
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 3 (1956)

  

 

  

  Gabriel Millet , La peinture du moyen âge en
Yougoslavie 

  Α. Ξυγγόπουλος   

  doi: 10.12681/makedonika.1119 

 

  

  Copyright © 2015, Α. Ξυγγόπουλος 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Ξυγγόπουλος Α. (1956). Gabriel Millet , La peinture du moyen âge en Yougoslavie. Μακεδονικά, 3, 425–432.
https://doi.org/10.12681/makedonika.1119

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:55:37



Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι 

G a b r i e l M i l l e t , La peinture du moyen âge en Yougo
slavie (Serbie, Macédoine, Monténégro). Fascicule I. Album présenté 
par A. Frolow. Paris 1954. Σελίδες XV και 94 πίνακες. 

Tò λεύκωμα τοΰτο, το πρώτον σειράς ομοίων, τα όποια πρόκειται ν' 
ακολουθήσουν, περιλαμβάνει πολύτιμους φωτοτυπίας, γενομένας Ικ φωτο
γραφιών, πού είχε λάβει ó αείμνηστος Γαβριήλ Millet κατά τας επανειλημ
μένος άποστολάς του είς τήν Σερβίαν, καί εκ σχεδίων της συνοδευοΰσης αυ
τόν συζύγου του Σοφίας Millet. *0 Millet, ó όποιος εις τήν πραγματι
κότητα είναι ó κυρίως γνωρίσας εις τήν διεθνή επιστήμην τα μνημεία της 
Σερβίας, επεσκέφθη τήν χώραν αυτήν το πρώτον κατά το 1906. At σημειώ
σεις, αί φωτογραφία! και τα σχέδια, τα όποια άπεκόμισεν από τήν πρώτην 
του αυτήν γνωριμίαν με τα μνημεία της Σερβίας, του έδωκαν το ύλικόν δια 
το σοφον βιβλίον του 1/ ancien art serbe. Les églises (Παρίσιοι 1919) 
καί τον εβοήθησαν είς το μνημειώδες έργον του Recherches sur Γ ico
nographie de Γ Evangile aux XlVe, XVe et XVIe siècles (Παρίσιοι 
1916). 'Από του 1924 μέχρι του 1933 ó Millet επεσκέφθη πέντε ακόμη 
φοράς τήν Σερβίαν συμπληρών τας παρατηρήσεις του καί άποκομίζων εκά
στοτε μέγαν αριθμόν φωτογραφιών καί σχεδίων. Ούτω ήδυνήθη να συμ
πλήρωση ωρισμένα κενά του περί της παλαιάς σερβικής αρχιτεκτονικής βι
βλίου του με το μακρόν άρθρον Etudes sur les églises de Rascie, το δη
μοσιευθέν είς τον Α' τόμον (Παρίσιοι 1930) της υπό τήν διεΰθυνσίν του 
συλλογής μελετών υπό τον τίτλον L ' art byzantin chez les Slaves. 

Ή ζωηρά επιθυμία του Millet να εκδώση εϊδικον σύγγραμμα περί 
της ζωγραφικής τών εκκλησιών της Σερβίας δυστυχώς δεν επραγματοποιήθη, 
tò δε πολύτιμον φωτογραφικον ύλικόν, το όποιον ó εκλιπών διδάσκαλος με 
τόσους κόπους είχε συγκεντρώσει, έ'μενεν οΰτω άχρησιμοποίητον από τους 
Ιρευνητάς. Τήν δημοσίευσιν του υλικού τούτου κατόπιν εισηγήσεως του κα
θηγητού κ. 'Ανδρέου Grabar απεφάσισε ν' άναλάβη το εις Παρισίους ε-
δρεΰον 'Εθνικόν κέντρον επιστημονικής ερεΰνης (Centre national de la 
recherche scientifique). Ή όλη εργασία ανετέθη εις τον διαπρεπή βυζαν-
τινολόγον κ. Άνατόλιον Frolow, ó όποιος ήδυνήθη να φέρη εις πέρας με 
εξαιρετικήν ομολογουμένως έπιτυχίαν τήν εκδοσιν του Α' τούτου λεύκωμα-
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τος καΐ να σύνταξη το βραχύ, αλλ* εξόχως διαφωτιστικόν έπεξηγηματικον 

κείμενον, δπου δίδονται αϊ απαραίτητοι περί έκαστου των δημοσιευομένων 

μνημείων πληροφορίαι καί πλήρης ή προς αυτό σχετική βιβλιογραφία.Οί έκτε-

λέσαντες δμοίας εργασίας είναι βΐς θέσιν να εκτιμήσουν δεόντως τους κό

πους, τους οποίους ó κ. Frolow κατέβαλε, δια την ταξινόμησιν του φωτο

γραφικού υλικού, καί μάλιστα μακράν της χώρας, δπου τα απεικονιζόμενα 

ζωγραφικά μνημεία ευρίσκονται, γεγονός δυσχεραινον ακόμη περισσότερον 

την εργασίαν της κατατάξεως καί του ταυτισμοΰ των φωτογραφιών. 'Ακρι

βώς δε το δτι ή εργασία έγένετο μακράν της Γιουγκοσλαβίας είναι ϊσως ή 

αΙτία κάποιας ασάφειας, παρατηρούμενης εις τήν διάκρισιν των διαφόρων 

στρωμάτων τοιχογραφιών εις τα εικονιζόμενα μνημεία καθώς καί είς τήν χρο-

νολογίαν τών διαφόρου εποχής διακοσμήσεων, αί όποΐαι υπάρχουν είς το ί

διον μνημεΐον. Ή ασάφεια δμως αύτη ασφαλώς δέν προέρχεται fatò δ-

γνοιαν τών πραγμάτων, άλλα από το γεγονός, δτι τα παλαιά ταύτα ζωγραφι

κά μνημεία δέν έχουν ακόμη λεπτομερώς μελετηθή. 

ΕΙς το πρώτον τούτο λεύκωμα απεικονίζονται τά παλαιότερα Ιπί του ση

μερινού σερβικοί) Εδάφους σωζόμενα ζωγραφικά μνημεία, τά περιλαμβανόμενα 

μεταξύ τών μέσων του 1 1 ο υ καί τών μέσων του 13ο« αιώνος. Τά μνημεία 

ταύτα δύνανται να διαιρεθούν γεωγραφικώς είς δύο ομάδας, είς τά της Βο

ρείου Μακεδονίας, δηλαδή της βυζαντινής Σερβίας, τά δποΐα είναι καί τά 

παλαιότερα, και εις τά τής περιοχής τής Ρασκίας. 'Ανάγκη να ΐδωμεν πρώ

τον τά σπουδαιότερα τών ζωγραφικών μνημείων, τών εικονιζόμενων είς το 

λεύκωμα, δια να φ{)άσωμεν εις τά συμπεράσματα, τά προκύπτοντα από τήν 

μελέτην των. 

Ή 'Αγία Σοφία τής Άχρίδος ιδρύθη αρχικώς ύπο του επισκόπου 

Άχριδών Λέοντος (1037 - 1056). "Εκτοτε υπέστη πολλάς μεταρρυθμίσεις 

καί Ιπαναζωγραφήσεις, αί αρχαιότεροι δμως διασωθεισαι είς αυτήν τοίχο-

γραφίαι είναι σύγχρονοι προς τήν κτίσιν τού μνημείου, ανήκουν δηλαδή 

είς το δεύτερον τέταρτον τού 1 1 ο υ αιώνος. Μία προσωπογραφία Ικεΐ υπάρ

χουσα ύπετέθη δτι εικονίζει τον πρωτοσεβαστοκράτορα 'Ισαάκ, τον μετέπει

τα αυτοκράτορα 'Ισαάκ Α' Κομνηνόν (1057 - 1059), ó όποιος έθεωρήθη ως 

δ ιδρυτής τού ναού. Τήν ύπαρξιν δμως τής προσωπογραφίας ταύτης τελευ-

ταΐον δ κ. Λιουμπίνκοβιτς θεωρεί δλως φανταστικήν. Τήν ύπόθεσιν τέλος 

Βουλγάρων ιστορικών, δτι πρόκειται περί μνημείου, ανεγερθέντος κατά τήν 

βουλγαρικήν κατοχήν τού τσάρου Βόριδος (927 • 968) ή επί τού Σαμουήλ (996-

1014), δ κ. Frolow απορρίπτει ασυζητητί, καί δικαίως, εφ' δσον ουδεμία 

περί τούτου υπάρχει γραπτή μαρτυρία 

Ή εκκλησία τής Μονής τού Αγίου Παντελεήμονος είς το Νέρεζι παρά 

τά Σκόπια, μνημεΐον, γενόμενον γνωστότατον, άφ* δτου άπεκαλύφθησαν at 

κοσμούσαι αυτό περίφημοι τοιχογραφίαι, ίδρύθη συμφώνως προς τήν σφ· 
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ζομένην έπιγραφήν κατά το 1164, σύγχρονοι δε είναι και αϊ τοιχογραφίαι 

του. Εις την κτητορικήν επιγραφήν αναφέρεται δτι ó ναός ίδρύθη «εκ συν

δρομής κυροΰ 'Αλεξίου του Κομνηνού και υΐοΰ της πορφυρογέννητου κυράς 

Θεοδώρας». Τον Άλέξιον τούτον ó Κοντακώφ εθεώρει ώς τον μετέπειτα αυ

τοκράτορα Άλέξιον Β' Κομνηνον (1180- 1183), αλλ* ή ύπόθεσις αύτη, ό

πως παρατηρεί και δ κ. Frolow, δεν είναι διόλου πιθανή. Πρόκειται απλώς 

περί μέλους της βασιλευοΰσης δυναστείας των Κομνηνών. 

Σύγχρονοι περίπου ήσαν καΐ αί τοιχογραφίαι της καταστραφείσης, 

φαίνεται, εκκλησίας του 'Αγίου Γεωργίου είς την θέσιν Τζουρτζέβι Στου-

πόβι (Στύλοι ή πύργοι του 'Αγίου Γεωργίου) παρά το Νόβι Παζάρ, ή οποία 

Ικτίσθη ολίγον προ του 1168 υπό του Στεφάνου Νεμάνια. Ευτυχώς αί πο

λύτιμοι τοιχογραφίαι του μνημείου είχον φωτογράφηση υπό του Millet καΐ 

Ιξ αυτών πλέον είναι δυνατόν να λάβωμεν Ιδέαν της σημασίας των. 

Περί της εκκλησίας του Κουρμπίνοβο παρά την λίμνην της Πρέσπας 

ουδεμία υπάρχει γραπτή πληροφορία. Αι σημαντικά! τοιχογραφίαι του 

ναοΰ τούτου, γενόμεναι το πρώτον γνωσταΐ μόλις το 1940, τοποθετούνται 

υπό του κ. Frolow με πολλήν πιθανότητα εις το δεύτερον ήμισυ του 

12 ο υ αιώνος. 

Εϊς τήν μεγάλην Μονήν της Στουντένιτσας εκτός τών ολίγων τοιχο

γραφιών του ναοΰ του 'Αγίου Νικολάου, γενομένων εις τα τέλη πιθανώς 

του 12ου αιώνος, ΐδιαιτέραν σημασίαν έχει ó γραπτός διάκοσμος της εκκλη

σίας της Θεοτόκου. Ό ναός οΰτος εκτίσθη ολίγον μετά το 1183, αλλ' αί 

τοιχογραφίαι του έγιναν συμφώνως προς τήν εΰρεθεΐσαν επιγραφήν κατά 

το 1208 - 9. Επίσης ευρέθη εκεί κα! ή υπογραφή του "Ελληνος ζωγράφου, 

του εκτελέσαντος τήν διακόσμησιν ταΰτην. Δυστυχώς ή φθορά της υπογρα

φής, πανομοιότυπον της οποίας Ιδημοσίευσεν ó κ. S. Radojcic' είς τον Α ' 

τόμον τών Πεπραγμένων του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου 

(σ. 435, είκ. 1), είναι τοιαύτη, ώστε να μή είναι εύκολος ή άνάγνωσις του 

ονόματος. 
Όλίγαι είναι αί τοιχογραφίαι εις τον ναον της 'Αναλήψεως της Ζί-

τσας, αϊ γενόμεναι μεταξύ τών ετών 1219 και 1235, και τούτο, διότι το 

μεγαλύτερον μέρος του ναοΰ διεκοσμήθη εκ νέου επί τών ημερών του αρχι

επισκόπου Σάββα Γ' (1307 - 1315). 

Ή Μονή της 'Αναλήψεως τοΰ Μιλέσεβο διασφζει οίθικτον σχεδόν το 

μεγαλύτερον μέρος της εξόχως ενδιαφερούσης διακοσμήσεώς της, γενομένης 

μεταξύ τών ετών 1230 και 1237 υπό τοΰ κράλη Βλαδισλάβου, τοΰ δποίου 

υπάρχει εκεί κα! ή γνωστότατη εξαιρετικής τέχνης προσωπογραφία. 

"Αν εις τα μνημεία ταύτα προστεθούν κα! αί όλίγαι τοιχογραφίαι τής 

Βοδοτσας (πιθανώς τής παλαιάς μητροπόλεως Στρουμίτζης) κα! τής Μορά-

τσας (1252), έχομεν το σύνολον τών ε'ις το πρώτον ιοΰτο λεύκωμα δημοσι-
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ευομένων ζωγραφικών Ιργων, των ευρισκομένων επί τού Εδάφους της ση

μερινής Σερβίας. 

Ή μελέτη των μνημείων τούτων έχει Ιξαιρετικόν ενδιαφέρον δια τον 

άσχολοΰμενον με τήν βυζαντινήν ζωγραφικήν και με τα προβλήματα, τα 

όποια παρουσιάζει αΰτη είς τήν Μακεδονίαν καΐ είς τα Βαλκάνια. 

Είναι πράγματι καταπληκτική ή όμοιότης, ή παρατηρούμενη μεταξύ 

των περισσοτέρων εκ των τοιχογραφιών τούτων, δπως τής 'Αγίας Σοφίας 

της Άχρίδος, τής Παναγίας εις τήν Μονήν τής Στουντένιτσας, του Κουρ-

μπίνοβο και άλλων ακόμη, προς τας συγχρόνους, τάς σφζομένας εϊς τας εκ

κλησίας τής Θεσσαλονίκης, όπως τής Παναγίας τών Χαλκέων και τής Άγιας 

Σοφίας, αί όποΐαι τελευταΐον ήλθον εις φως και Ιδημοσιεΰθησαν υπό του 

κ. Σ. Πελεκανίδου εις τον Α' τόμον τών Πεπραγμένων του Θ' Διεθνούς 

Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου (σ. 404 κ. εξ. και πίν. 81 - 83). Μεγίστη Ιπί-

σης είναι ή συγγένεια τούτων καΐ προς τάς τοιχογραφίας τών εκκλησιών τής 

Καστοριάς. Άλλα τάς ομοιότητας αύτας εύρίσκομεν και εις μνημεία από

κεντρων βυζαντινών πόλεων. Μεταξύ τών τοιχογραφιών του ναοΰ τής Πα

ναγίας είς τήν Μονήν Στουντένιτσας και τών ολίγων συγχρόνων, αί όποΐαι 

διεσώθησαν είς τήν Μητρόπολιν τής Καλαμπάκας και εις τήν ήρειπωμένην 

βασιλικήν τών Σερβίων, ή συγγένεια είναι αναμφισβήτητος. 

"Η όμοιότης αυτή εξηγείται ευκόλως, δν λάβωμεν υπ9 όψιν το γεγο

νός, δτι αί διακοσμήσεις αύται τής Σερβίας είναι έργα ελληνικών χειρών. 

Έκτος τής διασωθείσης υπογραφής του Έλληνος ζωγράφου εις τήν Πα-

ναγίαν τής Μονής Στουντένιτσας, ελληνικαί είναι αί επιγραφαί, αί συνο-

δεΰουσαι τάς σκηνας και τάς μορφας τών αγίων εις τήν Άγίαν Σοφίαν τής 

Άχρίδος, εις το Νέρεζι, είς το Τζουρτζέβι Στουπόβι, εις το Κουρμπίνοβο. 

Βεβαίως αί επιγραφαί δεν είναι πάντοτε ασφαλές τεκμήριον, διότι, δπως 

είχε παρατηρήσει και ó Millet (Recherches sur Γ iconographie de Γ 

Evangile, 632j, «πρέπει να εχη τις υπ9 δψει του ότι τα κείμενα ταύτα πολ

λάκις επανεζωγραφήθησαν και μετεβλήχ^ησαν». Ανεξαρτήτως δμως τής γλώσ

σης τών επιγραφών, παραμένει πάντοτε ή αναμφισβήτητος όμοιότης προς 

τα μνημεία τής Μακεδονίας, τινά τών οποίων εμνημονεΰσαμεν ανωτέρω. 

Και τούτο, νομίζω, είναι το άσφαλέστερον τεκμήριον. 

Τούτο ήμφεσβητήθη υπό τίνων, δπως επί παραδείγματι υπό του κ. 

Α. Grabar (La peinture byzantine, Genève 1953, 143), κατά τήν γνώ-

μην τού οποίου είς τήν υπό τού κράλη Βλαδισλάβου ίδρυθεΐσαν και διακο-

σμηθεΐσαν εκκλησίαν τής Μονής τού Μιλέσεβο, όπως εΐδομεν ανωτέρω, με

ταξύ τού 1230 και τού 1237 «ούτε ó ιδρυτής τής εκκλησίας ταύτης ού'τε πι

θανώς οι καλλιτέχναι, οι εκεί εργασθέντες, είναι πλέον Έλληνες, δπως είς 

το Νέρεζι και εϊς τήν Άχρίδα Ευρισκόμεθα ενώπιον Σέρβων ζωγράφων». 

Και οί μεν ίδρυταί, εκτός από τήν Άγίαν Σοφίαν τής Άχρίδος καί το 
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Νέρεζι, δεν ήσαν βεβαίως "Ελληνες, êqp' όσον ούτοι ήσαν οί κράλαι της Σερ

βίας και άλλοι Σέρβοι πρίγκιπες ή άρχοντες. Οί ζωγράφοι όμως ήσαν, κατά 

τους χρόνους τουλάχιστον τούτους, αποκλειστικώς "Ελληνες. Τοΰτο παραδέ

χεται ανεπιφυλάκτως δ κ. Frolow. «Ουδεμία αμφιβολία, γράφει ούτος, δτι 

αί παλαιότεραι τοιχογραφίαι είναι έ'ργα των Βυζαντινών. ΕΙς μέλλων βα

σιλεύς (πρόκειται περί της υποτιθεμένης προσωπογραφίας του 'Ισαάκ Κο-

νηνού) είκονίσθη είς την Άγίαν Σοφίαν της Άχρίδος υπό την Ιδιότητα 

του ώς ιδρυτού, ή κτητορική επιγραφή του Νέρεζι αναφέρει ένα πορφυρό· 

γέννητον και γνωρίζομεν δτι δια τήν διακόσμησιν της Ζίτσας ó "Αγιος Σάβ

βας εκάλεσε τεχνίτας εκ Κωνσταντινουπόλεως. "Ελληνες ζωγράφοι υπέγρα

ψαν εϊς νεωτέραν ακόμη εποχήν τάς συνθέσεις επί παραδείγματι του Ναγ· 

κορίτσινο». Έ ν συνεχεία ó κ. Frolow διεροπαται : «Άλλα οί "Ελληνες 

αυτοί ήρχοντο δλοι άπό τήν αύτοκροτορικήν πόλιν ; Πού και πότε έφανε· 

ρώθη το πρώτον ή μεγαλοφυία των εντοπίων καλλιτεχνών ;». 

Τα ερωτήματα ταύτα είναι ευλόγα. 'Ως προς το πρώτον δ κ. Frolow, 

δπως και ή πλειονότης ϊσως τών ερευνητών, δεν θα είχον μεγάλας δυσκο

λίας, δια να ευρουν τήν ορθήν απάντησίν του, αν δεν ελησμόνουν τήν Θεσ-

σαλονίκην, ή οποία ουσιαστικώς υπήρξε το πνευματικόν και καλλιτεχνικόν 

κέντρον και της Μακεδονίας και τών Βαλκανίων γενικώτερον. Περί τούτου 

πείθουν τα πολυάριθμα ζωγραφικά μνημεία, -ψηφιδωτά και τοιχογραφίαι, 

πού άπεκαλΰφθησαν κατά τα τελευταία ετη εις τας εκκλησίας της θεσσαλο

νίκης και πού διαφωτίζουν κατά τρόπον δριστικον τήν εξέλιξιν της τέχνης 

εις τήν Μακεδονίαν και εις τα Βαλκάνια. Εις τα μνημεία ταύτα δύναται ν3 

άνευρη δ ερευνητής τήν καταγωγήν της περίφημου μακεδόνικης ζωγραφι

κής, δπως άπεκάλεσεν δ Millet τήν λαμπράν εκείνην τεχνοτροπίαν, τήν δποίαν 

ήκολούθησαν κατά τους χρόνους τών Παλαιολόγων οί διακοσμήσαντες τάς 

εκκλησίας της Μακεδονίας, του 'Αγίου "Ορους και της Σερβίας. Θεσσαλο

νικείς αναμφιβόλως ήσαν οί περισσότεροι ζωγράφοι, οί εκτελέσαντες τάς 

τοιχογραφίας εις τάς πολυάριθμους εκκλησίας, τάς οποίας ανήγειραν εις τήν 

Σερβίαν οί κράλαι και ιδίως δ Μιλούτιν. 

Υποστηρίζεται συνήθως δτι οί ζωγράφοι, οί εκτελέσαντες το 1164 

τάς περίφημους τοιχογραφίας του Νέρεζι παρά τα Σκόπια, μετεκλήθησαν εκ 

Κωνσταντινουπόλεως. Είς τήν γνώμην αυτήν συνετέλεσε πιθανώτατα το 

γεγονός, δτι εις τήν κτητορικήν επιγραφήν, δπως ε'ι'δομεν, αναφέρεται ώς 

ιδρυτής μέλος της βασιλευοΰσης δυναστείας τών Κομνηνών. 'Αλλά δια τήν 

τέχνην της Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 12<>ν αιώνα ουδέν σχεδόν γνωρί

ζομεν, διότι εκεί ουδέν άλλο μνημεϊον διεσώθη πλην τών ψηφιδωτών προ

σωπογραφιών του 'Ιωάννου Κομνηνού και της οικογενείας του, αί δποϊαι 

άνευρέθησαν είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν. 'Απεναντίας πολύ ισχυρότεροι είναι 

αί ενδείξεις, αί πείθουσαι δτι οί τεχνΐται τών τοιχογραφιών τού Νέρεζι προ-
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ήρχοντο εκ Θεσσαλονίχης. Έκτος δλλων το πρότυπον του περίφημου Ε π ι 

ταφίου Θρήνου του Νέρεζι ΰπήρχεν είς τήν θεσσαλονίκην, είς το δεύτερον 

στρώμα των τοιχογραφιών, αί δποΐαι έκόσμουν τήν Παναγίαν των Χαλκέων 

καΐ εΤχον γίνει κατά τον 12<>ν αιώνα. Ή πολύτιμος αυτή παράστασις, ή ευ

ρισκομένη είς τον νάρθηκα της εκκλησίας ταύτης, δεν σψζεται πλέον, ευτυ

χώς δμως υπάρχουν φωτογραφίαι της, πείθουσαι περί της υφισταμένης στε

νής σχέσεως μεταξύ αυτής καΐ της τοιχογραφίας του Νέρεζι. 

Είναι αληθές δτι είς τάς παλαιάς βιογραφίας του 'Αγίου Σάββα καΐ 

του Στεφάνου Νεμάνια αναφέρεται δτι ούτοι έκάλεσαν ζωγράφους εκ Κων

σταντινουπόλεως δια τήν διακόσμησιν τών εκκλησιών, τας οποίας ανήγει

ραν. Άλλα περί του έργου τών ζωγράφων τούτων ουδέν γνωρίζομεν. Τα 

ελάχιστα λείψανα από τήν άρχικήν διακόσμησιν τής Ζίτσας, δια τήν δποίαν 

ó βιογράφος του Αγίου Σάββα αναφέρει δτι εκλήθησαν ζωγράφοι εκ τής 

Βασιλευούσης, είναι είς τοιαΰτην κατάστασιν, ώστε να μή είναι δύναται 

λεπτομερείς συγκρίσεις. Το διασωθέν δμως μικρόν τμήμα τοιχογραφίας, το 

προερχόμενον από τήν εκκλησίαν του 'Αγίου Γεωργίου του Ράς, έχει ίδιαι-

τέραν σημασίαν. "Οπως δηλαδή άπέδειξεν ó κ. Radojcic' (Πεπραγμένα του 

Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Α', 434 καΐ πίν. 102), τοΰτο 

εγένετο ασφαλώς υπό του Ιδίου τεχνίτου, του εκτελέσαντος τήν διακόσμησιν, 

εκ τής οποίας προέρχεται το μικρόν τεμάχιον τοιχογραφίας μέ τας κεφάλας 

του Πέτρου καΐ Παύλου είς τήν άγιορειτικήν Μονήν Βατοπεδίου. Το τμήμα 

δέ τοΰτο τής τοιχογραφίας του Βατοπεδίου προέρχεται, δπως μέ μεγάλην 

πιθανότητα ύπεστήριξεν δ κ. Radojcic', από τήν διακόσμησιν τής τραπέζης 

τής μονής, γενομένην συμφώνως προς τάς πηγάς δαπάναις του Στεφάνου 

Νεμάνια και τον 'Αγίου Σάββα. Ό εκτελέσας τας δύο αύτας διακοσμήσεις 

Έλλην ζωγράφος είναι πολύ λογικώτερον να παραδεχθώμεν δτι προήρχετο 

από το εγγύς εύρισκόμενον καλλιτεχνικόν κέντρον, τήν Θεσσαλονίκην, καΐ 

δχι από τήν Κωνσταντινούπολιν. 

Ή παρουσία Ελλήνων καλλιτεχνών εις τήν Σερβίαν κατά τους χρό

νους ιδίως του κράλη Μιλούτιν (1282 - 1321) είναι γεγονός άναμφισβήτη-

τον, δπως αποδεικνύουν αί σωζόμενοι έλληνικαί των ύπογραφαί. "Ελληνες 

ήσαν δ Μιχαήλ Άστραπας και δ Ευτύχιος, τών οποίων αί ύπογραφαί σφ-

ζονται εϊς τον "Αγιον Κλήμεντα τής Άχρίδος (1295), εις το Ναγκορίτσινο 

(1317), εϊς τον "Αγιον Νικήταν (μεταξύ 1307 καΐ 1320), ίσως δέ ακόμη είς 

τήν Πρισρένην και τον Περλεπέν (την βυζαντινήν Πρίλαπον). Περί τούτων 

ύπήρχεν άλλοτε ή γνώμη, δτι είχον μεταβή είς τήν Σερβίαν έ"κ Κωνσταντι

νουπόλεως. Σήμερον δμως φαίνεται πολύ πιθανώτερον δτι πατρίς των ήτο 

ή Θεσσαλονίκη. Περί τούτου πείθει ή αναμφισβήτητος δμοιότης τής τέχνης 

τών ζωγραφιών των προς τάς από του 1303 τοιχογραφίας, τας αποκαλυ

φθείσα; εΐς τον ναΐσκον του 'Αγίου Ευθυμίου εντός τής βασιλικής του Ά -
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γίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, δπως επίσης και προς την διοκόσμησιν του 

ναού του Πρωτάτου εϊς τας Καρυας του 'Αγίου "Ορους, τας εκ παλαιάς πα

ραδόσεως αποδιδομένας, ώς γνωστόν, εις τον εκ Θεσσαλονίκης Μανουήλ 

Πανσέληνον. 

Μετά τους χρόνους του Μιλοΰτιν αϊ μαρτυρίαι περί της παρουσίας 

Ελλήνων αγιογράφων εις την Σερβίαν είναι αληθές δτι γίνονται ολιγώτε-

ραι, χωρίς όμως και να εκλείψουν παντελώς. Τούτο αποδεικνύει ή εις τάς 

μεταξύ του 1341 και του 1348 γενομένας τοιχογραφίας του Λέσνοβο σψζο-

μένη ελληνική υπογραφή, εκ της οποίας όμως έχει άποτριβή το δνομα του 

ζωγράφου. 

Κατά τους χρόνους τούτους εμφανίζονται εις την Σερβίαν oî άποκλη-

θέντες «pictores Graeci», οι "Ελληνες δηλαδή ζωγράφοι, οί ελθόντες εκ 

της 'Ιταλίας και εκ των ακτών της 'Αδριατικής και ασκούντες τήν τέχνην 

της βυζαντινής παραδόσεως, ισχυρώς δμως επηρεασμένην από τήν Ίταλίαν. 

Ούτοι ουδόλως πρέπει να συγχέωνται προς τους εκ Μακεδονίας καΐ μάλιστα 

εκ Θεσσαλονίκης "Ελληνας ζωγράφους, τους εργασθέντος ε'ις τήν Σερβίαν 

κατά τους χρόνους του Μιλοΰτιν και τών οποίων ή τέχνη είναι απολύτως 

ορθόδοξος. 

Μετά τ' ανωτέρω λεχθέντα ή άπάντησις εις το δεύτερον ερώτημα του 

κ. Frolow «Που καΐ πότε έφανερώθη ή μεγαλοφυία τών εντοπίων καλλι

τεχνών;» δεν νομίζω δτι είναι δυσχερής. Πλησίον τών εκ Μακεδονίας και εΐ-

δικώτερον εκ Θεσσαλονίκης καλλιτεχνών, οί όποιοι διεκόσμησαν τάς υπό 

του Μιλοΰτιν ανεγερθείσας εκκλησίας, δπως επίσης και πλησίον τών εκ τών 

ακτών τής 'Αδριατικής και εκ τής 'Ιταλίας έλθόντων ζθ)γράφων, φυσικόν εί

ναι να παραδεχΟώμεν δτι αναμφιβόλως εμαθήτευσαν και εντόπιοι τεχνΐται. 

Τούτων τήν παρουσίαν εύρίσκομεν εις τάς εκκλησίας, τάς διακοσμηθείσας 

μετά τους χρόνους του Μιλοΰτιν. Ό εκ Καττάρου επι παραδείγματι «αμαρ

τωλός» Σέργιος, ó εκτελέσας μέγα μέρος τής διακοσμήσεως τής Ντέτσανι 

(1327 - 1348), δπου καΐ υπέγραψε σερβιστί, αν και συνήθως χαρακτηρίζε

ται ώς «pictor Graecus», είναι πολύ πιθανώτερον δτι ήτο μάλλον Σέρβος 

μαθητής τών εκ τών ακτών τής 'Αδριατικής αγιογράφων. 'Ασφαλώς Σέρ

βος ήτο ó 'Ιωάννης μητροπολίτης Πριλάπου, φέρων το ελληνικον προσωνΰ-

μιον «ζωγράφος», ó διακοσμήσας το 1389 τήν εκκλησίαν του Αγίου 'Αν

δρέου, άνήκουσαν είς μικράν μονήν, ή οποία κείται παρά τάς δχ·θας του 

Τρέσκα πλησίον τών Σκοπίων. Ή διακόσμησις αύτη, εις τήν οποίαν δλαι 

αί επιγραφαί, αί συνοδεΰουσαι τάς παραστάσεις είναι ελληνικοί, ·θά τήν 

ΙΟεώρει δε κανείς έργον "Ελληνος αγιογράφου, αν δεν ύπήρχεν ή σερβική 

υπογραφή του καλλιτέχνου, ακολουθεί πιστότατα τήν τεχνοτροπίαν καΐ τήν 

εικονογραφίαν τών Ελλήνων ζωγράφων. Τούτο δεικνύει δτι 6 'Ιωάννης, ó 
φέρων άλλωστε και το ελληνικον πορωνΰμιον «ζωγράφος», είχεν ασφαλώς 
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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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