ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
David Talbot Rice, Byzantine Painting and developments in
the West, before A.D. 1200. London 1948 (Avalon Press Ltd), 32
σελ. μετά 37 πινάκων, ών 4 έγχρωμοι.

To μικρόν τοΰτο βιβλίον τοϋ κ. Τ. Rice έχει χαρακτήρα εκλαϊκευτικόν.
Σκοπός του είναι νά γνωρίση εις εύρύτερον κοινόν την έξέλιξιν τής βυζαντι
νής ζωγραφικής από τής μακρυνής γενέσεώς της μέχρι τής υπό των Τούρκων
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453) και ετι πέραν αυτής. Συγχρόνως
ό'μως εξετάζει την υπό βυζαντινήν επίδρασιν έξελιχθεΐσαν ζωγραφικήν τής Δύσεως μέχρι τέλους τοϋ ρωμαντικοϋ ρυθμού εις τήν Γαλλίαν και τήν’Αγγλίαν,
λήγοντος τοϋ ΙΒ' αϊώνος.
Κατά τον κ. Τ. Rice, εις τήν διαμόρφωσιν τής βυζαντινής ζωγραφικής
συνέβαλον δύο κυρίως παλαιότερα στοιχεία: άφ’ ενός ό ελληνιστικός ιδεαλι
σμός και άφ’ ετέρου ό συροπαλαιστινιακός εξπρεσιονισμός. ’Από τήν συνένωσιν των δύο αυτών στοιχείων έγεννήθη ή βυζαντινή ζωγραφική, τής οποίας
τήν έξέλιξιν εκθέτει ό σ. εις τα επόμενα κεφάλαια τοΰ βιβλίου του, συνεξε
τάζουν έκ παραλλήλου καί τήν έπίδρασίν της εις τήν δυτικήν Ευρώπην.
Προκειμένου περί τής ζωγραφικής τοϋ ΙΑ' μέχρι τέλους τοΰ ΙΓ' αΐώνος, ό σ. διακρίνει εις αυτήν δύο δεσπόζοντα ρεύματα. Τό έν τούτων είναι
τό «μνημειακόν», μέ τον άπρόσωπον καί μεγαλοπρεπή χαρακτήρα. Ώς αντι
προσωπευτικόν αύτοΰ παράδειγμα παραθέτει τήν επί μεταξωτού υφάσματος
εικόνα τοϋ Άγ. Ίούστου, άποκειμένην εις τήν ομώνυμον Μητρόπολιν τής
Τεργέστης καί άναγομένην εις τον ΙΑ' ή ΙΒ' αιώνα (πίν. 15). Ή λατινική
δμως επιγραφή τής είκόνος ταύτης καί ή επί μετάξης ζωγράφισίς της εμβάλ
λουν εις πολλάς σκέψεις περί τής ακραιφνώς βυζαντινής της προελεύσεως.
’Έχει δε ήδη παρατηρηθή ά'λλωστε δτι τό εργον τοϋτο ανήκει εις τήν σχολήν
τής βορείου ’Ιταλίας, τήν υπό βυζαντινήν επίδρασιν τελούσαν, έκ τής οποίας
ιίροήλθον καί αί τοιχογραφίαι τής Μητροπόλεως τής Άκυλίας (F. V ο 1 b a c h,
G. Salles, G. Duthuit, Art Byzantin, Paris, 1931, σ. 79, άριθ.
100). Τοΰ δευτέρου ρεύματος, τό οποίον, άντιθέτως προς τό «μνημειακόν»,
χαρακτηρίζεται από ίσχυράν προσωπικότητα καί έντονον ατομισμόν, θεωρεί
ως παλαιότερον παράδειγμα τάς περιφήμους τοιχογραφίας τοΰ Νέρες παρά
τά Σκόπια, γενομένας τό 1164 από ζωγράφον ελθόντα πιθανώτατα έκ Κων
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σταντινουπόλεως. To ρεϋμα τοϋτο, τό οποίον ταυτίζει προς την υπό τοϋ κ.
Millet κληθεΐσαν Μακεδονικήν σχολήν, ονομάζει δ σ. «πρώτην άναγέννησιν». Τά δημιουργήμαΐα τής πρώτης αυτής άναγεννήσεως παρακολουθεί μέχρι
των τοιχογραφιών τής Παντανάσσης τοΰ Μυστρά (1428).
’Από τοϋ Μου αιώνος καί εντεύθεν, κατά την περίοδον δηλαδή των
Παλαιολόγων κα'ι τής Τουρκοκρατίας, παραλλήλως προς τά δυο παλαιότερα
ρεύματα τό μνημειακόν κα'ι τήν πρώτην άναγέννησιν, διακρίνει και τρίτον, τό
όποιον είναι κατά τον σ. περαιτέρω έξέλιξις τής πρώτης άναγεννήσεως. Τοϋτο
χαρακτηρίζει λεπτομερεστέρα επεξεργασία κα'ι έκτέλεσις, ιδιάζουσαι περισσό
τερον εις τάς φορητάς εικόνας παρά εις τήν τοιχογραφίαν. Τό τρίτον τοϋτο
ρεϋμα, τό όποιον ό σ. ταυτίζει προς τήν συνήθως όνομαζομένην Κρητικήν
σχολήν, άποκαλεΐ «δευτέραν άναγέννησιν».
'Ως προς τήν κατάταξιν αυτήν, κυρίως όμως ως προς τον χαρακτηρισμόν
τών διαφόρων αυτών ρευμάτων καί τεχνοτροπιών, ας μοϋ επιτροπή νά ση
μειώσω μερικάς αντιρρήσεις. Καί πρώτον ή χρησιμοποίησή τοϋ όρου «’Ανα
γέννησις» δεν άνταποκρίνεται, νομίζω, πλέον εις τάς σημερινάς γνώσεις μας
περί τής εξελίξεως τής βυζαντινής τέχνης. Οί παλαιότεροι έρευνηταί έθεώρουν
ως «Άναγέννησιν» τήν λαμπράν τέχνην τών Παλαιολόγων, διότι δεν είχον
έλθει ακόμη εις φώς τά ζωγραφικά μνημεία τοΰ τέλους τοϋ ΙΒ' καί ολοκλή
ρου τοϋ ΙΓ' αιώνος, τά όποια συνδέουν κατά τρόπον άδιάσπαστον τήν τέχνην
τών Κομνηνών προς τήν τέχνην τών Παλαιολόγων. Τά μνημεία αυτά δει
κνύουν μίαν συνεχή έξέλιξιν, τής οποίας τήν τελευταίαν μορφήν αντι
προσωπεύει ή τέχνη τών Παλαιολόγων. Έφ’ όσον λοιπόν τά μνημεία άποδεικνΰουν ότι ή τέχνη τών Παλαιολόγων έχει βαθείας ρίζας, αί όποίαι εισ
δύουν εις τό μακρυνόν παρελθόν, ό όρος «’Αναγέννησις» οϋδέν πραγματικόν
πλέον νόημα έχει.
'Ως προς τον χαρακτηρισμόν πρώτης καί δευτέρας άναγεννήσεως, τον
όποιον χρησιμοποιεί ό σ. εις άντικατάστασιν τών καθιερωμένων ήδη όρων
Μακεδονικής καί Κρητικής σχολής, νομίζω ότι οΰτος σϋγχυσιν δΰναται μάλλον
νά φέρη παρά ωφέλειαν. 'Όλοι βεβαίως γνωρίζομεν ότι οί όροι Μακεδονική καί
Κρητική σχολή, τούς οποίους πρώτος εϊσήγαγεν ό κ. Millet, δεν άνταποκρίνονται εντελώς προς τά πράγματα. Ή μακρά των όμως χρήσις τούς καθιέ
ρωσε πλέον καί δυσκόλως θά καταστή δυνατόν ν’ άντικατασταθώσι. Παρά
δειγμα ή άπάπειρα τοΰ Muratoff, ό όποιος, διά νά τούς άποφΰγη, ώνόμασε
δλην τήν άπό τοΰ τέλους τοϋ 12ου αίώνος καί έντεΰθεν τέχνην «νεοελληνιστικήν», ούδείς όμως τον ήκολοΰθησε.
Άλλα καί ή ορθή τοποθέτησις ενός βυζαντινοϋ ζωγραφικοϋ έργου εις
τήν μίαν ή τήν άλλην σχολήν δεν είναι πάντοτε ευχερής, διότι τά όρια μεταξύ
τής μιάς ή τής άλλης τεχνοτροπίας είναι λίαν άσαφή, ό δέ εκλεκτισμός δεν
έλειψε ποτέ άπό τούς βυζαντινούς ζωγράφους, ιδίως κατά τούς χρόνους τών
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Α. Ξυγγοπούλου

Παλαιολόγων. Ούτως ό υπό τοϋ σ. χαρακτηρισμός τής από τοϋ ΙΔ' αίώνος
εΐκόνος τής Σταυρώσεως, τής άποκειμένης εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθη
νών και προερχόμενης εκ Θεσσαλονίκης (πίν. 28), ώς άνηκοΰσης εις την δευτέραν άναγέννησιν, δηλαδή ως κρητικής τεχνοτροπίας, νομίζω δ'τι δεν είναι
επιτυχής. Πρόκειται άναντιρρήτως περί λαμπρού έργου μακεδονικής τεχνο
τροπίας, δπως όμοια είναι καί ή τεχνοτροπία τής μικρογραφίας τής Μεταμορφώσεως (πίν. 22) είς τό χειρόγραφον τοϋ Ίωάννου Καντακουζηνοΰ (κώδ.
1242 τής Έθν. Βιβλιοθήκης των Παρισίων), τήν οποίαν ό σ. χαρακτηρίζει ως
κρητικήν. "Οσον άφορφ εις τήν εικόνα τής Μεταμορφώσεως είς τό Μουσεΐον
Μπενάκη (πίν. 21), τήν οποίαν ό σ. εξακολουθεί να θεωρή εργον τοΰ ΙΔ'
αίώνος τής μακεδονικής τεχνοτροπίας, απέδειξα ήδη, επαρκώς νομίζω, δτι
αυτή είναι εργον κρητικής τέχνης μή δυνάμενον ν’ ανέλθη πέραν τών μέσων
τοΰ IT' αίώνος (Α. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος τών εικόνων τοϋ Μουσ. Μπε
νάκη, 28 κ. εξ.).
Είς ίδιον τέλος κεφάλαιον εξετάζει ό σ. τάς φορητάς εικόνας διακρίνων
μεταξύ αυτών μικράν ομάδα άνήκουσαν είς τήν τέχνην τής Κωνσταντινουπό
λεως. Νομίζω δτι από τήν σειράν αυτήν θά έπρεπε νά έξαιρεθή ή είκών τοΰ
'Αγίου Δημητρίου καθημένου, ή ευρισκόμενη είς τήν Συλλογήν Τρετιάκωβ
τής Μόσχας (πίν. 25), διότι αϋτη πολύ όλίγην σχέσιν, ως προς τήν τεχνοτρο
πίαν, έχει μέ τά έργα τής Κωνσταντινουπόλεως.
Αυτό είναι είς τάς γενικάς του γραμμάς τό περιεχόμενον τοϋ νέου βι
βλίου τοϋ κ. Talbot Rice. ”Αν άφαιρέση τις τούς αρκετά επικινδύνους νεω
τερισμούς τοΰ σ. ως προς τον χαρακτηρισμόν τών διαφόρων καλλιτεχνικών
ρευμάτων, κατά τά άλλα τό μικρόν τούτο βιβλίον είναι πολύ χρήσιμον διά
τήν διάδοσιν τών περί τής βυζαντινής ζωγραφικής γνώσεων εις εύρύτερον
κοινόν, έχει δε τοΰτο τό μέγα πλεονέκτημα, δτι ό σ. εξετάζει εκ παραλλήλου
καί τήν εξέλιξιν τής συγχρόνου δυτικής ζωγραφικής, ώς καί τήν επ’ αυτής
έπίδρασιν τής βυζαντινής τέχνης, θέμα ελάχιστα μέχρι τοΰδε γνωστόν.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Raymond,

J.

Loenertz

Demetrius Cydones.

Ο.Ρ. : Les Recueils de Lettres de

Studi e Testi

No

131.

Citta del Vaticano.

Biblioteca Apostolica Vaticana 1947. 8o a. XIV-\-138 (-\-2).

Ό γνωστός δομινικανός πατήρ Ραϋμόνδος Loenertz, πολλά καί καλά
δημοσιεύσας μέχρι τοΰδε περί Βησσαρίωνος, Κυδώνη, Μανουήλ Παλαιολογου καί τών χρόνων τών προ τής άλώσεως, έδημοσίευσε περισπούδαστον
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