524

’Αγγελικής Χατζή μι/άλη
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(Professcur d’histoire dc I’art a l’ University de

Cluj), Influence de I’art populaire

des Roumains sur les autres

peuplcs de Roumanie et sur les pcuples voisins. Bucarcst 1936
(Extrait de la revue de Transylvanie, tome II N° 3). Σελίδες 46.

Διά τής μελέτης του ταύτης ό κ. Πετράνου προσπαθεί ν’ απόδειξη περιεκτικώτατα την έπίδρασιν την οποίαν έξήσκησεν ή ρουμανική θρησκευτική
τέχνη και κυρίως ή λαϊκή ρουμανική τέχνη — αρχιτεκτονική, έφηρμοσμέναι
τέχναι, τραγούδι, μουσική, χορός, — επί δλων των γειτονικών χωρών τής Ρου
μανίας καί Ιδιαιτέρως επί τών Ούγγρων καί Σαξώνων τής Τρανσυλβανίας τόσον
κατά τον παρελθόντα καί παρόντα αιώνα, δσον καί από παλαιοτάτων χρόνων.
Αναρμόδιοι βεβαίως εΐμεθα νά όμιλήσωμεν διά τάς επιδράσεις τής
ρουμανικής τέχνης επί τών άλλων γειτονικών χωρών της, καί μάλιστα τών
βορείων, τάς οποίας ό κ. Πετράνου είς τήν εμβριθή ταυτην μελέτην του, φαί
νεται νά άποδεικνύη. ’Αλλά διά νά υποστήριξή σταθερώτερα τάς επιδράσεις
αύτάς τής Ρουμανικής τέχνης λαμβάνει καί ώς επιχείρημα τήν δύναμιν τής
έξαπλώσεώς των καί εις τούς μεσημβρινούς της γείτονας, προβάλλων διάφορα
παραδείγματα επιδράσεων τής ρουμανικής τέχνης επ’ αυτών. Σχετικώς
μέ τήν Ελλάδα δ κ. Πετράνου δίδει πληροφορίας έν εϊδει πορισμάτων,
άιινα εμφανίζουν τήν ελληνικήν τέχνην εις τινα σημεία καταπέραν τής ρου
μανικής καί είς άλλα έπηρεασθεΐσαν έξ αυτής, τάς παρατηρήσεις του δέ
αύτάς στηρίζει επί συγγραμμάτων σοφών μεν βαλκανολόγων — Weigand,
Cvijic — άλλ’ οΐτινες πιστεύουν κατ' αρχήν είς μίαν άρουμανικήν έπίδρασιν
επί τών Σλαύων είς τούς οποίους συμπεριλαμβάνουν καί τούς "Ελληνας,
δίδουν δέ δσον αφορά τήν Ελλάδα πληροφορίας μάλλον έντυπωσιακάς καί
αρκετά προχείρους, αΐτινες απέχουν πολύ από τήν ελληνικήν πραγματικότητα
καί ουδέ κατά προσέγγισιν είναι πορίσματα τής πολυσχιδούς καί πολυμόρφου
ελληνικής τέχνης.
Άρκεταί μελέται έχουν έκδοθή τά τελευταία έτη, αΐτινες χαρακτηρίζουν
έπαρκώς τάς μορφάς καί τον πλούτον τής έκφράσεως τής ελληνικής λαϊκής
τέχνης αλλά δυστυχώς καί αύταί παραμένουν άγνωστοι ώς μόλις έξαπλωθείσαι πέραν τών ελληνικών ορίων. Ούτως ό κ. Πετράνου φαίνεται δτι αναγκά
ζεται νά βασισθή καί επί άλλων προχείρων γενικών παρατηρήσεων, διεσπαρ
μένων εδώ καί εκεί είς μελέτας ή εις άρθρα, αΐτινες πιστεύομεν δτι άλλοτε
μέν έχουν δοθή από ξένους άξιολόγους συγγραφείς εντελώς χρονογραφικώς
καί άλλοτε ούχί τοσούτον άντικειμενικώς, είτε προς ύποστήριξιν μιάς «ορισμέ
νης άπόψεώς των, είτε διότι ελάχιστα έγνώρισαν ή συνέκρινον τήν ελληνικήν
τέχνην ή καί τήν εξήτασαν μόνον είς τούς ολίγους εκείνους τομείς, είς τούς
οποίους ή σλαυϊκή επίδρασις, άνάμιξις ή διασταύρωσις οφείλουν νά μελετη
θούν κάποτε έπιστημονικώτατα.
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Ό κ. Πετράνου επαίνων τάς οικίας των Άρουμάνων και συγκρίνων
ταότας προς τάς των Βουλγάρων, Ελλήνων και ’Αλβανών, λέγει, δτι αί τελαυταΐαι αύται δεν έχουν ούτε την στερεότητα, ούτε την άνεσιν (confort) τών
άρουμανικών οικιών. Όσον δέ αφορά τον πλούτον τής έπιπλώσεως ή άρουμανική είναι άσυγκρίτως πλουσιωτέρα δλων τών ά'νω άναφερομένων. Τάς
γνώμας δέ αυτάς στηρίζει επί τών Cvijic και Weigand, οΐτινες καί τάς
εκθέτουν είς τά συγγράμματα των προς ύποστήριξιν τής άπόψεώς των περί
άρουμανικών επιδράσεων επί τών Σλαόων, δεν αναφέρουν δμως επακριβώς
είς ποίας έλληνικάς κατοικίας υπάρχει ή άρουμανική αυτή έπίδρασις καθώς
επί ποιων υποδειγμάτων βασίζονται, ώστε νά παρουσιάζουν τάς ελληνικός
οικίας κατωτέρας τών άρουμανικών.
Ό άντιπροσωπευτικός τόπος τών ελληνικών οικιών, τόσον ό βόρειος
δσον καί δ νότιος, κρατεί αυστηρώς την άρχαίαν καί βυζαντινήν παράδοσιν,
ελληνικώτατα παλαιά στοιχεία μή ένέχοντα άπολότως καμμίαν άρουμανικήν
επίδρασιν καθ’ δλας αυτών τάς λεπτομέρειας. Ή οικοδομική τών οικιών
τού βορείου τόπου— τ’ άρχοντόσπιτα καί πυργόσπιτα — δόναται
νά θεωρηθή υποδειγματικής στερεότητος μέ τοίχους έχοντας πολλάκις καί
πάχος ενός μέτρου. Ή δέ άνεσίς των άπαράμιλλος, ως εκ τών τριών καί τεσ
σάρων ορόφων έξ ευρύχωρων δωματίων εξυπηρετοότων δλας τάς συνθέτους
άπαιτήσεις τής ευμαρείας. Ό πλούτος τής εσωτερικής των διαρρυθμίσεως καί
διακοσμήσεωςό άποτελοόμενος ολόκληρος έκ ποικιλωτάτων καί άριστοτεχνικών
ξυλόγλυπτων επενδύσεων καταλαμβανουσών δλους τούς τοίχους τών περισσο
τέρων δωματίων καί αυτήν τήν οροφήν, καθώς καί εκ διαφόρων καλλιτεχνικών
τοιχογραφιών, έγχρωμων ύαλίνων διακοσμητικών παραθύρων (vitraux) κτλ.
δόναται νά παραβληθή είς τά μνημεία αυτά τής τέχνης τά ευρισκόμενα
είς δλην περίπου τήν βόρειον Ελλάδα καί είς μερικάς νήσους, πρός τά
τελειότερα υποδείγματα άλλων χωρών,
Άξιοσημείωτον επίσης είναι δτι ό κ. Πετράνου, διά ν’ άποδείξη τήν
δόναμιν τής έξαπλώσεως καί τών γεωμετρικών ρουμανικών μοτίβων είς τάς
βορείους πρός τήν Ρουμανίαν γειτονικός χώρας, αναφέρει δτι ό ρουμανικός
αυτός γεωμετρικός διάκοσμος, εϊσβαλών καί εις τήν Μακεδονίαν «ελληνοποιήθη είς αυτήν καί είς τά ’Ιωάννινα». Πρός ύποστήριξιν δέ τούτου παρα
πέμπει είς εν ελληνικόν λεύκωμα έκδοθέν προ ολίγων ετών, τό όποιον
πόρρω άπέχει άπό τού νά έχη καί τήν έλαχίστην άπαίτησιν επιστημονικήν
ή άποδεικτικήν (documente). Τό λεύκωμα τούτο έξεδόθη μέ σκοπόν άποκλειστικόν νά χρησιμεόση ως εικονογραφημένος κατάλογος τών ελληνικών χειρο
τεχνημάτων τών παραγομένων σήμερον εις τά ελληνικά εργαστήρια1 τών
διαφόρων μερών τής Ελλάδος καί νά επιτυχή διά τής είκονογραφήσεως τών
1 Greek arts and Crafts Ltd. Sample-Book Atheties.
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συγχρόνων ελληνικών κατασκευασμάτων την γνωριμίαν καί κατανάλωσιν
αυτών καί εις τό εξωτερικόν. Ούτως εις τάς σελ. 97-100 τοΰ καταλόγου τούτου,
αναπαριστάνονται σύγχρονα υφαντά κατασκευαζόμενα εν Θεσσαλονίκη υπό
τοΰ υφαντήριου τής κ. Κ. Νικολαΐδου, καθώς καί εις την σελ. 76, υφαντά τοΰ
Εθνικού Οικοτροφείου Ίωαννίνων, εις τά όποια καί παραπέμπει ό κ. Πετράνου προς άπόδειξιν τής έπιδράσεως τών γεωμετρικών ρουμανικών μοτίβων
εις την Μακεδονίαν καί εις τά ’Ιωάννινα.
’Αλλά καί τών δυο αυτών εργαστηρίων τά προϊόντα δεν έχουσι σχέδια,
ούτε Μακεδονικά ούτε Γιαννιώτικα, όπως αναγράφεται εις τάς τελευταίας
σελίδας τού δειγματολογίου πλησίον τών εμπορικών αυτών τιμών τάς
οποίας άναμφιβόλως δεν θά έφυλλομέτρησεν ό κ. Πετράνου. 'Απλοΰστατα
κατασκευάζονται τά μέν εις εργαστήριον ευρισκόμενον εις την Θεσσαλονίκην, τά
δέ εις τά ’Ιωάννινα. Καί τά μέν τοΰ εργαστηρίου Θεσσαλονίκης έχουν μοτίβα
καί τεχνοτροπίαν μικρασιατικήν, άποκλειστικώς προερχομένην εκ Προΰσσης,
αναγόμενα εις τά αυθεντικά υποδείγματα τής ΙΊροΰσσης έφηρμόσθησαν δ’έν
Θεσσαλονίκη από την εκ Προΰσσης πρόσφυγα Κ. Νικολαΐδου εγκατασταθεΐσαν μετά την καταστροφήν τής Μ. ’Ασίας έν Θεσσαλονίκη, συνεχίσασαν δέ ώς βιοποριστικόν επάγγελμα την υφαντικήν παράδοσιν τής πατρίδος
της καί ουδόλως άναμίξασαν τά διακοσμητικά σχέδια αυτής προς παν άλλο
μακεδονικόν. Τά δέ τοΰ Οικοτροφείου Ίωαννίνων έχουν σχέδια διαφόρων
προελεύσεων διαμορφωθέντα καί άναδημιουργηθέντα άναλόγως τής καλαισδησίας τών μαθητριών τοΰ Οικοτροφείου μέ αποκλειστικόν επίσης σκοπόν
τήν πώλησιν, προς τάς απαιτήσεις τής οποίας καί συμμορφώνονται.
'Ώστε καί επί τών δΰο αυτών παραδειγμάτων δέν δΰναται ουδέ κατά
προσέγγισιν νά ύποστηριχθή ή εξάπλωσις τών άρουμανικών στοιχείων επί
τής ελληνικής τέχνης ώς ασχέτων παντελώς προς τάς επιτόπιους έλληνικάς
εκφράσεις.
Ή έπίδρασις τής άρουμανικής τέχνης, εις τήν οποίαν ό κ. Πετράνου
αποδίδει ενέργειαν από παλαιοτάτων χρόνων καί εΰρυτάτην έξάπλωσιν, είναι
εντελώς ανεξερεύνητος δσον αφορά τους μεσημβρινούς γείτονάς της καί κατ’
εξοχήν τούς "Ελληνας. Αί τυχόν υφιστάμενοι επιδράσεις τής άρουμανικής
τέχνης επί τής ελληνικής θά καθορισθοΰν μόνον εκ μιας λεπτομερούς συνθε
τικής κριτικής εργασίας, ήτις καί θά μελετήση δλους τούς ιστορικούς, πνευ
ματικούς, κοινωνικούς, βιολογικούς κτλ. δημιουργικούς παράγοντας τών δύο
λαών. Θά εξακριβώση τον βαθμόν τών αναμεταξύ των επιδράσεων, τών
αλληλεπιδράσεων, τών αναμίξεων καί διασταυρώσεων καί θά εμφάνιση εις
τάς δημιουργικάς των ένεργείας τον βαθμόν τής συγγένειας των.
Μία τοιαύτη κριτική εργασία οφείλει δμως νά έχη ύπ’ δψιν της δτι ό
αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εξήσκησε σοβαράν επιρροήν επί τών λεγομέ
νων σήμερον βαλκανικών χωρών, δτι ή Ρώμη ώς διάδοχος τοΰ ελληνικού
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πολιτισμού εκράτησεν την συνοχήν, και τό Βυζάντιον κυρίως τάς ήνωσεν
πνευματικώς και θρησκευτικώς καί συνέτεινε τα μέγιστα διά τής ακτινοβο
λίας τής τέχνης του εις την διαμόρφωσιν των τεχνών των.
Καί άφοΰ ή ανατολική — τουρκική κατάκτησις έδημιούργησεν μίαν
ομοιογένειαν, είναι φυσικόν τά βαλκανικά κράτη νά παρουσιάζουν δι’ δλους
τούς ανωτέρω λόγους δεσμούς καί συγγένειας εις τήν τέχνην των τοιαΰτας,
ώστε καί αύτά τά μικρασιατικά θέματα νά δύνανται νά έκληφθοΰν ως επι
δράσεις άρουμανικαί, ενώ θά έπρεπε νά συμβή τό αντίθετον, νά χρησιμεύ
σουν δηλαδή αύτά ως πειστήριον τοΰ δτι ή ελληνο - ανατολική τέχνη έχει
επηρεάσει καί τήν σλαυϊκήν καί συνεπώς τήν άρουμανικήν.
’Αλλά καί γενικωτέρα αντικειμενική έξέτασις τής βαλκανικής τέχνης θά
ήδύνατο νά φανέρωση δ'χι μόνον τήν ιστορικήν συνέχειαν, καί τούς βαθμούς
τούς ακριβείς τών επιδράσεων μεταξύ τών βαλκανικών λαών, αλλά καί τήν
συμπτωματικήν αυτόματον γένεσιν καί παράλληλον δημιουργίαν τών διαφό
ρων θεμάτων τής λαϊκής τέχνης.
Ούτως, ως προείπομεν, μόνον σοβαρά συγκριτική μελέτη τής τέχνης όλων
τών βαλκανικών χωρών θά δυνηθή κάποτε νά εμφάνιση βασίμως τόσον τήν
αληθή καταγωγήν τών διαφόρων λαϊκών δημιουργημάτων τών βαλκανικών
χωρών, δσον καί τάς αναμεταξύ των ομοιότητας, τούς συνδέσμους αυτών καί
τάς ένδεχομένας επιδράσεις καί αλληλεπιδράσεις, αΐτινες δμως δεν ήμπόδισαν
έκαστον λαόν ν’ άναπτύξη ιδιαίτερα γνωρίσματα εις τήν τέχνην του. Έκ μιας
τοιαύτης μελέτης, ήτις δυστυχώς δεν έγινε εις τήν Ελλάδα, ούχί ως διατείνε
ται ό κ. Πετράνου διά τινας χώρας εκ φόβου πρός τ’ αποτελέσματα, άλλ’ έκ
διαφόρων άλλων ανεξαρτήτων τοΰ σημείου τούτου λόγων, ή Ελλάς ε’ίμεθα
βεβαιότατοι δτι δεν θά είναι εκείνη ήτις θά ύστερήση τών άλλων βαλκανι
κών λαών.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
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