι οί ζωγραφήσαντες τον Ναόν τής Curtea de 
Arges αντέγραψαν τά ψηφιδωτά ταϋτα ή μνημεΐόν τι άνάλογον. Τά επί τοϋ 
προκειμένου συμπεράσματα τού κ. S. είναι άξια πολλής προσοχής. Κατ’ αυτόν, 
αί τοιχογραφίαι τοΰ 14°·“ αϊώνος άνήκουσιν είς τρεις διαδοχικός έποχάς 
ζωγραφήσεως, έξ ών αί τής μιας μόνον σχετίζονται οπωσδήποτε μέ τά ψηφι
δωτά τής Μ. τής Χώρας, αί δέ τών άλλων εποχών παρουσιάζουν αναλογίας 
προς τάς τοιχογραφίας τής Σερβίας, τοΰ Μυστρά και τοΰ 'Αγίου ’Όρους. 
Νομίζω δτι γενικώτερον θά ήδΰνατό τις νά εϊπη δτι αί τοιχογραφίαι αύται 
ανήκουν είς την σχολήν τής Κων/λεως, τήν κοινώς καλουμένην Μακεδονικήν.

Είς τον 14ον αιώνα ανήκουν, πλήν τοΰ Ναοΰ τής Curtea de Arges, 
καί ολίγα ακόμη μνημεία διασώζοντα λείψανα τής από τών χρόνων τούτων 
διακοσμήσεως αυτών, επίσης δλίγαι τοιχογραφίαι τοΰ 15°° αϊώνος, πολυά
ριθμα δέ μνημεία τοΰ 16ον 17ου καί 18ου αίώνος.

Αί τοιχογραφίαι τών Εκκλησιών τής Βλαχίας σχετίζονται, κατά τά συμ
περάσματα τοΰ συγγραφέως, προς τήν τέχνην τοΰ Μυστρά καί τής Σερβίας, 
όλιγώτερον δέ προς τήν τής Κων/πόλεως. Ή τελευταία έν τοΰτοις αυτή παρα
τήρησε; τοΰ Σ. είναι ίσως δχι απολύτως ακριβής, δεδομένου δτι τήν ζωγρα
φικήν τής Κων/πόλεως ελάχιστα γνωρίζομεν, ελλείψει μνημείων, άφ’ ετέρου 
δέ είναι γνωστόν δτι κάί ή Σερβία, καί ό Μυστράς ανήκουν είς τήν κοινώς 
καλουμένην Μακεδονικήν Σχολήν ήτις, ώς άποδεικνύουν αί τελευταΐαι έρευ- 
ναι, πηγάζει από τήν Κων/πολιν καί διαδίδεται είς τά Βαλκάνια διά τής 
Θεσσαλονίκης.

Προς διαφορετικός εντελώς επιδράσεις καί μέ άλλα προβλήματα σχετί
ζονται αί τοιχογραφίαι τών Εκκλησιών τής Τρανσυλβανίας, αί όποϊαι ελάχι
στα μέχρι τοΰδε είχον μελετηθή.

Άρχιτεκτονικώς τά παλαιότερα τών μνημείων τούτων, άνερχόμενα είς 
τον 13°ν αιώνα, ανήκουν είς τήν Ρωμανικήν καί τήν Λομβαρδικήν τέχνην, 
τά δέ μεταγενέστερα έχουν τό σχήμα συνθέτου βασιλικής ισχυρότατα επηρεα
σμένης από τήν αρχιτεκτονικήν τής Δύσεως. Τά παλαιότερα έκ τών μνημείων 
τούτων διασώζουν λείψανα μόνον τής διά τοιχογραφιών διακοσμήσεως αυτών. 
"Αν κρίνη τις από τά δείγματα, τά όποια παρέχει ό Σ. είς τούς φωτοτυπικούς 
πίνακας τοΰ κειμένου, αί τοιχογραφίαι αύται είναι εντελώς ξέναι προς τήν 
Βυζαντινήν παράδοσιν, σχετιζόμεναι στενώτατα προς τήν τέχνην τής Δύσεως.
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“Οτι εις τάς Εκκλησίας ταΰτας ειργάσθησαν τεχνίται εκ της Δύσεως, δεικνύει 
ή έν τώ Ναψ τοΰ Streiu, τοΰ οποίου αί τοιχογραφίαι ανήκουν εις τον 13OT 
αιώνα, προσωπογραφία τοΰ ζωγράφου φέροντος στολήν σταυροφόρου, προσ
έτι δε καί αί συχνά άπαντώσαι λατινικαί επιγραφαί. Καί από άπόψεως δέ 
τέχνης εξεταζόμενοι αί περί ών ό λόγος τοιχογραφίαι. είναι έργα μέτρια.

Τουναντίον αί διακοσμήσεις τοΰ 15ου καί 16ου αίώνος σχετίζονται στε- 
νώτερον προς την τέχνην καί την είκονογραφικήν παράδοσιν τής ορθοδόξου 
’Ανατολής. Υπάρχουν μάλιστα τοιχογραφίαι, ως τό ωραΐον "Αγιον Μανδή- 
λιον τής Cetatea Coltului (πίν. VI. 2) σχεδίου καί έκτελέσεως καθαρώς 
βυζαντινής.

Εις τό τέλος τών μακρών είκονογραφικών καί τεχνικών αναλύσεων ό Σ. 
καταλήγει εις μερικά συμπεράσματα περί τής τέχνης τών υπό Ρουμάνων 
κατοικηθεισών χωρών άξια πολλής προσοχής. Κατά τον κ. S. πρέπει νά δια- 
κριθοΰν τρία κέντρα τέχνης: ή Τρανσυλβανία, ή Βλαχία καί ή Μολδαβία. Τά 
παλαιότατα μνημεία, αναγόμενα είς τον 13ον καί 14ον αιώνα, καί ευρισκό
μενα εις την Τρανσυλβανίαν, σχετίζονται προς παλαιοτέρας παραδόσεις καί 
είναι επηρεασμένα από την Ρωμανικήν καί γενικώτερον από τήν Δυτικήν 
εικονογραφίαν καί τέχνην. Κατά τους χρόνους τών Παλαιολόγων "Ελληνες 
καί Σέρβοι ζωγράφοι εισάγουν τήν τέχνην τής Κων/πόλεως διά τής Θεσσα
λονίκης είς τήν Βλαχίαν, οί δέ Σέρβοι φθάνουν καί μέχρι Τρανσυλβανίας. 
Κατά τους ίδιους χρόνους ή τέχνη τής Κων/πόλεως εισχωρεί καί είς τήν 
Μολδαβίαν. ’Αλλά πλήν τών μεγάλων αυτών ρευμάτων ύπάρχουσι καί δευ- 
τερεΰουσαι επιδράσεις. Έκ τής Ρωσσίας, τής Τσεχοσλοβακίας καί τής Πολω
νίας είσάγεται ή οικοδομή τών ξύλινων Εκκλησιών, ών πολλαί διασώζονται 
ακόμη εις τήν Τρανσυλβανίαν. Τέλος οί ’Αρμένιοι καί οί Σάξωνες συμβάλ
λουν εις τό πολύμορφον αυτό ψηφιδωτόν. Υπέρ πάντας δμως δεσπόζει ή 
διάταξις καί ή παράδοσις τοΰ Βυζαντίου, επιβαλλομένη ιδίως ένεκα τοΰ 
δόγματος καί τής λειτουργίας.

’Από τά συμπεράσματα δμως αυτά τοΰ Σ. γεννάται, εΰλόγως νομίζω, 
έν ερώτημα: Κάτω από τάς τοσαΰτας καί τόσον διαφόρους επιδράσεις τί 
μένει επί τέλους ώς τό πραγματικώς Ρουμανικόν στοιχεΐον είς τήν τέχνην 
τών Ρουμανικών χωρών; Τό εροότημα τοΰτο δχι μόνον 6 κ. S. αλλά καί οί 
άλλοι άσχοληθέντες μέ τήν Ρουμανικήν τέχνην ούτε έθεσαν, οΰτε Ιζήτησαν 
νά διευκρινίσουν, πράγματι δέ φαίνεται δτι δέν θά είναι εΰκολον νά εύρη 
τις τήν πραγματικήν Ρουμανικήν τέχνην άπηλλαγμένην από τάς παντοειδείς 
επιδράσεις, αί όποϊαι διασταυροΰνται καί άλληλοσυγκρουονται είς τά μνημεία 
τής Ρουμανίας.

Είς τον υπό μελέτην τόμον, ένα τών καλλιτέρων τοΰ έργου του, ό κ. S. 
ακολουθεί τήν αυτήν μέθοδον τής λεπτολόγου περιγραφής καί άναλΰσεως 
έκάστου μνημείου από είκονογραφικής καί τεχνικής άπόψεως. Αί αναλύσεις
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αύταί θά είναι πάντοτε χρήσιμοι είς τους έρευνητάς τής μεσαιωνικής τέχνης. 
Τό αληθώς τεράστιον έργον, το όποιον ό κ. Stefanescu μετά τόσους μό
χθους έφερεν είς αίσιον πέρας, είναι πράγματι πολύτιμον ως τό μόνον έξε- 
τάζον μέ τόσον λεπτολόγον ευσυνειδησίαν την εκκλησιαστικήν ζωγραφικήν 
τών Ρουμανικών χωρών.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Είρμολόγιον έκδιδόμενον υπό μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου 
Ενστρατιάδον τη συνεργασία Σπυρίδωνος μονάχου Λαυριώτου εν Παρι- 
σίοις 1932. Σελ. 268.

Ώς γνωστόν, τό εκκλησιαστικόν ποίημα, δπερ καλείται Κανών, συγκειται 
συνηθέστερον μέν έξ 8, σπανιώτερον δ’ έξ 9 φδών, ών έκάστη ίδιον ρυθμικόν 
σχήμα καί ιδίαν μελφδίαν έχουσα περιελάμβανε κατ’ άρχάς μέν πλείονας, είτα 
δε 3 ή 4 όμοιας άλλήλαις στροφάς· εκάστη δηλαδή φδή είχεν ίδιον ειρμόν, 
ήτοι ιδίαν στροφήν, προς ήν ως προς παράδειγμα έποιοΰντο αϊ άλλαι τής 
αυτής φδής στροφαί, τά καλούμενα τροπάρια. Οί ειρμοί δε ουτοι Κανόνων 
συλλεγέντες άπετέλεσαν βιβλίον τό καλοΰμενον Είρμολόγιον. Τοιοΰτα δ’ Είρμο-
λόγια εΰρηνται μέν πολλά Ιν χειρογράφοις, ήρξαντο δ’ εκδιδόμενα καί τΰποις 
από τών μέσων που τοϋ ις' αίώνος εν Βενετία καί Κωνσταντινουπόλει καί 
τελευταΐον εν Άθήναις καί αλλαχού. Άλλα πάσαι αί εκδόσεις αΰται, ως καί αί 
τών λοιπών λειτουργικών βιβλίων ημών, γενόμεναι ύπ’ άνδρών απείρων μέν 
τής φιλολογικής Ιπιστήμης, έξ ενός δέ ή δυο κωδίκων καί τούτων ουχί πάν
τοτε τών αρίστων, ύστεροϋσι σφόδρα τών υπό φιλολόγων κατά τούς κανόνας 
τής κριτικής τών κειμένων γενομένων κατά τούς τελευταίους Ιδία, χρόνους εκδό
σεων λειτουργικού περιεχομένου ελληνικών κειμένων. ”Ας παραβάλη ό βου- 
λόμενος τάς υπό τοϋ Krumbacher καί Maas γενομένας εκδόσεις Κοντακίων 
τοϋ 'Ρωμανού προς τά έν λειτουργικοΐς βιβλίοις ευρισκόμενα μέρη τών Κον
τακίων τούτων καί θά ΐδη τήν μεγάλην διαφοράν αυτών. Καί ή προκειμένη 
δέ τοϋ Είρμολογίου έκδοσις είναι μέν πλουσιωτέρα είς ειρμούς τών προγενε
στέρων εκδόσεων, ουχί δέ καί από φιλολογικής άπόψεως τελειοτέρα, έν τισι 
μάλιστα καί ύποδεεστέρα αυτών διότι, όσον άμελώς καί αν έγένοντο αί 
προηγούμενοι τών Είρμολογίων εκδόσεις, τό περιεχόμενον τώνέν αύτοΐς ασμά
των είναι καθόλου είπεΐν εύνόητον, έν φ έν τή προκειμένη έκδόσει πολλών 
ασμάτων τό περιεχόμενον είναι δλως ασαφές καί άκατάληπτον.

Καί πρώτον μέν, δπερ έν τφ προλόγφ τοϋ Είρμολογίου του λέγει ό 
εκδότης, έπαναλαμβάνων δσα πρότερον έν τή «Θεολογία» (Θ', 80) είχε γράψει, 
δτι δηλαδή «πρώτος έφευρέτης τών ειρμών, επομένως καί τών Κανόνων
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