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ΜΑΡΙΑ ΝΥΓΓΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) 

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΛΗ 12ΟΥ-16ΟΙ ΑΙ. 

Ή βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, τέχνη κατ' εξοχήν θρησκευτική, δεν 

εκφράζει μόνον τις καλλιτεχνικές τάσεις και τή θρησκευτική πίστη· αποτελεί 

ταυτόχρονα καθρέφτη της εποχής της, καθώς ή ιστορική συγκυρία, ή ιδεο

λογία και οι στόχοι των ηγεμόνων, οι κοινωνικο-οικονομικές συνιστώσες και 

τα πνευματικά κινήματα επηρέαζαν άμεσα τή διαμόρφωση της τεχνοτρο

πίας, τον τρόπο έκφρασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τήν επιλογή 

τών θεμάτων. Με αφετηρία αυτή τήν επισήμανση θα επιχειρήσω να παρου

σιάσω από τή σκοπιά του ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ τήν επίδραση της βυζαντινής τέχνης 

στή μνημειακή ζωγραφική τών Βαλκανικών χωρών ειδικότερα, να επισημά

νω από τή μια τήν επίδραση της ιστορικής πραγματικότητας στην τεχνοτρο

πία και τή θεματική και από τήν άλλη τήν ιδεολογική χρήση της τέχνης άπό 

τήν ηγεσία τής χερσονήσου του Αϊμου κατά τον ύστερο μεσαίωνα, εποχή 

μεγάλων πολιτικών εξελίξεων και ανατροπών, άλλα καί εντυπωσιακής 

πνευματικής ανάπτυξης. Στην παρουσίαση αυτή αναπόφευκτα θα γίνουν 

σύντομες αναφορές στην τεχνοτροπία, στά καλλιτεχνικά κέντρα καί τις καλ

λιτεχνικές σχολές, σέ συνάφεια πάντοτε μέ τα ιστορικά δεδομένα. 

Το Βυζαντινό κράτος αποτέλεσε ισχυρό πρότυπο για τους Βαλκανικούς 

λαούς καί μαζί μέ τήν ελληνική παιδεία καί τήν 'Ορθοδοξία άσκησαν μεγά

λη επίδραση στο δημόσιο βίο, τήν κρατική οργάνωση, τους θεσμούς, τή θρη

σκευτική πίστη καί τον πολιτισμό, παρά τα αλληλοσυγκρουόμενα πολιτικά 

συμφέροντα καί τις αντιπαλότητες. Ό π ω ς έχει εύστοχα τονιστή, " οι ένοπλες 

συγκρούσεις τών Βαλκανικών κρατών μέ το Βυζάντιο δέν απέκλεισαν ποτέ 

τις σλαβικές περιοχές άπό τή σφαίρα του βυζαντινού πολιτισμού"1. 

Ιδιαίτερα ή τέχνη, ευαίσθητος δέκτης τής εποχής της, " γλώσσα μεταφυσική, 

προσιτή σέ όλους, απρόσωπη καί άφθαρτη", όπως τή χαρακτηρίζει ό Δ. 

Ζακυθηνός2, άσκησε καθοριστική επίδραση στην καλλιτεχνική δημιουργία 

1. V. J. DJURIC, La peinture murale byzantine, Xlle et XHIe siècles, στό: Byzance de 1071 à 1261, 
Actes du XVe Congrès International d'Etudes Byzantines, Art et Archéologie III, Athènes 1976, 
σ. 3-96, διεξοδική και διεισδυτική ανάλυση τών τάσεων και τών τεχνοτροπιών μέ πλούσια 
βιβλιογραφία - το παράθεμα στή σ. 37. 

2. Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΌΣ, Etats-Sociétés-Cultures. En guise d'introduction, στό: Art et Société à 



150 ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ 

των Βαλκανικών λαών, κυρίως από τον λήγοντα 12ο αι., μετά την ίδρυση 

ανεξάρτητων Βαλκανικών κρατών, και κατά την παλαιολόγεια εποχή, 

οπότε συντελείται στο Βυζάντιο μια εκπληκτική άνθηση στα γράμματα και 

στην τέχνη. 

Ό πολυκεντρικός χαρακτήρας της εποχής, απότοκος της πολιτικής διά

σπασης, πού προκάλεσε ή Τετάρτη Σταυροφορία (1204) και ή Λατινοκρατία 

(1204-1261), ευνόησε τήν ανάπτυξη καλλιτεχνικών κέντρων στην περιφέ

ρεια. "Ετσι, από τον 13ο αι., έκτος από τήν Κωνσταντινούπολη, πού μετά τήν 

αποκατάσταση το 1261 ανέκτησε τον κυρίαρχο πολιτιστικό της ρόλο, ή 

Θεσσαλονίκη, το 'Άγιον Ό ρ ο ς και άλλα κέντρα υπήρξαν εστίες πνευματικής 

ακτινοβολίας και νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων, πού επηρέασαν καίρια τήν 

πνευματική ανάπτυξη και τήν καλλιτεχνική δημιουργία τοΰ βαλκανικού και 

γενικότερα τού ορθόδοξου κόσμου. Παράλληλα, ή ίδρυση ανεξάρτητων 

κρατών στα Βαλκάνια, στα τέλη τού 12ου αι., τού Σερβικού κράτους από τον 

μέγα ζουπάνο Στέφανο Νεμάνια (αμέσως μετά το 1180) και τού Β' 

Βουλγαρικού κράτους άπό τους αδελφούς Πέτρο και Άσέν (μετά το 1185) 

και τον 14ο αι. τών Παραδουνάβιων ηγεμονιών, τής Βλαχίας (το 1330) και 

τής Μολδαβίας (το 1359), με το σταθερό κρατικό πλαίσιο και τήν αποφασι

στική υποστήριξη τής πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, έδωσαν τήν 

ευκαιρία σέ "Ελληνες καλλιτέχνες να δημιουργήσουν έργα μεγάλης πνοής 

και να εκπαιδεύσουν ντόπιους καλλιτέχνες, πού συνέχισαν το έργο τους 

ενσωματώνοντας στή βυζαντινή παράδοση και τις εθνικές ιδιαιτερότητες 

κάθε λαού. 'Ιδιαίτερα στή Σερβία αυτή τήν εποχή ό εξαιρετικά μεγάλος 

αριθμός θαυμάσια διακοσμημένων εκκλησιών αποτελεί, όπως χαρακτηρι

στικά παρατήρησε ό Gabriel Millet, "το πώ πλούσιο σύνολο πού μας κλη

ροδότησε ή χριστιανική τέχνη τής Ανατολής"3 στον ύστερο Μεσαίωνα. 

Ή τεχνοτροπία στή μνημειακή ζωγραφική τήν εποχή πού εξετάζουμε δεν 

είναι βέβαια ενιαία. Όρισμένα εξωτερικά στοιχεία καί κυρίως ή τυπολογία 

τών αγίων καί τα εικονογραφικά προγράμματα ακολουθούν τήν παράδοση 

καί εξασφαλίζουν τή συνέχεια4. Ωστόσο, παρά τις σταθερές αυτές, διαπι

στώνεται στην τέχνη μια αναμφισβήτητη εξέλιξη. Ή παρουσίαση αυτής τής 

Byzance sous les Paléologues, Actes du Colloque organisé par l'Association Internationale des 
Études Byzantines (Venise 1968), Venise 1971, o. 12. 

3. G. MILLET - A. FROLOW, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (v. I-II). G. MILLET- T. 
VELMANS. La peinture du moyen âge en Yougoslavie, (v. III-IV), Paris 1954-1962, βλ. κυρίως 
τ. II, σ. VII-VIII. Πρβλ. R. PORTAL, Les Slaves. Peuples et Nations, Paris 1965, a. 106. 

4. V. J. DJURIC, L'art des Paléologues et l'État serbe. Rôle de la Cour et de l'Église serbes dans la 
première moitié du XlVe siècle, στό: Art et Société'à Byzance sous les Paléologues, ο.π., o. 179. 
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εξέλιξης έκφεύγει άπο τους στόχους της εργασίας μου. Θα περιοριστώ μόνο 

να τονίσω οτι ή καλλιτεχνική έκφραση επηρεάζεται έντονα από τις εκάστο

τε ιστορικές συνθήκες, τήν κρατούσα ιδεολογία και τα πνευματικά ρεύματα. 

"Ετσι, τον ταραγμένο 12ο αι. οι διαρκείς πόλεμοι, οί εχθρικές επιθέσεις, οι 

πολιτικές αναταραχές, μέ τή γενικότερη ανησυχία και ανασφάλεια πού προ

κάλεσαν, και ή αναθέρμανση τής θρησκευτικής πίστης ευνόησαν τήν 

ανάπτυξη μιας τέχνης πιο ανθρώπινης, μέ περισσότερο έντονο τό δραματικό 

στοιχείο καί τό συναίσθημα. Αυτή ή τάση, πού ολοκληρώθηκε στους χρό

νους του Μανουήλ Κομνηνού (1143-1180), αποτελεί τήν τέλεια έκφραση τής 

βυζαντινής πνευματικότητας5 και είχε πλατιά διάδοση σέ ολο τον ευρύτερο 

χώρο πού τό Βυζάντιο επηρέαζε οχι μόνον πολιτικά άλλα και πολιτιστικά 

-άπό τήν Ιταλία ώς τή Ρωσία καί τή Γεωργία. Θαυμάσια δείγματα αυτής τής 

τεχνοτροπίας είναι τα πορτραίτα τών Κομνηνών καί το ψηφιδωτό τής 

Δέησης στην Άγια Σοφία Κωνσταντινουπόλεως καί ή Βρεφοκρατούσα στην 

αψίδα τής Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης6. Στο βαλκανικό χώρο τήν τελειότε

ρη έκφραση της αποτελούν οί τοιχογραφίες τής εκκλησίας τού Αγίου 

Παντελεήμονος στο Nerezi (κοντά στα Σκόπια), περιοχή πού ανήκε τότε στή 

Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ή εκκλησία κτίστηκε τό 1164 άπό τον Αλέξιο 

Κομνηνό, εγγονό τού αυτοκράτορα Αλεξίου Α Κομνηνού (1081-1118), καί 

ιστορήθηκε προφανώς άπό καλλιτέχνες πού είχαν έλθει άπό τήν 

Κωνσταντινούπολη. Πολύ χαρακτηριστική είναι ή σκηνή τού Επιτάφιου 

Θρήνου μέ τήν εκπληκτική ευαισθησία καί τή μεγάλη συγκινησιακή φόρτι

ση, τήν οποία επιτείνει ή ολη διάταξη (ή Παναγία έχει στην αγκαλιά της τον 

νεκρό Χριστό, όπως όταν ήταν βρέφος) (είκ. Ι)7. Ή εντυπωσιακή ομοιότη

τα αυτής τής παράστασης μέ τήν αντίστοιχη, λίγο μεταγενέστερη αλλά λιγό

τερο επιτυχημένη, στην εκκλησία τών Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά, 

είναι ενδεικτική τής επικοινωνίας καί κινητικότητας τών καλλιτεχνών καί 

τής διάδοσης τών καλλιτεχνικών ρευμάτων8. 

5. DJURIC, La peinture murale byzantine, O.K., O. 19. 

6. Ό . π . , , σ . 14-15. 

7. P. J. MÜLLER, Fresques célèbres [Jugoslavenska Revija], Beograd 1986, σ. 12-13. CH. DELVOYE, 

L'art byzantin, Paris 1967, σ. 241-242 [= έλλην. μετάφρ. Βυζαντινή Τέχνη, τ. Β', 'Αθήνα 1976, σ. 

293-295]. DJURIC, La peinture murale byzantine, δ.π., σ. 37. ΝΑΥΣΙΚΆ ΠΑΝΣΈΛΗΝΟΥ, Βυζαντινή 

Ζωγραφική, Ή βυζαντινή κοινωνία καί οί εικόνες της, 'Αθήνα 2000, σ. 189-190. 

8. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, ο.π., φωτ. 116-117. DJURIC, La peinture murale byzantine, ο.π., 

σ. 30. 'Λς σημειωθή οτι τμήμα άπό τήν εικονογράφηση τής εκκλησίας τών Αγίων 'Αναργύρων 

έγινε μέ εντολή και δαπάνη τοϋ βυζαντινού αξιωματούχου Θεόδωρου Λιμνιώτη καί τής 

οικογενείας του. 
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Την κομνήνεια τεχνοτροπία εκφράζουν και οι τοιχογραφίες του όστεο-
φυλακίου της Μονής του Backovo (κοντά στον Πετριτζό) στη Βουλγαρία, 
πού βρισκόταν τότε υπό βυζαντινή κυριαρχία. "Οπως είναι γνωστό, τή μονή 
έκτισε ό γεωργιανής καταγωγής μέγας δομέστιχος τής Δύσης Γρηγόριος 
Πακουριανός το 1083, άλλα τό όστεοφυλάκιο κτίστηκε αργότερα και Ιστο
ρήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 12ου αι., με πολύ σημαντικές προσθήκες 
κυρίως κατά τον 14ο αι.9. 

Τον 13ο αι., σαν αντίδραση στην αναστάτωση και τήν πολιτική διάσπα
ση πού προκάλεσε ή Τετάρτη Σταυροφορία και ή Λατινοκρατία, αναπτύσ
σεται στις ελληνικές περιοχές έντονη επιστροφή στις ρίζες, πού οδήγησε τήν 
τέχνη στην αναζήτηση του μνημειώδους. Αυτή ή τεχνοτροπία άνθησε και 
στή Σερβία, οπού τήν εισήγαγαν βυζαντινοί ζωγράφοι. Δεν είναι εύκολο 
πάντα να εντοπίσουμε αν οι καλλιτέχνες πού εργάστηκαν εκεί είχαν έ'λθει 
άπό τή Θεσσαλονίκη ή άπό τήν εξόριστη στην Νίκαια Βυζαντινή αυτοκρα
τορία, ή ακόμη και άπό τήν Κωνσταντινούπολη, άπό όπου είχαν ϊσως μετα
ναστεύσει για να αποφύγουν τή λατινική κυριαρχία και τήν πίεση τής καθο
λικής Εκκλησίας. Στή Σερβία τότε ιστορήθηκε ή εκκλησία τής Παναγίας στή 
Studenica - μνημείο ιερότατο και τόπος λατρείας για το Σερβικό λαό, γιατί 
είχε κτιστή άπό τον ιδρυτή τού κράτους Στέφανο Νεμάνια, πριν άποσυρθή 
(περί τό 1197) ως μοναχός Συμεών στο 'Άγιον Όρος, και μετά τον θάνατο 
του δέχθηκε τό σκήνωμα του. Ή εικονογράφηση, σύμφωνα μέ τήν επιγραφή 
στο τύμπανο του τρούλλου, έγινε τό 1208-9 μέ εντολή των δύο γιων του, τοΰ 
Βουκάν και τού Στεφάνου (τοΰ κατόπιν Στέφανου Α' τοΰ Πρωτόστεπτου). 
Κατά τή γνώμη μου, ή συνύπαρξη εδώ τών δύο αδελφών, πού λίγα χρόνια 
πριν είχαν βρεθή αντιμέτωποι για τήν κατάκτηση τής εξουσίας, καθρεφτίζει 
τήν προσπάθεια να τονιστή, υπό τή σκέπη τοΰ γενάρχη τους, ή ενότητα τής 
δυναστείας. Είναι πιθανόν ότι αυτή ή συνύπαρξη οφείλεται στον τριτότοκο 
αδελφό τους Σάββα (τον μετέπειτα ιδρυτή και πρώτο αρχιεπίσκοπο τής 
ανεξάρτητης 'Εκκλησίας τής Σερβίας, μεγάλη εκκλησιαστική και πολιτική 
μορφή τής σερβικής ιστορίας), ό όποιος μεταφέροντας τό 1207 άπό το Άγιον 
Όρος, όπου μόναζε, τό σκήνωμα τού πατέρα τους, έφερε μαζί του10 και τον 

9. Το όστεοφυλάκιο τοΰ Baskovo είναι τό μόνο γνωστό στον ορθόδοξο κόσμο πού εΐναι ολόκλη
ρο εικονογραφημένο: βλ. ELKA BAKALOVA - VERA KOLAROVA - P. POPOV - V. TODOROV, The 

Ossuary of the Bachkovo Monastery, Plovdiv 2003, εμπεριστατωμένη μελέτη για τήν ταραγ
μένη ιστορία τής μονής, τή λειτουργία και τήν εικονογράφηση τοΰ όστεοφυλακίου, μέ τα 
πρόσφατα αποτελέσματα τής έρευνας και τήν παλαιότερη βιβλιογραφία. Βλ. κυρίως σ. 53-58 
(κεφ. Ill: The Function of the Ossuary υπό Elka Bakalova) και σ. 117. 

10. Σημειώνουμε δτι αργότερα τήν εικονογράφηση τής εκκλησίας τής 'Αναλήψεως στή Zica έκτε-
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"Ελληνα ζωγράφο (πού ονομαζόταν Νικόλαος σύμφωνα μέ την επιγραφή), 
ο όποιος εκτέλεσε τις τοιχογραφίες στο ιερό βήμα και το νότιο εγκάρσιο κλί
τος τής εκκλησίας11. 

Το μνημειώδες στην τεχνοτροπία, πού άρχισε στή Studenica, εμφανίζεται 
σέ μεγαλύτερη έκταση στίς τοιχογραφίες τής εκκλησίας τής 'Αναλήψεως στή 
μονή τής Mileseva, πού κτίστηκε από τον κράλη Βλαδισλάβο (1234-1243), γιο 
τού Στέφανου Α', και εικονογραφήθηκε το 1236. 'Εντυπωσιάζουν εδώ τα 
πορτραίτα τών μελών τής βασιλικής οικογένειας τών Νεμανιδών, όπως ή 
έντονης πνευματικότητας μορφή του Αγίου Σάββα (είκ. 2), και το πορτραίτο 
του Γδιου τού Βλαδισλάβου μέ τήν εξατομικευμένη εκφραστικότητα του και 
τήν έλλειψη εξιδανίκευσης (είκ. 3)12. Πρέπει να σημειωθή δτι άπό τον 13ο αι. 
παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη στην απεικόνιση ιστορικών προσώπων, 
κυρίως ηγεμόνων, τάση πού συνεχίστηκε μέ μεγαλύτερη συχνότητα και 
θεματική ποικιλία τον 14ο και 15ο αι., μέ προφανή πολιτικό στόχο τήν προ
βολή και ενίσχυση τής βασιλεύουσας δυναστείας". Στή Mileseva τα εικονο
γραφικά προγράμματα ακολουθούν τή διάταξη τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας 
και ή ολη έμπνευση είναι βαθιά βυζαντινή. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ζωγράφοι 
εργάστηκαν σ'αύτές τις συνθέσεις. Ωστόσο, ή χρήση τής ελληνικής γλώσσας 
στις επιγραφές συνηγορούν γιά τήν ελληνική καταγωγή τους. Είναι μάλιστα 
πιθανόν ότι προέρχονταν από τή Θεσσαλονίκη14: Οι ειδικοί διακρίνουν στην 
τέχνη τού καθολικού τής Mileseva μίμηση τών ψηφιδωτών τής 
Θεσσαλονίκης, όπως στον μοναδικής ομορφιάς και εκφραστικότητας 
Άγγελο στή σκηνή τών Μυροφόρων, (είκ. 4)'\ πού παρουσιάζει εκπληκτική 
ομοιότητα μέ πρόσωπα αγίων στον τρούλλο τού Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) 
καί στον 'Άγιο Δημήτριο τής Θεσσαλονίκης. 

λεσαν "Ελληνες καλλιτέχνες, τους οποίους, σύμφωνα μέ τον βιογράφο τοϋ Σάββα Θεοδόσιο 

(THEODOSIJE HILANDRAC, Zivot svetogo Save, D J . DANICIC (έκδ.), Beograd 1860, άνατύπ. 

Beograd 1973, σ. 97-98, 141), ό Σάββας έφερε άπό τήν Ελλάδα ή άπό τήν 

Κωνσταντινούπολη: βλ. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, ο.π., σ. 391. 

11. DJURIC, La peinture murale byzantine, ο.π., σ. 45-46. Πρβλ. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π., 

σ. 39. Γενικά γιά τό όλο συγκρότημα βλ. M. MILETIC, Studenica, Beograd 1968. 

12. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π., σ. 62 και 65. 

13. Βλ. TANIA WELMANS, Le portrait dans l'art des Paléologues, στό: Art et société à Byzance sous 

les Paléologues, ο.π., σ. 93-148, όπου λεπτομερής ανάλυση κα'ι σχολιασμός του θέματος μέ τή 

σχετική βιβλιογραφία. S. RADOJCIC, Portreti srpskih vladara u srednjem veku (Πορτραίτα τών 

Σέρβων ηγεμόνων κατά τον μεσαίωνα), Skopje 1934. ΠΑΝΣΈΛΗΝΟΥ, Βυζαντινή Ζωγραφική, 

ο.π., σ. 215-218. Πρβλ. και D. OBOLENSKY, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Ή 'Ανατολική Ευρώπη, 

500-1453, έλλην. μετάφρ. Θεσσαλονίκη 1991, σ. 561. 

14. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, ο.π., σ. 391-392. 

15. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π.. σ. 59. 
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Τέλεια έκφραση της παλαιολόγειας τεχνοτροπίας αποτελούν οι τοιχο

γραφίες του ναοΰ της Αγίας Τριάδας, καθολικού της μονής στη Sopocani, 

πού ιδρύθηκε μεταξύ 1258 και 1265 άπο τον Στέφανο Ούρος Α' (1243-1276) 

ώς μαυσωλείο της οικογένειας του και ιστορήθηκε άπο "Ελληνες ζωγρά

φους. Άπο τις θαυμάσιες τοιχογραφίες αναφέρω επιλεκτικά ορισμένα άπο 

τα τριάντα πέντε προρταΐτα - αριθμός εντυπωσιακός -, πού συνδέονται με 

ιστορικά πρόσωπα και τονίζουν τη δύναμη και το κύρος τής δυναστείας. 

"Ετσι, στο νάρθηκα εικονίζεται ό ιδρυτής τής μονής Στέφανος Ούρος με 

στολή βυζαντινού αυτοκράτορα, μαζί μέ τον γιό του, τον μελλοντικό βασι

λέα Στέφανο Δραγούτιν, να προσφέρει ομοίωμα τής εκκλησίας στην βρεφο-

κρατούσα Παναγία. Στο ναό εικονίζονται επίσης ό έ'νας μετά τον άλλο, σαν 

σέ λιτανεία, ό Στέφανος Νεμάνια, ό Στέφανος Α' ό Πρωτόστεπτος και πάλι 

ό Στέφανος Ούρος, μέ τους δύο γιους του16 (είκ. 5), σύνθεση πού διατρανώ

νει τήν αδιάσπαστη συνέχεια τού βασιλεύοντος οϊκου των Νεμανιδών. 

Πολιτικό στόχο μέ πολλές αναγνώσεις εξυπηρετεί και ή απεικόνιση τού 

θανάτου τής βασίλισσας 'Άννας, μητέρας τού κτήτορα (ή 'Άννα ήταν ή δεύ

τερη σύζυγος τού Στεφάνου Α και εγγονή τού δόγη τής Βενετίας Enrico 

Dandolo, του κραταιού διαχειριστή τής Τετάρτης Σταυροφορίας)17. Ή σύν

θεση, μέ ολη τή βασιλική οικογένεια να θρηνεί γύρω άπο τή νεκρική κλίνη, 

ακολουθεί στή δομή τήν εικονογράφηση τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 

Ακόμη στην αψίδα τού ιερού παραστάθηκαν, μετά τους "Ελληνες Πατέρες, 

οι τρεις πρώτοι Σέρβοι αρχιεπίσκοποι (ό Άγιος Σάββας, ό Αρσένιος Α, και 

ό Σάββας Β'), τονίζοντας έτσι τή συνέχεια στην εκκλησιαστική παράδοση 

και τή συμμετοχή τής Σερβίας στην πνευματική κληρονομιά τού Βυζαντίου18. 

Ακόμη, στό παρεκκλήσι τού Αγίου Συμεών στην 'ίδια εκκλησία έχουν ίστο-

ρηθή σκηνές άπο τή ζωή τού Στέφανου Νεμάνια, πού είχε άγιοποιηθή: ή 

αναχώρηση του στό Άγιον Ό ρ ο ς ώς μοναχού Συμεών, ό θάνατος και ή 

μεταφορά τών λειψάνων του. Ή εικονογράφηση, πού επαναλαμβάνεται και 

σέ άλλα μνημεία, ακολουθεί το τελετουργικό τής εκκλησίας και εμπνέεται 

άπο τον Βίο τού Νεμάνια και τή λειτουργία προς τιμή του, γραμμένα και τα 

16. WELMANS, Le portrait dans l'art des Paléologues, ο.π., σ. 110. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π., 
σ.73. 

17. Πρβλ. WELMANS, ο.π., σ. 94, σημ. 4, οπού απαρίθμηση τών πολυάριθμων προσωπογραφιών 
ιστορικών προσώπων cf αύτη τήν εκκλησία. Για το γάμο του Στέφανου Α' το 1207 μέ τήν 
'Άννα Dandolo, στα πλαίσια τής πολιτικής στροφής του Σέρβου ηγεμόνα προς τή Δύση, βλ. 
ΜΑΡΊΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Ή Τετάρτη Σταυροφορία και οι επιπτώσεις της στα 

Βαλκάνια, στό: Ή Τετάρτη Σταυροφορία, Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών/Ε.Ι.Ε. (υπό 
έκδοση), μέ τή βιβλιογραφία κα'ι τις σχετικές πηγές. 

18. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, ο.π., σ. 392. 
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δύο από τον γιό του 'Άγιο Σάββα19. Είναι σαφής ο συμβολισμός και έκδηλος 

ό σκοπός αυτών των πολυάριθμων "κοσμικών", κατά κάποιον τρόπο, τοι

χογραφιών, δηλ. να προβάλλουν και να υποβάλλουν στον πιστό την ιδέα της 

ισχυρής δυναστείας. 

Οι τοιχογραφίες της Sopocani αποτελούν το αριστούργημα τής βυζα

ντινής τέχνης στα Βαλκάνια και άσκησαν μεγάλη επίδραση στην εξέλιξη τής 

ζωγραφικής στη Σερβία20, ταυτόχρονα όμως αποτελούν αναμφισβήτητο 

μάρτυρα τής γενικότερης πολιτιστικής εξέλιξης και τών τότε οικονομικών 

δυνατοτήτων του Σερβικοί) κράτους. Σ' αυτή τήν εξέλιξη συνέβαλε αποφα

σιστικά τό γεγονός ότι τότε άρχισε με πρωτοβουλία του Στέφανου Ούρος Ά 

ή συστηματική εκμετάλλευση τών μεταλλείων21, ή οποία οδήγησε τή χώρα σέ 

μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. 

Στή Βουλγαρία ή μνημειακή ζωγραφική δεν γνώρισε αυτή τήν εποχή τήν 

ίδια εξέλιξη, εξ αίτιας τών πολιτικών γεγονότων και γιατί ή χώρα δέν διέθε

τε τα απαραίτητα υλικά μέσα, πού θα επέτρεπαν στην τέχνη να δημιουργή

σει μεγάλα σύνολα22. Ειδικά τις πρώτες δεκαετίες του 13ου αι., εποχή έντο

νης αντιπαράθεσης και συγκρούσεων ανάμεσα στο Βουλγαρικό κράτος άπό 

τή μια και τους Λατίνους, τον ελληνικό πληθυσμό τής Θράκης και τό κρά

τος τής Ηπείρου από τήν άλλη23, δέν υπήρχε ή δυνατότητα άμεσης επικοι

νωνίας μέ τα βυζαντινά καλλιτεχνικά κέντρα και με τα νέα ρεύματα. "Ετσι, 

στην εκκλησία τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, πού έκτισε στο Veliko 

Târnovo ό τσάρος Ίβάν Άσέν Β' (1218-1241) -ό πιο σημαντικός ηγεμόνας του 

Β' Βουλγάρικου κράτους-, ή εικονογράφηση έγινε πιθανώς άπό Βούλγα

ρους ζωγράφους, πού αντιγράφουν τήν τεχνοτροπία βυζαντινών μικρογρα

φιών τοΰ περασμένου αιώνα24. Τήν εκκλησία αφιέρωσε ό τσάρος στους 

19. WELMANS, Le portrait dans l'art des Paléologues, ο.π., σ. 119. 

20. DJURIC, La peinture murale byzantine, ο.π., σ. 84. Για τον θαυμάσιο αυτό ναό βλ. τή μονογρα

φία ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Sopocani, Beograd 1963 και Symposium "Sopocani". Beograd 1968. 

21. Για τήν εκμετάλλευση τών μεταλλείων στή Σερβία υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. 

Περιορίζομαι να παραπέμψω στή βασική μελέτη τοΰ M. J. DiNic, Za istoriju rudastva u 

srednjevekovnoj Srbiji i Bosni (Συμβολή στην ιστορία τών μεταλλείων στή μεσακονική Σερβία 

και Βοσνία), τ. Ι-ΙΙ, Beograd 1955,1962. 

22. DJURIC, La peinture murale, ο.π., σ. 44. 

23. Για τήν πολιτική τών Βουλγάρων ηγεμόνων μετά τήν Δ' Σταυροφορία και για τ'ις συγκρού

σεις μέ τους Λατίνους και τον ελληνικό πληθυσμό πρβλ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Ή 

Τετάρτη Σταυροφορία και οί επιπτώσεις της στα Βαλκάνια, ο.π., μέ τή βιβλιογραφία. 

24. Ωστόσο, ό DJURIC, La peinture murale byzantine, ο.π., σ. 85, θεωρεί πιθανόν να εκτέλεσαν τήν 

εικονογράφηση ζωγράφοι άπό τή Θεσσαλονίκη. Βλ. και Α. GRABAR, La peinture religieuse 

en Bulgarie. Paris 1928. σ. 97-110. 
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στρατιώτες Μάρτυρες για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την προ

στασία τους, πού του χάρισε τη μεγάλη νίκη κατά τοΰ ηγεμόνα της Ηπείρου 

Θεοδώρου Δούκα στην Κλοκοτινίτσα (1230), νίκη αποφασιστική για την 

εδραίωση και επέκταση τοΰ Βουλγαρικού κράτους. Στη θριαμβευτική 

επιγραφή πού χαράχτηκε στην εκκλησία μέ εντολή του, ό Ίβάν Άσέν Β' δια

τρανώνει, με αρκετή αλαζονεία και αναμφίβολα για λόγους εσωτερικής 

πολιτικής, τή νίκη καί τή δύναμη του* μεταξύ άλλων αναφέρει: "Κατέκτησα 

δλες τις περιοχές τού κράτους του [τού Θεοδώρου], ελληνικές, αλβανικές 

καί σερβικές, από τήν Άδριανούπολη ως το Δυρράχιο. Οι πόλεις πού βρί

σκονται στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και ή ϊδια ή Πόλη κατέχο

νται από τους Φράγκους, άλλα ακόμη κι αυτές είναι υποταγμένες στην εξου

σία μου, γιατί δέν έχουν άλλον ηγεμόνα έκτος από μένα καί υπάρχουν χάρη 

σέ μένα, γιατί έτσι θέλησε ό Θεός..."25. 

Τό πιο σημαντικό σύνολο αυτής τής εποχής στή Βουλγαρία βρίσκεται 

στην Bojana (8 χλμ. νότια τής Σόφιας), στο νεκρικό παρεκκλήσι τών Άγιων 

Νικολάου καί Παντελεήμονος, τό όποιο ιστορήθηκε τό 1259, μέ δωρεά τού 

σεβαστοκράτορα Καλογιάννη καί τής συζύγου του Δεσισλάβας. Ή εικονο

γράφηση πρέπει να έγινε άπό Βούλγαρους ζωγράφους ή άπό "Ελληνες πού 

είχαν ζήσει πολύ καιρό στή Βουλγαρία, αποκομμένοι όμως άπό τα σύγχρο

να βυζαντινά καλλιτεχνικά κέντρα καί τις εξελίξεις στην τεχνοτροπία καί 

τήν τεχνική26: οι τοιχογραφίες ακολουθούν τήν εκλεπτυσμένη τεχνοτροπία 

τής τέχνης τής Κωνσταντινούπολης τού 11ου καί 12ου αι., μέ τήν προσθήκη 

κάποιων τοπικών στοιχείων27. Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

κοσμικά πορτραίτα: τού Βούλγαρου ηγεμόνα Κωνσταντίνου Tich (1257-

1277), πού είχε σερβική καταγωγή, καί τής συζύγου του Ειρήνης, θυγατέρας 

τού Θεοδώρου Β' τής Νικαίας- επίσης τα πορτραίτα τού ζεύγους τών 

δωρητών, τού Καλογιάννη καί τής Δεσισλάβας. Ό Καλογιάννης συνδεόταν 

25. Βλ. livori na bâlgarskata Istorija. Otecestvo, (Πηγές της Βουλγαρικής Ιστορίας), Sofia 1994, 
α 78. 

26. DJURIC, La peinture murale byzantine, ο.π., σ. 86. 
27. Οι τοιχογραφίες αναδείχθηκαν τελευταία χάρη στις πρόσφατες εργασίες συντήρησης καί 

αποκατάστασης τοΰ μνημείου: βλ. Problemi na Izkustvoto 15/1, Sofia 1995, τεύχος αφιερωμέ
νο ολόκληρο στην Bojana, πού περιέχει ανάμεσα σέ άλλα διεξοδική διαπραγμάτευση για τήν 
εικονογράφηση, τους κτήτορες Καλογιάννη καί Δεσισλάβα καί τήν καταγωγή τους. Βλ. 
κυρίως σ. 3-9 καί 10-21. τα άρθρα αντίστοιχα τών Ι. BoziLOV, Portretite ν Bojaskata cerkva: 
legendi i fakti (Πορτραίτα στην εκκλησία τής Μπογιάνα: μύθοι καί πραγματικότητες), καί 
ELKA BAKALOVA, Za konstantinopolskite modeli ν Bojanskata cerkva (Τα κωνσταντινουπο-
λιτικά πρότυπα στην εκκλησία τής Μπογιάνα). Τήν Elka Bakalova ευχαριστώ θερμά πού μου 
επισήμανε και μου προμήθευσε αυτό τό τεύχος. 
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άπό τη μητέρα του μέ τη σερβική δυναστεία των Νεμανιδών, γεγονός πού 

κρίθηκε σκόπιμο να τονιστή και στην ελληνικά γραμμένη επιγραφή, φορεί 

δμως στολή βυζαντινού αυλικοί) μέ τα διάσημα τοΰ σεβαστοκράτορος, 

αξιώματος πολύ υψηλού στή βυζαντινή ιεραρχία. Ά ς σημειωθή οτι τα τελευ

ταία χρόνια είχαν άναπτυχθή στενές σχέσεις μεταξύ των βασιλικών οϊκων 

της Βουλγαρίας και της Νικαίας, γιατί μετά τή νίκη στην Κλοκοτινίτσα ό 

κοινός άντιλατινικός αγώνας είχε φέρει τήν ουσιαστική προσέγγιση τοΰ 

Βούλγαρου τσάρου Ίβάν Άσέν Β' μέ τον Βυζαντινό αυτοκράτορα 'Ιωάννη 

Γ Βατατζή (1222-1254). "Ετσι τό 1235 υπογράφηκε συνθήκη συμμαχίας 

μεταξύ τών δύο κρατών, πού επισφραγίστηκε μέ τό γάμο τού γιου τοΰ 

Ιωάννη Βατατζή Θεοδώρου (τού κατόπιν αυτοκράτορα Θεοδώρου Β' 

Λάσκαρη, 1254-1258) μέ τήν Ελένη, θυγατέρα τού Ίβάν Άσέν. Τότε ακριβώς 

τό Οικουμενικό Πατριαρχείο ανύψωσε σέ πατριάρχη τον αρχιεπίσκοπο 

Τιρνόβου28. Παρά τις εσωτερικές ταραχές στή Βουλγαρία μετά τό θάνατο 

τού Ίβάν Άσέν και τις αντιπαραθέσεις μέ τό κράτος της Νικαίας, τό 1256 

υπογράφηκε νέα συνθήκη ειρήνης μεταξύ τών δύο κρατών, πού ενισχύθηκε 

τον επόμενο χρόνο μέ τό γάμο τού Βούλγαρου τσάρου μέ βυζαντινή πριγκί

πισσα. Ή επίδραση τού Βυζαντίου στή διαμόρφωση τών κρατικών θεσμών, 

τήν αυλική ιεραρχία και τή διοίκηση υπήρξε ισχυρή στή Βουλγαρία29. Στενές 

εξ άλλου ήταν τότε οι σχέσεις τών Βουλγάρων ηγεμόνων μέ τή σερβική βασι

λεύουσα δυναστεία, δπως διαπιστώνεται και στην περίπτωση τοΰ τσάρου 

Κωνσταντίνου καί τοΰ σεβαστοκράτορα Καλογιάννη. "Οπως ήταν φυσικό, 

τα πολιτικά γεγονότα και οι σχέσεις κηδεστίας επηρέασαν και τήν καλλιτε

χνική δημιουργία. 

Μετά τήν ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης (1261) από τον Μιχαήλ Η' 

Παλαιολόγο (1259-1282) αρχίζει μια εκπληκτική άνθηση στα γράμματα και 

στην τέχνη: ή "Παλαιολόγεια Αναγέννηση". Ή σκληρή εμπειρία τών πολι

τικών αναστατώσεων και ανατροπών οδήγησε τήν τέχνη στην έκφραση πιο 

ανθρώπινων συναισθημάτων, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε στην Κωνστα

ντινούπολη μια ουμανιστική αντίληψη, απότοκος γόνιμων πνευματικών και 

φιλοσοφικών αναζητήσεων. Ή φιλοσοφική κίνηση τών παλαιολόγειων χρό-

28. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, Χρονική Συγγραφή, Α. HEISENBERG, (εκδ.), Lipsiae 1903, ανατ. 

Stuttgart 1978,σ.50, 9-51,3. 

29. Πρβλ. ΜΑΡΊΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Βυζαντινή ορολογία στή διοίκηση καί τήν 

οικονομία τών Μεσαιωνικών Βαλκανικών Κρατών, στό: Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο, 

Πρακτικά Β' Διεθνούς Συμποσίου, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / Έθνικόν "Ιδρυμα 

'Ερευνών, 'Αθήνα 1993, σ. 607-622. 
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νων στηριζόταν "στη μελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας όλων των σχολών και 

δλων των ρευμάτων", καθώς και στη φιλοσοφική διαμάχη γύρω από το έ'ργο 

του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, διαμάχη πού γονιμοποίησε τη βυζαντινή 

διανόηση30. Οι νέες φιλοσοφικές αναζητήσεις προκάλεσαν στην τέχνη μια 

στροφή σέ αρχαία πρότυπα, προσαρμοσμένα όμως στο πνεΰμα της εποχής. 

Τέλεια έκφραση τών αισθητικών τάσεων της παλαιολόγειας αναγέννησης, 

αποτελούν τα ψηφιδωτά της Μονής τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί) στην 

Κωνσταντινούπολη, πού έγιναν με δαπάνες του λογοθέτη τοΰ Γενικού και 

μεγάλου ουμανιστή Θεόδωρου Μετοχίτη μεταξύ τών ετών 1315 και 132031. 

Παράλληλα, παρατηρείται αυτή τήν εποχή ευρύτερη καλλιτεχνική δραστη

ριότητα, πού εκφράζει τίς καλλιτεχνικές τάσεις τής Κωνσταντινούπολης 

αλλά και τους πολιτικούς στόχους τής βυζαντινής εξουσίας. Έ τ σ ι 

ιστορούνται εκκλησίες στην περιφέρεια και σέ απομακρυσμένες περιοχές, 

όπως είναι για παράδειγμα οι εκκλησίες στην 'Απολλωνία καί το Βεράτι 

στην 'Αλβανία, πού εικονογραφήθηκαν με εντολή αντίστοιχα τού Μιχαήλ Η' 

καί τού 'Ανδρόνικου Β', προφανώς σέ μια προσπάθεια ενίσχυσης εκεί τής 

βυζαντινής παρουσίας μέσα άπό το δίαυλο τής θρησκείας καί τής τέχνης. 

Τήν ίδια εποχή στή Μακεδονία διαμορφώνεται ή "Μακεδόνικη σχολή" μέ 

κέντρο ή ένα άπό τα κέντρα της τήν Θεσσαλονίκη, μέ κύριο χαρακτηριστικό 

τον εκφραστικό ρεαλισμό. "Ετσι συνυπάρχουν στον ευρύτερο βαλκανικό 

χώρο δύο τάσεις, πού εκπορεύονται ή μία άπό τήν πρωτεύουσα μέ τις ουμανι

στικές ροπές καί τήν αναζήτηση αρχαίων προτύπων, ή άλλη άπό τήν περιφέ

ρεια μέ τον ρεαλισμό πού προκάλεσαν τα οξύτατα πνευματικά καί πολιτικά 

προβλήματα τής περιοχής. Καί οι δύο τάσεις επηρέασαν τήν καλλιτεχνική 

παραγωγή τής Σερβίας, κυρίως στο γύρισμα τού αιώνα, επί κράλη Μιλούτιν. 

Τήν εποχή τού Στεφάνου Ούρος Β' Μιλούτιν (1282-1321), μετά τήν 

εδραίωση τής εξουσίας του, αρχίζει έντονος έκβυζαντινισμός στή διοίκηση 

καί τήν ιεραρχία, στο τυπικό τής αυλής καί στην κρατική ιδεολογία. Σ αυτό 

συνέβαλε ό γάμος του μέ τήν Σιμωνίδα, τή θυγατέρα τού βυζαντινού 

αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου Β', καθώς καί ή ολοένα μεγαλύτερη κατάκτηση 

βυζαντινών εδαφών, πού έφερε τή σερβική εξουσία σέ άμεση επικοινωνία 

καί γνωριμία μέ τή βυζαντινή κοινωνία καί μέ τό βυζαντινό διοικητικό 

σύστημα32. Ά ν κρίνουμε άπό τα μνημεία πού τότε κτίστηκαν καί διακοσμή-

30. Βλ. Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, ΤΟ πρόβλημα τής ελληνικής συμβολής εις τήν Άναγέννησιν, στό: 
Μεταβυζαντινά καί Νέα Ελληνικά, 'Αθήνα 1978, κυρίως σ. 239. 

31. Βλ. P. UNDERWOOD, The Kariye Djami, I-III, New York 1966. 
32. DJURIC, L'art des Paléologues et l'État serbe, ο.π., σ. 180-181. G. SOULIS, The Serbs and 

Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dusan (1331-1355) and his Successors, νεώτ. εκδ. 
'Αθήνα 1995, κυρίως σ. 115 κ.έ. 

>' 
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θηκαν, φαίνεται οτι ό Μιλούτιν είχε οργανώσει ενα αυλικό εργαστήριο, πού 

διηύθυναν οι σπουδαίοι ζωγράφοι Ευτύχιος και Μιχαήλ Άστραπάς με τους 

συνεργάτες τους, γιατί όλες οι τοιχογραφίες αυτής της εποχής φέρουν τήν 

υπογραφή τους ή ακολουθούν τήν τεχνική τους. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν 

έργαστή στην Άχρίδα - δπου εκτέλεσαν τήν εικονογράφηση τής εκκλησίας 

της Περιβλέπτου (1295), τού μετέπειτα ναού τού Άγιου Κλήμεντος - και στή 

Θεσσαλονίκη (πιθανότατα στή διακόσμηση τού ναού τού Άγιου Ευθυμίου), 

είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και έτσι είχαν τήν ευκαιρία να 

γνωρίσουν και να υιοθετήσουν στην τεχνική τους τις νέες τάσεις τής παλαι-

ολόγειας τεχνοτροπίας, πού είχε φθάσει τότε στην ωριμότητα της. Στην 

υπηρεσία τού Μιλούτιν φαίνεται οτι πέρασαν περί το 1310, αφού κανένα 

από τα δικά τους έ'ργα μνημειακής ζωγραφικής στή Σερβία δεν μπορούν να 

χρονολογηθούν πριν από αυτό το έτος33. 

Με πρόσκληση τού Μιλούτιν ό Μιχαήλ και ό Ευτύχιος διακόσμησαν 

εκκλησίες στην περιοχή των Σκοπίων, όπως τήν εκκλησία τού Άγιου 

Γεωργίου στο Staro Nagoricino (1317), οπού επέτυχαν να συνδυάσουν τις δύο 

καλλιτεχνικές τάσεις τής εποχής: παρατηρείται έντονη προτίμηση στή ρεαλι

στική λεπτομέρεια, όπως είχε διαμορφωθή από τή Μακεδόνικη Σχολή, αλλά 

μέ πιο εκλεπτυσμένη διατύπωση υπό τήν επίδραση τής τέχνης τής 

Κωνσταντινούπολης34. Ή ανέγερση και εικονογράφηση τής εκκλησίας συν

δέεται μέ τις νίκες τού Μιλούτιν εναντίον των Τούρκων (1312-1313)35, δπως 

συνάγεται και από τήν επιγραφή πάνω από τή δυτική είσοδο τής εκκλησίας, 

οπού αναγράφονται οι νίκες τού Σέρβου ηγεμόνα36. Στή σχετική εικονογρά

φηση ό Μιλούτιν, ακολουθούμενος άπό τή Σιμωνίδα, προσφέρει ομοίωμα 

τής εκκλησίας στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος - κι αυτό έχει σημασία - τού τεί

νει ενα ξίφος. Ό συμβολισμός είναι φανερός: ό Μιλούτιν αφιέρωσε τήν 

εκκλησία στον στρατιωτικό άγιο πού τού χάρισε τή νίκη και προβάλλεται ως 

συμπαραστάτης του και στις μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του37. 

Άπό τα πιο σημαντικά έργα αυτής τής εποχής είναι ή εικονογράφηση τής 

33. DJURIC, L'art des Paléologues et l'État serbe, δ.π., σ. 182-183 και σημ. 21, οπού αναφορά των 
τοιχογραφιών πού αποδίδονται στους δύο ζωγράφους (μέ τή βιβλιογραφία). Βλ. επίσης 
ΠΑΝΣΈΛΗΝΟΥ, Βυζαντινή Ζωγραφική, δ.π., σ. 231-232 και 240. 

34. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, δ.π., σ. 407 και είκ. No 196. 

35. Στο προοίμιο βυζαντινού χρυσοβούλλου του έτους 1313 αναφέρεται ή βοήθεια πού ό Σέρβος 
βασιλιάς πρόσφερε στους Βυζαντινούς εναντίον των Τούρκων: βλ. G. OSTROGORSKY, 
Ιστορία του Βυζαντινοί} Κράτους, τ. Γ, 'Αθήνα 1991 (έλλην. μετ.), σ. 160. 

36. Ι. IVANOV, Bâlgarski starmi iz Makedonija (Βουλγαρικές αρχαιότητες άπό τή Μακεδονία), 
Sofia 1931, σ. 132. 

37. WELMANS, Le portrait dans l'art des Paléologues, δ.π., σ. 112-113. 
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βασιλικής εκκλησίας των θεοπατόρων 'Ιωακείμ και 'Άννης στη Studenica, 

πού κτίστηκε το 1314 και ιστορήθηκε με εντολή τοΰ Μιλούτιν. Οι ζωγράφοι 

δέν υπέγραψαν τα έργα τους, άλλα από την τεχνοτροπία και τήν τεχνική 

αποδίδονται στον Μιχαήλ καί τον Ευτύχιο ή σε μαθητές τους. Ή επίδραση 

της τέχνης της Κωνσταντινούπολης είναι εδώ ιδιαίτερα 'ισχυρή: ό λυρισμός, 

ή αρμονία καί ή κομψότητα τους θυμίζει τή χάρη των ψηφιδωτών της Μονής 

της Χώρας3 8.Ό κτήτορας της εκκλησίας βασιλιάς Μιλούτιν, με στολή βυζα

ντινού αυτοκράτορα, με τή βασίλισσα Σιμωνίδα στο πλάι του, εικονίζεται, 

σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό, να προσφέρει ομοίωμα της εκκλησίας 

στους τιμώμενους αγίους (ε'ικ. 6)39. 

Άλλα από τήν άποψη της πολιτικής ιδεολογίας ιδιαίτερα σημαντική είναι 

ή απεικόνιση τοΰ βασιλικού ζεύγους στην εκκλησία τής Παναγίας στην 

Grecanica (1320-21), τελευταίο κτίσμα τού Μιλούτιν: Ή Σιμωνίδα φορεί 

στολή πού μιμείται βυζαντινά πρότυπα, ενώ 'Άγγελος Κυρίου κρατεί πάνω 

από τό κεφάλι της τό βασιλικό στέμμα. Ή επιγραφή στα σλαβικά τονίζει τή 

βυζαντινή αυτοκρατορική της καταγωγή: "Σιμωνίδα, κράλιτσα, 

Παλαιολογίνα, θυγατέρα τού αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου" 

(ε'ικ. 7)40. Δεξιά τής Σιμωνίδας εικονίζεται ο Μιλούτιν με στολή βυζαντινού 

αυτοκράτορα και με τον ϊδιο ακριβώς συμβολισμό: Άγγελος Κυρίου κρατεί 

τό βασιλικό στέμμα πάνω από τό κεφάλι του, ενώ από ψηλά ο Χριστός τους 

ευλογεί (ε'ικ. 8). Ή παράσταση εκφράζει απόλυτα στή γλώσσα τής τέχνης τή 

βυζαντινή κρατική ιδεολογία τής εκ θεού βασιλείας41. Πρέπει νά τονιστή ότι 

ή ιδεολογία τής θείας προέλευσης τής εξουσίας διαμορφώθηκε στή Σερβία 

ακριβώς από τά τέλη τού 13ου αι., κατά τή βασιλεία τοΰ Μιλούτιν, σε μια 

εποχή μεγάλης ανάπτυξης τού Σερβικού κράτους καί εκβυζαντινισμού τής 

εξουσίας, καί διατυπώθηκε έκτοτε καί στον τίτλο τού Σέρβου ηγεμόνα, όπως 

μαρτυρούν τά έγγραφα τής εποχής: "ν Christa Boga blagovernyj kral..."42 -

αντίστοιχο τού τίτλου τού βυζαντινού αυτοκράτορα "εν Χριστώ τω Θεώ 

πιστός βασιλεύς...". 

Σέ πιο βαθμό ή ιστορική συγκυρία επηρέασε τήν καλλιτεχνική δημιουρ-

38. Βλ. χαρακτηριστικά τήν ομάδα των νεανίδων στα Εισόδια τής Παναγίας: MÜLLER, Fresques 
célèbres, ο.π., σ. 51. 

39. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, σ. 407-408. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π., σ. 55. 
40. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π., σ. 121. Πρβλ. αντίστοιχα τήν επιγραφή στην εκκλησία τής 

Παναγίας Ljeviska στην Πρισρένη, οπού ό Μιλούτιν τονίζει δτι είναι γαμπρός τοΰ βυζαντι
νού αυτοκράτορα: πρβλ. D. PANIC, Notre Dame de Ljeviska à Prisren, Beograd 1961, σ. 11. 

41. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ή πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1992, κυρίως σ. 7-24. 
42. Βλ. ενδεικτικά τήν τιτλοφορία των Σέρβων ηγεμόνων στα σερβικά έγγραφα τοΰ 13ου καί 

Μου αί. 
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για φαίνεται στις τοιχογραφίες της εκκλησίας τοΰ Παντοκράτορος στη 

Decani, όπως και σε άλλα μνημεία εκείνων των χρόνων. Ή εκκλησία, όπως 

και δλο το μοναστικό συγκρότημα, άρχισε να κτίζεται από τον Στέφανο 

Decanski (1321-1331), άλλα ολοκληρώθηκε επί Στεφάνου Δουσάν (1331-

1355) και οι τοιχογραφίες εκτελέστηκαν την εποχή της μεγαλύτερης πολι

τικής και στρατιωτικής ισχύος του Σερβικού κράτους στο απόγειο τής ακμής 

τού Δουσάν43. Ό π ω ς είναι γνωστό, ό Δουσάν στέφθηκε το Πάσχα τοΰ 1346 

"αυτοκράτωρ Σερβίας και Ρωμανίας"44, σύμφωνα με το ορθόδοξο τελετουρ

γικό άλλα χωρίς την απαραίτητη αναγνώριση τού Βυζαντινού αυτοκράτορα 

και τού οικουμενικού πατριάρχη. Τη στέψη τέλεσε ό Σέρβος αρχιεπίσκοπος 

Ίωαννίκιος, άφοΰ προηγουμένως ανυψώθηκε σέ πατριάρχη - αντικανονικά, 

κατά τό τυπικό τής Ανατολικής Εκκλησίας -, γεγονός πού προκάλεσε τη 

διακοπή των σχέσεων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μέ τή Σερβία και τή 

σερβική Εκκλησία. Τα γεγονότα αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο στην εικονο

γράφηση των εκκλησιών τής εποχής. "Ετσι, μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών 

στη Decani έγιναν άπό "Ελληνες ζωγράφους {pictores greci ) πού ήλθαν όχι 

άπό τό Βυζάντιο άλλα άπό τό Κότορ τής Δαλματίας και ήταν αποκομμένοι 

άπό τα βυζαντινά καλλιτεχνικά κέντρα. Σέ πολλές παραστάσεις ανιχνεύο

νται δυτικότροπα στοιχεία. Ωστόσο, καθώς ή σερβική 'Εκκλησία ήταν ορθό

δοξη, παρά τήν αντίθεση μέ τό Πατριαρχείο, τό εικονογραφικό πρόγραμμα 

παρέμεινε βυζαντινό, εμπλουτισμένο σημαντικά άπό τό εκτεταμένο θεματο

λόγιο τών ιερών κειμένων. Πολλά θέματα στην εικονογράφηση τής εκκλη

σίας έχουν εύχαριστηριακό χαρακτήρα και εμπνέονται άπό τή διδασκαλία 

τών Ήσυχαστών45. 

Ό π ω ς είναι γνωστό, τό κίνημα τών Ήσυχαστών είχε ώς γενεσιουργό 

αιτία τήν πνευματική και κοινωνική κρίση τού Μου αι., κρίση γόνιμη, μέ 

κέντρο τή Θεσσαλονίκη και τό 'Άγιον "Ορος: στή σπαρασσόμενη άπό εμφυ

λίους πολέμους και κοινωνικές και θρησκευτικές έριδες Βυζαντινή 

43. V. J. DJURIC, L'art impérial serbe: marques du statut impérial et traits de prestige, στό: 
Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΑ' αιώνα, Πρακτικά Συμποσίου, Κέντρο Βυζαντινών 
Ερευνών / Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 1996, σ. 29-30. Για τις σερβικές κατακτήσεις σημαντικότατων ελλη
νικών εδαφών βλ. ΜΕΛΠΟΜΈΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, "Ενα πρόβλημα τής ελληνικής μεσαιω
νικής ιστορίας. Ή σερβική επέκταση στή Δυτική κεντρική Ελλάδα στα μέσα τοΰ ΙΔ' αι., 
Θεσσαλονίκη 1989 μέ τή βιβλιογραφία. Βλ. επίσης G. SouLis, The Serbs and Byzantium 
during the Reign of Tsar Stephen Dusan (1331-1355) and his Successors, δ.π., σ. 31-114. 

44. Για τον τίτλο τοϋ Δουσάν μετά τή στέψη του και γενικά τους τίτλους πού έφερε στή διάρκεια 
τής βασιλείας του βλ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Emperor of the Romans - Emperor of the Romania, 
στό: Βυζάντιο και Σερβία κατά τον IÄ αιώνα, δ.π., σ. 121-128 και κυρίως σ. 124-125. 

45. DELVOYE, Βυζαντινή τέχνη, δ.π., σ. 535. 



162 ΜΑΡΙΑ ΝΥΓΓΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ 

αυτοκρατορία, σε εποχή μεγάλης εξωτερικής απειλής, οι άνθρωποι στράφη

καν προς το θείο. 'Εκκλησιαστικοί και λαϊκοί αφιερώθηκαν με πάθος σε θρη

σκευτικές συζητήσεις, πού εκφράστηκαν κυρίως μέ τήν αναβίωση τής πρα

κτικής του στοχασμού και μέ τον Ήσυχασμό. Ό Ήσυχασμος όμως δέν 

υπήρξε μια στείρα θρησκευτική αντιπαράθεση: μέ τήν πνευματική και θρη

σκευτική κρίση που προκάλεσε, έδωσε αφορμή να γραφούν σημαντικά έργα, 

πού αποτελούν σπουδαία πηγή οχι μόνο για τή θεωρητική αντιμετώπιση 

αυτού τοΰ θρησκευτικού κινήματος και τήν κρίση των ιδεών, άλλα και για 

το γενικότερο κλίμα τής εποχής46. Ό Ήσυχασμός γνώρισε ευρύτατη διάδο

ση στο σλαβικό κόσμο, ιδιαίτερα στή Σερβία και τή Βουλγαρία47, όπου 

άσκησε μεγάλη επίδραση στην πνευματική και θρησκευτική ζωή άλλα και 

στην καλλιτεχνική δημιουργία των δύο χωρών. 

Παράλληλα, ή ήδη διαμορφωμένη άπό τήν εποχή τοΰ Μιλούτιν πολιτική 

ιδεολογία ενισχύθηκε και επηρέασε καθοριστικά τήν εικονογράφηση τών 

εκκλησιών τής εποχής τοΰ Στέφανου Δουσάν. Ό νέος τσάρος θεωρούσε τον 

εαυτό του συνεχιστή τής παράδοσης τών ορθόδοξων αυτοκρατόρων, πού 

είχε τήν αρχή της στον Μέγα Κωνσταντίνο, και επιδίωκε να τονίζει τή θεία 

προέλευση τής εξουσίας του48. Αυτή ή αντίληψη προβάλλεται πολύ εύγλωτ

τα στην εικονογράφηση τών εκκλησιών πού ιδρύθηκαν λίγο πριν ή λίγο μετά 

τή στέψη του, κυρίως στή Decani, στο Pec, στο Matejic. Στή Decani εικονο

γραφείται τό γενεαλογικό δένδρο τών Νεμανιδών, πού μιμείται τή Ρίζα τοΰ 

Ίεσαί, μέ έκδηλη ιδεολογική σημασία: στή βάση εικονίζεται ό ιδρυτής τής 

δυναστείας Στέφανος Νεμάνια ώς μοναχός Συμεών, δεξιά και αριστερά του 

οι δύο γιοι του, ό 'Άγιος Σάββας και ό Στέφανος Α' ό Πρωτόστεπτος. 

Ακολουθούν σέ δεύτερο επίπεδο οι διάδοχοι του βασιλείς και στην κορυφή 

ό Στέφανος Δουσάν, ενώ άπό πάνω δύο Αγγελοι κρατούν τα εμβλήματα τής 

αυτοκρατορικής εξουσίας, τό στέμμα και τον λώρο, και ò Χριστός ευλογεί 

(είκ. 9)49. Ενδεικτικό τής κρατικής ιδεολογίας πού συμβόλιζε αυτή ή παρά

σταση είναι τό γεγονός ότι τό γενεαλογικό δένδρο τής δυναστείας εικονο

γραφείται για πρώτη φορά επί Μιλούτιν, στην εκκλησία τής Παναγίας 

46. Πρόκειται κυρίως για τα έργα τοΰ Γρηγορίου Παλαμά και τών αντιπάλων του Βαρλαάμ τοΰ 
Καλαβροΰ και Γρηγορίου 'Ακίνδυνου, έργα σπουδαία για τις θρησκευτικές αναζητήσεις τοΰ 
καιροΰ τους: J. MEYENDORF, Grégoire Palamas. Défense des saints hésychastes, Louvain 1959. 
Ο ΙΔΙΟΣ, Introduction à l'étude de Grégoire Palamas, Paris 1959. 

47. Βλ. I. DUJCEV, Le Mont Athos et les Slaves au Moyen Age, στό: Medioevo bizantino-slavo, I, 
Roma 1965, σ. 487-510. 

48. Πρβλ. ST. NOVAKOVIC, Zakonik Stefana Dusana cara Srpskog, 1349 i 1354, Beograd 1898, σ. 4. 
Βλ. και παραπάνω, σημ. 43. 

49. MÜLLER, Fresques célèbres, δ.π., σ. 99. 
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Ljeviska στην Πριζρένη (1309-1313) και στη Grecanica50, εμφανίζεται πιο 
ανεπτυγμένο την εποχή τοϋ Δουσάν, εποχή αποθέωσης της βασιλικής εξου
σίας και μεγάλης ακμής τοϋ Σέρβικου κράτους, αλλά παύει να εικονογρα
φείται μετά το θάνατο τοϋ Δουσάν (1355) και τή διάσπαση τής αυτοκρατο
ρίας του. Το θέμα ακολουθεί βέβαια βυζαντινά πρότυπα: όπως συνάγεται 
άπο μαρτυρίες των γραπτών πηγών, ανάλογες παραστάσεις είχαν αρχίσει να 
ίστοροϋνται στο Βυζάντιο από τον 12ο αι.51 και πολλαπλασιάστηκαν τους 
επόμενους αιώνες· ό λόγος αυτής τής απεικόνισης υπήρξε ή κρίσιμη πολι
τική κατάσταση και οί δυναστικές έριδες στο Βυζάντιο, πού έκαναν έντονη 
τήν ανάγκη βεβαίωσης και ενίσχυσης τής νόμιμης δυναστείας. 

Στή Σερβία, ή ϊδια τάση ενίσχυσης τοϋ κύρους τής δυναστείας και προ
βολής τής αυτοκρατορικής ιδεολογίας εκφράζεται και στην εκκλησία τής 
Παναγίας στο Matejic (1346-1355). Έδώ όμως στην απεικόνιση τοϋ γενεαλογι
κού δένδρου τών Νεμανιδών, έκτος από τα μέλη τής βασιλεύουσας δυναστεί
ας, εικονίζονται και βυζαντινοί αυτοκράτορες και μέλη τής βουλγαρικής 
δυναστείας τών Άσέν. Όπως εύστοχα παρατήρησε ό V. Djuric, ή σύνθεση 
εκφράζει τις απαιτήσεις τής στιγμής και τα σχέδια τοϋ τσάρου: ό Δουσάν 
επιχειρεί έδώ να τονίσει τους δεσμούς συγγένειας με τή βυζαντινή καί τή 
βουλγαρική δυναστεία, γεγονός πού έμμεσα νομιμοποιεί τις φιλοδοξίες του 
στο βυζαντινό θρόνο· αποτελεί δηλ. εικονογραφική απόδοση τών βλέψεων 
τοϋ Δουσάν στην κληρονομιά τοϋ Βυζαντίου. Ταυτόχρονα όμως διατρανώνει 
καί τήν ιδέα μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας πού περιλάμβανε Σέρβους, 
"Ελληνες και Βουλγάρους, ιδέα πού διατυπώθηκε τότε καί στον τίτλο τοϋ 
αυτοκράτορα52. 

50. Πρβλ. Β. ToDic, Portraits des saints Syméon et Sava au XlVe siècle. Contribution à la 

connaissance de l'idéologie de l'État et de l'Eglise serbes, στό: Βυζάντιο καί Σερβία κατά τον 

IÄ αιώνα, δ.π., σ. 132 και DJURIC, L'art impérial serbe, ο.π., σ. 41. 

51. Τ. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Εικαστικές εκφάνσεις τής πολιτικής 'ιδεολογίας τοϋ Στέφανου Dusan 

σέ μνημεία τής εποχής του καί τα βυζαντινά πρότυπα τους, στό: Βυζάντιο καί Σερβία κατά 

τον ΙΑ' αιώνα, ο.π., κυρίως σ. 152-153 καί 154 κ.έ. 

52. DJURIC, L'art des Paléologues et l'État serbe, ο.π., σ. 189-190.0 ΙΔΙΟΣ, L'art impérial serbe, ο.π., 

κυρίως σ. 30, 41 κ.έ. Πρβλ. καί τους τίτλους τοΰ Στέφανου Δουσάν σέ έγγραφα τής εποχής, 

π.χ. Actes serbes de Chilandar, No 40 (1348): "Stefan ν Christa Boga blagovernij car i 

samodrzac Srbljem i Grekom i Bâlgarom i Arbanasom" (= Στέφανος έν Χριστώ τω Θεώ 

ευσεβής τσάρος καί "αυτοκράτωρ" Σέρβων καί Ελλήνων καί Βουλγάρων καί Αλβανών). 

"Ας σημειωθή ότι ό όρος samodrzac, πού μεταφράζεται συνήθως "αυτοκράτωρ", δέν αντι

στοιχεί θεσμικά στό βυζαντινό τίτλο τοΰ αύτοκράτορος ή τοΰ λατινικοΰ imperator, άλλα 

δηλώνει απλώς τον ανεξάρτητο, τόν αυτεξούσιο ηγεμόνα. Πρβλ. MARIE NYSTAZOPOULOU-

PÉLÉKIDOU, La tradition post-byzantine et la présence de l'Hellénisme dans les Principautés 

danubiennes, στό: Relations Gréco-roumaines. Interculturalité et identité nationale, Κέντρο 

Νεοελληνικών Ερευνών /E.I.E., 'Αθήνα 2004, σ. 43, μέ τή βιβλιογραφία. 
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Αύτη την εποχή τών τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και τη σερβική Εκκλησία, έγινε προσπάθεια να τονιστή ή 
πίστη στην 'Ορθοδοξία- έτσι πολλαπλασιάζονται τα πορτραίτα των Σέρβων 
αγίων, άλλα και αγίων τοϋ Αγίου "Ορους καί της θεσσαλονίκης και 
ιεραρχών της 'Εκκλησίας της Άχρίδας. Ή τάση αυτή είχε αρχίσει ήδη τήν 
εποχή τοϋ Μιλούτιν άλλα τώρα αναπτύσσεται, καθώς το Σερβικό κράτος 
επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο σε εδάφη ελληνικά και ή 'Εκκλησία της 
Άχρίδας εντάχθηκε στή δικαιοδοσία της σερβικής 'Εκκλησίας. 'Επίσης 
εικονογραφούνται οικουμενικές σύνοδοι μαζί μέ τις σερβικές τοπικές συνό
δους, πού είχαν συγκληθή μέ σκοπό τήν οργάνωση της 'Εκκλησίας της 
Σερβίας. Τοπικές σύνοδοι είχαν καί παλαιότερα, επί Μιλούτιν, είκονογρα-
φηθή53. Τώρα όμως ή σύνθεση αναπτύσσεται περισσότερο καί προστίθενται 
οικουμενικές σύνοδοι, ακριβώς για να τονίσουν τον ορθόδοξο χαρακτήρα 
της σερβικής 'Εκκλησίας καί τους δεσμούς της μέ τήν αποστολική παράδο
ση54. "Ετσι στην εκκλησία τοϋ Άγιου Δημητρίου στο Pec μαζί μέ τις δύο 
πρώτες οικουμενικές συνόδους εικονίζεται ή ιστορική πρώτη τοπική σύνο
δος πού έθεσε τα θεμέλια της ανεξάρτητης σερβικής 'Εκκλησίας καί ή οποία 
συγκλήθηκε στο μοναστήρι της Zica άπό τον ιδρυτή της καί πρώτο αρχιεπί
σκοπο Άγιο Σάββα, μέ μέλη τους νεοεκλεγέντες Σέρβους επισκόπους. Σέ μια 
δεύτερη τοιχογραφία εικονίζεται σέ τοπική σύνοδο ό ιδρυτής της δυναστείας 
Στέφανος Νεμάνια να απονέμει τήν εξουσία στον δισέγγονο του Στέφανο 
Μιλούτιν, ένώ άπό ψηλά ό Χριστός ευλογεί. Ή παράσταση έχει στόχο να τονί
σει καί πάλι τήν πολιτική νομιμότητα καί τον πνευματικό δεσμό της οικογέ
νειας τών Νεμανιδών μέ τήν ορθόδοξη 'Εκκλησία, καί εκτελέστηκε μέ εντολή 
τοϋ Στέφανου Δουσάν, πιθανότατα τό 1345-655, δηλ. ακριβώς τήν εποχή πού 
θέλησε να εδραιώσει τήν ισχύ του μέ τήν στέψη του σέ αυτοκράτορα. 

Στο Ίδιο 'ιδεολογικό πλαίσιο εντάσσονται καί ανάλογες τοιχογραφίες σέ 
εκκλησίες στο Pec, Decani καί Matejic, όπως καί στην Άγια Σοφία Άχρίδας56, 
στις όποιες εικονίζεται ό Δουσάν καί μέλη της οικογένειας του μαζί μέ 
εκκλησιαστικούς, τον Άγιο Σάββα, τον πατριάρχη Ίωαννίκιο καί ιεράρχες, 

53. Π.χ. στον 'Άγιο 'Αχίλλειο στο Arilje (1293-95) εικονίζεται ή σύνοδος πού συγκλήθηκε άπό 
τον Στέφανο Νεμάνια κατά τών αιρετικών, βογομίλων ή καθολικών: πρβλ. WELMANS, Le 
portrait dans l'art des Paléologues, δ.π., σ. 116. 

54. Βλ. ToDic, Portraits des saints Syméon et Sava au XlVe siècle, δ.π., σ. 129-139 καί κυρίως σ. 
138. 

55. Πρβλ. D. OBOLENSKY, Ή βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Ή 'Ανατολική Ευρώπη, 500-1453, έλλην. 
μετάφρ., Θεσσαλονίκη 1991, τ. Β', σ. 734 καί εικ. 62 (βλ. καί σ. 735 κ.έ. άλλες απεικονίσεις της 
σερβικής δυναστείας). 

56. DJURIC, L'art impérial serbe, δ.π., σ. 38 κ.έ. καί 30. 
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μέ τα διάσημα της εξουσίας τους όμοια μέ του Βυζαντινού αυτοκράτορα και 

του οικουμενικού πατριάρχη αντίστοιχα. Οι παραστάσεις αυτές έχουν προ

φανή σκοπό να τονίσουν τις αρμονικές σχέσεις κράτους και 'Εκκλησίας και 

ταυτόχρονα να νομιμοποιήσουν τή στέψη τοΰ Δουσάν και να εξάρουν τη 

μεγάλη σημασία της. Την ϊδια συμβολική σημασία υπηρετούν και τα πορ

τραίτα του Στέφανου Δουσάν, πού εκφράζουν τή δύναμη του τσάρου και 

τονίζουν τή θεία προέλευση της εξουσίας του. 'Από αυτά το πιο αντιπροσω

πευτικό, μέ τον Χριστό να επιστέφει, ιστορήθηκε στο μοναστήρι του Lesnovo 

γύρω στο 1349 καί αποτυπώνει μέ ιδιαίτερη ένταση τήν ισχυρή προσωπικό

τητα του πιο σημαντικοί) Σέρβου ηγεμόνα. 

Μετά το θάνατο του Δουσάν (1355), ή τουρκική απειλή προκάλεσε νέα 

προσέγγιση ανάμεσα στο Βυζάντιο καί τα σερβικά κράτη πού προήλθαν 

από τή διάσπαση της αυτοκρατορίας του. Αυτό είχε σαν συνέπεια τήν 

επανασύνδεση μέ τις καλλιτεχνικές τάσεις της βυζαντινής τέχνης. Στα τέλη 

του Μου, καί τις αρχές του 15ου αι. μέ τήν προέλαση των Τούρκων, τό σερ

βικό πολιτιστικό κέντρο μετατοπίστηκε βορειότερα, στην περιοχή τοΰ 

Μοράβα. Τό οδυνηρό συναίσθημα οτι προσεγγίζει τό τέλος δημιούργησε 

έκεϊ τήν καλλιτεχνική κίνηση πού ονομάστηκε "σχολή τοΰ Μοράβα" και 

εξέφραζε σέ υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο έναν εκλεπτυσμένο μυστικισμό 

καί όλη τήν ευαισθησία καί τήν ανησυχία για τήν επερχόμενη σκλαβιά. Ή 

εκμετάλλευση των μεταλλείων αργύρου και χαλκού τοΰ Ρούτνικ έδωσε τα 

υλικά μέσα για τήν εκτέλεση εκεί σημαντικών έργων, ενώ ή εγκατάσταση 

Ελλήνων λογίων καί καλλιτεχνών προερχόμενων κυρίως από τήν 

Μακεδονία, πού μετανάστευσαν για να αποφύγουν τήν τουρκική κατάκτη

ση, συνέδεσε ξανά τήν καλλιτεχνική δημιουργία μέ τήν παλαιολόγεια τεχνο

τροπία. Κατά τους ειδικούς, οι καλλιτέχνες ιδρυτές της σχολής τοΰ Μοράβα 

πρέπει να κατάγονταν άπό τή Θεσσαλονίκη57. Από τα πιο σημαντικά 

μνημεία είναι ή μοναστηριακή εκκλησία της Resava (Manasija), πού κτίστηκε 

καί εικονογραφήθηκε μεταξύ 1407 καί 1418. Ό ιδρυτής της μονής, δεσπότης 

Στέφανος Λαζάρεβιτς (1402-1427), εικονίζεται εδώ μέ τα διάσημα του αντί

στοιχου βυζαντινού αξιώματος καί φορεί ένδυμα πού κοσμούν βυζαντινοί 

δικέφαλοι αετοί, ενώ από ψηλά άγγελοι τοΰ τείνουν τό ξίφος καί τό ακόντιο 

καί ο Χριστός ευλογεί. Ό συμβολισμός είναι κι έδώ εύγλωττος: τονίζεται ή 

σύνδεση μέ τή βυζαντινή παράδοση καί ή εκ Θεοΰ εξουσία τοΰ δεσπότη καί 

ταυτόχρονα προβάλλεται ή πίστη οτι μέ τή θεϊκή ευλογία καί προστασία ό 

Σέρβος δεσπότης θα νικήσει τους εχθρούς τής χώρας του58. Ανάμεσα στις 

57. Ό.π.,σ.55. 
58. Για τή σχολή τοΰ Μοράβα, το μοναστήρι τής Ρεσάβα, κέντρο φιλολογικό καί καλλιτεχνικό, 
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τοιχογραφίες πού απηχούν την κρισιμότητα της εποχής επισημαίνω ιδιαίτερα 
τις εκφραστικές, γεμάτες χάρη συχνές παραστάσεις μέ τους στρατιωτικούς 
αγίους (ε'ικ. ΙΟ)59, πού εκφράζουν την ύστατη ελπίδα οτι μέ την υπερβατική 
προστασία τους θα σωθή ή χώρα από τον επερχόμενο τουρκικό κίνδυνο. 

Στή Βουλγαρία τον 14ο αι., κατά τή βασιλεία του ικανού ηγεμόνα Ίβάν-
Άλεξάνδρου (1331-1371) παρατηρείται γενικότερη ανάκαμψη τού κράτους, 
πού έδωσε τή δυνατότητα σε μια αξιόλογη καλλιτεχνική δραστηριότητα. 
Είναι γνωστό τό αυτοκρατορικό σκριπτώριο μέ τήν πλούσια παραγωγή χει
ρογράφων, ιστορημένων μέ θαυμάσιες μικρογραφίες, πού αποδίδονται σέ 
"Ελληνες καλλιτέχνες60. Δυστυχώς ή γνώση μας για τή μνημειακή ζωγραφική 
αυτής της εποχής είναι σχετικά περιορισμένη, γιατί πολλά μνημεία κατα
στράφηκαν άπό τους Τούρκους, πού μετά τήν κατάκτηση (1393,1396) εγκα
ταστάθηκαν αθρόοι στην εύφορη χώρα και συχνά χρησιμοποίησαν υλικά 
άπό τα μνημεία γιά τις οικοδομές τους61. Στις τοιχογραφίες πού διασώθηκαν 
σέ εκκλησίες της επαρχίας διακρίνεται ένας αφηγηματικός ρεαλισμός πού 
πηγάζει άπό μια λαϊκότερη τέχνη. 'Αντίθετα, στις εκκλησίες πού ιστορήθη
καν μέ πρωτοβουλία τού τσάρου ή αξιωματούχων της αυλής, οι όποιοι είχαν 
τή δυνατότητα νά ενημερώνονται γιά τις εξελίξεις τής βυζαντινής τέχνης, οι 
τοιχογραφίες μέ τήν επιμελημένη εκτέλεση φέρουν έντονη τήν επίδραση τής 
Κωνσταντινούπολης, όπως στον τροϋλλο και τήν αψίδα τού Αγίου 
Γεωργίου στή Σόφια και στον 'Άγιο Πέτρο και Παύλο στο Βέλικο Τίρνοβο, 
πού ή τεχνοτροπία τους θυμίζει τις τοιχογραφίες τής 'Οδηγήτριας και τής 
Περιβλέπτου στο Μυστρά. Τήν επίδραση τής Βασιλεύουσας μαρτυρούν και 
οι ελάχιστες τοιχογραφίες πού έχουν διασωθή άπό τα ενδιαφέροντα μνημεία 
τού Μου αι. στή Μεσημβρία62, όπως και οι τοιχογραφίες στή βραχώδη εκκλη
σία τού Ίβάνοβο, πού έγιναν μέ εντολή τού Ίβάν-Άλεξάνδρου και οφείλο
νται στον χρωστήρα αξιόλογου βυζαντινού ζωγράφου63. 

Τό πιο σημαντικό έργο αυτής τής εποχής είναι ή νέα εικονογράφηση στο 

και τήν εικονογράφηση βλ. DJURIC, L'art impérial serbe, δ.π., σ. 27 κ.έ., 51,55. Πρβλ. WELMANS, 

Le portrait dans l'art des Paléologues, ο.π., σ. 113, DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, ο.π., σ. 416-

417. OBOLENSKY, Ή βυζαντινή Κοινοπολιτεία, τ. Β', δ.π., ο. 569-570. 

59. MÜLLER, Fresques célèbres, ο.π., σ. 125. 

60. DJURIC, L'art impérial serbe, δ.π., σ. 49. 

61. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, δ.π., σ. 417. 

62. Βλ. V. GJUZELEV, Mesembria durant le XlVe siècle: histoire, population et monuments, στό: 

Ό Μανονήλ Πανσέληνος και ή εποχή τον, 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών /Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 

1999, κυρίως σ. 155-157, μέ τή βιβλιογραφία. 

63. Α. GRABAR, Les fresques d'Ivanovo et l'art des Paléologues, Byzantion 25-27 (1957) 581-590. 
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όστεοφυλάκιο του Backovo, πού χρονολογείται μεταξύ 1344 και 1363, κατά 

την τελευταία δηλ. ανάκτηση της περιοχής, οπότε το μοναστήρι εξελίχθηκε 

σέ σημαντικό πολιτιστικό κέντρο. 'Από το σύνολο των τοιχογραφιών επιση

μαίνω τή σύνθεση στις κόγχες (άλλοτε παράθυρα πού τοιχίστηκαν) του 

όστεοφυλακίου, όπου εκφράζεται εύγλωττα ή πολιτική ιδεολογία τού τσά

ρου. Συγκεκριμένα, ό Ίβάν-Άλέξανδρος εικονίζεται μέ στολή και τα σύμβο

λα τής εξουσίας όμοια μέ βυζαντινού αυτοκράτορα, ένώ δύο 'Άγγελοι τοπο

θετούν το στέμμα στην κεφαλή του και ή Θεοτόκος επιστέφει (είκ. 11). Ή 

παράσταση εκφράζει κι εδώ τήν κρατική ιδεολογία τής εκ Θεού εξουσίας, 

όπως στις αντίστοιχες παραστάσεις τής Σερβίας τον 14ο αι. Ή επιγραφή 

(τώρα τελείως σβησμένη), γραμμένη ελληνικά, φαίνεται ότι εξέφραζε τις 

αυτοκρατορικές επιδιώξεις τού Βούλγαρου τσάρου: "Ίω(άννης) εν 

Χ(ριστ)ω τω Θεώ ευσεβής βασιλεύς και αυτοκράτωρ των Βουλγάρων και 

των Ρωμαίων Αλέξανδρος". Δίπλα εικονίζεται ό 'Άγιος 'Ιωάννης Θεολόγος, 

"σύμβολο τής χριστιανικής σοφίας καί πάτρωνας τού τσάρου", και απένα

ντι ό ''Άγιος Κωνσταντίνος, θεμελιωτής τού χριστιανισμού στό Βυζάντιο, και 

ή Άγια Ελένη, δύο "πρότυπα τού ιδανικού χριστιανού ηγεμόνα". Ειδικότε

ρα, ή απεικόνιση του Μεγάλου Κωνσταντίνου επιχειρεί να συνδέσει τον 

Βούλγαρο ηγεμόνα μέ τήν παράδοση τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, τάση 

πού διαπιστώνεται και σέ χωρίο ενός Ψαλτηρίου, πού εκτελέστηκε στή 

Βουλγαρία το 1337 καί όπου ò Ίωάννης-Άλέξανδρος χαρακτηρίζεται "για 

τήν πίστη καί τήν ευσέβεια του" "νέος Κωνσταντίνος", ένώ σέ ενα άλλο κεί

μενο ονομάζεται "νέος Δαυίδ". Καί εδώ επαναλαμβάνονται οι ίδιοι χαρα

κτηρισμοί πού απηχούν τήν ίδια ιδεολογική αντίληψη καί τις Ίδιες πολιτικές 

επιδιώξεις. Στις κάτω κόγχες τοϋ κτηρίου εικονίζονται οι ιδρυτές τής μονής 

καί οι παλαιότεροι διακοσμητές τού όστεοφυλακίου: ό κτήτορας Γρηγόριος 

Πακουριανός καί ό αδελφός του Άπάσιος, καθώς καί οι δύο μοναχοί 

Γεώργιος καί Γαβριήλ, στους οποίους προφανώς οφείλεται ή διακόσμηση 

τού τέλους τού 12ου αι. Αυτές οι παραστάσεις έχουν για στόχο να τονίσουν 

τή συνέχεια στή χορηγική παράδοση τής μονής, παρά τις μεγάλες πολιτικές 

διακυμάνσεις64. Το σύνολο επιχειρεί να εκφράσει στή γλώσσα τής τέχνης τήν 

εικόνα ενός ηγεμόνα πιστού στην ορθόδοξη παράδοση, τοϋ οποίου ή εξου

σία πηγάζει από τον Θεό, μέ σαφείς επιδιώξεις κυριαρχίας στους 

"Ρωμαίους", δηλ. στό Βυζαντινό κράτος, σέ μιά εποχή μεγάλης πολιτικής 

κάμψης τού Βυζαντίου. 

64. Όσα αναφέρω για τήν εικονογράφηση τοϋ όστεοφυλακίου τον 14ο αι. βασίζονται στο πρό
σφατο συλλογικό έργο τών BAKALOVA - KOLAROVA - POPOV - TODOROV, The Ossuary of the 

Bachkovo Monastery, ο.π. (σημ. 9) και κυρίως στή μελέτη της BAKALOVA, Images of the 14th 

Century, κεφ. VI, σ. 117-123. 
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Στη Ρουμανία ή μνημειακή ζωγραφική εμφανίζεται μετά τήν ίδρυση των 

ηγεμονιών τον 14ο αι., οπότε διαμορφώθηκε το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο 

και δόθηκαν οι υλικές δυνατότητες για τήν καλλιτεχνική δημιουργία65, δρα

στηριότητα πού συνεχίστηκε με εντονότερους ρυθμούς τους επόμενους αιώνες. 

Ή εικονογράφηση τών εκκλησιών της Βλαχίας και της Μολδαβίας, πέρα άπό 

τα καθαρώς θρησκευτικά θέματα, επηρεάστηκε καίρια από τους αγώνες τών 

Ρουμάνων ηγεμόνων εναντίον τών 'Οθωμανών, άλλα και άπό τήν προσπάθεια 

τους να ενισχύσουν το κύρος της εξουσίας τους υπό τήν επίδραση της βυζα

ντινής κρατικής ιδεολογίας. Ή τεχνοτροπία και ή θεματική στην εικονογράφη

ση δέχθηκαν τήν ισχυρή επίδραση της τέχνης της Κωνσταντινούπολης και τών 

γειτονικών ορθόδοξων χωρών, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. 

Το παλαιότερο πολύ αξιόλογο μνημείο της Βλαχίας είναι ή ηγεμονική 

εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Curtea de Arges, πού κτίστηκε το 1351-

52 και ιστορήθηκε γύρω στο 1364-66. Ή Curtea de Arges αποτελούσε τότε 

σημαντικό κέντρο πολιτικό και εκκλησιαστικό: ήταν ή έ'δρα του ηγεμόνα, 

όπως και τού μητροπολίτη μετά τήν αναγνώριση άπό το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο της 'Εκκλησίας της Βλαχίας ως ανεξάρτητης μητρόπολης 

(1359). Οι τοιχογραφίες τού Άγιου Νικολάου αποτελούν ένα άπό τα πιο 

σημαντικά σύνολα παλαιολόγειας τέχνης στή Ρουμανία και εκφράζουν τον 

βαθύ ανθρωπισμό της παλαιολόγειας αναγέννησης. 'Εκτελέστηκαν, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος, άπό Έλληνες ζωγράφους, όπως δείχνουν και οι ελλη

νικές επιγραφές, καί εμπνέονται άπό τα ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας. 

'Επισημαίνω τήν παράσταση τού ηγεμονικού ζεύγους πού εικονίζεται σύμ

φωνα με τό βυζαντινό τυπικό. 

Λίγα χρόνια αργότερα κτίστηκε ή μοναστηριακή εκκλησία στην Cozia 

(1388). Στις τοιχογραφίες της είναι έκδηλη ή τάση εκλεπτυσμένου μυστικι

σμού, πού παραπέμπει στή σχολή τού Μοράβα66. Ό κτήτορας της μονής 

Mircea ό Παλαιός, Mircea eel Bâtrin (1386-1418), πού πολέμησε γενναία 

εναντίον τών Τούρκων στή μάχη της Νικόπολης (1396), εικονίζεται στην 

αφιερωτική τοιχογραφία με ενδυμασία πού μιμείται δυτικά πρότυπα, φορεί 

όμως πορφυρά υποδήματα μέ τον δικέφαλο αετό. Τό στοιχείο αυτό επανα

λαμβάνεται καί σε μεταγενέστερα πορτραίτα του καί αποτελεί μια πρώτη 

προσπάθεια αποτύπωσης στην τέχνη της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας 

καί της βυζαντινής κληρονομιάς, τάση πού τότε αρχίζει να διαμορφώνεται 

στην Βλαχία67. Αυτή τήν εποχή εξ άλλου αποκρυσταλλώνεται καί ή ιεραρχία 

65. Πρβλ. OBOLENSKY, Ή βυζαντινή Κοινοπολιτεία, τ. Β', δ.π., σ. 570. 

66. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, δ.π., ο. 419. 

67. Πρβλ. ST. BREZEANU, A Byzantine Model for Political and State Structure in Southeastern 
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στην ηγεμονική αυλή και δημιουργούνται αξιώματα πού ακολουθούν στην 
ορολογία και στο περιεχόμενο βυζαντινά πρότυπα68. 

Μετά τήν 'Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ή βυζαντινή παράδοση, 
ενισχυμένη από τήν ισχυρή παρουσία της ορθόδοξης Εκκλησίας και τού 
ελληνικού στοιχείου, σφράγισε τήν πολιτική ιδεολογία των Ρουμάνων 
ηγεμόνων. Με τήν υποδούλωση από τους Τούρκους των γειτονικών ορθό
δοξων κρατών, της Βουλγαρίας και της Σερβίας, οι βοεβόδες της Βλαχίας 
καί της Μολδαβίας ήταν οι μόνοι Βαλκάνιοι ορθόδοξοι ηγεμόνες με ημιαυ
τόνομο καθεστώς (από το 1513) και διεκδικούσαν, καθένας για λογαριασμό 
του, τή βυζαντινή κληρονομιά στην οικουμενική της διάσταση69. Ή βυζα
ντινή αντίληψη της εξουσίας εκφράστηκε εύγλωττα οχι μόνον στην εικονο
γράφηση τών εκκλησιών αλλά καί στις γραπτές πηγές, στην τιτλοφορία τών 
ηγεμόνων καί στην πολιτική πρακτική70. 

Στή Βλαχία ο αγώνας εναντίον τών Τούρκων καί ή βυζαντινή κρατική 
ιδεολογία αποτυπώθηκαν εντυπωσιακά στην τέχνη τήν εποχή τού ηγεμόνα 
Neagoe Basarab (1512-1521), πού υποστήριξε θερμά τήν καλλιτεχνική δημι
ουργία καί αναδείχθηκε σε προστάτη τών υπόδουλων ορθοδόξων χρι
στιανών. Με εντολή του κτίστηκε στην Curtea de Arges ή μοναστηριακή 
εκκλησία (1512-1517), ένα άπό τα ωραιότερα μνημεία της Ρουμανίας71. Ή 
μεγαλοπρεπής τελετή τών εγκαινίων της εκκλησίας το 1517, πού μέ τήν 
παρουσία τού οικουμενικού πατριάρχη, τεσσάρων Ελλήνων μητροπολιτών, 
τού πρώτου καί ηγουμένων τού Άγιου Όρους προσέδωσε συμβολική σημα
σία στην τελετή, παραπέμποντας σέ αντίστοιχα εγκαίνια στή Βασιλεύουσα, 

Europe between the Thirteenth and the Fifteenth Centuries, στό: Politics and Culture in 
Southeastern Europe, Bucarest 2001, κυρίως σ. 88, όπου όμως, κατά τον συγγραφέα, ή χρήση 
του δικέφαλου άετοΰ άπό τον Mircea εκφράζει τις βλέψεις του Βλάχου ηγεμόνα έπ'ι της 
Δοβρουτσάς, περιοχής τήν οποία διοικούσε ως τότε ό δεσπότης Dobrotitsa. Πρβλ. R. 
THEODORESCU, Autour de la "despoteia" de Mircea l'Ancien, στό: Actes du XlVe Congrès 
International des Etudes Byzantines, Bucarest 1971, Bucarest 1975, σ. 625-635, έπανεκδ. Ο 
ΙΔΙΟΣ, Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est Européenne, Bucarest 1999, σ. 
251-266 καί κυρίως σ. 257, σέ συνάφεια μέ τον βυζαντινό τίτλο του "δεσπότη", πού πήρε τότε 
ό Mircea. 

68. Πρβλ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Βυζαντινή ορολογία στή διοίκηση καί τήν οικονομία 
τών Μεσαιωνικών Βαλκανικών Κραττών, ο.π. (σημ. 29), κυρίως σ. 616-617. 

69. D. NASTASE, L'héritage impérial byzantin dans l'art et l'histoire des pays Roumains, 
(Fondation Européenne Dragan), Milan 1976, σ. 13-14. R NASTUREL, Considérations sur l'idée 
imperiale chez les Roumains, Byzantina 5 (1973) 397-413. 

70. Πρβλ. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU, La tradition post-byzantine, ο.π., σ. 41-47, μέ τή βιβλιο
γραφία. 

71. Βλ. γενικά O.TAFRALI, Monuments byzantins de Curtea de Arges, Paris 1931. 
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είναι ενδεικτική της πολιτικής ιδεολογίας τού Βλάχου ηγεμόνα, πού είχε 

δημιουργήσει γύρω του μιά "βυζαντινή αυλή"7 2. Στο εσωτερικό της εκκλη

σίας φαίνεται οτι υπήρχε έ'να εμβληματικό σύνολο εικόνων στρατιωτικών 

αγίων, πού τώρα έχει χαθή, καί στην εξωτερική όψη τοιχογραφίες μέ σαφή 

άντι-όθωμανικό πνεύμα. Ό ϊδιος ό βοεβόδας εικονίζεται μέ ένδυμα βυζα

ντινών αυτοκρατόρων διακοσμημένο μέ τον δικέφαλο αετό. Αυτή ή προ

βολή στην τέχνη της βυζαντινής κληρονομιάς βρίσκει τή θεωρητική της στή

ριξη στις "Διδαχές" τού Neagoe προς τον γιό του Θεοδόσιο (Invâtâturile lui 

Neagoe Basarab câtre fiul sâu Theodosie) -έργο πού παραπέμπει στό "Προς 

τον ϊδιον Υίόν Ρωμανόν" τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου-, και τήν 

εφαρμογή της στή γενικότερη πολιτική καί τήν τιτλοφορία τών ηγεμόνων, 

στό τελετουργικό τής 'Εκκλησίας καί στό τυπικό τής αυλής τής Βλαχίας73. 

Στή Μολδαβία ή καλλιτεχνική δημιουργία αρχίζει να αναπτύσσεται μετά 

τήν πτώση τού Βυζαντίου, κατά το δεύτερο μισό τού 15ου καί τις αρχές τού 

16ου αι., καί παρουσιάζει μεγάλη άνθηση καί πρωτοτυπία τήν εποχή τοΰ 

Στεφάνου Γ τού Μεγάλου, Stefan III eel Mare (1457-1504) - υπέρμαχου μιας 

χριστιανικής σταυροφορίας εναντίον τών αλλοθρήσκων - όπως καί τού γιου 

του Petru Rares (1527-1538,1541-46). Αυτή τήν εποχή τών αγώνων εναντίον 

τών 'Οθωμανών για τήν ανεξαρτησία τής χώρας, οι Ρουμάνοι ηγεμόνες 

ακολουθούν μέ συνέπεια μιά πολιτική οικονομικής στήριξης τών εκκλησια

στικών ιδρυμάτων καί ενίσχυσης τού κύρους τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας 

συμμάχου τους στην άμυνα κατά τού κατακτητή. Άπό τα πιο σημαντικά 

έργα μνημειακής ζωγραφικής είναι ή μοναστηριακή εκκλησία αφιερωμένη 

πολύ συμβολικά στον στρατιωτικό Άγιο Γεώργιο στό Voronef (1488), οπού 

εικονίζεται ό ιδρυτής τής μονής Στέφανος μαζί μέ τήν οικογένεια του να 

προσφέρει ομοίωμα τής εκκλησίας στον ένθρονο Χριστό, ό όποιος έχει στα 

δεξιά του τον Άγιο Γεώργιο. Παρά τα εμφανή δυτικότροπα στοιχεία ή όλη 

σύνθεση καί τα ενδύματα τών ηγεμόνων ακολουθούν πρότυπα βυζαντινά74. 

72. Γιά τα εγκαίνια τής εκκλησίας βλ. Ε. STANESCU, Byzance et les Pays Roumains aux IXe-XVe 
siècles, στό: Actes du XlVe Congrès International des Etudes Byzantines, Bucarest 1971, I, 
Bucarest 1974, κυρίως σ. 431. D. NASTASE, L'idée impériale dans les pays roumains et "le 
crypto-empire chrétien" sous la domination ottomane. État et importance du problème, 
Σύμμεικτα 4 (1981), κυρίως σ. 218. Πα τήν πολιτική 'ιδεολογία τοΰ Neagoe, βλ. δ.π., κυρίως 
σ. 226-227, μέ τή βιβλιογραφία. 

73. Βλ. NASTASE, L'héritage impérial byzantin, ο.π., κυρίως σ. 17-18. Πα τήν δυναστική αντίληψη 
πού εκφράζεται στην τέχνη, στα εικονογραφικά προγράμματα τών εκκλησιών, βλ. R. 
THEODORESCU, Mentalité nobiliaire et art valaque à la fin du XVIIe siècle: le narthex de Hurezi, 
στό: Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est Européenne, ο.π., No 19, σ. 355-363. 

74. Πρβλ. OBOLENSKY, Ή βυζαντινή Κοινοπολιτεία, τ. Β', δ.π., σ. 571,738 καί είκ. 77. 
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Γενικά ή εικονογράφηση των εκκλησιών, πού κτίστηκαν έπί Στεφάνου 

τοϋ Μεγάλου και του Πέτρου Rares, επηρεάζεται από την πολιτική κατά

σταση: οι τοιχογραφίες διαπνέονται άπο έντονο πολεμικό, άντι-όθωμανικό 

πνεϋμα, πού εκφράζεται μέ ποικίλους τρόπους και συμβολισμούς. Άπο τις 

πιο χαρακτηριστικές και προσφιλείς παραστάσεις είναι ή μεγάλων διαστά

σεων απεικόνιση της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης άπό τους 

Τούρκους, πού πιθανώς παραπέμπει στη μακρόχρονη πολιορκία της 

Βασιλεύουσας από τον σουλτάνο Βαγιαζήτ Ά (τέλη τοϋ 14ου-άρχές 15ου 

αι.) (ε'ικ. 12). Είναι χαρακτηριστικό οτι ή παράσταση αύτη εικονίζεται 

πάντοτε κάτω από την εικονογράφηση τών 24 οϊκων τοϋ 'Ακάθιστου 

"Υμνου. Ό συμβολισμός είναι σαφής: ή Θεοτόκος, ή "Υπέρμαχος 

Στρατηγός", πού υμνείται στον 'Ακάθιστο "Υμνο, γιατί έσωσε την Πόλη από 

τους Άβάρους το 626, θα δώσει και τώρα στή Μολδαβία τή νίκη κατά τών 

απίστων Τούρκων. Παράλληλα ή παράσταση αυτή προβάλλει τον ηγεμόνα 

Στέφανο, (αυτόν τον "athleta Christi",) ως διάδοχο τών "χριστιανών 

αυτοκρατόρων" τοϋ Βυζαντίου75. Το στοιχείο αυτό τονίζεται μέ μεγάλη 

σαφήνεια σέ τοιχογραφία της εκκλησίας τοϋ Τιμίου Σταύρου στο Pâtrâirfi, 

στα περίχωρα της Suceava, πρωτεύουσας τότε της Μολδαβίας. Στην εντυ

πωσιακή αυτή παράσταση, πού εκτελέστηκε τό 1487, δηλ. μετά τις εκστρα

τείες τών Τούρκων κατά της Μολδαβίας καί της Δοβρουτσάς (1484 κέ.), 

εικονίζεται ό Μέγας Κωνσταντίνος να ορίζει ως διάδοχο του τον Στέφανο, 

πού έ'τσι προβάλλεται ώς "Νέος Κωνσταντίνος", πού θα ανακτήσει τήν 

Πόλη. Ή παράσταση συνεχίζεται μέ μια ομάδα έφιππων στρατιωτικών 

άγιων, πού έχουν έπί κεφαλής πάλι τον Μέγα Κωνσταντίνο, και πηγαίνουν 

σέ πόλεμο - άμεσος συμβολισμός τοϋ αγώνα τών Μολδαβών εναντίον τών 

Τούρκων (ε'ικ. 13)76. 

Ό γιος τοϋ Στέφανου Petru Rares συνέχισε τήν πολιτική τοϋ πατέρα του, 

υποστήριξε θερμά τήν παιδεία καί τήν τέχνη και κόσμησε τις εκκλησίες της 

χώρας μέ σημαντικά έργα μνημειακής ζωγραφικής: τήν εκκλησία τοϋ Άγιου 

Γεωργίου στή Suceava (1522), τήν εκκλησία τοϋ Humor (1535), της Moldovrfa 

75. Πρβλ. NASTASE, L'héritage impérial byzantin, ο.π., σ. 8-9· βλ. καί ε'ικ. 4, οπού ή ϊδια παράστα
ση άπό τή λίγο μεταγενέστερη (1530) μοναστηριακή εκκλησία της Moldoviça. Ή ταύτιση μέ 
τήν πολιορκία τοϋ Βαγιαζήτ, ο.π., σ. 14. 

76. Ό.π., σ. 10 και είκ. 7. Πρβλ. Α. GRABAR, Les Croisades de l'Europe orientale dans l'art, στό: 
Mélanges Charles Diehl, II, Paris 1931. R. THEODORESCU, Art et politique dans les Pays 
Roumains aux XVe - XVIIe siècles, στό: Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est 
Européenne, ο.π., No 14, κυρίως σ. 299-300. Ή αφιέρωση της εκκλησίας στον Τίμιο Σταυρό 
είναι γενικά σπάνια και πρέπει να συναφθή μέ τήν απεικόνιση τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
καί μέ τήν πολιτική πού επιχειρεί να προβάλει ό Στέφανος ό Μέγας. 
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(1537) και κυρίως τη δεύτερη προσθήκη στην εκκλησία του Vorone{ (1547). 
Όλες οι τοιχογραφίες πού κοσμούν το εσωτερικό και το εξωτερικό των μνη
μείων (ή εξωτερική εικονογράφηση των εκκλησιών αποτελεί χαρακτηρι
στικό της μνημειακής ζωγραφικής τής Μολδαβίας77) είναι υψηλής τέχνης και 
ακολουθούν στην τεχνοτροπία και τή θεματική τήν παλαιολόγεια παράδο
ση με επιδράσεις άπο τήν λαϊκή τέχνη τής χώρας. Στή νεώτερη προσθήκη 
τοΰ 1547 στο Vorone^ εικονογραφούνται μέ θαυμαστή δεξιοτεχνία οι εξωτε
ρικοί τοίχοι τού μνημείου μέ θέματα δογματικά και απόκρυφα και συχνά 
εκφράζουν έ'να πολεμικό, άντι-όθωμανικό πνεύμα78. Πολύ χαρακτηριστική 
είναι ή εικονογράφηση τής Δευτέρας Παρουσίας, οπού μεταξύ τών αμαρ
τωλών εξέχουσα θέση έχουν οι Τούρκοι (είκ. 14) - στοιχείο πού έκανε τό 
θέμα αυτό ιδιαίτερα προσφιλές στή ζωγραφική τής Μολδαβίας, σέ μνημειώ
δεις συνθέσεις πού αναπτύσσονται στους εξωτερικούς τοίχους τών εκκλη
σιών79. 

Στή σύντομη αυτή παρουσίαση ανέφερα ορισμένα μόνο έργα μνημειακής 
ζωγραφικής από το πλούσιο ρεπερτόριο τής εποχής, αυτά κυρίως πού είναι 
ενδεικτικά συγκεκριμένης κρατικής ιδεολογίας και ιστορικής συγκυρίας και 
πού συνδέονται μέ τή βυζαντινή παράδοση. Άπο τή μελέτη τών έργων δια
πιστώνεται μέ σαφήνεια οτι ή ίδρυση τών νέων Βαλκανικών κρατών, μέ το 
σταθερό πλαίσιο και τα υλικά μέσα πού παρείχαν, ευνόησε τήν καλλιτεχνική 
δημιουργία και τήν επικοινωνία μέ τα καλλιτεχνικά κέντρα τού Βυζαντίου 
και οτι τα ιστορικά γεγονότα, οι πολιτικές συνθήκες, γενικές και τοπικές, οι 
πνευματικές τάσεις και τα θρησκευτικά κινήματα επηρέασαν καθοριστικά 
τήν καλλιτεχνική έκφραση καί τήν επιλογή τών θεμάτων. Για τή σωστή 
επομένως ερμηνευτική προσέγγιση τών παραστάσεων είναι απαραίτητη ή 
ένταξη τους στο ιστορικό καί ιδεολογικό τους πλαίσιο. 

Ένώ ή αρχιτεκτονική στις Βαλκανικές χώρες ενσωμάτωσε στοιχεία δυτι
κά, γοτθικά καί ρωμανικά, καί εθνικά καί τοπικά χαρακτηριστικά80, ή μνη-

77. Πα τό θέμα, τήν απαρχή καί τήν εξέλιξη του βλ. NASTASE, L'héritage impérial byzantin , ô.Jt., 
κυρίως σ. 4 κ.έ., 7-8. 

78. D. NASTASE, Ideea imperiala in tarile romàne. Geneza si evolutia ei in raport cu vechea artâ 
romaneascâ (secolele XIV-XVI) [Fondation Européenne Dragan, 9], Athènes 1972, σ. 7. 

79. NASTASE, L'héritage impérial byzantin, ο.π., ο. 9 καί είκ. 5 καί 6. 
80. Για τις ποικίλες επιδράσεις στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική βλ. χαρακτηριστικά τον 

πατριαρχικό ναό τοΰ Pec (13ος αι.) καί τήν εκκλησία της Gracanica (1313-1321), όπου 
κυριαρχεί ό βυζαντινός ρυθμός (SL. CURCIC, Gracanica, Kings Milutin's Church and its Place 
in Late Byzantine Architecture, The Pensylvania State University Press 1979)· τή βασιλική 
εκκλησία τής Studenica (13ος αι.), όπου συνυπάρχουν βυζαντινά καί τοπικά αρχιτεκτονικά 
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μειακή ζωγραφική ακολούθησε σταθερά βυζαντινά πρότυπα στην τεχνο

τροπία, το τυπικό και τα εικονογραφικά προγράμματα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις "Ελληνες ήταν οι ζωγράφοι πού εκτέλεσαν τήν εικονογράφηση 

και διέδωσαν έκεΐ τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις πνευματικές τάσεις, 

όπως διαμορφώνονταν στην Κωνσταντινούπολη, στο ΕΆγιον Ό ρ ο ς , στή 

Θεσσαλονίκη και σε άλλα ελληνικά κέντρα, και εκπαίδευσαν ή ενέπνευσαν 

ντόπιους καλλιτέχνες πού συνέχισαν το έ'ργο τους, με μεγαλύτερη ή μικρό

τερη πρωτοτυπία και ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις των καιρών. 

Ή κινητικότητα όμως των καλλιτεχνών και ή άμεση ή όχι καλλιτεχνική 

ενημέρωση σέ κάθε Βαλκανική χώρα καθορίστηκαν κάθε φορά από τα 

πολιτικά γεγονότα. 

Ή μνημειακή ζωγραφική, τέχνη κατ' εξοχήν θρησκευτική, αποτυπώθηκε 

σέ ναούς, μοναστήρια και μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα. Τα περισσότερα 

έργα, αν οχι ολα, εκτελέστηκαν με τή χορηγία, υποστήριξη και πρωτοβουλία 

ηγεμόνων, ιεραρχών ή ανωτέρων αξιωματούχων, κινούμενων ή άπό 

ευλάβεια και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ή γιά να εκφράσουν τήν ευγνωμο

σύνη τους προς το θείο και να ζητήσουν τή θεϊκή προστασία, ή γιά να αντα

ποκριθούν στο θρησκευτικό συναίσθημα τοΰ λαού και να εξασφαλίσουν τήν 

υποστήριξη της 'Εκκλησίας, πού αποτελούσε σημαντικότατο στήριγμα τού 

κράτους. Ή μνημειακή ζωγραφική υπήρξε όμως και ένα πολύ αποτελεσμα

τικό μέσο έκφρασης της πολιτικής ιδεολογίας της εκάστοτε εξουσίας, έ'να 

ισχυρό μέσο προπαγάνδας. Ή πολιτική ιδεολογία τών Βαλκανίων ηγεμόνων 

επηρεάστηκε βαθιά άπό τήν κρατική θεωρία τοΰ Βυζαντίου και εκφράστη

κε στην τέχνη, όπως και στην τιτλοφορία και στο τυπικό της αυλής, μετά τήν 

ισχυροποίηση τού κράτους σέ κάθε χώρα. 

Παρά τή διαφορά στο χρόνο και στις ιστορικές συνθήκες πού καθόρισαν 

τήν ιστορική πορεία κάθε Βαλκανικού λαού, παρά τήν τυχόν διαφορά στον 

τρόπο έκφρασης και τους συμβολισμούς πού απηχούν τους στόχους της 

ηγεσίας και τήν εκάστοτε Ιστορική πραγματικότητα, διαπιστώνονται στην 

τέχνη, όπως και σέ άλλες όψεις τοΰ δημόσιου και ιδιωτικού βίου τών λαών 

της χερσονήσου τοΰ Αϊμου, ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, πού πηγάζουν 

άπό τήν πολιτική και πολιτιστική παράδοση τού Βυζαντίου. 

Αυτή ή καλλιτεχνική παράδοση συνέχισε και μετά τήν Άλωση να έπηρε-

στοιχεΐα- τήν εκκλησία της Mileseva (13ος αι.), πού ακολουθεί τοπική και δυτική τεχνοτρο
πία και της Decani (14ος αι.), που συνδυάζει τον ρωμανικό και γοτθικό ρυθμό μέ στοιχεία 
βυζαντινά και τοπικά σερβικά: βλ. MÜLLER, Fresques célèbres, δ.π., σ. 158-159,161,152-153, 
155,162-163, αντίστοιχα. Στο Νότο όμως, π.χ. στις εκκλησίες της Άχρίδας (11ος, 13ος αι.) και 
τοΰ Nerezi (11ος αι.), κυριαρχεί ό βυζαντινός ρυθμός, βλ. ενδεικτικά στο ϊδιο, σ. 144-149. 
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άζει την καλλιτεχνική έκφραση στα Βαλκάνια και γενικότερα στον ορθόδο
ξο κόσμο81. Οι πολυάριθμες τοιχογραφίες ιστορικού χαρακτήρα πού ιστο
ρούνται σε εκκλησίες των Βαλκανίων στους αιώνες της δουλείας (θυμίζω 
μεταξύ άλλων τις εντυπωσιακές παραστάσεις των αρχαίων Ελλήνων 
σοφών, πού υποδηλώνουν τήν αγωνιώδη ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες), 
μαρτυρούν για τήν ιδεολογική χρήση της τέχνης και για τήν επίδραση της 
ιστορίας και της πολιτικής πραγματικότητας στην καλλιτεχνική δημιουργία. 

81. Πρβλ. Ν. IORGA, Byzance après Byzance. Continuation de l'histoire de la vie byzantine, 
Bucarest 1935, έπανέκό. 1971, με επίλογο τοϋ V. CÂNDEA, Ο. 253-275. 
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RÉSUMÉ 

LA PEINTURE MONUMENTALE BYZANTINE 
DANS LES BALKANS 

CONJOCTURE HISTORIQUE ET IDÉOLOGIE POLITIQUE, XHe-XVIe s. 

La peinture monumentale de Byzance, art par excellence religieux, 
n'exprime pas seulement la foi orthodoxe et les tendances artistiques, mais 
elle constitue à la fois une source historique de son époque; car les 
événements historiques, la conjocture politique, l'idéologie et les buts des 
souverains, les conditions sociales et économiques et les courants intellectuels 
ont exercé une influence déterminante sur la formation du style et 
l'expression artistique et sur la thématique. Partant de ces constatations nous 
essayons d'examiner du point de vue historique l'influence que l'art byzantin 
a exercée sur la peinture murale des pays balkaniques du Xlle au XVIe 
siècles, époque de grands bouleversements historiques et d'une remarquable 
renaissance culturelle. Cet examen se termine avec la conquête ottomane 
dans chaque pays. 

Au préalable, nous soulignons le fait que la fondation des États médiévaux 
indépendants en Serbie (immédiatement après 1180), en Bulgarie (après 
1185), en Valachie (1330) et en Moldavie (1359) ont donné aux artistes les 
cadres stables et les moyens économiques qui ont facilité le développement de 
l'art dans chaque pays, ainsi que la communication avec les courants des 
centres artistiques de Byzance (Constantinople, Thessalonique, le Mont Athos 
etc.). Parmi les nombreuses peintures murales de caractère historique, nous 
mettons en relief celles qui représentent des portraits des souverains et des 
personnalités ecclésiastiques (voir p.ex. tabi, nos 2 et 3), celles qui expriment 
la puissance et l'unité de la dynastie régnante (no 5), l'idée impériale de la 
provenance divine du pouvoir, idée imprégnée de l'idéologie impériale de 
Byzance (nos 7-9 et 11), les ambitions des souverains, l'influence des courants 
culturels et religieux élaborés à Byzance (tels l'umanisme, l'hésychasme etc.) 
en liaison avec l'effort des souverains balkaniques de renforcer leurs liens 
avec la tradition chrétienne orthodoxe, ainsi que leurs luttes contre les 
ennemis, en l'occurrence les Ottomans (nos 10,12-14). 

La peinture monumentale dans ces pays a suivi le modèle byzantin en ce 
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qui concerne le style, la forme et les programmes iconographiques. Dans bien 
des cas les artistes qui y ont travaillé étaient des Grecs, qui ont ainsi diffusé les 
nouveaux courants artistiques élaborés à Byzance et ont formé ou inspiré les 
artistes indigènes qui ont continué leur oeuvre, adaptée aux exigences du 
temps et aux conditions locales. Dans la plupart des cas ces oeuvres furent 
exécutées avec le soutien, l'initiative et le financement des souverains et de 
grands fontionnaires ecclésiastiques ou civiles. On souligne également le fait 
que la peinture monumentale fut un moyen efficace de diffuser au grand 
public l'idéologie politique du pouvoir. 

MARIE NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU 
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Είκ. 2. Ό "Αγιος Σάββας. Mileseva, 1236. 
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ZSÎ'AT. 3. Ό κράλης Βλαοισλάβος. Mileseva, 1236. 



ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ 

Eue. 4. Ό 'Άγγελος στη σκηνή των Μυροφόρων. Mileseva, 1236. 
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Είκ. 5. Στέφανος Νεμάνια, Στέφανος Ä, Στέφανος Ούρος. Sopocani, 1258-1265, 
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Είκ. 6. Ό βασιλιάς Μιλοντιν. Studenica, 1314. 
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Είκ. 7. Ή βασίλισσα Σιμωνίόα. Gracanica, 1320-1321. 
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Εικ. 8. Ό βασιλιάς Μιλοντιν. Gracanica, 1320. 
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Είκ. 9. Το γενεαλογικό όένορο των Νεμανιδών. Decani, μέσα 14ου αι. 
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Είκ. 10. Ό "Αγιος Νικήτας. Resava-Manasija, 1408-1418. 
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Είκ. 11. Ιωάννης - Άλέξανορος. 
Όστεοφυλάκειο μονής Backovo, 1344-1363. 
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AL 

Είκ. 14. Τούρκοι αμαρτωλοί στη Δευτέρα Παρουσία. Vorone|, 1547. 
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