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ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΩΝ»

ΤΗΣ WASHINGTON *

Μεταξύ τών υφαντών από τάς νήσους τής Ελλάδος εις την συλ
λογήν τοϋ «Μουσείου 'Υφαντών» εις Washington D. C. τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών τής ’Αμερικής υπάρχει μικρά μέν άλλ’ ενδιαφέρουσα 
όμάς υφαντών καί κεντημάτων έκ Κρήτης, σχηματισθεΐσα κατά τά τε
λευταία αυτά έτη έξ αγοράς ή έκ δωρεών. Τής όμάδος ταύτης ιδιαζόν
τως αντιπροσωπευτικά είναι τέσσερα κεντήματα, άναπαριστώμενα εδώ 
εις τάς συνοδευοΰσας τό άρθρον φωτογραφίας. ’Ανήκουν εις τον 17. 
καί τάς άρχάς τοϋ 18. αιώνος, αποτελούν δέ άξιοπρόσεκτον δείγμα 
τοϋ πολιτισμού τής νήσου και κατά τά σχέδια καί κατά την τεχνικήν 
των: Έκτος τών εγχωρίων σχεδίων, τά όποια προφανώς προέρχονται 
από την μακράν ιστορικήν παράδοσιν τής Κρήτης, ενυπάρχουν καί 
σχέδια επείσακτα έκ τής ’Ιταλίας καί έκ τής Τουρκίας, χωρών μετά 
τών οποίων ή νήσος συνεδέθη ατενώς κατά τό παρελθόν’ άπαντα δέ 
τά στοιχεία αυτά, καί τά έγχώρια καί τά έπείσακτα, συνθέτονται κα
τά ϊδιάζοντα τρόπον: τά σχέδια είναι έπεξειργασμένα διά πολλών χρω
μάτων καί εις ποικιλίαν βελονιών, μαρτυροΰντα οϋτω άξιόλογον έφευ- 
ρετικότητα καί χάριν καλλιτεχνικήν. Ή κρητική «φτερωτή βελονιά» κυ
ριαρχεί, ανευρίσκονται δ'μως καί «παράλληλη βελονιά», «ψαροκόκα
λο», «αλυσιδωτή», «σκαλωτή», «κοφτή», καθώς καί «γαλλικοί κόμποι».

Τά περισσότερα από τά κρητικά κεντήματα τής συλλογής μας εί
ναι κεντήματα δι’ υποκάμισα, καταλήγουν δέ εις στενά πλαίσια πε
ριβαλλόμενα από εύρυτερον καί περισσότερον έπεξειργασμένον περι- 
θώριον. Τά κεντρικά στοιχεία τών σχεδίων είναι έπαμειβόμενοι τόποι 
αγγείων, τά δέ εις τό στενόν πλαίσιον είναι τοποθετημένα κάτωθι 
τοϋ κυρίου περιθωρίου εις τρόπον ώστε ή διακόσμησις ως σόνολον 
αποτελεί εύχάριστον ρυθμόν παρά τον φόρτον εις λεπτομέρειας. Οί 
έπαμειβόμενοι τόποι αγγείων έχουν μακράν ιστορίαν εις τά σχέδια 
κεντημάτων, διότι είναι κοινά ήδη εις τήν ελληνορωμαϊκήν Αίγυπτον, 
όπου έμφανίζονται καλυπτόμενα συνήθως υπό φύλλων αμπέλου. Εις

*) Ή συγγραφεύς τοϋ άρθρου επιθυμεί νά έκφραση καί δημοσίμ τάς ευ
χαριστίας της εις τόν κ. Βασίλειον Λαούρδαν (Harvard University at 
Dumbarton Oaks) διά τήν μετάφρασιν τοϋ άρθρου εκ τής αγγλικής είς τήν 
ελληνικήν.
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ΠΙΝ. Ζ'

Κρητικόν κέντημα (Τ. Μ. 81, 53) τής Συλλογής τοϋ «Μουσείου Υφαντών» 

τής \Va5hingt3n.
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Πίν. Η'

Κρητικί κεντήματα (Τ. Μ. 81, 50) τής αυτής Συλλογή;.
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την ρωμαϊκήν εποχήν πολλά από αυτά είναι ύφασμένα δι’ ενός μόνου 
χρόίματος ή δι’ ελαφρών και ελάχιστων χρωμάτων. Τά κεντήματα εις 
τήν Εγγύς ’Ανατολήν ήσαν σχετικώς σπάνια, κεντήματα δέ εις «αλυ
σιδωτές βελονιές» ήσαν περιωρισμένα μόνον εις τήν ’Ασίαν, μέχρι 
τουλάχιστον τοΰ 10. αίώνος.

Τό σχέδιον Τ.Μ. 81, 53 (Πίναξ Ζ) έχει περιθώριον εις έκάστην 
πλευράν τοΰ κυρίου σχεδίου, ή δέ όργάνωσις τοΰ σχεδίου αύτοϋ υπεν
θυμίζει τά Ιταλικά «σχέδια-κορδόνια» τοΰ 16. α’ιώνος. At σειρήνες 
εις μερικά από τά άκρα τοΰ περιθωρίου ήσαν συνήθεις εις τήν ιταλι
κήν λαϊκήν τέχνην—-ιδία δέ τήν τής Βενετίας—απαντούν δ’ ενίοτε εις 
τά κεντήματα τού Α’ιγαίου Πελάγους, δ δικέφαλος αετός όμως είναι 
καθαρώς Βυζαντινός. Τά άνθη τοΰ σχεδίου είναι τυπικώς χαρακτηρι
στικά των υφαντών τής ’Εγγύς ’Ανατολής. Οΰτω εις έν καί μόνον 
κέντημα διασταυροϋνται γηγενή στοιχεία κα'ι επιδράσεις έξ ’Ανατολών 
και Δυσμών, συνενοΰνται δέ δλα υπό τήν τυπικώς κρητικήν τεχνικήν 
τής ποικιλίας βελονιών καί τής πολυχρωμίας.

’Ενδιαφέρουσα ως αισθητικόν επίτευγμα είναι καί ή σειρήν ε’ις τό 
σχέδιον Τ. Μ. 81, 53. Εις τό σχέδιον Τ. Μ. 81, 50. (Πίναξ Η') έχουν 
άποδοθή θαυμάσια ή εστεμμένη κεφαλή, οι ώμοι και οί βραχίονες, 
άλλ’ αί δυο ούραί έχουν χάσει τήν αρχικήν σημασίαν των και έχουν 
μεταβληθή εις άνθοφόρους κλάδους. Εις τό σχέδιον Τ.Μ. 81, 54 (πί
ναξ Θ') ή κεντήστρια κατανοεί ακόμη όλιγώτερον τό σχέδιον διότι ή 
εις τό σχέδιον Τ.Μ. 81, 53 καθαρά μορφή έχει μεταβληθή εδώ εις 
συμβατικήν διακόσμησιν διά τά αγγεία. Εις τό σχέδιον Τ. Μ. 81, 69 
(πίναξ I') ή σειρήν εμφανίζεται καί πάλιν, άλλ’ οί βραχίονές της εί
ναι τό μόνον μέλος τό όποιον δέν έχει μετασχηματιθή. Τό στέμμα 
της έχει μεταβληθή εις άνθος, κέντρον τοΰ οποίου είναι τό πρόσωπόν 
της, αί δέ δΰο ούραί της έχουν μεταβληθή καί αύταί εις κλάδους 
άνθοφόρους.

Τα σχέδια Τ.Μ. 81, 50 καί Τ.Μ. 81, 69 έχουν ωραία δείγματα 
σχεδίων παριστώντων δφεις. ’Όφεις απαντούν σχεδόν εις όλά τά κρη- 
τικά κεντήματα, είναι δέ συνήθως χρώματος πρασίνου. Πιθανώς εί
ναι απηχησις έκ τοΰ μινωικοΰ πολιτισμού, δπου ή θεά τών ό'φεων 
κατεΐχεν έξέχουσαν θέσιν. Εις τό σχέδιον Τ.Μ, 81, 54 έχουν καί αυ
τοί μεταβληθή εις άνθη, εμφανίζονται δέ υπό συμβατικάς παραλλα- 
γάς εις το κάτω μικρόν περιθώριον. Εις τό τελευταΐον αυτό τεμάχιον 
6 δικέφαλος βυζαντινός αετός απεικονίζεται σαφώς διά μεγάλου μεγέ
θους στέμματος μεταξύ τών δύο κεφαλών. Είναι ενδιαφέρον νά ση- 
μειωθή οτι εις τό Γ. Μ. 81, 53, δπου υπάρχουν αετοί καί σειρήνες, 
εκεί δέν υπάρχουν δφεις. Εις τά σχέδια Τ.Μ. 81,50 καί Τ.Μ. 81, 69,
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δπου αί σειρήνες και οί δφεις κατέχουν έξέχουσαν θέσιν, δεν ΰπάχουν 
αετοί, εϊς δέ το σχέδιον Τ.Μ. 81, 54, όπου οί αετοί είναι επιβλητι
κοί, αϊ σειρήνες καί οί δφεις αναγνωρίζονται μετά μεγάλης δυσχέ
ρειας. 'Οπουδήποτε εν σχέδιον παρερμηνεύεται ή ώς μή εχον σημα
σίαν χάνει την μορφήν του, μετασχηματίζεται εις άνθος. Εϊς την 
εναλλάσσουσαν βαρύτητα άφ’ ενός μεν των σειρήνων καί των δφεων, 
άφ’ ετέρου δέ των αετών κάθε σχήμα ύποβιβαζόμενον εϊς σημασ'αν 
μετατρέπεται εις άνθος. Μόνον τά πτηνά παοαμένουν σταθερώς ώς 
πτηνά εις την ένδιαφέρουσαν αυτήν άνοδον και κάθοδον σχημάτων, 
τά όποια δεν είναι βεβαίως μόνον σχήματα εις την ψυχήν τής κρητι- 
κής γυναικός, άλλα σύμβολα μεστά ηθικών νοημάτων.

Ή έμφάνισις τών μικρών πτηνών καί τών ζώων, χρησιμοποιού
μενων ώς μικροτέρας αξίας θεμάτων εις τό τεμάχιον αυτό, είναι 
καί αυτή, νομίζω, ενδιαφέρουσα. Μάς υπενθυμίζουν κάπως τά σκυ- 
ριανά σχέδια, εϊδικώς κατά την άσυνδετον σχέσιν των προς τά άλλα 
μέρη τοΰ σχεδίου. Πτηνά βεβαίως είναι δυνατόν νά έμφανίζωνται εϊς 
οίονδήποτε χώρον, είναι δμως πολύ ευχάριστος ό παιγνιώδης τρόπος 
καθ’ δν έ'να μικρόν ζώον μέ την κεφαλήν του έστραμμένην δπίσω, 
επάνω από τό σώμα του, καί μέ την γλώσσαν του έξω, τοποθετείται 
επί μιάς ανθοδέσμης μέ τό ένα πόδι εις ένα κλαδί καί μέ τά άλλα 
τρία εις τον αέρα.

'Ολόκληρος ό χαρακτήρ τοΰ σχεδίου αϊσθητικώς είναι άρτιος. Μο
λονότι δέ εις ένα τόσον μικρόν χώρον συνωθοΰνται τόσα πολλά σχέ
δια, ή κανονική διαδοχή τών διαφόρων στοιχείων δίδει εις τά κρητι- 
κά κεντήματα χάριν καί ρυθμόν ασυνήθη εις τά κεντήματα τών άλλων 
νήσων τής Ελλάδος.

Σχετικώς μέ την ύλην τών κρητικών τεμαχίων εις την συλλογήν 
μας υπάρχει μία ενδιαφέρουσα τεχνική λεπτομέρεια : Τό ύφασμα τών 
κεντημάτων έχει άποτελεσθή από λινόν ιστόν καί βαμβακίνην κρόκην. 
Τά υλικά από τάς περισσοτέρας άλλης νήσους είναι ομοιογενή, είτε 
δλα από λινόν είτε δλα από βάμβακα. Ή χρήσις αΰτη νημάτοιν δύο 
εϊδανν ήτο κρητική παράδοσις; ”Η είχεν παραληφθή από τούς Τούρκους 
ύφαντάς, οί όποιοι ύφαιναν τά βελοΰδά των μέ μετάξινον ιστόν καί 
βαμβακίνην κρόκην κατά τον 15. καί 16. αιώνα ; Εϊς τήν Κοπτικήν 
περίοδον τά υφάσματα κατεσκευάζοντο από λινόν ιστόν καί μαλλίνην 
κρόκην, εις δέ τήν Ίσλαμικήν περίοδον τό περσικόν Mulham άπετε- 
λειτο από μετάξινον ιστόν καί βαμβακίνην κρόκην. ’Ίσως τό περσικόν 
αυτό Mulham Ιμιμήθησαν οί Τούρκοι διά τήν χρήσιν βαμβακίνης 
κρόκης, εξ αυτών δέ ενδεχομένως τό παρέλαβον οί Κρήτες. Ό κ. Α. 
J. Β. Wace εις τό λαμπρόν βιβλίον του «Mediterranean and Near

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:23 EEST - 54.161.213.156



Κρητικά κεντήματα τοϋ «Μουσείου 'Υφαντών» τής Washington 2G7

Eastern Embroideries» (δύο τόμοι, Eondon 1935) δεν συνεζήτησεν 
αυτό τό σημεΐον. Έξήτασε τά κεντήματα μετά φροντίδος υποδειγμα
τικής, προφανώς όμως ένόμισεν δτι τό βασικόν υλικόν ήτο ομοιογε
νές. Εις τάς περιπτώσεις των κρητικών υφασμάτων έξήτασε τον ιστόν, 
όχι όμως, νομίζω, την κρόκην. ’Ίσως αι παρατηρήσεις τού παρόντος 
άρθρου νά συμβάλλουν εις την ιδιαιτέραν μελέτην τής Ιδιορρύθμου 
ταύτης κρητικής τεχνικής.

Είναι, νομίζω, ριψοκίνδυνου νά εξαχθούν γενικά συμπεράσματα 
από την έξέτασιν τεσσάρων μόνον κεντημάτων. 'Οπωσδήποτε όμως 
δεν είναι ’ίσως άνευ σημασίας αι διαπιστώσεις: α) ιδιαιτέρας κρητικής 
τεχνικής διά την κατασκευήν υφασμάτων, β) ιδιαιτέρας κρητικής τε
χνικής κεντημάτων και γ')-—από την άποψιν πλέον των σχεδίων — ή 
διαπίστωσις τής συμβιώσεως και δή τής υπό την ΐδιάζουσαν ώς άνω 
κρητικήν τεχνικήν συγχωνεύσεως θεμάτων προερχομένων άφ’ ενός μέν 
εκ τής παλαιάς ιστορίας τής νήσου, άφ’ ετέρου δέ έκ τής διασταυρώ- 
σεως τοϋ γηγενούς πολιτισμού και των δθνείων επιδράσεων. ’Ιδιαιτέ
ρως δέ αξιόλογος είναι, ως στοιχεΐον δι’ ιστορικά συμπεράσματα, ή 
παρουσία τοΰ δικεφάλου εστεμμένου βυζαντινού αετού εις κεντήματα 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής Βενετοκρατίσς και κατά τήν πρώτην 
τοιαύτην τής Τουρκοκρατίας εν τή νήσφ. Προφανώς, όπως άλλωστε 
και εις τήν Δυτικήν Ευρώπην και εις τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν, τά κεν
τήματα αυτά τής Κρήτης εκφράζουν λαϊκάς παραδόσεις, δοξασίας, πα
ραμύθια, φόβους και ελπίδας τής ψυχής. Τό θαυμάσιου κρητικόν κέν
τημα τοΰ 18. α’ιώνος τό όποιον εδημοσίευσεν ήδη ό-Wace (II τόμος 
πίναξ XC) είναι ολόκληρος κόσμος : 'Ένας Κρητικός πού παίζει τήν 
λύραν του, μιά κοπέλλα πού χορεύει κοντά του σεμνά, ό δικέφαλος 
αετός τριγυρισμένος από δράκοντας, λουλούδια, πουλιά, οικιακά ζώα, 
σειρήνες, δένδρα, κόσμος ολόκληρος, κεντημένος εις τό ύποκάμισον 
μιας Κρητικοπούλας νύφης !

Νομίζω ότι τά κρητικά κεντήματα αποτελούν ένδιαφέρουσαν περιο
χήν μελετών και θά ήτο ευχής έργον εάν κατεβάλλετο προσπάθεια 
ώστε να αυξηθή τό υλικόν τό όποιον υπάρχει. Ή συγγραφεύς τοΰ 
άρθρου αυτού θά ήτο ιδιαιτέρως ευγνώμων διά τήν παροχήν στοι
χείων τά όποια θά τήν έβοήθουν εις τό θέμα αυτό.

Textile Museum 
Washington D. C.

TOUISA BEKKINGER
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