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φιλολογικής Επιστήμης και έκ μέρους τής Εκκλησίας διά τό έργον αυτού 
και τήν συμβολήν εις τάς περί τα « ιερά γράμματα » σπουδάς, άμα δέ εκ 
μέρους τής δευτέρας καί τις υλική ένίσχυσις προς άπρόσκοπον συνέχισιν τής 
αθηναϊκής έκδόσεως τού Ρωμανού καί των άλλων έν τφ μέλλοντι μελετημά- 
των τού Φροντιστηρίου. Ημείς εύχόμεθα, ΐνα ταχέως’ίδη τό φως τής δημο- 
σιότητος και ό δεύτερος τόμος τής Εισαγωγής εις τήν Βυζαντινήν Φιλολο
γίαν εις δλοκλήρωσιν συγγραφής χρησιμωτάτης ού μόνον εις τούς « άκροα- 
τάς» τού σ., αλλά καί εις πάντα λόγιον καί δή καί περί τά εκκλησιαστικά 
διατρίβοντα καί έν τή τάξει τού ιερού Κλήρου καταλεγόμενον.

Έν τφ ίερφ Έπισκοπείφ Κοζάνης τή 15υ Δεκεμβρίου 1958.

t Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Alberto Μ. Am m ann S.J., La pittura sacra bizantina. Saggi.
Roma, 1957 (Pontificium Institutum Orientalium Studiorum), οελ.
216 μετά 41 εικόνων εκτός κείμενον.

Τό βιβλίον τούτο τού πατρός Ammann προορίζεται, αν δεν άπατώμαι, 
διά τούς σπουδαστάς τού ’Ινστιτούτου, δπου οΰτος διδάσκει. Τό έργον του 
ό συγγρ. χαρακτηρίζει με τον υπότιτλον Δοκίμια (Saggi), σκοπός των 
οποίων είναι, ώς λέγει εις τον πρόλογόν του, νά εξηγήσουν « τήν καλλιτεχνι
κήν καί ιδεολογικήν εξέλιξιν τής θρησκευτικής βυζαντινής ζωγραφικής».

Τήν δλην ιστορίαν τής θρησκευτικής ζωγραφικής διαιρεί ό σ. εις τρεις 
μεγάλας περιόδους, μεταξύ των οποίων ευρίσκουν θέσιν δύο παρεμβολαί 
(intermezzi) ως εξής : Περίοδος Α\ ’Από τής ίδρύσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τής Είκονομαχίας (325 - 727 ), Παρεμβολή Α': Είκονομα- 
χία, Περίοδος Β' : ’Εποχή των Μακεδόνων καί των Κομνηνών ( 867 -1204), 
Παρεμβολή Β': Ή εποχή τής λατινικής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπό
λεως (1204 -1261), Περίοδος Γ': ’Εποχή τών Παλαιολόγων (1261 -1453 )·

Ή πρωτοτυπία τού διαγράμματος αυτού έγκειται κυρίως εις τάς μεταξύ 
των τριών μεγάλων περιόδων δύο παρεμβολάς, αι δποΐαι δμως πρέπει νά 
όμολογηθή δτι, κατά τήν γνώμην μου τουλάχιστον, ούδένα πρακτικόν σκο
πόν εκπληρώνουν. Είναι βεβαίως αληθές δτι τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν, 
λήγουσαν ούσιαστικώς μέ τον θάνατον τού ’Ιουστινιανού (565), καί τήν 
κυρίως βυζαντινήν, άρχομένην μέ τήν άνοδον εις τον θρόνον τού Βασι
λείου Α' τού ίδρυτοΰ τής Μακεδονικής δυναστείας (867), χωρίζει μία περίο
δος, τής οποίας ή τέχνη δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ού'τε ώς παλαιοχρι
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στιανική οΰτε ώς κυρίως βυζαντινή. Ή περίοδος αυτή έπεκράτησε νά ονο
μάζεται μεταβατική, διότι κατά τήν διάρκειαν ταύτης διαμορφοϋται ή τέχνη, 
την οποίαν, άπηρτισμένην πλέον, εΰρίσκομεν από τών χρόνων τοϋ Βασιλείου Α' 
τοΰ Μακεδόνος. Ή μεταβατική αυτή εποχή υποδιαιρείται, κατά τρόπον 
εντελώς φυσιολογικόν, εις τους σκοτεινούς λεγομένους αιώνας (565 - 727 ) 
καί εις τήν περίοδον τής Είκονομαχίας (727 -842). 'Ο π. Ammann τό μέν 
πρώτον μέρος τής μεταβατικής αυτής περιόδου, τό δεύτερον δηλαδή ήμισυ 
τοϋ 6ου καί τον 7ον αιώνα, εξετάζει ώς τό τελευταΐον μέρος τοϋ κεφαλαίου 
περί τής τέχνης κατά τήν επ:οχήν τοϋ Ίουστινιανοΰ, τό δέ δεύτερον, τήν 
Είκονομαχίαν, εις τήν Α' Παρεμβολήν. Νομίζω δτι ή διάσπασις αυτή είναι 
εντελώς άσκοπος, συγχρόνως δέ εμποδίζει τόν σχηματισμόν σαφοϋς οπωσδή
ποτε ιδέας τής έξελίξεως τής τέχνης κατά τούς μεταξύ τοϋ θανάτου τοϋ Ίου- 
στινιανοΰ καί τής ίδρύσεως τής Μακεδονικής δυναστείας αιώνας. Ή διάσπα- 
σις αυτή επιτείνει τάς δυσχερείας, τάς προερχομένας από τό γεγονός δτι τά 
εκ τών χρόνων εκείνων διασωιΊέντα μνημεία εις μέν τήν περιοχήν τοΰ βυζαν- 
τινοϋ κράτους είναι ελάχιστα, τά δέ εις τήν ’Ιταλίαν κυρίως ευρισκόμενα δέν 
είναι βέβαιον δτι αντικατοπτρίζουν πιστώς τήν τέχνην τής Κωνσταντινου
πόλεως.

’Ακόμη δλιγώτερον μεθοδικόν σκοπόν έκπληροΐ ή Β' Παρεμβολή, εις 
τήν οποίαν εξετάζεται ή τέχνη κατά τήν βραχυτάτην περίοδον τής λατινικής 
κατοχής τής Κωνσταντινουπόλεως (1204-1261). Κατ’ αυτήν ή μέν Βασι
λεύουσα ούδέν μνημεΐον παρουσιάζει, τά δέ έ'ργα, τά υπό τοΰ σ. εξεταζόμενα 
εις τήν Βουλγαρίαν, τήν Σερβίαν κ.ά., είτε συνεχίζουν τήν παλαιοτέραν 
τέχνην τής εποχής τών Κομνηνών είτε δεικνύουν τάς νέας τάσεις, αί όποΐαι 
θά εκδηλωθούν κατά τήν λαμπράν άνθησιν τών χρόνων τών Παλαιολόγων. 
Δέν είναι εξ άλλου ακριβής ή παρατήρησις τοΰ σ. δτι « καθ’ δλην αυτήν τήν 
περίοδον (τής λατινικής κατοχής τής Κωνσταντινουπόλεως), δι’ έλλειψιν 
βυζαντινών καλλιτεχνών, έσταμάτησεν εϊς τό μητροπολιτικόν έδαφος τής 
Αυτοκρατορίας ή έξέλιξις τοΰ βυζαντινού πολιτισμού » ( σ. 139). Άντιθέτως, 
καλλιτέχναι, καί μάλιστα λίαν αξιόλογοι, δέν έλειψαν κατά τήν βραχεΐαν 
άλλωστε περίοδον τής υπό τών Φράγκων κατοχής τής Βασιλευούσης. Τοΰτο 
άποδεικνύεται έκ τοϋ γεγονότος, δτι κατά τήν περίοδον ακριβώς αυτήν 
δημιουργεΐται ή λαμπρά τέχνη τών Παλαιολόγων, τά δέ μνημεία τά σωζό- 
μενα εις τήν κάτω 'Ελλάδα, εις τήν Μακεδονίαν καί εις τήν Σερβίαν, δει
κνύουν τά διαδοχικά στάδια τής ραγδαίας έξελίξεως προς τήν μεγάλην άνθη- 
σιν τής τέχνης αυτής από τοΰ τελευταίου ιδίως τετάρτου τοΰ 13ου αίώνος 
καί εξής.

Ή κατάτμησις τού ΰλικοΰ εις μικράς ενότητας ώδήγησε τόν σ. εις υπο
διαιρέσεις, αί όποΐαι διευκολύνουν ’ίσως τούς σπουδαστάς εις τήν άποστή- 
θισιν, αποκλείουν δμως τήν κατανόησιν τών μνημείων εις τό σύνολόν των.
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Οΰτω, επί παραδείγματι, τά ψηφιδωτά τής περιόδου των Μακεδόνων καί 
των Κομνηνών (σ. 75 κ. έξ.) υποδιαιρεί ό σ. : 1) είς άφιερωτήρια, εννοών 
τάς παραστάσεις τών αυτοκρατόρων εις την 'Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντι
νουπόλεως. 'Αλλά παραδόξως εις τό ίδιον κεφάλαιον εξετάζει καί τό περίφη- 
μον ψηφιδωτόν τής Δεήσεως, τό άνευρεθέν εις τό νότιον ύπερφον τής ιδίας 
εκκλησίας, δπως επίσης καί την παράστασιν τής Πεντηκοστής, γνωστήν 
σήμερον μόνον από τό παλαιόν σχεδίασμα τοϋ Salzenberg, θέματα δηλαδή 
εντελώς άσχετα προς τάς εικόνας τών αυτοκρατόρων. 2) Εις τά ψηφιδωτά 
τών αψίδων, ό'που εξετάζονται οί διάφοροι τύποι τής εκεί εΐκονιζομένης 
Θεοτόκου. Εις τό ίδιον όμως τμήμα εξετάζονται καί αί εικόνες τοΰ ΙΙαντο- 
κράτορος εις τούς τρούλλους. 3 ) Είς τά ψηφιδωτά τών μονών, δπου περι- 
γράφονται αί διακοσμήσεις τοϋ 'Οσίου Λουκά, τής Νέας Μονής τής Χίου 
καί τοϋ Δαφνιού. ( Είς τό τελευταΐον τοϋτο μνημεΐον δ σ. έκ παραδρομής 
ασφαλώς, αναφέρει σκηνάς, δπως 6 Ίησοΰς προ τοΰ Καϊάφα καί ή άρνησις 
τοΰ Πέτρου, αί δποίαι δεν υπάρχουν εκεί). Ή διακόσμησις δμως τών καθο
λικών τών μονών ούδεμίαν διαφοράν παρουσιάζει από τήν διακόσμησιν 
τών μή μοναστηριακών εκκλησιών τής αυτής περιόδου.

’Ανάλογους υποδιαιρέσεις είς ψηφιδωτά τής άψΐδος καί τών τοίχων 
δημιουργεί 6 σ. καί είς τήν έξέτασιν τών έκκί,ησιών τής Σικελίας. Εκεί 
μάλιστα προσθέτει καί τήν ύποδιαίρεσιν Mosaici di devozione, δπου εξε
τάζονται αί προσωπογραφίαι τών δωρητών πλησίον τής Θεοτόκου ή τοϋ 
Ίησοϋ, άλλη δηλαδή ονομασία από εκείνην, τήν οποίαν είχε προηγουμένως 
δημιουργήσει δ σ. (Mosaici dedicatorii), προκειμένου περί τών εικόνων 
τών αυτοκρατόρων εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Νομίζω δτι δεν είναι ανάγκη νά εκταθώ περισσότερον επί τοϋ θέματος 
αύτοϋ. ’Από δσα έλέχθησαν γίνεται φανερόν πόσον ή κατάτμησις αυτή τής 
ύλης είς δμάδας, περιλαμβανούσας δχι σπανίως μνημεία ετερόκλητα, καθιστά 
δυσχερή, αν μή αδύνατον, τον σχηματισμόν σαφοϋς ιδέας τής δλης μορφής 
καί τών τάσεων τής βυζαντινής ζωγραφικής, δπως καί τής έξελίξεώς της, 
κατά τον μακραίωνα βίον της. 'Ο μή ενήμερος αναγνώστης είναι αδύνατον, 
νομίζω, νά σχηματίση ευκρινή κάπως εικόνα τής διά ψηφιδωτών ή τοιχο
γραφιών διακοσμήσεως τών εκκλησιών καί νά συλλάβη τό απολύτως καθω- 
ρισμένον σύστημα, τό δποΐον τήν διέπει.

’Αλλά καί ή ΰποδιαίρεσις τών φορητών εικόνων τής εποχής τών Μακε
δόνων καί τών Κομνηνών εις 1) Εικόνας κατεσκευασμένας διά τήν παρακί- 
νησιν εις εύλάβειαν, 2) Εικόνας διαφανούς θεολογικοϋ χαρακτήρος καί 3) 
Εικόνας, είς τάς δποίας υπερισχύει τό αίσθημα, δπως καί ή μεγαλυτέρα 
ακόμη κατάτμησις, προκειμένου περί τών εικόνων τής εποχής τών Παλαιο- 
λόγων, ουδόλως συντελεί εις τήν κατανόησιν τοΰ είδους τούτου τών ζωγρα
φικών έργων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:25 EEST - 34.211.113.242



478 Α. Ξυγγοπούλου

Αί ερμηνεΐαι ιών διαφόρων ζωγραφικών μνημείων, εις τάς οποίας 
εκτείνεται ό σ. έχουν κατά τό πλεϊστον χαρακτήρα ατενώς θεολογικόν, πρά
γμα απολύτως δικαιολογημένον, προκειμένου περί βιβλίου αποτεινόμενου 
κυρίως, δπως νομίζω, εις τροφίμους ιεροσπουδαστηρίου.

Πολύτιμα δμως διά τον μή ειδικόν είναι τά κεφάλαια τοΰ βιβλίου τοΰ 
π. Ammann, εις τά οποία οΰτος εξετάζει τά ύπό βυζαντινήν επίδρασιν ή 
υπό βυζαντινών ζωγράφων έκτελεσθέντα έργα εις την ’Ιταλίαν καί προ πάν
των είς την Ρωσίαν καί τάς ά'λλας σλαβικάς χώρας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δη 6 π. Ammann είργάσθη καί έκοπίασε πολύ 
διά τον καταρτισμόν τοΰ βιβλίου του. 'Ως προς τούτο δίκαιος τοΰ οφείλεται 
έπαινος. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία δτι τό βιβλίον του είναι εξόχως χρή
σιμον ως πρόχειρον βοήθημα διά τούς μή ειδικούς, οί όποιοι θά επεθύμουν 
νά εύρουν πληροφορίας περί ενός μνημείου ή περί μιάς όμάδος ζωγραφικών 
έργων, ή δέ εις αυτό παρατιθέμενη πλ,ουσία βιβλιογραφία δύναται ν’ άποβή 
πολύτιμος δι’ αυτούς οδηγός προς εύρυτέρας μελετάς. Άπό τής άπόψεως δέ 
ταύτης εξεταζόμενον τό βιβλίον τοΰ π. Ammann, θά ήδύνατο νά χαρακτη- 
ρισθή ως μεθοδικόν εΰρετήριον τών έκ τών παλαιοχριστιανικών καί τών 
βυζαντινών χρόνων διασωθέντων ψηφιδωτών, τοιχογραφιών, ιστορημένων 
χειρογράφων καί φορητών εικόνων. ’Έργον δηλαδή άνάλογον κάπως προς τά 
δύο πασίγνωστα βιβλία τού Dalton, τήν Byzantine Art and Archaeology 
καί τήν East Christian Art.

Ή ωφέλεια πάντως διά τούς μή ειδικούς άναγνώστας θά ήτο άπείρως 
μεγαλυτέρα, αν ό σοφός συγγραφεύς τού βιβλίου τούτου ήκολούθει τό παρά
δειγμα τών παλαιοτέρων ιστορικών τής βυζαντινής τέχνης, τοΰ Millet, τοΰ 
Diehl, τοΰ Wulff, καθώς καί τών νεωτέρων, δπως ό Morey καί ό Λάζαρεφ, 
είς τά συγγράμματα τών οποίων ή μέθοδος τής έξετάσεως τής ύλης, δπως ή 
πείρα άπέδειξεν, είναι άρίστη. Ή εξέτασις τών μνημείων κατά μεγάλας ενό
τητας θά έπέτρεπε είς τον π. Ammann νά δώση ώλοκληρωμένην εικόνα τής 
θρησκευτικής ζωγραφικής τών Βυζαντινών κατά τάς διαφόρους περιόδους τοΰ 
μακροτάτου βίου της.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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