
ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Α'. ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ WALTERS 
ART GALLERY ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗΣ

Τά δύο ζωγραφικά έργα τά άποκείμενα εις την Walters Art Gal
lery τής Βαλτιμόρης πού πρόκειται εδώ νά μας απασχολήσουν είναι 
μία είκών τοϋ Εμμανουήλ Τζάνε εντελώς άγνωστος μέχρι σήμερον, 
καθ’ οσον τουλάχιστον γνωρίζω, και εν ξυλόγλυπτου και ζωγραφημέ- 
νον τρίπτυχον, τοϋ οποίου ή μορφή και τό θέμα τής διακοσμήσεως 
είναι χωρίς αμφιβολίαν μοναδικά.

Τάς φωτογραφίας τούτων είχε τήν εξαιρετικήν καλωσΰνην να μοΰ 
παραχωρήση προς μελέτην καί δημοσίευσιν ό κ. Β. Λσούρδας, τον 
όποιον καί από τής θέσεως ταυτης θερμότατα ευχαριστώ.

Διά τήν δημοσίευσιν καί τών εικόνων τών δυο αυτών έργιυν, κα
θώς καί τών ολίγων παρατηρήσεων μου πού τάς συνοδεύουν, ενόμισα 
οτι θά έπρεπε νά ζητήσω τήν φιλοξενίαν τών «Κρητικών Χρονικών», 
τοϋ λαμπροϋ τούτου περιοδικού, εις τάς σελίδας τοϋ οποίου συγκεν· 
τροϋνται τά πορίσματα τών ερευνών διά τό μακρόν καί ένδοξον παρελ
θόν τής Μεγαλονήσου. Καί ή φιλοξενία αυτή μοϋ παρεσχέθη μέ εξαι
ρετικήν προθυμίαν από τήν Διεύθυνσιν τοϋ περιοδικού, εις τήν οποίαν 
δλως Ιδιαιτέρως δι’ αυτό είμαι ευγνώμων. 1

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΕ, Θεοτόκος μετά τοϋ ’Ιησού, 
"Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος καί "Αγιος Φίλιππος 
(Π ίν. Λ'). Εις τό μέσον τής είκόνος, τής οποίας αί διαστάσεις δεν μοΰ 
είναι γνωσταί, παριστάνεται ή Θεοτόκος κατά τον τύπον τής Πλατυ
τέρας, καθημένη επί θρόνου μετά υποποδίου, άνευ δέ έρεισινώτου, και 
κρατούσα επί τών γονάτων τό βρέφος Ίησοΰν. ’Επί τών ποδών τού 
θρόνου τής Θεοτόκου είκονίζονται δύο προφήται, ή στάσις τοϋ σώμα
τος τών οποίων επαναλαμβάνει περίπου τήν στάσιν τών δύο εκατέραν 
θεν τής Θεοτόκου όρθιων μορφών πού αμέσως τώρα θά μας απασχο
λήσουν.

Κατά τό αριστερόν, ως προς τον θεατήν, μέρoc εικονίζεται ό "Α
γιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος ό'ρθιος, φέρων έσωτερικώς τήν μηλωτήν 
καί εξωτερικώς ίμάτιον άφήνον ακάλυπτον τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ 
στήθους, δπως καί τήν άριστεράν χείρα. Διά τής δεξιάς, τεινομένης 
προς τά κάτω, ό Βαπτιστής κρατεί τον επί τού ώμου τοι στηρίζομε- 
νον σταυρόν, τήν δέ άριστεράν φέρει διαγωνίως προς τόν δεξιόν του
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ώμον. Εκατέρωθεν της κεφαλής του : Ο ΑΓΙΟΣ /β(ΑΝΝΗΣ)~0 ΠΡΟ 
ΔΡΟΜΟΣ (είς συμπίλημα).

Εις το δεξιόν μέρος τής εϊκόνος, άντιστοίχως προς τον Πρόδρομον, 
παρίσται ό "Αγιος Φίλιππος νέος αγένειος κα'ι άμύσταξ μέ βραχεΐαν 
κόμην. Φέρει χιτώνα με πλατύ «σημεΐον» (clavus) κατά τον δεξιόν 
ώμον κατερχόμενον κατακορύφως, επί δέ τοϋ χιτώνος ίμάτιον καλύ- 
πτον τό σώμα του κατά τρόπον εντελώς δμοιον, άλλ’ αντίστροφον 
προς τό τοϋ Προδρόμου. Διά τής προς τά κάτω τεινομένης άριστεράς 
στηρίζει επί τού σώματός του ογκώδες βιβλίον μέ πολυτελή σιάχωσιν, 
ΐήν δέ δεξιάν φέρει διαγωνίως πρός τον αριστερόν του ώμον. Εκατέ
ρωθεν τής κεφαλής του ή επιγραφή : Ο Α(ΓΙΟΣ) Φ/=ΛΙΠΠΟΣ.

Οί φωτοστέφανοι τών τριών μορφών, Θεοτόκου, Προδρόμου καί 
Φιλίππου, πληροΰνται μέ εγχάρακτα φυτικά κοσμήματα.

Κατά την άριστεράν κάτω γωνίαν ή υπογραφή :
ΧΕΙΡ I ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΓΕΩΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕ.

Χρονολογίαν ή είκών δέν φέρει ή τουλάχιστον, αν ύπάρχη, δέν δια- 
κρίνεται αϋτη είς τήν ύπ’ ό'ψει μου φωτογραφίαν. Είναι όμως δυνατόν 
διά τής συγκριτικής μελέτης πρός άλλα χρονολογημένα έργα τοϋ Τζάνε 
νά δρίσωμεν, κατά προσέγγισιν βεβαίως, τον χρόνον, κατά τον όποιον 
αϋτη έζωγραφήθη.

Άπό άπόψεως συνθέσεως, εξαιρετικήν έντύπωσιν προκαλεΐ ή αύ- 
στηροτάτη καί σχεδόν σχολαστική συμμετρία ή παρατηρουμένη είς τήν 
παράστασιν τών δυο εκατέρωθεν τής Θεοτόκου όρθιων μορφών, τοϋ 
Προδρόμου δηλαδή καί τοϋ Φιλίππου. Συμμετρία απόλυτος καί είς 
τήν θέσιν τών χειρών καί εις τήν ό'λην στάσιν τοϋ σώματος, τήν οποίαν 
επαναλαμβάνουν, ώς ήδη παρετηρήσαμεν, καί οί δύο προφήται οί ζω 
γραφημένοι είς τούς πόδας τοϋ θρόνου τής Θεοτόκου. Ή ό'λη στάσις 
τών δύο αυτών όρθιων μορφών, ή διαγωνίως επί τοϋ στήθους φερο- 
μένη χείρ, καθώς καί ή πρός τά κάτω τεινομένη, ενθυμίζουν τον ’Ιωα
κείμ είς έν άπό τά παλαιότερα έργα τοϋ Τζάνε, τόν πίνακα δηλαδή τον 
είκονίζοντα τήν νεαράν Θ.οιόκον επί τής Ρίζης Ίεσσαί μεταξύ τής 
’Άννης καί τοΰ Ιωακείμ καί φέροντα χρονολογίαν 1644, άποκείμενον 
δέ είς τό Κατάστημα τής 'Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας1. Ή δια· 
γωνίως επί τοϋ στήθους σχεδίασις αυτή τής χειρός, τήν οποίαν ό Τζά- 
νες άντέγραψεν, ώς άλλαχοΰ παρετηρήσαμεν, άπό έργον τοΰ Tinto

‘) Άπειχόνισις έν J. F. Will urn sen, La jeunesse du peintre El 
Greco, Paris. 1927, I, σ 49. Ή έκεϊ χρονολογία 1641, τήν οποίαν γράφουν 
δλοι οί άναφέροντες τήν εικόνα τούτην, είναι λανθασμένη όπως άπέδειξεν ή 
άνάγνωσις τοϋ κ. Κ. Μέρτζιου Βλ. Μ. Χατζηδάκην είς τά «Κρητικά Χρο. 
νικά», Γ', 1949, 581.
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retto", επαναλαμβάνεται τό 1661 εις την υπό τοϋ Τζάνε γενομένήν 
χαλκογραφίαν τοϋ 'Αγίου Γοβδελαα, ή οποία συνοδεύει την υπό τοϋ 
άγιογράφου συντεθεΐσαν και εκδοθείσον 'Ακολουθίαν τοϋ αγίου τού
του* 4 5 *, δπως κα'ι εις εικόνας τοϋ αγίου ζωγραφηθείσας μετά τό 1661 
υπό τοϋ ήμετέρου τεχνίτου4. Και εις τον πίνακα όμως τοϋ 1644 και 
εις την χαλκογραφίαν τοϋ 1661, άλλα και εις τάς μετά τό έτος τοΰτο 
εικόνας τοϋ 'Αγίου Γοβδελαα, καθώς επίσης και ε’ις την από τοϋ 1671 
εικόνα της βασιλίσσης 'Αγίας Θεοδώρας εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον 
'Αθηνών, ή διαγωνίως τεθειμένη χειρ φθάνει μέχρι τοϋ μέσου περί
που τοϋ στήθους, δπως την βλέπομεν εις τον "Αγιον Φίλιππον τής εδώ 
Ιξεταζομένης είκόνος τής Walters Art Gallery. ’Απεναντίας εις την 
παράστασιν τοϋ Προδρόμου επί τής είκόνος ταύτης ή διαγωνίως σχε
διασμένη χειρ επί τοϋ στήθους φθάνει μέχρι περίπου τοϋ ώμου, τοϋτο 
δέ είναι κάποια έξέλιξις τοϋ παλαιοϋ τύπου, τον οποίον εντούτοις δια 
τηρεί 6 άγιογράφος εις την παράστασιν τοϋ 'Αγίου Φιλίππου. ’Άν συ
νεπώς εΐμεθα υποχρεωμένοι νά περιορισθώμεν εις την στάσιν τών δύο 
όρθιων μορφών καί εις την διαγωνίως επί τοϋ στήτθους σχεδίασιν τής 
χειρός, τά χρονολογικά δρια εντός τών οποίων θά έπρεπε νά τοποθε, 
τήσωμεν την εικόνα θά άπεΐχον κατ’ ανάγκην πολύ μεταξύ των.

'Η εικονογραφία τών μορφών μικράν βοήθειαν δύναται νά μάς 
παράσχη.

Ή παράστασις τής Θεοτόκου μέ τό βρέφος επί τών γονάτιυν εις τό 
μέσον τής είκόνος, διαφέρουσα αρκετά, ώς προς την θέσιν ιδίως τών 
χειρών, από τον τύπον τής Πλατυτέρας τον δημιουργηθέντα υπό τών 
Κρητών διδασκάλων τοϋ 16ου αίώνος, είναι εντελώς σχεδόν όμοια προς 
την από τοϋ 1664 εικόνα τοϋ Τζάνε εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Α
θηνών5. 'Η μόνη διαφορά μεταξύ τών δυο τούτων έργων είναι ότι 
εις την εικόνα τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ό Τζάνες έσχεδίασε τον δε
ξιόν άκρον πόδα τής Θεοτόκου προέχοντα τοϋ αριστερού, καί τοϋτο 
διά νά δώση, μέ την βοήθειαν καί τοϋ ήμικυκλικώς είσέχοντος θρό
νου, την έντύπωσιν τοϋ βάθους. Είς την εδώ δμως απασχολούσαν η
μάς εικόνα ό θρόνος είναι επίσης σχεδιασμένος μέ τό κάτω μέρος είσέ- 
χον ήμικυκλικώς, άλλ’ οί πόδες τής Παναγίας εύρίσκονται επί τής αυ
τής σχεδόν γραμμής. ’Άν είς την μικράν αυτήν λεπτομέρειαν θελήσο-

*) Βλ. Α. Ξυγγόπουλον είς τά «Κρητικά Χρονικά» Α’, 1947, 478 καί 
πίν. ΚΕ\

*) Ξυγγόπουλος, ενθ’ άν. πίν. ΚΓ\
4) Αυτόθι πίν. ΚΣΤ’.
5) Άπεικόνισις έν Γ. Σωτηρίου, "Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Α

θηνών, έκδ. 2α, ’Αθήναι 1931, σ. 86, είκ. 36.
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μεν ν’ άναζητήσοομεν κάποιαν έξέλιξιν, θά πρέπη νά παραδεχθώμεν 
ότι δ Τζάνες εις την έξεταζομένην εικόνα συνεχίζει την παλαιάν αυστη
ρόν παράδοσιν, ενώ τό 1664 εις την εικόνα τοΰ Βυζαντινού Μουσείου) 
επηρεασμένος από την δυτικήν τέχνην, προσπαθεί νά είσαγάγη εις τό 
εργον του ρεαλιστικά στοιχεία. Τοϋτο δηλαδή θά έσήμαινεν on ή α
πασχολούσα ημάς είκών είναι προγενεστέρα τής τού 1664. Προκειμέ- 
νου όμως περί τού Τζάνε, τοιούτον συμπέρασμα δεν δύναται νά εύστα- 
θήση, διότι ό άγιογράφος ούτος καθ’ δλον τό μακρόν καλλιτεχνικόν 
του στάδιον, καί μάλιστα μετά τό 1640, κυμαίνεται μεταξύ τής αυστη
ρός παραδόσεως καί τής ίταλιζούσης ρεαλιστικής τέχνης, όπως καί ά'λ- 
λ,οτε εΐχομεν τήν ευκαιρίαν νά τονίσωμεν* 8.

’Ενδείξεις ασφαλέστεροι κάπως θά ήδύναντο νά προκυψουν από 
τήν τεχνοτροπίαν. ’Αλλά καί αυτή δεν έμεινε ποτέ σταθερά εις τό έρ- 
γον τού Τζάνε. Πάντως όμως καί από αυτήν δυνάμεθα νά συναγάγω- 
μεν μερικά χρήσιμα πορίσματα.

Είναι αξία ιδιαιτέρας προσοχής ή αδρά σχεδίασις τών πτυχών εις 
τήν ήμετέραν εικόνα καί ό απότομος αυτών φωτισμός μέ μεγάλα φω
τεινά επίπεδα μορφής γεωμετρικής. 'Ο τρόπος αυτός τής σχηματοποι
ημένης σχεδιάσεως καί τού φαττισμού τών πτυχών ενθυμίζει ζωηρώς 
τάς τοιχογραφίας τών μεγάλων Κρητών αγιογράφων τού 16ου αίώνος 
καί τάς εικόνας ωρισμένων ζωγράφων τού τέλους τού 16ου καί τών 
αρχών τού 17ου αίώνος πού μεταφέρουν εις τά φορητά των έργα τήν 
τεχνικήν τών τοιχογραφιών. Τήν αύστηράν αυτήν τεχνοτροπίαν τών 
πτυχώσεων έχρησιμοποίησεν δ Τζάνες είς μερικά από τά πρώτά του 
ακόμη έργα, δπως τό 1636 είς τον "Αγιον Σπυρίδωνα μετά σκηνών έκ 
τού βίου του τον άποκείμενον είς τό Μουσεΐον Correr τής Βενετίας 
μέ δλιγωτέραν δέ επιτυχίαν τό 1640 είς τον Ευαγγελισμόν μετά προ
φητών τού Kaiser - Friedrich Museum τού Βερολίνου8 καί τό 1644 
εις τήν Ρίζαν Ίεσσαί μετά τής Θεοτόκου μεταξύ τού Ιωακείμ καί τής 
"Αννας είς τό Κατάστημα τής 'Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας8. Ταυ- 
την συνεχίζει ακόμη τό 1660 είς τον 'Άγιον Άνδρέαν τής Συλλογής

8) Ξ υ γγ ό π ο u λ ο ς, ένθ’ άν. 469 κ. έξ.
’) Άπεικόνισις έν Ph. Schweinfurth, Geschichte der russischen 

Malerei im Mittelalter, Haag, 1930, σ. 402, είκ. 153. Ή χρονολογία, δπως 
είχε τήν καλωσύνην νά μέ πληροφόρηση ό κ. Χατζηδάκης, πού έξήτασε τήν 
εικόνα, δέν είναι απολύτως ασφαλής.

8) Είκών έν Ο. Wulff - ιιί. Alpatoff, Denkmaler der Ikonenma- 
lerei, Hellerau bei Dresden, 1925, σ. 237, είκ. 100.

8) W i 11 u m s e n, ένθ·5 άν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:02 EEST - 54.161.213.156



Κρητικά μελετήματα 321

Σταθάτου 10 * κατά τρόπον αρκετά άνάλογον προς τον επί της ήμετέρας 
εΐκόνος. Πολύ άργότερον, τό 1684, άνευρίσκομεν την τεχνοτροπίαν 
ταύτην εις εν από τά τελευταία έργα τοϋ άγιογράφου, την Παναγίαν 
Λαμποβίτισσαν τής Συλλογής Λοβέρδου Εις την εικόνα δμως αυτήν 
δεν υπάρχει τίποτε πλέον από την άδρότητα και τό σταθερόν σχέδιον 
τών παλαιών έργων τοΰ Τζάνε και μάλιστα τής εδώ άπασχολούσης 
ήμάς εΐκόνος.

'Ώστε από τον τρόπον τής σχεδιάσεως καί τοΰ ερωτισμού τών πτυ
χών θά ήδυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν την εικόνα εις την περίοδον τής 
ακμής καί τής πλήρους ώριμότητος τοΰ άγιογράφου. Αΰτη συνεπώς 
δεν δΰναται νά είναι παλαιοτέρα τοΰ 1644 περίπου ούτε καί ν’ άνήκη 
εις την τελευταίαν περίοδον τής καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας τοΰ Τζάνε.

Προκειμένου περί τών προσώπων καί τών γυμνών μερών τοΰ σώ
ματος εις τά έργα τοΰ Τζάνε ούτε δ τρόπος τοΰ φωτισμού ούτε ή δια
νομή τών φωτεινών καί τών σκιερών επιφανειών ούτε καί ή τονική 
σχέσις μεταξύ τής φωτεινής σαρκός καί τοΰ σκιαζομένου μέρους παρα
μένουν σταθερά. Πάντως ή κεφαλή τοΰ Φιλίππου έπι τής ήμετέρας εΐ
κόνος σχετίζεται στενοπατα, ως προς τον τρόπον τοΰ φωτισμού, πρός 
τήν από τοΰ 16[(>]3 ή 16[7]3 εικόνα τοΰ Αγίου Γοβδελαά τής Συλλο
γής Λαμπίκη, τώρα εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών, καθώς καί 
πρός τήν από τήν από τοΰ 1676 εικόνα τοΰ ίδιου αγίου εις τήν Συλ
λογήν Άρβανιτίδη 12. ’Επίσης ή Παναγία εις τήν υπό έξέτασιν εικόνα 
παρουσιάζει τον ’ίδιον περιωρισμένον φοηισμόν τοΰ προσοόπου καί 
τήν ιδίαν περίπου έντονον άντίθεσιν τών σκιερών καί τών φωτισμέ
νων μερών μέ τήν από τοΰ 1680 εικόνα τής Θεοτόκου βρεφοκρατοΰ- 
σης έν προτομή τόπου 'Οδηγητρίας τήν άποκειμένην εις τό Βυζαντι
νόν Μουσεΐον ’Αθηνών.

Μίαν τέλος ένδειξιν, αν και αυτήν δχι απολύτως ασφαλή, μάς πα
ρέχουν τά εγχάρακτα φυτικά κοσμήματα τά πληροΰντα τούς φωτοστε
φάνους τών τριών μορφών τής ήμετέρας εΐκόνος. Τούς διακόσμους αυ
τούς φωτοστεφάνους δεν εύρίσκομεν εις τά παλαιότερα έργα τοΰ Τζά
νε. Γούτους, εγώ τουλάχιστον, συνήντησα διά πρώτην φοράν εις τήν 
από τοΰ 1654 εικόνα τοΰ 'Αγίου Κυρίλλου, τήν προερχομένην από τον 
ναόν τών ‘Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου τής Κερκύρας καί άποκει-

|0) Α. Ξυγγοπούλου, Συλλογή Ελένης Α. Σταθάτου, Άθήναι, 1951, 
πίν. 10.

") Άπεικόνισις δχι καλή είς τήν Μεγάλην Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, 
τόμ. ΙΖ’, ο. 736.

*’) €Κρηιικά Χρονικά», Α’, 1947, πίν. ΚΣΤ*.
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μένην τώρα εις το Μουσεΐον τής πόλεως ταύτηςls, κατόπιν τό 1660 
είς τον "Αγιον Άνδρέαν τής Συλλογής Σταθάτου “, άργότερον δε εις 
πλεΐστα των έργων τοΰ Τζάνε, μέχρι καί τών τελευταίων, χωρίς βε
βαίως τοΰτο νά είναι κανών, διότι τίποτε δεν αποτελεί κανόνα εις την 
τέχνην τοΰ αγιογράφου τοΰτου.

Έξ δσων ανωτέρω έξετέθησαν προκύπτει τό συμπέρασμα δτι ή α* 
πασχολήσασα ημάς εικών τής Walters Art Gallery δεν θά ήδυνατο 
νά τοποθετηθή ούτε μεταξύ τών παλαιοτέρων έργων τοΰ Τζάνε ούτε 
μεταξύ τών τελευταίων. Τά άκρότατα χρονολογικά όρια, μεταξύ τών 
οποίων θά ήδυνάμεθα μέ κάποιαν πιθανότητα νά την τοποθετήσωμεν, 
θά ήσαν ίσως τά τής εικοσαετίας 1660 - 1680. Ή διαρκής αλλαγή τε
χνοτροπίας καί τεχνικής, ή αναδρομή εις τήν παλαιοτέραν του τέχνην 
καί ή απότομος στροφή προς τά δυτικά πρότυπα, τάς οποίας παρατη- 
ροΰμεν είς ιήν μακράν σταδιοδρομίαν τοΰ αγιογράφου τούτου μέ τήν 
άνήσυχον καλλιτεχνικήν ιδιοσυγκρασίαν, δεν επιτρέπουν άκριβεστέραν 
τοποθέτησιν τών αχρονολόγητων έργων του, δπως ή προκειμένη εικών.

2) ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ξυλόγλυπτον καί ζωγραφημένον. (Πίν 
ΛΑ')· “Οταν τό τρίπτυχον 15 είναι ανοικτόν, βλέπομεν είς τό μεσαιον 
φύλλον τήν πιστήν άναπαράστασιν ξυλογλύπτου τέμπλου τών μετά τήν 
άλωσιν χρόνων. Βλέπομεν τάς τρεις θύρας, τήν Ώραίαν Πύλην δηλα
δή καί τάς αμφοτέρωθεν εισόδους προς τήν Πρόθεσιν καί τό Διακο
νικόν. Επίσης παριστάνονται μέ πολλήν λεπτομέρειαν αί τέσσαρες δε- 
σποτικαί εικόνες έν προτομή, τοΰ Ίησοΰ, τής Θεοτόκου βρεφοκρατού- 
σης, τοΰ Προδρόμου, καθώς καί τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος κατά τό δε
ξιόν, ώς προς τον θεατήν, άκρον, ευδιάκριτου έκ τοΰ ψιαθίνου πίλου, 
τον όποιον είκονίζεται πάντοτε φέρων. 'Ο ζωγραφήσας τά τέσσαρα 
αυτά εικονίδια άντέστρεψε μόνον, κατά λάθος ασφαλώς, τήν θέσιν τών 
δύο ακραίων τοποθετήσας τον Πρόδρομον αριστερά, ενώ ή ορθή θέ- 
σις του είναι δεξιά, μετά τον Ίησοΰν, ΐνα σχηματισθή ούτω ή Δέησις 
(Θεοτόκος - Ίησοΰς - Πρόδρομος). 'Ο "Αγιος Σπυρίδων θά έπρεπεν 
ουτω νά εύρίσκεται κανονικώς είς τό αριστερόν άκρον, μετά τήν Θεο·? 
τόκον, δπου τίθεται πάντοτε ή εικών τοΰ αγίου, εις τιμήν τοΰ οποίου 
είναι αφιερωμένη ή εκκλησία. Άν λάβωμεν τοΰτο ύπ’ όψιν, θά κατα- 
λήξωμεν εις τό συμπέρασμα δτι ό ναός, τό τέμπλον τοΰ οποίου άναπα- 
ρίσταται ένταΰθα, ήτο αφιερωμένος είς τον "Αγιον Σπυρίδωνα. Κάτω

■■) ΆπεικονίσΟη ύπό I. Παπαδημητρίου εις τήν ’Αρχαιολογικήν 
’Εφημερίδα 1934 - 35, σ. 54, είκ. 23.

“) Ξυγ γοπο όλου, Συλλογή *Ε. Σταθάτου, πίν. 10.
,s) At διαστάσεις του δέν μοϋ είναι γνωστοί.
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ΓΙΙN. Λ'

Έμμ. Τζάνε, Ή Θεοτόκος μεταξύ τοϋ Προδρόμου καί τοϋ "Αγίου Φιλίππου. 
(Βαλτιμόρη. Walters Art Gallery)
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ΠΙΝ. ΛΑ

Τρίπτυχον ξυλόγλυπιον καί ζωγραφημενον. 
(Βαλτιμόρη. Walters Art Gahery).
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ΠIN ΛΒ'

Τό τμιπιυχον κλεισιόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:02 EEST - 54.161.213.156



Κρητικά μελετήματα 329

τών δεσποτικών εικόνων είναι σκαλισμένα καί διακοσμημένα τα θω
ράκια (ποδιές), χαρακτηριστικόν επίσης στοιχεΐον τών ξυλόγλυπτων 
τέμπλων τής μετά την άλωσιν περιόδου.

Εις τό άνω μέρος τοϋ τέμπλου εύρίσκεται κατάκοσμον έπιστΰλιον. 
εις τό όποιον, κάτωθεν τόξων βασταζομένων υπό κιονίσκων, είκονί- 
ζονται οί δώδεκα ’Απόστολοι έν προτομή. 'Η παράστασις αυτή τών 
δώδεκα ’Αποστόλων έστςαμμένων δλων προς τό κέντρον αποτελεί μέ
ρος τής μεγάλης λεγομένης Δεήσεως, τής οποίας τό μεσαΐον τμήμα α
παρτίζεται εκ τής καθαυτό Δεήσεως (Θεοτόκου - Ίησοΰ - Προδρόμου), 
πολλάκις δέ καί έκ τών δυο ’Αρχαγγέλων, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, πλαι- 
σιούντων τό κύριον τοΰτο θέμα τής Δεήσεως. Έπί τοϋ υπό έξέτασιν 
δμως τριπτύχου ό χώρος τοϋ επιστυλίου δεν έπήρκει διά τήν ζωγρά- 
φησιν καί τής καθαυτό Δεήσεως. Διά τοΰτο δέ αϋτη μετετέθη εις τό 
ύπεράνω τοϋ επιστυλίου αέτωμα, δπου πράγματι εύρίσκομεν εις τρία 
χωριστά εικονίδια τον Ίησοΰν έπί θρόνου, αριστερά τήν Θεοτόκον όρ- 
θίαν δεομένην καί δεξιά τόν Πρόδρομον πτερωτόν, ό'ρθιον επίσης καί 
δεόμενον. Ή μετάθεσις αυτή τής Δεήσεως εις τό αέτωμα, εις τήν ο
ποίαν έξηναγκάσθη ό τεχνίτης ελλείψει χώρου, εΐχεν ως αποτέλεσμα 
τήν παράλειψιν τής εις τήν θέσιν εκείνην, ΰπεράνω τοΰ επιστυλίου, 
άπεικονίσεως τοΰ ’Εσταυρωμένου μεταξύ τής Θεοτόκου καί τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, στοιχείου τυπικού είς τά ξυλόγλυπτα τέμπλα.

Ή ύπεράνω τοϋ τέμπλου είς τό έξεταζόμενον τρίπτυχον ήμικυκλι- 
κή κοιλότης νομίζω οτι εϊκονίζει, μέ αρκετήν βέβαια άφαίρεσιν, τήν 
κόγχην τοΰ Ίεροΰ. Είς τήν ύπόθεσιν αυτήν δέ οδηγεί ή κατά τάς γω
νίας παράστασις αριστερά μέν τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ, δεξιά δέ τής 
Θεοτόκου όρθιας, τών δύο δηλαδή μορφών πού απαρτίζουν τήν σκη
νήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ. Είναι γνωστόν δτι εις τάς μικράς μονόκλιτους 
βασιλικάς αί δύο ύπεράνω τής άψΐδος γωνίαι ή θέσεις πλησίον αυτών 
έξελέγοντο διά τήν άπεικόνισιν τών δύο προσώπων τοΰ Εύαγγελισμοΰ16 * 18.

Ή άνω τής κόγχης πλευρά φέρει πλουσίαν ξυλόγλυπτον φυτικήν 
διακόσμησιν, εις τήν οποίαν παρεμβάλλονται πινακίδια μέ εικόνας προ
φητών έν προτομή. Είς τό κεντρικόν τών πινακιδίων τούτων εΐκονί- 
ζεται ή Άνάστασις μέ τόν Ίησοΰν έξερχόμενον τοΰ τάφου.

16) Διά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. προχείρως Σ. Πελεκάν ίδου, 
Καστοριά, I, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι. Πίνακες, Θεσσαλονίκη, 1953, πίν, 46.
Γ. Σωτηρίου είς τήν «’Επετηρίδα τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», 2, 
1925, σ. 251, είκ. 10 καί σ. 247, είκ. 8 ("Ομορφη Εκκλησία Αίγίνης), G. 
Millet. Recherches sur Γ iconographie de 1’ Evangile, Paris, 1916, a. 
74, είκ. 16 ("Αγιος Χριστός Βέροιας). Διά τήν μετά τήν άλωσιν περίοδον βλ.
προχείρως Πελεκανίδην, ένθ’ άν. πίν. 173, 182.
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Κάτω τέλος τοΰ κεντρικού φύλλου τού τριπτύχου επαναλαμβάνεται 
ή ξυλόγλυπτος διακόσμησις μέ παραστάσεις σφιγγών κστά τά άκρα, είς 
δέ τό μέσον ενός Χερουβείμ, κάτω τού οποίου ύπίρχει πιθανώς οίκό- 
σημον, λίαν δμως δυσδιάκριτον.

Είς την εσωτερικήν πλευράν τών δύο πλαγίων φύλλων τοΰ τριπτύ- 
χου είκονίζονται, κάτα) από τόξα βασταζόμενα υπό κιονίσκων, δέκα 
σκηναί τοΰ Δωδεκαόρτου. Είς τό αριστερόν δηλαδή, ως προς τον θεα
τήν, φύλλον παρίστανται ή Γέννηοις τοΰ Χριστοΰ, ή Βάπτισις, ή 'Υ
παπαντή, ή Έγερσις τοΰ Λαζάρου καί ή Βαϊοφόρος, είς δέ τό δεξιόν 
ή Μεταμόρφωσις, ή Σταύρωσις, ό Ενταφιασμός τοΰ Χριστού, ή Ά· 
νάληψις καί ή Πεντηκοστή.

Οΰτω, προστιθεμένων είς τάς δέκα αύτάς σκηνάς τών δύο επί τοΰ 
μεσαίου φύλλου, δηλαδή τοΰ Ευαγγελισμού καί τής Άναστάσεως, α
παρτίζεται πλήρες τό Δωδεκάορτον, τό όποιον είς τάς εκκλησίας τών 
μετά τήν άλωσιν χρόνων τίθεται συνήθως εις τό άνω μέρος τοΰ τέμ
πλου, χωρίς βεβαίως ν’ αποκλείεται ή ζωγράφησίς του εις τήν καμά
ραν ή είς τούς τοίχους τοΰ ναοΰ.

Έπΐ τοΰ προκειμένου δμως παρατηρεΐται μικρά παρέκκλισις από 
τήν κανονικήν σύνθεσιν τοΰ Δωδεκαόρτου. 'Ο τεχνίτης δηλαδή παρέ- 
λειψεν, άγνωστον διά ποιον λόγον, τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, άντ’ 
αυτής δέ έζωγράφησε τον Ενταφιασμόν τοΰ Χριστού, σκηνήν δηλαδή 
μή αποτελούσαν μέρος τοΰ Δωδεκαόρτου.

Τήν έντύπωσιν τοΰ εσωτερικού εκκλησίας, τήν οποίαν προσεπάθη- 
σεν ό τεχνίτης νά δώση είς τό τρίπτυχον, ενισχύει ή παράστασις τών 
δύο ’Αρχαγγέλων είς τήν εξωτερικήν επιφάνειαν τών δύο πλαγίων 
φύλλων (Πίν. ΛΒ'). Τούτων ό επί τοΰ αριστερού φύλλου εϊκονίζεται 
μέ θώρακα καί μέ τό ξίφος γυμνόν είς τήν δεξιάν. Είναι πιθανοότατα 
ό Μιχαήλ, δπως δύναται νά πείση ή παραβολή, μεταξύ άλλων, προς 
τήν τοιχογραφίαν τοΰ Καθολικού τής άγιορειτικής Μονής Δοχειαρίου ,7. 
‘Ο επί τοΰ δεξιού φύλλου ’Αρχάγγελος, τον όποιον ό άγιογράφος έξ 
αβλεψίας παρέστησεν ύψηλότερον τοΰ αντιστοίχου, είναι πιθανώτατα 
ό Γαβριήλ. Φέρει ούτος διπλοΰν χιτώνα καί έπ’ αύτοΰ μανδύαν πορ- 
πούμενον προ τοΰ στήθους. Είς τήν δεξιάν κρατεί δόρυ, εις δέ τήν 
ιίριστεράν εΐλητάριον ανοικτόν μέ τήν εξής επιγραφήν:

«Ταξιάρχος | πέλω γάρ \ Θ(εο)ν τοΰ ζόν | τος λαμπρός. | Εΐοηλ- 
ϋε 19 ό | καϋαρώς βι \ όσας. "Η δλ κ(α'ι) παρέδραμες | τ(ήν) σοφρο- 
οή j νην».

”) G. Millet, Monuments de Γ Athos. I. Les peintures, Paris, 
1927, πίν. 239. 3.

**) Άντΐ εϊσελθε.
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Οί δύο ’Αρχάγγελοι μέ στολήν συνήθως στρατιωτικήν εϊκονίζον- 
ται, κατά τους μετά τήν άλωσιν ιδίως χρόνους, εκατέρωθεν τής εισό
δου τοϋ ναοϋ, ως επί τό πλεΐστον εις τό εσωτερικόν μέρος Ι9. Τήν θέ- 
σιν δέ αυτήν ορίζει και ή Ερμηνεία των ζωγράφων20. “Οσον άφορΰί 
τό είλητάριον μέ τό επίγραμμα, εις τό όποιον 6 ’Αρχάγγελος εμφανί
ζεται ως ό φρουρός τής θύρας τοΰ ναού, τούτο συνήθως κρατεί ό Μι
χαήλ, ό όποιος εις τό Καθολικόν τής Μονής Δοχειαρίου, δπως καί εις 
άλλα μνημεία, φέρει τό επίθετον ό Φύλαξ21. Εις τάς χεΐρας δέ αυτού 
τοποθετεί τό «χαρτί» μέ τό επίγραμμα περιεχομένου άναλόγου προς 
τό επί τού ήμετέρου τριπτύχου καί ή Ερμηνεία22. 'Ο άγιογράφος λοι
πόν ό έκτελέσας τό τρίπτυχον παρεξέκλινε καί εδώ τής παραδόσεως εξ 
άγνοιας ίσως. 'Οπωσδήποτε όμως βέβαιον είναι δτι αντέγραψε τούς 
δύο ’Αρχαγγέλους από τάς τοιχογραφίας πού θά εύρίσκοντο εκατέρω
θεν τής εισόδου τού ναού, τον όποιον άναπαριστμ κατά τινα τρόπον 
μικρογραφικώς ε’ις τό υπό μελέτην τρίπτυχον.

Ή τέχνη τών επί τοΰ τριπτύχου ζωγραφημένων μορφών, δπως καί 
τών σκηνών τού Δωδεκαόρτου, δεικνύει καταφανή προσκόλλησιν τοΰ 
άγιογράφου είς τήν παλαιάν ορθόδοξον παράδοσιν, τήν όποιαν δμως 
οΰτος δχι σπανίως παρανοεΐ. ’Αλλά υπάρχουν καί μερικαί σκηναί τού 
Δωδεκαόρτου, δπως ή Γέννησις τού Χριστού, ή 'Υπαπαντή, ό ’Εντα
φιασμός τού ’Ιησού, είς τάς όποιας είναι λίαν αισθητή ή ισχυρά δυ
τική επίδρασις.

Διά τήν χρονολόγησιν τοΰ τριπτύχου μίαν αρκετά ασφαλή ένδειξιν 
μάς παρέχει ή παράστασις τής Άναστάσεως μέ τον Ίησοΰν έξερχόμε- 
νον τού τάφου. 'Ο δυτικός οΰτος τύπος τής Άναστάσεως είσάγεται 
είς τήν ορθόδοξον εικονογραφίαν κατά τά μέσα περίπου τοΰ 17ου αί- 
ώνος. Εισηγητής δέ αυτού είναι ίσως, κατά τήν πιθανήν εικασίαν τού 
κ. Μ. Χατζηδάκη, ό γνωστός άγιογράφος Ήλίας Μόσκος2*. Τήν υπο
γραφήν πράγματι αυτού φέρει ή παλαιοτάτη, μέχρι τούδε τουλάχιστον 
γνωστή, παράστασις τού θέματος είς τήν από τού 1657 εικόνα τού 
Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών24.

1!>) "Οπως π. χ. είς τήν Μονήν Δοχειαρίου. Βλ. Millet, ένΟ’ άν.
,0) Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοποΰ- 

λου - Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, 219.
2|) Millet, ενθ·’ άν.
22) Ερμηνεία, ενθ’ άν. 219, 231, 283.
2ί) Μ. X α τ ζ η δ ά κ η ς, είς τό περιοδ. «Ζυγός», έτ. Α', άριθ. 6 {’Απρίλιος 

1956), 16.
*4) ’Απεικόνισις υπό Χατζηδάκη, ενθ’ άν. καί έν Ν. Κ άλογε ρο- 

πούλου, Μεταβυζαντινή καί νεοελληνική τέχνη, ’Αθήναι, 1925, πίν. έναντι 
α. 80.
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Κατά ταΰτα, to απασχολούν ημάς τρίπτυχον δεν δύναται να είναι 
παλαιότερον τών μέσων τοΰ 17°ν αίώνος. Έν τοΰτοις ή δχι πολύ επι
μελής έκτέλεσις τών εικονιδίων αναγκάζει ημάς νά κατέλθωμεν μέχρι 
τοΰ τέλους τοΰ 17ου ή πιθανώτερον μέχρι τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 
18ου αίώνος.

Ή δλη, πολλάκις άδεξία, αντιγραφή παλαιών καλών προτύπων, τήν 
οποίαν δεικνύουν τα εικονίδια τά κοσμοΰντα τό τρίπτυχον, παρου
σιάζει δχι δλίγας ομοιότητας προς τήν άνισον καί πολλάκις αμελή τέ
χνην τοΰ άγιογράφου Ίωάννου Μόσκου, έργασθέντος, όπως δεικνύουν 
τά μέχρι τοΰδε γνωστά χρονολογημένα έργα του, μεταξύ τοΰ 1680 και 
τοΰ 1714. Δέν θά ήτο ίσως πολύ άπίθανον νά προσθέσωμεν και τό 
τρίπτυχον τοΰτο εις τά έργα τοΰ Ίωάννου Μόσκου.

Τό απασχόλησαν ημάς τρίπτυχον δέν είναι βεβαίως έργον εξαιρετι
κής τέχνης. Παρουσιάζει δμως πολύ ενδιαφέρον διά τό μοναδικόν, 
καθ’ δσον γνωρίζω, θέμα τοΰ μεσαίου φύλλου, τήν αρκετά πιστήν δη
λαδή άναπαράστασιν τοΰ τέμπλου εκκλησίας. Ό παραγγείλας εϊς τον 
ξυλογλύπτην καί εις τον ζωγράφον τό τρίπτυχον ήθέλησε, φαίνεται, ν’ 
άναπαρασταθή εις αυτό μικρογραφικώς τό εσωτερικόν τοΰ ιδιοκτήτου 
ίσως ναοΰ του. Ό ναός δέ αυτός ανήκε πιθανώς, αν κρίνωμεν από τό 
δυσδιάκριτον οίκόσημον εις τό κάτω μέρος τοΰ κεντρικοΰ φύλλου, εις 
εύγενή 'Έλληνα βενετοκρατουμένης περιοχής, τής Κρήτης ή τών Ίο- 
νίων νήσων, δπου, ως γνωστόν, αί αρχοντικοί οϊκογένειαι ειχον ιδιο
κτήτους, μικράς κατά τό πλεΐστον, εκκλησίας. ”Αν δέ έχωμεν ύπ’ δψει 
δτι εις τό τέμπλον τό άναπαριστώμενον εις τό τρίπτυχον εύρίσκεται ή 
ε’ικών τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, θά ήδυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις τήν 
αρκετά βάσιμον γνώμην, ως καί ανωτέρω ε’ίπομεν, δτι εις τον άγιον 
αύτόν ήτο αφιερωμένος ό ναός, τοΰ οποίου τό τέμπλον μάς διέσωσεν 
εις μικρογραφικήν άναπαράστασιν τό άπασχολήσαν ημάς τρίπτυχον.

Β'. ΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Πεντηκονταετία σχεδόν παρήλθεν άφ’ δτου ό Νικόλαος Πολίτης, 
ασχολούμενος μέ τον Έρωτόκριτον, έπέστησε τήν προσοχήν τών μελε
τητών επί τών μικρογραφιών τοΰ κώδικος Harley 5644 τοΰ άποκει- 
μένου εις τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου τοΰ Λονδίνου 
καί γραφέντος τό 1710, παρατηρών δτι «αί τοΰ χειρογράφου ίστορίαι» 
είναι «πολύτιμον μνημεΐον τής κοσμικής γραφικής παρ’ ήμΐν κατά 
τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αίώνος, άξιαι δέ σπουδής καί από άπόψεως τής σχέ-
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