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Έχοντας εξοικειωθεί με το πρόγραμμα της έκθεσης των μνημειωδών βιτρό
του ορθόδοξου καλλιτέχνη Άνταμ Σταλονι-Ντομπζάνσκι (1904-1985) στην
Ελλάδα δίνω την ευλογία μου.
Άγνωστα μονοπάτια θειικής Πρόνοιας κατάφεραν, κατά τη διάρκεια του
θριάμβου των ασεβή καθεστώτων κομμουνιστικού και ναζί, στην άβυσσο
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της μπολσεβικής υποδούλωσης, αυτός
ο ορθόδοξος καλλιτέχνης γεννημένος στην Ουκρανία από Πολωνή μητέρα
και Πολωνό πατέρα, μετέπειτα οκόκληρη την καλλητεχνική ζωή του
ενωμένος με την Πολωνία κάλεσε στην καρδιά του ΧΧ αιώνα πραγματικό
θαύμα «Θρίαμβος της Ορθοδοξίας» την Αναγέννηση, την εποχή του
Παντοδύναμου εικονομαχικού μυστικισμού και την πνευματκότητα της
βυζαντινής εικόνας.
Αυτό που είναι ακόμα πιο εκπληκτικό, κατάφερε αυτό το θαύμα όχι μόνο στην
παραδοσιακή τεχνική της εικονογραφίας, πολυχρωμίας και ψηφιδωτού αλλα
επίσης στην απόμακρη από την πνευαμτικότητα εικόνα του δυτικού βιτρό.
Εξαιρετικά οράματα του καλλιτέχνη που ενώνουν την πραγματική βυζαντινή
πνευματικότητα και τους κανόνες της εικονογραφίας με την τέχνη του βιτρό
δείχνουν την ακόμα επιθυμητή και αναμενόμενη ενότητα οκόκληρου του
χριστανικού κόσμου.
Υπογραφή
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι (1904-1985),
ζωγράφος, χαράκτης, συντηρητής μνημείων
τέχνης, καθηγητής στην Ακαδημία Τεχνών της
Κρακοβίας, γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1904 στη
Μένα (επαρχία του Τσερνίγιβ, ιστορική πόλη στη
βορειοανατολική Ουκρανία). Είναι ο μεγαλύτερος
γιος του Πολωνού ρωμαιοκαθολικού δικαστή
του Τσερνίγιβ, Φέλιξ (πέθανε το 1927), ο οποίος
ήταν εγγονός εξορισμένου της εξέγερσης του
Ιανουαρίου του 1853. Μητέρα του ήταν η Ουκρανή
ορθόδοξη, Άννα Κοβαλένκο (πέθανε το 1944).
Η αδελφή του καλλιτέχνη – η Αλεφτίνα (1906–1978),
ήταν φιλόλογος και ο αδελφός του – ο Σεβερίν
(1908-1985), νομικός.
Το 1906, η οικογένεια Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
μετακόμισε στην πόλη Τσέρικιβ (τώρα ανήκει στη
Λευκορωσία), και μετά το 1917 επέστρεψε στην
Ουκρανία και έμεινε στον πατέρα της μητέρας του,
τον Κορνίι Κοβαλένκο, στο Πριλούκι. Κατά τη
διάρκεια των δραματικών χρόνων της επανάστασης
και του εμφυλίου πολέμου, σε ηλικία 13 ετών,
ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι αναγκάστηκε να
δουλέψει σαν εργάτης για να υποστηρίξει τους
άνεργους γονείς του, τη μικρότερη αδερφή και τον
αδελφό του, και τα βράδια σπούδαζε ζωγραφική με
τους Μ. Χιταγούροβ και Α. Σκαλλόν.
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Το 1922 μετά από δάγκωμα λυσσασμένου σκύλου
νοσιλεύτηκε για θεραπεία στο Κίεβο. Εκεί συνάντησε
τη συγγενή του, τη Φελίσια Γιανκόβσκα, η οποία
βοήθησε την οικογένεια Σταλόνι-Ντομπζάνσκι να
διεκπεραιώσει τις διαδικασίες του επαναπατρισμού.
Τον Μάρτιο του 1923, ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
και η οικογένειά του μετακόμισαν στην Πολωνία
και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Μέχοβ, όπου
ο πατέρας του δούλεψε ως ανακριτής. Στο τοπικό
γυμνάσιο αρρένων, ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
έκανε την πρώτη του τοιχογραφία στην αίθουσα
συνεδριάσεων του σχολείου.
Το 1927 άρχισε να σπουδάζει στην Ακαδημία
Τεχνών της Κρακοβίας, με τους καθηγητές
Βλαντισλάβ Γιαρότσκι, Φρειδερίκο Πάουτσχ και
Ιγνάτιο Πενκόβσκι. Παρακολουθεί τις διαλέξεις
των καθηγητών Ξαβέρ Ντουνικόβσκι και Γιούσεφ
Μεγόφφερ. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε πρακτικά
μαθήματα στον τομέα της τέχνης γραμματοσειρών
υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Λούντβιχ
Γαρντόβσκι, με τον οποίο θα συνεργαστεί για
πολλά χρόνια.
Ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, το 1929, ο Άνταμ
Σταλόνι-Ντομπζάνσκι συμμετείχε στην Έκθεση
Τέχνης (Τμήμα «Καλό Βιβλίο»), η οποία
πραγματοποιήθηκε ως μέρος της Γενικής
Περιφερειακής Έκθεσης στο Πόζναν. Το 1931
του απονεμήθηκε δίπλωμα από την Κρακοβική
Ακαδημία Τεχνών για το έργο του στον τομέα
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των γραφικών και της τέχνης γραμματοσειρών.
Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο το 1933.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην ακαδημία
το 1932-1933, ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι μαζί
με τον Γιάν Τσίχον, αποκατέστησαν τη μεσαιωνική
τοιχογραφία στον ξύλινο Καθεδρικό Ναό στη
Γκάρκλοβα της επαρχείας Πιντγάλλια, η οποία
αργότερα δωρίστηκε στο Εθνικό Μουσείο της
Κρακοβίας. Το 1934 αποκατέστησε τη γοτθική
απεικόνιση της σταύρωσης και εργάστηκε στην
ομάδα του καθηγητή Γιούσεφ Μεγόφφερ για την
αποκατάσταση της τοιχογραφίας στην ενορία της
Καθολικής Εκκλησίας της Τούρκα. Το 1934, μαζί με
τον Λούντβιχ Γαρντόβσκι, βραβεύτηκαν με το τρίτο
βραβείο του αρχιτεκτονικού αστικού διαγωνισμού
για το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου του
λόφου του Γιούσεφ Πιλσούντσκι στην Κρακοβία.
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου ασχολήθηκε
με τις τοιχογραφίες στις καθολικές εκκλησίες του
Μπολέσιν, του Πορέμπα Γκούρνα (1935) και του
Τούτσιν (1937). Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο (1939) εκτέλεσε την τοιχογραφία της
Καθολικής Εκκλησίας στο Ντομπομίλ της Ουκρανίας
(τώρα αποκαταστάθηκε). Κατά τη διάρκεια του
πολέμου, ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι συνέχιζε
να δουλεύει σε καθολικές και άλλες εκκλησίες.
Στην Καθολική Εκκλησία Μπερναρντίν στο Ράντομ,
συνέχισε την αποκατάσταση του αρχαίου γοτθικού
γλυπτού, η οποία ξεκίνησε το 1938, και μαζί με τον
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Βίκτορ Λάνγκνερ έκανε την τοιχογραφία αυτού
του ναού (σήμερα, εκτός από το παρεκκλήσι, είναι
ολόκληρη βαμμένη). Το 1943 δούλεψε για την
τοιχογραφία του Καθολικού Ναού του Μπόμπιν
και της Εκκλησίας της Τερνόπιλ.
Μετά τον πόλεμο, το φθινόπωρο του 1945,
ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι κατέχει θέση
στη Σχολή Αρχιτεκτονικής της ΑνθρακοΜεταλλουργικής Ακαδημίας στην Κρακοβία
(τώρα Πολυτεχνείο της Κρακοβίας). Από το 1947
εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνών γραμματοσειρών
στην Κρατική Ανώτατη Σχολή Πλαστικών
Τεχνών. Το 1957, όταν το πανεπιστήμιο ξαναπήρε
την προηγούμενη ονομασία του – Ακαδημία
Τεχνών της Κρακοβίας, έγινε επικεφαλής του
Τμήματος Τέχνης της Γραμματοσειράς. Το 1979
συνταξιοδοτήθηκε. Παρόλω το έργο και τις
δραστηριότητές του για την Εκκλησία, καθώς και
τις επανειλημμένες προσπάθειες της Γερουσίας της
Ακαδημίας Τεχνών, δεν του απονεμήθηκε ποτέ
ο τίτλος του Καθηγητή.
Παράλληλα με το διδακτικό του έργο, ο Άνταμ
Σταλόνι-Ντομπζάνσκι δημιουργούσε συνεχώς
μνημειακές συνθέσεις θρησκευτικής τέχνης. Έκανε
τοιχογραφίες, βιτρό, ψηφιδωτά για καθολικές
εκκλησίες, ορθόδοξα μοναστήρια και την
Ευαγγελική Εκκλησία στη Βαρσοβία. Το 1945,
μαζί με τον Λούντβιχ Γκαρντόβσκι, ζωγράφισε
το εκκλησάκι του Αγίου Σιμόν στη Λίπνιτσα, την
23

Καθολική Εκκλησία των Πατέρων Μπερναρντίν
στην Κρακοβία, και το 1946-1947 ολοκλήρωσε
την τοιχογραφία της ενοριακής Καθολικής
Εκκλησίας στο Μπομπίν κοντά στο Πρόσοβιτς,
την οποία ξεκίνησε το 1943. Το 1945, με αφορμή
την Ημέρα της Αγίας Βαρβάρας στην ΑνθρακοΜεταλλουργική Ακαδημία στην Κρακοβία,
φιλοτέχνησε το πρώτο του βιτρό (σε συνεργασία
με τον Λ. Γκαρντόβσκι), το οποίο απεικονίζει
την προστάτιδα των ανθρακωρύχων την Αγία
Βαρβάρα (αυτό το βιτρό αφαιρέθηκε το 1952 και
διατηρήθηκε στην καθολική εκκλησία της Αγίας
Βαρβάρας μέχρι το 1981).
Την περίοδο 1950-1956, μετά από προτροπές
της κυρίας Ζελένσκα, της ιδιοκτήτριας του πιο
διάσημου εργαστηρίου βιτρό της Κρακοβίας, στο
οποίο δημιουργούσαν τα έργα τους ο Στανισλάβ
Βίσπιανσκι και Γιούσεφ Μεγόφφερ, ο Άνταμ
Σταλόνι-Ντομπζάνσκι δημιούργησε βιτρό
για την Καθολική Εκκλησία της ενορίας στο
Τσεμποβνίσκο κοντά στο Ζέσουφ. Αυτό το
έργο καταστάλλαξε τελικά το ενδιαφέρον του
καλλιτέχνη για δημιουργία έργων βιτρό. Το 19501964 δημιούργησε σύνθετα βιτρό της Καθολικής
Εκκλησίας στο Ζαβέρκα και το 1953–1955 – στην
Εκκλησία στο Γοροντόκ Μπιαλιστόκ. Την περίοδο
1953-1961 έκανε την τοιχογραφία και τα βιτρό
της Καθολικής Εκκλησίας στο Ροζβάντοβ, και το
1958–1967 – τα βιτρό στα παράθυρα του χώρου των
χορωδιών του γοτθικού Καθεδρικού Ναού στο Νις.
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Το 1964 ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
δημιουργεί τα βιτρό για τον Ορθόδοξο Καθεδρικό
Ναό στο Βρότσλαβ και για τον Ευαγγελικό Ναό
στη Βαρσοβία. Το 1969–1970 εργάζεται στις
τοιχογραφίες και την πολυχρωμία της Καθολικής
Εκκλησίας στο Τέντσινγκ, το 1973–1978 έφτιαξε
βιτρό και τοιχογραφία στην ενορία της Καθολικής
Εκκλησίας στο Κόζι, κοντά στο Μπιέλσκο-Μπιάλα,
βιτρό και τοιχογραφίες της Εκκλησίας στη Βόλα
στη Βαρσοβία και το 1979 - βιτρό της Καθολικής
Εκκλησίας στο Βιλκοβίτσε, κοντά στο ΜπιέλσκοΜπιάλα και στην Καθολική Εκκλησία στο
Γιαροσλάβ.
Εκτός από τα βιτρό, ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
δημιουργεί επίσης μνημειακές τοιχογραφίες,
συγκεκριμένα, το 1954-1955 στην Εκκλησία στο
Μιχάλοβ κοντά στο Μπιαλιστόκ. Το 1960, μαζί με
τον μαθητή του, φίλο και διαχρονικό συνεργάτη,
Γιούρι Νοβοσέλσκι, έκανε τοιχογραφίες στο
Ορθόδοξο Ιερό στο Ιερό Βουνό Γκράμπαρκα και
στην Εκκλησία στο Μπιαλιστόκ - Ντοϊλιντάχ
(σήμερα είναι κατεστραμμένη). Ήταν ο δημιουργός
των ψηφιδωτών στην Καθολική Εκκλησία στο
Γκολτς κοντά στο Μεχόβ (1949) και στους
ορθόδοξους καθεδρικούς ναούς στο Βρότσλαβ και
στη Βαρσοβία.
Εκτός από τα θρησκευτικά έργα, ετοίμασε
γραφικά σχέδια για τα άλμπουμ του Γιάν Ματέϊκο:
«Ρούχα στην Πολωνία 1200-1795» (Κρακοβία,
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1967) και «Πρόσωπα των Πολωνών Βασιλέων»
(Κρακοβία, 1969), καθώς και για τα βιβλία του
σεβάσμιου Καρδινάλιου Στέφαν Βυσίνσκι «Στο
Φως της Χιλιετίας» (Κρακοβία, 1961) και του
σεβάσμιου Καρδινάλου Κάρολ Βοϊτίλα «Αγάπη και
υπευθυνότητα» (Κρακοβία, 1962).
Με βάση το σχέδιο του Άνταμ ΣταλόνιΝτομπζάνσκι δημιουργήθηκε η αναμνηστική
πλάκα του όρκου του Ταντέους Κοστιούσκο
στην πλατεία Κεντρική Αγορά στην Κρακοβία.
Ο καλλιτέχνης ήταν ο δημιουργός των
κεντημάτων των αμφίων για το μοναστήρι των
Μεταρρυθμιστών Πατέρων στην Κρακοβία, των
σημαίων της Ανθρακο-Μεταλλουργικής Ακαδημίας
στην Κρακοβία και του Κέντρου της Πετρελαικής
Βιομηχανίας.
Το 1956, ο σκηνοθέτης Γιάν Λομνίτσκι γύρισε
ντοκιμαντέρ για τα βιτρό της Εκκλησίας στο
Γοροντόκ του Μπιαλιστόκ, το οποίο κέρδισε
βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Βενετίας.
Η πρώτη ατομική έκθεση του Άνταμ ΣταλόνιΝτομπζάνσκι πραγματοποιήθηκε το 1957 στο
Παλάτι των Τεχνών της Εταιρείας Φίλων της Τέχνης
στην Κρακοβία. Η δεύτερη και ταυτόχρονα
η τελευταία έκθεση οργανώθηκε το 1960 στο
Κατοβίτσε. Λόγω του θρησκευτικού περιεχομένου,
η έκθεση λογοκρίθηκε και έκλεισε αμέσως με το
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άνοιγμά της και ο κατάλογός, τον οποίο οι λογοκριτές
αποκάλεσαν «προσευχητάρι», κατασχέθηκε.
Μετά από αυτήν την έκθεση, απαγορεύτηκε
η δημοσίευση έργων και η διοργάνωση εκθέσεων
του καλλιτέχνη. Αφού έλαβε πρόσκληση για
συνεργασία από το γνωστό αμερικανικό
εργαστήριο βιτρό «The Willet Staind Glass
Windows», στον Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
απαγορεύτηκε να ταξιδεύει, αλλά και να στέλνει
τα έργα του στο εξωτερικό. Μόνο το 1981, μετά την
ίδρυση της «Αλληλεγγύης», άνοιξε η έκθεση των
έργων του καλλιτέχνη στη λέσχη του Πολυτεχνείου
της Κρακοβίας και το 1988 πραγματοποιήθηκε, μετά
το θάνατό του, η έκθεσή του στο Παρίσι στις
αίθουσες του Πολιτιστικού κέντρου του μοναστηριού
των Πατέρων Παύλων.
Ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι είναι ένας από
τους πρωτοπόρους του οικουμενικού κινήματος
στην Πολωνία. Ήταν κοσμικός σύμβουλος του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Πολωνικής
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς
και μέλος του καλλιτεχνικού συμβουλίου του
Μητροπολίτη της Κρακοβίας του Καρδινάλιου
Κάρολ Βοϊτίλα, του μελλοντικού Πάπα.
Ο Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι πέθανε στις
22 Μαρτίου 1985 στην Κρακοβία.
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Η υπογραφή του καλλιτέχνη είναι με τη μορφή
υφαντών γραμμάτων του ονόματός του και του
επωνύμου ASD, που παρουσιάζονται με τη μορφή
γοτθικών σκαλισμένων συμβόλων, που μοιάζουν
με το καράβι του Αποστόλου Αγίου Πέτρου,
τοποθετημένο σε ένα ισόπλευρο σταυρό.
Άννα Σιεμιένιετς
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ΓΙΑΝ ΣΤΑΛΟΝΙ-ΝΤΟΜΠΖΑΝΣΚΙ
ΤΑ ΒΙΤΡΟ
Σε ένα τραπέζι από ξύλο-μοριοσανίδες, μήκους 3
και πλάτους 1,5 μέτρων, υπάρχει ένα ρολό χαρτιού.
Οι δύο επάνω γωνίες του πιέζονται με βαράκια
μολύβδου. Το ρολό, μόλις ξετυλίγεται, αγωνίζεται
να τυλιχτεί ξανά. Μόνο κάτω από το τραπέζι
καταφέρνει να επιστρέψει στην αρχική του μορφή,
ρέει προς τα κάτω και εκεί εύκολα ξανατυλίγεται
σε ρολό. Έτσι είναι καλύτερα, δεν μπερδεύεται στα
πόδια.
Το τραπέζι βρίσκεται στο κέντρο ενός μεγάλου
δωματίου, στηριγμένο σε δύο παλιές δυνατές
βάσεις. Κάτω από το τραπέζι βρίσκεται ένα
σεντούκι και μερικά κουτιά από χαρτόνι. Δίπλα
στην είσοδο του δωματίου, στον τοίχο υπάρχει
άλλο ένα μεγάλο σεντούκι, πάνω στο οποίο
σεντόνια και μαξιλάρια είναι σκεπασμένα με ένα
μάλλινο κάλυμμα, φτιαγμένο με ουκρανικά λαϊκά
μοτίβα των Γούτσουλ – κατοίκων των Καρπάθιων
όρων. Στην αντίθετη πλευρά υπάρχουν ντουλάπια
με τζάμια και σε αυτά εκατοντάδες βιβλία, άλμπουμ
και φάκελοι με έγγραφα.
Στους τοίχους εικόνες και πίνακες, μερικοί από
αυτούς σε αυστηρές ξύλινες και άλλοι - σε παλιές
με πλούσιο σκάλισμα, επιχρυσωμένες κορνίζες.
Πολλοί πίνακες ζωγραφικής: τοπία, άλογα,
πορτρέτα. Κάτω από το παράθυρο ένα κάθετο
38

κουτί από κόντρα πλακέ, ανοιχτό από πάνω. Από
αυτό προεξέχουν διαφορετικού ύψους ρολά από
χαρτόνι και ειδικό χαρτί αντιγραφής, μερικά ακόμα
λευκά, άλλα καλυμμένα με πολύχρωμο μωσαϊκό
των γεωμετρικών στιγμάτων, μεταξύ των οποίων
από κάπου μας κοιτάει ένα μάτι, αλλού
– απλώνεται ένα χέρι.
Στο τραπέζι ένα άλλο χέρι καλύπτει, ακόμη ένα
λεπτό πριν κατάλευκο φύλλο χαρτιού, με πυκνό
πλέγμα γραμμών. Σαν να ακολουθεί ένα αόρατο
σχέδιο, με γρήγορες και σίγουρες ενέργειες
σχηματίζει τις γραμμές με μία ελαφριά κίνηση της
λεπτής γραφίδας από κάρβουνο. Το σχέδιο είναι
συγκεκριμένο, αλλά πολύ απλό, έτσι ώστε ανά
πάσα στιγμή να έχεις τη δυνατότητα να σβήσεις
και να σχεδιάσεις μια γραμμή σε άλλο σημείο.
Όμως, αυτό συμβαίνει σπάνια και στο τέλος της
εργασίας φαίνεται ότι αυτό δεν είναι σκίτσο,
αλλά μία ολοκληρωμένη ζωγραφιά. Αλλά αυτή
η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει ακόμα
να μετακινηθεί το ρολό του χαρτιού προς τα
εμπρός και πάλι γεμίζοντας τα επόμενα τρία
μέτρα του λευκού χαρτονιού με ένα πυκνό πλέγμα
γραμμών, που τέλεια ταιριάζουν με αυτές που
εξαφανίστηκαν πέρα από την άκρη του τραπεζιού.
Και αυτό επαναλαμβάνεται πέντε φορές, επειδή το
μήκος του χαρτονιού είναι περίπου 15 μέτρα και θα
χρειαστεί να μετακινηθεί πέντε φορές στο τραπέζι.
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Επιτέλους, το σκίτσο με ξυλάνθρακα
ολοκληρώθηκε, αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο
βήμα της μακράς ιστορίας για τον καλλιτέχνη.
Τώρα το χαρτί επιστρέφει στην αρχική του θέση,
και πάλι εμφανίζονται βάρη στις γωνίες του. Ένα
μικρό πινέλο με εντελώς φθαρμένες τρίχες, βυθισμένο
σε ένα βαζάκι με μαύρο μελάνι, κινείται κατά μήκος
των καθορισμένων διαδρομών. Ορισμένες γραμμές
σχεδιάζονται με ένα μακρύ χάρακα δύο μέτρων,
άλλες εμφανίζονται με μια απαλή κίνηση του
χεριού, και άλλες – είναι τέλειοι κύκλοι, φτιαγμένοι
με μια βούρτσα, που μπαίνει στη θηλιά ενός
λεπτού κορδονιού, που συγκρατείται στο κέντρο
του κύκλου με τον αντίχειρα του άλλου χεριού.
Η βούρτσα βυθίζεται στο μελάνι κάθε
δευτερόλεπτο, κάθε φορά παίρνει λίγο μελάνι
και έτσι ζωγραφίζει καθαρές άψογες γραμμές,
χωρίς να αφήνει καμία σταγόνα να πέσει πουθενά
ή να χύσει μελάνι έξω από την σχεδιασμένη
γραμμή. Υπάρχει ένα άλλο, ελαφρώς φαρδύτερο,
επίσης φθαρμένο πινέλο. Οι ευρύτερες γραμμές
του θα δημιουργήσουν τα κύρια περιγράμματα
των σχημάτων, τα οβάλ των προσώπων, τα
περιγράμματα των χεριών και τις πτυχές των
ρούχων. Θα δείχνουν, πού θα πρέπει να εφαρμοσθούν
οι πιο πλατιές συνδέσεις μολύβδου κατά την
κατασκευή του τελικού σχήματος του βιτρό.
Μόλις τώρα αρχίζει να εμφανίζεται το πρώτο
στοιχείο της ολοκληρωμένης εργασίας.
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Εκατοντάδες γραμμές σχηματίζουν μια πολύπλοκη,
σύνθετη αλλά εξαιρετικά ισορροπημένη σύνθεση,
στην οποία τα μαλακά στοιχεία αιωρούνται σε ένα
σταθερό πλέγμα ίσιων γραμμών. Και όλη αυτή
η σύνδεση διευθύνεται – σαν τους στρατηγούς
που διοικούν τον στρατό τους – με διαδεδομένους
στα κομβικά σημεία της εικόνας ισχυρούς κύκλους
φωτοστέφανων. Οπότε αυτή είναι μια ευαγγελική
ή μια βιβλική σκηνή.
Εάν σε ένα από τα φωτοστέφανα παρατηρήσουμε
το σχήμα ενός σταυρού, αυτό σημαίνει ότι η σκηνή
είναι από την Καινή Διαθήκη, αφού απεικονίζεται
ο ίδιος ο Σωτήρας – ο Ιησούς Χριστός. Το βλέμμα
μας επικεντρώνεται στα κύρια στοιχεία της εικόνας
– στα πρόσωπα και στα χέρια των αγίων. Τα μάτια,
τα χείλη και τα δάχτυλα είναι εκπληκτικά, ζωντανά,
αν και είναι κατασκευασμένα από αιχμηρά σαν το
γυαλί κρύσταλλα. Μόνο τώρα παρατηρούμε, ότι όλα
εδώ, από κάτω προς τα πάνω, είναι χτισμένα από
κρύσταλλα, σαν το ίδιο το γυαλί να θρυμματίστηκε
σχηματίζοντας μια μνημειακή εικόνα. Σαν να μην
ήταν ο καλλιτέχνης ο δημιουργός του θέματος,
αλλά το θέμα προσέλαβε τον καλλιτέχνη να το
εξυπηρετήσει με τη φαντασία του, το ταλέντο του
και την εργασία του.
Και το ίδιο το γυαλί θα ήθελε να διηγηθεί την
ιστορία της σωτηρίας, τη βιβλική ιστορία του
Θεού και της Αγίας Του Μορφής – του Ανθρώπου.
Επειδή με τη μορφή των κρυστάλλων της άμμου
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ήταν εδώ πολύ πριν από μας, από την τρίτη
ημέρα της δημιουργίας, και τα θυμάται όλα, όσα
δημιουργήθηκαν τότε από το χέρι του Δημιουργού.
Θυμάται, ότι στον κήπο της Εδέμ από αυτόν
δημιουργήθηκαν τα υλικά μας σώματα. Αλλά τα
γνώριζε διαφορετικά: θυμάται την αρχική, καθαρή,
κρυσταλλική τελειότητα τους, που δε γνώριζαν
την αμαρτία, την πτώση και τον πόνο. Και σήμερα
ξανά ζητά από τον Θεό το τέλειο πινέλο Του. Και
μια τόσο ειλικρινής παράκληση δεν μπορεί να
μείνει αναπάντητη.
Φαινομενικά, η γραφική δουλειά έχει ήδη
ολοκληρωθεί, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου έτσι.
Και πάλι, το χαρτί επιστρέφει στην αρχική του θέση,
και στα διαχωρισμένα με τις γραμμές μελανιούμολύβδου παραθυράκια του μελλοντικού βιτρό
επικολλάται το φόντο της σύνθεσης. Το φόντο του
έργου σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δευτερεύον,
σε άλλες – αντίστροφα, πρωτεύον. Πώς είναι εδώ;
Αντιθέτως, είναι ακριβώς το αντίθετο.
Το φόντο του έργου ρίχνει την τρίτη, ή μάλλον
την τέταρτη διάσταση στο χαρτί από χαρτόνι. Εάν
αυτή είναι η τέταρτη διάσταση, και ακόμη αν είναι
η τρίτη, τότε ήδη είναι υπερβολικό για μια επίπεδη
εικόνα. Σε αυτό θα επιστρέψουμε αργότερα,
αλλά προς το παρόν ας μιλήσουμε για την
τέταρτη διάσταση. Η τέταρτη διάσταση έχει ήδη
εμφανιστεί μια φορά στην τέχνη της Εκκλησίας,
παρακάμπτοντας την τρίτη – υπήρχαν δύο
48

διαστάσεις του επιπέδου της σελίδας και η τέταρτη
διάσταση – του Λόγου. Είναι ένα στολισμένο με
δεκάδες μινιατούρες Ευαγγέλιο, στο οποίο η δόξα του
Λόγου του Θεού εμπλουτίστηκε με την ομορφιά των
γραφικών μινιατουρών και τα γράμματα, με υπέροχα
καλλιγραφημένη γραμματοσειρά και πολύχρωμα
γράμματα.
Εδώ, επίσης, εμφανίζεται ο Λόγος της Γραφής,
γραμμή προς γραμμή γεμίζοντας το επίπεδο της
εικόνας, με ένα τέλειο στολίδι γραπτών σημείων.
Στην ουσία, το περιεχόμενο δεν είναι η πολύτιμη
προσθήκη, όσο η βάση ολόκληρης της εργασίας.
Μπροστά στα μάτια μας βρίσκεται ένα παράδοξο
βιβλίο με μινιατούρες, αναβαθμισμένο στη μνημειακή
μορφή της αρχιτεκτονικής. Το Ιερό Βιβλίο, στο οποίο
ο Λόγος και η Μορφή συνθέτουν την πληρότητα
του Σύμπαντος – δύο μορφές του σύμπαντος
– η πνευματική και η υλική, η ορατή και η αόρατη.
Για τη γραφή των γραμμάτων της Αγίας Γραφής,
χρησιμοποιείται ένα άλλο εργαλείο – ένα ραβδάκι
με κοφτερή κοπή, και στην πράξη ένα πλήθος
τέτοιων ραβδιών με διαφορετικά πλάτη στις άκρες.
Καθιστούν δυνατή την επιλογή του κατάλληλου
μεγέθους του γράμματος, ανάλογα με τη μορφή
του ίδιου του βιτρό και την ανάγκη της σύνθεσης.
Δημιουργούμενο από αυτό, το κείμενο λάμπει,
ρέει στον διάλογο ισχυρών και ελαφρών πιέσεων.
Επειδή ακριβώς το ραβδάκι δίνει τα καλύτερα
αποτελέσματα της γραφής.
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Το πινελάκι είναι πάντα υγρό, πάντα γεμάτο
μελάνι, το ραβδάκι στην αρχή το μεταφέρει σε
περίσσεια και μετά γρήγορα ξεφορτώνεται το
φορτίο του. Ίσα-ίσα υγρό, στεγνώνει αμέσως,
και το γράμμα βγαίνει είτε λιγότερο, είτε
περισσότερο «βαθύ». Στο χαρτόνι εμφανίζεται
ένα απροσδόκητο, φανταστικό αποτέλεσμα
του ανάγλυφου. Τα πιο βαριά, πιο μνημειακά
κατακόρυφα δεν κάμπτονται μόνο σε μαλακά τόξα
και κύκλους, αλλά σαν τα κύματα είτε πηγαίνουν
βαθιά στο σκοτάδι, είτε ανεβαίνουν στο φωτεινό
επίπεδο του χαρτονιού. Γραμμή με γραμμή ρέουν
οι πολυεπίπεδοι χαρακτήρες της αρμονίας –
τρέχουν σε ίσιες, ιερατικές σειρές. Όπως οι ψαλμοί
της ιεράς μονής, όπως ο ήχος των θαλάσσιων
κυμάτων, που ηρεμούν κάθε πίκρα της καρδιάς.
Και ξανά ένα ρολό χαρτόνι, το οποίο εν τω μεταξύ
έχει ισιώσει λίγο, τοποθετείται στην κορυφή
της σύνθεσης στο τραπέζι. Τώρα ο μαύρος
άνθρακας και το μελάνι δίνουν τη θέση τους σε
ένα πολύχρωμο χρωματοπινάκιο. Δεν είναι πολύ
πλούσια, μόνο στη διαδικασία επιλογής γυαλιών,
αλλά τα τρία ή τέσσερα κόκκινα χρώματα,
τοποθετημένα σε χαρτόνι, μετατρέπονται σε
δεκάδες αποχρώσεις. Τώρα έχουμε μόνο κόκκινο
χρώμα, πορτοκαλί και ροζ, και σε ακραία
περίπτωση - το αμάραντο χρώμα.
Κάθε απόχρωση εφαρμόζεται ξεχωριστά, η κάθε
μία τέσσερεις φορές γεμίζει κινούμενα πάνω
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-κάτω κομμάτια χαρτιού. Επειδή μία τέτοια δουλειά
απαιτεί επιστροφές και προσθήκες. Ξεκινά με
μερικά σημαντικά σημεία χρώματος, μετά από τα
οποία ακολουθούν τα επόμενα, συμπληρώνοντας
τα μικρότερα και τα πλαϊνά παραθυράκια. Μετά το
πρώτο ακολουθούν τα επόμενα χρώματα, μετά τα
κόκκινα – τα πράσινα, στη συνέχεια τα κίτρινα και
στο τέλος μπλε – γαλάζιο, υπεραμαρίνη και μωβ.
Λείπει μόνο το λευκό χρώμα, γιατί στις ακτίνες
του ήλιου θα ήταν πολύ έντονο, πολύ πιο φωτεινό
απ’ ότι στο χαρτόνι και θα έσβηνε όλα τα άλλα
χρώματα με τη λάμψη του.
Τοποθετημένα με αυτόν τον τρόπο τα χρώματα
δημιουργούν ιδανική αρμονία μεταξύ τους.
Την τέλεια, ή σπασμένη, δηλαδή όχι εντελώς...
αρμονική. Εδώ μερικές φορές παρουσιάζονται, σαν
στην εκλεκτή κουζίνα, καταπληκτικοί συνδυασμοί
γούστων, μια συναρπαστική δυσαρμονία, η οποία
κάνει δυναμική αυτήν την φαινομενικά αυστηρή
πομπή χρωμάτων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό,
εδώ βλέπουμε, εκτός από τον εσωτερικό διάλογο
των χρωμάτων, τον χορό τους με τις μορφές,
που βγαίνουν από τις ζωγραφισμένες με μελάνι
γραμμές. Τα χρώματα τους ακολουθούν σαν τα
πρόβατα έναν βοσκό, οδηγώντας τα σε διαλεχτά
λιβάδια.
Και ακόμη μια έκπληξη. Βλέπουμε στο χαρτί
παρόμοιους με εμάς ανθρώπους - τα πρόσωπα, τα
μάτια τους, τα χέρια των αγίων, παρόμοια με τα
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δικά μας. Αλλά ξαφνικά συνειδητοποιούμε πόσο
διαφέρουν από εμάς. Μωβ, αμάραντα, τουρκουάζ
πρόσωπα, λαμπερά πορφυρά μάτια - αυτή είναι
μια καθαρά καλλιτεχνική φαντασία, μια απόλυτη
καλλιτεχνική πρωτοπορία. Πρωτοπορία, ή ίσως το
μυστικό όραμα του διαφορετικού, αναστημένου
ανθρώπινου σώματος, ζωγραφισμένου με όλα τα
χρώματα του θεϊκού ουράνιου τόξου, με χρώματα
των σύννεφων της ανατολής και τη δύσης του
ηλίου. Και στις φλεγόμενες κόρες η φωτιά του
Αγίου Πνεύματος, ακούραστα γεμίζει τις ψυχές των
πατριαρχών, των προφητών, των αποστόλων και
των αγίων.
Επιτέλους η δουλειά ολοκληρώθηκε. Μόνο με
ένα πλατύ πινέλο, μαυρίζουν οι μαζικές ρίγες των
μελλοντικών σιδερένιων ράβδων, που χωρίζουν
και συγκρατούν στο παράθυρο τα ξεχωριστά
τμήματα του βιτρό. Τώρα το χαρτόνι γίνεται
ανεξάρτητο έργο τέχνης. Επειδή το μαύρο χρώμα
είναι το πιο σημαντικό χρώμα του βιτρό. Καθώς
«το φως λάμπει στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν
το αγκαλιάζει», έτσι και το βιτρό βγαίνει από το
σκοτάδι και το σκοτάδι μπροστά του πρέπει να
υποχωρήσει. Εάν ένας καλλιτέχνης δεν κατανοεί
την ύλη του βιτρό και θα δημιουργήσει πολύ
φωτεινές συνθέσεις, τότε αυτές, λάμποντας στους
απέναντι τοίχους του ναού, θα φωτίζουν η μία την
άλλη από μέσα, καταστρέφοντας όλη τη δύναμη
και την ομορφιά της γυάλινης τους, της λαμπερής
με τον ήλιο ουσίας.
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Για τη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου του ναού,
το χαρτόνι του βιτρό είναι μόνο το πρώτο στάδιο,
η εισαγωγή στην εργασία, που θα διαρκέσει πολλές
εβδομάδες, και μερικές φορές πολλούς μήνες. Αλλά
για τους λάτρεις και τους γνώστες της τέχνης, είναι
ένα ανεξάρτητο έργο τέχνης. Ανεξάρτητο, επειδή το
δημιουργημένο βιτρό μερικές φορές διαφέρει από το
πρωτότυπο. Δουλεύοντας με το γυαλί, ο καλλιτέχνης
μερικές φορές κάτι αλλάζει, προσθέτει, συμπληρώνει.
Όχι πολλά, αλλά παρ ‘όλα αυτά αφήνει όχι ένα, αλλά
δύο αριστουργήματα του δημιουργικού του οράματος.
Μετά από πολλές ημέρες δημιουργίας του αρχικού,
χάρτινου έργου, το μελλοντικό βιτρό, μαζί με μια
σειρά από άλλα χαρτόνια, που προετοιμάστηκαν για
όλα τα παράθυρα του ναού, θα πάει στο εργαστήριο
του βιτρό. Εκεί το περιμένει ένα πραγματικό
εργαστήριο μεσαιωνικού αλχημιστή: τα βάζα με
πολύχρωμες σκόνες, οι πρέσες για εξώθηση των
ελαστικών μολύβδου, τα διαμαντένια μαχαίρια για
την κοπή των γυάλινων επιφανειών, οι κλίβανοι
για την καύση ζωγραφισμένων και καλυμμένων
με πατίνα μικρών γυάλινων κομματιών του
μελλοντικού μνημειακού βιτρό.
Και παντού – γυάλινες επιφάνειες – εκατοντάδες,
χιλιάδες αποχρώσεις. Ποιος να τις μετρήσει, ποιο μάτι
μπορεί να αναγνωρίσει τις λεπτές διαφορές; Αρκεί, σε
ένα εργοστάσιο υαλουργίας σε ένα κάδο με τηγμένη
άμμο να προσθέσει κανείς ένα κιλό ή ένα φτυάρι
οποιασδήποτε βαφής παραπάνω και θα έχουμε μια
60

νέα, χωρίς ονομασία ακόμη απόχρωση χρώματος.
Μεγάλες σκαλωσιές, φτιαγμένες από βαριές
σανίδες, βαλμένες κατά μήκος όλων των τοίχων
του εργαστηρίου, διατηρούν μυριάδες γυάλινες
επιφάνειες, που λάμπουν με τα χρώματα χιλιάδων
ουράνιων τόξων. Στα παράθυρα υπάρχουν
τραπέζια συναρμολόγησης, μερικά ξύλινα, άλλα
γυάλινα, που χρησιμεύουν για την τελική σύνδεση
της ύλης του βιτρό.
Του βιτρό... και τι βιτρό; Το βιτρό – είναι γυαλί, αλλά
δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό στη σύνθεση, το
γυαλί μόνο φιλτράρει τα νερά του φωτός, που ρέουν
προς εμάς. Νερά ζωντανά, που ιριδίζουν στο ρυθμό
των ιπτάμενων σύννεφων, ξεθωριάζουν στο
σούρουπο, λάμπουν την αυγή. Εκτός αυτού,
λαμπυρίζουν στον ρυθμό των χρωμάτων, καθώς
διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων με διαφορετικούς
τρόπους απορροφούν τις ακτίνες του ήλιου.
Γι’ αυτό, μια φορά βλέπουμε την πιο σκοτεινή
μορφή ενός αγίου σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και
μια άλλη φορά, σε διαφορετικό φωτισμό του
ίδιου βιτρό, αντίστροφα. Το βιτρό είναι ένα
διάφραγμα, στο οποίο συνθέτει η ύλη του ήλιου,
το φως του Θαβώρ. Επειδή, στο εσωτερικό χώρο
του ναού, οι ακτίνες του ήλιου ήδη μιλούν για
ένα άλλο, ουράνιο φως. Έτσι μας εμφανίζεται το
Φως του Φωτός, το Φως του Υιού του Ανθρώπου,
που χύθηκε στον μεταμορφωμένο κόσμο, στον
μεταμορφωμένο άνθρωπο.
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Στο εργαστήριο του βιτρό βασιλεύουν οι μάστορες
του βιτρό, οι τεχνίτες, οι οποίοι την ακρίβεια
της δουλειάς τους τελειοποιούν χρόνια. Γι’ αυτό
οι περισσότεροι, ακόμη και οι επαγγελματίες
καλλιτέχνες σταματούν στο κατώφλι του
εργαστηρίου βιτρό και εμπιστεύονται στη μαστοριά
και στη γνώση των τεχνιτών τα χαρτόνια τους. Και
ελάχιστοι αποφασίζουν να μπουν σε αυτό το κλειστό
για οποιονδήποτε σπίτι «γυάλινης αλχημείας», το
οποίο απαιτεί από αυτούς αποφοίτηση από την
επόμενη, αυτή τη φορά «Ακαδημία του βιτρό».
Έτσι έγινε και με τον δικό μας ζωγράφο, ο οποίος
ήταν μάστορας της μορφής και του χρώματος και
έγινε ο άρχοντας του γυαλιού και του φωτός.
Στην αρχή τοποθετούν το χαρτόνι στο τραπέζι,
το οποίο είναι ακόμη μεγαλύτερο από εκείνο του
εργαστηρίου – μπορεί να έχει μήκος και 8 μέτρα,
αλλά ούτε αυτό δεν αρκεί για να πραγματοποιηθεί
μονομιάς το πρώτο από τους δώδεκα άθλους
του Ηρακλή, που μας περιμένουν. Ξανά θα
χρειαστεί να μετακινείται η μνημειακή σύνθεση,
για να σχεδιαστούν όλα τα απαιτούμενα για τη
δημιουργία του βιτρό πρότυπα. Κάτω από το
χαρτόνι μπαίνουν δύο ρολά λευκού χαρτιού, το ένα
ελαφρώς λεπτότερο, το άλλο ελαφρώς παχύτερο
και ανάμεσα του χαρτιού και του χαρτονιού - δύο
στρώσεις χαρτιού αντιγραφής μαύρου χρώματος.
Τώρα το χέρι του μάστορα, οπλισμένο με ένα
σκληρό ακονισμένο μολύβι, κινείται στη μέση της
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κάθε μαύρης γραμμής του σχεδίου βιτρό. Κινείται
με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αφού δεν μπορεί να
παρεκκλίνει από την κεντρική του διαδρομή ούτε
για ένα χιλιοστό. Εκατοστό με εκατοστό μεταφέρει
τα γραφικά στο χαρτί, που βρίσκεται κάτω από το
χαρτί αντιγραφής. Αυτό διαρκεί πολλές ώρες, το
χέρι κάνει εκατοντάδες μέτρα, ίσως και χιλιόμετρα,
πριν φτάσει στο τέλος του προορισμού του. Σε
τελική ανάλυση, αυτά θα είναι μερικά από τα πιο
ακριβά βιτρό, που είχαν δημιουργηθεί σε αυτό το
εργαστήριο, με εξαιρετικά μικρά γυαλιά και ένα
πολύ πυκνό δίκτυο γραμμών από κασσίτερο.
Επιτέλους, ο πρώτος άθλος ολοκληρώθηκε, και
μπορούμε να ξεκινήσουμε τον δεύτερο άθλο του
Ηρακλή. Το χαρτόνι αφαιρείται, και αφήνεται
να τυλιχτεί εκ νέου, με αυτήν τη μορφή, θα
περιμένει τα περαιτέρω στάδια εργασίας στο
βιτρό, και το μαύρο χαρτί αντιγραφής διπλώνεται,
για να χρησιμοποιηθεί στην αντιγραφή του
επόμενου έργου χαρτονιού. Σε δύο ρολά χαρτιού
εμφανίστηκαν δύο πανομοιότυπα αντίγραφα της
εικόνας, που αντιγράφηκαν από χαρτόνι.
Λεπτά και εφήμερα, μοιάζουν λίγο με το αρχικό
σκίτσο με άνθρακα, αλλά πολύ πιο ακριβές, με
ακρίβεια χιλιοστών σχηματίζουν τα μικρά παράθυρα
του βιτρό. Τώρα κάθε ένα από τα εκατοντάδες ζεύγη
αυτών των επιφανειών χαρτιού αποκτά το δικό του
σειριακό αριθμό. Μετά την ολοκλήρωση της
εργασίας, το πιο λεπτό ρολό χαρτιού τυλίγεται
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– αργότερα θα χρησιμεύσει ως κάρτα για την
τοποθέτηση των γυάλινων παραθύρων του βιτρό.
Ο τρίτος άθλος είναι, το σχέδιο σε παχύτερο
χαρτί να κοπεί με ακρίβεια σε ξεχωριστά πρότυπα.
Για αυτό χρησιμοποιείται ένα ειδικό μαχαίρι
με δύο λεπίδες. Επιτρέπει να απορριφθεί μια
λωρίδα χαρτιού, που αντιστοιχεί στο πάχος του
διαύλου μολύβδου, ο οποίος ενώνει τα γυάλινα
παραθυράκια στο τελικό βιτρό. Το πάχος του είναι
πάντα το ίδιο, μπορεί να αλλάξει μόνο το πλάτος
του διαύλου. Τώρα, το κάθε αριθμημένο σχέδιο,
με ακρίβεια χιλιοστού, καθορίζει το σχήμα του
μελλοντικού γυάλινου παράθυρου του βιτρό.
Την τέταρτη εργασία, την οποία σε αυτή τη φάση
μπορεί να εκτελέσει μόνο ο καλλιτέχνης – είναι
η επιλογή του χρώματος του γυαλιού για κάθε
πρότυπο, βάσει της παλέτας χρωμάτων, που
αναγράφεται στο χαρτόνι του βιτρό. Πρόκειται για
ένα δημιουργικό έργο, στο οποίο είναι τελικά δυνατό
να διαιρέσεις ένα πορτοκαλί και ένα ροζ χρώμα από
το σκίτσο σε δεκάδες πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις
του γυαλιού με ελάχιστα διακριτή διαφορά.
Ο πέμπτος άθλος είναι η ακριβής αποκοπή του κάθε
παραθύρου από τις επιλεγμένες από τον καλλιτέχνη
γυάλινες επιφάνειες. Εδώ, μια ανακρίβεια ενός
χιλιοστού μπορεί να δυσκολέψει την τελική
συναρμολόγηση ολόκληρου του τμήματος του βιτρό.
Δύο ή τρία λάθη, ένα μετά το άλλο, θα αποτρέψουν
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να συναρμολογηθούν εκατοντάδες θραύσματα
γυαλιού σε μία σύνθεση. Ως εκ τούτου, η εργασία
αυτή εκτελείται πάντα από έναν ειδικό μάστορα του
βιτρό, ο οποίος για χρόνια προπονούσε το χέρι του
στην ικανότητα να χρησιμοποιεί ένα διαμαντένιο
μαχαίρι για την κοπή γυαλιού.
Τώρα, στο τραπέζι μπαίνει το πιο λεπτό αντίγραφο
χάρτη, σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του οποίου
τοποθετείται το αντίστοιχο κρύσταλλο του
χρωματισμένου γυαλιού – εκατοντάδες, χιλιάδες
κρύσταλλοι – εάν πρόκειται για μια ολόκληρη
σύνθεση 15 μέτρων. Αλλά υπάρχουν όμως και πολύ
μεγαλύτερα. Αυτή η σπαζοκεφαλιά αποτελεί τον
έκτο άθλο του Ηρακλή, ο οποίος γίνεται εφικτός
μόνο επειδή όλα τα πρότυπα χαρτιού, που βρίσκονται
τώρα κάτω από κάθε κομμάτι χρωματισμένου
γυαλιού, είναι αριθμημένα.
Μετά από αυτό θα υπάρξουν ακόμη πιο δύσκολες
δημιουργικές εργασίες. Ο καλλιτέχνης θα πάρει
στα χέρια του κάθε μία από τις εκατοντάδες και
χιλιάδες γυάλινες πλάκες, και με τη μαύρη παχιά
πατίνα, που προορίζεται μόνο για το σχεδιασμό,
θα τις γεμίσει από την πρώτη έως την τελευταία με
γραφικές μορφές και γραμματοσειρές. Μέσα σε
μια μέρα, μερικές εκατοντάδες γυαλιά, σε μια
εβδομάδα – μερικές χιλιάδες, σε ένα μήνα – δεκάδες
χιλιάδες. Καθημερινά τα ζωγραφισμένα γυαλιά
στέλνονται στον κλίβανο, όπου το σχέδιο
θα τυπωθεί για πάντα στο γυαλί.
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Αν και ο έβδομος άθλος του Ηρακλή θα διαρκέσει
μεγάλο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, ίσως
και μήνες, δε θα ολοκληρωθεί με το ψήσιμο
του τελευταίου γυαλιού. Ένα μικρό μέρος των
γυάλινων πλακών θα σπάσουν κατά τη διάρκεια
του ψησίματος, θα πρέπει για άλλη μια φορά να
επιλεχτεί το χρώμα του γυαλιού, να εφαρμοστεί
το σχέδιο και πλέον τυπωμένο να ξαναψηθεί στον
κλίβανο. Και μόνο τότε ο έβδομος άθλος του
Ηρακλή θα ολοκληρωθεί.
Και ο όγδοος άθλος – είναι η επανάληψη του
εβδόμου, μόνο που αυτή τη φορά στο γυαλί θα
εφαρμοστεί και θα ψηθεί η έγχρωμη πατίνα.
Ξεχωριστή για κάθε χρώμα του γυαλιού του βιτρό,
σύμφωνα με το δημιουργικό όραμα και το ταλέντο
του καλλιτέχνη. Σε κόκκινα γυαλιά, μπορεί να
εφαρμοστεί ή αμάραντη ή ροζ πατίνα, για να
παίξει με τον διάλογο των χρωμάτων, σε γαλάζια
– η υπεραμαρίνη, επίσης γίνεται να σπάσουν τα
χρώματα και να συνδυαστούν από την αντίθετη
πλευρά του ουράνιου τόξου. Και ξανά εβδομάδες
δουλειάς, μέχρι χιλιάδες κομμάτια γυαλιού θα είναι
έτοιμα για να δημιουργήσουν το τελικό βιτρό. Και
το καθένα από αυτά τα γυαλιά από τη στιγμή της
κοπής του πέρασε από τα χέρια του καλλιτέχνη
τουλάχιστον δέκα φορές.
Ο ένατος άθλος – είναι η επίπονη διαδικασία
τοποθέτησης και διόρθωσης όλου του ψημένου
γυαλιού σε ξεχωριστά τμήματα του βιτρό. Αυτό
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φτιάχνεται στο καβαλέτο από ένα παχύ ματ
γυαλί, το οποίο τοποθετείται συνήθως απέναντι
από το παράθυρο. Το φως του ήλιου επιτρέπει να
επιτευχθεί ο φωτισμός, που θα ανάψει τα χρώματα
του βιτρό στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου
του ναού. Τμήμα-τμήμα εμφανίζεται ολόκληρη
η πολύχρωμη σύνθεση, χωρίς την χάραξη των
μολυβένιων φλεβών.
Μόνο τα χρωματιστά στοιχεία του βιτρό
συγκρατούνται στη γυάλινη επιφάνεια από μικρές
μπάλες πλαστελίνης. Τώρα ξεκινάει το τελικό
στάδιο ελέγχου και αντικατάστασης γυαλιών, εάν
είναι απαραίτητο. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή για τη διόρθωση του μοτίβου, της πατίνας
ή της απόχρωσης του γυαλιού. Αυτό συνεχίζεται
για τις επόμενες μέρες, καθώς τα κομμάτια γυαλιού
που χρειάζεται να αντικατασταθούν, πρέπει να
κοπούν, να βαφτούν και να επιστρωθούν ξανά.
Ο δέκατος άθλος – είναι η προσεκτική μεταφορά
ολόκληρων τμημάτων του βιτρό, γυαλί με
γυαλί, σε ξύλινους πάγκους, όπου όλα τα γυαλιά
κρέμονται σε έναν ιστό ταινιών μολύβδου
διαφόρου πάχους. Αυτή η εργασία εκτελείται από
έναν τεχνίτη, υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη,
που αποφασίζει, τι πλάτος πρέπει να έχει η κάθε
ταινία μολύβδου σε αυτό το συγκεκριμένο
μέρος. Στη συνέχεια, κάθε σύνδεσμος μολύβδου
συγκολλάται με μια σταγόνα κασσίτερου και
μετά το σχεδόν τελειωμένο τμήμα του βιτρό
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παραδίδεται στον νεότερο μαθητευόμενο του
εργαστηρίου. Είναι αυτός, που γεμίζει τα πάντα με
τον κόκκινο μόλυβδο, ακόμη και τα μικρότερα
κενά μεταξύ των ταινιών μολύβδου και του γυαλιού.
Σε λίγες μέρες, όταν ο κόκκινος μόλυβδος στεγνώσει,
πραγματοποιείται ο τελευταίος καθαρισμός του
βιτρό, που λερώθηκε με κόκκινο μόλυβδο, και
συσκευάζεται σε γερά ξύλινα κουτιά με άχυρο.
Η γυάλινη μορφή του πρέπει να παραδοθεί ασφαλής
και πλήρης σε έναν ναό, που βρίσκεται δεκάδες και
μερικές φορές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Ο ενδέκατος άθλος του Ηρακλή – είναι
η εγκατάσταση των τελικών τμημάτων στα
παράθυρα του ναού. Οι τεχνίτες βιτρό ξέρουν πώς
να τοποθετήσουν ένα ολόκληρο μεγάλο παράθυρο
βιτρό σε μια μέρα, αλλά παρόλα αυτά το ταξίδι
διαρκεί περίπου μια εβδομάδα. Είναι απαραίτητο
να τοποθετηθούν τα τμήματα στις σιδερένιες
ράβδους, να μπουν με τούβλα στη διακοσμητική
γραμμή των παραθύρων και των τοίχων του ναού,
να εγκατασταθούν τα αιολικά προστατευτικά
τμήματα – οι λεπτοί ράβδοι σιδήρου, που χωρίζουν
τις μεγάλες επιφάνειες των τμημάτων σε
μικρότερα μέρη. Χρησιμοποιούνται πάντοτε για
να προστατεύουν το βιτρό από τις αλλοιώσεις,
από τις ριπές του ανέμου. Επειδή το βιτρό είναι
ένα τεράστιο πανί από γυάλινα θραύσματα, που
συνδέονται με το πιο μαλακό από τα μέταλλα
– το μόλυβδο, πρέπει να προστατεύεται από
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ριπές ανέμου και από την καθίζηση υπό το βάρος
του ίδιου.
Και τελικά εδώ θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει να
απαριθμούμε τους άθλους του Ηρακλή, αλλά πού
είναι ο δωδέκατος άθλος;
Υπάρχει και ο δωδέκατος. Μόνο τώρα ο
καλλιτέχνης για πρώτη φορά βλέπει το έργο
του σε όλο του το μεγαλείο. Στέκεται μπροστά
σε ένα τεράστιο βιτρό, για πρώτη φορά βλέπει
τους καρπούς των πολλών μηνών, και μερικές
φορές πολλών χρόνων δουλειάς του. Και ξαφνικά
απευθύνεται στον ιερέα:
- Κοιτάξτε, εκεί, στο πρόσωπο του αγίου, πρέπει
να αντικαταστήσω το γυαλί με ένα πιο σκούρο, και
εδώ πρέπει να αλλάξει το χρώμα του γυαλιού. Θα
έρθουμε σε τρεις ημέρες και θα αντικαταστήσουμε
ό, τι χρειάζεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μην
αποσυναρμολογήσετε τη σκαλωσιά.
- Δε χρειάζεται, μάστορα, - απαντά ο ιερέας, κανείς δε θα παρατηρήσει τέτοιες λεπτομέρειες.
- Πώς να μην το προσέξει κανείς!; Και οι Άγγελοι
στον ουρανό; Πώς θα απολογηθώ σε αυτούς για το
λάθος της δουλειάς μου;..
Μετάφραση: Οκσάνα Τερέστσενκο
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«ΠΑΡΑΜΈΝΩ ΠΙΣΤΌΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΊΑ...»
Ο ΆΝΤΑΜ ΣΤΑΛΌΝΙΝΤΟΜΠΖΆΝΣΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΊΣΤΗ ΤΟΥ
Πολωνία, 1954, Ροζβάντουβ (τμήμα της πόλης
Σταλιόβα Βόλια στην περιφέρεια των Καρπαθίων),
καθολικός ναός και το σπιτάκι ενός ιερέα πάνω
στις όχθες του ποταμού Σαν.
Κυριακή, ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Πάω για
ένα περίπατο με τον αείμνηστο ιερέα Ολεξάντρ
Ζιεμιάνσκι, που αυτός απρόσμενα πρότεινε.
– Θα ήθελα να ακούσω προσωπικά, γιατί κύριε
Καθηγητά παραμένετε πιστός στην Ορθόδοξη
Εκκλησία; Εδώ και τρία χρόνια εργάζεστε για την
Καθολική Εκκλησία. Είμαι πολύ ευγνώμων για τα
βιτρό, τις τοιχογραφίες, για τη χαρά και τις γνώσεις,
που χαρίζετε στους ενορίτες του Ροζβάντουβ και σε
όλους τους επισκέπτες της εκκλησίας μας.
Σας ευχαριστώ επίσης, που δεν υποχωρήσατε
από την άποψη σας και δεν ακούσατε τις
παραινέσεις μου, όταν πρότεινα, στην εκκλησία
να μην υπάρχουν πολλά κείμενα στα βιτρό
και στις τοιχογραφίες. Σας ομολογώ πόσο
συγκινημένος ήμουν όταν βρέθηκα απέναντι από
τα αναγραφόμενα κάτω από τις εικόνες, μπροστά
στις λέξεις, που γνωρίζω από την παιδική μου
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ηλικία. Και πόσα άλλα άτομα μετά από μένα θα
διαβάζουν αυτές τις λέξεις, και για πόσους θα είναι
αποκάλυψη!
– Σαν πρόσωπο πνευματικό, συνειδητοποίησα τον
σημαντικό, επεξηγηματικό ρόλο του νόμου του
Θεού. Αυτές οι λέξεις οδηγούν σε σκέψεις για τις
ίδιες τις εικόνες και την καλλιτεχνική τους αξία.
Τώρα, θέλω να ακούσω από εσάς μια ειλικρινή
απάντηση, γιατί διακοσμήσατε την εκκλησία μας,
που είναι καθολική, ενώ εσείς είστε ορθόδοξος;
Γνωρίζω τους θησαυρούς του Χριστιανισμού που
διασώθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με
τον ίδιο τρόπο κατανοούμε το Ευαγγέλιο, υπάρχει
όμως ένα σημείο - πιστεύετε ότι η αιτία όλων των
δυστυχιών που έπληξαν την Ορθόδοξη Εκκλησία
κρύβεται στη διάσπαση της ενότητας με την
Καθολική Εκκλησία;
Διάφορα προβλήματα και απειλές χτυπούσαν
και συνεχίζουν να χτυπούν τον Καθολικό Ναό,
αλλά αυτός στέκεται, επειδή στέκεται πάνω σε
πέτρα - στον Πέτρο και τους διαδόχους του - τους
εκπροσώπους του Κυρίου. Στέκεται ο Καθολικός
Ναός και ανθίζει συνεχώς με νέους αγίους. Και
η Ορθόδοξη Εκκλησία σχεδόν δεν υπάρχει, και
ακόμη αυτό που απομένει, είναι πολύ διαφορετικό
από αυτό που ήταν. Τα γνωρίζετε, γιατί ζείτε στη
Βαρσοβία, και είστε εξοικειωμένος με αυτό. Δεν
περιμένω από σάς ούτε θεολογικές, ούτε ιστορικές
σκέψεις, απλώς θέλω να ξέρω, γιατί εδώ στον
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ναό είμαστε μια οντότητα, ενώ δεν έχουμε κοινό
όνομα; Από αυτή τη διαίρεσή μας επωφελούνται
μόνο οι άθεοι, εμείς εισπράττουμε μόνο ντροπή και
καταδίκη.
Σεβασμιότατε Πατέρα, σε λίγα μέρη δούλεψα με
τόση ευχαρίστηση, όπως εδώ. Σας ευχαριστώ για
την εμπιστοσύνη, που μου δείξατε κατά τη σημερινή
βόλτα. Κατανοώ, ότι τα λόγια σας δε στοχεύουν
ούτε στην αλλαξοπιστία, ούτε στη διαλεκτική.
Γνωρίζετε, ότι εργάζομαι ούτε για μισθό, ούτε για
επαίνους. Χάρη σε σας, μπορώ να ευχαριστήσω τον
Θεό για όλα τα καλά, που έχουν συμβεί στη ζωή
μου, και για όλα, όσα με προστάτευσε ο Κύριος
εδώ πολύ καιρό, κατά τη διάρκεια της κατοχής,
μετά την απελευθέρωση και τον τελευταίο καιρό.
Παραμένω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί είναι
το καλύτερο μέρος, εκεί γεννήθηκα και για την
πίστη μου στην Εκκλησία πληρώνω υψηλό τίμημα
στη ζωή. Εκεί, ανάμεσα στους θησαυρούς, που
διατηρούνται ακόμη, θέλω να σώσω ακόμη και το
μικρότερο κομματάκι, και θέλω να αφαιρέσω τη
μικρότερη σκόνη. Υπάρχει αγιότητα εκεί, και για
αυτόν τον λόγο, δέχεται συνεχώς επίθεση από τις
δυνάμεις του κακού, με φωτιά και αλαζονεία.
Ασταμάτητα – επειδή «Γιατί όπου δύο ή τρία
μαζεύονται μαζί στο Όνομά Μου, είμαι Εγώ
ανάμεσά τους» (Ματθαίος 18,20), και στην εκκλησία,
όπου επίσης τραγουδάμε «Το Όνομά Σου να
αγιαστεί και να μας σώσεις από το πονηρό».
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Σε κάθε εκκλησία υπάρχει η εικόνα του Σωτήρα,
και προσευχόμαστε σε αυτή, γιατί πιστεύουμε ότι
«Αυτός, που τρώει εκ της σαρκός Μου και πίνει
το αίμα Μου, έχει τη ζωή την αιώνια» (Ματθαίος
26,27, Μάρκος 14,23, Λουκάς 22,20, Ιωάννης 6,54),
«Και εάν έχω πίστη εις όλην της την πληρότητα,
ώστε με τη δύναμή της να μετακινώ βουνά, δεν
έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε» (Προς
Κορίνθιους Α΄ 13,2) – μας προειδοποιεί ο Άγιος
Πέτρος, ο Απόστολος των Εθνών, να μην
νομίζουμε ότι είμαστε αλάθητοι, και εκείνοι, που
έχουν το δικαίωμα να βασιλεύουν. «Όχι σε λίθινες
πλάκες, αλλά στις σαρκικές πλάκες των καρδιών»
(Προς Κορίνθιους Β΄ 3,3). Στην ουσία, οι Άγιοι
Παύλος και Πέτρος, είναι οι πρώτοι μεταξύ των
αποστόλων.
Σε κάθε εκκλησία, στο εικονοστάσιο, μπροστά
από το βωμό, υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας.
«Παναγία μου, πιο Δίκαιη από τα Χερουβείμ και
ασύγκριτα πιο ένδοξη από τους Σεραφείμ, που
γέννησε τον Λόγο του Θεού χωρίς ψεγάδι» - με
αυτές τις λέξεις Την δοξάζουμε ασταμάτητα στην
Εκκλησία. Στην ουσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει
τις εικόνες Της, και οι άλλες, από την εποχή της
Ρους του Κιέβου, και η Μητέρα του Θεανθρώπου
στην Τσενστοχόβσκα, και η Αέναη Βοήθεια
της Ρώμης – επίσης γνωστές ως θαυματουργές.
Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στις
εκκλησίες υπάρχουν αμέτρητες και τα θαύματα
που έκαναν, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο.
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Αξεπέραστη ομορφιά διακρίνουν τα λόγια και τα
τραγούδια, με τα οποία δοξάζουμε στην Εκκλησία
την Παναγία. Αυτές οι εικόνες μας δείχνουν όλη
τη ζωή της Παναγίας: «Η γέννηση της αγνής
παρθένας από τους Ευλογημένους Αγίους Ιωακείμ
και Άννα», «Η είσοδός Της, όταν ήταν ακόμη μικρή,
στον Ναό», «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»,
«Η συνάντηση της Μαρίας και της Ελισάβετ», «Τα
Χριστούγεννα», «Η διαφυγή στην Αίγυπτο», «Κάτω
από τον σταυρό στο Γολγοθά, όπου της είπε
ο Σταυρωμένος: γύναι, αυτός θα είναι ο υιός σου απ’
εδώ και πέρα!», και στον Άγιο Ιωάννη: Ιδού η μητέρα
σου!» (Ιωάννης 19,26) και, τέλος, «Η Κοίμηση της
Θεοτόκου». Αυτή η εικόνα απεικονίζει τον Σωτήρα,
με τη μορφή του να περιβάλλεται από το Θείο Φως,
που υποδηλώνει τη δόξα Του και τον Σεραφείμ
δίπλα στο σώμα Tης. Και στην κορυφή της εικόνας,
οι άγγελοι Tην μεταφέρουν στον ουρανό.
Με βάση αυτές τις εικόνες, ζωγράφιζα τα βιτρό.
Τραγουδούσα επίσης στην εκκλησιαστική χορωδία
στην αρχαία σλαβο-εκκλησιαστική γλώσσα.
Καμιά φορά είναι δύσκολο με μοντέρνο τρόπο
να αποδόσεις, να μεταφράσεις την πληρότητα
και τον πλούτο αυτής της βαθιάς γλώσσας.
Μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του πλούτου
της εκκλησιαστικής εικόνας διασώθηκε μέχρι
σήμερα. Αιώνες μίσους κατέστρεφαν αυτούς τους
θησαυρούς σε Ελλάδα και Ιταλία, στην Αίγυπτο
και Μικρά Ασία, στη Γεωργία, στα Βαλκάνια και
στην Ρους του Κιέβου, και ακόμα περισσότερο
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στα πολωνικά εδάφη. Σήμερα, χάρη σε πολλές
έγκυρες λογοτεχνικές εκδόσεις, μπορούμε να
δούμε νέες ανακαλύψεις των ξεχασμένων εικόνων,
μικρογραφιών, ψηφιδωτών, τοιχογραφιών και
άλλων έργων της εκκλησιαστικής τέχνης.
Αν περιεργαστούμε με ησυχία τα σύγχρονα
«επιτεύγματα» της ιερής αρχιτεκτονικής, της
ζωγραφικής, του τραγουδιού, γίνεται κατανοητό,
γιατί οι δυνάμεις του κακού με τόσο ζήλο
κατέστρεφαν το βάθος και τη δύναμη της τέχνης
των περασμένων αιώνων, ειδικά τα αριστουργήματα
της εκκλησιαστικής τέχνης. Οι μέρες μας
αποκαλύπτουν την απουσία του περιεχομένου, του
σκοπού και του νοήματος του καθολικού ναού,
μπλεγμένου στον λαβύρινθο των δογμάτων.
Από αυτήν την άποψη, είναι αθώο και αφελές,
το τι κάνει σήμερα η αστική ανοησία των
αναγεννησιακών φυσιολατρών, για τους οποίους
παραήταν οικείο κάθε ιερό θέμα και κάθε ιερό
πρόσωπο. Θα σας ρωτήσω, είχε μέχρι σήμερα
κάποιος προβλήματα στον καθολικό ναό με το
θέμα της Αγίας Τριάδας; Το πρώτο Πρόσωπο της
Αγίας Τριάδας με τη μορφή ενός γέροντα, από την
αριστερή πλευρά του οποίου παρουσιάζεται
ο Σωτήρας. Άλλωστε όλοι οι Χριστιανοί,
ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους, διαβάζουν:
«Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε· ο μονογενής Υιός
ο ων εις τον κόλπον τού Πατρός, εκείνος εξηγήσατο»
(Ιωάννης 1, 18).
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Θεωρώ ότι πρέπει να θυμηθούμε από την Παλαιά
Διαθήκη, πώς ο Αβραάμ συνάντησε τους τρεις
ταξιδιώτες. Εδώ θα δούμε την παγκόσμια γνωστή,
γεμάτη νόημα, την εικόνα της Αγίας Τριάδας και
τον δημιουργό της – τον μοναχό-ζωγράφο Αντρέι
Ρουμπλιόβ. Υπάρχει εκεί απερίγραπτη ομορφιά,
βάθος οράματος. Τρεις ισότιμες Παρουσίες των
Αγγέλων στο βωμό – είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ που
τιμωρεί, το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ που ευλογεί, ο ΥΙΟΣ
υψώνει το δισκοπότηρο για τις αμαρτίες του
κόσμου.
Έτσι από αυτό το δισκοπότηρο προκύπτουν όλες
οι εικόνες, οι μορφές και οι παρουσίες της Καινής
Διαθήκης. Όλες οι κορυφές του Χριστιανισμού,
οι άγιοι και οι μάρτυρές του βασίζονται στο
Ευαγγέλιο. Σε αυτό βασίζεται επίσης και η δική
μας αίσθηση του χρόνου, του σύμπαντος, του
ατόμου, της ορατής αιωνιότητας στο χρώμα των
σύννεφων, στην κίνηση των πάντων, στη σιωπή
των λουλουδιών.
Το «Φιλιόκβε» (“Filioque”) διέταξε τον Πάπα
Ουρβανό Β΄ τον 9ο αιώνα, όπως γνωρίζουμε τώρα,
να δεχτεί τον Γερμανό αυτοκράτορα. Ο Πάπας
δεν μπορούσε να αρνηθεί στον καίσαρα, επειδή
δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ταραχές στην
Ιταλία. Άλλα ακόμη και αφού συμφώνησε, διέταξε
να χαραχτεί σε ασημένιες πλάκες το αποστολικό
σύμβολο της πίστης, και να τοποθετηθούν αυτές
οι πλάκες στον καθολικό ναό χωρίς το «Φιλιόκβε»,
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για «να μην εκνευρίζονται οι Έλληνες». Αν με
δημιούργησαν με καλή θέληση, πρέπει να τον
ακούσω, αλλά όχι αυθαίρετα και εντός των ορίων,
που μου έχουν τεθεί. Βλέπω, ότι οι αυτοκράτορες,
και οι πάπες της Ρώμης παραμένουν στο
παρελθόν, αλλά αυτά που έπραξαν – δεν περνάνε,
παραμένουν και εξακολουθούν να διαιρούν.
Παραμένοντας πιστός στην Εκκλησία, στολίζω
τους καθολικούς ναούς με την ίδια αφοσίωση.
Μαζί λέμε «Πατέρα μας, αγιασθήτω το όνομά
σου, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού», και μαζί
καταλαβαίνουμε το βάθος του «Είμαι το Φως για
τον κόσμο, Είμαι η ανάσταση και η ζωή». Σώσε
μας από τον πονηρό, που υποστηρίζει όλες τις
διαιρέσεις, και κάτω από τη σημαία του Τίμιου
Σταυρού ακόμη και σταυροφορίες οργανώνει, και
επιτρέπει στους σταυροφόρους να ονομάζονται
Τάγμα της Αγίας Παναγίας. Γνωρίζουμε για
τον προσηλυτισμό, ενάντια του οποίου τόσο
όμορφα και πειστικά μίλησε στην επιστολή του
το 1622 ο Μεγάλος Καγκελάριος Λέων Σαπιέγα.
Γνωρίζουμε επίσης για τις ειρηνεύσεις του 1938,
για την εκκαθάριση του πολωνικού τοπίου, και την
καταστροφή των εκκλησιών δίπλα – στην περιοχή
Χόλμστσινα.
Είναι δύσκολο για μένα σήμερα, σε αυτό το
μέρος, να πω «Και συγχώρεσε τις αμαρτίες μας»,
ειδικά όταν βλέπω στη Βαρσοβία, κοντά στον
καθεδρικό ναό, το μνημείο του βασιλιά με το
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σταυρό και το σπαθί, στον οποίο έγραφαν από τη
Ρώμη, ότι λίγους σχισματικούς έπνιξε στο αίμα.
Η Ρώμη στέκεται, ενώ η Εκκλησία είναι σχεδόν
θαμμένη, αλλά από την άλλη πλευρά ακόμη θα
αποκαλυφθεί, με πόσους αγίους άνθιζε η ίδια η
Εκκλησία.
Ναι, μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί
παραμένω στην Εκκλησία και ποια είναι η ενότητα
μας. Θέλω να είμαι, όπως στην εξομολόγηση, πιστός
στην αυθεντική εκκλησιαστική αγιότητα και
παράδοση, και αν κάτι δεν καταλαβαίνω, δεν τολμώ
να το ζωγραφίζω, ούτε καν να το προτείνω. Πήγα
στην Ακαδημία Τεχνών να μάθω να ζωγραφίζω
πορτρέτα, σύννεφα, τοπία, άλογα. Και βλέπετε,
σεβασμιότατε πατέρα, καθώς βάζαμε τις ιππικές
φιγούρες των αγίων απέναντι από το σκευοφυλάκιο,
αποδείχθηκε ότι και οι δύο αγαπάμε τα άλογα.
Να αρχίσω να εργάζομαι ανεξάρτητα στην
εκκλησία με ενθάρρυνε ο αείμνηστος
καθηγητής Λούντβιχ Γκαρντόβσκι. Με δίδαξε
ανεξάρτητη και ευέλικτη σκέψη σχετικά με
το περιεχόμενο, την κατάσταση, το υλικό και
τον σχεδιασμό δράσης. Χάρη σε αυτό τολμώ
σήμερα να αναλαμβάνω θέματα σε διάφορους
τομείς της τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της
τέχνης της καλλιγραφίας, της χαρακτικής, της
εικονογράφησης βιβλίων, της αρχιτεκτονικής
και του αστικού σχεδιασμού, των τοιχογραφιών
και των βιτρό. Μετά τον καθηγητή, και εγώ
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επίσης δίδαξα στους φοιτητές την τέχνη της
καλλιγραφίας, δουλεύοντας στην έδρα, η οποία
ήταν κοινή για όλες τις σχολές της Ακαδημίας.
Τους δίδαξα την αφηρημένη σκέψη, τα στίγματα
των γραμμάτων και τον συνδυασμό τους σε
ομάδες, την ερμηνεία τους με σκοπό την επίτευξη
του καθορισμένου στόχου. Τους δίδαξα, ότι το θέμα
πρέπει όχι μόνο να το γνωρίσεις πριν από τον
σχεδιασμό, αλλά ακόμη να το κατανοήσεις και να
το αγαπήσεις, να το θεωρήσεις δικό σου. Ο καθένας,
ακόμη και ο λιγότερο ικανός, πρέπει να δημιουργεί
έτσι, ώστε ο παρατηρητής να θεωρεί το έργο δικό του.
Και αφού έλαβα το δίπλωμα από τη Σχολή
Ζωγραφικής, πήγα να αποχαιρετήσω τον
αείμνηστο καθηγητή Ιγνάτιο Πιενκόβσκι, άκουσα
από αυτόν τα ακόλουθα λόγια: «Χαίρομαι, που
μπορώ, και που είμαι αναγκασμένος να απευθυνθώ
σε σας, κύριε συνάδελφε. Νομίζω, ότι είμαστε
ομοϊδεάτες στο ότι η ζωγραφική, και όλη η τέχνη,
δεν είναι τίποτα άλλο παρά λογική και λύση.
Γνωρίζουμε το μυστικό, για να δημιουργήσεις κάτι
πρέπει να το αγαπάς πραγματικά. Αντίο σας, κύριε».
Δεν ξέρω πόσο αγαπώ, αλλά ξέρω μάλλον σίγουρα,
ότι ο κόσμος του Θεού λέει στον άνθρωπο, ότι δεν
υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό και όμορφο, από
την καλοσύνη και την αυτοθυσία. Σε αυτό είμαστε
ενωμένοι, και το γεγονός, ότι επίσημα είμαστε
χωρισμένοι, δηλώνει την παρουσία αλαζονείας
και πονηρού, που πάντα πηγαίνουν εκεί, όπου
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υπάρχει ομορφιά και αγιότητα. Γι’ αυτό η μοναδική
προσευχή που μας υπαγορεύει ο Σωτήρας ξεκινά
με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη «Ας αγιαστεί το
όνομά Σου…», και τελειώνει – «...γλύτωσέ μας από
το Πονηρό!».
«Είναι η μοναδική μας υποστήριξη, και είναι εκεί,
όπου δύο ή τρία μαζεύονται στο Όνομά Του».
Είναι ενωμένοι, και δε θέλουν τίποτα περισσότερο,
από το να είναι άξιοί Του. Μας διέταξε να τον
συναντήσουμε (Ιωάννης 6,57) κάτω από δύο
μορφές. Είναι επίσης σαφές, ότι αξίζει να μπείτε
στην Ευχαριστία – αυτή είναι η πρώτη και μοναδική
προϋπόθεση, γιατί αλλιώς δεν αξίζει να το κάνετε.
«Κληροδότησε επίσης και διωγμούς. Φέρνουν
πιο κοντά και αγιάζουν» (Ιωάννης 15,18) ακόμη
και εκείνους, που αμφιβάλλουν και ξέρουν τι
είναι η πτώση. Ζούμε όλοι χάρη στην ύπαρξή
μας σε αυτήν τη γη, και σε αυτή την χιλιετία των
αμέτρητων μαρτύρων της Εκκλησίας και άλλων
«αντιφρονούντων», και το πιο τρομερό είναι,
ότι υπήρχαν ανάμεσά τους μάρτυρες, οι οποίοι
επίσης βασανίστηκαν στο όνομα του Χριστού,
αντικαθιστώμενος με το αναμάρτητο σπαθί και
επιπρόσθετα “αναμάρτητος”.
Έτσι με διαβολική δύναμη και οργή βεβηλώθηκαν
και καταστράφηκαν οι βωμοί, οι εκκλησίες, οι
εικόνες, τα άγια σκεύη και οι σταυροί. Εκτός
αυτού και κάτι άλλο με κρατάει και με διατάζει
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να παραμείνω στην Εκκλησία. Το 1925, στην
6η τάξη του γυμνασίου στο Μέχοβ, ο δάσκαλος
των Λατινικών μου μίλησε κατά την παραλαβή
του ελέγχου: «Πότε επιτέλους θα σταματήσεις
στο πολωνικό σχολείο στην Πολωνία να γράφεις
στον έλεγχο το θρήσκευμά σου και πότε επιτέλους
θα ξαναβαπτηστείς!;». Του απάντησα, ίσως με
λίγη αφέλεια: «Είμαι άριστος στο μάθημα της
ρωμαιοκαθολικής θρησκείας, και ο ιερέας μας
Μπρονισλάβ Σβιρστσέφσκι από τη Ρωμαιοκαθολική
Θεολογική Ακαδημία στην Αγία Πετρούπολη, όχι
μόνο μου επέτρεψε να παρακολουθήσω μαθήματα
θρησκείας, αλλά και μου δίδαξε, ότι το βάπτισμα
είναι ένα, και θανάσιμη αμαρτία έχει αυτός, που
ξαναβαπτίζει τον βαπτισμένο ήδη Γιαγκέλο».
«Κάτσε, εσύ δεν είσαι ο Γιαγκέλο!» - μου απάντησε.
Το 1904, πριν γεννηθώ, η αείμνηστη μητέρα
μου έλεγε στον αείμνηστο πατέρα μου: «Θα σε
παντρευτώ στην εκκλησία, και αν γεννηθεί γιος,
θα τον ονομάσουμε όπως τον Μιτσκέβιτς – Άνταμ,
και θα τον βαφτίσουμε στον καθολικό ναό».
Γεννήθηκα πρώτος, οι γονείς μου πήγαν στον
ιερέα, με τον οποίο συμφώνησαν, ότι θα έρθει στο
σπίτι μας. Ήρθε μαζί με τη σύζυγο του δικαστή,
και έδωσε στους γονείς μου να υπογράψουν
μια δήλωση. Οι γονείς μου τη διάβασαν και
απάντησαν στον ιερέα: «Συγνώμη, αλλά θα
βαπτίσουμε το παιδί μας στην εκκλησία, υπάρχουν
τόσες απαιτήσεις σε αυτή τη δήλωση, που δε θα
μπορέσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας να τις
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εκπληρώσουμε». Έτσι βαπτίστηκα στην Εκκλησία.
Αλλά τι ακριβώς ήταν γραμμένο σε αυτή τη
δήλωση στο σπίτι δεν ειπώθηκε ποτέ. Τώρα ξέρω
– υπήρχε εκεί η απαίτηση για τη Μαμά, ότι ποτέ
στη ζωή δε θα με πάει στην εκκλησία.
Το 1923 – τυχαία έμαθα για τους συγγενείς του
πατέρα μου, που έμεναν στην Πολωνία. Υπήρχαν
πολλά προβλήματα, έως ότου λάβαμε από το
πολωνικό προξενείο στο Χάρκοβο την άδεια
επαναπατρισμού. Δεν ήταν εύκολο επίσης να
φτάσουμε στην Πολωνία, και εδώ, αντί για
ευχάριστη υποδοχή, βρεθήκαμε σε μία διασυνοριακή
«καραντίνα» στο Ντορογούσκ. Μια φορά στη ζωή
μου είδα τα δάκρυα του πατέρα μου, όταν είδε στο
μπάνιο ένα γυμνό με κομμένα μαλλιά, φαλακρό,
τρομοκρατημένο κοριτσάκι – την αδερφή
μου. Αυτή είχε όμορφα ξανθά μαλλιά. Στη Βαρσοβία
μας μετέφεραν με αστυνομική συνοδεία απευθείας
στη φυλακή Ποβόνζκι. Διανυκτερεύσαμε
ξεχωριστά, η μητέρα και η αδερφή μου σε γυναικείο
κελί, και εμείς με τον αδερφό μου - σε αντρικό.
Ο πατέρας μου ως πρώην δικαστής πέρασε τη
νύχτα με τα πράγματα στο διάδρομο. Την επόμενη
μέρα, ο θείος μου Αντόνιο, καθηγητής στο
Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας, είχε έρθει δύο φορές
να υπογράψει διάφορα έγγραφα, ανάμεσά τους και
δέσμευση να μας παρέχει στέγη και διατροφή. Σε
αυτά τα έγγραφα τυχαία είδα ότι μας καταχώρησαν
στη Βαρσοβία ως πρόσωπα «ανατολικο-καθολικού»
θρησκεύματος.
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Και τώρα μια θλιβερή σελίδα. Το 1944 ο πάροικος
ιερέας από τον Μέχοβ σήκωσε το ακουστικό
και μου μίλησε στο τηλέφωνο με τα ακόλουθα
λόγια: «Τώρα θα τηλεφωνήσω στη γερμανική
αστυνομία, δε θα επιτρέψω τη βεβήλωση του
ρωμαιοκαθολικού νεκροταφείου!». Μεταφέραμε τη
σωρό της αείμνηστης Μητέρας μας στην Κρακοβία
για να ταφεί κοντά στον Πατέρα μου. Στον τάφο,
που ακόμα εν ζωή αγόρασε ο μπαμπάς μας. Αυτές
ήταν οι εποχές της κατοχής του Χίτλερ. Η μέρα
τελείωνε, έβρεχε. Θάψαμε τη μητέρα μου εκεί όπου
ο ιερέας επέτρεψε να σκάψουν.
Και εδώ ένα άλλο «κερασάκι» – η απογοήτευση,
την οποία με χαρά πλήρωσα για το σχίσμα μου.
Λίγο μετά την απόκτηση του απολυτηρίου από το
γυμνάσιο, μια ηλιόλουστη μέρα συνάντησα στο
δρόμο μια ευχάριστη ηλικιωμένη δασκάλα των
πολωνικών - τη Μαρία Σοκολόβσκα. Της
υποκλίθηκα, και εκείνη σταμάτησε στο πεζοδρόμιο
και μου είπε:
– Νιώθω παράξενα, όταν σας συναντώ, Ντομπζάνσκι.
– Γιατί έτσι, – ρωτώ. – Μήπως φταίω σε κάτι κυρία
καθηγήτρια;
– Όχι-όχι, σε τίποτα, – απάντησε. – Μόνο που
σκεφτόμουν, ότι εσείς, Ντομπζάνσκι, θα έπρεπε
να είχατε στο απολυτήριο τρία τεσσάρια, αντί για
ένα πεντάρι και δύο τριάρια, γι’ αυτό σας έβαλα
τεσσάρι για το μάθημα της πολωνικής γλώσσας.
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– Κυρία καθηγήτρια, δε μου άξιζε τίποτα
περισσότερο, και δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα
μιλάτε, γιατί στα μαθηματικά δε θα μπορούσα να
έχω καλύτερη βαθμολογία – δεν τα καταλάβαινα.
Για ποια τρία τεσσάρια και δύο τριάρια μιλάτε;
Και η δασκάλα μου απάντησε:
– Κατά τη διάρκεια του παιδαγωγικού συνεδρίου
ο κύριος Β. Β. είπε, ότι αν βάλω σε πολωνικό
γυμνάσιο σε έναν σχισματικό το πέντε, εκείνος
θα κατεβάσει τα τεσσάρια του για το μάθημα της
ιστορίας και της ψυχολογίας σε τριάρια.
Έτσι ήταν. Με αυτή την ευκαιρία δεν μπορούμε
να μην αναφερθούμε στον κύριο Σβιεντοσλάβσκι,
ο οποίος έγινε Υπουργός θρησκευμάτων και
δημόσιας εκπαίδευσης αμέσως μετά, όταν μαζί
με τους μαθητές του γυμνασίου όπου ήταν
διευθυντής, σε μια από τις μεγάλες δημόσιες
γιορτές, έβαλε εκρηκτικά στην εκκλησία των
Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου στο Χελμ.
Μόλις έμαθα, ότι «ο πατέρας Ζιεμιάνσκι από τον
Ροζβάντουβ ήταν Εβραίος», αυτόν τον ιερέα τον
αισθανόμουν πιο κοντά μου. Όπου περνάει από
το χέρι μου, τονίζω, ότι η ιδιοφυΐα της πολωνικής
ποίησης, ο Τουβίμ, είναι επίσης Εβραίος. Την
αγιότητα των παιδιών με περισσότερους από
έναν Κόρτσακ και μια Εντίθ Στάιν έχω ήδη
δείξει στα βιτρό μου. Ήμουν σε θέση να μάθω
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το ασύγκριτο βάθος των συναγωγικών ύμνων.
Θαυμάζω την αξεπέραστη ακρίβεια των εβραϊκών
χειρογράφων σε περγαμηνή. Και κάποτε, την
άνοιξη του 1939, κοντά στην Ακαδημία Τεχνών,
στο πάρκο, συνάντησα έναν συνάδελφο-φίλο μου,
τον Σέϊντλερ, έναν Εβραίο από το Λοτζ, ο οποίος,
στην ερώτησή μου τι τον απασχολούσε τόσο και τι
ακούγεται από το σπίτι, απάντησε:
– Σύντομα θα δεις, ότι δεν θα υπάρχουμε εδώ ούτε
εμείς, ούτε καν τα χελιδόνια.
Το 1945 πήγα στο χωριό και πραγματικά, δεν
υπήρχαν χελιδόνια εκεί – έτσι θυμήθηκα αυτήν την
παλιά συζήτηση.
Р. S. Αυτά είναι για τη βόλτα στις όχθες του
ποταμού Σαν και την ερώτηση του ιερέα από τον
Ροζβάντουβ. Γνωρίζω, ότι συμμετέχω σε κάθε
χτίσιμο και ευθύνομαι για κάθε καταστροφή.
Ειδικά, όταν όλο και περισσότερο καταλαβαίνω,
ότι όσο περπατώ στη γη, θα παλεύω και θα
δουλεύω για την ομορφιά.
Τον ιερέα Ζιεμιάνσκι τον ευγνωμονώ για την
ερώτηση, και γράφω αυτά, γιατί και στους δικούς
μου, και στους ξένους είμαι υπόχρεος να δώσω
απάντηση.
Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι
Γιαγάιλο – είναι όνομα
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Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΜ
ΣΤΑΛΟΝΙ-ΝΤΟΜΠΖΑΝΣΚΙ
Το έργο του εξαιρετικού Πολωνού καλλιτέχνη της
μνημειακής τέχνης, δημιουργού πολυάριθμων βιτρό,
τοιχογραφιών και ψηφιδωτών των πολωνικών
εκκλησιών, Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι (1904-1985),
πατέρας του οποίου ήταν ο Πολωνός Φέλιξ
Ντομπζάνσκι και μητέρα του, η Άννα Κοβαλένκο
από το Τσερνίγιβ της Ουκρανίας, έφερε την Καθολική
Χριστιανική Τέχνη πιο κοντά στην Ορθόδοξη.
Ένα χαρακτηριστικό του δημιουργικού στυλ του
Ντομπζάνσκι είναι ο αρμονικός συνδυασμός
του παλιού μεσαιωνικού γοτθικού στυλ, με
τα σύγχρονα στυλ του ιμπρεσιονισμού, του
μοντερνισμού και άλλων, καθώς και η εισαγωγή
επιγραφών με την πρωτότυπη μορφή γραμμάτων
ως ενοποιημένο τμήμα του εικονιστικού συστήματος
βιτρό. Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό
των βιτρό του Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι – είναι
η αρμονία των μεγάλων και μικρών μορφών.
«Ήταν γεννημένος» εκφραστής της τέχνης.
Υπάρχει μεγαλείο στα έργα του.

ορισμένων εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένου της
κομμουνιστικής «Γιουμανιτέ». Εκείνο το φθινόπωρο,
σκόπευα να αφήσω τη δημοσιογραφική μου δουλειά
στο συντακτικό γραφείο της εφημερίδας του
Κιέβου «Η νεολαία της Ουκρανίας», στην οποία
δούλεψα επτά χρόνια, μετά την αποφοίτησή μου από
το πανεπιστήμιο, και να μπω στη μεταπτυχιακή
σχολή για να αποκτήσω επιστημονικό βαθμό και να
κριθώ ως Ακαδημαϊκός Κριτικός της Τέχνης. Ως εκ
τούτου, όταν ταξίδεψα στη Γαλλία, είχα το δικό
μου πρόγραμμα, που δεν περιλαμβανόταν στον
επίσημο κατάλογο των επισκέψεων. Ονειρευόμουν
να χρησιμοποιήσω τα «παράθυρα» που προορίζονται
για περιπάτους στο Παρίσι με τον δικό μου τρόπο:
να επισκεφτώ το Λούβρο, το Ορσέ καθώς και άλλα
μουσεία και καθεδρικούς ναούς που γνωρίζω από
τα βιβλία.

Έφτασα για πρώτη φορά στη γαλλική πρωτεύουσα,
στο Παρίσι, στις 29 Μαρτίου 1967, ως μέρος
μιας 27-μελούς αντιπροσωπείας δημοσιογράφων
των σοβιετικών εφημερίδων για τη νεολαία.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επρόκειτο να
πραγματοποιήσουμε συναντήσεις με αριστερές

Από την πρώτη μέρα, αμέσως μετά την άφιξη μου στο
Παρίσι από το αεροδρόμιο Μπουρζ, αφήνοντας
τα πράγματα στο ξενοδοχείου «Ορατουά» και
παίρνοντας το μεσημεριανό γεύμα, απαρατήρητα
αποχώρησα από το «κοπάδι» (το περισσότερο
από τους δημοσιογράφους της Μόσχας), πέρασα
τη γέφυρα πάνω από το Σηκουάνα (από πριν
μελέτησα τον χάρτη του Παρισιού, όπου υπήρχαν
μουσεία και καθεδρικοί ναοί) 1, για να επισκεφτώ
τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων,
για τον οποίο πριν διάβασα μερικές φορές
το μυθιστόρημα του κλασικού συγγραφέα της
γαλλικής λογοτεχνίας Βίκτωρ Ούγκο.
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οργανώσεις νεολαίας στη Γαλλία, να επισκεφθούμε
τα συντακτικά γραφεία ορισμένων εφημερίδων,
συμπεριλαμβανομένης της κομμουνιστικής
«Γιουμανιτέ». Εκείνο το φθινόπωρο σκόπευα
να αφήσω τη δημοσιογραφική μου δουλειά στο
συντακτικό γραφείο της εφημερίδας του Κιέβου
«Η Νεολαία της Ουκρανίας», στην οποία δούλεψα
επτά χρόνια μετά την αποφοίτησή μου από το
πανεπιστήμιο, και να συγγράψω διδακτορική
διατριβή για να αποκτήσω επιστημονικό τίτλο και
να ανακηρυχθώ ακαδημαϊκός κριτικός τέχνης. Ως
εκ τούτου, όταν ταξίδεψα στη Γαλλία, είχα το δικό
μου πρόγραμμα, που δεν περιλαμβανόταν στον
επίσημη λίστα των επισκέψεων. Ονειρευόμουν να
χρησιμοποιήσω τα «παράθυρα» του ελεύθερου
χρόνου για περιπάτους στο Παρίσι με το δικό μου
τρόπο: να επισκεφθώ το Λούβρο, το Ορσέ καθώς
και άλλα μουσεία και καθεδρικούς ναούς που
γνώριζα από τα βιβλία.
Από την πρώτη μέρα, αμέσως μετά την άφιξή
μου στο Παρίσι στο αεροδρόμιο Paris-Le
Bourget, αφήνοντας τα πράγματα στο ξενοδοχείο
«Ορατουά» και παίρνοντας το μεσημεριανό
γεύμα, αποχώρησα απαρατήρητα από την ομάδα
κυρίως των Μοσχοβιτών δημοσιογράφων, πέρασα
τη γέφυρα πάνω από το Σηκουάνα (από πριν
μελέτησα τον χάρτη του Παρισιού, όπου υπήρχαν
μουσεία και καθεδρικοί ναοί)1, για να επισκεφτώ
τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων,
για τον οποίο πριν διάβασα μερικές φορές το
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μυθιστόρημα του κλασικού συγγραφέα της
γαλλικής λογοτεχνίας Βίκτωρ Ουγκώ.
Συγκινημένος ήρθα στο νησί Ιλ ντε λα Σιτέ και
στις μύτες των ποδιών πέρασα το κατώφλι του
καθεδρικού ναού ανάμεσα σε δύο πανύψηλους
πύργους, διακοσμημένους με γοτθική γλυπτική.
Στον καθεδρικό ναό ήταν μισοσκότεινα, υπήρχαν
λίγοι άνθρωποι και δεν είχε λειτουργία. Περπάτησα
ανάμεσα στις σειρές των καθισμάτων που
βρισκόντουσαν πιο κοντά στο βωμό. Πολύχρωμες
πυγολαμπίδες έτρεμαν στο πρόσωπό μου και
τα ρούχα μου. Από τι είναι; Κοίταξα γύρω! Από
τα ψηλά στενά παράθυρα, μέσα από χιλιάδες
πολύχρωμα κρύσταλλα έμπαινε φως. Βιτρό!
Δεν είχα ξεχάσει τον σκοπό της μυστικής επίσκεψής
μου στην Παναγία των Παρισίων: να δω το στέμμα
με τα αγκάθια, με το οποίο στέφθηκε ο Κύριος
Ιησούς Χριστός, όταν ανακρίθηκε από τον
Πόντιο Πιλάτο, τους Εβραίους Φαρισαίους, και
μετέφερε τον σταυρό Του στον Γολγοθά, στον
οποίο και σταυρώθηκε. Αυτά τα ανεκτίμητα
λείψανα, που μαρτυρούν την αλήθεια κάθε λέξης
στα Ιερά Ευαγγέλια, ήρθαν στη Γαλλία από την
Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της Τέταρτης
Σταυροφορίας. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να
επιτύχω αυτόν τον στόχο, αλλά κατάφερα να δω
τα μέρη που περιέγραψε ο Βίκτωρ Ουγκώ στο
μυθιστόρημά του. Κουνούσα το χέρι μου: είναι
πραγματικότητα ή όνειρο, ότι βρίσκομαι σε έναν
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παγκοσμίου φήμης χριστιανικό ναό, χτισμένο
πάνω από 850 χρόνια και γεμάτο με μοναδικά
μνημεία της χριστιανικής τέχνης.
Όταν μου είπαν, ότι χρειάζεται ειδική άδεια
από τον Αρχιεπίσκοπο του Παρισιού για να
δει κανείς το αγκάθινο στεφάνι και μέρος του
σταυρού, σκέφθηκα με λύπη, ότι ως μέλος της
αντιπροσωπείας των σοβιετικών δημοσιογράφων,
τέτοια άδεια σε αυτό το ταξίδι δε θα λάμβανα. Και
κατά τη γνώμη του επικεφαλή της αντιπροσωπείας
και μέλους της Κα-Γκε-Μπε (Επιτροπή Κρατικής
Ασφάλειας), που οπωσδήποτε υπήρχε σε κάθε
αποστολή, το ενδιαφέρον μου για τα παλαιά
χριστιανικά σπάνια εκθέματα, αλλά και από
μόνη της η επίσκεψή μου στον καθεδρικό ναό,
αν γινόταν αντιληπτή, μπορεί να είχε για μένα
θλιβερές συνέπειες.
Στη συνέχεια, μέσα μου «μίλησε» ο αρχάριος
κριτικός τέχνης (όταν ετοιμαζόμουν να μπω στη
μεταπτυχιακή σχολή του Ινστιτούτου Ιστορίας
της Τέχνης, της Λαογραφίας και της Εθνογραφίας
του Μαξίμ Ρίλσκι της Ακαδημίας Επιστημών
της Ουκρανίας, διάβασα βιβλιογραφία για τις
ουκρανικές και ξένες καλές τέχνες), κοίταζα
στον ναό, το ένα παράθυρο μετά το άλλο,
απολαμβάνοντας την ομορφιά και την κομψότητα
των βιτρό. Μάντευα το περιεχόμενο των θεμάτων,
των βιβλικών προσώπων, γιατί παρόλο που
ζούσα σε μια αθεϊστική χώρα, ήξερα πολλά
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από τους θρησκευόμενους γονείς και διάβαζα
κρυφά τη Βίβλο, ειδικά κατά τη διάρκεια των
φοιτητικών μου χρόνων στο Πανεπιστήμιο Ταράς
Σεβτσένκο στο Κίεβο. Στον Καθεδρικό Ναό του
Παρισιού παρατήρισα την περίμετρο όλων των
παραθύρων με όμορφα βιτρό και, επιστρέφοντας
στο ξενοδοχείο με λύπη σκεφτόμουν, γιατί δεν
υπάρχουν βιτρό στους ορθόδοξους ναούς, όπως
για παράδειγμα, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Βολοντίμιρ ή στην Αγία Σοφία στο Κίεβο.
Η απουσία μου από την ομάδα έγινε αντιληπτή
από τη διοίκηση και μου έκαναν παρατήρηση ότι
δεν επιτρέπεται να πηγαίνω κάπου χωριστά από
τους άλλους: μόνο σε ομάδες τουλάχιστον τριών
ή πέντε ατόμων. Ζήτησα συγνώμη, ότι δήθεν, δε
γνώριζα αυτή τη διαταγή, αλλά όταν ρωτήθηκα
πού ήμουν τόσες ώρες, εξήγησα ότι περπάτησα
στις όχθες του Σηκουάνα, θυμούμενος, πώς
αναφέρονται από τους διάσημους κλασικούς της
γαλλικής λογοτεχνίας Βίκτωρ Ουγκώ, Ονορέ ντε
Μπαλζάκ, Γκυ ντε Μοπασάν, Εμίλ Ζολά…
Αλλά η ομορφιά των βιτρό από τον Καθεδρικό
Ναό της Παναγίας των Παρισίων και άλλων
(μετά το Παρίσι πήγαμε στις Ντιζόν, Λιόν,
Μασσαλία, Νίκαια, Σαρτρ και σε άλλες πόλεις)
με εντυπωσίασαν πολύ. Τι ασυνήθιστη ζωγραφική
σε γυαλί! Τι λαμπερά χρώματα, όταν το φως
διαπερνά μέσα από αυτά τα κρύσταλλα! Πώς τα
χρωματιστά γυαλιά συνδέονται μεταξύ τους με
114

διάφορες καμπυλωτές γραμμές με τη βοήθεια
κάποιου μετάλλου (αργότερα έμαθα, ότι το πιο
κατάλληλο μέταλλο για αυτόν τον σκοπό είναι
ο μόλυβδος) και πώς αυτές οι σκοτεινές μεταλλικές
γραμμές τονίζουν τη φωτεινότητα των κομματιών
γυαλιού και δίνουν στο βιτρό ιδιότητες δύο τύπων
τέχνης: της ζωγραφικής (γυαλί) και της χαρακτικής
(συνδυαστικές λωρίδες).
Δε θα ξεχάσω ποτέ αυτό το πρώτο ταξίδι μου στη
Γαλλία. Μετά υπήρχαν και άλλα, όταν έζησα στο
Παρίσι για αρκετούς μήνες και δε με ενδιέφερε
τι θα μου πει η Κα-Γκε-Μπε, πήγα και είδα όλους
τους καθεδρικούς ναούς της πρωτεύουσας. Αλλά
ο πρώτος μου θαυμασμός για αυτά τα βιτρό δεν
έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου, γιατί ήταν ο πρώτος.
Με μεγάλη λύπη έμαθα, ότι τον Απρίλιο του
2019 οι βάνδαλοι, οι αντίπαλοι του Γάλλου
Προέδρου Εμμανουήλ Μακρόν, έβαλαν φωτιά
στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων
κατά τη διάρκεια της ανακαίνισής του, και
καταστράφηκαν στη φωτιά μερικά από αυτά τα
υπέροχα βιτρό ή υπέστησαν ανεπανόρθωτη ζημιά.
Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, κυρίως για
επιστημονικούς σκοπούς, πάντα προσπαθούσα
να επισκέπτομαι ναούς και να θαυμάζω την
αρχιτεκτονική και τον εσωτερικό σχεδιασμό τους:
στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία,
στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία,
στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη
115

Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία (πολλές
φορές), στη Σερβία, στη Βόρεια Μακεδονία,
στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Γερμανία
(πολλές φορές), στην Ιταλία (πολλές φορές)2,
στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ισραήλ,
στην Αίγυπτο, στην Κούβα, στον Καναδά, στις
ΗΠΑ (18 φορές!) - σε περισσότερες από 20 χώρες,
προσπαθώντας να μην χάσω την ευκαιρία να
κοιτάξω την ποικιλία των βιτρό, σχεδόν πάντα με
τα χριστιανικά θέματα. Μια μέρα στο Σικάγο του
Ιλινόις, των ΗΠΑ, ένας Ουκρανός ιερέας κάλεσε
τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Ουκρανίας του Πατριαρχείου του Κιέβου Φιλάρετο
και την εκκλησιαστική του αντιπροσωπεία από την
Ουκρανία, στην οποία ήμουν και εγώ, να δούμε
το εικονοστάσιο στην εκκλησία όπου αυτός ήταν
εφημέριος και να του πούμε, πως θα μας φανούν
όλες οι εικόνες σε αυτό το τέμπλο, που ήταν
φτιαγμένες με τη μορφή βιτρό.

ενεργεί σε αρμονία με το φως: και τα δύο δίδονται
στους ανθρώπους από τον Θεό, ώστε να μπορούμε
να τα ενώσουμε και να δοξάσουμε τον Δημιουργό
μέσω αυτών.

Το τέμπλο ήταν μονοεπίπεδο, χωρίς πάνω επίπεδα,
αλλά αυτό που ξεχώριζε ήταν το μοναδικό κάτω
επίπεδο με τις αγιογραφίες, φωτισμένες από την
πλευρά του βωμού. Γέμιζε την εκκλησία με μια
πολύχρωμη λάμψη, που εμείς, και όλοι οι πιστοί,
που ήταν παρόντες, αισθανόμασταν σαν να
βρεθήκαμε στον παράδεισο. Ακόμη το πιο λαμπερό
επιχρυσωμένο εικονοστάσιο δεν προκαλεί τόσο
συναρπαστική και υπέροχη εντύπωση, όπως το
τέμπλο αγιογραφίας με βιτρό. Εδώ το χρώμα

Εδώ και πολλά χρόνια ερευνώ την τέχνη
και τα θεολογικά θεμέλια της αγιογραφίας,
ακολουθώντας τις εικονολογικές, εικονογραφικές
και στιλιστικές αρχές αυτής της μαγευτικής
μοναδικής τέχνης. Από την πρώτη μου μονογραφία
για αυτό το θέμα («Ιστορία της ουκρανικής
αγιογραφίας των αιώνων Χ–ΧΧ», Κίεβο, 1996,
440 σελ.), άρχισα να ακολουθώ δύο αρχές
ανάπτυξης αυτής της τέχνης: τη χρονολογική
και τη στυλιστική.
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Με τέτοιες εντυπώσεις και γνώσεις σχετικά με τα
βιτρό, έγινα μάρτυρας ενός άλλου θαύματος των
βιτρό το 2011, και όχι κάπου μακριά, αλλά στην
πατρίδα μου, στο Κίεβο! Το Εθνικό πάρκο «Η Αγία
Σοφία του Κιέβου», μαζί με την Πρεσβεία της
Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Ουκρανία,
διοργάνωσαν έκθεση σε μία από τις μεγαλύτερου
κύρους αίθουσές της. Η έκθεση περιελάμβανε βιτρό
του διάσημου Ουκρανο-Πολωνού καλλιτέχνη
Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι (1904-1985). Όλο το
καλλιτεχνικό πλήθος του Κιέβου εξεπλάγη
ευχάριστα. Ήταν μια τέτοια έκρηξη τέχνης βιτρό,
που φάνταζε ότι και οι χιλίων χρόνων τοιχογραφίες
του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας ζήλευαν αυτό
το φαντασμαγορικό θέαμα σχημάτων και χρωμάτων.

Πριν την έκθεση των βιτρό του μαέστρο
Ντομπζάνσκι στο Κίεβο το 2011, έγραψα έξι βιβλία
για την αγιογραφία, στα οποία κυριαρχούσαν οι
αρχές της χρονολογίας και της στυλιστικής. Έτσι,
ήδη κατά την έναρξη της έκθεσης των έργων του
Ντομπζάνσκι στην Αγία Σοφία του Κιέβου και μετά
στις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, παρατήρησα,
ότι ο κύριος Άνταμ ακολουθούσε στις εικόνεςβιτρό το στυλ της Βυζαντινής Τέχνης της όψιμου
περιόδου - μεταξύ των Σταυροφοριών του ένατου
– δέκατου τρίτου αιώνων και της πτώσης της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453. Όσον αφορά
την ομορφιά, την τελειότητα και τη μορφή της
τέχνης, αυτός ο ύστερος βυζαντινισμός ως στυλ,
είχε τα δικά του χαρακτηριστικά.

έντονα την ελληνική θεολογία στη ρωμαϊκή
και γενικά σε όλη τη δυτική, – θα μπορούσε να
υποδηλώσει, ότι η απόρριψη όλων των δυτικών
(συμπεριλαμβανομένων των στυλ της πρώτοαναγεννησιακής και αναγεννησιακής χριστιανικής
τέχνης) στήριξε ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη του
βυζαντινού στυλ μετά τη διαίρεση του 1054 της
Μοναδικής Ιερής Ενιαίας και Αποστολικής
Εκκλησίας σε Ορθόδοξη (Ανατολική) και Καθολική
(Δυτική). Μαζί με το μίσος των ησυχαστών για
τη δυτική εκδοχή του χριστιανισμού, απέρριψαν
επίσης τη δυτική χριστιανική τέχνη, ακόμη και
όταν ήταν καλύτερη από τη βυζαντινή.

Επίπεδα σχήματα, ανεστραμμένη χωροταξική
προοπτική του χώρου, η γεωμετρία και
η διακόσμηση των αντικειμένων που
απεικονίζονται, συμπεριλαμβανομένης των
μορφών και προσώπων αγίων, το σκούρο ή ανοιχτό
καφέ τόνο δέρματος των προσώπων και χεριών, ήταν
μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του ύστερου
βυζαντινού στυλ, που εισήχθη στη ζωγραφική από
μια κορυφαία εκκλησιαστική ομάδα εκείνη την
εποχή, τους ονομαζόμενους ησυχαστές.

Στην πραγματικότητα, ο ύστερος βυζαντινισμός,
μεταξύ 1054 και 1453, εμφανίστηκε ως αντίβαρο
στη δυτική πρωτοαναγέννηση και αναγέννηση3.
Δεν υπήρχαν θεολογικά ή ακόμη και αισθητικά
πλεονεκτήματα του βυζαντινού σε σχέση με
τη δυτική θρησκευτική τέχνη: όλα άλλαζαν
με τη λογική – ας είναι χειρότερα, αρκεί να
είναι διαφορετικά. Έγιναν αλλαγές προς όλες
τις κατευθύνσεις. Εισήχθησαν νέα στοιχεία
στην αγιογραφία. Ακόμα και οι όμορφοι άγιοι,
διαμορφώθηκαν σκόπιμα, χωρίς σημάδια
ομορφιάς.

Οι στόχοι της εισαγωγής αυτής της τροποποίησης
του βυζαντινού στυλ ζωγραφικής στην εικόνα,
δεν ήταν θεολογικά αιτιολογημένοι. Όμως,
το γεγονός ότι οι ησυχαστές αντιπαράθεσαν

Η φυσική ομορφιά των αγίων έγινε ανεπιθύμητη
σε εικόνες, εικονογραφήσεις ως φερόμενη
πηγή «πριέλεστι» (γοητείας), «ομπολστσένια»
(αποπλάνησης) και ακόμη και «σλαδοστράστια»
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(λαγνείας) (γράφω τους ανωτέρω «όρους» στη
γλώσσα των Μοσχοβιτών, επειδή η Ορθοδοξία της
Μόσχας τις έκανε σχεδόν καταχρηστικές λέξεις).
Η εκμάθηση επαγγελματικής τέχνης, για την οποία
φημιζόταν η Αρχαία Ελλάδα, έγινε ανεπιθύμητη.
Η διδασκαλία του σχεδίου, των αναλογιών, της
συμμετρίας και της τέλειας μορφής, έγινε περιττή,
γιατί εκεί, σε αυτές τις υποχρεωτικές απαιτήσεις
της σωστής μορφής για τις σχολές τέχνης,
παραμόνευε η ίδια «πριέλεστ» (γοητεία) που
προωθείται από την πάντα λανθασμένη, αιρετική,
αποστασιαστική Καθολική Δύση και επομένως
δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην πάντα σωστή
Ανατολή. Έτσι, η ιερή τέχνη έγινε αναπόσπαστο
μέρος της ελληνικής πολιτικής.4
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο του Άνταμ ΣταλόνιΝτομπζάνσκι στον τομέα των καλών τεχνών
γενικά και ειδικότερα στα βιτρό, φαίνεται να
αποτελεί πρόκληση για το βυζαντινό στυλ στη
θρησκευτική τέχνη. Κάνει το δικό του στυλ, που
αναδεικνύει πολλά περισσότερα από το προσωπικό
του ύφος. Ο τρόπος μπορεί να είναι συμφυής σε ένα
έργο του καλλιτέχνη και στη συνέχεια να αλλάξει.
Ο μαέστρος Άνταμ ακολουθεί πολύ καθαρά το
στυλ του – από το πρώτο βιτρό του το 1945 – με την
εικόνα της Αγίας Βαρβάρας σε πολλά βιτρό στις
Ορθόδοξες εκκλησίες της Πολωνικής Αυτοκέφαλης
Ορθόδοξης Εκκλησίας και Καθολικούς ναούς
στη δεκαετία του 1970 και του 1980.
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Ο μαέστρος δεν άλλαζε το ατομικό του στυλ σε
καθολικές και ορθόδοξες εκκλησίες και πουθενά
δεν επικρίθηκε για το ότι δεν έκανε τη διαφορά,
ενώ οι ζωγραφισμένες εικόνες ή οι τοιχογραφίες
στους ορθόδοξους και καθολικούς ναούς διαφέρουν
στην αγιογραφία, στις αναλογίες των μορφών, στις
μορφές των αγίων, στα φωτοστέφανα στα κεφάλια
των αποστόλων, των προφητών και των πατέρων
της Εκκλησίας, στην ερμηνεία του χώρου, στο
συμβολισμό των χρωμάτων και σε πολλά άλλα.
Αυτό συνέβη επειδή ο Ντομπζάνσκι κατάφερε
να δημιουργήσει το δικό του στυλ, με βάση
μια σύνθεση παλαιών στυλ, αλλά σε τέτοιες
αναλογίες, που κανείς πριν από αυτόν, δεν
έκανε. Θα προσπαθήσω να εντοπίσω ορισμένα
χαρακτηριστικά του στυλ των βιτρό του.
I
Με τον δικό του τρόπο συνδύασε το βυζαντινό
στυλ τέχνης της ύστερης περιόδου της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, με το γοτθικό και του κυβισμού.
Μεταξύ των περιόδων, όπου αυτά τα στυλ
κυριαρχούσαν σε ορισμένες χώρες, πέρασαν
αιώνες. Για τυπικούς λόγους είναι γενικά
ασυμβίβαστες, επειδή τα αισθητικά τους θεμέλια
είναι διαφορετικά – από τον ασκητισμό σε σχέση
με την ομορφιά – ως τις εκλεπτυσμένες μορφές
υψηλά ανυψωμένων κατακόρυφων, έως τη
γεωμετρημένη άποψη και κατανόηση του υλικού
κόσμου. Είναι απαραίτητο να είμαστε εξαιρετικά
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ακριβείς στην κατανόηση και στην αντίληψη των
μορφών κάθε αισθητικού συστήματος αυτών
των τριών στυλιστικών τάσεων, προκειμένου να
δημιουργήσουμε κάτι εντελώς νέο, πρωτότυπο και
να μην πέσουμε στον εκλεκτισμό.
Για να φτάσει σε αυτήν την κατανόηση τον
Ντομπζάνσκι βοήθησαν η περιέργειά του,
η επιμέλεια και η συνεχή επιθυμία του να μαθαίνει.
Αναμφίβολα, μεγάλο ρόλο έπαιξε η καταγωγή
του - μισός Πολωνός (ο πατέρας του Φέλιξ
Ντομπζάνσκι), μισός Ουκρανός (η μητέρα του
Άννα Κοβαλένκο) και η μακρά περίοδος ζωής του
στην Ουκρανία, στην περιοχή του Τσερνίγιβ, όπου
γεννήθηκε στην πόλη Μένα στις 19 Οκτωβρίου
1904 και έζησε στο Πριλούκι με τον παππού του
Κορνίι Κοβαλένκο, τον πατέρα της μητέρας του.
Η ουκρανική λαϊκή ζωγραφική γοητεύει τον νεαρό
Άνταμ. Σε κάθε σπίτι υπάρχει μια εικόνα λαϊκής
ζωγραφικής, ακόμη και ένα ολόκληρο ράφι με
εικόνες, ένα είδος σπιτικού εικονοστασίου με
πρόσωπα αγίων, που έμοιαζαν με τους ντόπιους
ανθρώπους και μερικές φορές, ντυμένους όχι
με βιβλικές, αλλά με λαϊκές φορεσιές. Επίσης τα
ζωγραφισμένα υφαντά δίπλα σε κάθε κρεβάτι. Εκεί
ένας νεαρός φλερτάρει με ένα κορίτσι που ήρθε
στο πηγάδι για να πάρει νερό, ή ένα χαριτωμένο
ασβεστωμένο σπιτάκι στο πράσινο λιβάδι, με τις
χήνες και τους κύκνους περήφανα να κολυμπούν
στη λίμνη.
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Στον νεαρό Άνταμ είναι κατανοητά αυτά τα αγνά,
μη αναμειγμένα χρώματα της λαϊκής ζωγραφικής.
Εικόνες επιπέδου όπου δεν υπάρχει μακρινό
διάστημα. Χωρίς σκιές, όταν όλα είναι καθαρά και
ομοιόμορφα φωτισμένα από τον ήλιο ή το φεγγάρι.
Χωρίς να το συνειδητοποιήσει, απορροφά την
αισθητική της πολυχρωμίας, η οποία στη συνέχεια
τον οδηγεί σε μια πολυποίκιλη ένωση συμφωνίας
χρωμάτων και αποχρώσεων στα πολλά βιτρό του.
Στα δύσκολα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
και μετά, ο Άνταμ κάνει διάφορες δουλειές για
να βοηθήσει τους γονείς του να ταΐσουν την
οικογένειά τους. Αλλά η αγάπη του για την
τέχνη, τον οδηγεί σε ένα σχολείο για να μάθει
το σωστό σχέδιο και μέσα από αυτό θα φτάσει ο
ίδιος στην αγαπημένη του ποικιλία χρωμάτων.
Η ουκρανική λαϊκή τέχνη, τα ιδιωτικά μαθήματα
ζωγραφικής στο Πριλούκι και ο ενθουσιασμός για
τα χρώματα του νεαρού άνδρα, είναι τα θεμέλια
για την περαιτέρω ανάπτυξη του ταλέντου του
Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι, το οποίο μεγάλωσε
και αναπτύχθηκε μετά τον επαναπατρισμό του την
άνοιξη του 1923 στην Πολωνία, η οποία ανέκτησε
την ανεξαρτησία της.
II
Το ισχυρό πνευματικό ερέθισμα του Ντομπζάνσκι
στον τομέα της μνημειακής θρησκευτικής τέχνης,
σε τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και ειδικά σε βιτρό,
είναι η Ορθόδοξη πίστη του. Βαφτίστηκε στην
Ουκρανία λίγο μετά τη γέννησή του. Γνώρισε
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μεγάλη καταπίεση ως Πολωνός που δεν ασπάστηκε
τη ρωμαιοκαθολική πίστη, από τους συμπατριώτες
του, ακόμη και από τους συγγενείς. Θα μπορούσε
να γίνει καθολικός για να αποφύγει την κριτική,
αλλά δεν το έπραξε για το υπόλοιπο της ζωής του.
Ο Άνταμ ήταν συνειδητός, πεπεισμένος ορθόδοξος
χριστιανός στην καθολική Πολωνία. Ήταν
περήφανος για την πίστη του και το δικαιολογούσε
με τις γνώσεις του για την Αγία Γραφή και την
ιστορία της Παγκόσμιας Εκκλησίας.
«Παραμένω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, – έγραψε
ο μαέστρος Άνταμ, – επειδή είναι ό, τι πιο όμορφο.
Εκεί γεννήθηκα. Και επίσης για την Εκκλησία
πληρώνω το πιο ακριβό τίμημα όλη μου τη ζωή.
Από τους θησαυρούς που διατηρούνται σε αυτή,
θέλω να σώσω ακόμη και τους μικρότερους από
αυτούς και να αφαιρέσω τυχόν σκουπίδια. Υπάρχει
αγιότητα εκεί και επομένως υπάρχει ανίκητη
δύναμη ενάντια του πονηρού – με τη φωτιά και την
υπερηφάνειά του. Αήττητη, επειδή όπου δύο ή τρεις
μαζεύονται στο όνομα του Χριστού, εκεί είναι
Αυτός ανάμεσά τους (Ματθαίος, 18,20)…
Παραμένω στην ορθόδοξη εκκλησία και ζωγραφίζω
καθολικούς ναούς με την ίδια επιμονή. Λέμε το
ίδιο, «Πάτερ ημών», «αγιασθήτω το όνομά σου»,
«αλα ρύσαι ημάς από του πονηρού» και κατανοούμε
το βάθος των λέξεων, «Εγώ είμαι το Φως του
κόσμου», «Εγώ είμαι η Ανάσταση». Ελευθερώστε μας
από τον πονηρό – αυτόν που υποστηρίζει όλα τα
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είδη της έριδος, ακόμη και φροντίζει σταυροφορίες
κάτω από το σύμβολο του σταυρού. Επιτρέπει
στους σταυροφόρους να ονομαστούν Τάγμα της
Παναγίας. Γνωρίζουμε τη «μετατροπή», στην
οποία ο Μεγάλος Καγκελάριος, Λέων Σαπίγκα,
αντιτάχθηκε τόσο όμορφα και με πειστικό τρόπο
στην επιστολή του το 1622. Γνωρίζουμε για την
ειρήνευση του 1938, για τον «καθαρισμό του
πολωνικού τοπίου», για τις κατεστραμμένες
ορθόδοξες εκκλησίες που δεν βρίσκονται πολύ
μακριά από εδώ – στη γη του Χολμ.
Είναι δύσκολο για μένα να πω «συγχώρεσέ μας τις
αμαρτίες μας» όταν βλέπω στη Βαρσοβία δίπλα
στον καθεδρικό ναό ένα μνημείο του βασιλιά
με σταυρό και σπαθί. Γράφτηκε από τη Ρώμη,
ότι είχε πολύ λίγο αίμα στο σπαθί του, από τους
σχισματικούς. Η Ρώμη στέκεται. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία είναι σχεδόν κάτω από τη γη. Αλλά
από την άλλη πλευρά θα αποκαλυφθεί από
πόσους άγιους άνθισε η Ορθόδοξη Εκκλησία.
Αυτό είναι μόνο που μπορώ να πω για την
ερώτηση γιατί μένω στην Ορθοδοξία και το
πώς είμαστε μαζί. Όπως και στην εξομολόγηση,
θέλω να συμμορφωθώ με την αληθινή αγιότητα
και παράδοση. Και αυτά που δεν καταλαβαίνω
– ούτε να απεικονίσω, ούτε να προτείνω δεν
τολμώ. Σπούδαζα στην Ακαδημία ζωγραφική
– πορτρέτα, σύννεφα, τοπία, άλογα. Και βλέπετε,
όταν συζητούσαμε για τις φιγούρες ιππικών αγίων,
αποδείχθηκε ότι αγαπάμε τα άλογα εξίσου»1.
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Ακόμα και κάποιος υπερορθόδοξος Έλληνας
ή Μοσχοβίτης πιθανότατα δε θα πει τόσο πειστικά
για την ορθοδοξία του, όσο αυτός ο εκπρόσωπος του
σχεδόν εξ ολοκλήρου καθολικού πολωνικού έθνους.
Πιστεύω, ότι από αυτήν την ειλικρινή πεποίθηση, ότι
η αλήθεια του Ιησού ζει πλήρως στην Ορθοδοξία,
ότι οι ορθόδοξοι και οι καθολικοί πρέπει να ζουν με
αγάπη και όχι με υποψίες και διαμάχες, προέρχεται
ο βαθύς πνευματικός ασκητισμός σε σχέδια,
ζωγραφιές και ειδικά στα βιτρό του Ντόμπζανσκι.
Συνδύασε χαρακτηριστικά της ορθόδοξης εικόνας,
τοιχογραφίας, ψηφιδωτών με ψηλά μυτερά σχήματα
καθολικού γοτθικού και σύγχρονου κυβισμού – όλα
αυτά συνάδουν πλήρως με την πειστική δήλωση του
μαέστρο Άνταμ, γιατί είναι ορθόδοξος. Ο κυβισμός,
τόσο εμφανής στα πολλά βιτρό σε εκκλησίες και
καθεδρικούς ναούς, δεν είναι καθόλου το αισθητικό
τέχνασμα του Ντόμπζανσκι, στην εικόνα της πέτρας
από την οποία ο Θεός μπορεί να κάνει τα πιστά
παιδιά του Αβραάμ (Ματθαίος, 3,3: Λουκάς, 3,8)
– και τελικά έκανε στο πρόσωπο του Αποστόλου
Πέτρου – την πέτρα στην οποία έχτισε την Εκκλησία
του Χριστού, την οποία δεν καταφέρνουν να νικήσουν
οι δυνάμεις της κόλασης (Ματθαίος, 16,18).
III
Είναι πολλοί στην Πολωνία και στο εξωτερικό που
δεν αποδέχονται την εξαιρετικά κατακερματισμένη
μορφή των βιτρό του Ντομπζάνσκι, τη γεωμετρία
τους και την ενσωμάτωση στις εικόνες πολλών
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επιγραφών – επιγραφές ποιος είναι ο άγιος ή αγία, τα
αποσπάσματα από την Αγία Γραφή. Θεωρείται, ότι το
κλασικό βιτρό (στους καθεδρικούς ναούς των Δυτικών
χωρών) πρέπει να γίνεται αντιληπτό γρήγορα, όπως
ένα γλυπτό από χαλκό, γρανίτη ή μάρμαρο, γιατί το
βιτρό, όπως το γλυπτό ή η τοιχογραφία, ανήκει
στην κατηγορία της μνημειακής τέχνης, η οποία
χαρακτηρίζεται από μεγάλες μορφές, όχι λεπτομέρειες
από καβαλέτο ζωγραφικής ή μινιατούρες. Όμως,
αυτά για τα οποία επέκριναν τον Ντόμπζανσκι πιο
πολύ (πάρα πολλά γράμματα και επιγραφές μεταξύ
των μορφών) κάνουν τα βιτρό του μοναδικά. Οι
επιγραφές, τα αποσπάσματα είναι όπως η φύση, ένα
είδος «τοπίου» γύρω από τις μορφές, που ενώνονται
σε ένα ρεύμα φωτός.
Τυχαία ο Ντόμπζανσκι έγινε ακροατής του μαθήματος
καλλιγραφίας σε διαλέξεις στην Ακαδημία Τεχνών της
Κρακοβίας, το οποίο δεν ήθελε στην αρχή να
παρακολουθήσει, επειδή του άρεσε η ζωγραφική,
η γλυπτική και οι διακοσμητικές τέχνες. Μάλιστα
έλεγε ειρωνικά, ότι θέλουν αυτόν, τον καλλιτέχνη, να
μετατρέψουν σε τυπογράφο. Αλλά το χέρι του Θεού τον
οδήγησε σε διαλέξεις για την τέχνη της γραμματοσειράς
του καθηγητή Λούντβιχ Γκαρντόβσκι – και αυτή ήταν
η αρχή για τον Ντόμπζανσκι να ενσωματώσει οργανικά
την ομορφιά των γραμμάτων, στην ομορφιά των
μορφών στα βιτρό, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο μαέστρος Άνταμ έτσι διηγήθηκε στην κόρη του
Άννα, για την αρχή του πάθους του για την
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καλλιγραφία της γραμματοσειράς: «Το 1927, πέρασα
τις εξετάσεις για το απολυτήριο και την εισαγωγή
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κρακοβίας.
Η ακαδημία ήταν τότε εκατό φορές πιο προοδευτική
και δημοκρατική από ότι είναι τώρα (μιλάμε για το
έτος 1984). Επειδή δε διανοούνταν κανείς ποτέ να
σε ρωτήσει ποιος είναι ο πατέρας σου ή ποια είναι
η μητέρα σου. Είναι πλύστρα ή κόμισσα. Δεν
έμπαινε στο μυαλό κανενός να ρωτήσει, γιατί
θέλεις να παρακολουθήσεις μαθήματα σε αυτόν τον
καθηγητή και όχι σε κάποιον άλλον. Ο φοιτητής
μπορούσε να επιλέγει άλλο καθηγητή κάθε έξι
μήνες. Όλοι καταλάβαιναν ότι ήθελε να μάθει και
κάτι άλλο, διαφορετικό. Δεν είναι φυσιολογικό;
Ήμουν στον Γιαρότσκι και στον Λουνικόβσκι στις
διαλέξεις για γλυπτό. Μετά στον Πάουτσχ, στον
Πενκόβσκι και στον Καμότσκι. Για κάποιο χρονικό
διάστημα πήγα στον Μεγόφφερ, ως ελεύθερος
ακροατής. Επιτρεπόταν να πηγαίνω και σε άλλα
εργαστήρια. Και όταν υπήρχε θέση, μπορούσα
να εξασκηθώ. Και αφού δούλευα (ήμουν στο
διοικητικό συμβούλιο του «Μπρατνιάκ», ενός
συλλόγου φοιτητών, που βοηθούσε τους μαθητές
να βρουν δουλειά), είχα επίσης κάποιες δουλειές με
τον κοσμήτορα Γιαρότσκι, στον οποίο πήγαμε με τον
Στάσεκ Βεστβαλέβιτς. Τακτοποιήσαμε μαζί του
όλα τα θέματα, τον ευχαριστήσαμε και σκοπεύαμε
να φύγουμε. Και αυτός μας λέει: «Γυρίστε για ένα
λεπτό. Σας προτείνω να εγγραφείτε στο μάθημα
ενός νέου καθηγητή που θα έλθει από τη
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Βαρσοβία». Τον ρωτήσαμε ποιο μάθημα θα διδάξει.
«Την τέχνη της γραμματοσειράς», – λέει ο Γιαρότσκι.
Ήταν άβολο να πούμε στον κοσμήτορα, ότι εδώ
σπουδάζουμε για να γίνουμε καλλιτέχνες, και
όχι τυπογράφοι και αυτή η πρόταση δε μας
ενδιαφέρει. Αλλά από ευγένεια, ρωτήσαμε πόσο
καιρό θα διαρκέσει το μάθημά του. Ο Γιαρότσκι
απάντησε, ότι πιθανότατα έξι εβδομάδες και μετά,
αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, ο καθηγητής θα
συνεχίσει να διδάσκει στην Ακαδημία. Έτσι,
ο Λούντβιχ Γκαρντόβσκι ερχόταν από τη Βαρσοβία
για δύο-τρεις ημέρες, μετά επέστρεφε στη
Βαρσοβία και μετά ερχόταν ξανά. Αργότερα
αποδείχθηκε, ότι παρακολούθησα τις διαλέξεις
του όχι μόνο έξι εβδομάδες, αλλά δύο χρόνια. Στη
συνέχεια, μετά τον Γκαρντόβσκι, δίδαξα την τέχνη
της γραμματοσειράς στην Ακαδημία για 30 χρόνια»1.
Έτσι, από την αρχική απροθυμία του να
ασχοληθεί με μη καλλιτεχνικό έργο – να
σχεδιάζει και να γράφει τα γράμματα στα
λατινικά – ο Ντομπζάνσκι έγινε ο μάστορας
της γραμματοσειράς του πολωνικού και του
παγκόσμιου επιπέδου. Ενσωματώνει επιδέξια
λατινικά και κυριλλικά γράμματα στα βιτρό του,
κάνοντάς τα μια ζωντανή προσθήκη στις φιγούρες
των ιερών προσώπων. Η εκτεταμένη πρακτική του
Ντομπζάνσκι ως μάστορα της γραμματοσειράς
του έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε βιτρό να
χρησιμοποιήσει διαφορετικές μορφές των
γραμμάτων – σε σχήμα, μέγεθος και χρώμα.
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Και κυριότερα – σε γράμματα, όπως και σε
ανθρώπινες μορφές, ο μαέστρος Άνταμ συντηρούσε
την τριάδα: την επιπεδότητα του βυζαντινού στυλ,
το γοτθικό κατακόρυφο και το στυλ του κυβισμού.
Εντυπωσιάζει η ευφυΐα του μάστορα στη χρήση των
γραμματοσειρών. Τις λατινικές, πολωνικές και αρχαίες
σλαβικές λέξεις τις τοποθετεί κάθε φορά με
διαφορετικό τρόπο. Μια οι λέξεις πηγαίνουν σε
γραμμές, μια μόνο με συλλαβές, μετά σε μεμονωμένα
γράμματα: οριζόντια, κάθετα, σε ημικύκλιο,
ολόκληρο κύκλο ή ζιγκ-ζαγκ. Μπροστά από ένα
τέτοιο βιτρό ο θεατής σταματά και προσπαθεί να
συλλάβει το νόημα της λέξης, τη σύνδεσή της με τον
απεικονιζόμενο χαρακτήρα ή γεγονός.
Το παιχνίδι με γράμματα διαφορετικών τύπων, μοιάζει
με εικονογραφημένους γρίφους ή σταυρόλεξα.
Η γεωμετρία των γραμματοσειρών και ο κυβισμός
των μορφών αλληλεπιδρούν με τέτοιον τρόπο, που
προκαλούν έκπληξη: μήπως για τον καλλιτέχνη
δούλεψε μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών μετάλλου
και γυαλιού, γιατί δεν μπορεί ένα άτομο να κάνει
ένα τόσο γραφικό και φωτισμένο μωσαϊκό;
Ο ίδιος ο μάστορας μαρτυρεί, ότι σχεδόν εκατό
τοις εκατό της πνευματικής και τεχνικής εργασίας
για τη δημιουργία βιτρό, έκανε ο ίδιος. «Τα βιτρό,
είναι πίνακες ζωγραφισμένοι με μόλυβδο, σιδερένιες
γραμμές και τη λάμψη του χρωματιστού γυαλιού.
Τοποθετημένοι σε περίτεχνο αρχιτεκτονικά,
πέτρινο πλαίσιο. Πέτρα, μέταλλο, γυαλί και
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φως. Τα χαρακτηριστικά των υλικών αυτών,
απαιτούν ένα σχημα με ιδιαίτερη πλαστικότητα,
που το συναντάμε μόνο σε βιτρό. Αυτοί οι
πίνακες από γυαλί και μέταλλο αλλάζουν κάθε
μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Ανεπαίσθητα
φωτίζονται, ανάβονται και εξάπτονται. Αυτή
τη φλόγα σβήνουν τα σύννεφα που ταξιδεύουν
στον ουρανό. Τα βιτρό δείχνουν διαφορετική
ομορφιά – άλλη το ξημέρωμα, άλλη το σούρουπο.
Αλλάζοντας συνεχώς, τα βιτρό αλλάζουν το
περιβάλλον, αυτά σχηματίζουν την εσωτερική
αίσθηση του χώρου. Τα βιτρό τοποθετούνται
όχι μόνο για να προσδώσουν ιεροπρέπεια στον
χώρο, αλλά και να κλείσουν τα παράθυρα, να
βοηθήσουν τον πιστό να συγκεντρωθεί, να
καταφέρει να δει τον κόσμο και τον εαυτό του υπό
διαφορετικό πρίσμα»1.
Μιλώντας παρακάτω για την περίπλοκη
τεχνολογία του βιτρό, ο καλλιτέχνης ολοκληρώνει
τη διαδικασία ως εξής: «Το επιλεγμένο γυαλί
τοποθετείται προσεκτικά, σε παρτίδες –
σύμφωνα με το σχέδιο, σε μικρές πλάκες
σιδήρου με μόνωση γύψου, και ψήνονται σε
κλιβάνους. Στη θερμοκρασία τήξης του γυαλιού,
πραγματοποιείται η σταθεροποίηση του γραφικού
μοτίβου και η λιωμένη γυάλινη πατίνα.
Το συνδετικό υλικό καίγεται και το μέταλλο της
βαφής μαζί με το σμάλτο, με το βάρος του, λιώνει
μες στο γυαλί. Το γυαλί που αφαιρείται από τον
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κλίβανο ψύχεται αργά στο ψυγείο. Μερικές φορές το
γυαλί σπάει. Τότε πρέπει να αντικατασταθεί, με την
επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας. Μετά την
ψύξη το γυαλί τοποθετείται ξανά – για τελευταία φορά
– στην κάρτα, αλλά χωρίς πρότυπα. Στη συνέχεια, το
γυαλί εισάγεται ένα προς ένα στα πλαίσια – σύμφωνα
με το σχήμα. Συνδέονται και τοποθετούνται σε φόρμα
μολύβδου διαφορετικού πάχους – από 6 έως 14 χιλιοστά.
Ξεχωρίζουν τα πιο παχιά μεμονωμένα σχέδια, φιγούρες
και σκηνές. Τα λεπτά χρησιμοποιούνται για εσωτερικά
σχέδια.
Τα τμήματα των καλουπιών μόλυβδου, συγκολλούνται με
κασσίτερο και στις δύο πλευρές των βιτρό. Στη συνέχεια,
τα άκρα των καλουπιών μολύβδου, κάμπτονται και
πιέζονται σταθερά πάνω στο γυαλί. Τα συλλεγμένα
τμήματα σφραγίζονται με στόκο κόκκινου μολύβδου.
Όλα τα βιτρό, πριν στεγνώσει ο στόκος, καθαρίζονται
με κιμωλία και ροκανίδια. Κάθε κομμάτι στη συνέχεια
συσκευάζεται προσεκτικά σε ξύλινα κουτιά με
φλάντζες από άχυρο και αποστέλλεται στον πελάτη.
Ακολουθώντας τη διαδικασία, είμαι έτοιμος να πάω
στον τόπο εγκατάστασης και να κάνω τις τελευταίες
διορθώσεις εκεί, εάν είναι απαραίτητο»8.
IV
Ανάλογο της επανάστασης του μαέστρου Ντομπζάνσκι
στο πολωνικό αλφάβητο στην τέχνη των μνημειωδών
βιτρό, είναι η ακούραστη δημιουργική δουλειά με τις
γραμματοσειρές του ουκρανικού αλφαβήτου, την οποία
εδώ και πολλά χρόνια διδάσκει ο καθηγητής Βασίλ
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Τσεμπάνικ της Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών
και Αρχιτεκτονικής και επικεφαλής του Τμήματος
Γραφιστικών Τεχνών και Σχεδίου της Κρατικής
Ακαδημίας Διακοσμητικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Σχεδίου (που φέρει το όνομά του
Μιχαήλ Μποιτσούκ). Παρόλο, που τα βιτρό με
τις μεγάλες φόρμες τους και η χαρακτική, που
σχεδιάζεται στο καβαλέτο ή ακόμη σε μινιατούρα,
– είναι δυσανάλογα, η προσφορά και των δύο
καλλιτεχνών στην καθαρά καλλιτεχνική απόδοση
των γραμμάτων του αλφαβήτου, και των
γραμματοσειρών, είναι αναλόγως σημαντική.
Ο καθηγητής Βασίλ Τσεμπάνικ πιστεύει, ότι οι
γραμματοσειρές αποτελούν μια οπτική απεικόνιση
της μελωδίας της γλώσσας με σύμβολα, που
η πλαστικότητα τους είναι ανάλογη με τα
χαρακτηριστικά της μελωδίας της ομιλίας. Ως ένα
ενιαίο οργανικό σύνολο με τη γλώσσα, οι
γραμματοσειρές τροφοδοτούνται από την ίδια
μοναδική ιστορική ρίζα. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται
τον κόσμο γύρω του κυρίως μέσα από την όραση
και την ακοή του. Έτσι και η ομιλία γίνεται
αντιληπτή, ταυτόχρονα, με ηχητικά και οπτικά μέσα
από τα αισθητήρια όργανα της όρασης και της ακοής.
Ο Τσεμπάνικ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός,
ότι η ουκρανική γραπτή γλώσσα δεν έχει εισαχθεί
οργανικά στην τέχνη ως εικόνα, ότι μέχρι τώρα
φοράει ένα απλοϊκό ρούχο, παρόλο που η πηγή
της είναι στα βάθη των αιώνων, και αφομοίωσε την
παράδοση της γραφής του Αγίου Κυρίλλου.
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Στο φόντο των αιώνων της βελτίωσης του λατινικού
αλφαβήτου, εμείς αδύναμα αναπτύσσουμε την καλλιγραφία
των γραμματοσειρών μας. Η ουκρανική γλώσσα θα
έπρεπε να έχει πολύ περισσότερες επιλογές γραφικών,
καλλιτεχνικών, αισθητικών τύπων για την απεικόνιση της
γραφικής διάστασης των γραμματοσειρών της από ότι
έχει σήμερα. Το νεοδημιουργηθέν εθνικό αλφάβητο,
εάν την έγκρισή του θα υποστηρίξουν οι καλλιτέχνες,
θα αναδειχθεί ένα σημαντικό στήριγμα του Νόμου,
όπως αυτός εγκρίθηκε από το Βερχόβνα Ράντα της
Ουκρανίας, για τη χρήση της ουκρανικής γλώσσας ως
επίσημη γλώσσα του κράτους9.
Τα δείγματα των γραμματοσειρών του ουκρανικού
αλφαβήτου, τα οποία κατά τη διάρκεια πολυετούς
δημιουργικής εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση
σχεδίασε ο καθηγητής Τσεμπάνικ, είναι ουσιαστικά ένα
ισάξιο καλλιτεχνικό επίτευγμα με αυτό του Άνταμ ΣταλόνιΝτομπζάνσκι σε μια άλλη τέχνη, στα βιτρό. Η ομορφιά και
η ποιητικότητα αυτών των δύο σλαβικών γλωσσών – της
ουκρανικής και της πολωνικής – βρήκαν μια εκπληκτική
γραφική και πολύχρωμη έκφραση, σαν μια ακτίνα του
φωτός του Θεού. Πράγματι, η ανθρώπινη όραση και
η ακοή αντιλαμβάνονται την αλήθεια του Θεού πιο βαθιά,
πιο κατανοητά, όταν αυτή η αλήθεια αγκαλιάζεται από τη
δημιουργική έμπνευση και το ταλέντο του καλλιτέχνη.
V
Η άριστη χρήση από τον Ντομπζάνσκι μικρών
πολύχρωμων γυάλινων επιφανειών δηλώνουν τη βαθιά
κατανόηση της επίδρασης της διακοσμητικής τέχνης
140

στον άνθρωπο. Μεταξύ των αναφερομένων καθηγητών
στην Ακαδημία Τεχνών της Κρακοβίας, στα μαθήματα
των οποίων σύχναζε ο Ντομπζάνσκι, υπήρχαν καθηγητές
διακοσμητικών τεχνών, που χωρίς τη διδασκαλία τους τα
βιτρό ήταν αδιανόητα. Ακόμη ο Άνταμ συνειδητοποίησε
έναν πολύ σημαντικό κανόνα: εάν στην κοσμική τέχνη
τα χρώματα χρησιμοποιούνται μόνο για αισθητικό
αποτέλεσμα, στην τελετουργική τέχνη, πέραν του
αισθητικού, εξυπηρετούν και ένα συμβολικό πνευματικό
νόημα – σύμφωνα με τα λόγια ενός από τους
μεγαλύτερους υπερασπιστές των αγιογραφιών στην
πρώιμη Εκκλησία του Χριστού, του Ιωάννη Δαμασκηνού:
«Το χρώμα της ζωγραφικής με καλεί στον συλλογισμό,
και όπως ένα λιβάδι, που ευχαριστεί το βλέμμα μου,
ανεπαίσθητα φέρνει στην ψυχή τη δόξα του Θεού».
Ας κοιτάξουμε τα βιτρό του Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι.
Είναι σαν τον έναστρο ουρανό της αυγουστιάτικης
νύχτας. Μέσα από αυτά βλέπεις το Σύμπαν. Η μόνη
διαφορά είναι, ότι τα αστέρια στον ουρανό έχουν το
ίδιο διαφανές χρώμα, και διαφέρουν μόνο στο μέγεθος
και τη δύναμη της λάμψης – ενώ στα βιτρό του
καλλιτέχνη αφθονούν τα επτά βασικά χρώματα του
ουράνιου τόξου με ακόμη περισσότερες αποχρώσεις
τους. Οι τόνοι και τα ημίτονα των βιτρό του
Ντομπζάνσκι αντιστοιχούν στον συμβολισμό των
χρωμάτων με το ιερό τους νόημα.
Ήδη στην πρώιμη Εκκλησία του Χριστού επικράτησε
ένα σταθερό λεξιλόγιο των χρωματικών εννοιών,
τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο συμβολισμό των
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χρωμάτων έκανε ο Νέος Διονύσιος Αρεοπαγίτης
(ο οποίος στη λογοτεχνία ονομάζεται επίσης ΨευδοΔιονύσιος, επειδή στον πρώτο αιώνα ήταν γνωστός ένας
άλλος Διονύσιος Αρεοπαγίτης), ο οποίος στις αρχές του
6ου αιώνα έγραψε ένα μεγάλης αξίας σύγγραμα «Το Σώμα
των Αρεοπαγιτών» σε πέντε μέρη (Περί της ουρανίου
ιεραρχίας, Περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, Περί θείων
ονομάτων, Περί μυστικής θεολογίας, Περί δογματικής
θεολογίας). Τον συμβολισμό των χρωμάτων ο Διονύσιος
εξηγεί στο πρώτο από τα πέντε κεφάλαια, επιβεβαιώνοντας,
ότι εκτός από τις ακτίνες του ήλιου και άλλων αστεριών,
ο Θεός στέλνει επίσης πνευματική πολύχρωμη φωτοδοσία,
η οποία διαμορφώνει τον έγχρωμο συμβολισμό των
έργων σε θέματα χριστιανικού περιεχομένου.

Το πράσινο – είναι ένα σύμβολο της νεότητας, της
ανθοφορίας και της βλάστησης στη γη.

Το υψηλότερο χρώμα στην ιεραρχία των χρωμάτων – το
χρυσό ή το υποκατάστατό του κίτρινο - το χρώμα του
Βασιλείου των Ουρανών, της λάμψης του Θεού, της υπέρφωτεινότητας. Από τότε, τα φωτοστέφανα των αγίων, το
φόντο των εικόνων έχουν είτε χρυσό είτε κίτρινο χρώμα.

Φυσικά, η συμβολική κατανομή των χρωμάτων του
Διονυσίου γνώρισε αλλαγές και μετασχηματισμούς από
τον 6ου αιώνα. Για παράδειγμα, τα σκούρα μεταλλικά
χωρίσματα στα βιτρό του Ντομπζάνσκι στερούνται
εντελώς την αρνητική σημασία, που απέδωσε ο Άγιος
Διονύσιος στο μαύρο. Σε γενικές γραμμές, όμως,
ο Ντομπζάνσκι στα πολυάριθμα βιτρό του ακολουθεί
τον συμβολισμό των χρωμάτων, που αναπτύχθηκε
από τον Διονύσιο, και είναι εγκεκριμένος από τους
ιερούς πατέρες και την Εκκλησία.

Το μοβ – είναι το βασιλικό χρώμα, η ενότητα του
ουράνιου μπλε με το κόκκινο χρώμα των επίγειων
φρούτων, το χρώμα των ρούχων του Ιησού Χριστού.
Το κόκκινο – είναι το σύμβολο της ενέργειας του Θεού, της
ζεστασιάς της ζωής, ένα σύμβολο της ίδιας της ζωής.
Το λευκό – είναι το «Ευνοημένο Ουράνιο Φως» που
εμφανίστηκε τη στιγμή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου
Ιησού Χριστού.
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Το μπλε – είναι ένα σύμβολο του ζωογόνου αέρα, του
καθαρού ουρανού και, μαζί με το λευκό, – «Το
Ευνοημένο Ουράνιο Φως».
Τα κορεσμένα μπλε και μοβ χρώματα – είναι,
σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Διονυσίου, ένα
ακατανόητο μυστήριο του Θεού, η μεταθανάτια ζωή,
η αιώνια Θεϊκή αλήθεια.
Σε μαύρο χρώμα ο Διονύσιος συμβούλευε τίποτα να
μη ζωγραφίζεται στις εικόνες, διότι είναι σύμβολο της
κόλασης, των διαβόλων, του σατανά10.

VI
Ο μαέστρος Άνταμ είχε έναν πρωτότυπο τρόπο να
συνθέτει από διαφορετικά κομματάκια γυαλιού τα
πρόσωπα των αγίων. Τα πρόσωπα που δημιουργεί,
έχουν ωοειδές σχήμα, που ευρύνονται στο πάνω
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τμήμα τους και στενεύουν προς τα κάτω, φτάνοντας
στη γενειάδα. Αυτά είναι ευγενή πρόσωπα ανθρώπων
με καυκάσια χαρακτηριστικά. Εννοείται, ότι είναι πολύ
πιο εύκολο να ζωγραφίσεις με πινέλο και χρώματα,
από το να συναρμολογείς με μικρά κομματάκια
γυαλιού, πόσο μάλλον και να τα συγκολλήσεις στη
φωτιά με τη βοήθεια μεταλλικών χωρισμάτων.

του βυζαντινού στυλ, ειδικά στις γυναικείες μορφές.
Συνήθως, ο μαέστρος Άνταμ έκανε στρογγυλά
φωτοστέφανα πάνω από τα κεφάλια των αγίων,
αποδεκτά στην ορθόδοξη αγιογραφία (στους
καθολικούς συχνά - ακτινοβόλα, λαμπερά, σαν
αστέρια), που συνθετικά ισορροπούσε ολόκληρη
τη μορφή, ειδικά, όταν το σχήμα ήταν ολόσωμο.

Πόσο πρέπει κανείς να λατρεύει τη δύσκολη
τέχνη του βιτρό, για να βγουν πρόσωπα ζωντανών
ανθρώπων και όχι μάσκες ρομπότ! Μια πραγματικά
κομψή διαβάθμιση μικρών κομματιών γυαλιού
στο τρίγωνο του προσώπου: μάτια, μύτη, στόμα,
γενειάδα. Να τα κάνεις όλα να ζουν, να αναπνέουν,
να μας κοιτάνε, να μας καλούν στην προσευχή και
τον διάλογο, - πρέπει να έχεις μεγάλο ταλέντο και
παραδειγματική εργατικότητα.

Σύμφωνα με τις παραδόσεις της ανατολικής
χριστιανικής τέχνης συνέθετε ο καλλιτέχνης τα
χείλη των αγίων: να είναι μικρά, σφιχτά κλειστά,
όχι πολύ ογκώδη, όχι αισθησιακά, αλλά ούτε και
ασκητικά. Στις άγιες γυναίκες το κεφάλι είναι πάντα
καλυμμένο, και σε αυτά τα μαντήλια, καλύμματα
ή κορώνες, ο καλλιτέχνης παίζει με χρώματα
με διάφορους τρόπους, ενισχύοντας τον
πλούτο των χρωμάτων ολόκληρου του βιτρό.
Η προτίμηση του μάστορα στο γοτθικό στυλ είχε
ως αποτέλεσμα, οι φιγούρες να είναι παντού λεπτές,
οι ώμοι κεκλιμένοι, μερικές φορές υπερβολικά,
δάχτυλα μακριά, παλάμες λεπτές. Ως μάστορας
της λεπτομέρειας, ο κύριος Άνταμ μερικές φορές
απεικόνιζε ακόμη και τα νύχια στα δάχτυλα, ειδικά
όταν το χέρι ήταν γυρισμένο προς τον επισκέπτη με
την πίσω πλευρά.

Στην απεικόνιση των ματιών, ο μαέστρος Άνταμ
χρησιμοποιούσε συνήθως την παράδοση του
βυζαντινού στυλ: τα μάτια διευρυμένα, με αυστηρή
καθήλωση της ίριδας – καφέ, γαλάζια, μπλε, γκρι
και ακόμη και κόκκινη – οι οφθαλμοί (πάντα
λευκού χρώματος), τα κάτω και άνω βλέφαρα σε
μορφή ελαστικών γραμμών, που υπογραμμίζουν
την εκφραστικότητα του βλέμματος και δίνουν μια
αίσθηση ομορφιάς σε ολόκληρο το πρόσωπο.
Κάτω από τα πρόσωπα είναι ο λαιμός – ποτέ παχύς,
αλλά όχι και τόσο λεπτός – σαν το λαιμό χήνας –
που ήταν η αμαρτία των παλαιών υποστηρικτών
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VII
Ολοκληρώνοντας, δεν μπορούμε να παραλείψουμε
ένα τέτοιο χαρακτηριστικό από τα βιτρό του
Άνταμ Σταλόνι-Ντομπζάνσκι, όπως η αρμονία των
μεγάλων και μικρών μορφών. Αναμφισβήτητα, είναι
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γεννημένος, που λέει ο λόγος, για τη μνημειακή
τέχνη. Υπάρχει μεγαλείο στα έργα του. Τα επιμήκη
ανοίγματα των παραθύρων των ορθόδοξων, των
ελληνορθόδοξων και των ρωμαιοκαθολικών
εκκλησιών απαιτούσαν καθετότητα. Επομένως, οι
μακρές γοτθικές μορφές στα βιτρό ήταν αρκετά
κατάλληλες για αυτήν την αρχιτεκτονική. Αλλά
ο Ντομπζάνσκι δεν θα ήταν ο Ντομπζάνσκι, αν
περιοριζόταν στη σύνθεση ψηλών - μερικές φορές
πολύ ψηλών - φιγούρων.
Κάθε μεγάλη ή ψηλή μορφή “καλύπτει” με πολλά
μικρά γυάλινα κομματάκια, στα οποία εισάγει
τα κείμενα με λατινικά ή κυριλλικά γράμματα.
Αυτή η φλογερή διασπορά των μικρών μορφών,
φαίνεται να κινείται και να λάμπει, όπως σε
ένα καλειδοσκόπιο, αναζωογονώντας τέλεια
τη στατική της κεντρικής φιγούρας του βιτρό.
Εδώ ο Ντομπζάνσκι παρουσιάζει τις γνώσεις
του για τα βιτρό του Μεσαίωνα στις καθολικές
χώρες της Δύσης, τα οποία μέχρι και σήμερα
εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν με την ομορφιά
των καλειδοσκοπικών τους κυματισμών. Φυσικά,
υπάρχει αντίθεση μεταξύ της μεγάλης φιγούρας
και αυτών των μικρών πολύχρωμων γυαλιών. Αυτή
η αντίθεση παραπέμπει τον θεατή στο μπαρόκ, το
οποίο εισήγαγε τη μέγιστη αντίθεση στην αφθονία
των εύκαμπτων μορφών. Τέτοιες μορφές στα βιτρό
του κυρίου Άνταμ δεν υπάρχουν, αλλά οι αντιθέσεις
του αντικατοπτρίζουν το εύρος της αναζήτησης
του καλλιτέχνη, ο οποίος στο πεδίο των παλαιών
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και σύγχρονων τεχνών, ανέπτυξε τη μοναδική του
γλώσσα στην παλαιά και αιώνια νέα τέχνη των βιτρό.
Δημήτριος Στεποβίκ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας,
Διδάκτωρ των Τεχνών, Διδάκτωρ Θεολογίας,
Καθηγητής, Ακαδημαϊκός της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ουκρανίας
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στην Κρακοβία. 1970. /30/
Św. Barbara. Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tenczynku pod Krakowem. 1970.
/30/
Η Παναγία Οράντα και Τεσσερις Ευαγγελιστές. Βιτρό με μορφή ελληνικού σταυρού με ίσους
βραχίονες από τον νάρθηκα του Καθεδρικού Ναού της Γεννήσεως της Αγίας Θεοτόκου στο
Βρότσλαβ. 1964. /32/
Bogurodzica Oranta i Czterej Ewangeliści. Witraż w formie greckiego, równoramiennego krzyża
z narteksu prawosławnej Katedry Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu. /32/
Δέηση. Η Κάτω Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος στην Βαρσοβία-Βόλα.
1956. /32, 33, 34, 36, 37/
Deesis. Cerkiew dolna św. Jana Klimaka w Warszawie-Woli. 1956. /32, 33, 34, 36, 37/
Η Παναγία Οράντα. Το Παλάτι των Ορθόδοξων Μητροπολιτών της Βαρσοβίας και όλης της
Πολωνίας, Βαρσοβία-Πράγα. 1972. /35/
Bogurodzica Oranta. Pałac Prawosławnych Metropolitów Warszawy i Całej Polski,
Warszawa-Praga. 1972. /35/
Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Θεοτόκου στο Γκρούντεκ
στο Μπιάλιστοκ. 1954. /38/
Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy” z cerkwi Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku pod Białymstokiem. 1954. /38/
Η Θεοτόκος Ελέουσα. Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Θεοτόκου στο Γκρούντεκ στο Μπιάλιστοκ. 1954. /39/
Bogurodzica Eleusa. Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy” z cerkwi
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku pod Białymstokiem. 1954. /39/
Παρουσίαση της Παναγίας στον Ναό. Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη
Εκκλησία της Θεοτόκου στο Γκρούντεκ στο Μπιάλιστοκ. 1954. /40–41/
Prezentacja Najświętszej Maryi Panny w Świątyni. Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej
Bogurodzicy” z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku koło Białegostoku.
1954. /40–41/
Τα Χριστούγεννα. Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Θεοτόκου
στο Γκρούντεκ στο Μπιάλιστοκ. 1954. /42–43/
Boże Narodzenie. Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy” z cerkwi
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku koło Białegostoku. 1954. /42–43/

Φυγή στην Αίγυπτο. Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Θεοτόκου στο Γκρούντεκ στο
Μπιάλιστοκ. 1954. /44–45/
Ucieczka do Egiptu. Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy” z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy w Gródku koło Białegostoku. 1954. /44–45/
Η Θεοτόκος Οδηγήτρια. Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Θεοτόκου στο Γκρούντεκ
στο Μπιάλιστοκ. 1954. /46/
Bogurodzica Hodegetria. Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy” z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy w Gródku koło Białegostoku. 1954. /46/
Η πτώση στην Οδό Μαρτυρίου και η Σταύρωση. Δυο βιτρό «Η ζωή της Θεοτόκου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Θεοτόκου στο Γκρούντεκ στο Μπιάλιστοκ. 1954. /47/
Upadek na Drodze Krzyżowej i Ukrzyżowanie. Zespół dwóch witraży „Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy” z cerkwi
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku koło Białegostoku. 1954. /47/
Οι μορφές των Αποστόλων. Δυο χρωματιστά βιτρό «Συμβούλιο των Εβδομήντα Αποστόλων» από την Ορθόδοξη
Εκκλησία της Θεοτόκου στο Γκρούντεκ στο Μπιάλιστοκ. 1955. /48–55/
Oblicza Apostołów. Zespół dwóch witraży „Sobór Siedemdziesięciu Apostołów” z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy w Gródku koło Białegostoku. 1955. /48–55/
Η Παναγία της Φατιμά. Η Εκκλησία της Παναγίας Σκαπλέζνα στο Ροζβάντοφ – Σταλόβα Βόλα. 1955. /56–68/
Matka Boża Fatimska. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie – Stalowej Woli. /56–68/
O Χριστός στο σκοτάδι. Βιτρό «Η Παναγία της Φατιμά». Η Εκκλησία της Παναγίας Σκαπλέζνα στο Σταλόβα Βόλα – Ροζβάντοβ.
1955 /57/
Chrystus w ciemnicy. Witraż „Matka Boża Fatimska”. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie – Stalowej Woli.
1955. /57/
Ο Χριστός στον Κήπο της Γεθσημάνης και η συνάντηση με την Μητέρα στην οδό Μαρτυρίου, βιτρό τα Πάθη από την εκκλησία του
Αγίου Βόιτσεχ στο Τζεμπόβνισκ κοντά στο Ρζέσζοφ. 1959 /58–59/
Chrystus w Ogrójcu Gethsemani i Spotkanie z Matką na drodze Krzyżowej, witraż Męki Pańskiej z kościoła św. Wojciecha
w Trzebownisku koło Rzeszowa. 1959 /58–59/
Η Σταύρωση και η Αγία Άννα. Η Εκκλησία του Αγίου Ιωακείμ και της Αγίας Άννας στο Αννόπολ. 1961. /60–61/
Ukrzyżowanie i św. Anna Samotrzeć. Kościół św. Joachima i św. Anny w Annopolu.1961. /60–61/
Η Σταύρωση. Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Βιλκοβίτσε. 1976–80. /62–63/
Ukrzyżowanie. Kościół św. Michała Archanioła w Wilkowicach. 1976–80. /62–63/
Η Σταύρωση και η Ανύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός στο Βρότσλαβ. 1965. /64–67/
Ukrzyżowanie i Podwyższenie Krzyża Świętego. Katedra Prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.
1965. /64–67/
Η μορφή της Παναγίας της Φατιμά. Η Εκκλησία της Παναγίας Σκαπλέζνα στο Σταλόβα Βόλα – Ροζβάντοβ. 1955. /68/
Oblicze Matki Bożej Fatimskiej. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie. 1955. /68/
Η Θεοτόκος του Βλαδιμίρ. Το Παλάτι των Ορθόδοξων Μητροπολιτών της Βαρσοβίας και όλης της Πολωνίας, ΒαρσοβίαΠράγα. 1971 /69/
Bogurodzica Wodzimierska. Pałac Prawosławnych Metropolitów Warszawy i Całej Polski, Warszawa-Praga. 1971 /69/

Η Θεοτόκος του Βλαδιμίρ. Εικόνα για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ταρνόπολ στην
Ουκρανία. 1943. /70/
Bogurodzica Włodzimierska (Wyszgorodzka). Ikona świątynna do cerkwi w Tarnopolu na
Ukrainie. 1943. /70/

Η μορφή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η πολυχρωμία από τον θόλο της Eκκησίας του Αγίου
Νικολάου στο Μιχάλοβ κοντά στο Μπιάλιστοκ. 1954–55. /88/
Oblicze Archanioła Gabriela. Polichromia z kopuły cerkwi św. Mikołaja w Michałowie koło
Białegostoku. 1954–55. /88/

Η Θεοτόκος Ελέουσα, πολυχρωμία στον εξωτερικό τοίχο του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού
στο Βρότσλαβ. Η δεκαετία του 1970. /71/
Matka Boża Eleusa. Polichromia na ścianie zewnętrznej katedry prawosławnej we Wrocławiu.
Lata 70. XX w. /71/

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, το σκίτσο στην εικόνα, τέμπερα στο χαρτί. /89/
Archanioł Michał, szkic do ikony, tempera na papierze. /89/

Πολυχρωμία «Θαυματουργές εμφανίσεις της Θεοτόκου στα πολωνικά εδάφη». Η Εκκλησία της
Αγίας Κατερίνας της Αλεξάνδρειας, το Μοναστήρι των Μπερναρντίνων στο Ράντομ. 1938. /72–75/
Polichromia „Cudotwórcze Wizerunki Przenajświętszej Bogurodzicy na ziemiach polskich”.
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu. 1938. /72–75/
Μαρτύριο της Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας. Η Εκκλησία της Αγίας Κατερίνας της
Αλεξάνδρειας, το Μοναστήρι των Μπερναρντίνων στο Ράντομ. 1954. /76–79/
Męczeństwo św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Klasztor
OO. Bernardynów w Radomiu. 1954. /76–79/
Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Η Εκκλησία της Παναγίας Σκαπλέζνα στη Ροζβάντοβ – Σταλόβα Βόλα.
1955. /80 – 81/
Św. Maria Magdalena. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie. /80 – 81/
Τα βιτρό – η Μεταμόρφωση, η Ανάσταση, η Ανασκόπηση από το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας
της Παναγίας της Σκαπλέζνας στη Σταλόβα Βόλα – Ροζβάντοβ. 1954. /82/
Witraże Przemienienie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie z prezbiterium kościoła Matki
Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie. 1954. /82/
Ο Άγγελος του Κυρίου στον άδειο τάφο του Σωτήρα από το βιτρό «Η Ανάληψη» – λεπτομέρεια.
Η Εκκλησία της Παναγίας Σκαπλέζνα στη Σταλόβα Βόλα – Ροζβάντοβ. 1954. /83/
Anioł Pański u pustego grobu Zbawiciela z witrażu „Wniebowstąpienie” – detal. Kościół Matki
Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie. 1954 /83/
Ουράνιες Δυνάμεις. Δυο χρωματιστά βιτρό από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Θεοτόκου στο
Γκρούντεκ στο Μπιάλιστοκ. 1953. /84–85/
Siły Niebieskie. Zespół dwóch witraży z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
w Gródku koło Białegostoku.1953. /84–85/

Ο Αρχάγγελος Ουριήλ. Η πολυχρωμία από τον θόλο της Eκκησίας του Αγίου Νικολάου στο
Μιχάλοβ κοντά στο Μπιάλιστοκ. 1954–55. /90, 91/
Archanioł Uriel. Polichromia z kopuły cerkwi św. Mikołaja w Michałowie koło Białegostoku.
1954–55. /90, 91/
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, σκίτσο κιμωλίας σε χαρτόνι. /92/
Anioł ze sceny Zwiastowania, szkic kredą na kartonie. /92/
Η Αποκοίμηση της Θεοτόκου, η Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στο Βζέστσοβ κοντά στο
Ράντομ. 1954. /94/
Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Kościół św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie koło
Radomia. 1954. /94/
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η Εκκλησία της Γέννησης της. Παναγίας στην Κρακοβία – Μπιεζάνουβ.
1972. /95/
Archanioł Michał. Kościół Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie. 1972. /95/

Η Παναγία της Τσεστοχόβα, βιτρό τα Πάθη από την εκκλησία του Αγίου Βόιτσεχ στο Τζεμπόβνισκ
κοντά στο Ρζέσζοφ. 1959 /104/
Matka Boża Częstochowska z kościoła św. Wojciecha w Trzebownisku koło Rzeszowa. 1959 /104/
Η Θεοτόκος Οράντα από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Θεοτόκου στο Γκρούντεκ στο
Μπιάλιστοκ. 1969. /104–105/
Bogurodzica Oranta z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku koło
Białegostoku. 1969. /104–105/
Άγιοι ιππότες – Άγιος Ντμίτρι Ντονσκόι, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Θεώδορος ο Τήρων.
Η πολυχρωμία από τον θόλο της Eκκησίας του Αγίου Νικολάου στο Μιχάλοβ κοντά στο
Μπιάλιστοκ. 1972. /106–107/
Święci rycerze – św. Dymitr Doński, św. Jerzy, św. Teodor Tyron. Polichromia z kopuły cerkwi
św. Mikołaja w Michałowie koło Białegostoku. 1972. /106–107/
Άγιος Αλέξανδρος Νιέφσκι πάνω στο άλογο. Το Παλάτι των Ορθόδοξων Μητροπολιτών της
Βαρσοβίας και όλης της Πολωνίας, Βαρσοβία-Πράγα. 1972. /109/
Św. Aleksander Newski na koniu. Pałac Prawosławnych Metropolitów Warszawy i Całej Polski,
Warszawa-Praga. 1972. /109/
Άγιος Γεώργιος. Το Παλάτι των Ορθόδοξων Μητροπολιτών της Βαρσοβίας και όλης της
Πολωνίας, Βαρσοβία-Πράγα. 1972 /110/
Św. Jerzy. Pałac Prawosławnych Metropolitów Warszawy i Całej Polski, Warszawa-Praga. /110/

Ο Άγγελος από τη Ροζέτα. Η ροζέτα «η Λατρεία των συμβόλων της Παναγίας από τους
Αγγέλους». Βασιλική του Αγίου Πέτρου και Παύλου στο Ζαβιέρτσιε της Πολωνίας. 1956–69. /96/
Anioł z rozety „Adoracja symboli Matki Bożej przez aniołów”. Bazylika św. św. Piotra i Pawła
w Zawierciu. 1956–69. /96/

Οι Άγιοι Ιππότες Μάρτυρες : ο Γεώργιος, ο Μαυρίκιος, ο Λόγκιν, ο Αλέξανδρος, ο Σεβαστιανός,
ο Μαρτίνος. Η πολυχρωμία στην Εκκλησία. Η Εκκλησία της Παναγίας Σκαπλέζνα στο Σταλόβα
Βόλα – Ροζβάντοβ 1955–56 /111/
Święci rycerze męczennicy: Jerzy, Maurycy, Longin, Aleksander, Sebastian, Marcin. Polichromia
w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie. /111/

Η ροζέτα, «η Λατρεία των συμβόλων της Παναγίας από τους ssΑγγέλους». Βασιλική του
Αγίου Πέτρου και Παύλου στο Ζαβιέρτσιε της Πολωνίας. 1956–69. /97/
Rozeta „Adoracja symboli Matki Bożej przez aniołów”. Bazylika św. św. Piotra i Pawła
w Zwierciu. 1956–69. /97/

Οι μορφές των προφητών, των αποστόλων και των αγίων. Τρια παράθυρα της χορωδίας του
καθεδρικού ναού του Αγίου Ιάκωβου και της Αγνής στη Νίσα. 1958–60. /112–113/
Postaci proroków, apostołów i świętych, Trzy okna chóru katedry św. Jakuba i św. Agnieszki
w Nysie. 1958–60. /112–113/

Η ροζέτα «Η Λατρεία του κρίνου ως συμβόλου της Παναγίας από τους Αγγέλους». Βασιλική
του Αγίου Πέτρου και Παύλου στο Ζαβιέρτσιε της Πολωνίας. 1956–69. /98–99/
Rozeta „Adoracja lilii jako symbolu Matki Bożej przez aniołów”. Bazylika św. Piotra i św. Pawła
w Zawierciu. 1956–69. /98–99/

Οι προφήτες ο Ησαΐας και ο Ιερεμίας /112/ο Ιωνάς και ο Ιεζεκιήλ /113/, ο Δανιήλ και
ο Ηωήλ /114/, ο Δανιήλ /115/, ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής/116/ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής.
Οι Απόστολοι ο Ανδρέας, ο Θωμάς, ο Ματθαίος /117/,ο Άγιος Θωμάς Απόστολος /118/,
οι Άγιοι Πολωνοί , ο Ανδρέας και ο Βενέδικτος, ο Βοίτσεκ, ο Μπογκούμιλ, ο Στανίσλαος /119/
Τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής, ο Βασιλιάς Σολομών, ο προφήτης Αγγαίος, η
προφήτισσα Άννα, ο προφήτης Μαλαχίας, ο Βασιλιάς Δαβίδ, ο προφήτης Ζαχαρίας,
ο Πατριάρχης Συμεών /120/ο προφήτης Ζαχαρίας /121/ ο Άγιος Πρίγκιπας Καζιμίρ /122/
Πολωνοί Άγιοι, ο Άγιος Γιάτσεκ, ο Άγιος Ινάννης Κάντιος, ο Άγιος Στανίσλαος Κόστκα,
ο Άγιος Πρίγκιπας Καζιμίρ. /123/
Prorocy Izajasz i Jeremiasz /112/, Jonasz i Ezechiel /113/, Daniel i Joel /114/, Daniel /115/,
św. Jan Chrzciciel /116/, św. Jan Chrzciciel. Apostołowie Andrzej, Tomasz, Mateusz /117/,
św. Tomasz apostoł /118/, Święci polscy, Andrzej i Benedykt, Wojciech, Bogumił, Stanisław
/119/, Postaci Starego Testamentu, Mojżesz, Król Salomon, prorok Aggeusz, prorokini Anna,
prorok Malachiasz, Król Dawid, prorok Zachariasz, patriarcha Symeon /120/, prorok

Ο Αρχάγελος Γαβριήλ. Η πολυχρωμία από τον θόλο της Eκκησίας του Αγίου Νικολάου στο
Μιχάλοβ κοντά στο Μπιάλιστοκ. 1954–55. /86/
Archanioł Gabriel. Polichromia z kopuły cerkwi św. Mikołaja w Michałowie koło Białegostoku.
1954–55. /86/

Η ροζέτα «Άγγελοι Θρόνοι». Βασιλική του Αγίου Πέτρου και Παύλου στο Ζαβιέρτσιε της
Πολωνίας. 1956–69. /100–101/
Rozeta „Aniołowie Trony”. Bazylika św. św. Piotra i Pawła w Zwierciu. 1956–69. /100–101/

Ο Αρχάγγελος Σελάφηλ. Το Παλάτι των Ορθόδοξων Μητροπολιτών της Βαρσοβίας και όλης
της Πολωνίας, Βαρσοβία-Πράγα. 1972–79. /87/
Archanioł Selafiil. Pałac Prawosławnych Metropolitów Warszawy i Całej Polski, Warszawa-Praga.
1972–79. /87/

Η ροζέτα «η Λατρεία των συμβόλων της Παναγίας από τους Αγγέλους». Βασιλική του Αγίου
Πέτρου και Παύλου στο Ζαβιέρτσιε της Πολωνίας – λεπτομέρεια. 1956–69. /102–103/
Rozeta „Adoracja symboli Matki Bożej przez aniołów”. Bazylika św. św. Piotra i Pawła
w Zwierciu – detal. 1956–69. /102–103/

Zachariasz /121/, św. Królewicz Kazimierz /122/, Święci polscy, św. Jacek, św. Jan Kanty,
św. Stanisław Kostka, św. Kazimierz Królewicz. /123/
Η Αγία Τριάδα, Μάσβερκ του του βόρειου μεσαίου παράθυρου της χορωδίας ου καθεδρικού
ναού του Αγίου Ιάκωβου και της Αγνής στη Νίσα. 1958–60. /124–125/
Trójca Święta. Maswerk północnego okna chóru katedry św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. /124–125/
Οι Αγίες Πολωνές η Γιαντβίγκα, η Μπρονισλάβα, η Σαλομέα, η Κίγκα και η Γιολάντα γύρω
από τη μορφή της Αγίας Άννας με τη Μαρία /126–127/ η Αγία Άννα με τη Μαρία /128/ ο Άγιος
Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. 1958–60. /129/
Święte polskie Jadwiga, Bronisława, Salomea, Kinga i Jolanta wokół postaci św. Anny z Maryją
/126–127/, św. Anna z Maryją /128/, św. Jan Ewangelista. /129/
Οι μορφές των προφητών, των αποστόλων και των αγίων. Τρια παράθυρα της χορωδίας του
καθεδρικού ναού του Αγίου Ιάκωβου και της Αγνής στη Νίσα. 1958–60. /130/
Postaci proroków, apostołów i świętych. Trzy okna chóru katedry Św. św. Jakuba i Agnieszki
w Nysie. 1958–60. /130/
Χριστός Παντοκράτωρ Μάσβερκ του μεσαίου παράθυρου της χορωδίας του καθεδρικού ναού
του Αγίου Ιάκωβου και της Αγνής στη Νίσα. 1958–60. /131/
Chrystus Pantokrator. Maswerk środkowego okna chóru katedry Św. św. Jakuba i Agnieszki
w Nysie. 1958–60. /131/
Οι μορφές των προφητών, των αποστόλων και των αγίων . Βασιλική του Αγίου Πέτρου και
Παύλου στο Ζαβιέρτσιε της Πολωνίας. 1958–1969. /132–149/
Postaci proroków, apostołów i świętych. Bazylika św. św. Piotra i Pawła w Zawierciu. /132–149/
Ο Αμώς /132/ο Ωσηέ /134/, ο Ιωνάς /135/ο Ιερεμίας /136/, Δεκαέξι Προφήτες της Παλαιάς
Διαθήκης /138/, ο προφήτης Δανιήλ /139/, η Αγία Άννα με τη Μαρία /140/, Ο προφήτης Ηλίας,
η Αγία Άννα με τη Μαρία, ο Άγιος Ιωακείμ, ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής /141/, h Αγία Βαρβάρα
/142/, η Αγία Βερονίκα /142,143/, η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας /142, 144/, η Αγία Μαρία
Μαγδαληνή /142, 145/
Amos /132/, Ozeasz /134/, Jonasz /135/, Jeremiasz /136/, poczet 16 proroków Starego
Testamentu /138/, prorok Daniel /139/, św. Anna z Maryją /140/, prorok Eliasz, św. Joachim,
św. Anna z Maryją, św. Jan Chrzciciel, /141/, św. Barbara /142/, św. Weronika /142, 143/,
św. Katarzyna Aleksandryjska /142, 144/, św. Maria Magdalena /142, 145/
Αγία Μπρονισλάβα /146/ Άγιος Λαυρέντιος, Αγία Μπρονισλάβα, Αγία Κίνγκα, /147/ Άγιος
Μπογκούμιλ, Άγιος Στέφανος, Αγία Γιολάντα, Αγία Σαλομέα, Άγιος Ανδρέας και Άγιος
Βενέδικτος, Άγιος Κρίστιν, Άγιοι Ισαάκ και Ματθαίος, Άγιος Στανισλάβ, Άγιος Βικέντιος /146/,
Αγία Γιολάντα /149/
św. Bronisława /146/, św. Wawrzyniec, św. Bronisława, św. Kinga, /147/ św. Bogumił,
św. Stefan, św. Jolanta, św. Salomea, św. Andrzej i Benedykt, św. Krystyn, św. Bogumił,
św. św. Izaak i Mateusz, św. Stanisław, św. Wincenty /148/, św. Jolanta /149/
Η Αγία Βαρβάρα – προστάτιδα των ανθρακωρύχων, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
AGH στην Κρακοβία. 1948. /152, 153/
Św. Barbara – patronka górników, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 1948. /152–153/
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