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Αληξέη Ρνπκπιηόθ 
 

Ο Αληξέη Ρνπκπιηόθ γελλήζεθε ην 1360 θαη ππήξμε 
έλαο επηθαλήο Ρώζνο αγηνγξάθνο, έλαο από ηνπο 
κεγαιύηεξνπο ηνπ θόζκνπ. Βέβαηα ην έξγν γηα ην νπνίν 
αλαγλσξίδεηαη σο έλαο ησλ θνξπθαίσλ αγηνγξάθσλ ηεο 
Οξζνδνμίαο, είλαη ε εηθόλα ηεο Αγίαο Σξηάδνο, ε νπνία 
απνηειεί θαη ην αξηζηνύξγεκα ηεο ξσζηθήο 
εηθνλνγξαθηθήο ηέρλεο. 

  Πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή 
θαη ην έξγν ηνπ Αληξέη 
Ρνπκπιηόθ ζώδνληαη κόλν ζε 
κεηαγελέζηεξα ρξνληθά, θαη δελ 
είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ αθξίβεηα 
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνπλ. 
Πάλησο, ππνζηεξίδνπλ όηη ζε 
λεαξή ειηθία αζπάζζεθε ηε 
κνλαρηθή δσή, ζηε κνλή ηεο 
Αγίαο Σξηάδνο, σο ππνηαθηηθόο 
ηνπ ηόηε εγνπκέλνπ εξγίνπ. Ο 

έξγηνο έδσζε ην όλνκα ηνπ 
Πξσηνθιήηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα ζηνλ λεαξό κνλαρό. 

Ιέγεηαη όηη ήηαλ έλαο 
πνιύ ληξνπαιόο θαη ζησπειόο 
άλζξσπνο θαη εμαηξεηηθά 
ηαπεηλόθξσλ. Σελ πξώηε 
επίζεκε αλαθνξά ηνπ νλόκαηόο 
ηνπ, ηε ζπλαληάκε ζ’ έλα 
έγγξαθν ηνπ 1405, ζην νπνίν 

δειώλεηαη όηη αλαιακβάλεη ηελ 
εηθνλνγξάθεζε ηνπ Θαζεδξηθνύ 

λανύ ηεο Κόζραο ζην Θξεκιίλν. 

Η Αγία Τριάδα ηοσ Ανηρέι Ροσμπλιόθ 

Ο Καθεδρικός Ναός Τοσ Κρεμλίνοσ Σηη 
Μόζτα 
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Σν ηαιέλην ηνπ Ρνπκπιηόθ έγηλε 
γξήγνξα γλσζηό θαη γηα απηό ηνπ 
αλέζεζαλ πνιιά έξγα. ηα ηέιε ηνπ 
14νπ αηώλα αγηνγξάθεζε κέξνο από 
ηνλ Θαζεδξηθό ηνπ Εβεληγθόξνλη, 
θνληά ζηε Κόζρα, θαη ην 1400 
θαίλεηαη πσο αλέιαβε λα 
εηθνλνγξαθήζεη ηνλ Θαζεδξηθό ηνπ 
Δπαγγειηζκνύ ζην Θξεκιίλν. Σν 1408, 
καδί κε ηνλ  ζπλεξγάηε ηνπ Γαληήι, 
ιέγεηαη όηη εηθνλνγξάθεζε ην λαό ηεο 
Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηνπ 
Βιαδηκήξ. 

O Αληξέη Ρνπκπιηόθ δελ 
θαίλεηαη λα απνρώξεζε πνηέ ή λα 
εγθαηέιεηςε ηε κνλή ηνπ Αγίνπ 
εξγίνπ. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, 
αγηνγξάθεζε ηελ Αγία Σξηάδα πξνο 
ηηκήλ ηνπ γέξνληά ηνπ, ηνπ νζίνπ 
εξγίνπ, κεηαμύ 1411 θαη 1422. 

Ιίγα ρξόληα αξγόηεξα ελώ αθόκε εηθνλνγξαθνύζε ηε 
κνλή Αλδξόληθνθ, ην 1430, ν Ρνπκπιηόθ πέζαλε ζε ειηθία 
70 πεξίπνπ εηώλ. Ζ ζνξόο ηνπ ελαπνηέζεθε ζε θξύπηε 
ζηε κνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Ζ ξσζηθή Δθθιεζία ηνλ 
αλαθήξπμε άγην ην 1989 θαη ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 17 
Ηνπιίνπ, κε ην παιαηό εκεξνιόγην. 

Ο Αρτάγγελος Μιταήλ Τοσ 
Ανηρέι Ροσμπίόθ Σηον 

Καθεδρικό Ναό Τοσ 
Ζβενιγκόρονη 


