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νας του.-Παν τουναντίον. Εσχάτως μάλιστα καθηγητής τις τής ιστορίας 
τοΰ Πανεπιστημίου τών Σκοπιών εν δημοσίφ όμιλίςι εβεβαίωσε το εκ Ψευ- 
δομακεδόνων άκροατήριόν του οτι πρόγονοι αυτού υπήρξαν οί ένδοξοι Μα- 
κεδόνες βασιλείς. "Ωστε καί εις τούτο οί νέοι Μακεδόνες ακολουθούν την 
γραμμήν των παλαιοτέρων Βουλγάρων κομιτατζήδων. «’Άλλαξε το δργανον, 
λέγει ό συγγραφεύς (σ. 14), άλλ’ δ σκοπός παρέμεινεν δ ίδιος».

’Αξιόλογα είναι καί δσα οΰτος παραθέτει εκ τού συγγράμματος τού κα· 
θηγητού τού Πανεπιστημίου Βελιγραδιού Ντουσιάν Πόποβιτς, κατά τον όποι
ον «δλη ή αστική καί ιθύνουσα τάξις τής Γιουγκοσλαβίας, δλα τα ιδρύμα
τα καί κληροδοτήματά της, καθώς καί τα προτερήματα καί ελαττώματά της, 
προέρχονται από "Ελληνας εκ Μακεδονίας».

Έν τφ συνόλφ το έργον τού παλαιμάχου άγωνιστοΰ είναι άξιανάγνω- 
στον καί διδακτικώτατον, ίδίςι διά το σύγχρονον κοινόν, ελληνικόν καί ξέ
νον, τα δέ τεκμήρια αυτού κατά τών δήθεν Μακεδόνων καί τής εθνότητάς 
των αδιάσειστα. Δυστυχώς τήν έμφάνισιν τής ωραίας δμιλίας άσχημίζουν αρ
κετά τυπογραφικά παροράματα.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

G. Millet, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, 
Macédoine, Monténégro). Fascicule III. Album présenté par A. Fro- 
low, Paris 1962. XXIII σελίδες καί 127 πίνακες.

Tò τρίτον τούτο λεύκωμα τής πολυτίμου δημοσιεύσεως, τής όποιας τα 
δύο προηγούμενα έξεδόθησαν το 1954 καί το 1957 (βλ. Μακεδονικά 3, 
1953-55, 425 κ. εξ. καί 4, 1955-60, 550 κ. εξ.), περιέχει απεικονίσεις τών 
τοιχογραφιών πέντε εκκλησιών, δηλαδή τοΰ Αγίου Κλήμεντος τής Άχρί- 
δος, τού Αγίου Νικολάου εις το Μάρκοβα Βάρος παρά τον Περλεπέν, τού 
Αγίου Νικήτα παρά τό Σουσέρ, τού ναού τών 'Αγίων ’Ιωακείμ καί ’Άννης 
(Εκκλησία τού Κράλη) εις τήν Μονήν Στουντένιτσας καί τέλος τού Αγίου 
Γεωργίου είς Παλαιόν Ναγκορίτσινο. Πρόκειται περί τοιχογραφιών πού έ
γιναν κατά τούς χρόνους τού κράλη Στεφάνου Μιλούτιν (1282-1321) καί 
πού ανήκουν εις τήν λαμπροτέραν εποχήν τής ζωγραφικής τών Παλαιολό- 
γων. "Ολως ιδιαίτερον είναι συνεπώς το ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν. 
Τρία από τα μνημεία αυτά έχουν καί τήν πρόσθετον σημασίαν, δτι σφζουν 
τάς ελληνικός ύπογραφάς τών δύο ζωγράφων, τού Ευτυχίου δηλαδή καί τού 
Μιχαήλ Άστραπα, περί τής εθνικότητος καί τής πατρίδος τών όποιων πολ
λά έχουν γραφή. Τα μνημεία ταύτα κατά χρονολογικήν σειράν είναι δ "Α
γιος Κλήμης τής ’Αχρίδος (1295), δ "Αγιος Νικήτας (περί το 1307) καί 
τό παλαιόν Ναγκορίτσινο (1318). Με τό ζήτημα τής προελεύσεως τών ζω
γράφων τούτων εκ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει λόγος ν’ άσχοληθώμεν εδώ, 
διότι τούτο έξητάσαμεν διά μακρών εις ιδίαν εργασίαν (A. Xyngopou-
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1 o s, Thessalonique et la peinture macédonienne. Athènes 1955). Τήν 
γνώμην δέ πού εκεί ύπεστηρίξαμεν, δτι το κένιρον διαμορφώσεως τής τέχνης 
τής Μακεδονίας ύπήρξεν ή Θεσσαλονίκη, δχι μόνον παραδέχεται ό κ. Fro- 
low άνεπιφυλάκτως εις τό κείμενον το συνοδεΰον tò λεύκωμα (σ. XII 
καί σημ. 3), αλλά προσάγει εις ενίσχυσίν της κα'ι τό γεγονός, δτι πλήν 
τής Γρατσάνιτσας (βλ. Xyngopoulos, ένθ5 αν. 56 κ. εξ.) εύρίσκομεν 
τήν εικόνα τοϋ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης κα'ι εις τήν Εκκλησίαν τοΰ Κρά- 
λη τής Μονής Στουντένιτσας, εις δέ τό Ναγκορίτσινο βλέπομεν εικονιζόμε- 
νον τον αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, αδελφόν τοΰ Θεοδώρου Στου- 
δίτου, τάς εικόνας δηλαδή δύο στενώτατο τοπικών αγίων τής Θεσσαλονί
κης, τών οποίων αι μορφαί ελάχιστα συναντώνται εις τήν βυζαντινήν είκο- 
νογραφίαν.

"Εν άλλο δχι ολιγωτέρας σημασίας γεγονός είναι δτι δύο από τα μνη
μεία, τών οποίων αΐ τοιχογραφίαι εικονίζονται εις τό τρίτον τοΰτο λεύ
κωμα, δ “Αγιος Κλήμης δηλαδή τής Άχρίδος (1295) καί ό “Αγιος Νικό
λαος παρά τον Περλεπέν (1298/9), διεκοσμήθησαν κατά τούς χρόνους τής 
βυζαντινής κυριαρχίας τών δύο αυτών πόλειον, πού περιήλθον εις τον Κρά- 
λην Δουσάν μόλις τό 1331. Είναι λοιπόν, νομίζω, πολύ φυσικόν να παρα- 
δεχθώμεν δτι καί δ "Αγιος Κλήμης τής Άχρίδος, δ διακοσμηθείς από τον 
Ευτύχιον καί τόν Μιχαήλ Άστραπαν τό 1295 καί δ “Αγιος Νικόλαος παρά 
τόν Περλεπέν, στολισθείς μέ τοιχογραφίας περί τό 1299, είναι έργα Ελ
λήνων άγιογράφων.

Ή κτητορική επιγραφή τοΰ Αγίου Κλήμεντος (άρχικώς τής Πανα
γίας Περιβλέπτου) εις τήν Αχρίδα, τήν δποίαν γνωρίζω από τήν δημοσί- 
ευσιν τοΰ Π. Μιλιούκωφ εις τό Δελτ. τοΰ Ρωσικοΰ Άρχαιολογ. ’Ινστιτού
του τής Κ)ως (6, 1899, 90, σημ. 2), αναφέρει δτι ή εκκλησία ίδρύθη «διά 
συνδρομής καί εξόδου κυρ Προγόνου τοϋ Σγουρού μεγάλου έταιρειάρχον 
καί τής συζύγου αϋτοΰ κυράς Ευδοκίας καί γαμβρού τοϋ κρατίστου καί
άγιου ημών αύτοκράτορος  ’Ανδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου κλπ.». Ό κτή-
τωρ συνεπώς ήτο Βυζαντινός, έχων τό άνώτερον αξίωμα τοΰ μεγάλου εται- 
ρειάρχου καί έπιπροσθέτως συγγενής έξ αγχιστείας τοΰ αύτοκράτορος. 'Ως 
προς τό πρώτην φοράν συναντώμενον, αν δεν άπατώμαι, βαπτιστικόν όνο
μα Πρόγων, φαίνεται πολύ πιθανόν δτι πρόκειται περί εσφαλμένης άνα- 
γνώσεως. Ό κ. Frolow (σ. XV) θά έπρότεινε, μέ πολλήν βεβαίως επιφύ- 
λαξιν, τήν άνάγνωσιν Π[έτ]ρο[ς] εκ γόν[ον] Σγουρός, «αν ή μορφή δέν ήτο 
πολύ εξεζητημένη δι’ επιγραφήν τοΰ είδους αύτοΰ». Μέ τήν σειράν μου θά 
επρότεινα, μέ δχι ολιγωτέραν βεβαίως επιφύλαξιν, τήν άνάγνωσιν: Π[έτ]ρου 
γόνου τοϋ Σγουρού.

Εις άρχοντα επίσης, τόν Βέκκον καί τήν σύζυγόν του Μαρίαν, οφείλε
ται ή ΐδρυσις, πιθανώτατα δέ καί ή διακόσμησις, τοΰ Άγιου Νικολάου παρά



Βιβλιοκρισίαι (G. Millet, La peinture du moyen âge en Yougoslavie) 587

τον Περλεπέν. Έκ των τριών άλλων τέλος εκκλησιών ή Εκκλησία τοΰ Κρά- 
λη εις την Μονήν Στουντένιτσας καί δ "Αγιος Νικήτας άνηγέρθησαν έκ 
βάθρων καί διεκοσμήθησαν υπό τοΰ Στεφάνου Μιλοΰτιν, τό δέ Παλαιόν 
Ναγκορίτσινο, ίδρυθέν επί τής βασιλείας τοΰ Ρωμανού Δ'Διογένους (1067- 
1071), άνεκτίσθη καί διεκοσμήθη υπό τοΰ ίδιου κράλη Μιλοΰτιν.

Είναι βεβαίως αληθές δτι, πλήν ίσως τοΰ "Αγίου Νικολάου παρά τον 
Περλεπέν, έκ τής διακοσμήσεως τοΰ οποίου ελάχιστα μόνον δείγματα ήσαν 
μέχρι τοΰδε δημοσιευμένα, αί τοιχογραφίαι τών τεσσάρων άλλων μνημείων 
πού περιέχει τό άρτι έκδοθέν λεύκωμα ήσαν εις μεγαλυτέραν ή μικροτέραν 
έ'κτασιν απεικονισμένοι. Εΐς τό λεύκωμα δμως τοΰτο πρόκειται περί τής 
πλήρους σχεδόν άπεικονίσεως τών τοιχογραφιών πού καλύπτουν τούς τοίχους 
τών μνημείων αυτών. Ευνόητος λοιπόν είναι ή σημασία τής έκδόσεως διά 
την μελέτην τής τεχνοτροπίας καί τής εικονογραφίας τών πολυτίμων τούτων 
έργων.

'Ως προς την τεχνοτροπίαν, αί τοιχογραφίαι τοΰ 'Αγίου Νικολάου πα
ρά τον Περλεπέν παρουσιάζουν καταφανή στοιχεία άρχαϊκότητος. Εις τάς 
τοιχογραφίας αύτάς, δπως παρατηρεί δ κ. Frolow (σ. VIII), δεν δύναταί 
τις να διακρίνη ούδέν από τά γνωρίσματα τής νέας τέχνης. Κύριον χαρακτη
ριστικόν είναι ή σχεδόν γραμμική έκτέλεσις τών μορφών πού δμοιάζει, δ
πως σημειώνει δ κ. Frolow, μέ την παρατηρουμένην εις τάς από τοΰ 1191 
τοιχογραφίας τοΰ Κουρμπίνοβο. Θά ειχον νά προσθέσω δτι ή γραμμική καί 
διακοσμητική σχεδίασις τών προσώπων ενθυμίζει επίσης τάς τοιχογραφίας 
τοΰ Νέρεζι (1164) καί τήν δμάδα τών μνημείων τοΰ τέλους τοΰ 12ου αΐώ- 
νος (“Αγιος Γεώργιος τοΰ Ράς, 1180, τμήμα τοιχογραφίας εις τήν Μονήν 
Βατοπεδίου, 1197/8 κ. ά.). Χαρακτηριστική έπίσης είναι εις τον "Αγιον 
Νικόλαον ή μετωπικότης καί ή ακαμψία τών μορφών είς τάς συνθέσεις, δ
πως εις τήν Προδοσίαν, εις τον Έμπαιγμόν τοΰ Ίησοΰ καί εΐς άλλας ακό
μη. Τήν μετωπικότητα δμως αυτήν καί τήν αδεξιότητα είς τάς κινήσεις εύ· 
ρίσκομεν ακόμη τό 1259 είς μερικάς από τάς τοιχογραφίας τής Μπογιάνας 
παρά τήν Σόφιαν. Ό κ. Frolow (σ. XV) διερωτάται μήπως δ κτήτωρ τοΰ 
‘Αγίου Νικολάου συνεπλήρωσεν απλώς παλαιοτέραν διακόσμησιν. Τοΰτο θά 
ήδύνατο ίσως νά θεωρηθή πιθανόν, άν άποβλέψωμεν είς τήν διαφοράν έκ- 
τελέσεως τών προσώπων μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΰ 'Ιεροΰ (“Αγγελοι σε· 
βίζοντες εκατέρωθεν τής Πλατυτέρας, 'Ιεράρχαι συλλειτουργοΰντες) καί τών 
συνθέσεων τοΰ Δωδεκαόρτου, τών Παθών κ. ά. 'Η μετωπικότης δμως καί 
ή άδεξιότης, αί παρατηρούμενοι εΐς τάς συνθέσεις, οφείλονται εις τον ζω
γράφον, πού υποτίθεται δτι συνεπλήρωσε τήν διακόσμησιν κατά τό 1298/9. 
"Οτι δέ αί τελευταίοι αύταί τοιχογραφίαι δεν δύνανται νά είναι παλαιότε- 
ραι δεικνύουν ωρισμέναι συνθέσεις, δπως ή “Ανοδος τοΰ 'Ιησοΰ είς τον 
σταυρόν, πού δέν έμφανίζονται, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, προ τοΰ
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τέλους τοϋ 13ου αιώνος. Ή στενή όμως σχέσις των τοιχογραφιών τοΰ 'Ιε
ρού προς τάς από τοΰ 1271 εις τό Μαναστίρ παρατά Μορίοβο ΝΑ τής Πε· 
λαγονίας, σχέσις, την οποίαν σημειώνει καί 6 κ. Frolow, δεικνύει ôn ολό
κληρος ή διακόσμησις τοΰ 'Αγίου Νικολάου, πού εδώ μάς απασχολεί, εξετε- 
λέσθη, συμφώνως προς την γνώμην τοΰ κ. Frolow, την ιδίαν εποχήν,δη
λαδή τό 1298/9, από δυο σύγχρονα εργαστήρια. Αί τοιχογραφίαι λοιπόν 
αύταί εγένοντο από ζωγράφους προσκολλημένους εις τήν παλαιόν τεχνοτρο- 
πικήν παράδοσιν, εις τήν οποίαν μετέφεραν καί τα νέα τότε δημιουργηθέντα 
είκονογραφικά θέματα, δπως ή "Ανοδος τοΰ Ίησοΰ εις τον σταυρόν κ. ά. 
Ή τόσον καταφανής άρχαϊκότης τεχνοτροπίας λήγοντος τοΰ 13ου αιώνος 
δεν πρέπει, νομίζω, να μάς εκπλήξη, άφοΰ καθ’ δλον τον αιώνα αυτόν υ
πάρχουν μνημεία συνεχίζοντα μίαν από τάς μορφάς τής τέχνης τοΰ 12ου, 
δπως ή Μπογιάνα καί τό Μαναστίρ. Καί μία τελευταία παρατήρησις σχετι- 
κώς μέ τάς τοιχογραφίας τοΰ Αγίου Νικολάου. Ό κ. Frolow (σ. IX) δια
βλέπει δυτικήν έπίδρασιν, Ιδίως εις τάς πανοπλίας τών στρατιωτών. Τό 
πράγμα δεν είναι άπίθανον, δεδομένου δτι αί τοιχογραφίαι αύταί έγιναν εις 
εποχήν, κατά τήν οποίαν οϊ Φράγκοι εκυκλοφόρουν ακόμη εις τό βυζαντι
νόν κράτος. ’Ανάλογους άλλωστε επιδράσεις εσημείωσε καί 6 κ. Grabar εις 
τήν Μπογιάναν (A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, σ. 
168 κ.εξ.). Θά ήτο δμως δύσκολον κάπως να παραδεχθώμεν μετά τοΰ κ. 
Frolow δτι αί επιδράσεις αύταί έφθασαν εις τον "Αγιον Νικόλαον από τάς 
άκτάς τής Άδριατικής καί από τήν Βενετίαν.

Τάς τοιχογραφίας τής ’Εκκλησίας τοΰ Κράλη (Αγίων ’Ιωακείμ καί 
”Αννης) εις τήν Μονήν Στουντένιτσας, πού ίδρΰθη καί διεκοσμήθη τό1313/4 
υπό τοΰ Μιλούτιν, ό κ. Frolow (σ. X), παρά τό γεγονός, δτι περιέχουν δ- 
λους τούς νεωτερισμούς τής τέχνης τών Παλαιολόγων, θεωρεί λίαν συντη- 
ρητικάς. Διακρίνει «ακαμψίαν καί εις τάς κομψοτέρας στάσεις, καί τα ωραι
ότερα πρόσωπα φαίνονται στερούμενα έκφράσεως, τό πλάσιμον, παρά τήν 
λεπτότητά του, φαίνεται συμβατικόν». Διακρίνει τέλος τήν κυριαρχίαν «τοΰ 
κατά παράδοσιν βυζαντινοΰ ρυθμοΰ, δπως μάς τόν γνωρίζουν τα καλλίτερα 
έργα τοΰ 10ου μέχρι τοΰ 12ου αιώνος». Αί παλαιαί δμως αναμνήσεις, ι
δίως τής τέχνης τοΰ 12ου αιώνος, δεν λείπουν ού'τε καί από τα πλέον ε
παναστατικά έργα τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Τάς αναμνήσεις αύτάς 
τάς εύρίσκομεν καί εις τήν Σοπότσανην, καθώς καί εις τάς τοιχογραφίας 
τοΰ Μανουήλ Πανσελήνου εις τό Πρωτδτον τοΰ Αγίου ’Όρους (βλ. Xyn- 
gopoulos, Thessalonique, 22 κ.εξ.). Τάς εύρίσκομεν επίσης εις τα 
έργα τών δύο συγχρόνων προς τόν Πανσέληνον άγιογράφων, δηλαδή τοΰ 
Εύτυχίου καί τοΰ Μιχαήλ Άστραπδ, ή τέχνη τών όποιων καιρός είναι να 
μάς άπασχολήση.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ Αγίου Κλήμεντος τής Άχρίδος (1295), τό πρώ
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τον γνωστόν έργον τών δυο τούτων ζωγράφων, προβάλουν πραγματικώς 
κατάπληξιν με τό πλήθος καί την πρωτοτυπίαν τών συνθέσεων, μέ την σφο
δρόν κίνησιν, με την βιαιότητα καί τον δραματικόν των χαρακτήρα. Ό 
θεατής αισθάνεται την ορμήν καί το πάθος τών νέων καλλιτεχνών, πού εζή- 
τησαν να μεταφέρουν εις το έργον των δλας τάς είκονογραφικάς δημιουρ
γίας τής εποχής των, συγχρόνως δέ να διαμορφώσουν μέ βάσιν τήν επι
κρατούσαν τεχτοτροπίαν πρότυπα πολύ παλαιότερα. Έν τοΰτοις, παρ’ δλα 
αυτά τα προτερήματα, δεν δΰναταί τις να μή διαπίστωση καί κάποιαν ανω
ριμότητα. ' il διάταξις τών μορφών καί τών σκηνών εις τούς τοίχους πα
ρουσιάζει ανησυχίαν καί απειρίαν. Τό ίδιον θά είχε να παρατηρήση κανείς 
προκειμένου καί περί τής τεχνικής εκτελέσεως. Είς τήν άπόδοσιν τών προ
σώπων ωρισμένων από τάς απεικονίσεις τών μεμονωμένων αγίων λείπει ή 
εσωτερική δομή, ούτω δέ αί μορφαί παρουσιάζουν καταφανή πλαδαρότητα. 
Τούτο ιδιαιτέρως παρατηρεΐται εις τάς εικόνας τών στρατιωτικών αγίων, αί 
όποϊαι είναι έργα τού Μιχαήλ Άστραπά, δπως δεικνύει ή υπογραφή του 
επί τής γυμνής σπάθης τού 'Αγίου Μερκούριού. 'Υπάρχουν όμως είς τον 
"Αγιον Κλήμεντα καί μορφαί μέ τήν γραμμικήν καί διακοσμητικήν σχημα- 
τοποίησιν πού έρχεται από τήν τέχνην τού 12ου αίώνος. Ανάλογος διαφο
ρά τεχνικής διακρίνεται καί εις τάς συνθέσεις. Μέ βάσιν τον διάφορον αυ
τόν τρόπον άποδόσεως τών μορφών καί μέ άλλα ακόμη τεχνοτροπικά στοι
χεία θά ήτο δυνατόν να διαχωρισθή τό έργον τών δύο άγιογράφων είς τον 
"Αγιον Κλήμεντα. Τον διαχωρισμόν άλλωστε αυτόν επεχείρησεν ήδη δ κ. 
S. R a d ο j c i c' (Les maîtres de Γ ancienne peinture serbe [σερβ- 
μετά γαλλικής περιλήψεως], Beograd 1955, 19 κ.εξ. καί 114. Πρβ. τον ί
διον καί εις τα Πεπραγμένα τού Θ' Διεθν. Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, 
Α', Άθήναι L955, 435 κ.εξ.).

Αί τοιχογραφίαι τού 'Αγίου Νικήτα παρά τό Σουσέρ, γενόμεναι πε
ρί τό 1307, δεικνύουν ουσιαστικήν εξέλιξιν τής τέχνης τού Ευτυχίου καί 
τού Μιχαήλ Άστραπά. Άπό άπόψεως είκονογραφικού προγράμματος αί 
διαφοραί μέ τον "Αγιον Κλήμεντα είναι σημαντικοί. Ή μακρά σειρά τών 
σκηνών από τον βίον τής Θεοτόκου, πού καταλαμβάνει τον κυρίως ναόν είς 
τον "Αγιον Κλήμεντα, ίσως διότι άρχικώς ετιμάτο ούτος εις όνομα τής Πα
ναγίας Περιβλέπτου, δέν υπάρχει πλέον είς τον "Αγιον Νικήταν, δπως δέν 
υπάρχουν καί αί σκηναί τής ΠΔ, αί θεωρούμενοι ώς προεικονίσεις τής Θε
οτόκου, πού καταλαμβάνουν είς τον "Αγιον Κλήμεντα τούς τοίχους τού νάρ- 
θηκος. Απεναντίας εις τον "Αγιον Νικήταν πολλαπλασιάζονται αί σκηναί 
τού Ευαγγελίου καί τών Παθών. Άπό άπόψεως τεχνοτροπίας ή νεανική 
δρίμή καί τό πάθος, πού εΐδομεν είς τον "Αγιον Κλήμεντα, δέν υπάρχουν 
πλέον εδώ. Οί δύο ζωγράφοι, ώριμοι πλέον καλλιτέχναι, Ιπέτυχον τήν ι
σορροπίαν τών εκφραστικών των μέσων. Ή γραμμική καί διακοσμητική
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σχεδίασις των μορφών, που ειδομεν εις τον “Αγιον Κλήμεντα καί πού χα
ρακτηρίζει ’ίσως την τέχνην τοΰ Ευτυχίου, έχει γίνει εις τον "Αγιον Νική
ταν άπαλωτέρα, ενφ ή πλαδαρότης εις τάς μεμονωμένος μορφάς τοΰ 'Α
γίου Κλήμεντος, πού φαίνεται οτι έζωγράφησεν ό Μιχαήλ, είναι εδώ ολι- 
γώτερον αισθητή. Εις την έκτέλεσιν τών μορφών παρατηρείται μεγάλη ά- 
πλοποίησις καί εξαιρετική επιδεξιότης, πού κάμνουν, κατά την παρατήρη
ση τοΰ κ. Frolow (σ. XI), ώστε αί τοιχογραφίαι τοΰ Αγίου Νικήτα να 
δεικνύουν «την στιγμήν, δπου οι νεωτερισμοί μιας τέχνης γίνονται κτηθεΐ- 
σα πείρα, είς την πραγματικότητα ρουτίνα».

Εις το Παλαιόν Ναγκορίτσινο (13Id) τό σύστημα τής είκονογραφή- 
σεως είναι εντελώς διαφορετικόν. Ό κύκλος τών σκηνών από τον βίον τής 
Θεοτόκου επανέρχεται, άλλ’ δχι με την έ'κτασιν πού ειδομεν είς τον "Αγιον 
Κλήμεντα. Εκτεταμένος εξ άλλου είναι ό κύκλος τών σκηνών τοΰ Ευαγγε
λίου, τών Παθών καί τών μετά την Άνάστασιν. Προστίθενται δμως εδώ 
δύο νέοι μεγάλοι κύκλοι, άφ’ ενός τοΰ βίου καί τών μαρτυρίων τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου, τοΰ πάτρωνος δηλαδή τής εκκλησίας, καί άφ’ ειέρου ό κύκλος 
τοΰ Μηνολογίου, ή άπεικόνισις δηλαδή τών αγίων καί τών εορτών δλου 
τοΰ έτους μέ τήν σειράν πού αναγράφονται είς τα Μηναία. Ή άπεικόνι- 
σις τοΰ βίου τοΰ αγίου, εις τον όποιον είναι αφιερωμένη ή εκκλησία, εί
ναι συνήθης κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων. ’Αναφέρω προχείρως 
είς τήν Θεσσαλονίκην τάς από τοΰ 13θ3 τοιχογραφίας είς τον ναΐσκον τοΰ 
'Αγίου Ευθυμίου εντός τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου . καί τάς τε
λευταίως καθαρισθείσας είς τον “Αγιον Νικόλαον ’Ορφανόν. "Οσον αφορά 
τό Μηνολόγιον, αί εικόνες τοΰ Ναγκορίτσινο θά ήδύναντο να θεωρηθοΰν 
ώς αί παλαιότεραι γνωσταί επί τοίχου, αν δεν εσφζοντο αί από τοΰ 1230 
είς τον ναόν τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα τοΰ Τιρνόβου τής Βουλγαρίας. Εις 
τό Ναγκορίτσινο καί ή διάταξις τών σκηνών επί τών τοίχων διαφέρει οΰ- 
σιωδώς από τον "Αγιον Κλήμεντα καί από τον "Αγιον Νικήταν. Δεν έχο- 
μεν δηλαδή εδώ πλέον συνεχείς ζώνας, εις τάς οποίας ή μία σκηνή ακο
λουθεί τήν άλλην άνευ διαχωρισμοΰ, κατά τό σύστημα τών μακεδονικών 
εκκλησιών. Είς τό Ναγκορίτσινο εκάστη σκηνή χωρίζεται από τήν άλλην 
μέ πλαίσιον, αποτελεί δηλαδή ίδιον πίνακα. 'Ως προς τον τρόπον δέ αυτόν 
τής διατάξεως τών σκηνών τό Ναγκορίτσινο προαναγγέλλει, κατά τινα τρό
πον, τάς κρητικάς διακοσμήσεις τοΰ 16ου αίώνος.

Λίαν επιτυχής είναι εις το 'Ιερόν ό τρόπος τής διατάξεως τών σκηνών 
καί τών μορφών τών αγίων. Οϊ ζωγράφοι μέ μεγάλην άνεσιν ήπλωσαν εις 
τήν κόγχην, κάτω τής Πλατυτέρας, τάς μεγαλοπρεπείς σκηνάς τής Μεταλή- 
•ψεως τών ’Αποστόλων καί τών συλλειτουργούντων ιεραρχών, τάς οποίας δια
χωρίζουν αί δύο στεναί ζώναι μέ τάς προτομάς ιεραρχών κατενώπιον, ένδεδυ- 
μένων λευκά πολυσταύρια φελώνια. Αί ζώναι αύταί, πού αποτελούν εξαίρετον
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διακοσμητικόν στοιχεΐον, δεν απαντούν δμοιαι, καθ’ δ'σον τουλάχιστον γνωρί
ζω, είς άλλην εκκλησίαν τής Σερβίας προγενεστέραν τοΰ Ναγκορίτσινο, πλήν 
ίσως τής Ζίτσας, τής όποιας δμως ή διακόσμησις έχει άνανεωθή κατά το μέ- 
γιστον αυτής μέρος επί των ήμερων τοΰ αρχιεπισκόπου Σάββα Γ' (1307 - 
15). Εκεί άλλωστε αί προτομαί των ιεραρχών εΰρίσκονται εις άπόστασιν ή 
μία τής άλλης και αποτελούν χωριστούς πίνακας, είδος φορητών εικόνων μέ 
’ίδιον πλαίσιον, δπως κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους καί εις την Μητρό- 
πολιν τοΰ Μυστρά. Τάς ζώνας δμως αύτάς τών ιεραρχών εύρίσκομεν πανο
μοιότυπους είς τον “Αγιον Νικόλαον’Ορφανόν τής Θεσσαλονίκης, ή διακόσμη- 
σις τοΰ οποίου παρουσιάζει πολλά τα κοινά μέ το Ναγκορίτσινο (Πρβ. 
Xyngopoulos, Thessalonique, 42 κ.εξ. καί πίν. 13 - 15). Ή άνεσις 
καί ή ηρεμία τής άψΐδος τοΰ Ναγκορίτσινο εΰρίσκονται είς πλήρη δντίθεσιν 
με την ανησυχίαν καί την αβεβαιότητα πού βλέπει κανείς είς την αψίδα τοΰ 
'Αγίου Κλήμεντος τής Άχρίδος, τοΰ πρώτου δηλαδή έργου τών δυο ζω
γράφων. Τα είκοσιτρία έτη πού έπέρασαν από την πρώτην εκείνην διακό- 
σμησιν μέχρι τής τελευταίας εις τό Ναγκορίτσινο έπέφεραν την ωρίμανσιν 
καί την ηρεμίαν είς τήν τέχνην των. Είς τα ίδια συμπεράσματα θά ήδυ- 
νατο να κατάληξη ή εξέτασις τής τεχνοτροπίας καί τής τεχνικής εκτελέσε- 
ως. Ή γραμμική σχηματοποίησις τών μορφών έχει αϊσθητώς υποχωρήσει, 
χωρίς βεβαίως να έκλειψη εντελώς. Ή ελευθερία δμως καί ή άπλοποίησις 
τής έκτελέσεως έχουν γίνει μεγαλύτεροι, δεικνΰουσαι τήν χεΐρα εμπείρων 
πλέον ζωγράφων.

Αύταί είναι μερικαί από τάς παρατηρήσεις, πού θά ήδΰνατό τις να 
κάμη μελετών τούς πίνακας, τούς περιεχομένους είς τό τρίτον τοΰτο λεύκω
μα τοΰ έργου, τοΰ όποιου ή επιστημονική διάταξις καί ή λαμπρά έμφάνισις 
οφείλονται εις τάς φροντίδας τοΰ κ. Frolow. “Εν από τα εξαιρετικώς εν
διαφέροντα πορίσματα τής μελέτης τών έργων τούτων είναι ότι κατά τούς 
χρόνους τών Παλαιολόγων ή τεχνοτροπία τών μακεδονικών τοιχογραφιών 
παρουσιάζει αισθητήν καί ουσιώδη διαφοράν από τα σύγχρονα έργα τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τουλάχιστον εκείνα πού ήλθον μέχρι τοΰδε είς φώς. 
"Οσον καί αν ήμφεσβητήθη τον τελευταΐον καιρόν καί ή μερική έστω αυ
τοτέλεια τής τέχνης τής Μακεδονίας, αύτη εν τούτοις παραμένει γεγονός 
πραγματικόν, τό όποιον παραδέχεται καί ό κ. Frolow είς τήν Εισαγωγήν 
τοΰ λευκώματος (σ. XII). Τοΰ ιδιαιτέρου δέ αύτοΰ χαρακτήρος τής τέχνης 
εις τήν Μακεδονίαν αί ρίζαι είναι βαθύταται, φθάνουσαι μέχρι τοΰ 12ου 
ακόμη αίώνος. Δύναται συνεπώς να θεωρηθή απολύτως ορθόν τό συμπέ
ρασμα τοΰ κ. Frolow (σ. VIII), δτι «ή τέχνη τών τοιχογραφιών τών χρο
νολογουμένων περί τό 1300, πού περιέχει τό λεύκωμα, παρουσιάζεται ως 
τό τέλος μάλλον ή ως ή αρχή».

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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