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Ο Ανδρέας Grabar (1896-1990)

Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
André Grabar (1896-1990)
ΑΘΗΝΑ 1992

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ GRABAR
(1896-1990)

t/ξέχουσα προσωπικότητα της επιστήμης της ιστορίας της χριστιανικής καί ειδικότερα τής
βυζαντινής τέχνης στό διεθνές στερέωμα τής δεύτερης καί τρίτης εικοσιπενταετίας του
αιώνα μας, ό André Grabar υπήρξε ό σοφός ερευνητής πού κατόρθωσε μέ τό έργο του, αν καί
ξένος, νά αναγνωρισθεί στή Γαλλία ως κορυφαίος στην ειδικότητα του καί νά του απονεμη
θούν οί υψηλότεροι τίτλοι πού ταιριάζουν σέ επιστήμονες αυτού του διαμετρήματος.
' Ο André Grabar γεννήθηκε στην Ουκρανία, σέ οικογένεια πολύ εύπορη, μέ απέραντα κτήματα
καί, όπως μου έλεγε ό ϊδιος, ως παιδί δέν μιλούσε ρωσικά άλλα μόνο γερμανικά, γιατί αυτά
του είχαν μάθει οί γκουβερνάντες του. Είχε σπουδάσει βυζαντινή τέχνη μέ τόν Kondakov,
άλλα μέ τήν κοσμογονική αναστάτωση τής 'Επανάστασης κατάλαβε εγκαίρως οτι μόνη
σωτηρία ήταν ή φυγή καί οτι ό ευκολότερος δρόμος ήταν ή θάλασσα. Γι' αυτό φρόντισε νά
προσληφθεί σέ ναυτικό πρακτορείο στην 'Οδησσό. Δραπετεύοντας μέ πλοίο αποβιβάσθηκε
στή βουλγαρική Βάρνα οπού, περιδιαβάζοντας στό Μουσείο τής πόλης, συναντήθηκε τυχαία
έκεΐ μέ τόν αρχαιολόγο καί παντοδύναμο καθηγητή Filov, πρωθυπουργό τότε, ό όποιος του
πρότεινε αμέσως νά προσληφθεί άπό τή βουλγαρική κυβέρνηση μέ τό σκοπό νά μελετήσει
καί νά δημοσιεύσει τίς πολύ λίγο γνωστές τοιχογραφίες τής χώρας. "Ετσι ό νεαρός δραπέτης
βρήκε αμέσως τή μοναδική ευκαιρία νά μελετήσει μέ άνεση, ώστε σέ σχετικά λίγα χρόνια
(1928) νά παρουσιάσει στό Στρασβούργο τή μεγάλη διδακτορική διατριβή μέ θέμα τή θρη
σκευτική ζωγραφική στή Βουλγαρία.
Στή Γαλλία είχε εγκατασταθεί άπό τό 1922 καί αργότερα πολιτογραφήθηκε γάλλος πολίτης.
Στό Στρασβούργο δίδαξε ως καθηγητής στό πανεπιστήμιο στά 1925-1937, ενώ συγχρόνως
ερχόταν στό Παρίσι κάθε εβδομάδα οπού δίδασκε στην École des Hautes Études τής Σορβόν
νης. Τό 1937 διαδέχθηκε στην έδρα αυτή τό μεγάλο Gabriel Millet.
Τό 1946 κατέλαβε τή βυζαντινή έδρα στό Collège de France, ανώτατη θέση στά γαλλικά
πανεπιστήμια. Συγχρόνως έγινε μέλος του Institute des Inscriptions et Belles Lettres τής Γαλ
λικής 'Ακαδημίας.
Μέ τό πρώτο του βιβλίο γιά τή θρησκευτική ζωγραφική στή Βουλγαρία ξεχώρισε οχι μόνο
γιά τήν προσφορά άφθονου νέου υλικού, άλλα κυρίως γιά τήν πρωτοτυπία των απόψεων, ή
οποία βασιζόταν στή σοφία καί τήν ευφυΐα των αναλύσεων καί τήν ευρύτητα των γνώσεων,
αρετές πού προσέδιδαν στερεότητα στά συμπεράσματα.
Ή επιστημονική παραγωγή του στή διάρκεια τής μακρόχρονης δραστηριότητας του, εκπλη
κτικά πλούσια, κάλυπτε ευρύτατες περιοχές του παλαιοχριστιανικού καί βυζαντινού κόσμου,
άλλα καί πολλές κατηγορίες έργων τέχνης. 'Εξάλλου διηύθυνε τήν εγκυρότατη έκδοση των
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Cahiers Archéologiques, πού είχε ιδρύσει ό ϊδιος, οπού οί βιβλιογραφικές κριτικές αναλύσεις
παραμένουν διδακτικότατες. Παράλληλα, προχωρούσε σέ δομικού χαρακτήρα μεγάλες συνθέ
σεις τομέων πού δέν είχαν προσεχθεί εως τότε, όπως τό δίτομο έργο Martyrium, οπού πρώτος
ξεχώρισε την ειδικότερη καταγωγή καί εξέλιξη αρχιτεκτονικών τύπων καί εικονογραφικών
θεμάτων αυτής τής ευρύτατα διαδεδομένης κατηγορίας εκκλησιαστικών μνημείων, πού συνδέ
ονταν στενότατα μέ προβλήματα λατρείας στην παλαιοχριστιανική εποχή. 'Ανάλογης εμβέ
λειας καί συνθετικής δύναμης ήταν ή μελέτη γιά τήν τέχνη πού σχετίζεται μέ τόν αυτοκράτο
ρα καί τίς σχετικές τελετουργίες. Σημαντική ή διαπίστωση δτι ό κλάδος αυτός επηρεάζει
ουσιαστικά τήν εικονογραφική ιδεολογία καί διάταξη τής βυζαντινής ζωγραφικής (L'empe
reur dans l'art byzantin).
'Ανάλογης σημασίας ήταν ό τόμος Iconoclasme-Dossier archéologique, όπου έχουν συγκε
ντρωθεί καί σχολιασθεί κριτικά ολα τά σχετικά τεκμήρια, κείμενα καί προπάντων εικονογρά
φηση. 'Ακόμη τόν απασχόλησε ή συγκέντρωση καί συστηματική επεξεργασία πολύτιμου
άλλα σκόρπιου ύλικου, όπως ή δίτομη «Γλυπτική», οί «Μικρογραφίες τής Κάτω Ιταλίας», οί
«Μεταλλικές επενδύσεις φορητών εικόνων». ' Ογκώδης είναι ό τόμος γιά τόν πλούσια εικονο
γραφημένο κώδικα του ιστορικού Σκυλίτση τής Μαδρίτης, σέ συνεργασία μέ τόν ακαδημαϊκό
κ. Μανούσακα, λαμπρή έκδοση του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ 'Ινστιτούτου Βενετίας. Παράλληλα, μικρό
τερες μελέτες, πάντα ουσιαστικές, μέ μεγάλη ποικιλία θεμάτων, αρκετά πολυάριθμες γιά νά
απαρτίσουν συγκεντρωμένες τρεις ογκώδεις τόμους μεγάλου σχήματος: L'art de la fin de
l'Antiquité et du Haut Moyen Âge.
Οί σύντομες επιλεκτικές βιβλιογραφικές αναφορές πού γίνονται εδώ είναι ενδεικτικές μόνο
γιά τήν έκταση, τήν ποικιλία καί τήν ποιότητα αυτής τής δημιουργικής διάνοιας, πού κατε
χόταν άπό τή συνεχή αναζήτηση καί θέση νέων βασικών προβλημάτων, άπό ασίγαστη
πνευματική περιέργεια, πού κατεργαζόταν μέ ασυνήθιστα εντατικό ρυθμό τίς πληροφορίες
μιας απέραντης μνήμης, μέ τρόπο άμεσο, ευφάνταστο καί εξαιρετικά ευφυή.
Τίς γενικότερες προσωπικού χαρακτήρα θεωρίες είχε τήν ευκαιρία νά αναπτύξει σέ έργα
υψηλής εκλαΐκευσης, όπως ή «Βυζαντινή ζωγραφική» (Skira), ή «'Εποχή του Θεοδοσίου», ή
«'Εποχή του Ιουστινιανού», τά «Ψηφιδωτά τής Ελλάδος» (Unesco), σέ συνεργασία μέ τόν
υπογράφοντα, ή «Ζωγραφική στό Μεσαίωνα» (τό μέρος «Δυτική τέχνη» καί τό βυζαντινό
μέρος ò ϊδιος έλληνας συνεργάτης του) καί άλλα ακόμη γιά τήν ορθόδοξη βυζαντινή καί
μεταβυζαντινή τέχνη στην 'Ανατολική Ευρώπη.
Χαρακτηριστικό τής θετικής ιστορικής μεθόδου πού χρησιμοποιούσε, σχετίζοντας καλλιτε
χνικά φαινόμενα μέ θεσμούς καί θεολογικά κείμενα — τά ελληνικά τά διάβαζε μέ ευχέρεια —,
ήταν οτι, όπως έγραφε αργότερα, ή μέθοδος του ήταν δομική (structuraliste) πρίν γεννηθεί ό
ορός. 'Αξιοσημείωτο ακόμη οτι γιά λόγους αρχής δέν τόν απασχολούσε ιδιαίτερα ή τεχνο
τροπία ούτε οί αισθητικές αναλύσεις — ό ϊδιος ζωγράφιζε καλαίσθητες ακουαρέλες —, γιατί
δέν πίστευε οτι τά στοιχεία αυτά μπορούσαν νά βοηθήσουν ώς χρονολογικά ή τοπογραφικά
κριτήρια. Προϋπόθεση γιά τήν οξύτατη διείσδυση στά νοήματα τών αποχρώσεων τής ορθό
δοξης θεωρίας πού ερμήνευαν τίς εικονογραφικές διατυπώσεις ήταν ή ρωσική του καταγωγή,
βαθύτατα συνδεδεμένη μέ τήν 'Ορθοδοξία.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ
ίο

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

