Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Τις πρώτες πληροφορίες γ«ά τ'ις εικόνες πού βρίσκονται στον Άγ.
Γεώργιο της Βενετίας καί στις αίθουσες τής Ελληνικής Κοινότητος
τις παρέχει ό Βελούδο ς, στο γνωστό του βιλίο «Ελλήνων ’Ορ
θοδόξων αποικία εν Βενετία», Βενετία2 1893, σελ. 36-56 καί 144145. Τον Βελούδο συμπληρώνει καί διορθώνει δ Κ. Μέρτζιος,
Θωμάς Φλαγγίνης καί Μικρός Έλληνομνήμων, Άθήναι 1939. ’Αρ
κετές σημαντικές εικόνες απαριθμεί ό καθηγητής κ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ
στο «Ήμερολόγιον τής Μεγ. Ελλάδος» τού 1930, σελ 84-87. Άλλοι
βυζαντινολόγοι, ό Kondakov, ό Millet, ασχολήθηκαν μέ μερικές από
τις εικόνες αυτές, όταν τό καλοΰσε τό θέμα τους, ποτέ όμως δεν ειχεν άποτελέσει ή μεγάλη αυτή συλλογή τό θέμα συστηματικής μελέ
της, πού θά ήταν πολύτιμη για τή γνωριμία αυτού τού καλλιτεχνικού
θησαυρού, γνήσιας έκφρασης μιας κρίσιμης στιγμής για τον Ελλη
νισμό καί τά αισθητικά του ιδανικά.
Τώρα έρχεται μια εργασία τής Κ«ς Sandra Marconi, σαν εισα
γωγή στον λεπτομερή κατάλογο των εικόνων πού θά δημοσιεύσει αρ
γότερα, νά γνωρίσει στήν έρευνα τις εικόνες τής Βενετίας (Sandra
Marconi, L,a Raccolta di leone Veneto-Cretesi della Communita Greco - Ortodossa di Venezia, Atti dell’Istituto Veneto di
scienze lettere ed arti, 1947, Βενετία 1948, σ. 104-147). Είναι πο
λύ επίκαιρη ή δημοσίευση αυτή, γιατί τώρα πρόκειται δλη ή Έλλην.
Κοινότητα μέ τήν περιουσία της νά ξανάρθη σ’ ελληνικά χέρια καί
νά γίνει κέντρο νεοελληνικών σπουδών. ’Έτσι, ή γνωριμία τής συλ
λογής των εικόνων τής Βενετίας αυτή τήν ώρα γίνεται πιο επιτακτική.
Ή συλλογή είναι σημαντική γιατί αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μ’
εξαίρετα έργα οί έλληνες ζωγράφοι φορητών εικόνων, πού έζησαν στή
Βενετία στον 16°ν μέ 18°ν αιώνα, δηλ. οί καλύτεροι' επί πλέον τά
έργα αύτά διατηρούνται στο · μεγαλύτερο μέρος τους καλά, δεν έχουν
άλλοιωθή — ακόμη — από άνακαινισμούς καί καθαρισμούς, εκτός από
μερικές εικόνες τής εκκλησίας γνωστές, καί δέν τά βαρύνει ή ύποήτα
τής πλαστής υπογραφής.
’Ίσως δέν έχει αρκετά τονισθή τό πόσο έχουν αλλοιώσει στον
τόπο μας τή μορφή τής εξέλιξης τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής γε
νικά , μά καί εΐδικώτερα τήν έκφραση τής κάθε καλλιτεχνικής πρόσω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
19/12/2018 12:33:56 EET - 18.205.19.203

Ή συλλογή εικόνων τής Ελληνικής Κοινόχητος τής Βενετίας

575

πικότητας, οί λίγοι βιομήχανοι των πλαστών υπογραφών καί οί ασυν
είδητοι έμποροι πού τις εκμεταλλεύονται. Καμμιά αξιόλογη αθηναϊ
κή συλλογή εικόνων και κανένα μουσείο δεν μπορεί νά περηφανευτή
δτι δεν περιέχει κα'ι μερικά έργα πού, ενώ είναι γνήσια στή ζωγρα
φική τους, μέ την υπογραφή πού τά συνοδεύει—καί μεγαλώνει την εμ
πορική τους αξία—δεν δημιουργούν προβλήματα κατάταξης και Ιστο
ρικής τοποθέτησης εντελώς ανόητα. Ή κατάσταση αυτή είναι ολέθρια
καί για την ιστορία τής τέχνης αυτής, πού μόλις τώρα τείνει νά διαμορφωθή καί νά συστηματοποιηθή" ό ερευνητής πρέπει μέ μεγάλη
δυσπιστία ν’ αντιμετωπίζει κάθε ειδική περίπτωση καί νά βασίζεται
κυρίως σέ τεχνοκριτικά κριτήρια—εκτός από τήν ειδική πείρα πού
χρειάζεται γιά τήν αναγνώριση τής γραφής καί τού υλικού. Υπάρ
χουν δμως περιπτώσεις πού ή εξακρίβωση τής γνησιότητας μιας υπο
γραφής, γιά διάφορους λόγους, είναι πολύ δύσκολη—καί τότε μένει
άλυτο ένα πρόβλημα μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έπί πλέον, τά τεχνοκριτικά κριτήρια πάντα δεν άρκοϋν: τήν τέχνη αυτή τήν χαρακτηρί
ζει ό εκλεκτισμός, οί καλλιτέχνες της οί πιο δημιουργικοί σπάνια πα
ρουσιάζουν οργανικήν εξέλιξη στήν τεχνοτροπία τους, παράδειγμα ό
Μιχ. Δαμασκηνός καί ό Έμμ. Τζάνες, καί έτσι ή άστατη παραγωγή
τους δεν παρέχει εύκολα τήν καθαρήν εικόνα τής καλλιτεχνικής τους
θέλησης — τουλάχιστο στο στάδιο πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτά
αποτελούν ενα πρόσθετο λόγο νά περιμένομε μ’ ανυπομονησία τήν
σωστή δημοσίευση τών εικόνων τής Βενετίας, πού δεν έχουν μολυνθή
ακόμη από βέβηλα χέρια.
Ή μελέτη μιας τόσο μεγάλης καί σημαντικής συλλογής εικόνων
προϋποθέτει ορισμένη προπαιδεία στήν ιστορία τής βυζαντινής τέ
χνης, δπως καί τή γνώση τής δυτικής ευρωπαϊκής ζωγραφικής τής
εποχής. ’Απαιτεί ακόμη κάποια εξοικείωση μέ τό άφθονο υλικό τής
ελληνικής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, πού είναι σκορπισμένο σέ
Μουσεία καί σέ συλλογές, σ’ εκκλησίες καί σέ μοναστήρια, από τό
Λένινγραδ καί τό “Οσλο ως τό Σινά. Μένει ένα μεγάλο μέρος από τό
πολύτιμο αυτό υλικό ανέκδοτο, συχνά εντελώς άγνωστο, καί ό ερευ
νητής, δταν δεν έχει τή δυνατότητα νά τό γνωρίσει μέ άμεση αντίλη
ψη, πρέπει νά περιορισθή στά σχετικά δημοσιεύματα (Βλ. Κρητ.
Χρ. Α, 1947, σ. 284).
’Ακόμη, απαραίτητη είναι ή γνώση τών προβλημάτων πού έχουν
προκύψει ως τιόρα από τή μελέτη τής ιέχνης αυτής. Γενικά προβλή
ματα αισθητικής αξιολόγησης καί ιδεολογικού περιεχομένου τών έργων,
συσχέτισης μέ τήν ευρωπαϊκή

τέχνη τής εποχής, τοποθέτησης μέσα
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στήν πολιτιστική ενέργεια και ακτινοβολία τοΰ υπόδουλου Ελληνι
σμού, έχουν ήδη απασχολήσει τους μελετητές. Ζητήματα πού συνδέ
ονται μέ τις σημαντικώτερες καλλιτεχνικές προσωπικότητες: ή διαμόρ
φωση και ή εξέλιξή τους, ή επίδραση πού είχε τό έργο τους στούς
συγχρόνους καί στούς μεταγενέστερους άγιογράφους, βρίσκονται ακό
μη εντελώς στήν αρχή τους. Ακόμη ειδικώτερα προβλήματα εικονο
γραφίας, τεχνικής καί τεχνοτροπίας περιμένουν από τή μελέτη τής
Συλλογής τής Κοινότητας σημαντικές συμβολές στήν πρόοδό τους.
Ή συνοπτική αυτή παράθεση λίγων από τις κυριώτερες προϋ
ποθέσεις, πού πρέπει νά εκπληρώνει ή επιστημονική πραγματεία θε
μάτων ιστορίας τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, δεν σημαίνει δτι
πρέπει νά είμαστε πολύ αυστηροί κριτές για κάθε εργασία πού δέν
άνταποκρίνεται σ’ δλες τις απαιτήσεις μας. Στο στάδ:ο πού βρίσκον
ται οί σπουδές μας κείθε προσφορά είναι καλή, φτάνει νά προσθέτει
κάτι στις γνώσεις μας καί νά προχωρεί, όσοδήποτε λίγο, τά σχετικά
ζητήματα. ”Αν κρίνομε μ’ αυτό τό πνεύμα τήν εργασία τής Κα? San
dra Marconi θά έχομε πολλά τά επαινετικά νά πούμε.
Βέβαια, ως προς τή γνώση τού υλικού, δέν μπορούμε νά βεβαιώσομε δτι εκτείνεται πέρα από τή συλλογή τής Κοινότητας τής Βελ'ετίας καί μερικών δημοσιευμάτων τοΰ ίταλοΰ βυζαντινολόγου S. Β e t t i n i. Τούτο ζημιώνει αισθητά τον τρόπο πού αντιμετωπίζονται τά
σχετικά προβλήματα. Τουλάχιστον μπορούσε νά μνημονεύει δτι γιά
μερικές εικόνες τής συλλογής έχει ήδη γίνει λόγος από τον Millet,
Recherches sur Plconographie de l’Evangile, Παρίσι 1916, σ.
94 , 2 7 78 καί 306, εϊκ. 285), από τύν W u If f (W ulff-Alpat o f f, Denkmaler der Ikonenmalerei σ. 238, από τον Konda
kov (Kondakov -Minns, The Russian Icon, ’Οξφόρδη
1927, σ. 73 κ.έξ. 155s, 162, πίν. 47) από τον Will urn sen,
(La jeunesse du peintre El-Greco, Παρίσι 1927, τ. I, σ. 47-49
καί εΐκ.), από τον Schweinfurth (Gesch. der Russ. Malerei,
Χάγη 1930, σ. 403) καί, παλιότερα, από τον G. G e r ο 1 a (Atti
del R. Istituto Veneto κλπ. 1903, σ. 360-361). Φυσικά αγνοείται
καί ή εργασία τοΰ κ. Γ. Σωτηρίου, πού σημειώσαμε στήν αρχή.
Είναι ευτύχημα πάντως δτι χρησιμοποιεί σωστά τον πολύτιμο «Μι
κρόν Έλληνομνήμονα» τού κ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, γιατί κάθε άλλη
προεργασία γιά τούς ζωγράφους πού εξετάζει είναι σάν νά μήν υπάρ
χει, εκτός φυσικά από τις εργασίες τοΰ S. Bettini.
Σ’ αντιστάθμισμα στις σοβαρές αυτές ελλείψεις — καί αρκετές άλ
λες—προσφέρει ή Κα S. Marconi τή δροσερή καί εύαίσιθητη ματιά
τοΰ ανθρώπου πού έχει ασκήσει τήν δράσή του στή ζωγραφική τής
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Βενετίας. Ή προπαίδευση αυτή τής επιτρέπει συχνά σωστούς χαρα
κτηρισμούς καί πετυχεμένες συσχετίσεις, δπως την εξαίρετη συσχέτιση
τής τέχνης τοϋ Γ. Κλόντζα μέ τον βενετσιάνικο μανιερισμό τής επο
χής του. IV αυτό ακριβώς θά επιθυμούσαμε ή εξέταση τής δυτικοευ
ρωπαϊκής επίδρασης νά γίνεται μέ περισσότερη Ιπιμονή, μέ υπόδειξη
συγκεκριμένων προτύπων, δπως γίνεται μ5 επιτυχία, αλλά μεμονωμέ
να, στην παραβολή ξυλογραφίας τοΰ Sadeler μέ έργο τοϋ Πουλάκη
(σ. 129), ώστε νά γίνεται σαφέστερος ό τρόπος αφομοίωσης τής ιτα
λικής τέχνης από τούς έλληνες ζωγράφους τής Βενετίας, πού ή σ.
εξακολουθεί νά χαρακτηρίζει μέ την κάπως υποτιμητική προσηγορία
madonnieri. Ελπίζομε δτι στον κατάλογο των εικόνων, πού ύπόσχεται, ή χρήσιμη αυτή εργασία θά γίνει.
Περιοριζόμαστε στις γενικές αυτές παρατηρήσεις, για τύν τρόπο
τής εργασίας τής K«S Marconi, πού παρουσιάζει δλα τά προτερήματα
καί τά ελαττώματα τής ερασιτεχνικής απασχόλησης μέ τό θέμα πού
τήν οδηγεί ένα οξύ καλλιτεχνικό αισθητήριο. Θά μπορούσε νά προσ
θέσει κανείς μερικές διορθώσεις σε λεπτομερειακά σημεία, γιά νά μην
επαναληφθοΰν στον κατάλογο, δπως π.χ. δτι, σύμφο)να μέ τις προσωπικές μου σημειιοσεις τοϋ 1937, στή Θεία Λειτουργία (σ. 137, άρ.
172) διαβάζεται ή υπογραφή : ΧΕΙΡ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) καί ή τέχνη θά μπο
ρούσε νά είναι τοϋ Ίωάννου Μόσκου (1657-1711). Ακόμη, δτι ή
υπογραφή τής εΐκ. 109 (σ. 133) πρέπει νά διαβασθή Σ. Π ρ ο σαλ έ ν τ η ς καί δτι ή χρονολογία τής εικ. τοΰ 'Αγ. Γεωργίου (σ. 145)
πρέπει νά διαβασθή ΑΧήΔ=ΐ694.
Στήν εργασία πού μάς απασχολεί δεν γίνεται λόγος γιά μερικές
αξιόλογες εικόνες πού είχα ίδή τό 1937, π.χ. τρείς εικόνες μέ τό πρω
τότυπο θέμα : ’Εγώ ειμι 6 ρους τής ζωής, πού παριστάνουν δυο αγ
γέλους γονατιστούς νά κρατούν ποτήριον, άπ’ δπου βγαίνει δ ’Ιησούς'
εικόνα μέ τον Άγ. Λουκά νά ζωγραφίζει τήν Παναγία' άλλη τοΰ Άγ.
’Αθανασίου μέ χρονολογία 155Γ μεγάλη εικόνα τοϋ Μαρτυρίου τοϋ
'Αγ. Δημητρίου τοΰ τύπου τοΰ Γ. Κορτεζά‘. Ό κ. Σωτηρίου ση
μειώνει μια εικόνα τής 'Αγ. ’Άννας πού κρατεί τήν Παναγία μέ υπο
γραφή Β ί κ τ ω ρ ο ς (σ. 84). Ό κ. Μέρτζιος, τέλος, (έφ. «Καθημε
ρινή», 9-6-49) σημειώνει : «εντός τοΰ Αγίου Γεωργίου, δεξιμ τφ είσερχομέν4η επί μιας μεγάλης φορητής εικόνας παριστώσης τήν Δέησιν
άπεκαλύφθη ή κάτωθι επιγραφή ελληνιστί καί λατινιστί : «1546 ’Α
πριλίου 21.

Δέησις των δούλων τοϋ Θεόν Ίωάννου Μάνεση και τον*)

*) Πρβλ. Ξυγγοποΰλου, Μουσειον Μπενάκη, Κατάλογος των είκό·
νων, άρ. 9, πιν. II.
ΚΡΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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αδελφόν αντοϋ Γεωργίου». Ελπίζω δτι δλες αυτές οϊ αξιόλογες εικό
νες θά περιληφθοϋν στον Κατάλογο.
Ή εργασία τής Κ“ζ Marconi έχει γίνει μέ πολλή συμπάθεια
για την ιδιότυπη αυτή τέχνη μιας ξένης παροικίας τής Βενετίας και μέ
πολλήν αντίληψη τής ιδιαίτερης καλαισθησίας της. Θά σημειώσω ακό
μη, προς τιμήν της, δτι μέ πολλήν αντικειμενικότητα χειρίζεται τό
θέμα, χωρίς τον αντιεπιστημονικό σωβινισμό που διακρίνει παλιότερες
εργασίες συμπατριωτών της πάνω σέ ανάλογα θέματα. Ελπίζομε δτι
δ κατάλογος πού μάς υπόσχεται θά συνοδεύεται από φωτογραφικές
απεικονίσεις των έργων, γιά νά άνταποκρίνεται πληρέστερα στο σκο
πό του.
* * *

Χρήσιμο νομίζω νά σημειαόσω εδώ τά έργα μέ υπογραφή τοϋ ζω
γράφου πού άναφέρονται στή μελέτη τής Ka? S. Marconi, κατ’ αλ
φαβητική σειρά των καλλιτεχνών συμπληρώνοντας από τις άλλες εργα
σίες πού σημειώσαμε ή σχολιάζοντας μερικά.
ίερεύς (σ. 119-120) 1) Δευτέρα Παρουσία
(άρ. 77), 2) Ναός τοΰ Σολομώντος (άρ. 80), 3) Κατά τον κ.
Κ. Μέρτζιο (έφ. «Καθημερινή» 9-6-49) : Ή Περιτομή τοϋ
Χριστού.
ΒΙΚΤΩΡ (σ. 127-128) 1) Ρίζα Ίεσσαί, 1671 (άρ. 19), 2) Ή ’Αμ
πελος, 1671 (άρ. 20), 3) Κοίμηση τής Θεοτόκου (άρ. 52), 4) "Α
γιος Ματθαίος (άρ. 74). 5) Ή 'Αγία ’Άννα κρατεί τήν Πανα
γία (Γ. Σωτηρίου, Ήμ. Μεγ. Ελλάδος 1930, 84). Οί εικό
νες 1-4 χαρακτηρίζονται από τήν σ.: ανόμοιας τέχνης και άνισης
ποιότητας’ ή μελέτη τους θά μπορούσε νά βοηθήσει στο πρό
βλημα τής διάκρισης τών μεταβυζαντινών ζωγράφων μέ τό όνο
μα αυτό και τοΰ έργου πού πρέπει νά άποδοθή στον καθένα. Δύο
Βίκτωρες τοϋ 16ου αιώνος σημειώνει ό Bettini (La pittura cretese-veneziana κλπ. σ. 15-16 καί 27-28), από δημοσιευμένα έγ
γραφα τής εποχής : Vittore de Bartolomio' ..chiamato Victor
ΑΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

da le Madone (1546) καί Vittore di Giovanni (1555). Στον
έναν άπό τούς δύο μπορεί, νομίζω, ν’ άποδοθή μία προσωπο
γραφία τής galer. Giustiniani alle Zattere στή Βενετία, μ’ ελ
ληνική υπογραφή καί χρονολογία 1522 (Thieme-Becker, Allgemeines Bexikon der bild. Kiinstler, τ. 14 B,Λειψία 1921, σ.
564). Τρίτος είναι ό Βίκτωρ ίερεύς τής Βενετίας2. Άλ2) Ό κ. Τ. Γριτσόπουλος είχε τήν καλωσύνη νά μου ανακοινώσει ngocpoρικά, ότι σύμφωνα μέ τελευταίες επί τόπου παρατηρήσεις του, ή Κεφαλή τοϋ
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λά πιθανό είναι δτι δεν είναι ένας αυτός πού ζωγράφισε δλες
τις εικόνες τοΰ 17ου πού έχουν την υπογραφή του (βλ. Ξυγγ ό πο υ λ ο ς, Κατάλογος, σ. 46) κα'ι πού βρίσκονται στο Βατι
κανό, σέ αθηναϊκά Μουσεία και Συλλογές, στην Πελοπόννησο,
στην Κέρκυρα, σέ αγγλικές ιδιωτικές συλλογές, στο Λένινγραδ και
στο Σινά. Ή μελέτη τοΰ υλικού αυτού μέ βάση τις εικόνες τής
Βενετίας μπορούσε νά είναι αποτελεσματική.
(σ. 106-110). Έκτος από τις γνωστές τοι
χογραφίες στο ιερόν, (άρ. 60c και 61c) άναφέρονται οι εξής φο
ρητές εικόνες: 1) Άγ. Κοσμάς (άρ. 26c), 2) Άγ. Δαμιανός (άρ.
27c), 3) Προφ. Ήλίας (άρ. 28c), 4) Προφ. Μωϋσής (άρ. 29c),
5) "Αγ. Πέτρος (άρ. 30c) κα'ι 6) "Αγ. Παύλος (άρ. 31c): οι έξ
αυτές εικόνες βρίσκονται στο τέμπλο και έχουν τή χρονολογία
1577. 7) Γέννηση (άρ. 32c) και 8) Βάπτιση (33c). Στην άπόδοση καί τή χρονολόγηση των οκτώ αυτών εικόνων άκολουθεΐ ή σ.
τον Βελούδο, χωρίς ενδείξεις τής προσωπικής της παρατήρησης
καί γνώμης. Το αυτό συμβαίνει καί για τις πέντε μικρές εικόνες
τής 'Ωραίας Πύλης (άρ. 16c-20c), πού 6 Βελοΰδος απέδιδε, ίσως,
παλαιότερα στο Δαμασκηνό, ενφ στη Β' έκδοση τού 1893, ό
ίδιος χαρακτηρίζει τά έργα αυτά: «τοΰ ΙΕ' αιώνος, άτινα ύπήρχον πρότερον έν τή εκκλησία τοΰ 'Αγ. Βλασίου, πάνυ ωραία καί
σεμνά». Έτσι τό πρόβλημα τοΰ έργου τού Μ. Δαμασκηνού στή
Βενετία, πρόβλημα βασικό, παραμένει ακέραιο.
ΕΜΠΟΡΙΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ (σ. 115) 1) Μυστικός Δείπνος, 1606,
(άρ. 62), 2) Γραμματεύς καί Φαρισαίος (άρ. 56) καί 3) 'Ο άσω
τος υιός (άρ. 57).
ΚΑΒΕΡΤΖΑΣ ΦΡΑΓΓΙΑΣ8 (σ. 119) 1) Άποτομή Προδρόμου
(άρ. 154) καί 2) Δευτέρα Πρρουσία (άρ. 55). Ή χρονολόγηση
τοΰ ζωγράφου αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί την Άποτο
μή τού Προδρόμου συνθέτει σύμφωνα μ’ ένα νέο τύπο πού δια
δίδεται τον 17ο καί 18ο. 'Ο Βελοΰδος σ. (144) τόν τοποθετεί
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ MIX.

στον 16ο, ή Marconi στο τέλος 16ου άρχές 17ου. Τό έργο του
μπορεί νά καθορίσει ακριβέστερα τή χρονολόγηση.
ΚΛΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σ. 115-118) 1) Άγιοι Πάντες (άρ. 195)
(βλ. φωτογραφία του στού A. Κ ύ ρ ο υ, Ό Δ. Θεοτοκόπουλος
καί οί Έλληνες τής Αναγεννήσεως, Άθήναι 1936, τελευταίος
Προδρόμου στή Μονή Φιλοσόφου τοΰ 1591

έχει την υπογραφή ΧΕΙΡ ΒΙ-

KTQPOC TOY KPHTOC καί δτι, επομένως, δέν πρόκειται γιά εντόπιο ζω
γράφο, δπως είχεν υποστηρίξει (Κρητ. Χρ. Β' 1948, 442).

3) Έτσι διάβασα τήν υπογραφή στήν ’Αποτομή καί υχι Φραγκίσκος.
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πίνακας), 2) ή σ. τοΰ αποδίδει ένα ανυπόγραφο τρίπτυχο (άρ. 44).
ΚΥΠΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (σ. 110) : Τοιχογραφίες
καί δ Βελοϋδος (σ. 50-51).
ΚΑΛΟΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

πού σημειώνει

(σ. 131-132) 1) "Αγ. Σάββας-3Ιωάννης ό

Δαμασκηνός καί 'Αγ. Βαρβάρα (άρ. 53), 2) Πεντηκοστή, 1662,
(άρ. 201). «Αέηοις τον δούλου τον ύλ(εον) Κοομά διακόνου του

Καλόν ά. ■■(α)χξβ'».
ΛΑΜΠΑΡΔΟΣ ΕΜΜ. (σ. 114-115) 1) "Αγ. 'Ιωάννης ό Ευαγγελι
στής καί ό Πρόχορος, 1602 (άρ. 116), 2 Παναγία τοϋ Πάθους
(άρ. 86). 'Ο κ. Μέρτζιος («Καθημερινή» 31-5-49) διαβάζει «ΧΙΡ
ΛΑΜΠΑΡΔΟΥ» καί πιστεύει δτι δεν πρόκειται για τον Εμμα

νουήλ, πού είναι ορθογράφος. 3) "Αγ. Μηνάς, μ’ επεισόδια από
τό βίο του (άρ. 159).
17ου αϊων. (σ. 131) 1) Σταύρωσις
(άρ. 226) ύπογρ. Opus Georgii Marcazini.

ΜΑΡΚΑΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΜΟΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Σταύρωσις, 1711 (άρ. 156), 2) Θεία
Λειτουργία (άρ. 172—βλ. πιο πάνω σ. 577).
ΜΕΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ό Α. Μήτρας τοΰ Βελούδου; σ. 145)
1) "Αγ. Μιχαήλ (άρ. 178).
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (σελ. 132) 1) "Αγ.
Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης ενθρονος (άρ. 82) (ΐΐ modo di dipingere e poi antipaticamente leccato).

ΙΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (σ. 128-130) 1) Ή Κιβωτός τοϋ Νώε

(άρ. 173) διαπιστιονεται δτι τό πρότυπό της εινιη μία ξυλογρα
φία τοϋ Sadeler, 2) Εισόδια τής Θεοτόκου (άρ. 200), 3) "Αγ.
Νικόλαος ενθρονος (άρ. 70), 4) "Αγ. Νικόλαος άρ. 225, άνυπόγραφη.
ΣΑΡΑΚΙΙΝΟΙΙΟΥΛΟΣ, 16ου αιών. (σ. 120) ’Απιστία Θωμά
(άρ. 6).
ΣΚΟΥΦΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ (σ. 130) Λείψανο 'Αγ. Σπυρίδωνος (άρ.

95) «Opus Philotei Scuffo».
ΤΖΑΝΕΣ EMM. (σ. 122-126) (βλ. πιο κάτω).
ΤΖΑΝΕΣ ΚΩΝΣΤ. (σ. 126-127) 1) "Αγ. Θωμάς, τοϋ 1670 (άρ.
91), 2) Αυτοπροσωπογραφία με τήν υπογραφή : Opus Constan-

tini Zane Rethymnensi—1675 aetatis suae XXXXVIII. To
ενδιαφέρον αυτό έργο σημειώνει ό κ. Κ. Μέρτζιος, (εφ. «Καθημε
ρινή», 9-6-49). "Ώστε ό Κωνσταντίνος Τζάνες γεννήθηκε τό 1627.
3) "Αγιοι (τής 22ας ’Ιανουάριου), τοΰ 1682 (άρ. 3), 4) Μαγδαληνή (άριθ. 28).
ΤΖΑΝΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝ. (σ. 112*114) 1) Θεοτόκος Βρεφο-
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κρατούσα ή Άμόλυντος (άρ. 96), 2) Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας
(άρ. 27), 3) Κοίμηση ‘Αγ. Σπυρίδωνος καί θαύματα αυτού (αρ.
43), χρονολογημένη, κατά τον Μέρτζιον, σ. 298, το 1593.
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. (σ. 132), Κερκυραϊος, 1) Οί "Αγ. Θεόδωροι, 1746 (άρ. 78), 2) ‘Αγ. Ευφημία, "Αγ. Δημήτριος, "Αγ.
Διονύσιος καί "Αγ. ’Αναστάσιος (άρ. 158).
Τού EMM. ΤΖΑΝΕ έχουν σημειωθή ήδη οί εικόνες (έκτος από τίς
τοιχογραφίες) 1) Ρίζα Ίεσσαί, τού 1644, κατά την ανάγνωση τού κ.
Κ. Μέρτζιου καί όχι 1641, δπως δλοι οί προηγούμενοι (εφ. «Καθη
μερινή», 9-6-49) (άρ. 18), 2) "Οραση Ίωάννου τής Κλίμακος τού
1663 (άρ. 42), 3) Επιτάφιος Θρήνος, κομμένος γύρω-γύρω, τού 1667,
(άρ. 80c), 4) ’Αβραάμ (άρ. 54c) καί 5) Μελχισεδέκ (άρ. 55c). Άναφέρονται δμως στη μελέτη τής Κ“ξ Marconi καί οί άκόλουθες εικό
νες, πού δεν είχαν σημειωθή ως τώρα, καί δ γνωστός ερευνητής στή
Βενετία κ. Κ. Δ. Μέρτζιος (έφ. «Καθημερινή» τής 9-6-1949) επιβε
βαιώνει καί συμπληρώνει τις πληροφορίες αυτές.
1. ’Απόστολος Άνδρέας ένθρονος, 1648, Marconi, (άρ. 17)
σ. 124
2. "Αγ. Βασίλειος ένθρονος, 1657, Μέρτζιος καί Mar
coni, σ. 139 (άρ. 143).
3. "Αγ. Ευθύμιος, 1682, Marconi (άρ. 39), σ. 124.
4. "Αγ. Ιάκωβος ένθρονος, 1683, Marconi (άρ. 15), σ. 124.
5. Θαύμα ϊάσεως τυφλού, 1686, Marconi (άρ. 116), σ. 124.
6. ‘Ο Παραλυτικός (άρ. 114).
7. Τό Χαΐρε των Μυροφόρων (άρ. 113).
8. ‘Η απιστία τού ’Αποστόλου Θωμά (άρ. 112).
9. Ή Σαμαρεΐτις (άρ. 142).
Οί ύπ’ άρ. 4-9 είναι άνυπόγραφες άλλά ή κ. Marconi (σ. 124)
καί δ κ. Μέρτζιος τίς άποδίδουν στον Έ. Τζάνε, επειδή
έχουν τίς ίδιες διαστάσεις καί τήν ίδια τέχνη μέ τον Τυφλό
(άρ. 5). Καί οί πέντε προέρχονται από τήν ίδια κληρονο
μιά προς τήν εκκλησία (Μέρτζιος).
10. Στον Ε. Τζάνε άποδίδει ή Marconi, σ. 123, μεγάλη
άνυπόγραφη εικόνα τού Χριστού μέ τον ’Ιωάννη Πρό
δρομο (άρ. 20).
Καί επειδή δ λόγος περί Έ. Τζάνε, σημειώνομε άκόμη μιά εικό
να του, πού παριστάνει τό Μ α ν δ ή λ ι ο ν, στήν Royal Collection
τού Λονδίνου, δημοσιευμένη άπύ τούς Ε. C u s t and Ε· von
Dobschiitz, Burl. Magazine 1904, a. 517 καί Pictures in
the Royal Collection, Λονδίνο 1911, σ. 10.
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’Έτσι οί είχόνρς πού έχουν την υπογραφή ή αποδίδονται στον Έ.
Τζάνε φθάνουν τώρα τις 103. Κανείς άλλος έλληνας ζωγράφος τής
εποχής του δεν μπορεί νά διεκδικήσει τον δ'γκο τής παραγωγής πού
παρουσιάζει δ κρητικός εφημέριος τοϋ Άγ. Γεωργίου τής Βενετίας4.
*

❖

*

"Από τη Βενετία ακόμη, δ κ. Μέρτζιος μοΰ ανακοινώνει μια αξιό
λογη ανακάλυψη σχετικά μέ τούς αδελφούς Τζάνε. Ό Μαρίνος Τζάνες, δ ποιητής τοϋ Κρητικού Πολέμου, καταγινόταν καί αυτός μέ τήν
ζωγραφική. Ό αδελφός του Εμμανουήλ γράφει τό 1662 σέ μια από
δειξη δτι έλαβε 56 δουκάτα για «τις εικόνες που φκιάσαμε μαζί με
τον αδελφόν μου άφέ(ντη) Μαρί(νο)». — Έργο μέ υπογραφή τού
Μαρίνου Τζάνε δέν γνωρίζομε ακόμη. Μένει νά εξακριβωθή ποιές εί
ναι αυτές οί «εικόνες», πού θά πρέπει νά προστεθούν στον πίνακα
των έργων τού Εμμανουήλ Τζάνε.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

4)
Στην έφ. «Καθημερινή» (5-5-49) δημοσιεύθηκε φωτογραφία Παναγίας
Βρεφοκρατοιισας, μέ τον ίιπότιτλο : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΕ : ‘Οδηγήτρια. Ό
κ. Μέρτζιος (έφ. «Καθημερινή» 31*5-49) δηλώνει δτι είναι λανθασμένη ή από
δοση.
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