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μάθει τήν τέχνην του πλησίον Ελλήνων διδασκάλων. 

Ά π ο δσα επιτροχάδην ελέχθησαν εδώ εξάγεται το βέβαιον συμπέρα

σμα, δτι ή εκκλησιαστική ζωγραφική της Σερβίας οφείλει το μέγιστον μέ

ρος της ακμής της είς τήν συνεχή παρουσίαν των Ελλήνων ζωγράφων, τήν 

διαπιστουμένην ήδη από των μέσων του 11ου αΙώνος, δηλαδή από τα πα

λαιότατα επί του νυν σέρβικου εδάφους σωζόμενα ζωγραφικά μνημεία. 01 

Έλληνες οΰτοι καλλιτέχναι, ελθόντες κατά το μεγαλΰτερον πιθανότατα πο-

σοστον εκ Θεσσαλονίκης, υπήρξαν οί διδάσκαλοι των εντοπίων τεχνιτών, οι 

οποίοι μέ τήν σειράν των εξετέλεσαν έ'ργα όίξια πολλοί} λόγου. Ή ελληνική 

επίδρασις ουδέποτε εξέλιπεν από τήν σερβικήν ζωγραφικήν. Κατά τήν ώ-

ραίαν φράσιν του κ. Frolow « Ό δεσπόζων τόνος εδόθη από τήν θρησκευ-

τικήν ζωγραφικήν του Βυζαντίου, από τάς πατροπαράδοτους συνθέσεις 

του, από τάς σοφάς έργαστηριακάς του συνταγάς». 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΓ 

R e c u e i l d e s t r a v a u x s u r l a p r o t e c t i o n d e s 

m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s . Έ κ δ . Direction de Γ Institut 

Fédéral pour la Protection des Monuments Historiques. Τόμ. I, 1950 

(Beograd 1951), τόμ. I I , 1951 (Beograd 1952), τόμ. I l l , 1952 (Beo-

grad 1953). 

Ή Γιουγκοσλαβία μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον έστρεψε τήν 

προσοχήν της Ιδιαιτέρως είς τήν συντήρησιν, άναστήλωσιν και προβολήν 

των μεσαιωνικών μνημείων, τα όποια ευρίσκονται εντός της επικρατείας 

αυτής, ανεξαρτήτως εάν τα μνημεία ταΰτα αποτελούν επιτεύγματα του πο

λιτισμού τών σλαβικών λαών, οιτινες συνθέτουν το Νοτιοσλαβικον Κρά

τος ή έχουν άλλην προέλευσιν, βυζαντινήν ή δυτικήν. Και δσον μεν αφο-

Qq. εϊς τήν προβολήν αυτών, είναι γνωστά! ήδη αί οργανοΰμεναι λαμπραΐ 

εκθέσεις αντιγράφων τοιχογραφιών είς διαφόρους πόλεις της Ευρώπης υπό 

τον γενικό ν τίτλον «Art Médiéval Yougoslave», ó όποιος τίτλος, εχω τήν 

γνώμην, πολλάκις δεν ανταποκρίνεται προς τα πράγματα. Άλλα τοΰτο είναι 

άλλο θέμα, το όποιον δεν θα μας απασχόληση. 

Άξιος ιδιαιτέρας προσοχής καΐ εξάρσεως είναι ó καταβαλλόμενος μό

χθος και ή συνεχής προσπάθεια δια τήν συντήρησιν και άναστήλωσιν τών 

πάσης φύσεως ιστορικών και καλλιτεχικών μνημείων τής χώρας. Τήν αγά-

πην προς τα πράγματα, τήν γνώσιν τών προβλημάτων, πολλάκις δυσεπίλυ

των, τών παρουσιαζομένων εις τοιαύτης φύσεως εργασίας, τήν μεθοδικότη

τα, τον λογικόν προγραμματισμον καΐ τήν δρθήν άναστηλωτικήν εργασίαν 

μου εδόθη ή ευκαιρία να εκτιμήσω κατά τήν εσχάτως εν Γιουγκοσλαβία 

παραμονήν μου ως φιλοξενούμενος τής Ενώσεως τών Μουσείων τής Γιουγ

κοσλαβίας. 
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"Ολη ή δραστηριότης αυτή πηγάζει εκ του μνημονευθέντος Institut 
Fédéral pour la Protection des Monuments Historiques, του οποίου όρ
γανον είναι το ανωτέρω σηαειωθέν Δελτίον υπό τον σλαβικον τίτλον «Sbor-
nik zastite spomenika kulture», διευθυνόμενον υπό των F . Stelè, D. 
Boskovic' και R. Ljubinkovic'. Μέχρι σήμερον εξεδόθησαν τρεις τόμοι, 
περιλαμβάνοντες τάς γενομένας εργασίας αναστηλώσεως καΐ συντηρήσεως 
διαφόρων αρχιτεκτονικών, ζωγραφικών, γλυπτικών κ.ά. μνημείων, ώς και 
άρθρα γενικωτέρου χαρακτήρος, τα όποια είναι σχετικά, ώς επί το πλείστον, 
προς τον υπό του 'Ινστιτούτου επιδιωκόμενον σκοπόν. Κατωτέρω δίδομεν 
συνοπτικήν ανάλυσιν του περιεχομένου εκάστου τόμου. 

Τόμ. Ι (1950). 

Αΐ μελέται και τα άρθρα του πρώτου τούτου τόμου είναι δυστυ

χώς εξ ολοκλήρου σλαβιστι γραμμένοι, έλάχισται δε εξ αυτών έχουν εν 

τέλει βραχείαν περίληψιν εις τήν γαλλικήν ή αλλην εΰρωπαϊκήν γλώσσαν. 

Ούχ ήττον είναι ανάγκη, νομίζω, να σημειωθούν ώρισμέναι μελέται, Ιδιαι

τέρως δε εκεΐναι, αί όποΐαι αναφέρονται εις νέας αποκαλύψεις τοιχογρα

φιών ή είς αποκαταστάσεις μνημείων. 

Εξαιρετικής σημασίας είναι ó καθαρισμός και ή συντήρησις τών τοι

χογραφιών της εκκλησίας του Ά γ . Κλήμεντος είς τήν Άχρίδα (σελ. 60 κ.έ.). 

Έ κ τών τοιχογραφιών τούτων αλλαι μεν ήσαν τελείως άγνωστοι, αλλαι δέ, 

αμυδρώς διακρινόμενοι, δεν ήσαν χρησιμοποιήσιμοι είς τήν επιστημονικήν 

ερευναν. "Η συστηματική εργασία, τήν οποίαν διηΰθυνεν ó Zdrauko Blazic', 
καλλιτέχνης - συντηρητής της 'Υπηρεσίας Ιστορικών Μνημείων Σκοπίων, α

πεκάλυψε τοιχογραφίας 120μ2 περίπου εις καλήν κατάστασιν. Αΐ συνθέσεις 

τών τοιχογραφιών τούτων διακρίνονται δια το μέγεθος των, τήν πολυπρο-

σωπίαν, τάς ζωηρός κινήσεις, τήν προοπτικήν άπόδοσιν καΐ τα μεγαλοπρε

πή οικοδομήματα. Τας τοιχογραφίας αΰτάς Ιξετέλεσαν οι γνωστοί καΐ άλλο· 

θεν (Άγ. Νικήτας 1307, Staro Nagoricino 1317) "Ελληνες ζωγράφοι Ευ

τύχιος καί Μιχαήλ Άστραπάς το έ'τος 1295. 

Ή άποκάλυψις και ó καθαρισμός τών τοιχογραφιών του Ά γ . Κλή

μεντος έχει ΐδιάζουσαν σημασίαν δια τήν παρακολοΰθησιν τής εξελίξεως τής 

τεχνοτροπίας τών δυο Ελλήνων ζωγράφων από τής εποχής, κατά τήν 

οποίαν εμφανίζονται εις τήν Άχρίδα (1295), μέχρι του Staro Nagoricino 

(1317). Εϊς τήν Άχρίδα εργάζονται αμφότεροι, μολονότι ή υφή τής τέχνης 

Ικατέρου ευκρινώς διακρίνεται, ακολουθοΰντες τήν τεχνοτροπίαν του τέλους 

του 1 3 ο υ αΐώνος: εκτεταμένοι συνθέσεις, μορφαι ΙσχυραΙ και πλαστικοί, 

κινήσεις πολλάκις ύπερμέτρως ζωηραί, πολυπροσωπία και έντονα χρώματα. 

Κατά ταύτα ενθυμίζουν τάς ανέκδοτους εισέτι τοιχογραφίας τής Ά γ . Αικα

τερίνης Θεσσαλονίκης, συγγενεύουν προς τάς τής Sopocani καί πλησιάζουν 

28 
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πολΰ, κατά τήν γνώμην μου, προς tò Πρωτατον. 

Εις τον "Αγ. Νικήταν ή «ηρωική» αυτή εκφρασις περιστέλλε

ται, δια να εξουδετερωθή σχεδόν εις το Staro Nagoricino, το όποιον, διε

ρωτάται κανείς, εάν είναι δυνατόν να ύπαχθή είς τήν λεγομένην «Μακεδο-

νικήν Σχολήν» ή πρέπει να χαρακτηρισθή, καθώς καΐ δ Χριστός της Βέ

ροιας (1315), ώς πρόδρομος της συντηρητικής τάσεως, ή όποια επικρατεί 

κατά το τέλος του 14 ο υ αιώνος εξ επιδράσεως ίσως τών γνωστών θρησκευ

τικών ερίδων της Θεσσσαλονίκης. 

Έ π ί τη ευκαιρία δέν θεωρώ ασκοπον να αναφέρω Ινταΰθα τάς κα-

λάς περί τών δυο 'Ελλήνων ζωγράφων παρατηρήσεις του P. Miljikovic'-

Pepek, Les auteurs de quelques icones d' Ochrid du X I I I - XIV s. 

Eutihie ou Michailo ? εν Glasnik (Soc. des Musées et de Γ Instit. de 

Conserv. de la R. P. Macédoine) τόμ. I, No 3, Skopje 1954, παρά τάς 

επιφυλάξειο, τάς οποίας εχω δι' ώρισμένα σημεία τής μελέτης αυτής. 

Μολονότι δλαι αί εις τον τόμον τούτον περιεχόμενοι εργασίαι παρου

σιάζουν ενδιαφέρον, εν τούτοις ας μου επιτραπή να αναφέρω εκείνας μόνον, 

αί όποΐαι δίδουν είκόνα τής πολυμόρφου δραστηριότητος τής Γιουγκοσλα

βικής 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

Τοιαύται είναι : 

Z d r a v k e S e k u l i c ' , Sur la conservation de quelques ico

nes dans Γ église de St. Clément (σελ. 67). 

M i r j a n a C o r o v i c ' - L j u b i n k o v i c ' , Un aperçue des 
fouilles archéologiques dans R. P. F . de Yougoslavie (σελ. 115). 

B o r i s C i p a n , Compte rendu du Service des Monuments 

Historiques de la R. P. F. de Macédoine 1946 - 1950. 
O l g a B a t a l j i c ' , Compte rendu du Service des Monuments 

Historiques de la R. P. F . de Serbie. 

Τόμ. II (1951). 

Tò τεύχος τοΰτο πλην τών ειδικών τεχνικών μελετών, τινάς τών ο

ποίων θα μνημονεΰσωμεν κατωτέρω, περιλαμβάνει καΐ αυτοτελή άρθρα, ανα

φερόμενα εις γενικώτερα θέματα τής βυζαντινής εικονογραφίας. 

'Αξιοπρόσεκτος είναι ή μελέτη τής Μ. Baum, Contribution à Γ 

étude d' architecture représentée sur les fresques, σελ. 113 κ. ε. Ή συγ

γραφεύς προσπαθεί να απόδειξη ότι τα παριστανόμενα αρχιτεκτονήματα είς 

τάς «σερβομακεδονικάς», δηλ. είς τάς βυζαντινάς, τοιχογραφίας, καί ιδιαι

τέρως τής Μονής Decani, είναι μιμήσεις δυτικών προτύπων. Ή θεωρία 

αύτη, τήν οποίαν υποστηρίζει ή Μ. Baum (ήκούσαμεν επίσης καί προ 

διετίας κατά το Θ' Βυζαντινολογικόν Συνέδριον να τήν άναπτΰσση ó S. Ra-
dojcic'), έχει τήν αρχήν της είς τήν εσφαλμένην αντίληψιν περί επιδράσεως 
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της δυτικής επί της βυζαντινής τέχνης κυρίως κατά τον 1 3 ο ν καΐ 14 ο ν αιώ

να. Και δι' άρισμένην μεν ομάδα αρχιτεκτονικών μνημείων τής Παλαιάς 

Σερβίας το γεγονός τής επιδράσεως τής δυτικής και ιδιαιτέρως τής ιταλι

κής αρχιτεκτονικής επ' αυτών είναι αναμφισβήτητον. Τοΰτο οφείλεται κατά 

κΰριον λόγον εις το δτι οι αρχιτέκτονες τών μνημείων τούτων προήρχοντο 

από την Ίταλίαν ή ιταλίζουσας περιοχάς, δπως εις την περίπτωσιν του εκ 

Καττάρου άρχιτέκτονος τής Μονής Decani. Παρά ταΰτα ουδέν μνημείον 

τής ομάδος αυτής ή άλλως τής Σχολής τής Raska έχει καθαρόν δυτικόν χα

ρακτήρα. Πρόκειται περί αρχιτεκτονικών μορφών μεικτών εκ δυτικών, βυ

ζαντινών και ενίοτε και ανατολικών στοιχείων (G. Millet, 1/ ancien art 

serbe, Paris, 1917, 49 κ.ε. D. Boskovic', La sculpture de Decani et 

la question du développement de quelques cycles iconographiques 
dans la sculpture médiévale de Γ Italie Meridionale et de Γ Occident, 

εν Atti del V Congresso Internazionale di Stndi Bizantini 1936, Roma 

1940, II , 37 κ.έ.). 

Ή ζωγραφική ακολουθεί τελείως άλλον δρόμον εις την Πάλαιαν Σερ-

βίαν. 'Εμμένει εις την βυζαντινήν παράδοσιν ή μάλλον είναι ή ιδία ή βυ

ζαντινή εικονογραφία και τεχνοτροπία. Ή διάκρισις τής βυζαντινής τέχνης 

από την περιέργως λεγομένην «μακεδονοσερβικήν μεσαιωνικήν τέχνην» εί

ναι, νομίζομεν, αυθαίρετος. Έκτος τών επιγραφικών στοιχείων καΐ τών ο

νομάτων τών καλλιτεχνών, και άλλα ουσιαστικά επίσης στοιχεία ομιλούν 

περί του αντιθέτου. Μη επιθυμών να εισέλθω τώρα εις συζήτησιν περί τής 

τέχνης τής Μονής Sopocani, τής Studenica, ώς και άλλων μνημείων, με τα 

όποια ελπίζω συντόμως εξ άλλης αφορμής ειδικώς να ασχοληθώ, επανέρχο

μαι εις το άρθρον τής Μ. Baum. 

"Εχω τήν εντΰπωσιν, δτι ή συγγραφεύς κατά την διαπραγμάτευσιν 

του θέματος της ήστόχησεν και εϊς τα παραδείγματα τών τοιχογραφιών και 

εις τα παράλληλα δήθεν προς αΰτας εκ τής ιταλικής τέχνης. Έ ν σελ. 118 

γράφει : « Ή σΰνθεσις του Χρίστου, εκβάλλοντος τους εμπόρους εκ του 

ναοΰ, δεικνύει ενδιαφέρον άρχιτεκτονικον τοπίον, άλλα μάλλον άγνωστον, το 

οποίον παριστά ρωμανικήν τρίκλιτον βασιλικήν, τύπου συνήθους μόνον εις 

τήν Νότιον Ίταλίαν». Ή περί ης πρόκειται βασιλική δεν γνωρίζω δια 

ποίον λόγον πρέπει να είναι ρωμανική και δή και ώς τΰπος δχι συνήθης, 

Ιδιάζων δε εις τήν Νότιον Ίταλίαν. Ή μορφή τής βασιλικής αυτής οΰδε-

μίαν σχέσιν έχει προς τον καθεδρικον ναον τής Piacenza, του οποίου ή 

συγγραφεύς παραθέτει τήν εικόνα. 'Αντιθέτως είναι δ κοινός τΰπος τής πα

λαιοχριστιανικής τρικλίτου βασιλικής με το τριγωνικον αέτωμα, τήν αμφι-

κλινή στέγην, τους φωταγωγούς με τα μονόλοβα, δίλοβα ή τρίλοβα παρά

θυρα, δπως παρουσιάζεται εις τήν ελληνικήν κυρίως Άνατολήν, τήν Δΰσιν 
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και την Συρίαν.1 Άλλα καΐ από τήν άπόδοσιν της δυτικής δψεως τον κτη

ρίου, ήτις παρίσταται εν σχετική κλίσει προς τον θεατήν καΐ κατά μέτωπον, 

ή συγγραφεύς θα ήδύνατο να άντιληφθή δτι δεν πρόκειται περί πρωτοτύπου 

παραστάσεως, αλλά περί μιμήσεως και επαναλήψεως παλαιοτέρου προτύπου. 

Είναι περιττον να λεχθή δτι ή προοπτική αυτή είναι κατ* εξοχήν βυζαντινή, 

συναντωμένη ήδη εις τον δον αιώνα είς παρόμοιον κτίσμα επί της ελεφαν-

τίνης πλακός της Trier 2 και εν συνεχεία είς πλείστας παραστάσεις αρχιτε

κτονημάτων, των οποίων εΙκόνας δύναται τις να άνευρη πολλαχοΰ. Άλλα 

μήπως καΐ ή απόδοσις των κεράμων, των οποίων αι τριγωνικοί σκιαι δη-

λοΰν τήν κΰρτωσιν αυτών, δεν είναι συνηθέστατη εις τήν βυζαντινήν τέχνην; 

Που λοιπόν υπάρχει ή μίμησις των δυτικών προτύπων και ποίων στοιχείων 

εξ αυτών εγένετο χρήσις εις τήν περί ης ó λόγος τοιχογραφίαν ; 

Ώ ς δεύτερον παράδειγμα προς ύποστήριξιν της θέσεως της ή συγγρα

φεύς προσάγει τήν αυτήν παράστασιν, τήν οποίαν καΐ ó S. Radojcic' είς 

τήν αναφερθεΐσαν άνακοίνωσίν του, εκ της Μονής Decani, τήν παράστασιν 

δήλον δτι του Ά γ . Δημητρίου, ó οποίος αναστηλώνει ή στηρίζει δια των 

χειρών του πίπτοντα πΰργον τών τειχών της Θεσσαλονίκης. Εις τήν παρά

στασιν αυτήν ή Μ. Baum διαβλέπει περιέργως, δπως και δ S. Radojcic', 

εν δργανικον σύνολον ρωμανικών αρχιτεκτονημάτων καΐ καθορίζει ώς εξής 

τα ΙπΙ μέρους κτήρια : «La cathédrale romane, avec son clocher et son 
baptistère, y constitue Γ élément dominant. A côté de ces édifices cul
tuels, se trouve également le bâtiment de Γ Hôtel de ville (face à Γ 

église), la colonne (symbole du pouvoir judiciaire), et quelques bâtis
ses moins élevées qui, tous ensemble, donnent un tableau fidèle de nos 
cités littorales du Moyen âge». Πρόκειται λοιπόν κατά τήν συγγραφέα περί 

πιστής αντιγραφής επί της τοιχογραφίας μιας πλατείας μεσαιωνικής παρα

λιακής δυτικής πόλεως. 

Άλλ' δς ΐδωμεν τί παριστά ή εν λόγω τοιχογραφία εις τα επί μέ

ρους : τείχος περιβάλλον κτήρια, εκ τών οποίων διακρίνονται μία τρίκλιτος 

βασιλική μετά του κωδωνοστασίου, εν κυκλοτερές οικοδόμημα μετά θόλου, 

στηριζόμενου επί κιονίσκων, έτερον οικοδόμημα ίνψηλότερον και τετράγωνον 

εις το μέσον, έχον εκατέρωθεν χαμηλότερα πτερύγια καλυπτόμενα δια μονο

κλινών στεγών, άλλα μικρότερα οικοδομήματα και τέλος κίονα φέροντα κιο-

νόκρανον. "Εξω του τείχους δεξιά δ "Αγιος Δημήτριος προσπαθεί δια τών 

1 Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της Με
σογειακής Λεκάνης, ΆΟ·ήναι 1954, I I , 379 κ.ε. 

3 Πβλ. S. P é l é k a n i d i s , Date et interpretation de la plaque en ivoi
re de Trêves, εν Annuaire de Γ Institut de Philologie et d' Histoire Orienta
les et Slaves, 1952, XII . Mélanges Grégoire, IV, 361 κ.έ. είκ. 1) 
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δυο χειρών να στερέωση η να συγκράτηση πίπτοντα πΰργον. 

Ώ ς γνωστόν ή παράστασις αυτή προέρχεται από τα «Θαύματα του 

'Αγίου Δημητρίου»1 ή ίσως και από απολεσθείσας ψηφιδωτός παραστά

σεις, των οποίων τήν ΰπαρξιν μνημονεύουν ó Ιωάννης και δ 'Ανώνυμος.2 

Επομένως ή προέλευσις της παραστάσεως είναι βυζαντινή, ή δε σΰνθεσις 

αυτής είτε, ώς ελέχθη, μιμείται παλαιότερα ψηφιδωτά πρότυπα της αυ

τής συνθέσεως, άγνωστα σήμερον, είτε ακολουθεί τ«ς συνήθεις παραστάσεις 

πόλεων. Καί δσον μεν αφορςί εις την πρώτην περίπτωσιν, τα κείμενα είναι 

ασαφή καί πάσα επί του θέματος γνώμη μόνον ώς ύπόθεσις δύναται να 

διατυπωθη. "Οσον άφορφ δμως εις το δεύτερον σημεΐον, νομίζω ori τα πα

λαιότερα παραδείγματα πείθουν περί αΰτοΰ. 

Ή παράστασις της Μονής Decani έχει δλα τα στοιχεία εκείνα, τα 

όποια διακρίνουν τήν πόλιν τής 'Ιερουσαλήμ εΪς τήν παράστασιν τής Βαϊο-

φόρου, με τήν διαφοράν, δτι εις τήν περίπτωσιν του θαύματος του 'Αγίου 

Δημητρίου προβάλλεται ή ομώνυμος βασιλική, έστω υπό τΰπον τρικλίτου 

καί άνευ εγκαρσίου κλίτους, αν υπήρχε κάποια ανάγκη καθορισμού κτηρίων 

είς τήν συμβατικήν καθ' ημάς παράστασιν τής πόλεως. Επίσης και τα άλλα 

κτήρια, ώς καί ó διακοσμητικός κίων, δεν είναι ξένα εις τήν βυζαντινήν εΐ-

κονογραφίαν.3 Προχείρως άναφέρομεν παραστάσεις τής Βαϊοφόρου των χει

ρογράφων Κωδ. Λονδ. Barberini,* δπου παρά τήν στενότητα του χώρου ó 
τεχνίτης παρουσιάζει πάντα σχεδόν τα εις τήν τοιχογραφίαν τής Μονής De

cani παριστανόμενα κτήρια, μηδέ τής λεπτομέρειας του κίονος εξαιρουμέ

νης, επί του οποίου ισταται άγαλμα. Τοιούτοι άλλωστε κίονες ή πεσσοί, 

οϊτινες εχρησίμευον ώς βάθρα κυρίως αγαλμάτων και κατά τήν βυζαντινήν 

περίοδον, κοσμουντες τας πλατείας καί τάς όδονς καί τής πρωτευούσης καί 

άλλων πόλεων, ήσαν συνήθεις.5 Έ ξ άλλου καί ή μορφή τής στέγης του κω-

δωνοστασίου, μολονότι παρουσιάζεται νεωτερική, δεν είναι ξένη εις τήν βυ

ζαντινήν αοχιτεκτονικήν. 

Είναι γνωστόν δτι πύργοι κωδωνοστασίων ύπήρχον εϊς τήν Άνατο· 

λήν από τής πρώτης χιλιετηρίδος, καί περί το τέλος αυτής υπάρχουν μαρτυ-

1 Migne P. G. 16, 1308, 1341. 
2 Migne evtV άν. 1213, 1333. 
* Ίβηρητικος κωδ. 5 Γ. Τ σ ί μ α ς—Π. Π α π α χ α τ ζ η δ ά κ η ς, 'Ιστο

ρημένα χειρόγραφα τής Μονής Ιβήρων, ΆΦήναι, 1932 No 57. Καστοριά ¡ Σ . Π ε-
λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά Ι, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 17α, 51 κ.ο.κ. Κωνσταντινούπολις: 
Θ. Σ μ ίτ, Καχριέ Τζαμί, Μόσχα 1906, πίν. XXXIX, No 100, 101, δπου xò κτήριον 
μέ τά δύο χαμηλά πτερύγια ευρίσκεται είς τήν αυτήν ώς καί είς τήν τοιχογραφίαν 
τής Μονής Decani ί>έσιν. 

4 G. M i l l e t , Recherches sur Γ iconographie de Γ Evangile, Paris 
1916, είκ. 241, 242. 

5 Πβλ. προχείρως Ε. Matnboury, Istanbul touristique, Istanbul 1951, 260 κ.έ. 
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ρίαι και δια την υπαρξιν κωδώνων.1 Ή μορφή της στέγης των κωδωνοστα-

σίων τούτων είναι ποικίλη. Μεταξύ των άλλων, εξ ων ή συνηθεστέρα είναι 

ή πυραμιδοειδής άπόληξις, επίκαιρη μένη επί οριζόντιας στέγης, απαντφ όχι 

σπανίως καΐ ή μορφή, ή οποία συναντάται και εις τοιχογραφίαν του θαΰ-

ματος του 'Αγ. Δημητρίου της Μονής Decani. 2 

Τέλος το κυκλικον μετά του τροΰλλου κτήριον δεν είναι επίσης σπάνιον 

εις παρόμοιας συνθέσεις. 'Ελήφθη ίσως από άπεικόνισιν της πόλεως 'Ιερου

σαλήμ εκ τής παραστάσεως τής Βαϊοφόρου.3 Δια τήν Θεσσαλονίκην δε με 

τον κυκλοτερή Ναον τών Ασωμάτων (βΑγ. Γεώργιον, Ροτόντα) παρά το 

άνατολικόν τείχος ήτο δ,τι άπήτει ó ιδιαίτερος χαρακτηρισμός τής πόλεως 

ταύτης, εάν είναι ανάγκη να διαβλέπωμεν πάντοτε εις τάς συμβατικός παρα

στάσεις τήν ύποδήλωσιν ώρισμένοιν χαρακτηριστικών πόλεως. 'Επομένως 

δλη ή προσπάθεια τής συγγραφέως να παρουσίαση τήν είκονογραφίαν ή 

άλλως τήν τέχνην τής Μονής Decani βάσει τών δυο τουλάχιστον παραδει

γμάτων, τα οποία προσάγει, ώς τέχνην, εΰρισκομένην υπό τήν αμεσον επί-

δρασιν τής Δύσεως και ξένην προς τήν βυζαντινήν, είναι, νομίζω, ματαία. 

Τα πράγματα αποδεικνύουν το άντίθετον. 

Και μία άλλη παρατήρησις. "Εχω τήν γνώμην δτι ó ζωγράφος Σέρ

γιος τής περί ής ó λόγος Μονής, εκτός του δτι εργάζεται δπως κάθε βυζαν

τινός τεχνίτης, είναι και Έλλην, πράγματι «pictor graecus», παρά τα περί 

του αντιθέτου υπό του S. Radojcic' ανακοινωθέντα. Διότι ή παράστασις 

του Ά γ . Δημητρίου, άναστηλοΰντος τους πύργους τών τειχών τής Θεσσαλο

νίκης, δεν είναι δυνατόν παρά ως εθνική παράστασις να νοηθή. Το θέμα 

τοΰτο τής τοιχογραφίας δια πάντα μή βυζαντινόν "Ελληνα είναι άδιάφορον, 

δια πάντα δε Σλάβον είναι και άντίθετον προς τα εθνικά αίσθήματά του, 

ΰπερμεσοΰντος μάλιστα του 14ου αιώνος, εποχής, κατά τήν οποίαν δνειρον 

τών γειτόνων, Ινεκα τής εξασθενήσεως του Βυζαντινού Κράτους, ήτο ή κατά· 

κτησις, αν ό'χι τής πρωτευούσης (τοΰτο εθεωρείτο εισέτι αδύνατον), τουλά

χιστον δμως τής Θεσσαλονίκης. 'Ομολογουμένως είναι ανεξήγητον το φαι-

νόμενον τής τοιαύτης ανοχής και αποδεικνύει, νομίζω, ακόμη μίαν φοράν 

τήν επιβολήν τών Ελλήνων καλλιτεχνών καί τήν οικουμενικότητα τής βυ

ζαντινής τέχνης. 

Έ κ τών άλλων άρθρων του παρόντος τόμου σημειοΰμεν : 

N i k o l a D o b r o v i e ' , Considération sur la conservation 

* Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, ΆΦηναι 1927, 75 κ.έ. 
2 Πβλ. G. Μ i 1 1 e t, ενθ' άν. είκ. 589. θ . Σ μ ί τ, εν. άν. πίν. XXVII, No 84. 

Ο. W u l f f , Der Latmos, Berlin, 1913, πίν. IV, 1. 
3 Πβλ. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο ν , "Η ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ Ναοΰ τών 

'Αγίων 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, 26, πίν. 22, 
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des monuments historiques au point de vue de l 'urbanisme (σελ. 31κ. ε ) . 

Z d r a v k o Β 1 a ζ i c', L,a conservation des icones en Macé
doine (σελ. 69 κ. ε.). 

Ό συγγραφεύς του παρόντος άρθρου είναι καί δ συντηρητής τών μνη

μείων, περί τών όποιων πραγματεύεται, καί δια τοΰτο αϊ παρατηρήσεις αυ

τού ενέχουν μεγαλυτέραν βαρύτητα. Θα έπεί)ΰμουν επί τη ευκαιρία να τονί

σω την ΰποδειγματικήν εργασίαν, ή οποία γίνεται και εις τον τομέα αυτόν 

υπό τήν διευθυνσιν του καθηγητού κ. D. Koco καί τήν τεχνικήν καθοδήγη-

σιν τοΰ κ. Blazic' εις το εργαστήριον της Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας τών 

Σκοπίων. Δεν διαφέρει εις αποτέλεσμα από τήν εργασίαν παρομοίων ιδρυ

μάτων πλέον ανεπτυγμένων εις τήν τεχνικήν χοορών, παρά τήν ελλειψιν εισ

έτι της πείρας και τών μέσων, τα όποια διαθέτουν εκείναι. Ό ζήλος και 

ή επιμέλεια υποκαθιστούν τα τεχνικά μέσα. 

C v i t o F i s k o v i c ' , La conservation et la restauration des 

monuments en Dalmatie (σελ. 143 κ.ε.). 

ΕΙς το άρθρον τούτο ó συγγραφεύς εκθέτει τάς γενομένας εργασίας 

κατά το έτος 1950 - 1951 εΐς τήν Δαλματίαν και Ιδιαιτέρως είς Σπάλατον, 

Sibenik, Korcula, Zadar Dubrovnik. 

B o r i s C i p a n , I /act ivi té du Service des monuments hi
storiques de la R. P. de Macédoine (σελ. 167 κ. ε ) . 

Είς τήν εκθεσιν του άναστηλωτοΰ άρχιτέκτονος περιλαμβάνονται αί 

γενόμενοι εργασίαι δια τήν συντηρησιν τών παλαιών σπιτιών της περιφε

ρείας της Άχρίδος, της εκκλησίας τοΰ Nerezi, του 'Αγ. 'Ανδρέου παρά τα 

Σκόπια, τοΰ τεμένους Κουρσουμλί, τοΰ λουτρώνος τοΰ Καραβανσαράϊ της 

πόλεως καί τοΰ αρχαιολογικού χώρου τών Στόβων. 

R. h ]{ U b i n k o ν i c') , Etudes et travaux de conservation 

à Γ église ds Sainte Sophie à Ochrid (σελ. 201 κ. ε.). 

Ή ωραία και σοβαρά προσπάθεια της αναστηλώσεως καί συντηρήσεως 

της 'Αγ. Σοφίας Άχρίδος μας παρέχει νέα δείγματα της ικανότητος τών 

Γιουγκοσάβλων αρχαιολόγων καί τεχνικών καθώς καί της αγάπης αυτών 

προς τα βιζαντινά μνημεία. "Ισως ή εργασία αυτή είναι ή σοβαρωτέρα τών 

μέχρι σήμερον γενομένων εν Γιουγκοσλαβία επί ιστορικών μνημείων. Λιά 

τοΰτο εβοήθησεν αυτήν ύλικώς καί τεχνικώς καί ή U N E S C O . Έκτος 

τών θαυμάσιων τεχνικών αποτελεσμάτων, τα όποια επετεύχθησαν κατά τήν 

περίοδον της αναστηλώσεως τοΰ σχεδόν τελείως ήρει/τωμένου μνημείου της 

'Αγ. Σοφίας, άπεκαλΰφθησαν καί άγνωστοι μέχρι σήμερον τοιχογραφίαι, 

τών οποίων ή σπουδαιότης είναι μεγίστη. 

Τόμ. ITI (1953). 

Ό παρών τόμος είναι πλουσιώτερος εις είδικάς τεχνικάς εργασίας, αί 
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όποΐαι δεν θα μυς απασχολήσουν. Ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εκ-

θεσις του άρχιτέκτονος S. M. Nenadovic' περί της αναστηλώσεως της Πα

ναγίας Ljevisa εν Πρισρένη : La restauration de l'église de Notre - Da
me de Ljevisa à Prizren (σελ. 39 · 50). 

Ή εκκλησία αύτη, ή οποία παρουσιάζει θαυμαστήν ποικιλίαν διακο

σμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, άποκατεστάθη είς την πάλαιαν αυτής 

μορφήν κατά τρόπον ύποδειγματικόν. Αί παρατιθέμεναι είς το άρθρον φω-

τογραφίαι καΐ τα σχέδια δεικνύουν με πόσην επιμέλειαν καΐ γνώσιν των 

πραγμάτων εγένετο ή αξιόλογος εργασία επι του μνημείου, ήτις είναι προϊόν 

αρμονικής συνεργασίας τών βυζαντινολόγων με τον ίκανώτατον αρχιτέκτονα 

κ. Nenadovic'. 

Τα άποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά ποικίλματα του ναοΰ στενώς συνδέ

ονται προς τα τής Κυριωτίσσης της Βέροιας, του "Αλειτούργητου τής Με

σημβρίας, είναι δε συνηθέστατα εις πολλας εκκλησίας τής Θεσσαλονίκης και 

τής Σερβίας.1 Πρόκειται δηλ. περί διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, 

τα όποια είναι διαδεδομένα εις ολην σχεδόν την μεσαιωνικήν Έλληνικήν 

αυτοκρατορίαν. Θεωρώ ως σωβινιστικήν την θεωρίαν του S. Bettini περί 

τής δυτικής προελεύσεως αυτών. 2 

'Ανάλογος προς τον εξωτερικον άρχιτεκτονικόν είναι και ó εσωτερικός 

ζωγραφικός διάκοσμος του μνημείου. Αι τοιχογραφίαι, εξ ων άπεκαλΰφθη-

σαν ήδη περί rà 400μ2 εις καλήν σχετικώς κατάστασιν, είναι εξαιρετικής τέ

χνης και συγγενεύουν προς τάς τον Πρωτάτου. 'Ιδιαιτέρως αί μεμο

νωμένοι μορφαι αγίων, αγγέλων ώς και τών γυναικών, είς την γενικήν αυ

τών άπόδοσιν, το περίγραμμα, την ψυχικήν εκφρασιν, τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου και τάς κομμώσεις πλησιάζουν πολύ προς τάς παραλλήλους 

παραστάσεις του Πανσελήνου. Ή διατηρηθείσα επιγραφή καθορίζει ώς χρό-

νον εκτελέσεως τών τοιχογραφιών το έτος 1306/1307. Ή παρασκευαζόμενη 

δημοσίευσις του μνημείου υπό τών άναστηλωτών και μελετητών αύτοΰ κ.κ. 

R. Ljubinkovic' καΐ S. Nenadovic' πιστεύω δτι θα προώθηση μεγάλως 

την έ*ρευναν τής βυζαντινής ζωγραφικής του 14ου αιώνος. 

B r a n i s l a v V o l o v i c ' , Les monuments historiques de 

la region de Toplica et leur conservation (σελ. 51 κ. ε.). 

ΕΙς την περιοχήν αυτήν καΐ παρά τήν πόλιν Kursumlija εξετελέσθη-

σαν εργασίαι συντηρήσεως κυρίως επί δυο ναών, του Ά γ . Νικολάου και τής 

Θεοτόκου, χρονολογου μένων εις τήν εποχήν τών Neman je. 'Αξιοσημείωτος 

1 Πβλ. G. M i l l e t , L' Ecole grecque dans Γ architecture byzantine, 
Paris 1916, 283 κ.ε. 

* Πβλ. S. Β e 11 i n i, Origini della decorazione ceramoplastica bizantina. 
Atti del V Congresso Internaz. di Studi Bizantini, Roma 1940, II , 23 κ. ε. 
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είναι ή κατά τάς εργασίας ταύτας άνακάλυψις εις το κωδωνοστάσιον του 'Αγ. 

Νικολάου τοιχογραφιών του 12ου ή τών αρχών του 13ου αιώνος. 

Z d r a v k o S e c u l i c ' , L,a conservation des icones de Ι,ο-

mnica, oeuvre de l 'iconographe L,ongin du XVI siècle (σελ. 95 κ. ε.)· 

Εϊς τον συγγραφέα οφείλεται ó καθαρισμός και ή συντήρησις των ει

κόνων του εν Βοσνία; μοναστηρίου της Lomnica, αί όποΐαι χρονολογούνται 

εις τον 16ον αιώνα. Αί εικόνες αύται πλουτίζουν την σειράν τών γνωστών 

μεταβυζαντινών εικόνων και ή τέχνη των πιστοποιεί την καθολικότητα της 

ελληνινής μεταβυζαντινής τέχνης είς τα Βαλκάνια. 

Τα ανωτέρω δημοσιεύματα του Institut Fédéral pour la Protection 
des Monuments Historiques δίδουν ό'χι μόνον την πραγμαπκήν εικόνα 

της δραστηριότητος τών Γιουγκοσλάβων αρχαιολόγων, άλλα συμβάλλουν 

σπουδαίως και εις την καθόλου ερευναν, διότι παρουσιάζουν εγκαίρως, έ

στω καί δι' ολίγων, νέον πολΰτιμον ΰλικόν, το όποιον εξυπηρετεί μεγάλως 

τήν Ιπιστήμην. Σ Τ Υ Λ Π Ε Λ Ε Κ Α Ν Ι Δ Η Σ 

Σ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Διπλωματική ιστορία της συγχρόνου Ευρώπης 
(1914 - 1939). Θεσσαλονίκη 1954 (="Ιδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του 
Αϊμου, ¿ρ. 1). 8ον, σ ε λ. ιβ' + 304. 

Το "Ιδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, το όποιον απο
τελεί τμήμα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών καί ήρχισε λειτουρ
γούν από του παρελθόντος έτους εν Θεσσαλονίκη, προέβη εις τήν δημοσί-
ευσιν επτά μέχρι τούδε βιβλίων, τα όποια εγένοντο ευμενέστατα δεκτά καί 
υπό τών ειδικών καί υπό του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού τής Ελλάδος 
και του εξωτερικού. Σκοπός του ιδρύματος, όπως δηλούται είς το καταστα-
τικόν του καί εμφαίνεται εξ αύτοΰ του τίτλου και τών δημοσιευμάτων του, 
είναι ή επιστημονική έρευνα τών προβλημάτων τής Χερσονήσου τον Αϊμου 
καί ή επί τών προβλημάτων αυτών διαφώτισις τής κοινής γνώμης προς 
διαμόρφωσιν ατμοσφαίρας αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ τών λαών αυτής 
δια τήν επίτευξιν προσεγγίσεως καί συνεργασίας των. 

Το βιβλίον του ύφηγητού τής διπλωματικής ιστορίας είς τήν Νομικήν 
Σχολήν του Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Σ. Θ. Λάσκαρι εκθέτει σύστημα-
τικώς τήν διπλωματικήν ΐστορίαν τής Ευρώπης από του 1914 μέχρι και 
του 1939. Ό συγγραφεύς, ó όποιος παλαιότερον είχε δημοσιεύσει τήν «Δι
πλωματικήν 'ΐστορίαν τής Ευρώπης 1814 · 1914» και τήν «Διπλωματικήν 
Ίστορίαν τής Ελλάδος 1821 - 1914», αφηγείται είς το υπό του 'Ιδρύματος 
εκδοθέν έργον του τήν διπλωματικήν ίστορίαν τής Ευρώπης από τάς παρα-
μονάς του πρώτου παγκοσμίου πολέμου επιμένων ιδιαιτέρως εις τα θέματα 
εκείνα, τα όποια αφορούν ειδικώς εις τήν Ελλάδα και εις τους Βαλκανικούς 
λαούς. Το περιεχόμενον τού βιβλίου έχει κατά κεφάλαια ως ακολούθως. 
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