
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Κωνστ. Δ. Καλοκΰρη: Ή γέννησις τοϋ Χρίστον είς την 
βυζαντινήν τέχνην τής 'Ελλάδος, διατριβή επί διδακτορίμ, 
Άθήναι, 1956.

'Υπό τοϋ κ. Κωνστ. Δ. Καλοκΰρη, Έπιμελητοϋ τών Βυζαντινών 
καί Μεσαιωνικών ’Αρχαιοτήτων Κρήτης, έξεδόθη ή υπό τον ανωτέρω 
τίτλον εργασία, αποτελούσα την διδακτορικήν διατριβήν αΰτοϋ εν τφ 
Πανεπιστημίφ ’Αθηνών (Θεολογική Σχολή). Ό κ. Καλοκΰρης είναι 
γνωστός καί έξ άλλων δημοσιευμάτων του σχετικών προς τήν χριστια
νικήν κυρίως αρχαιολογίαν τής Κρήτης. Εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα 
του Ρέθυμνον αφιέρωσε τον χρήσιμον διά τήν εν αΰτφ μεθοδικήν συλ
λογήν υλικού εκ τών αρχαίων καί μεσαιωνικών χρόνων τόμον «'Η 
’Αρχαία Ρίθυμνα» (Άθήναι, 1950). Έξέδωσε συστηματικώς ένα τών 
μάλλον ενδιαφερόντων τοιχογραφημένων ναών τής Κρήτης, τήν Πανα
γίαν τής Κριτσάς, μετά στερέωσιν καί καθαρισμόν υπό τήν διεΰθυνσιν 
τοΰ ίδιου, («Κρητικά Χρονικά», 1952), καί, ομοίως μετά καθαρισμόν, 
τάς «Βυζαντινάς τοιχογραφίας τών ναών τής επαρχίας Άμαρίου» (ά- 
νάτυπον εκ τοΰ Α' τόμου τών Πρακτικών τοΰ Θ' Βυζαντινολογικοΰ 
Συνεδρίου Θεσσαλονίκης). Είς σύντομον, αλλά περιεκτικήν εργασίαν 
(Ea peinture murale byzantine de 1’ lie de Crete, «Κρητικά Χρο
νικά», 1954) προσεπάθησεν έπιτυχώς νά διακρίνη τάς εξελικτικός φά
σεις τής βυζαντινής τοιχογραφίας έν Κρήτη. Δι’ άλλας άναστηλωτικάς 
εργασίας του βλ. «Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας», 1952, 
διά δε τήν υπ’ αΰτοΰ άνακάλυψιν τής παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 
τοΰ Πανόρμου, «Κρητικά Χρονικά», Β', 1948, σελ. 380 έξ. 'Ο κ. Κα
λοκΰρης έδημοσίευσεν επίσης άξιόλογον σειράν επιγραφών καί χαρα
γμάτων επί τών μεσαιωνικών μνημείων τής Κρήτης («Κρητικά Χρονι
κά», 1951).

Ή παροΰσα εργασία τοΰ κ. Καλοκΰρη περιλαμβάνει προλεγόμενα, 
είς τά όποια εκτίθεται συντόμως ή μελετωμένη ϋλη καί ή μέθοδος έξε- 
τάσεως αυτής, καί δικαιολογείται ό περιορισμός αυτής είς τά μνημεία 
τοΰ έλληνικοΰ κράτους. Ό περιορισμός οΰτος, ουχί απόλυτος άλλως, 
άφοΰ γίνονται αί άναγκαΐαι συγκρίσεις προς μνημεία τοΰ εΰρυτέρου 
κύκλου τοΰ βυζαντινοΰ πολιτισμοΰ καί τής ακτινοβολίας του, είναι 
πράγματι μεθοδικώς νόμιμος. ’Ακολουθεί βιβλιογραφικός πίναξ τών 
πηγών καί βοηθημάτων, τά όποια ειχεν ύπ’ οψει ό συγγραφεΰς, καί
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έπεται ή κυρίως μελέτη κοσμούμενη καί μέ δεκατρείς πίνακας εκ δια
φόρων αξιόλογων δειγμάτων τοΰ είκονογραφικοϋ τύπου.

Ή εξεταζόμενη, ΰλη επί τής οποίας βασίζει τά πορίσματα του ό 
συγγραφεΰς, περιλαμβάνει χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία τής Ελ
λάδος, καλύπτοντα κυρίως τούς χρόνους από τής άναγεννήσεως τής βυ
ζαντινής τέχνης επί μακεδονικής δυναστείας (ΙΑ' αία)ν) μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ ΙΖ' αίώνος, δηλαδή χρονικόν διάστημα, κατά τό όποιον ή βυ
ζαντινή ζωγραφική παραμένει οπωσδήποτε ομοιογενής καί συνεχής. 
Εξετάζονται παραστάσεις τής Γεννήσεως εις μνημεία τής Στερεάς, τής 
Θεσσαλονίκης, τής Καστοριάς, τής Ρόδου, τής Κύπρου, τής ’Άρτας, 
τής Κρήτης, τοΰ Μυστρά, τοΰ Αγίου’Όρους, των Μετέωρων. Ό ΙΖ' 
αιών αντιπροσωπεύεται έν τή μελέτη διά των φορητών κυρίως εικό
νων. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή υπό τοΰ συγγραφέως χρησιμο
ποίησή τοΰ κρητικοΰ τοιχογραφικοϋ ύλικοΰ, κσί συγκεκριμένως των 
ναών 'Αγίου Όνουφρίου Γέννας Άμαρίου, Αγίου Ιωάννου Καλογέ
ρου, Κοιμήσεως Θρόνου Άμαρίου καί Παναγίας Σμιλέ, διά τόν ΙΔ' 
αίώνα, καί τής Παναγίας Κριτσάς καί Κοιμήσεως είς Κάντανον διά 
τόν ΙΕ'. Κρήτες άλλως είναι καί οί εξεταζόμενοι ζωγράφοι φορητών 
εικόνων.

Ή ανωτέρω ύλη εξετάζεται υπό τοΰ συγγραφέως ούχί χρονολογι
κούς, αλλά τυπολογικώς, εις τό πρώτον κεφάλαιον τοΰ έργου, περί τών 
έν Έλλάδι είκονογραφικών τύπων τής Γεννήσεως. Μεθοδικούς κατα
μερίζεται ό γενικός τύπος τής Γεννήσεως εις κεντρικόν Όέμιχ (Βρέφος 
καί Θεοτόκος) καί δευτερεύοντα επεισόδια, καί πάλιν είς επί μέρους 
στοιχεία τοΰ κεντρικού θέματος, έξεταζομένων χωριστά τοΰ Βρέφους, 
καί ειτα τής Θεοτόκου, είς τάς διαφόρους στάσεις υπό τάς Οποίας πα- 
ριστάνεται τίκτουσα, ήτοι καθημένη, άνακεκλιμένη, γονυπετής (κατά 
δυτικήν έπίδρασιν καί μόνον από τοΰ ΙΣΤ' αίώνος), καί τέλος (σπα
νίους) θηλάζουσα.

Ακολουθεί ή έξέτασις τών «δευτερευόντων επεισοδίων», ήτοι τών 
Αγγέλων (διαφόρων τόν αριθμόν καί τήν διάταξιν άναλόγως τοΰ προ
τύπου καί τής εποχής), τών Ποιμένων (είκονιζομένων μετά τόν ΙΔ' 
αιώνα συνήθως δίς, ήτοι άγραυλούντων καί έν συνεχείφ παρά τό σπή- 
λαιον), τών Ίριών Μάγων (πεζών συνήθως είς τά παλαιότερσ μνημεία, 
κυρίως δέ από τοΰ ΙΔ' αίώνος εφίππων), τοΰ Λουτροΰ (είκονιζομένου 
καί διά τής προπαρασκευής αύτοΰ), καί τέλος τοΰ ’Ιωσήφ (είκονιζομέ- 
νου έν εύλαβεΐ μονώσει εις μίαν τών κάτω γωνιών τής παραστάσεως).

Έν συνεχεία ό συγγραφεΰς εξετάζει τόν «άνεπτυγμένον κύκλον τής 
Γεννήσεως», δηλαδή τάς άπαντώσας κυρίως από τοΰ ΙΔ' αίώνος σκη- 
νάς τής ΙΙροσκυνήσεως τών Μάγων (άποτελούσης κατ’ ουσίαν παραλ-
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λαγήν άνεπτυγμένην τοϋ μνημονευθέντος θέματος), τής Φυγής εις Αί
γυπτον (μέ τό παιδίον ενίοτε επί των ώμων τοϋ ’Ιωσήφ, τή συνοδεία 
τοΰ άδελφοθέου Ιακώβου — κατά τά απόκρυφα — καί μέ παράστασιν 
τής Αίγυπτου προσωποποιουμένης καί προβαλλούσης εκ κάστρου), καί 
τέλος τής Σφαγής τών Νηπίων, έκτελουμένης υπό στρατιωτών, άπο- 
στελλομένων προς τοϋτο υπό τοϋ επίσης εϊκονιζομένου Ήρώδου. 'Ο 
συγγραφεύς εξηγεί πώς αϊ αναπτύξεις αΰται τοϋ γεγονότος τής Γεννή- 
σεως, άποτελοΰσαι κατ’ άρχάς δευτερευοΰσας σκηνάς αϋτοϋ εντός τοϋ 
αΰτοΰ πλαισίου, τείνουν να αποχωρισθοΰν καί αποχωρίζονται τοϋ κυ
ρίως θέματος, καθιστάμενα νέα, αυτοτελή θέματα.

Έν κατακλειδι τοΰ τυπολογικοϋ τμήματος τής μελέτης ό συγγρα
φεύς εξετάζει τό θέμα τής «κεκλεισμένης πύλης» εικονιζομένης εν συν
δυασμό) προς τον προφήτην ’Ιεζεκιήλ καί την Θεοτόκον, έχουσαν έν 
μεταλλίφ τον Ίησοϋν. Εις τό θέμα τοϋτο διαβλέπει συμβολικήν άπει- 
κόνισιν ούχί μόνον τοϋ αδιάφθορου τής Θεοτόκου, αλλά αύτοΰ τούτου 
τοΰ γεγονότος τής Γεννήσεως. 'Ο τύπος οΰτος ενδιαφέρει ιδιαιτέρως 
τήν Κρήτην, διότι εύρίσκεται εις τον τοιχογραφικόν διάκοσμον τής 
Παναγίας τής Κριτσάς, ακριβώς δέ ή διαδοχή τών σχετικών μέ τήν 
Γέννησιν θεμάτων είς τό νότιον κλίτος τοϋ ναοϋ, παρέχει εις τον συγ
γραφέα τό μάλλον ισχυρόν επιχείρημα υπέρ τής άπόψεώς του, δεδομέ
νου δτι ή Κεκλεισμένη Πύλη ακολουθεί αμέσως τό είς Βηθλεέμ Τα- 
ξείδιον. Ή άποψις αυτή είναι άλλως σύμφωνος προς τήν γενικήν τά- 
σιν τοϋ συγγραφέως, δπως υπογράμμιση τον συμβολικόν χαρακτήρα 
τής βυζαντινής τέχνης.

Πάσα ή τυπολογική μελέτη τής Γεννήσεως έπιχειρεΐται έν σχέσει 
καί προς τούς εικονογραφημένους κώδικας καί κυρίως προς τήν εκ
κλησιαστικήν γραμματείαν, ήτοι τά Ευαγγέλια — συμπεριλαμβανομέ
νων τών Άποκρύφων — τούς πατέρας, καί τήν ύμνογραφίαν. Τής 
γραμματείας ταύτης έχει 6 συγγραφεύς εύρεΐαν γνώσιν. Οί εϊκονογρα- 
φικοί τύποι εξετάζονται είς πλείστας παραλλαγάς των, καί έπιχειρεΐται 
εξαντλητική παρακολούθησις αυτών ως καί άνάλυσις τών παραλλαγών 
τών καθ’ έκαστον θεμάτων. Εις τινας περιπτώσεις ή παρακολούθησις 
αυτή φθάνει μέχρι τοϋ ΙΗ' α’ιώνος έξεταζομένων τών τύπων τής «Ερ
μηνείας τής ζωγραφικής» γίνονται δέ καί αί προς τά άνω άναγκαΐαι 
συνδέσεις μετά τής παλαιοχριστιανικής τέχνης καί τής τών πρώτων βυ
ζαντινών αιώνων.

Μετά τήν μελέτην τοϋ εΐκονογραφικοϋ τύπου, ήτις καί αποτελεί 
τήν κυρίαν προσφοράν τοΰ συγγραφέως, ακολουθεί τό δεύτερον κεφά- 
λαιον. Τοϋτο έπιγράφεται «Μορφή καί περιεχόμενον τών παραστά
σεων τής Γεννήσεως», προβαίνει δέ έν αύτφ ό συγγραφεύς είς τεχνο-
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τροπικήν κσι τεχνικήν άνάλυσιν, ώς καί εις αισθητικήν άξιολόγησιν 
των παραστάσεων τής Γεννήσεως έν Έλλάδι. ’Εξετάζεται ή ελληνιστι
κή ποράδοσις και ή ανατολική, και τό νέον στοιχειον το είσογόμενον 
εις τήν βυζαντινήν τέχνην Ιπι Παλαιολόγων, και θίγεται τό ζήτημα 
τής «μακεδονικής» κα'ι τής «κρηιικής» Σχολής. Κεχωρισμένως μελε- 
τώνται τά πρόσωπα κα'ι τα γυμνά μέρη, τά ενδύματα, καί τό περιβάλ
λον τής παραστάσεως τής Γεννήσεως, ήτοι ό χώρος (συμβατικός καί 
όχι πραγματικός, μέ «ύπέρθεσιν» τών μορφών αντί δηλώσεως τοΰ βά
θους), καί τό επίσης συμβατικόν καί εξ ίσου κατανεμημένον φώς. Το
νίζεται έν τέλει ό άντιπραγματικός χαρακτήρ τοΰ τύπου, καθορισθείς, 
κατά τον συγγραφέα, έκ τοΰ καθαρώς θρησκευτικού καί πνευματικού 
προσανατολισμού τής βυζαντινής τέχνης, ή οποία υπηρετεί τήν λα
τρείαν, καί επιδιώκει πρωτίστως νά έκφράση τό δόγμα. Έν τέλει ό 
συγγραφέας συνιστά τήν μελέτην, τής καλλιτεχνικής βυζαντινής παρα- 
δόσεα)ς ως αίτημα διά τον εθνικόν πολιτισμόν.

Ή πυκνή, περιεκτική καί επί γνώσεως τών εξεταζομένων βασιζό
μενη μελέτη τού κ. Καλοκύρη, θά άποτελέση πολύτιμον βοήθημα διά 
τήν μελέτην τού τύπου τής Γεννήσεως έν Έλλάδι, αλλά καί τής βυζαν
τινής ζωγραφικής γενικώτερον.

Συγχαίροντες εύχόμεθα νά συνέχιση μετ’ ίσης επιτυχίας τήν μελέ
την τής βυζαντινής τέχνης καί τήν προσπάθειαν διά τήν διάσωσιν καί 
γνώσιν τών βυζαντινών μνημείων τής Κρήτης.

ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Christian Zervos, L’art de la Crete neolitliique et 
minoenne, Editions «Cahiers d’Art», 40, σσ. 524, Paris 
1956.

Μέ καθολικόν ενθουσιασμόν καί ειλικρινή θαυμασμόν έχαιρετίσθη 
υπό τών καλλιτεχνικών καί επιστημονικών κύκλων τοΰ κόσμου, τών 
ενδιαφερομένων διά τήν ιστορίαν τών αρχαίων πολιτισμών καί άν- 
τλούντων αισθητικά διδάγματα από τήν μελέτην τής αρχαίας τέχνης, 
τό νέον μνημειώδες έργον τού Χριστ. Ζερβού «Ή τέχνη τής νεολιθι
κής καί μινωικής Κρήτης». Μέ τήν έκδοσίν του ό εξαίρετος Έλλην 
τεχνοκρίτης καί αισθητικός προωθεί κατά ένα επί πλέον σταθμόν τό 
πρόγραμμά του νά δώση διά σειράς εκδόσεων του έποπτείαν τών με
γάλων αρχαίων πολιτισμών, στηριζομένην εις λαμπράν είκονογράφη- 
σιν καί εις κείμενον έξαϊρον ιδιαιτέρως τήν ίδιάζουσαν αισθητικήν 
αξίαν τής καλλιτεχνικής δημιουργίας έκάστου κύκλου καί τά κύρια χα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:39 EEST - 54.161.213.156


