Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τόμ. 3, Αρ. 1-2 (1926)

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της
ευρωπαϊκής
Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
doi: 10.12681/dchae.1322

Βιβλιογραφική αναφορά:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. (2013). Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής. Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 79–82. https://doi.org/10.12681/dchae.1322

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 09/01/2023 21:06:29

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 79-82
ΑΘΗΝΑ 1926

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
[Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α
ένεκαινίασε δι
αλέξεις επιστημονικός. Κατά την πρώτην διάλεξιν, ιήν 5 'Απριλίου μετ' είσήγησιν του προέδρου κ. Σπ. Παπαφράγκου ό επίτιμος πρόεδρος Μακαριώτατος
Μητροπολίτης 'Αθηνών κ. Χρυσόστομος ώμίλησε περί της αποφάσεως της
'Εταιρείας προς ένίσχνσιν της 'Ορθοδόξου εικονογραφίας. Κατόπιν έδωκε τον
λόγον είς τον καθηγητών κ. Άδ. Αδαμαντίου, ό όποιος ανέπτυξε θέμα σχετικόν Ιδίως προς την ζφγραφικήν και προς την σπουδαίοιάτην ταύτην άπόφασιν. Ή ομιλία του κ. 'Αδαμαντίου, ήχο εν συντόμφ και κατά τά κυρία ση
μεία ή έξης : ]

e Ή Βυζαντινή τέχνη, όπως και καθόλου δ Βυζαντινός πολιτισμός,
είναι συνέχεια καΐ έξέλιξις το Ελληνιστικού πολιτισμού" καΐ τέχνης.
Άπο τον 'Αλέξανδρον Εως τον Κωνσταντίνον διήλθ-ον ΐξ αιώνες, διανε
μόμενοι προ Χρίστου καΐ μετά Χριστόν, κατά τους οποίους διεπλάσθησαν δλα τα στοιχεία, τα όποια διεμόρφωσαν τον Βυζαντινον πολιτισμόν
καΐ τήν Βυζαντινήν τέχνην. Είναι βέβαιον, δτι ή Βυζαντινή τέχνη είχε
απέραντον ποικιλίαν, μεγάλην ζωήν και, σημαντικήν ανάπτυξιν, δπως
καΐ ή παλαιά 'Ελληνιστική τέχνη, έκ τής οποίας προήλθε. Άλλα τήν
Βυζαντινήν τέχνην δεν τήν γνορίζομεν επαρκώς. Πολύ περισσότερα,
ως φαίνεται, είναι τα μνημεία αυτής, τα όποια άπωλέσθησαν, άπο τα
μνημεία και λείψανα, τα όποια σήμερον έχομεν καΐ δυνάμεθ-α να μελετήσωμεν. Διότι ποίαν άξίαν ώς ύλικον έρεύνης δύνανται να Ιχουν αί δλίγαι σωζόμεναι έκκλησίαι, OLÌ δλίγαι σωζόμεναι γραφικαΐ παραστάσεις
καΐ τα πενιχρά μάρμαρα, τα ελάχιστα καΐ σποραδικά έργα μικροτεχνίας
απέναντι τοο μεγάλου αριθμού κχΐ τής μεγαλοπρεπείας τών εκκλησιών,
τών γραφικών έργων, καΐ ιδίως τών πολυποικίλων μικροτεχνημάτων,
τα οποία μετ' άληθοΟς εκπλήξεως άναγινώσκομεν είς τους Βυζαντινούς
συγγραφείς ;
Είναι γνωστόν, δτι ή Βυζαντινή τέχνη δέν ήτο μόνον τέχνη 'Εκκλη
σιαστική, άλλα καΐ κατά μέγα μέρος τέχνη κοσμική. ΚαΙ τήν μέν κοσμικήν Βυζαντινήν τέχνην πολύ ολίγον, άληίΚστερον δέ, ουδόλως γνωρίζομεν έξ υπαρχόντων μνημείων, παρά μόνον διαβλέπομεν αυτήν είς
τάς περιγραφας Βυζαντινών συγγραφέων. Καί, ώς είκός, δέν δυνάμεθ-α
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να δμιλήσωμεν περί αυτής μέ πλήρη έπιστημονικήν πεποίθηση, διότι
μόνον τα σωζόμενα έργα τέχνης είναι εκείνα, τα όποια μας δίδουν τήν
άλήθ-ή καΐ άψευδή γνώσιν της τέχνης, μόνη ή άμεσος μέ τα μνημεία
τέχνης επικοινωνία μας κάμνε, να γεφυρώνωμεν τήν άπόστασιν των αιώ
νων καΐ να κρίνωμεν ασφαλώς περί της τέχνης του παρελθόντος.
Άλλα καΐ αυτή ή εκκλησιαστική τέχνη, τήν οποίαν γνωρίζομεν
οπωσδήποτε καλύτερον, καΐ αυτή πολύ ατελώς είναι γνωστή είς ημάς,
διότι καΐ αυτής πολύ ολίγα λείψανα έχουσι περισωθεί. Ά ρ κ ε ΐ ν ' ά ν α γνώσωμεν τους Βυζαντινούς συγγραφείς, δια να θρηνήσωμεν πραγματικώς τήν άπώλειαν τών λαμπρότατων καΐ πολυαριθμοτάτων μνημείων
Βυζαντινής τέχνης. Αναφέρω τα Ώάττι,Ί της Κωνσταντινουπόλεως, το
ηερϊ Κτισμάτων
του Προκοπίου τήν *Εη&εαιν Βασιλείου τάξεως
του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, τοΟ Παύλου Σιλεντιαρίου
τήν περιγραφήν τής Ά γ . Σοφίας του Κωνσταντίνου Ροδίου τ?)ν περί·
γραφήν τών Ά γ . Αποστόλων καΐ πλείστα άλλα κείμενα, είς τα όποια
γίνεται λόγος περί Ιργων Βυζαντινής τέχνης. Έξαιρέτως δέ θλιβερά
ό'ιά τήν ίστορίαν του πολιτισμού καΐ τής τέχης είναι ή απώλεια τών
απειραρίθμων καΐ παμποικίλων μικροτεχνημάτων, τα όποια έκόσμουν
τους ναούς καΐ τα παλάτια τής Κωνσταντινουπόλεως, καΐ τα όποια
άπωλέσθησαν δια παντός χωρίς ν' αφήσουν είς ημάς ίχνος τής ποικιXoxèyyox) και θαυμαστής καλλιτεχνίας και τεχνικής των επεξεργασίας.
Άρκεΐ να εϊπω, δτι κατά τήν άπαισίαν άλωσιν τής Κο>νσταντινουπόλεως υπό τών Λατίνων τό 1204 έγινε τόση καταστροφή τών έργων
τούτων υπό τών Φράγκων, τόση δέ διασπορά αυτών είς δλην τήν Δύσιν,
ώστε έγράφη έκτοτε δλέκληρος βιβλιοθγ^κη περί αυτών.
Δια να δείξω οποία ήτο ή κοσμική τέχνη έν τω Βυζα,/τίω, πόσον
θαυμαζομένη, πόσον πλουσία καΐ επιβλητική αναφέρω το μέγα ψηφιδωτόν, τό όποιον υπήρχε είς τήν Χαλκήν, προθάλαμον παλατιού του
Ιουστινιανού εΣς τήν Κωνσταντινούπολη. Ό Προκόπιος περιγράφει
ζωηρότατα τό ψηφιδωτδν τούτο, τό όποιον άπο τήν περιγραφήν δεικνύεται ως ϊργον εξαιρετικώς άξιοθαύμαστον. Το ψηφιδωτον έκόσμει
δλόκληρον τήν οροφην τής Χάλκης, ήτο δηλαδή πολύ έκτεταμένον
καΐ παρίστανε εκτάκτως πολυσύνθετον παράστασιν. Μέ σπανίαν ζωη
ρότητα έξεικονίζοντο αί μάχαι τοϋ 'Ιουστινιανού εις τήν Άφρικήν καΐ
τήν Ίταλίαν, αλώσεις πόλεων, αί νϊκαι, ή θριαμβευτική επιστροφή
τών στρατηγών καΐ τοΰ στρατοΟ. Είς το μέσον του ψηφιδωτοο είκονίζετο
δ 'Ιουστινιανός καΐ ή θεοδ(όρα υποδεχόμενοι τους θριαμβεύοντας στρα-
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τηγους εν μέσω των μεγιστάνων καΐ τής συγκλήτου. Τα πρόσωπα πάν
των κατέλαμπον άπο την ευχαρίστησα του θριάμβου καΐ ήτο μεγάλη
ή κίνησις καΐ ή χαρά, ή οποία άνεδίδετο άπό δλον το ψηφιδωτόν. Ό
Προκόπιο:, δ οποίος περιγράφει ταΰτα, βεβαίως εΐχεν ΐδει το ψηφιδω
τόν, ήτο δέ άνθρωπος μεγάλης παιδείας καΐ βεβαίως ή περιγραφή του
δέν δύναται να ΘεωρηΘή πολύ υπερβολική. Βεβαίως πολλά τοιαύτα
έργα ψηφιδογραφίας έστόλιζον τα παλάτια τής Κωνσταντινουπόλεως
καΐ τα άλλα μεγάλα οικοδομήματα της Αυτοκρατορίας. Έχομεν δέ
και άλλων πολλών ψηφιδωτών περιγραφάς, επίσης καΐ πολλών άλλων
έργων τέχνης περιγραφάς, μνείαν δέ απειραρίθμων άλλων έργων.
Είναι λοιπόν βέβαιον, δτι δέν δυνάμεθα να θεωρήσωμεν, δη κατέχομεν πλήρη καΐ βαθειαν γνώσιν της Βυζαντινής τέχνης. Άλλα καΐ
έξ δσων γνωρίζομεν περί αυτής πάλιν έμβαθύνοντες δφείλομεν να τήν
θεωρήσωμεν κατ' άλλον τρόπον, ή ως συνήθως, ως τέχνην, ή οποία
έλαβε τοιαύτην άνάπτυξιν καΐ έξέλιξιν, ώστε δπήρξεν ή μεγάλη οδηγός
καΐ πρόδρομος της τέχνης της 'Αναγεννήσεως καΐ επομένως της νεω
τέρας Ευρωπαϊκής τέχνης.
Είναι άναμφισβήτητον, δτι ή Βυζαντινή τέχνη είναι άμεσος κατ'
ευθείαν απόγονος της Ελληνιστικής, ώσΐε είναι- αυτή ή αρχαία Ε λ λ η 
νική τέχνη καΐ δια τούτο διετήρησε δια μέσου της 'Αλεξανδρείας καΐ
της Ρώμης το κάλλος τής αρχαίας Ελλάδος. Εις πάσαν δμως τήν έξέ
λιξιν αυτής βλέπομεν να επικρατούν δύο ρεύματα, το Έλληνιστικόν
ρεΰμα καΐ έξ άλλου το Άναιολικόν. Διότι ή 'Αλεξανδρινή τέχνη είχεν
επηρεασθεί υπό τής τέχνη; των παλαιών 'Ανατολικών λαών. Ά λ λ α
κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον νέα έπήλθ-εν άναβίωσις τοο πνεύματος
τής Ανατολικής τέχνης, δια τ η ; Περσίας, των Σασσανιδών καΐ δια
τών 'Αράβων. Ή 'Ανατολική δ' αυ:η έπίδρασις παλαιά καΐ νέα,
είναι καταφανής είς còv δρον ίερατικον χαρακτήρα, τόν οποίον εκ
ταύτης προσέλαβεν ή Βυζαντινή τέχνη. 'Επίσης καΐ εις άλλα χαρα
κτηριστικά αύτη;·. Όσάκις δμως ίπηρ/^ετο άναγέννησις της Βυζαντινής
τέχνης, δπως κατά τήν εποχήν τών Μακεδόνων βασιλέων και, ίδίω;
κατά τήν έποχήν τών Παλαιολόγων, τότε αναφαίνονται πολύ επικρατέ
στερα τα στοιχεία τής Ελληνιστικής τέχνης. Ά ν παραβάλη τις τάς
τοιχογραφίας τοϋ Μυστρά μέ τα πλούΐΐα αρχιτεκτονήματα, μέ τήν
χάριν καΐ ποικιλίαν μορφών καί συνθέσεως, μέ τας είδυλλιακας σκηνάς, βεβαιοΰται αμέσως περί της άμεσου σχέσεως αυτής μέ Πομπηϊανας
ήτοι Άλεξανδρινας ζωγραφιάς.
G

82
Δι* να δείξω τήν άνάμιξιν ταύτην 'Ανατολικής καΐ 'Ελληνιστικές
επιδράσεως αναφέρω ψηφιδωτά τοΟ έν Κωνσταντινουπόλει Καχριέ-τζαμί, εις τα όποια έχομεν έν μια καΐ τη αυτή παραστάσει δύο προοπτικάς,
μίαν, κατά τήν οποίαν τα αντικείμενα έχουν άντίστροφον προοπτικήν,
δηλ. τα είς το πρώτον έδαφος είνε μικρότερα των απομεμακρυσμένων
καΐ παραπλεύρως βλέπομεν Βυζαντινά οικήματα κατά τήν ουνή&η,
ατελή μέν, άλλ' οπωσδήποτε προοπτικήν.
Ή Βυζαντινή λοιπόν τέχνη διετήρησε δλας ταο μεγάλας προόδους,
τας οποίας έδημιούργησεν ή Ελληνιστική τέχνη. 'Ακόμη καΐ ως προς
τήν τεχνικήν αμφιβάλλω αν ή τέχνη της 'Αναγεννήσεως (έκτος τής
ελαιογραφίας) ευρέ τι νεώτερον. Αυτή ή τεχνική τής τοιχογραφίας είναι
αναμφισβητήτως Ελληνιστική παραδοθείσα δια τής Βυζαντινής εις τον
νεώτερον κόσμον. Δεν εξετάζω ένταΰθα ούτε είναι δ σκοπός μου να εξε
τάσω τας διαφόρους καλλιτεχνικας λεπτομέρειας των παλαιοτέρων ζω
γράφων τής 'Αναγεννήσεως, Σδίως των προραφακλιτικών μέ τάς Βυζαντινάς τοιχογραφίας καΐ κυρίως τοΟ Μυστρα.
Πρώτος δ Jiotto διέρρηξε τήν παλαιοτέραν παράδοσιν (άρχαΐ του
ΙΔ' αίώνος). Ιδίως δμως πολύ αργότερα κατηυθύνθη προς τους μεγά
λους δρόμους αυτής. Άλλα καΐ αν πολύ àpyà. κατώρθωσεν ή Ευρωπαϊ
κή τέχνη να εΰρη νέας δδούς, δεν πρέπει να λησμονείται δτι ή Ε λ λ η 
νιστική καΐ ή δια ταύτης έξελιχθείσα Βυζαντινή τέχνη ύπήρξεν δ μέγας
διδάσκαλος καΐ οδηγός αυτής».
* *
Έτέραν διάλεξιν έποιήσατο δ γεν. γραμματεύς τής ημετέρας 'Ε
ταιρείας κ. 'Αλέξ. Φιλαδελφεύς, κατά τήν 19ην 'Απριλίου, ήμέραν
Δευτέραν έν τω Παρνασσώ, περί τών έν Ελλάδι περιφανέστερων Βυζαν
τινών μνημείων. Ελλείψει χάρου ή διάλεξις αϋτη δημοσιευθ-ήσεται
ε?ς το προσεχές «Δελτίον».
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