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Η ΠΡΩΪΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ Τ Α Σ Ν Η Σ Ο Υ Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ ΚΑΤΑ Τ Ο Ν 13ον Α Ι Ω Ν Α
(Πίν. 4 8 - 6 4 )

Ή πρώιμος φάσις της παλαιολογείου αναγεννήσεως εκκολάπτεται συγ
κεχυμένους πως κατά τήν διάρκειαν της Φραγκοκρατίας ( 1 2 0 4 - 1261) εις τα
διάφορα διασπασθέντα μέλη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τάς γειτονικάς
ορθοδόξους χώρας δια να εορη μετά τήν άνάκτησιν της Κωνσταντινουπόλεως
ραγδαίαν άνάπτυξιν. "Ηδη άπο της τελευταίας δεκαετίας τοϋ 13ου αιώνος οι
κύριοι χαρακτήρες της τέχνης της παλαιολογείου αναγεννήσεως έχουν άναπτυχθή πλήρως.
Κατά τον 13ον αιώνα υπάρχουν, δπως και εις τάς άλλας έποχάς, πολλά
εϊδη ή ρεύματα τέχνης, ανταποκρινόμενα εις τάς διαφόρους κατευθύνσεις τοϋ
συγχρόνου πνευματικού καί πολιτιστικού βίου και άπο διαφόρους παραδόσεις
προερχόμενα. Ε κ ε ί ν ο μεταξύ αυτών, εις το όποιον κύριος συντελεστής είναι
ή ελληνική παράδοσις και προέρχεται αναμφιβόλως άπο κύκλους ουχί άμοιρους
ελληνικής παιδείας, ύπήρξεν ή αφετηρία τής δημιουργίας της παλαιολογείου
αναγεννήσεως τής τέχνης, ή οποία έπλούτισε με νέα στοιχεία τήν έλληνικήν
κληρονομίαν, άντλήσασα άπο τήν ζώσαν πηγήν τής πραγματικότητος καί άνενέωσε τήν έ'κφρασιν τής πνευματικότητος καί τοϋ υπερβατικού περιεχομένου
τής βυζαντινής ζωγραφικής.
Το πρώϊμον αυτό άναγεννητικον ρεΰμα έχει τάς ρίζας του εις τήν πρωτοπόρον τέχνην τής υστέρας κομνηνείου περιόδου, δείγματα τοϋ οποίου σώζονται
ελάχιστα, ανάμεσα εις τα κυριαρχοϋντα έξαϋλωμένα, ψευδοκλασσικίζοντα ή
μανιεριστικά.
Κατά τον Lasareff, δστις πρώτος έτόνισε τήν σημασίαν τοϋ 13ου αί.
1
δια τήν γένεσιν τής παλαιολογείου αναγεννήσεως , αί πρώται άρχαί τοϋ νέου
πλαστικού στυλ πρέπει ν' άναζητηθοΰν εις τους κύκλους τής Αυτοκρατορίας
τής Νικαίας, τους αμέσως διαδόχους τής Κωνσταντινουπόλεως εις τήν καλλιέργειαν τής ελληνικής παιδείας, μολονότι μέχρι σήμερον ελλείπουν ανάλογα
δείγματα εις μνημεία τέχνης. Τήν δημιουργίαν των κυρίων χαρακτήρων τοϋ
παλαιολογείου στυλ τοποθετεί ό Lasareff ε'ις τήν άνακτηθεϊσαν Κωνσταντι1. V. L a s a r e f f , 'Ιστορία της βυζαντινής ζωγραφικής, Μόσχα 1948, Ι, σ. 157
κ.έ. (ρωσ. ).
17
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νούπολιν κατά το τελευταΐον τέταρτον τοΰ 13ου αί. ένώ ό W e i t z m a n n δέχεται
την έποχήν της Φραγκοκρατίας. Ό D e m u s χωρίζει εις δύο φάσας την τέχνην
της Φραγκοκρατίας και εις άλλας δύο την τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 13ου
αιώνος '. Ό R a d o j i i é απορρίπτει δια την μνημειώδη ζωγραφικήν τοϋ 13ου
αί. τον μεταβατικον χαρακτήρα καί την σχέσιν της τόσον με την ύστεροκομνήνειον δσον καί με την παλαιολόγειον άναγέννησιν, δεχόμενος 8τι ή ζωγραφική
τών μέσων τοϋ 13ου αί. αντιπροσωπεύει το κ α τ ' εξοχήν κλασσικον στυλ με τήν
απλότητα μορφής καί περιεχομένου, εν αντιθέσει καί προς τον κλασσικισμόν
της υστέρας κομνηνείου τέχνης, δσον καί της πολυσυνθέτου παλαιολογείου 2 .
'Εάν είς τ ' άφορώντα εις τήν γένεσιν, τον χαρακτηρισμον καί τήν έξέλιξιν
της τέχνης τοΰ 13ου αί. αί γνώμαι διχάζονται, τουναντίον ομοφωνία υπάρχει
είς τον προσδιορισμών τοϋ κέντρου της αναπτύξεως της νέας τέχνης : είναι αί
χώραι της Σερβίας με έξάρτησιν άπο τήν Κωνσταντινούπολη καί Θεσσαλονίκην. Καθαρώς εθνική συμβολή τών Σέρβων καί γενικώτερον τών σλαύων
θεωρείται το ρεαλιστικον ρεΰμα είς τήν ζωγραφικήν της Μακεδονίας 3 .
Τα άφθονα, καλώς συντηρημένα καί είς αλλεπάλληλους λαμπράς εκδόσεις
δημοσιευόμενα μνημεία της Σερβίας δικαιολογοϋν αύτας τάς απόψεις. Δια τάς
χώρας της Ελλάδος ό Lasareff επί τη βάσει τών εκδοθέντων μνημείων "Ομορ
φης 'Εκκλησιάς Αίγίνης καί Σπηλιάς Πεντέλης, αί όποϊαι ανήκουν είς τον συντηρητικόν άνατολικον κύκλον, καί τών έπιζωγραφισμένων μωσαϊκών της Παρηγορητίσσης "Αρτης συμπεραίνει δτι τάς έπαρχιακάς χώρας της Ε λ λ ά δ ο ς
ουδόλως ήγγισε κατά τον 13ον αιώνα ή πνοή της νέας τέχνης, έξακολουθοΰν
δέ αύται να τρέφωνται μόνον άπο τάς άνατολικάς παραδόσεις τοΰ 12ου αιώνος 4 .
Ό D e m u s ύπερθεματίζων δέχεται δτι κατά τον 13ον αί. ή ζωγραφική της
Ελλάδος καί τών νήσων καταπίπτει διαρκώς περισσότερον είς το βαθύ έπαρχιακον καί μάλιστα το λαϊκόν, ύποβυζαντινον έπίπεδον 5 .
Τά πράγματα δμως δεν έ'χουν ούτω. Είς τάς έλληνικάς επαρχίας καί τάς
νήσους υπάρχουν βεβαίως ναοί με τοιχογραφίας ανατολικής, ασκητικής καί
πρωτογόνου ακόμη τεχνοτροπίας, υπάρχουν δμως άγνωστοι ακόμη καί αδη
μοσίευτοι καί κατά το πλείστον παραμελημένοι πολλοί ναοί, αί τοιχογραφίαι

1. Περί τών διχογνωμιών πρβλ. Ο. D e m u s , Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei (Berichte zum XI. Intern. Byz. Kongress, IV, 2, München 1958,
σ. 19-20) ένθα καί ή βιβλιογραφία.
2. S ν. R a d ο j ò i 6, Die Entstehung der Malerei der Paläologischen Renaissance εις Jahrbuch der Oester. Byz. Gesellschaft, VII, Wien 1958, σ. 105.
3. Πρβλ. V. L a s a r e f f , Ή ζωγραφική τοϋ 11ου καί 12ου αί. είς τήν Μακεδονίαν (ρωσ.) είς Actes du XII e Congrès Intern. d'Études byzantines, Άχ'ρΙς 1961
(Βελιγράδιον 1963), τ. Ill, σ. 309 κ.έ.
4. V. L a s a r e f f , 'Ιστορία της βυζ. ζωγρ., σ. 171.
5. Ο. D e m u s , ϊ.ά., σ. 48.
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των οποίων δεικνύουν όλα τά στάδια της εξελίξεως και τάς διαφόρους κατευ
θύνσεις καΐ επιτεύξεις της νέας τέχνης άπα της πρώτης λανθανούσης εμφανίσεως
αυτής κατά την ύστεροκομνήνειον έποχήν μέχρι της τελείας διαμορφώσεως
της κατά τα τέλη του 13ου αιώνος 1.
Άνίχνευσις γενομένη άπο ομάδα βυζαντινολόγων με σκοπον την φωτογράφησιν τών βυζαντινών τοιχογραφιών της παλαιάς Ελλάδος με την ύλικήν
δποστήριξιν του «Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών» συνεκέντρωσε σπουδαΐον
υλικον και της περιόδου ταύτης, δείγματα τοϋ οποίου μεταξύ άλλων αδημοσίευ
των μνημείων θα παραθέσωμεν ενταύθα. Δια την χρονολόγησιν τών νέων αυτών
τοιχογραφιών — ε φ ' δσον ακριβείς χρονολογίαι ελλείπουν — φέρομεν στυλιστικάς
συγγενείας και συμφωνίας ή άλλας ενδείξεις με γνωστά χρονολογημένα μνη
μεία, ιδίως της Σερβίας.
Ν α ό ς Ζ ω ο δ ό χ ο υ Π η γ ή ς Σ α μ α ρ ί ν α ς . Εις τον ναον της Σαμαρίνας Μεσ
σηνίας, χρονολογούμενον έκ τών μορφών της αρχιτεκτονικής του εις το δεύτερον
ήμισυ τοϋ 12ου αιώνος 2 , διασώζονται ελάχιστα πλέον λείψανα τής λαμπρας του
τοιχογραφήσεως 3 , αρκετά δμως διάνα διαπιστώσωμεν δτι ανήκει εις τον αυτόν
κύκλον τέχνης με τάς έκ τής Κωνσταντινουπόλεως εξαρτωμένας τοιχογραφίας
τοϋ Ά γ . Παντελεήμονος Νέρεζι Σερβίας και τοϋ Ά γ . Δημητρίου Βλαδιμήρ
Ρωσίας, αϊ όποϊαι προαναγγέλλουν το νέον στυλ.
Ό Προφήτης Δαβίδ άπο τήν σκηνήν τής ε'ις "Α,δου καθόδου (Πίν. 48)
δεικνύει άρκετήν εύαισθησίαν πλάσεως και εντασιν τοϋ ψυχολογικοΰ - εκφρα
στικού τόνου εις τήν φυσιογνωμίαν. Έ ν συγκρίσει με τους άγιους τοϋ Νέρεζι
ή τοιχογραφία τής Σαμαρίνας έχει χαρακτήρα περισσότερον ζωγραφικόν, ή δε
γραμμική, διακοσμητική πλάσις τοϋ προσώπου, ή τόσον διαδεδομένη κατά τον
12ον αιώνα 4 , είναι εδώ ελαφρά, σχεδόν ανεπαίσθητος, ενώ ή λευκή κόμη καί
το γένειον αποδίδονται μαλακά καί ελεύθερα χωρίς ίχνος γραμμικότητος.
Εις τήν μορφήν τοϋ Προφήτου

'Ηλία

(;) τοϋ τρούλλου (Πίν. 49) ή κα

ί. Κατά τα τελευταία έτη ήρχισε σύντονος εργασία συντηρήσεως, καθαρισμού καί
άποκαλύψεως δι' αφαιρέσεως τών κονιαμάτων τών βυζαντινών τοιχογραφιών ύπο της 'Αρ
χαιολογικής 'Εταιρείας καί ύπο της 'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων καί 'Αναστηλώσεως τοϋ
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. ΑΊ έργασίαι αύται δημοσιεύονται εις τα κατ' έτος
εκδιδόμενα Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας καί τδ Άρχαιολογικον Δελτίον τής
'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων καί 'Αναστηλώσεως.
2. G. M i l l e t , L'école grecque dans l'architecture byzantine, Paris 1916,
a. 64, είκ. 31-32.
3. Al δημοσιευόμεναι έδώ φωτογραφίαι τής Σαμαρίνας προέρχονται έκ τοϋ αρχείου
τοϋ Β.Ι.Ε.
4. Δια τήν καταγωγήν καί έξέλιξιν τής γραμμικής διακοσμητικής πλάσεως τοϋ
προσώπου, ίδια κατά την διάρκειαν τοϋ 12ου αιώνος πρβλ. V. L a s a r e f f , Τοιχογραφίαι Παλαιάς Ladoga, Μόσχα 1960, σ. 80-90, πίν. 76-108 (ρωσ.).
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θαρωτέρα στροφή προς την ζωγραφικήν άντίληψιν της πλαστικότητος με τάς
χυμώδεις κηλίδας τοϋ φωτισμού συσχετίζει αυτόν με τους 'Αποστόλους του
Βλαδιμήρ '. Στενότερα ακόμη εϊναι ή συγγένεια του 'Αποστόλου Ματθαίον ( ;)
έκ της Πεντηκοστής τής Σαμαρίνας (Πίν. 50) με τους 'Αποστόλους τοϋ Βλα
διμήρ 2 εις δλας τάς λεπτομέρειας τής εκτελέσεως του προσώπου καί τήν
πλήρη εσωτερικής συγκεντρώσεως φυσιογνωμικήν έ'κφρασιν.
Εις τήν έφθαρμένην παράστασιν τοΰ Προφήτου Μωνσέως τοϋ τρούλλου
(Πίν. 51,1) το πλάτος τοΰ σώματος καί ή εύρύτης τής ελληνικής πτυχολογίας, ενθυμίζει τους Προφήτας τοΰ Δαφνιού 3 . Πλουσιωτέρα εδώ καί περισσότερον ελευθέρα συνεχίζεται αργότερα εις τα ενδύματα τοΰ περίφημου 'Αγγέ
λου τής 'Αναστάσεως τοΰ ναοΰ τής Μιλέσεβα.
Εις τήν λεπτομέρειαν τής έγέρσεως τοΰ 'Αδάμ άπο τήν εις "Αδου Κάθοδον
(Πίν. 51,2) ή έντασις τοΰ πάθους εις τήν υψωσιν τής κεφαλής καί τοΰ βλέμμα
τος καί ή ελευθερία εις τήν μεγάλην κίνησιν τής χειρός παρουσιάζει κάτι άνάλογον με τάς μεγάλας παθητικάς κινήσεις τοΰ Θρήνου τοΰ Νέρεζι.
Ή σκηνή τής 'Υπαπαντής,
μία έκ των ολίγων πού διεσώθησαν άκέραιαι,
διακρίνεται δια τήν σαφήνειαν τής εκφράσεως καί τήν μνημειακήν της επισημό
τητα ( Πίν. 5 2 ) . 'Αποδίδονται εδώ οί στίχοι τοΰ Λουκά β' 34 - 35, ο'ι όποιοι καί
αναγράφονται με ωραία γράμματα καί ορθογράφος εις το μέσον των κιονίσκων
τοΰ Κιβωρίου. Ό Συμεών, κρατών το μικροσκοπικον βρέφος εις τήν άριστεράν
χείρα καί εύλογων δια τής δεξιάς τήν Θεοτόκον, προφητεύει το μελλοντικον
πάθος τοΰ υίοΰ της. Ή εικονογραφία αΰτη εϊναι σπανιωτάτη, απαντάται δε
μόνον εις τάς ακολουθούσας λεπτομερώς το κείμενον συνεχείς μικρογραφίας,
δπως τοΰ Ευαγγελίου τής Φλωρεντίας (Laur. VI 23 ) 4 .
Ή πλήρης μεγαλείου σκηνή τής Υ π α π α ν τ ή ς τής Σαμαρίνας με τήν
άκραν ΐσορροπίαν τής συνθέσεως εις μίαν έπιφάνειαν καί τάς ήρεμους, παραστατικάς κινήσεις ευρίσκεται πλήρως εις τα πλαίσια τής κομνηνείου τέχνης
τής πρωτευούσης. 'Επίσης ή τελειότης τής γραμμής εις τάς πυκνάς, παραλ
λήλους πτυχάς ανήκει εις τον αυτόν κύκλον 6 χωρίς τάς παιγνιώδεις συστροφάς πολλών έ'ργων τοΰ 12ου αιώνος. Εις το ένδυμα τοϋ 'Ιωσήφ συνεχίζεται
ό παλαιότερος τρόπος τής πτυχολογίας τοΰ 11ου αι., δπως π.χ. εις τάς τοι-

1. Πρβλ. V. L a s a r e f f , 'Ιστορία της βυζαντινής ζωγραφικής, τ. II, πίν. 188.
2. Αυτόθι, πίν. 189-191.
3. Πρβλ. ιδίως Προφήτας Ίωήλ, Μιχαίαν καί Σοφωνίαν παρά D i e Ζ - Ο. D e m u s , Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge 1931, είκ. 56, 57, 60.
4. Περί τών εικονογραφικών παραλλαγών τής 'Υπαπαντής βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Υπαπαντή, εις Έπετ. Έ τ . Βυζ. Σπουδών, τ. Τ', 1929, σ. 328 κ.έ.
5. Πρβλ. ιδίως τοιχογραφίας τοϋ ναοϋ τοϋ Άγ. Παντελεήμονος Νέρεζι εις έγχρωμον
άπεικόνισιν παρά Α. G r a b a r, La peinture byzantine (εκδ. Skira), Genève 1953,
a. 142.
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χογραφίας της 'Αγίας Σοφίας Άχρίδος 1 καί τοϋ Καραμπάς - Κιλισέ Καππα
δοκίας 2 , με τήν διαφοράν δτι εις την Σαμαρίναν ή σχηματικότης της γραμμής
λαμβάνει ρυθμικήν διακοσμητικότητα, ό τρόπος δε αυτός ευρίσκει συνέχειαν
καί κατά τον 13ον αι. δπως π.χ. εις μερικάς τοιχογραφίας της Σοπότσανι 3 ,
παραλλήλως προς τήν επικρατούσαν εύρεϊαν κλασσικήν πτυχολογίαν. Η κε
φαλή τοΰ Συμεών καί ή ζωηρά γραμμική διακοσμητική πλάσις τοϋ προσώπου
έχει στενήν άναλογίαν με τήν όμοίαν τοιχογραφίαν τοϋ Νέρεζι 4 .
Συμφώνως προς τα ανωτέρω α'ι τοιχογραφίαι της Σαμαρίνας δύνανται
να χρονολογηθοΰν μεταξύ Νέρεζι καί Βλαδιμήρ, δηλαδή εις το τελευταϊον τέ
ταρτον τοΰ 12ου αιώνος καί να συνδεθοΰν με τον κλασσικίζοντα κλάδον της
Πρωτευούσης, εις τον όποιον διαφαίνεται στροφή προς τήν ζωγραφικήν άντίληψιν της πλαστικότητος καί πνοή αληθείας καί πάθους.
Τήν περαιτέρω έξέλιξιν της κλασσικιζούσης τέχνης της Σαμαρίνας
συναντώμεν εις τήν συγγενή ομάδα των γνωστών τοιχογραφιών τών ναών Άγ.
Γεωργίου Ώ ρ ω π ο ΰ 6 , Άγ. 'Ιωάννου Καλυβίτη εις τα Ψ α χ ν ά Ευβοίας 6 καί Άγ.
Τριάδος Κρανιδίου 7 .
Οί Ίεράρχαι τοΰ Ώ ρ ω π ο ΰ με τήν ήρεμον μνημειακήν των συγκρότησιν,
τήν ζωγραφικήν μαλακήν μετάβασιν τών τόνων εις τήν πλάσιν προσώπου καί
πτυχών, τήν ψυχολογικήν εκφρασιν της φυσιογνωμίας συγγενεύουν με εν μέρος
τών τοιχογραφιών τοΰ Μιλέσεβο 8 . Έ κ τών ολίγων διασωθεισών τοιχογραφιών
τοΰ 1245 τών Ψαχνών Εύβοιας ό Πρωτομάρτυς Στέφανος παρουσιάζει εις τήν
στερεάν πλαστικότητα τοΰ έλληνικοΰ προσώπου με τον στιβαρον ύψηλον λαιμόν τόσην μεγάλην ομοιότητα εκτελέσεως προς τους 'Αγγέλους τους βαστά
ζοντας τήν δόξαν τοΰ Χρίστου εις τήν Άνάληψιν της 'Αγίας Τριάδος Κρανι
δίου, χρονολογουμένην εις το αυτό έ'τος, ώστε καθίσταται πιθανή ή εκδοχή
δτι πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ καλλιτέχνου ή εργαστηρίου.
Εις τήν αυτήν περίπου έποχήν (περί το 1230) αποδίδονται καί α'ι σφυρο1. Βλέπε άπεικόνισιν παρά G. M i l l e t - Α . F r ο 1 ο w, La peinture du moyen
âge en Yougoslavie, I, Paris 1954, πίν. 5,ι, 6,ι καί Ο. Β i h a 1 j i - M e r i n, Fre
sken und Ikonen, München 1958, πίν. Ι, έγχρωμος.
2. G. d e J e r p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, III, Paris
1934, πίν. 197 - 199 καί A. G r a b a r, Byzance (L'art dans le monde), Paris 1963,
εΕς σ. 61, είκ. έγχρωμος.
3. M i 11 e t - F r ο 1 ο w, έ.ά., τ. II, Paris 1957, πίν. 31,5.
4. Βλ. άπεικ. παρά M u r a t o f f , La peinture byzantine, Paris 1928, πίν. CLVI.
5. M. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, εις Δελτίον Χριστ.
Άρχ. 'Εταιρείας, Περ. Δ', τ. Α', 1959, σ. 87 κ.έ., πίν. 33-39.
6. Α. ' Ι ω ά ν ν ο υ , Βυζαντινές τοιχογραφίες της Εύβοιας, 'Αθήναι 1959, πίν. 8.
7. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή "Αγία Τριάς Κρανιδίου, ε'ις Έπετ. Έ τ . Βυζ. Σπουδών,
τ. Γ', 'Αθήναι 1926, σ. 113 κ.έ.
8. Χ α τ ζ η δ ά κ η , ί.ά., σ. 105.
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κοπημέναι τοιχογραφία! των Τεσσαράκοντα
μαρτύρων
εις το μέτωπον της
νοτίας κιονοστοιχίας της Βασιλικής της Άχειροποιήτον
Θεσσαλονίκης, συσχετιζόμεναι και αύται προς τάς τοιχογραφίας τοϋ Μιλέσεβο 1. Ά λ λ α αϊ τοιχογραφίαι της Θεσσαλονίκης διαφέρουν σημαντικώς εις την τεχνοτροπίαν απο
τάς τοϋ Μιλέσεβο και τάς άλλας γνωστάς τοϋ 13ου αιώνος 2 . Ή τελεία πλαστικότης τοϋ προσώπου, ή στερεά δομή και άναγλυφικότης τών χαρακτηριστικών,
ή έ'ντασις της φυσιογνωμίας μακράν πάσης ρεαλιστικής τάσεως, καθώς επίσης
τα κανονικά αναστήματα, το πλάτος καί βάρος τών σωμάτων, ή άπλότης καί
το έλληνικον αίσθημα εις τήν άπόδοσιν τής πτυχολογίας, άσχετου προς τάς
αναζητήσεις τοϋ 13ου αιώνος, πείθουν οτι πρόκειται περί διαφορετικής φάσεως
τής τέχνης, μάλλον δε περί τών προτύπων τής αναγεννήσεως τοϋ 13ου αιώνος,
ήτοι τών έργων τοϋ μακεδόνικου κλασσικισμοϋ. "Εχει ήδη έπισημανθή σχέσις
τοϋ μνημειώδους στυλ τοϋ 13ου α'ι. προς τήν άναγέννησιν τών Μακεδόνων 3 ,
δπως έχει τονισθή καί ή άνανέωσις τών κλασσικών στοιχείων τοϋ 10ου αϊ. εις
τάς μικρογραφίας τοϋ 13ου αί. 4 , χωρίς ακόμη να διασαφηνισθοΰν α'ι διαφοραί
άπο ακριβώς χρονολογημένα μνημεία. Εις τα πλαίσια τοϋ προβλήματος τούτου
νομίζομεν οτι ευρίσκονται αί μοναδικαί τοιχογραφίαι τής Άχειροποιήτου.
" Α γ ι ο ι ' Α π ό σ τ ο λ ο ι Κ ά τ ω Μ ε ρ ι ά ς Κέας. Εις τον σταυροειδή μετά
τρούλλου να,ον τών 'Αγίων Αποστόλων, προχείρως καθαρισθέν άσβεστοκονίαμα
έ'φερεν εις φώς μερικάς άπο τάς τοιχογραφίας τοϋ εσωτερικού. Τ α μέτωπα τών
καμάρων τοϋ σταυρού διαθέει πλατεία ταινία με κουφικον διάκοσμον. Εις τα
σφαιρικά τρίγωνα οί Εύαγγελισταί παρίστανται εντός μεταλλίων, δπως εις τους
σταυροειδείς ναούς τής Καππαδοκίας 5 , ή τέχνη δμως τών τοιχογραφιών τής
Κέας δεν έχει σχέσιν με τήν παράδοσιν τής Ανατολής.
Εις το άποκαλυφθέν τμήμα τής 'Αναλήψεως εις το Ί . Βήμα (Πίν. 53,1 )
οί δύο κορυφαίοι 'ίστανται εις το κέντρον απέναντι αλλήλων, με κανονικάς τάς
αναλογίας, επίσημοι καί ήρεμοι, ύψώνοντες με συγκρατημένην κίνησιν τήν μίαν
χείρα προς τον Χριστόν. Πλήρεις ηρεμίας, με έλαφράν κλίσιν τών κεφαλών

1. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Αί τοιχογραφίαι τών 'Αγ. Τεσσαράκοντα εις τήν 'Αχειροποίητον Θεσσαλονίκης, εις Άρχαιολ. Έφημ., 'Αθήναι 1961, σ. 6 - 30.
2. Πρβλ. καί Κ. S w o b o d a , Kunstgeschichtliche Anzeigen, Graz - Köln
1961/1962, σ. 139, σημ. 26.
3. M i l j k o v i é - P e p e k ,
La formation d'un nouveau style monumental
au XIII e siècle εις Actes du XII e Congrès Intern, des Études Byzantines, Ochrid
1961, Βελιγράδιον 1963, τ. Ill, σ. 309 κ.έ.
4. Κ. W e i t z m a n n , Eine Pariser Psalter - Kopie des 13. Jahrb. auf dem
Sinai, εις Jahrbuch der Oest. Byz. Gesellschaft, VI, Wien 1957, σ. 125 κ.έ.
5. Πρβλ. Elmale Kilissé καί Qaranleq Kilissé παρά G. d e J e r p h a n i o n ,
Les églises rupestres de Cappadoce, Paris 1928, II, πίν. I l l , ι,3, 97,ι.
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εικονίζονται και οι τρεις άλλοι μαθηταί. Ά π α λ α ί διαβαθμίσεις τόνων χωρίς αντι
θέσεις πλάθουν τα πρόσωπα, ακριβές δέ σχέδιον διαγράφει τα χαρακτηριστικά
( Π ί ν . 5 4 , ΐ ) . Ή μαλακή πτυχολογία με τα ευλύγιστα, ισχυρά περιγράμματα
αναδεικνύει την σωματικότητα. Εις τον φωτισμον των ενδυμάτων αντανακλά
σεις και δέσμαι λεπτών, φωτεινών γραμμών προσθέτουν ένα ΰπερβατικον τόνον.
Ή καλύτερον διατηρούμενη παράστασις τοϋ Εύαγγελιστον
'Ιωάννου εις
το σφαιρικόν τρίγωνον (Πίν. 54,2) διακρίνεται δια την εύαισθησίαν της πλάσεως, ό δέ "Αγιος Ρωμανός (Πίν. 54,3) δια την κλασσικήν άκρίβειαν της
πλαστικής διαγραφής τών χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου. Δια τών χαρα
κτήρων αυτών τής τεχνοτροπίας αϊ τοιχογραφίαι τών Ά γ . 'Αποστόλων τής
Κέας πλησιάζουν τον κύκλον τών έργων τής μνημειώδους ζωγραφικής τών
μέσων του 13ου αιώνος τών ναών Μόρατσα, Ά γ . 'Αποστόλων P e é , Μπογιάνας και Σοπότσανι, τα όποια παρά τάς ποιοτικάς διαφοράς και έλαφράς τεχνοτροπικάς παραλλαγάς, θεωρούνται δτι αντιπροσωπεύουν το κλασσικον πλαστικόν στυλ τοϋ 13ου αιώνος '.
Στενότεραι είναι αί ομοιότητες προς τάς τοιχογραφίας τής Μπογιάνας
(1259), αί όποϊαι διακρίνονται κατ' εξοχήν δια τήν αβρότητα τής πλάσεως και
την κλασσικήν καθαρότητα τοϋ σχεδίου τών αρμονικών χαρακτηριστικών τοϋ
προσώπου. Ό "Αγ. Ρωμανός δύναται να παραλληλισθή εις δλας τάς λεπτομέ
ρειας τής εκτελέσεως τοϋ προσώπου και τής φυσιογνωμίας προς τον "Αγ. Θεόδωρον Τήρωνα τής Μπογιάνας 2 . Ό ιδιάζων λεπτός γραμμικός φωτισμός εις
τήν πτυχολογίαν τοϋ Εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου απαντάται δμοιος εις πολλάς
τοιχογραφίας τής Μπογιάνας και ιδίως εις το μαφόριον τής Θεοτόκου 'Οδη
γήτριας άνωθεν τής πύλης τοϋ ναοΰ 3 .
' Α φ ' έτερου εις τήν πλήρη ευγενείας και συγκαταβάσεως μορφήν τοϋ
Χρίστου εις τήν εις "Αδου Κάθοδον (Πίν. 53,2), υπάρχει κάποια άπήχησις τοϋ
Χρίστου τής σκηνής τοϋ «Χαίρετε» τοϋ ναοΰ τής Σοπότσανι.
" Α γ ι ο ς ' Ι ω ά ν ν η ς Κ ε ρ ά μ ι - Ν ά ξ ο υ - 'Ανωτέρας ακόμη τέχνης είναι αί
ολίγαι διασωθεΐσαι τοιχογραφίαι εις τον ναον τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου εις το
χωρίον Κεράμι τής νήσου Νάξου.
Έ κ τής 'Αναλήψεως τοϋ τρούλλου φέρομεν ώς δείγμα ενα τών
'Αγγέλων,
οι όποιοι κρατοΰν την δόξαν τοϋ Χρίστου ( Πίν. 5 6 ) 4 . Μέ τήν ήρεμον κ α τ ' ενώ
πιον στάσιν, τήν όμοιόμορφον άνάτασιν τών χειρών και το έλαφρόν του ένδυμα

1. S ν. R a d ο j did, ί.ά., σ. 107.
2. Βλ. λαμπράν έγχρωμον άπεικόνισιν παρά Κ. Μ i j a t e ν, Die Wandmalereien
in Bojana, Sofia 1961, πίν. 30.
3. Αυτόθι, πίν. 41 καΐ Α. G r a b a r, L'église de Bojana, Sofia 1924, πίν. XXI.
4. Ή φωτογραφία τοϋ 'Αγγέλου προέρχεται έκ τοϋ αρχείου τοϋ Β.Ι.Ε.
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ενθυμίζει τά ελληνιστικά του πρότυπα, ήτοι τάς Νίκας των τάφων της Π αλμύ
ρας 1. 'Αντί τοϋ συνήθους ελληνικού χιτώνος και του ιματίου μέ τάς βαρείας
πτυχάς, πού φέρουν ο'ι Ομοιοι άγγελοι, εις τα παλαιοχριστιανικά μωσαϊκά
(δπως τοϋ Ά γ . Βιταλίου, τοϋ 'Αρχιεπισκοπικού παρεκκλησίου της Ρεβένης,
τοϋ Torcello κλπ.) ή εις τάς βυζαντινάς τοιχογραφίας μέ τα κολπούμενα Ιμά
τια (δπως εις Ά γ . Γεώργιον L a d o g a , ναόν Σωτήρος Neredici και Ά γ . 'Απο
στόλους τοϋ P e d ) , ό άγγελος της Νάξου φορεί έρυθρόν, κατάκοσμον μανδύαν,
πίπτοντα όλόκληρον δπισθεν. 'Από το βαθύχρωμον αυτό «φόντο» τοϋ μανδύου και των μεγάλων διακοσμητικών πτερών, προβάλλει φωτεινή, πλήρης
χάριτος ή παράστασις τοϋ αγγέλου μέ τον λεπτόν, πτυχούμενον χιτώνα ζ ω σμένον υψηλά καί την κεφαλήν ελαφρώς κλίνουσαν. Έλληνικον αίσθημα απη
χεί τόσον άπό τήν εύρυθμίαν και έλευθερίαν της όλης παραστάσεως όσον καί
άπο το πρόσωπον μέ τήν καθαρότητα τοϋ σχήματος του, τήν τρυφεράν πλάσιν,
το εύαίσθητον σχέδιον καί τήν λεπτήν άναγλυφικότητα των χαρακτηρι
στικών.
Οι ελληνικοί αυτοί χαρακτήρες συνδυάζονται μέ τήν δηλωτικήν ουρά
νιας αίγλης πολυτέλειαν τών κατακόσμων ενδυμάτων καί τήν σοβαρότητα
της εκφράσεως της βυζαντινής τέχνης.
Συγκρινόμενος ό άγγελος της Νάξου μέ τους αγγέλους της 'Αναλήψεως
τών Ά γ . 'Αποστόλων P e é 2 δεικνύει άνώτερον έπίπεδον τέχνης, δυνάμενος
να παραβληθή μέ τα υπέροχα έργα της Σοπότσανι. Πράγματι συγγένεια
εκτελέσεως συνδέει το πρόσωπον τοϋ αγγέλου προς μίαν σειράν νέων άγιων
καί αγγέλων της Σοπότσανι 3 δπως καί ό αρμονικός ρυθμός της πτυχολογίας έχει άναλογίαν μέ άλλας τοιχογραφίας τοϋ αύτοΰ ναού 4 . Δύνανται δθεν
αί τοιχογραφίαι τοϋ 'Αγ. 'Ιωάννου τής Νάξου να θεωρηθούν δτι ευρίσκονται
εις όμοίαν βαθμίδα εξελίξεως προς τάς της Σοπότσανι καί να χρονολογηθοΰν
αεταξύ 1260 - 1270.
Τ α ξ ι ά ρ χ α ι Γ ε ρ α κ ί ο υ . Εις το σταυρεπίστεγον ναοδριον τών Ταξιαρχών
εντός τοϋ Κάστρου τοϋ Γερακίου, τοΰ όποιου τα οξυκόρυφα λίθινα περιθυρώματα θυρών καί παραθύρων μαρτυροΰν φραγκικήν έπίδρασιν, σώζονται
ελάχιστα, άλλα αξιόλογα τμήματα τοιχογραφιών.
Εις τον Β. τοϊχον υψηλά παρίσταται ή γνωστή σκηνή της 'Αλώσεως

τής

1. J. S t r z y g o w s k i , Orient oder Rome, Leipzig 1901, 25, πίν. Ι καί είκ. 2.
2. Βλ. άπεικ. παρά Κ. H a m a n n M a c-L e a n καί H. H a l l e n s i e b e n ,
Die Monumental Malerei in Serbien und Makedonien, Giessen 1963, είκ. 104.
P e t k o v i d , La peinture Serbe du Moyen Age, II, Beograd 1934, είκ. 15 καί 16.
3. M i l l e t - F r o l o w , έ\ά., Π, πίν. 36,3-4, 37,ι, 42,4.
4. Αυτόθι, πίν. 33,3, 34,ι-2.
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Ίεριχοΰς ύπό τοΰ Ίησοϋ του Ναυή 1 κατεστραμμένη είς το άνω αυτής αέρος και
δεξιά ( Π ί ν . 5 5 , ΐ ) . Παραπλεύρως εις ύψηλον σημεϊον άνεγνώσαμεν τήν έπιγραφήν Ο Π Ρ Ο Σ Μ Ο Ν Α Ρ Ι Ο Σ προφανώς εκ της καταστραφείσης σκηνής τοϋ εν
Χώναις θαύματος. Πρόκειται λοιπόν περί απεικονίσεως σειράς θαυμάτων τοϋ
Αρχαγγέλου, εις τον όποιον είναι αφιερωμένος ό ναός.
Εις τήν σκηνήν τής 'Αλώσεως τής Ίεριχοϋς, αριστερά εις το άκρον, ο
Ίησοΰς τοϋ Ναυη κλίνων τα γόνατα δέεται προ τοϋ 'Αρχαγγέλου. Παραπλεύρως
τοΰ 'Αρχαγγέλου εικονίζονται οι 'ιερείς σαλπίζοντες και τα τείχη τής Ίεριχοϋς
κρημνιζόμενα. Πυκνή ομάς ιππέων με βυζαντινάς στρατιωτικάς στολάς, έχουσα
έπί κεφαλής τον Ίησοΰν τοΰ Ναυή, ή ασπίς τοΰ οποίου φέρει το βυζαντινον συμβατικον έμβλημα a — ήμισέληνον με τέσσαρα άστρα —, ορμά, με προτεταμένα
τα δόρατα, προς τήν άνοικτήν πύλην τοΰ τείχους, άπο τής οποίας εξέρχεται
ομάς 'ιππέων ένδεδυμένων άλυσιδωτάς φραγκικάς στολάς. Ή άπεικόνισις
ιππέων εξερχόμενων τής πόλεως δεν είναι σύμφωνος προς το κείμενον τής Π.Δ.
ένθα ρητώς αναφέρεται δτι ή 'Ιεριχώ ήτο «συγκεκλεισμένη καί ώχυρωμένη
και ουδείς έξεπορεύετο εξ αυτής ούδε είσεπορεύετο» 3 , ούτω δε παρίσταται και
είς τήν μικρογραφίαν τής Όκτατεύχου Σεραγίου 1 . Ή διαφορά τών στρατιωτι
κών στολών μεταξύ τών δύο ομάδων τών 'ιππέων δίδει τήν ύπόνοιαν, δτι ό
καλλιτέχνης μετέτρεψεν είκονογραφικώς το θέμα δια να υποδήλωση τους αγώ
νας κατά τών φράγκων κατακτητών καί τήν άνάκτησιν τής πόλεως υπο τών
βυζαντινών. Ε π ο μ έ ν ω ς ή τοιχογράφησις τοΰ ναοΰ τών Ταξιαρχών πρέπει να
τεθή είς χρόνους προσφάτους προς τα ιστορικά αυτά γεγονότα, ήτοι μετά τα
μέσα τοΰ 13ου αιώνος.
'Από απόψεως τέχνης αξιόλογος είναι ή πλήρης ζωής όρμητικότης τοΰ
ομίλου τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή. Τα εκφραστικά πρόσωπα τών πολεμιστών είναι
ζωγραφισμένα με ταχύν τρόπον επιθέσεως ολίγων κηλίδων ζωηρών φώτων
είς τήν σκοτεινήν σάρκα.
Είς τον θόλον τοΰ ναοΰ διασώζεται ακόμη το Λουτρον τοΰ βρέφους καί ό
'Ιωσήφ μετά τοΰ ποιμένος άπο τήν σκηνήν τής Γεννήσεως καί μικρόν τμήμα
τής 'Υπαπαντής
(Πίν. 55,2). Χαρακτηριστική είς το έπεισόδιον τοΰ Λουτροΰ
είναι ή πλήρης ζωής καί αληθείας στιγμιαία στάσις τής μαίας, καθώς στρέ
φει τήν κεφαλήν προς το μέρος τοΰ 'Ιωσήφ, ωσάν να άκούη τα λεγόμενα υπό
1. R. Τ r a q u a i r, Laconia, Mediaeval Forteresses, είς Β.S.Α. XII, 1905/06,
σ. 266, πίν. II,ι.
2. Περί τοϋ διακοσμητικού χαρακτηρος τοϋ βυζαντινού εμβλήματος βλ. Α. v a n
d e P u t , Note on the armorial Insignia in the Churche of St. George, Geraki,
είς B.S.A. XIII, 1906/07, σ. 281.
3. Π. Δ. Ίησοΰς τοϋ Ναυή, 5,ΐ3-ΐ5, 6,i-fi.
4. L'Octateuque du Serail à Constantinople. Album du XII vol. de l'Institut
Arch. Russe de Constantinople, πίν. XXXVIII, είκ. 249.
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του ποιμένος '. 'Ανάλογος

φυσικότης παρατηρείται και εις το Λουτρον

τοϋ

ζ

G r a d a c παρά την διαφοράν της εικονογραφίας .
"Η ιδιάζουσα, μανιεριστική πτυχολογία

τοϋ ενδύματος της

Θεοτόκου

εις το τμήμα της Υ π α π α ν τ ή ς μέ πυκνάς ίσχυράς καμπύλας γραμμάς, παρατη
ρείται επίσης εις τον ναον τοϋ G r a d a c Σερβίας

3

καθώς και τάς μικρογραφίας

τοϋ Εύαγγελιστοΰ Λουκά εις τα Ευαγγέλια 'Ιβήρων 5 και Βαλτιμόρης ( W a l t e r s
4

Art Gallery, 528) τοϋ 13ου αιώνος .
" Α γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς Γ ε ρ α κ ί ο υ Λ α κ ω ν ί α ς . Εις τον δίκλιτον ναον τοϋ
Ά γ . Νικολάου Γερακίου διασώζονται πολλά τμήματα των μεγάλων, εν σχέσει
προς τάς διαστάσεις τοϋ ναοϋ, τοιχογραφιών του. Αύται παρουσιάζουν πολλούς
κοινούς χαρακτήρας μέ τάς τοιχογραφίας της Σερβίας της τελευταίας δεκαε
τίας τοϋ 13ου αι. δπως τοϋ G r a d a c και της Ά ρ ί λ ι ε . Τά ελληνικά στοιχεία
έχουν εδώ υποχωρήσει εις τον δυναμισμον τοϋ θεολογικοΰ πνεύματος, ένώ
άφ' έτερου τά φωτεινά, τρυφερά, πλούσια εις τόνους χρώματα και αί έλεύθεραι κολπώσεις τών ενδυμάτων ανήκουν εις τάς νέας τάσεις της εποχής.
Ή ολόσωμος παράστασις τοϋ Άγ. 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου
εις τον
βόρειον τοΐχον τοϋ ναοϋ (Πίν. 57,1 ) παρουσιάζει δυσαναλογίαν της μικρας
κεφαλής καί τών χειρών εν σχέσει προς το μέγα υψος καί το πλάτος τοϋ σώμα
τος, συγγενεύουσα στενώς μέ τους Ίεράρχας τής Ά ρ ί λ ι ε 5 , ένώ αί μεγάλαι,
εύθεΐαι φωτειναί γραμμαί τών πτυχώσεων παρατηρούνται δμοιαι εις άλλους
αγίους τοϋ αύτοΰ ναοϋ β . 'Αναλογία υπάρχει επίσης εις την άπόδοσιν τοϋ φω
τεινού, μέ έλαχίστας σκιάς, προσώπου καί τήν όξεΐαν διαγραφήν τών χαρα
κτηριστικών καί ιδία τών στενών οφθαλμών 7 . Όμοιους χαρακτήρας έχει καί ή
παράστασις τοϋ 'Αρχαγγέλου
ως Φύλακος
εις τον δυτικον τοΐχον τοϋ ναοϋ
(Πίν. 57,2). 'Εδώ τονίζεται ό δγκος τοϋ σώματος, το δέ άκρον τής χλαμύδος
καταπίπτει μέ τάς μαλάκας, έξεζητημένας κολπώσεις τής παλαιολογείου επο
χής. Έ ν σχέσει προς τον φύλακα Ά γ γ ε λ ο ν τοϋ νάρθηκος τής Άρίλιε, ό Α ρ χ ά γ 
γελος τοϋ Γερακίου είναι περισσότερον επαρχιακός.

1. Περί τοϋ συμπλέγματος 'Ιωσήφ καί ποιμένος πρβλ. Μ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Αί
τοιχογραφίαι τοϋ βυζαντινού ναϋδρίου τών Ταξιαρχών Δεσφίνης, είς Δελτ. Χ. Α. Έτ., τ. Γ',
'Αθήναι 1963, σ. 181 κ.έ.
2. M i l l e t - F r o l o w , i.A., Π, πίν. 71,3.
3. Αυτόθι, πίν. 65,1, 67,ι.
4. Πρβλ. Ο. D e m u s, Studien zur Byz. Buchmalerei des 13. Jahrh. είς
Jahrbuch der Oester. Byz. Gesellschaft, IX, 1960, σ. 7, είκ. 1 καί 2.
5. M i l l e t - F r o l o w , ta. πίν. 86,3 καί 87,4.
6. Αυτόθι πίν. 89,1-3.
7. Αυτόθι πίν. 81, 75,2, 80, 88,·-2.
8. Αυτόθι πίν. 87,2.

ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ : Ή πρώιμος παλαιολόγειος άναγέννησις

267

Εις τήν άψΐδα τοϋ Ί . Βήματος αντί της Θεοτόκου εικονίζεται μέγας στηθαΐος Χριστός — κατά το πλείστον κατεστραμμένος — δορυφορούμενος υπό αγ
γέλων. Ό καλύτερον διατηρούμενος αριστερά τοϋ Χρίστου "Αγγελος (Πίν. 58)
διακρίνεται δια τήν χάριν και εύστροφίαν της στάσεως καί τήν ήρεμον συγκέντρωσιν της εκφράσεως. Ή έκτέλεσις τοϋ πλήρους ευγενείας προσώπου είναι
όμοία προς τάς προηγουμένας τοιχογραφίας, άλλα περισσότερον έδώ επιμελη
μένη. Φωτεινά χρώματα τονιζόμενα μέ ζωηράς, λεπτάς γραμμάς καί πράσιναι
σκιαί γύρωθεν τοϋ προσώπου αναδεικνύουν το άνάγλυφον αΰτοϋ. Έ ν παραβολή
προς τον "Αγγελον της Νάξου, το πρόσωπον τοϋ 'Αγγέλου τοϋ Γερακίου πλέον
έπίπεδον, χωρίς τήν λεπτήν πλαστικότητα εκείνου, καί μέ τα χαρακτηριστικά
πλέον απλουστευμένα αποπνέει βαθεΐαν πνευματικότητα.
Εις τήν τοιχογραφίαν τοϋ 'Οσίου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε
(Πίν. 59,1)
μεγαλύτερα σκληρότης εις τα χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου καί τήν π τ υ χολογίαν τοϋ μοναχικοΰ ενδύματος, αίσθημα νατουραλισμού εις το αύστηρον
στόμα καί τήν άτακτον κόμην καί το γένειον, καί δύναμις εκφράσεως ε'ις το
βλέμμα δίδουν εντονον τον χαρακτήρα τοϋ άσκητοΰ. Ή τοιχογραφία αυτή
παρουσιάζει άρκετήν συγγένειαν εις τήν έκτέλεσιν μέ πρόσωπα αγίων τοϋ
Ναοΰ τοϋ G r a d a c '.
Μέ διάφορον τρόπον είναι είργασμένος ό "Αγιος Σώζων είς τον βόρειον
τοϊχον τοϋ ναοϋ (Ilw. 59,2). Έ π ί τοϋ σκοτεινού τόνου ώχρας τοϋ προσώπου
καί τοϋ λαιμοΰ ζωηραί παράλληλοι, φωτειναί γραμμαί τονίζουν τ α εξέχοντα
μέρη, μέ Ίμπρεσσιονιστικήν δε έλευθερίαν αποδίδονται φωτειναί αϊ πτυχαί της
χλαμύδος. Σχέσιν προς τους χαρακτήρας αυτούς εύρίσκομεν καί πάλιν εις τοι
χογραφίας τοϋ G r a d a c 2 .
"Ομοιαι ζωηραί, παράλληλοι γραμμαί φωτίζουν το τόσον έντονα παραστατικον πρόσωπον καί το άσκητικον σώμα της όσίας Μαρίας της
ΑΙγνπτίας3,
ή οποία μέ θαυμαστήν έκφρασιν εσωτερικής εντάσεως καί θρησκευτικής ζέσεως
εις τήν φυσιογνωμίαν καί τήν στάσιν, προχωρεί προς τον "Αγιον Ζωσιμαν,
έτοιμη να δεχθή τήν θείαν κοινωνίαν (Πίν. 60).

1. M i l l e t - F r o l o w , i.A., πίν. 66,ι-3.
2. Αυτόθι πίν. 58,3.
3. Ό κατά τόπους ζωηρός δια κηλίδων ή γραμμών φωτισμός, ιδιάζων είς τήν τεχνικήν
τών μικρογραφιών, παρατηρείται ήδη κατά τόν ΙΟον καί llov αίώνα (πρβλ. Ο. W u l f f ,
Altchristliche und byzantinische Kunst, Berlin 1913, σ. 515). Τον 12ov αίώνα υπο
χωρεί εις τήν διακοσμητικήν γραμμικήν πλάσιν ολοκλήρου τοϋ προσώπου, άπό δέ τοϋ 13ου
αι. καί έξης επικρατεί ό δια λεπτών ή ισχυρών, μικρών, παραλλήλων γραμμών φωτισμός
εις τα εξέχοντα μέρη τοϋ προσώπου, είς δλα τα είδη της ζωγραφικής καί ιδίως είς τάς τοιχο
γραφίας καί τας φορητας εικόνας, είς περιωρισμένον πάντοτε κύκλον. Μολονότι δέ αρμόζει
είς τάς τοιχογραφίας αϊ γραμμαί να είναι ίσχυραί καί έλεύθεραι, είς δέ τας εικόνας λεπταί καί
πυκναί έν τούτοις παρατηρούνται συχνά έναλλαγαί, όφειλόμεναι είς αμοιβαίας επιδράσεις.
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Ή διαφορά εκτελέσεως μεταξύ των τοιχογραφιών του Ά γ . Νικολάου,
παρατηρείται συχνά εις τους βυζαντινούς ναούς δλων των εποχών. Τοϋτο
δυνατόν νά οφείλεται εις διαφοράν προτύπων ή παραδόσεως, ή εις διαφοράν
«χειρών», ήτοι προσωπικότητος τοϋ καλλιτέχνου, πολλάκις δμως ό τρόπος
της εκτελέσεως, ακόμη καί αϊ καλλιτεχνικαί μορφαί τών τοιχογραφιών δια
φέρουν, συμφωνοϋσαι προς τα παριστάμενα πρόσωπα ή τα θέματα.
Ούτω τα θεϊα πρόσωπα καί κατ' εξοχήν ό Χριστός εις τον τρουλλον ή
άνωθεν της Πύλης ζωγραφίζεται συνήθως ως μία επιβλητική μορφή, διατη
ρούσα επί αιώνας τα αυτά εξωπραγματικά στοιχεία προς δημιουργίαν ύπεραισθητής έντυπώσεως. Οί Προφήται εις το τύμπανον τοϋ τρούλλου παρίσταν
ται με ρωμαλέαν σωματικότητα ή έλευθερίαν. Εις τα πρόσωπα τών 'Αγγέλων
διατηρείται ή ελληνική παράδοσις της λεπτής πλαστικότητος καί του κάλλους.
Οί "Αγιοι καί Μάρτυρες αποδίδονται με μεγάλην ζωντάνια ως προσωπογρα
φίας άλλ' ή κάθε τάξις καί ενίοτε το κάθε πρόσωπον με διάφορον τρόπον.
Οί Εύαγγελισται καί οί 'Απόστολοι έρχονται εις τήν πρώτην γραμμήν εις
εντασιν καί βάθος φυσιογνωμίας. ΟΊ στρατιωτικοί άγιοι, αρχοντικοί νέοι,
ζωγραφίζονται με κλασσικά χαρακτηριστικά καί άβράν πλάσιν 8πως οί "Αγ
γελοι, οί άσκηταί με ίσχυράς αντιθέσεις τόνων καί πλήρη εντάσεως δυναμισμόν,
καί τέλος οί Ίεράρχαι μέ λειτουργικήν επισημότητα. Εις τάς σκηνάς πάλιν
τοϋ Δωδεκαόρτου, είς τάς οποίας ή εκλογή σχετίζεται μέ τήν προβολήν της
Θεότητος τοϋ Χρίστου, παρατηρούνται διακριτικοί νεωτερισμοί, ενώ αί άφηγηματικαί σκηναί της ζωής τής Θεοτόκου καί τών Μαρτύρων δπως καί τά
Πάθη τοϋ Χρίστου ζωογονούνται άπο άμεσον παρατήρησιν τής πραγματικότητος ή διαπερώνται άπο αίσθημα δραματικότητος. Ώ ς παρατηρεί καί ό
R a d o j ò i i , εις σειράν ναών τής Σερβίας τοϋ 13ου καί 14ου αιώνος, αί σκηναί
αί κοσμοΰσαι τους νάρθηκας, δπου συνήθως ζωγραφίζονται τά ανωτέρω
αφηγηματικά θέματα, παρουσιάζουν τέχνην πλέον προηγμένην τής τών ναών,
προαναγγέλλουσαν τήν τέχνην τής ερχόμενης γενεάς 1 .

Ν α ο ί Ά ρ τ η ς . Είς τήν Ά ρ τ α ν καί τήν περιοχήν της ίδρύθησαν κατά
τήν έποχήν τής ακμής τοϋ Δεσποτάτου τής 'Ηπείρου πλην τής περίφημου
Παρηγορητίσσης καί άλλοι ναοί ή παλαιότεροι έπεσκευάσθησαν καί έτοιχογραφήθησαν. Σημαντικά λείψανα τών τοιχογραφιών αυτών, μή καθαρισθέντα
εισέτι ή κρυπτόμενα κάτωθεν τών άσβεστοκονιαμάτων έχουν διαπιστωθή
εντός τής Ά ρ τ η ς εις τον σταυρεπίστεγον Ναον τής Κάτω Παναγιάς (μέσα

1. S ν. R a d ο j δ i d,
Paris 1955, σ. 18.

Yougoslavie (Collection Unesco de l'art mondial),
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τοΰ 13ου αιώνος) ', εις τον νάρθηκα τοϋ ναοΰ της 'Αγίας Θεοδώρας (περί το
1270) 2 , έξωθεν δέ της "Αρτης εις τον Ά γ ι ο ν Νικόλαον Ροδιάς (τέλος 13ουάρχαί 14ου α ι ώ ν ο ς ) 3 και τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Κατσούρη 4 .
Αϊ ολίγα!, δημοσιευθεΐσαι εικόνες τών τοιχογραφιών αυτών τοϋ 13ου αι.
δεικνύουν τέχνην συντηρητικήν. Μόνον όμως δταν μελετηθοΰν δλαι αί τοιχογραφίαι θα σχηματίσωμεν πλήρη ίδέαν της εξελίξεως της τέχνης εις τήν Πρωτεύουσαν τοϋ Δεσποτάτου.
Τ α εσχάτως καθαρισθέντα και δημοσιευθέντα ψηφιδωτά τοΰ τρούλλου
της Παρηγορητίσσης 5 και μία είκών της Σταυρώσεως έξ "Αρτης 6 μαρτυρούν
περί τοΰ ανωτέρου επιπέδου της τέχνης τοΰ Δεσποτάτου, δπως επίσης και μία
σειρά, μεταξύ τών έκ διαφόρων εποχών προερχομένων τοιχογραφιών τοΰ ναοϋ
τοΰ Ά γ . Δημητρίου τοΰ Κατσούρη, ήτις δύναται νά χρονολογηθή εις τον 13ον
αιώνα. Ώ ς δείγμα της σειράς αυτής τοΰ 'Αγ. Δημητρίου φέρω ενα τών Προφη
τών τοΰ τρούλλου και μίαν σκηνήν τοΰ Δωδεκαόρτου 7 . Ό Προφήτης Ίωήλ (;)
(Πίν. 61,1) με το μακρύ πρόσωπον, το ύψηλον μέτωπον, τον κυματισμον
τής κόμης παρουσιάζει εις τήν κίνησιν τής κεφαλής και τοΰ βλέμματος ΐδιαιτέραν δύναμιν πάθους και έξάρσεως. 'Αφ' έτερου ό τολμηρός ΐμπρεσσιονισμος
εις τον φωτισμον και το χρώμα τοϋ προσώπου, συνδυασμένος με έλευθέραν
γραμμικότητα και ό τρόπος τής πτυχολογίας συσχετίζουν τήν τοιχογραφίαν
αυτήν τοΰ Ά γ . Δημητρίου με τα ψηφιδωτά τών Προφητών τής Παρηγορητίσ
σης τά χρονολογούμενα μεταξύ 1283-1296 8 .
Εις τήν αυτήν πιθανώς έποχήν, καίτοι διαφορετικής τεχνοτροπίας, ανήκει
και ή Βαϊοφόρος (Πίν. 61,2). Εις τήν ολην σύνθεσιν απηχεί ή διαυγής και εις
εν έπίπεδον συγκρότησις τής σκηνής τής παλαιοτέρας παραδόσεως με τον
Χριστον έξαιρόμενον εις το κέντρον και τους δύο ισόρροπους εκατέρωθεν ομί
λους τών μαθητών και τών 'Ιουδαίων. Ά φ ' ετέρου εις τους παλαιολογείους
χαρακτήρας ανήκουν ό γραφικός και αφηγηματικός τόνος πού δίδεται μέ το
άντίστροφον κάθισμα τοΰ Χρίστου επί τοΰ πώλου και τήν στροφήν και συνομιλίαν του μέ τους μαθητάς, συνηθεστάτην άπα τοΰ τέλους τοΰ 13ου αί. και

1.
είκ. 17,
2.
3.
4.
5.
6.
'Αθηνών
7.
ύπο τοϋ
8.

Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Άρχεϊον Βυζ. μνημείων της 'Ελλάδος, τ. Β', 1936, σ. 84,
18.
Αυτόθι, σ. 103.
Αυτόθι, σ. 138, είκ. 11 - 14.
Αυτόθι, σ. 57.
Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , "Η Παρηγορήτισσα της "Αρτης, 'Αθήναι 1963.
Μ α ρ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άμφιπρόσωπος είκών τοϋ Βυζαντινού Μουσείου
έκ της 'Ηπείρου, εις Δ.Χ.Α.Β., περ. Δ', τ. Α', 'Αθήναι 1960, σ. 135 κ.έ.
ΑΙ δύο φωτογραφίαι, έκ τοϋ αρχείου τοΰ Β.I.E. μοί παρεχωρήθησαν ευγενώς
κ. 'Ορλάνδου, τον όποιον ευχαριστώ.
Πρβλ. ιδίως τον Προφήτην Ίωήλ, 'Ορλάνδου, è".ά., πίν. 30.
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έξης (δπως π-χ. εις τήν τοιχογραφίαν τοϋ Ά γ . Κλήμεντος Ά χ ρ ί δ ο ς 1 , το ψηφιδωτον των Ά γ . 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης 2 κ.ά. ).
Το προηγμένον στάδιον της τέχνης δηλώνεται είς τήν μετά λεπτότητος
άπόδοσιν της πλαστικότητος, τήν έλευθερίαν εις τήν κίνησιν καί τήν ζώσαν
Ικφρασιν των παρισταμένων προσώπων, καθώς επίσης καΐ είς τήν έκταση» τοϋ
"Ορους των Έλαιών καί της πόλεως 'Ιερουσαλήμ. Το πλησιέστερον παράλληλον είναι ή τοιχογραφία της Ά ρ ί λ ι ε 3 καί ή μικρογραφία τοϋ Ευαγγελίου 'Ιβή
ρων 4 , μέ τήν οποίαν έχει κοινήν τήν διαύγειαν της συνθέσεως.
" Ω μ ο ο φ η ' Ε κ κ λ η σ ί α ' Α θ η ν ώ ν . Ή "Ωμορφη 'Εκκλησία, σταυροειδής
μετά τρούλλου ναός τοϋ 11ου αι., υπέστη επί Φραγκοκρατίας μεταβολάς είς το
προστεθέν ολίγον μετά τήν ίδρυσιν τοϋ ναοΰ παρεκκλήσιον κατά μήκος της
Ν. αύτοΰ πλευράς, τα σταυροθόλια τοϋ όποιου διεμορφώθησαν μέ γοτθικάς νευ
ρώσεις 5 και έτοιχογραφήθη ολόκληρος.
Ίκανον μέρος των τοιχογραφιών αυτών διεσώθη, άλλαι δέ άπεκαλύφθησαν
κατά τον γενόμενον κατά τα τελευταία ετη καθαρισμόν των. 'Εξαίρετου τέχνης,
μεταξύ πολλών άλλων, είναι αϊ προτομαί τών αρχαγγέλων εις τα σταυροθόλια
τοϋ παρεκκλησίου καί τοϋ ναοΰ, έξ ων φέρω ως δείγμα τον άρχάγγελον
Ρα
φαήλ (Πίν. 62,1) είς το ΝΔ. σταυροθόλιον τοϋ ναοΰ δπου υπάρχει καί ή γνω
στή παράστασις της Δεομένης Θεοτόκου 6 .
Χαρακτηριστική είναι είς τον Άρχάγγελον ή πλήρης κατάκτησις της
άξιας της πλαστικότητος είς τήν άπόδοσιν της κλασσικής κεφαλής μέ τα αρμο
νικά χαρακτηριστικά, καθώς καί τοϋ σώματος. Πρόσωπον καί λαιμός πλάθον
ται σταθερά, μέ λεπτότητα εξαιρούσαν άβρώς τήν στρογγυλότητα τών βγκων,
χάρις είς μαλάκας διαβαθμίσεις ενιαίου φωτισμοΰ, ό όποιος πίπτων δεξιά
αφήνει σκιασμένον, μέ διαφορετικούς πάλιν τόνους, το άριστερον τμήμα τοϋ
προσώπου. Σύγκρισις μέ τους αγγέλους τής 'Αναλήψεως τών 'Αγίων 'Απο
στόλων τοΰ Peó δεικνύει τήν διαφοράν τής πλαστικής αντιλήψεως εις τ α δύο
μνημεία 7 .
Είς τήν Προσευχήν τής Άγ. "Αννης ( Π ί ν . 62,2) νέα είναι ή είς μίαν διαγώνιον σύνθεσις τών τριών προσώπων, τών οποίων α'ι αποστάσεις δηλοΰνται

1. M i l l e t - F r o l o w , &.&., Ill, πίν. 5,2.
2. Βλ. άπεικ. έν Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ ναοΰ τών
Άγ. 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 22.
3. M i l l e t - F r o l o w , ϊ.ά., II, πίν. 74,3.
4. M i l l e t , Recherches, είκ. 264.
5. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή "Ωμορφη 'Εκκλησιά, 'Αθήναι 1925.
6. Αυτόθι, ίΛ., είκ. 26.
7. R. L j u b i n k ο ν i é, L'église des S. Apôtres de la Patriarchie à Peé
(éd. Yugoslavia), Beograd 1964, πίν. 9, 10, 13.
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δια της διαφοράς του μεγέθους των. "Ανεσις και αλήθεια εις τάς έκφραστικάς
στάσεις καί πλαστικότης διακρίνει και έδώ τα τρία πρόσωπα της σκηνής.
Οι χαρακτήρες αυτοί τής τέχνης χρονολογούν τάς τοιχογραφίας τής
"Ωμορφης 'Εκκλησίας εις τ α τέλη τοϋ 13ου αιώνος.
Ό λ υ μ π ι ώ τ ι σ σ α Έ λ α σ σ ώ ν ο ς . Τέλος αί καθαρισθεΐσαι τοιχογραφίαι
τοϋ καθολικού τής Μονής Όλυμπιωτίσσης τής Έλασσώνος Θεσσαλίας, τοϋ
οποίου α'ι άρχιτεκτονικαί μορφαί συνδέονται στενώς με την Θεσσαλονίκην, ή δέ
χρονολόγησις έξ επιγραφής τής ξυλογλύπτου θύρας αμφισβητείται μεταξύ 1295
καί 1304 1 , ανήκουν εις την νέαν, τήν καθ' αυτό παλαιολόγειον άναγέννησιν καί
εις τον κύκλον τής μακεδόνικης σχολής. Αί τοιχογραφίαι τής Όλυμπιωτίσσης
αποτελούν ούτω το νοτιώτερον σύνορον τής μακεδόνικης σχολής, ή οποία
ώρίμασεν αιφνιδίως καί διεδόθη άστραπιαίως εις τήν περιοχήν τής Μακεδονίας
κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ 14ου αιώνος καί τής οποίας ή άπήχησις φθάνει
μέχρι τής Κρήτης 2 . Αί διαφοραί τής ενιαίας αυτής σχολής είναι κυρίως διαφοραί ικανότητος καί προσωπικότητος τοϋ καλλιτέχνου, τόσον αί μεταξύ των
είκονογραφικαί καί ιδίως τεχνοτροπικαί ομοιότητες είναι στεναί, ύπερβαίνουσαι
τάς συνήθεις ομοιότητας, τάς όφειλομένας εις το στυλ τής εποχής.
Εις τήν Όλυμπιώτισσαν οι μεγάλων διαστάσεων ολόσωμοι άγιοι, ζωγρα
φισμένοι με άνεσιν χώρου, καταλαμβάνουν σχεδόν το ήμισυ τοϋ ΰψους τών
τοίχων. Εις τήν ρωμαλέαν σωματικήν των διάπλασιν, τάς κανονικάς των
αναλογίας, τήν ευρύτητα τής πτυχολογίας καί τα φωτεινά χρώματα ενθυμίζουν
το Πρωτάτον, καίτοι τα πρόσωπα τών αγίων δέν έ'χουν τήν έ'ξοχον φυσιογνωμικήν ένάργειαν τών προσωπογραφιών τών αγίων τοϋ Πρωτάτου.
Ό "Αγιος μέ το μοναχικον κουκούλιον, πιθανώς 'Ιωσήφ ό Μελωδός
(Πίν. 63,1 ) 3 , ευρίσκεται πλησιέστερα εις τον τρόπον τής πλάσεως, τοϋ φωτι
σμού καί τοϋ σχεδίου προς τους 'Αγίους τοϋ Ναγκορίτσινο καί ιδία τον αυτόν
"Αγιον 4 , μέ τήν διαφοράν οτι εις τήν τοιχογραφίαν τής Όλυμπιωτίσσης ή ηρε
μία καί ακινησία τών περιγεγραμμένων οφθαλμών μειώνει τήν ζωηρότητα τοϋ
βλέμματος, προσθέτει δμως έ'κφρασιν πνευματικής περισυλλογής. Ά φ ' ετέ
ρου μεγαλύτερα τάσις προς διακοσμητικήν ροήν τοϋ σχεδίου χαλαρώνει τήν

1. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Μονή Όλυμπιωτίσσης Έλασσώνος, εις Έπετ. Έ τ . Βυζ.
Σπουδών, τ. Δ', 1927, σ. 329.
2. M. C h a d z i d a k i s, Rapports entre la peinture de la Macédoine et de la
Crète au XIV e siècle, εις Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης,
τ. Α', 'Αθήναι 1954, σ. 136 κ.έ.
3. Αί φωτογραφίαι τής Όλυμπιωτίσσης μοί παρηχωρήθησαν ευγενώς ύπό τοϋ
κ. Χατζηδάκη, τον όποιον ευχαριστώ.
4. Πρβλ. M i l l e t - F r o l o w , &.&., III, πίν. 117,4.
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έντύπωσιν της απτής πλαστικότητος, ήτις διακρίνει τους 'Αγίους τοϋ Ναγκορίτσινο.
Ό "Αγγελος
μέ το κηροπήγιον άνά χείρας (Πίν. 64) έκ τής χορείας των
κυκλούντων τον Παντοκράτορα του τρούλλου, δύναται να παραλληλισθή εις
καλλιτεχνικήν ποιότητα προς τα καλύτερα έργα τής Μακεδόνικης Σχολής. Έ ν
συγκρίσει προς τον δμοιον και εις την στάσιν "Αγγελον έκ τής Κοιμήσεως
τοϋ Ναγκορίτσινο μέ το κλασσικον κάλλος και την ήρεμον. περιπαθή εκφρασιν 1, ό Ά γ γ ε λ ο ς τής Όλυμπιωτίσσης αποπνέει φυσικήν, νεανικήν χάριν. Ή
έντονος άτομικότης του προσώπου εις το σχήμα και τα χαρακτηριστικά, ή
τελεία πλαστικότης του, το θελκτικον σχέδιον τοϋ στόματος δίδουν άμεσον την
αΐσθησιν τής ζωής. Οί μεγάλοι, στενοί οφθαλμοί σκιάζονται άπο βαρείας όφρΰς,
εσωτερική Θέρμη εις το βλέμμα διαχέει μυστικόν βάθος εις την δλην φυσιογνωμίαν. Εις την άπόδοσιν τής μαλακής, φυσικής κόμης καί τον ύπερβολικον
τονισμον των οφρύων ενθυμίζει τον Άρχάγγελον Μιχαήλ τοϋ Π ρ ω τ ά τ ο υ 2 .
Αϊ εύαγγελικαί σκηναί μολονότι άκολουθοΰν μερικούς άπο τους εικονογρα
φικούς νεωτερισμούς τής εποχής διατηρούν μίαν συγκρατημένην τυπικότητα.
Εις τον θρηνον (Πίν. 63,2) τα πρόσωπα τίθενται συμμετρικώς παρά τήν κεφα
λήν καί τους πόδας τοϋ Χρίστου, έξηπλωμένου έπί τοϋ έρυθροΰ λίθου, τοϋ
οποίου ό όγκος αποδίδεται μέ όρθήν προοπτικήν. Εις τάς στάσεις τής Θεο
τόκου καί τοϋ 'Ιωάννου συνεχίζεται ή παλαιοτέρα παράδοσις. Ή προσθήκη
τής διπλής κλίμακος, δπου στηρίζεται ό Νικόδημος, είναι νεωτερισμός συναντώμενος συχνότατα άπο των άρχων τοϋ 14ου αιώνος καί έξης. Τα πρόσωπα είναι
ομοίως εΐργασμένα μέ ζωγραφικον τρόπον άλλα πλέον συμβατικόν.
Δια τών ανωτέρω δειγμάτων έδώσαμεν απλώς νύξιν καί ατελή ίδέαν
τής ύπαρχούσης εις τους ναούς τής Ελλάδος ζωφραφικής κατά τον 13ον αιώνα.
"Οταν αί τοιχογραφίαι τών ναών αυτών καθαρισθούν καί μελετηθούν πλήρως,
προστεθοΰν δε καί άλλαι άλλων περιοχών, αί όποϊαι δεν ήρευνήθησαν ακόμη,
τότε μόνον θα διαφωτισθή άκριβέστερον ή σχέσις των προς τήν τέχνην άλλων
χωρών καί ή συμβολή τών ελλαδικών μνημείων εις τήν δημιουργίαν τής παλαιολογείου αναγεννήσεως. Προς το παρόν τ α προσαχθέντα δείγματα είναι νομίζομεν αρκετά δια να μεταβάλουν τάς μέχρι τοΰδε επικρατούσας γνώμας καί
να διαπιστώσουν: πρώτον δτι ή μνημειώδης ζωγραφική συνεχίζεται κατά τήν
διάρκειαν τής Φραγκοκρατίας, δχι μόνον εις τάς ελευθέρας περιοχάς τών
Δεσποτάτων, άλλα καί εις τάς φραγκοκρατουμένας χώρας καί νήσους τής
Ελλάδος καί δεύτερον δτι ή ελλαδική τέχνη τής πρωίμου φάσεως τής παλαιο

ί. Βλ. άπεικ. έν R. H a m a n n M a c - L e a n καί Η. H a l l e n s l e b e n ,
έ.ά., είκ. 291.
2. G. M i l l e t , Monuments de l'Athos, Paris 1927, πίν. 50,2.

ΠΙΝΑΞ 48

Ό Προφήτης Δαβίδ άπο την εις "Αδου Κάθοδον
ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Ναός Ζωοδόχου Πηγής.

ΠΙΝΑΞ 49

Ό Προφήτης 'Ηλίας(;) τοϋ τρούλλου.
ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Ναός Ζωοδόχου Πηγής.
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Ό 'Απόστολος Ματθαίος (;) έκ της Πεντηκοστής.
ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Ναός Ζωοδόχου Πηγής.
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ΠΙΝΑΞ 51

1.— Ό Προφήτης Μωϋσής του τρούλλου.

2.— Εις "Αδου κάθοδος (λεπτομέρεια).
ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Ναός Ζωοδόχου Πηγής.

ΠίΝΑΞ 02

Γ

;., . ^ j

mW ir ISÉ
fi ί** { Κ
H ^ ; > U / βΤΗ?--*

fi

'

gl

w

%

*»: :

ν

. <\Vlih. ' sßil%
Λ'Αι '
•Λ,•
Ή Υπαπαντή.

WiL· ϊ 'e

BEMMMESTL

ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Ναός Ζωοδόχου Πηγής

«J

ΠΙΝΑΞ 5 3

** j ^ î

JP

& \
j

.h".

4
l*#

w

1.— 'Ανάληψις (τμήμα)

2.— Είς "Α8ου κάθοδος (λεπτομέρεια).
ΝΕΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ. Ναός 'Αγίων 'Αποστόλων.

ΠΙΝΑΞ 54

1.— Άνάληψις (λεπτομέρεια)

2.— Ευαγγελιστής 'Ιωάννης.

3.— "Αγιος Ρωμανός.

ΝΕΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ. Ναός Άγ. 'Αποστόλων.

ΠΙΝΑΞ 55

1.— Ή "Αλωσις της Ίεριχοϋς.

2.— Γέννησις - Υπαπαντή (τμήμα).
ΓΕΡΑΚΙ. Ναός Ταξιαρχών εις το Κάστρον.
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"Αγγελος έκ της 'Αναλήψεως.
ΝΑΞΟΣ. KEP AMI. Ναός 'Αγίου 'Ιωάννου.

ΠΙΝΑΞ 57

1 — "Αγιος 'Ιωάννης Χρυσόστομος.

2.— "Αγγλος Φύλαξ.

ΓΕΡΑΚΙ. Ναός 'Αγίου Νικολάου.

ΠίΝΑΞ 58

"Αγγελος Άψϊδος Ίεροϋ Βήματος.
Γ Ε Ρ Α Κ Ι . Ναός 'Αγίου Νικολάου.
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ΠΙΝΑΞ 60

Ή 'Αγία Μαρία ή Αιγύπτια.
ΓΕΡΑΚΙ. Ναός 'Αγίου Νικολάου.

ίΙΐΝΑΞ 61

1.— Προφήτης τρούλλου.
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2.— Ή Βαϊφόρος.
ΑΡΤΑ. Ναός 'Αγίου Δημητρίου Κατσούρη.

ΠΙΝΑΞ 62

1. 'Αρχάγγελος Ραφαήλ.

2. Ή προσευχή της 'Αγίας "Αννης.
Α Θ Η Ν Α Ι . "Ωμορφη 'Εκκλησιά.

ΠίΝΑΞ 6 3

1.— 'Ιωσήφ ό μελωδός.

2.— Ό Θρήνος.
ΕΛΑΣΣΩΝ. Ναός Παναγίας Όλυμπιωτίσσης.

ΠΙΝΑΞ 64

"Αγγελος τοϋ τρούλλου.
ΕΛΑΣΣΩΝ. Ναός ΙΙαναγίας Όλυμτπωτίσσης.
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λογείου αναγεννήσεως ακολουθεί, έν γενικαϊς γραμμαις, έξέλιξιν παράλληλον
προς την σύγχρονον μνημειώδη ζωγραφικήν της Σερβίας, την κατά μέγα
μέρος άντιπροσωπεύουσαν ή άντανακλώσαν την τέχνην της Κωνσταντινουπό
λεως καί άργότερον της Θεσσαλονίκης.
"Οταν δε λάβωμεν υ π ' όψιν οτι έκτος άπο το Δεσποτατον της 'Ηπείρου,
άνάλογον προϊοϋσαν τέχνην παρουσιάζουν καί τα μνημεία της Αυτοκρατορίας
της Τραπεζοΰντος, συμφώνως προς τάς τελευταίας έρευνας τοϋ T a l b o t Rice
εις την Ά γ . Σοφίαν, καθώς επίσης καί τα απολεσθέντα μνημεία της Αυτο
κρατορίας της Νικαίας κατά τον Lasareff, τότε γίνεται φανερον 6τι ή κίνησις
κατά την διάρκειαν τοϋ 13ου αϊ. προς την καθαυτό παλαιολόγειον άναγέννησιν
δέν περιορίζεται εις ώρισμένας περιοχάς άλλ' είναι καθολική, άπλουμένη ε'ις
δλας τάς βυζαντινάς καί σλαβικάς χώρας υπό την κηδεμονίαν της μιας ορθο
δόξου 'Εκκλησίας.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

18
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R É S U M É

LES DÉBUTS DE LA RENAISSANCE DES PALÉOLOGUES
EN GRÈCE CONTINENTALE
ET DANS LES ILES GRECQUES AU XIII* SIÈCLE
(PI. 48-64)
L'opinion dominante est que, si la Renaissance des Paléologues au
cours du X I I I e siècle — alors à ses débuts — a trouvé en Serbie un large
développement, en terre grecque, par contre, à cette même époque, elle
est demeurée à un niveau d'art provincial et populaire, nourri de traditions orientales.
Une telle opinion s'appuie sur les monuments publiés jusqu'à ce
jour. Cependant, en Grèce continentale, comme dans les îles, il existe
encore un grand nombre d'églises inconnues ou inédites, qui possèdent
des fresques présentant toutes les étapes de l'évolution et les réussites
des débuts de la Renaissance des Paléologues depuis sa première présentation timide à la fin de la période des Comnènes, jusqu'à sa parfaite
réalisation vers la fin du X I I I e siècle.
J'apporterai ici de simples exemples de séries de fresques que les
caractéristiques de style et autres signes relient aux fresques, connues
et datées, des églises se trouvant surtout en terre serbe.
Et tout d'abord, pour ce qui nous reste des fresques de l'église de
Samarina (pi. 48-52) datée de la seconde moitié du X I I e siècle, l'intensité
de l'expression psychologique des visages, le modelé souple, la composition
monumentale, le rythme parfait de la ligne dans les plis des vêtements,
relient ces fresques à celles de Nerezi et de Saint-Démétrios de Vladimir,
qui ont subi l'influence de Constantinople.
Nous trouvons la continuation de ce courant classicisant dans les
fresques connues de la Sainte-Trinité de Kranidion, de Saint-Georges
d'Oropos et de Saint-Jean de Kalyvia en Attique, datées aux environs de
1245.
Les fresques, encore non nettoyées, de l'Église des Saints-Apôtres
dans l'île de Kéa (pi. 53-54) peuvent être mises en parallèle avec la production artistique de style classique du milieu du X I I I e siècle et particulière-
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ment de Boïana pour ce qui est de la sensibilité du modelé, de la finesse
et de l'exactitude du dessin. Plus classique encore apparaît l'Ange de
l'Ascension de l'église de Saint-Jean dans l'île de Naxos (pi. 56) avec
le rythme harmonieux de la figure entière et le relief délicat du visage.
Cette fresque peut être considérée comme se trouvant au même point de
développement que celles de Sopocani, et être datée entre 1260 et 1270.
Dans l'église des Taxiarques du Castro de Géraki de Laconie
(pi. 55), des indices iconographiques dans la scène de la prise de Jéricho,
un des miracles accomplis par les Archanges, permettent de dater cette
fresque de la seconde moitié du X I I I e siècle. Les fresques de l'Église
de Saint-Nicolas, dans la ville de Géraki (pi. 57-60), présentent beaucoup
de caractères communs aux fresques serbes de la dernière décade du
X I I I e siècle et particulièrement de Gradac et de Arilje.
Il existe, à Arta et dans ses environs, une série d'églises possédant
des fresques de la seconde moitié du X I I I e siècle qui n'ont pas encore
été nettoyées. Des exemples pris dans l'église de Saint-Démétrios Katsouris, de la fin du X I I I e siècle (pi. 61), témoignent d'un niveau artistique
élevé, ainsi que les fresques de l'Omorphi Ecclesia d'Athènes (pi. 62)
qui montrent une pleine possession, de la part de l'artiste, de la valeur
de la plasticité. Enfin, les fresques de l'Olympiotissa d'Elasson en
Thessalie (1295 ou 1304) appartiennent entièrement à l'École macédonienne (pi. 63-64).
Par les exemples donnés ci-dessus, nous avons présenté un aperçu
sommaire du matériel artistique dont la Grèce dispose. Lorsque les fresques de ces églises seront nettoyées, étudiées, et lorsque pourront y être
ajoutées celles d'autres régions, non encore explorées, à ce moment, leur
rapport avec l'art d'autres pays et la contribution des monuments grecs
à l'œuvre créatrice de la Renaissance des Paléologues pourront, seulement, être éclaircis avec plus de précision. Pour l'instant, nous pensons
que les exemples fournis sont suffisants pour modifier l'opinion qui dominait jusqu'à présent, et nous amener à penser que, premièrement, la
peinture monumentale continue durant toute l'occupation franque, non
seulement dans les régions libres des Despotats, mais aussi dans les régions continentales et insulaires de la Grèce soumises à l'occupation franque. En second lieu, on pourrait présumer que l'art de la première
phase de la Renaissance des Paléologues de ces régions suit, dans ses
grandes lignes, un développement parallèle à celui de la peinture monumentale contemporaine de la Serbie qui représente ou reflète, en grande
partie, l'art de Constantinople et, plus tard, celui de Thessalonique.
Si nous prenons en considération que des tendances progressistes
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analogues sont manifestes, hors du Despotat d'Epire, dans les monu
ments de l'Empire de Trébizonde — selon les recherches récentes de
Talbot Rice à Sainte-Sophie — ainsi que dans ceux de l'Empire de Nicée
— d'après Lasareff — monuments aujourd'hui disparus, il apparaît alors
— en évidence — que le mouvement artistique, au cours du XIII e siècle
et jusqu'à la Renaissance des Paléologues proprement dite, ne se bornait
pas à des pays déterminés, mais, en général, s'étendait à tous les pays
byzantins et slaves soumis à l'hégémonie de la seule église Orthodoxe.
MARIE G. SOTIRIOU
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