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ΒΙΒΛίΟΚΡΙΣΙΑΙ

G. Μ i 1 1 e t, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, 
Macédoine, Monténégro). Fascicule II. Album présenté par A. F r Ο
Ι o w, Paris, 1957. Σελ. XIII καί πίνακες 103.

Το δεύτερον τοΰτο λεύκωμα συνεχίζει την δημοσίευσιν τών φωτογρα
φιών καί τών σχεδίων τών μεσαιωνικών τοιχογραφιών τής Σερβίας, που 
είχε λάβει δ αείμνηστος G. Millet κατά τά επανειλημμένα ταξείδιά του εις 
την Γιουγκοσλαβίαν κα'ι περ'ι τών οποίων έκαμα λόγον εις την βιβλιοκρισίαν 
τοΰ πρώτου λευκώματος, τοΰ εκδοθέντος με τήν επιμέλειαν επίσης τοΰ κ. 
A. Frolow το 1954 (Βλ. Μακεδονικά, Γ', 1956, 425 κε.).

Εις το νϋν εκδοθέν λεύκωμα περιέχονται αί τοιχογραφίαι τριών εκκλη
σιών τής περιοχής τής Ρασκίας, αί όποϊαι ανήκουν εις το δεύτερον ήμισυ 
τοΰ 13ου αιώνος. Τά μνημεία ταΰτα είναι :

α) Ή Σοπότσανι, το καθολικόν δηλαδή τής Μονής τής 'Αγίας Τριά- 
δος. Ή εκκλησία αυτή ίδρύθη από τον κράλην Στέφανον Ουρός Α' περί 
το 1256, τότε δέ και διεκοσμήθη. TÒ έτος 1256, το οποίον εΐχεν ήδη από 
τοΰ 1953 προτείνει δ κ. Ραντόϊσιτς εις μικρόν περί τών τοιχογραφιών τής 
Σοπότσανι μελέτην (Les fresques de Sopoc'ani, Beograd, 1953. Άνατύ- 
πωσις εκ τοΰ περιοδ. Jugoslavia), φαίνεται όριστικώς πλέον επικρατήσαν, 
κατόπιν τής άβεβαιότητος τών χρολ'ολογήσεων τών παλαιοτέρων ερευνητών. 
Ό Millet , πράγματι, ετοποθέτει τάς τοιχογραφίας μεταξύ τών ετών 1272 
καί 1276, δ Όκούνεφ καί δ Πέτκοβιτς τάς έχρονολόγουν από τοΰ 1264-65. 
Τούτους δέ καί εγώ έν μέρει ήκολούθησα, παραδεχθείς τήν χρονολογίαν 
1265 —1270. Τέλος δ Μουρατώφ τάς έθετεν εις τούς περί τό 1250 χρό
νους. Αί τοιχογραφίαι δμως τής Σοπότσανι δεν ανήκουν δλαι εις τήν αρχι
κήν διακόσμησιν. Υπάρχουν καί άλλαι τοΰ τέλους τοΰ 13ου ή τών αρχών 
τοΰ 14ου αιώνος, άλλαι γενόμεναι περί τό 1346 εις τον υπό τοΰ κράλη 
Στεφάνου Δουσάν προστεθέντα εξωνάρθηκα καί άλλαι τέλος τοΰ 17ου ή τοΰ 
18ου αιώνος.

β) Ή εκκλησία τοΰ Ευαγγελισμού τοΰ δμωνύμου μοναστηριού τοΰ 
Γκράντατς. Αΰτη, ύπάρχουσα ίσως από τοΰ 12ου αιώνος, άνεκαινίσθη έξ όλο- 
κλήρου, ως φαίνεται, υπό τοΰ κράλη Στεφάνου Ούρδς Α' περί τό 1270, 
δπότε καί διεκοσμήθη με τοιχογραφίας, μεταξύ τών δποίων είκονίζονται ως 
κτήτορες δ κράλης καί ή σύζυγός του Ελένη.
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γ) Tò καθολικόν τής Μονής τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου είς το Άρίλγιε 
(παραφθορά τοΰ ’Αχίλλειου). 'Ο ναός οΰτος, υπάρχων πιθανότατα εκ πα- 
λαιοτερων χρόνων, επεσκευάσθη ή άνεκτίσθη περί το 1296 υπό τοΰ κράλη 
Στεφάνου Δραγούτιν κατά τον χρόνον τής συμβασιλείας του μέ τον αδελφόν 
του Στέφανον Ουράς Β' Μιλουτιν. Κατά την εποχήν αυτήν κατεσκευάσθη- 
σαν καί αί τοιχογραφίας μεταξύ των όποιων υπάρχουν αί προσωπογρα- 
φίαι τοΰ Μιλουτιν, τοΰ Δραγουτιν καί τής συζύγου του Αικατερίνης. Εις 
άλλο μέρος τής εκκλησίας ε’ικονίζονται οί δύο υιοί τοΰ Δραγούτιν, άλλοΰ 
δέ σώζεται ή ωραία πρρσωπογραφία τής Ελένης, συζύγου τοΰ κράλη Στε
φάνου Ούρός Α', μέ το πένθιμον ένδυμα τής χηρείας.

Βεβαίως αί τοιχογραφίαι τών τριών τούτων μνημείων δεν ήσαν εντε
λώς άγνωστοι εϊς τούς ερευνητάς. Τμήματα αυτών είχον προ πολλοΰ δημο- 
σιευθή, άφ’ ό'του κυρίως ό αείμνηστος Νικόλαος Όκούνεφ ήσχολήθη ε’ις 
’ίδια άρθρα μέ την διακόσμησιν τής Σοπότσανι (περιοδ. Byzantinoslavica , 
1, 1929) καί τοΰ Άρίλγιε (περιοδ. Seminariutn Kondakovianum, 8, 
1936). Αι τοιχογραφίαι εξ άλλου τοΰ Γράντατς ε’χον γίνει γνωσταί από 
τήν μονογραφίαν τών κ. κ. Γ. Μπόσκοβιτς καί Σ. Νενάντοβιτς (Γκράντατς, 
σερβιστί καί γαλλιστί, Βελιγράδι, 1951). Πολλά επίσης τμήματα ειχεν απει
κονίσει, όχι δυστυχώς πάντοτε μέ τήν άπαιτουμένην ευκρίνειαν, ό μακαρί
της Βλ. Πέτκοβιτς είς τα δύο έξόχως πολύτιμα λευκώματά του Ea peinture 
serbe du moyen âge (Βελιγράδι, 1930, 1934), καθώς καί ό Ν. Όκού- 
νεφ εις τα τέσσαρα τεύχη, τα ύπ’ αύτοΰ έκδοθέντα μέ τον τίτλον Monumenta 
artis serbicae (Πράγα, 1928 - 1932). Αί τμηματικά) όμως αύταί δημοσιεύ
σεις, τάς σπουδαιοτέρας τών οποίων εμνημονεύσαμεν, μέ εικόνας κατά τό 
πλεΐστον όχι ικανοποιητικός, μακράν άπείχον από τοΰ να παράσχουν σαφή 
ιδέαν τής τέχνης τών τοιχογραφιών, τα δέ σχήματα τής διατάξεως τών είκο- 
νογραφικών σκηνών καί τών μορφών τής Σοπότσανι καί τοΰ Άρίλγιε, τα 
όποια είχε παραθέσει ό Όκούνεφ είς τάς δύο περί τών μνημείων τούτων 
μελέτας του, δέν ήσαν πάντοτε εύ'χρηστα. Ή μέ εξαιρετικήν όλως επιμέ
λειαν τοΰ κ. Frolow γενομένη έκδοσις τών φωτογραφιών τοΰ Millet είς 
τούς λαμπρούς φωτοτυπικούς πίνακας τοΰ έξεταζομένου λευκώματος καί ό 
λίαν ακριβής καθορισμός τής θέσεως, τήν όποιαν είς τον ναόν κατέχουν 
εκάστη σκηνή καί εκάστη μορφή, άποτελοΰν έδαφος απολύτως ασφαλές, επι- 
τρέπον είς τον ερευνητήν παντοίας παρατηρήσεις διά τήν εικονογραφίαν, 
όπως εξ άλλου ή ευκρίνεια τών φωτοτυπιών βοηθεΐ εις τήν μελέτην τής 
τεχνοτροπίας καί τής τεχνικής τών τριών αυτών σπουδαιοτάτων συνόλων 
τοιχογραφιών.

Τα τρία ταΰτα τοιχογραφημένα μνημεία παρουσιάζουν πράγματι εξαι
ρετικόν ενδιαφέρον διά τήν μελέτην τής ζωγραφικής κατά τούς χρόνους 
τών Παλαιολόγων. Ή σπουδαιότης των έγκειται κυρίως είς τήν εποχήν, είς
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την οποίαν ανήκουν, το δεύτερον δηλαδή ήμισυ τοΰ 13ου αϊώνος. ’Ασφα
λώς ή δεύτερα πεντηκονταετία τοΰ 13ου αιώνος είναι ή κρίσιμος περίοδος, 
κατά την οποίαν ή ζωγραφική πλησιάζει πλέον εις τήν τελικήν μορφήν τής 
έξελίξεώς της, μορφήν, τήν οποίαν βλέπομεν εις τα λαμπρά μνημεία τών 
πρώτων δεκάδων τοΰ 14ου αιώνος. Τήν τελικήν αυτήν μορφήν προαγ
γέλλουν κατά τινα τρόπον αί μεγαλοπρεπείς τοιχογραφίαι τής Σοπότσανι. 
Το στοιχείον, πού κατ’ εξοχήν γίνεται αισθητόν εις τον μελετώντα τάς τοι
χογραφίας αΰτάς τής Σοπότσανι, είναι ή έπ’ αυτών ίσχυροτάτη επίδρασις 
τής παλαιός ελληνιστικής παραδόσεως. 'Υπάρχουν εις τάς μεγάλας καί πολυ- 
προσώπους συνθέσεις, όπως ή Κοίμησις τής Παναγίας, ή Σταύρωσις κ. ά., 
μορφαί, ενθυμίζουσαι με καταπληκτικόν πράγματι τρόπον έργα τής κλασσι
κής άρχαιότητος, δπως ώρισμέναι μεμονωμένοι μορφαί προφητών, απο
στόλων, αγίων κ.λ.π. έχουν τήν μνημειακήν μεγαλοπρέπειαν αρχαίων ανδρι
άντων. Εις τάς τοιχογραφίας εξ άλλου αύτάς τής Σοπότσανι εμφανίζεται 
λίαν έντονον το δραματικόν στοιχείον, το οποίον ήδη από τοΰ 12ου αιώνος 
(Νέρεζι, 1164) χαρακτηρίζει τήν ζωγραφικήν τής Μακεδονίας. Είς τήν Σταύ- 
ρωσιν ή λιπόθυμος Θεοτόκος ύποβασταζομένη από τον Ίωάννην είναι έν 
από τα λαμπρότερα καί δραματικώτερα συμπλέγματα, πού ευρίσκει κανείς 
είς τάς τοιχογραφίας αΰτάς. Το δραματικόν αυτό σύμπλεγμα, το όποιον επα
ναλαμβάνουν μέ διαφόρους μικρός παραλλαγάς οί τεχνίται τών εκκλησιών 
τής Μακεδονίας κατά τα τέλη τοΰ 13ου καί κατά τον 14ον αιώνα, είχεν 
ιδιαιτέρως απασχολήσει ròv αείμνηστον Millet. ”Αν καί τό άνεΰρεν οΰτος 
είς ιταλικά έργα παλαιότερα τής ύπ’ αΰτοΰ πιστευομένης χρονολογίας τής 
Σοπότσανι (1272- 76), εν τούτοις άπέκλεισεν απολύτως τον δανεισμόν εκ 
τών δυτικών μνημείων. ’Έγραφε πράγματι : «Δάνειον ; ’Όχι άναμφιβόλως. 
Μάλλον όμοιότης, ταυτότης αισθήματος, κοινόν ιδεώδες, κοινός περίγυρος, 
όπου κάθε καλλιτέχνης λαμβάνει συνείδησιν τής προσωπικότητάς του» 
(Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini, II, Roma, 
1940, 292).

Ό ζωγράφος όμως ή οί ζωγράφοι τής Σοπότσανι παρ’ δλην τήν 
ορμήν των προς δημιουργίαν νέων μορφών, παρ’ δλον τό νεωτεριστικόν 
πνεΰμα πού χαρακτηρίζει τήν τέχνην των, δεν άπέκοψαν τούς δεσμούς των 
μέ τήν παλαιοτέραν βυζαντινήν παράδοσιν. Αί ολόσωμοι μορφαί τών προ
φητών καί τών αποστόλων έχουν ως πρότυπά των, δπως άπέδειξεν ό κ. 
Ραντόϊσιτς είς τήν περί τών τοιχογραφιών τής Σοπότσανι ανωτέρω μνημο- 
νευθείσαν εργασίαν του, μικρογραφίας χειρογράφων. Άλλ’ από τάς αυστη
ρός έκείνας καί ιερατικός μορφάς τών χειρογράφων μέχρι τών τοιχογραφιών 
τής Σοπότσανι υπάρχει τεραστία διαφορά άντιλήψεως εις τήν άπόδοσιν τοΰ 
δγκου, είς τήν άνεσιν καί τό μνημειώδες τών στάσεων καί τών χειρονομιών, 
δπως καί εις τήν ευρύτητα τών περιγραμμάτων. Ή επιστροφή εις τήν
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παράδοσιν τής κλασσικής άρχαιότητος έδωκε νέαν ζωήν εις τα παλαιά 
εκείνα πρότυπα.

"Εν άλλο χαρακτηριστικόν παράδειγμα μεταξύ πολλών τής νέας μορ
φής, υπό την οποίαν εμφανίζονται εις την Σοπότσανι παλαιότερα είκονο- 
γραφικά θέματα, παρέχει εις την Γέννησιν τοΰ Χριστού ή λεπτομέρεια 
τών δυο ποιμένων, των υπό τού αγγέλου εύαγγελιζομένων. Το σύμπλεγμα 
αυτό τών δύο ποιμένων, τού νέου με τον κοντόν ελαφρόν χιτώνα καί τοΰ 
γέροντρς με το έκ δέρματος ένδυμα, είναι εις την Σοπότσανι (Millet- 
F r ο 1 ο w, πίν. 7. 2) διασκευή γεμάτη ζωήν τοΰ ιδίου περίπου συμπλέ
γματος, τό όποιον περί τό 1100 εύρίσκομεν εις τό ψηφιδωτόν τού Δαφνιού 
(Diez - Demus, Byzantine Mosaics in Greece, εικ. 85). Τής δια
σκευής δέ αυτής τής Σοπότσανι περαιτέρω εξέλιξις είναι τό σύμπλεγμα εις 
τό ’Αφεντικό τού Μυστρά (Millet, Monuments byzantins de Mistra, 
πίν. 95. 8) καί μάλιστα εις τους 'Αγίους ’Αποστόλους τής Θεσσαλονίκης, 
ό'που κορυφούται ή κίνησις, συνδυασμένη με ελληνιστικήν χάριν (Ξ υ γ γ ο
πού λ ου, 'Η ψηφιδωιή διακόσμησις τού ναού τών 'Αγίων ’Αποστόλων 
Θεσσαλονίκης, προμετωπίς καί πίν. 11).

Τής έξαρτήσεως τών τοιχογραφιών τής Σοπότσανι από τήν ζωγραφικήν 
τού 12ου αίώνος παρέχει ενδείξεις καί ή τεχνοτροπία. AÎ μεγαλοπρεπείς 
μορφαΐ τοΰ Πέτρου καί τοΰ Παύλου (Μ illet-Frolow, πίν. 32.2, 3) 
διατηρούν εις τα πρόσωπα τήν ’ισχυρόν σχηματοποίησιν, που χαρακτηρίζει 
σειράν ολόκληρον τοιχογραφιών τοΰ 12ου αΐώνος εις τήν Μακεδονίαν 
(Xyngopoulos Thessalonique et la peinture macédonienne, 21 
κε. καί πίν. 6, 7)· Είναι δε περίεργον δτι τής σχηματοποιήσεως αυτής 
δεν ήδυνήθη ν’ απαλλαγή ή Μακεδονική ζωγραφική ούτε καί κατά τήν 
εποχήν τής μεγίστης της ακμής, κατά τάς πρώτας δηλαδή δεκάδας τοΰ 14ου 
αΐώνος, ό'πως δεικνύουν ώρισμέναι μορφαι τοΰ Πανσέληνου εις τό Πρωτά- 
τον, δν και ταύτας χωρίζει διάστημα ήμίσεος και πλέον αΐώνος από τήν 
Σοπότσανι (Xyngopoulos, ένθ’ αν. 22 και πίν. 7. 2).

Δεν είναι βιβαίως δυνατόν ούτε καί λόγον έχει νά εκταθώμεν εδώ 
περισσότερον εις τήν εξέτασιν τών τοιχογραφιών τής Σοπότσανι. Αί δλίγαι 
ανωτέρω γενόμεναι παρατηρήσεις δεικνύουν, νομίζω, αρκούντως τήν σπου- 
δαιότητα τοΰ μνημείου τούτου διά τήν ιστορίαν τής ζωγραφικής τών Πα- 
λαιολόγων, μνημείου, τοΰ οποίου τήν μελέτην τα μέγιστα θά διευκολύνουν 
αί λαμπραί απεικονίσεις τοΰ έξεταζομένου λευκώματος. Άλλα δεν θά ήθε- 
λον ν’ άφήσω τάς τοιχογραφίας αυτός χωρίς vù σημειώσω μίαν άλλην 
πλευράν, τήν οποίαν παρουσιάζει ή μελέτη των. "Οπως παρετήρησα εις τό 
εσχάτως εκδοθέν βιβλίον μου, ώρισμέναι μορφαΐ αγίων εις τήν Σοπότσανι 
δεικνύουν τα πρώτα οπωσδήποτε καταφανή σημεία τής επιδράσεως, πού 
ήσκησεν ή τεχνική τών φορητών εικόνων επί τής τοιχογραφίας, επιδρά-
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σεως, από την οποίαν έδημιουργήθη ή τεχνική τής Κρητικής επικληθείσης 
ζωγραφικής (Α. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής 
ζωγραφικής μετά την όίλωσιν, Άθήναι, 1957, 23 κε.). Αί απεικονίσεις, 
τάς οποίας ειχον τότε εις την διάθεσίν μου, κα'ι δλίγαι ήσαν κα'ι δχι τόσον 
ευκρινείς, οσον θά εχρειάζετο διά την μελέτην τοΰ ζητήματος τοΰτου. Διά 
τον λόγον αυτόν περιωρίσθην εις την αρκετά οπωσδήποτε ευκρινή εικόνα 
τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, που είχε δημοσιεύσει 6 Όκοιίνεφ (Ξ υ γ γ ό π ο υ- 
λ ο ς, ένθ’ αν. πίν. 3. 1). Αί καθαρώταται φωτοτυπίαι τοΰ εξεταζόμενου 
λευκώματος μοΰ επιτρέπουν τώρα όχι μόνον να βεβαιώσω την ακρίβειαν 
των παρατηρήσεών μου, άλλα καί να διακρίνω δυο διαφόρους τεχνοτροπίας; 
επηρεασμένος από την τεχνικήν τών φορητών εικόνων. Πράγματι τήν Ιδίαν 
περίπου τεχνικήν, πού παρουσιάζει ή μόνη ΰπ’ εμού χρησιμοποιηθείσα 
εΐκών τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, εΰρον καί εις τινας τών συλλειτουργοΰντων 
ιεραρχών εις τήν κόγχην τοΰ Ίεροΰ (Millet-Frolow, πίν. 3. 1,2), 
ακόμη δέ καί εις μορφάς τών μεγάλων συνθέσεων, δπως π. χ. τής Ψηλα- 
φήσεως τοΰ Θωμά (Αυτόθι, πίν. 18. 3).

Τεχνικήν πολύ διάφορον, άλλ’ δχι δλιγώτερον έπηρεασμένην από τάς 
φορητός εικόνας, εύρίσκομεν εις τα πρόσωπα καί τα γυμνά μέρη τών μορφών, 
πού αποτελούν τήν ώραιοτάτην σΰνθεσιν τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα. Έδώ 
επί τοΰ σκοτεινού χρώματος τής σκιάς, δηλαδή τοΰ προπλασμού, ή φωτιζο- 
μένη σαρξ δηλοΰται μέ πολύ περιωρισμένης έκτάσεως εντόνως φωτεινός κη- 
λϊδας καί μέ δλίγας φωτεινός γραμμάς (Millet - F rolow, πίν. 28-29). 
Είναι αληθές δτι τήν ισχυρόν αυτήν άντίθεσιν μεταξύ τοΰ σκιερού μέρους 
καί τών εντόνως φωτεινών κηλίδων δέν δΰναταί τις ν' άντιληφθή εις τούς 
εγχρώμους πίνακας, πού συνοδεύουν τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν μονο
γραφίαν τοΰ κ. Ραντόϊσιτς (Les fresques de Sopoc'ani, πίν. 1-3). Προ
σεκτική δμως παραβολή τών εγχρώμων αυτών απεικονίσεων προς τάς φω
τοτυπίας τοΰ εξεταζομένου λευκώματος πείθει δτι πρέπει κυρίως να βασι- 
σθώμεν εις τάς τελευταίας ταύτας. "Οτι δέ καί ή τεχνική αυτή, δπως τήν 
βλέπομεν εις τούς 'Αγίους Τεσσαράκοντα τής Σοπότσανι, προέρχεται από 
τάς φορητός εικόνας απέδειξα επαρκώς, νομίζω, εις τό βιβλίον μου εξετά- 
ζων τάς λίαν άναλόγους τοιχογραφίας τοΰ νάρθηκος τοΰ ’Αφεντικού καί 
τών σκηνών τοΰ μεσαίου κλιτούς καί τοΰ νάρθηκος τής Μητροπόλεως εις 
τον Μυστράν (Ξυγγόπουλος, ένθ’ άν. πίν. 3. 3, 4. 1, 3. Βλ. καί σ. 
25 κε.).

Προς ά'λλας απόψεις καί προς άλλα προβλήματα μάς οδηγούν αί τοι· 
χογραφίαι τοΰ Γκράντατς καί τοΰ Άρίλγιε. Είναι πράγματι λίαν αισθητή 
ή διαφορά τής τεχνοτροπίας καί γενικώτερον τοΰ καλλιτεχνικού πνεύματος, 
πού χωρίζουν τάς τοιχογραφίας τής Σοπότσανι από τάς τοιχογραφίας αύτάς. 
'Ο Millet εις τα πανεπιστημιακά του μαθήματα εδίδασκε σχετικώς μέ τά δυο
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αυτά μνημεία, δπως αναφέρει 6 κ. Frolow εις την εισαγωγήν τοΰ λευκώμα
τος, δτι είς ταΰτα υπάρχει κάποιον σταμάτημα, υπάρχουν δισταγμοί κα'ι οπι
σθοχωρήσεις τής τέχνης μετά την Σοπότσανι (Millet-Frolow, 
ένθ* άν. Introduction, σ. VIII). Νομίζω δτι σήμερον είναι δυνατόν με 
τα μνημεία τής εποχής περίπου αυτής, πού έ'χομεν είς την διάθεσίν μας, να 
τροποποιήσωμεν κάπως την γνώμην τοΰ αειμνήστου διδασκάλου. Άν παρα- 
βάλωμεν τάς τοιχογραφίας τών δυο αυτών μνημείων, τοΰ Γκράντατς καί 
τοΰ Άρίλγιε, προς την διακόσμησιν τής Σοπότσανι, θά διαπιστώσωμεν δτι 
μεταζύ αυτών υπάρχει μία ούσιωδεστάτη διαφορά. Οί τεχνΐται τής Σοπό- 
τσανι, εμφορούμενοι από νεωτεριστικόν πνεΰμα, προσπαθοΰν ν’ άπομα- 
κρυνθοΰν από την παλαιοτέραν παράδοσιν, αν καί, δπως εΐδομεν, τοΰτο δεν 
τό επέτυχον πάντοτε. ’Εμποτισμένοι από την κλασσικήν τέχνην, αγωνίζον
ται να δώσουν νέαν μορφήν είς τούς παλαιοτέρους τύπους. Είναι οί θαρρα
λέοι πρωτοπόροι τής έξελίξεως, πού θά όδηγήση εις την λαμπρόν άνθησιν 
τών πρώτων δεκάδων τοΰ 14ου αϊώνος. ’Απεναντίας οί ζωγράφοι τοΰ 
Γκράντατς καί τοΰ Άρίλγιε είναι οί τεχνΐται, οί προσκολλημένοι είς την 
παράδοσιν δχι μόνον την εϊκονογραφικήν, άλλα καί την τεχνοτροπικήν. 
Είναι τεχνΐται επαρχιακοί. Βεβαίως δεν ήδυνήθησαν ούτοι να μείνουν εντε
λώς ανεπηρέαστοι από την μεγάλην τέχνην καί τής Σοπότσανι καί άλλων 
μνημείων τής αυτής τεχνοτροπίας. Πολλάκις αντιγράφουν μορφάς από τάς 
διακοσμήσεις αύτάς. Ό Πέτρος π. χ. καί είς έτερος απόστολος εις την Κοί
μησιν τής Θεοτόκου τοΰ Γκράντατς (Μ illet-Frolow, ένθ’ άν. 
πίν. 58. 3-4) είναι πιστά άντίγραφα τών άντιστοίχων μορφών τής Σοπό- 
τσανι (Αυτόθι, πίν. 20. 2-3). Ό προφήτης έξ άλλου, πιθανώτατα δ Δανιήλ, 
εις τό Γκράντατς (Αυτόθι, πίν. 65. 1), άν καί φαίνεται καταγόμενος άπό 
παράστασιν άνάλογον προς τό -ψηφιδωτόν τοΰ Δαφνιοΰ (Diez-Demus, 
Byzantine Mosaics in Greece, εϊκ. 57), έν τούτοις δεν άποκλείεται να έχη 
άντιγραφή άπό πρότυπον τεχνοτροπίας άναλόγου προς την τής Σοπότσανι. 
Τό ελλειψοειδές πράγματι περίγραμμα τοΰ μανδύου του προαγγέλλει κατά 
τινα τρόπον τον Μισαήλ καί τον Δανιήλ τής Μονής τής Χώρας (Θ. Σ μ ί τ, 
Καχριέ Τζαμί. Δελτ. τοΰ Ρωσικοΰ Άρχαιολ. ’Ινστιτούτου τής Κων]πόλεως, 
11,1906. Λεύκωμα, πίν. XVIII. 60,61).

Παρά τάς ολίγας παραχωρήσεις, πού έκαμαν οί τεχνΐται ούτοι εις τό 
νέον πνεΰμα, τό χαρακτηρίζον τήν Σοπότσανι, έμειναν έν τούτοις στερρώς 
προσκολλημένοι είς τήν παράδοσιν τοΰ 11ου καί τοΰ 12ου αϊώνος. Πλεΐστα 
είναι τά παραδείγματα μεταξύ τών τοιχογραφιών τών δύο τούτων μνημείων, 
πού θά ήδύνατό τις ν’ άναφέρη. Ή μεγάλη π.χ. τοιχογραφία τοΰ κύκλου 
τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ, μία τών ώραιοτέρων άναμφιβόλως τοΰ Γράν- 
τατς, μέ τάς γεμάτας άπό χάριν πολυαρίθμους σκηνάς, τάς διατεταγμένος 
είς τά επάλληλα επίπεδα, πού σχηματίζουν αί πτυχαί τοΰ εδάφους (Millet-
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F r ο 1 o w, πίν. 52 - 55), δεν είναι πρωτότυπον δημιούργημα τοΰ ζωγρά
φου. ’Αντιγράφει παλαιότερον πρότυπον, πολύ άνάλογον μέ την μικρόν 
εικόνα της Μονής Σινά, την άνήκουσαν εις τον 11ον ή πιθανώτερον ίσως 
εις τον 12ον αιώνα (Γ. και Μ. Σωτήριο υ, Εικόνες τής Μονής Σινά, 
I, είκ. 43-45. Βλέπε καί II, κείμενον, Άθήναι 1958, σ. 59 κε.). Είς το 
Άρίλγιε αί λεπτά! καί έπιμήκεις μορφα! των προπατόρων και των προφη
τών, που αποτελούν την μεγάλην σύνθεσιν τής 'Ρίζης Ίεσσα! (Μ illet- 
F r ο 1 ο w, πίν. 92 - 93), εύρίσκονται εις στενωτάτην σχέσιν προς μνημεία, 
ιδίως μικρογραφίας, τοΰ 13 ου καί μάλιστα τοΰ 12ου αίώνος, δπως π. χ. 
δ κώδιξ 64 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (Ο m ο n t, Miniatures 
des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, πίν. 
IvXXXV - LXXXVI).

Ό προφήτης Ζαχαρίας εις την 'Ρίζαν Ίεσσα! τοΰ Άρίλγιε είναι εξ 
άλλου ως προς την χειρονομίαν περαιτέρω έξέλιξις τοΰ εΰαγγελιστοΰ Ίω· 
άννου εις τον από τοΰ τέλους τοΰ 11ου ή από τών αρχών ϊσως τοΰ 12ου 
αίώνος κώδ. 1208 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ (Λ ά ζ α ρ ε φ, Ιστορία 
τής βυζαντινής ζωγραφικής, II, πίν. 151). Τήν χαρακτηριστικήν δε στρο
φήν τής κεφαλής, δπως τήν βλέπομεν είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Άρίλγιε, 
είχεν δ προφήτης καί εις τήν μικρογραφίαν τοΰ δυστυχώς άπολεσθέντος 
από πυρκαϊάν κώδ. B. I. 2 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Τουρίνου (Λ ά ζ α ρ ε φ, 
ένθ’ άν. I, πίν. XIV α).

Ή παράστασις τής 'Ρίζης Ίεσσα! εις το Άρίλγιε είναι, νομίζω, κα! 
από άλλης άπόψεως αξία προσοχής. Αύτη δηλαδή παρουσιάζει λίαν αισθη
τήν ομοιότητα ως προς τάς έπιμήκεις κα! ιερατικός μορφάς τών προφη
τών μέ τήν ιδίαν σύνθεσιν, τήν άποκαλυφθεΐσαν έπ! τοΰ βορείου εξωτερι
κού τοίχου τής εκκλησίας τής Μαυριώτισσας εις τήν Καστοριάν (Π ε λ ε
κ α V ί δ ο υ, Καστοριά, πίν. 85-86), σύνθεσιν, τήν οποίαν δ εκδότης 
αυτής χρονολογεί από τοΰ 11ου αίώνος. Ή δμοιότης μεταξύ τών δύο παρα
στάσεων φθάνει ακόμη κα! μέχρι τής χειρονομίας τοΰ προφήτου Μιχαία (;) 
(Πελεκανίδης, ενθ’ άν. πιν. 85), τήν δποίαν είς τό Άρίλγιε έχει δ 
Ζαχαρίας. Ή σχέσις αυτή τής τοιχογραφίας τής Καστοριάς προς τήν τοιχο
γραφίαν τοΰ Άρίλγιε επιβάλλει, νομίζω, τήν εκ νέου έξέτασιν τής χρονο
λογίας τής συνθέσεως τής Μαυριώτισσας. Ή τοιαύτη άναψηλάφησις τοΰ 
χρονολογικού ζητήματος τής τοιχογραφίας τής Καστοριάς είναι απαραίτητος, 
δεδομένου μάλιστα δτι τό είκονογραφικδν θέμα τής 'Ρίζης Ίεσσα! δεν εμφα
νίζεται, καθ’ δσον τουλάχιστον διεπίστωσα μέ βάσιν τα είς εμέ γνωστά 
μνημεία, προ τών μέσων τοΰ 13ου αίώνος, μία δε τών άρχαιοτέρων μέχρι 
σήμερον γνωστών παραστάσεων είναι, αν δέν άπατώμαι, ή λίαν κατεστραμ
μένη τοιχογραφία τής Σοπότσανι (Millet - Frolow, πίν. 25. 2 - 3). 
Βεβαίως τό θέμα εις τήν Δύσιν εμφανίζεται κατά τον 12ον ήδη αιώνα, άν
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μή κα'ι παλαιότερον, ή σύνθεσις δμως και δ χαρακτήρ του είναι πολύ δια
φορετικά (Πρβ. προχείρως Κ. Künstle, Ikonographie der christlichen 
Kunst, I, Freiburg im Breisgau, 1928, 296 κέ.).

Δεν νομίζω δτι είναι ανάγκη να εκταθώμεν περισσότερον εις συγκρί
σεις. Καιρός είναι να έξετάσωμεν αυτό τούτο τό θέμα τής καθυστερημένης 
τεχνοτροπίας τού Γκράντατς καί τού Άρίλγιε. Τό θέμα τούτο παρουσιάζει 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι δεν περιορίζεται εις τα δύο ταύτα μνημεία. Ή 
καθυστερημένη αυτή τεχνοτροπία χαρακτηρίζει σειράν δλην διακοσμήσεων 
τής Ελλάδος καί ως εκ τούτου ή σημασία του είναι γενικωτέρα.

Πώς θά ήδύνατο νά εξηγηθή ή καθυστερημένη αυτή τεχνοτροπία 
μνημείων χρονολογικώς νεωτέρων τής Σοπότσανι, τής οποίας αί τοιχογρα- 
φίαι δεικνύουν εις τήν εξέλιξίν των τάς νεωτεριστικός τάσεις, τάς δδη- 
γούσας εις τήν παλαιολόγειον άνθησιν; “Οπως διά μακρών εξέθεσα εις 
ίδιον κεφάλαιον τού προσφάτως εκδοθέντος βιβλίου μου (Ξυγγοπού- 
λ ο υ, Σχεδίασμα, 41 κ. εξ), εις τήν ζωγραφικήν τού 13ου, τού 14ου καί 
τού 15ου αιώνος δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εν ρεύμα αύστηρώς συντηρητι
κόν, τό όποιον συνεχίζει τήν τεχνοτροπικήν καί είκονογραφικήν παράδοσιν 
τού 11ου καί τού 12ου αιώνος. Τό συντηρητικόν αυτό ρεύμα διαπερά ολό
κληρον τήν εποχήν τών Παλαιόλόγων, βαϊνον παραλλήλως προς τήν μεγά- 
λην, τήν επίσημον, θά ήδύνατό τις να εΐπη, τέχνην, από τήν οποίαν όχι σπα- 
νίως επηρεάζεται, άλλα μόνον εις μερικός λεπτομέρειας, χωρίς νά χάση τον 
χαρακτήρα καί τό δλον πνεύμα του, τό ισχυρότατα προσκολλημένον εις τήν 
αυστηρόν παλαιάν τεχνοτροπίαν. Τήν αυστηρόν αυτήν καί αρχαϊκήν τεχνο
τροπίαν, πού αποτελεί εις τήν ουσίαν της τήν άντίδρασιν κυρίως τών μονα
χών εις τούς νεωτερισμούς τής μεγάλης τέχνης, τής τόσον τολμηρός καί 
σχεδόν παγανιστικής, είναι δυνατόν νά παρακολούθηση τις εις σειράν ολό
κληρον μνημείων, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν πολλά εντελώς ή ελάχιστα 
γνωστά (Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, ένθ’ άν. 42 κε.). Τινά εξ αυτών παρουσιά
ζουν έντονον τον λαϊκόν καί μοναχικόν χαρακτήρα, δπως π. χ. ή ’Όμορφη 
εκκλησία (1289) τής Αΐγίνης (Ε.Ε.Β.Σ. 2, 1925, 243 κε. καί 6, 1929, 
398). Παραλλήλως δμως προς τάς τοιχογραφίας τής ’Όμορφης εκκλησίας 
καί τών συγγενών προς αυτήν μνημείων, εις τα όποια συνεχίζεται κατά 
τινα τρόπον ή μοναχική τέχνη τών ναών τής Καππαδοκίας, υπάρχει καί 
τό ρεύμα εκείνο, πού εδώ μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Πρόκειται περί τών 
μνημείων, τα όποια συνεχίζουν τήν επίσημον τέχνην τής παλαιοτέρας επο
χής, τών χρόνων δηλαδή τών Κομνηνών, δπως τήν βλέπομεν εις τα ψηφι
δωτά, εις τάς τοιχογραφίας καί εις τάς φορητός εικόνας τού 11ου καί τού 
12ου αιώνος, επηρεασμένην δμως οπωσδήποτε από τήν σύγχρονον Παλαιο- 
λόγειον ζωγραφικήν. Εις τό ρεύμα αυτό ανήκουν οΐ ζωγράφοι τού Γκράν
τατς καί τού Άρίλγιε. Μνημεΐον εντελώς παράλληλον προς τάς δύο αυτός



διακοσμήσεις είναι αί από τοΰ 1311 τοιχογραφίαι τοϋ ναΐσκου εις το χωρίον 
Σπηλιές τής Εύβοιας (Περιοδ. 'Ελληνικά, 1,1928,101 κε.). Απλή σύγκρισις 
των τελευταίων τούτων προς τάς σχεδόν συγχρόνους λαμπρός τοιχογρα
φίας τοΰ παρεκκλησίου τής Μονής τής Χώρας εις την Κων]πολιν, τάς προσ- 
φάτως καθαρισθείσας (P. U n d e r w ο o d εν Dumbarton Oaks Papers- 
9/10, 1956, είκ. 63-105 καί 11, 1957, είκ. 1 - 51) δεικνύει την άπόστασιν, 
πού χωρίζει την επίσημον τέχνην των παλαιολογείων χρόνων από την 
επαρχιακήν, την έμμένουσαν εις την παλαιόν παράδοσιν.

Τα άνωτέρερ διά βραχύτατων εκτεθέντα μας επιτρέπουν, νομίζω, να 
θεωρήσωμεν τάς τοιχογραφίας τοΰ Γκράντατς καί τοΰ Άρίλγιε ως δυο 
κρίκους τής άλΰσεως, πού αποτελεί τό συντηρητικόν εκείνο ρεύμα, την 
ΰπαρξιν τοΰ οποίου πιστοποιεί σειρά δλη μνημείων τής Ελλάδος, χρονολο
γουμένων από τοΰ 13ου μέχρι τοΰ 15ου αίώνος. Δεν πρόκειται λοιπόν ούτε 
περί σταματήματος ούτε περί δισταγμών ή οπισθοχωρήσεων τής τέχνης εις 
τάς τοιχογραφίας αύτάς, δπως ενόμιζεν ό αείμνηστος Millet, δ όποιος ασφα
λώς θά διετύπωνε διαφορετικά την γνώμην του, αν ειχον περιέλθει εις 
γνώσιν του τα αδημοσίευτα τότε ακόμη μνημεία τής Ελλάδος, τα άντιπρο- 
σωπεΰοντα τό συντηρητικόν αυτό ρεΰμα.

Έξ δσων ανωτέρω ελέχθησαν καθίσταται σαφές πόση είναι ή σημα
σία τών τριών συνόλων τοιχογραφιών, τής Σοπότσανι δηλαδή, τοΰ Γκράν
τατς καί τοΰ Άρίλγιε, τών περιεχομένων εις τό δεύτερον τοΰτο λεύκωμα 
τών μεσαιωνικών τοιχογραφιών εις την Σερβίαν, διά την από πάσης άπό- 
ψεως άρτίαν εμφάνισιν τοΰ οποίου πλεΐσται δφείλονται χάριτες εις τον επι- 
μεληθέντα την εκδοσιν κ. A. Frolow.

A. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Recueil des travaux sur la protection des monuments histori
ques. ’Έκδ. Direction de l’Institut Fédéral pour la protection des 
monuments historiques. Τομ. IV-V, 1953 - 1954 (Beograd 1955).

Εις τον Γ' τόμον τών «Μακεδονικών» (Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 
432 κε.) έσχον την ευκαιρίαν να παρουσιάσω τούς τρεις πρώτους τόμους 
τοΰ υπό τον τίτλον «Sbornik zatiste spomenika Kulture» δελτίου, τοΰ 
έκδιδομένου υπό τοΰ Institut Fédéral pour la protection des monuments 
historiques, έδρεύοντος έν Βελιγραδίφ. Tò ανωτέρω Ίνστιτοΰτον συνεχίζει 
μετά περισσής άποδοτικότητος την γόνιμον δράσιν του, ήτις αντικατοπτρί
ζεται εις τον παρόντα τόμον IV - V. Εύκταΐον θά ήτο ΐνα όλων τών εις 
τον τόμον τοΰτον περιεχομένων μελετών έδημοσιεύετο περίληψις εις ευρω
παϊκήν τινα γλώσσαν, εις τρόπον ώστε να καθιστάμεθα πλήρως κοινωνοί 
τοΰ άξιολόγου περιεχομένου αυτών. 'Οπωσδήποτε καί αί δλίγαι καί περιω-
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