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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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σεως αυτών προς την ξένην τέχνην και προς τά ιστορημένα βυζαντινά 
χειρόγραφα»1. Αί δυο όμως μικρογραφία!, τάς οποίας παρέθεσεν εις 
τό άρθρον του εκείνο ό Πολίτης (σ. 64 και 65), και αί οκτώ πού συ
νοδεύουν την κατά τό 1915 γενομένην κριτικήν έκδοσιν τοΰ ποιήματος 
υπό τοΰ άειμνήστου Στ. Ξανθουδίδου, ήσαν πολύ δλίγαι διά νά βασι- 
σθή έπ’ αυτών αξία λόγου μελέτη περί τής τέχνης καί περί τών πηγών 
πού έχρησιμοποίησεν ό άγνωστος ζωγράφος διά την δημιουργίαν τής 
εκτεταμένης αυτής είκονογραφήσεως.

’Ήδη, μετά την πλήρη δημοσίευσιν τών μικρογραφιών τοΰ χειρο
γράφου τούτου υπό τοΰ κ. Β. Λαούρδα2, δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν 
σαφή ιδέαν τής όλης είκονογραφήσεως τοΰ κώδικος καί νά έξετάσωμεν 
μερικά από τά προβλήματα, τά όποια αυτή παρουσιάζει.

Κατ’ αρχήν πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι ή είκονογράφησις αυτή 
έχει γίνη υπό ζωγράφου βαθύτατα επηρεασμένου από τήν Ιταλικήν, 
καί μάλιστα τήν βενετικήν τέχνην. Αί πανοπλίαι καί αί ένδυμασίαι τών 
άνδρών, ιδιαιτέρως δε αί ένδυμασίαι τών γυναικών, είναι σχεδόν ό- 
μοιαι μέ έκείνας πού βλέπομεν εις τούς πίνακας τών Βενετών ζωγρά
φων, όπως είναι γνησίως βενετική καί ή μορφή τών οικοδομημάτων, 
τών επίπλων κ.λ.π.

Ό είκονογραφήσας τον κώδικα ήτο "Ελλην ή ’Ιταλός ; Ό κ. Λα- 
ούρδας τόν θεωρεί προφανώς ’Ιταλόν8. Εις τό συμπέρασμα τοΰτο τον 
ήγαγε ίσως τό γεγονός, ότι εις τέσσαρας από τάς μικρογραφίας ανα
γράφεται τό όνομα τοΰ είκονιζομένου καί ιταλιστί *. Τοΰτο όμως δεν 
είναι,'κατά τήν γνώμην μου, επαρκής λόγος νά θεωρήσωμεν τόν μι- 
κρογράφον ’Ιταλόν. Αί ίταλικαί αύταί έπιγραφαί τών τεσσάρων μικρο
γραφιών απλώς μεταφράζουν, καί μάλιστα κατά τρόπον όχι ορθόν, τάς 
ύπαρχούσας έκτενεστέρας ελληνικός ερμηνείας. Νομίζω ότι αί Ιταλι
κοί αύταί έπιγραφαί έτέθησαν έκ τών υστέρων, άγνωστον διά τίνα 
λόγον.

Ό εκτελέσας τάς μικρογραφίας ήτο άναμφιβόλως "Ελλην. Τό ότι 
ή τέχνη του είναι καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ιταλική εξηγείται ευκόλως, 
αν λάβωμεν ύπ’ όψιν τάς πολυτίμους διαπιστώσεις τοΰ Ξανθουδίδου. 
Ούτος πράγματι απέδειξε κατά τρόπον, νομίζω, άναμφισβήτητον, ότι 
ό κώδιξ εγράφη εις τήν Επτάνησον καί μάλιστα εις τήν Ζάκυνθον

‘) ΙΙεριοδ. «Λαογραφιά», 1, 1909, 69.
2) Περιοδ. «Κρητικά Χρονικά», 6, 1952, 299 κ. έξ. πίν. ΚΔ'—ΝΔ'.
*) Ένδ·· άν. 300.
4) ’Ένθ' άν. σ. 305, άριθ. 20, 21, 23, 25 καί πίν. ΚΗ'. 20, ΚΘ'. 21, 23, 

Λ'. 25.
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υπό Ζακυνθίου 5. Ή τέχνη τής Ζακύνθου άρχομένου τοϋ 18ου αίώνος 
εμφανίζεται, ως γνωστόν, απολύτως σχεδόν έξιταλισμένη. Εις τοϋτο 
δέ συνετέλεσεν όχι ολίγον 6 Παναγιώτης Δοξαρας, 6 όποιος έπιστρέ- 
φων έξ "Ιταλίας περί τό 1700 εις την Ζάκυνθον, διαδίδει εκεί τήν έξ- 
ιταλισμένην δι’ ελαιογραφίας ζωγραφικήν και διά των πινάκων του, 
άλλα καί διά τής μεταφράσεως τοΰ έργου τοϋ Λεονάρδου da Vinci, 
Trattato della pittura, τής οποίας σώζονται ώς γνωστόν, δύο αύιό- 
γραφοι κώδικες των ετών 1720 καί 1724", όπως τέλος καί διά τοϋ 
κατά τό 1726 συγγραφέντος πρωτοτύπου έργου του Περί ζωγραφιάς, 
τό όποιον προ πολλοϋ έχει έκδοθή υπό τοϋ Σ. Λάμπρου1.

Τό καλλιτεχνικόν συνεπώς περιβάλλον, εντός τοϋ οποίου εΐκονογρα· 
φήθη ό κώδιξ τοϋ Έρωτοκρίτου, ήτο εντελώς σχεδόν εξιταλισμένον. 
Οϋτω ούδέν, νομίζω, υπάρχει κώλυμα εις τό νά παραδεχθώμεν ότι ό 
έκτελέσας τάς μικρογραφίας τοϋ κώδικος ήτο ασφαλώς Έλλην καί δτι 
άνήκεν είς τήν ομάδα τών Ζακυνθίων ζωγράφων τών άσκούντων τήν 
έξιταλισμένην τέχνην, τήν οποίαν διά τών ζωγραφικών του έργων καί 
διά τών συγγραφών του ένίσχυεν ό Παναγιώτης Δοξαρας.

'Ο άγνωστος τεχνίτης τοΰ κώδικος τοΰ Λονδίνου ήσκει ασφαλώς 
καί τήν αγιογραφίαν. Τοϋτο προκύπτει από σειράν ολόκληρον μικρο
γραφιών τοΰ χειρογράφου, αί όποΐαι άναμφισβητήτως εμπνέονται από 
λίαν συνήθεις θρησκευτικός συνθέσεις

’Ήδη ό Ξανθουδίδης, προκειμένου περί τής μικρογραφίας τής ει- 
κονιζούσης τήν γέννησιν τής Άρετούσας (ΚΑ'. 2)8, ειχεν ορθότατα 
παρατηρήσει δτι αίίτη «φαίνεται ποιηθεΐσα κατ’ άπομίμησιν τής Γεν- 
νήσεως τοΰ Χριστοϋ»9. Καί ή μέν παρομοίωσις προς τήν Γέννησιν 
τοϋ Χριστοϋ οφείλεται άναμφιβόλως είς μνημονικόν λάθος, διότι ή μι
κρογραφία σχετίζεται πρός παραστάσεις τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου, ή 
διαπίστωσις δμως τής σχέσεως τής μικρογραφίας πρός θρησκευτικήν 
παράστασιν δεικνύει τήν όξεϊαν παρατηρητικότητα τοϋ συφοϋ εκδότου 
τοΰ Έρωτοκρίτου. Ή μικρογραφία πράγματι τής γεννήσεως τής Ά-

8) Βιτζέντζου Κολάρου, Έρωτόκριτος. "Εκδοσις κριτική,., υπό 
Σ. Ξανθουδίδου, "Ηράκλειον, 1916. Εισαγωγή, σελ. XVI, XVIII.

*) Βλ. προχείρως «Ν, Έλληνομνήμονα», 9, 1912, 268 κ. εξ.
βΠαναγιώτου Δοξαρά, Περί ζωγραφιάς... ύπό Σ. Λάμπρου, Ά- 

ίΐήναι, 1871.
9) Αί παραπομπαί γίνονται είς τήν εκδοσιν Λαούρδα. Μέ γράμματα ση- 

μειοϋται ό πίναξ τών «Κρητικών Χρονικών>, ό δέ άριθμός είναι ό αΰξων τής 
μικρογραφίας.

8) Ξανθουδίδης, ένθ’ άν. σ. 747, άριθ. 2. Λαούρδα ς, ένθ’ άν. σ. 
302, άριθ. 2.
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ρετούσας, δπως καί ή μικρογραφία ΚΖ'. 14, απορρέουν από παραστά
σεις τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου10.

Αί μικρογραφίαι όμως τοΰ χειρογράφου τοΰ Έρωτοκρίτου αί σχε. 
τιζόμεναι προς θρησκευτικός παραστάσεις δεν περιορίζονται εις τάς 
δυο μόνον μνημονευθείσας. Αΰται εινσι πολύ περισσότεραι.

Οΰτω αί μικρογραφίαι ΚΣΤ'. 11 καί ΜΑ'. 69 απορρέουν έκ πα
ραστάσεων τής Συναντήσεως τής Θεοτόκου μέ την Ελισάβετ, θέματος, 
τό όποιον εικονογραφεί, ώς γνωστόν, καί τον δον οίκον τοΰ Άκαθί- 
σιου ΰμνου (Έχουσα ή αγία κλπ.) “. δπως επίσης ή μικρογραφία Ν'. 
106 αντιστοιχεί προς την άπεικόνισιν τοΰ 6ου οίκου τοΰ Ακαθίστου 
(Ζάλην ένδοθεν έχων κλπ.)13.

Αί πολυάριθμοι μικρογραφίαι αί είκονίζουσαι τούς πολεμιστάς 
τούς μέλλοντας νά λάβουν μέρος είς τό κονταροκτύπημα ΚΖ'. 16 — 
ΑΑ'. 29 προέρχονται άναμφιβόλως από τάς παραστάσεις των εφίππων 
στρατιωτικών αγίων, τούς οποίους μέ τόσην αγάπην εζωγράφησαν καί 
οί βυζαντινοί καί οϊ μετά την άλωσιν άγιογράφοι.

Όμοίως θρησκευτικόν είναι καί τό πρότυπον των δύο εφίππων, 
τοΰ Έρωτοκρίτου καί τοΰ Πολυδώρου, είς την μικρογραφίαν ΚΣΤ'. 
12, ή οποία ενθυμίζει άναλόγους παραστάσεις τοΰ Αγίου Δημητρίου 
καί τοΰ ‘Αγίου Γεωργίου εφίππων13.

Πολλά επίσης στοιχεία έλαβεν ό τεχνίτης των μικρογραφιών από 
παραστάσεις μαρτυρίων αγίων. ’Από τοιαΰτα ασφαλώς πρότυπα προ
έρχονται, μεταξύ άλλων, αί μικρογραφίαι ΜΘ'. 101—Ν'. 105,4. Χα-

,0) Βλ. προχείρως τήν από τοΰ 1674 εικόνα τοΰ Βίκτωρος είς τήν Συλλο
γήν Σταθ-άτου: Α. Ξυγγοπούλου, Συλλογή Σταβ-άτου, πίν. 11.

“) Βλ. προχείρως τήν άπό τοΰ 1536 τοιχογραφίαν τής Μολυβοκκλησιας 
είς τό “Αγιον “Ορος: Millet, Monuments de Γ Athos. πίν. 155. 1. Άνω
σειρά, δεύτερα είκών έξ αριστερών.

1 *) Μολυβοκκλησιά : Millet, ενθ·’άν. πίν. 155. 1. “Ανω σειρά, τρίτη εί
κών έξ αριστερών.

,s) Βλ. τήν τοιχογραφίαν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης : Γ. καί Μ> 
Σωτηρίου, Ή Βασιλική τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Άθήναι, 
1952, Λεύκωμα, πίν. 93α. Πολύ ανάλογος είναι καί ή παράστασις τών 'Αγίων 
Σέργιου καί Βάκχου εφίππων είς εικόνα τής Μονής Σινά : Γ. καί Μ. Σωτη
ρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, I (Πίνακες), Άθήναι, 1956, πίν. 185. Σχετι
κή κάπως είναι επίσης καί ή είκών τοΰ Μ. Δαμασκηνού μέ τούς τέσσαρας 
στρατιωτικούς αγίους είς τήν Συλλ. Σταθάτου : Ξυγγοπούλου, Συλλογή 
ΣταΟάτου, πίν. 2.

“) Πρβ. προχείρως μερικός άπό τάς σκηνάς, ιδίως τήν είς τήν άριστεράν 
κάτω γωνίαν, πού έζωγράφισεν δ Κωνσταντίνος Τζάνες είς τήν εικόνα τής 
'Αγίας Αικατερίνης τοΰ Μουσείου Μπενάκη : Α. Ξυγγοπούλου, Μουσεΐογ 
Μπενάκη. Κατάλογος τών εικόνων, Άθήναι, 1936, πίν. 23.
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ρακτηριστική επί τοΰ προκειμένου είναι ή μικρογραφία ΛΣΤ'. 51 ή 
είκονίζουσα την Άρετούσαν προ τοϋ επί τοϋ θρόνου καθημένου πα- 
τρός της. Αϋτη έμπνέεται άναμφιβόλως από παράστασιν μάρτυρος προ 
τοϋ δικαστοϋ. Τό ίδιον ακριβώς σχήμα εχρησιμοποίησε τό 1711 καί ό 
Διονύσιος, 6 συγγραφεϋς τής περίφημου Ερμηνείας τών ζωγράφων, 
είς τήν τοιχογραφίαν τοϋ ναΐσκου τοϋ Κελλίου του τοϋ σωζομένου εις 
τάς Καρυάς τοϋ 'Αγίου ’Όρους, διά νά παραστήση τον "Αγιον Ίωάν- 
νην τον Πρόδρομον έλέγχοντα τον Ήρώδην'5. Δυναται, νομίζω, νά 
θεωρηθή βέβαιον δτι καί ό Διονύσιος καί ό άγνωστος μικρογράφος 
τοϋ κώδικος τοϋ Έρωτοκρίτου ήντλησαν από κοινόν παλαιότερον πρό
τυπον.

Παραλείπων άλλα παραδείγματα, τα όποια θά ήδύνατό τις νά εδρη 
έξετάζων μετά προσοχής τάς μικρογραφίας τοϋ χειρογράφου, έρχομαι 
εις έν τελευταιον. Πρόκειται περί τής μικρογραφίας ποί: κλείει τήν ει
κονογράφησή τοϋ κώδικος καί ή οποία είκονίζει τον Ρήγαν στέφοντα 
τον Έρωτόκριτον βασιλέα (ΝΔ' 121). Αΰτη αντιγράφει εικόνα παρι- 
στάνουσαν τήν Στέψιν τής Θεοτόκου. Γό είκονογραφικόν τοϋτο θέμα* 
άγνωστον εις τήν ορθόδοξον αγιογραφίαν, είναι συνηθέστατον εις τήν 
Καθολικήν Εκκλησίαν, αν καί υπάρχουν μερικά αύτοϋ παραδείγματα 
ποιηθέντα υπό 'Ελλήνων ζωγράφων είς τήν Βενετίαν, αλλά κατά πα
ραγγελίαν καί προς χρήσιν Βενετών ,e. Τό πρότυπον τοϋ έκτελέσαντος 
τήν μικρογραφίαν θά ήτο άνάλογον προς τό από τοϋ τέλους τοϋ 13ου 
αίώνος ψηφιδωτόν τοϋ ’Ιακώβου Torriti είς τήν αψίδα τής Santa 
Maria Maggiore τής Ρώμης". 'Ο μικρογράφος δμως τοϋ κώδικος θά 
είχε μάλλον προ οφθαλμών εικόνα ποιηθεΐσαν υπό "Ελληνος είς τήν 
Βενετίαν προς χρήσιν Βενετοΰ. Γοιαϋται δε εικόνες δεν θά ήσαν βε
βαίως σπάνιαι είς τήν βενετοκρατουμένην Ζάκυνθον.

Έκ τών ανωτέρω πσρατεθέντων ολίγων παραδειγμάτων έγινε, νο
μίζω, σαφές δτι ό ζωγράφος τών μικρογραφιών τοΰ κώδικος τοϋ Λον
δίνου ήτο καί άγιογράφος άντλήσας από τήν θρησκευτικήν εικονογρα
φίαν πολλά θέματα, τά όποια μέ μικράς μεταβολάς έχρησιμοποίησεν 
είς τήν είκονογράφησιν σειράς δλης σκηνών τοϋ Έρωτοκρίτου.

Ή διαπίστωσις τέλος αυτή, δτι ό κοσμήσας τον κώδικα ήτο άγιο-

“) Είκών έν R. By roti · D. ϊ a 1 bο t R i c e, The Birth of Western 
Painting, London, 1930, πίν. 28. Ή πρώτη σκηνή έξ αριστερών.

1β) Βλ. π. χ. τό μικρόν τρίπτυχον της Πινακοθήκης τοΰ Βατικανού προ- 
χείρως παρά S. Β e 11 i n i, La pittura cretese - veneziana e i Madonneri, 
Padova, 1933, πίν. XXII.

") Είκών προχείρως έν Κ. Κ tins tie, Ikonographie der christlichen 
Kunst, I, Freiburg im Breisgau, 1928, a. 577, είκ. 324.
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γράφος, ενισχύει, νομίζω, την γνώμην ημών, ότι ουτος ήτο Έλλην. 
Ζωγράφος ’Ιταλός δεν ήτο δυνατόν νά έχη τοιαύτην γνώσιν τής θρη
σκευτικής ορθοδόξου αγιογραφίας.

Τό παράδειγμα άγιογράφου είκονογραφοϋντος κείμενον μή θρη
σκευτικόν δεν είναι μοναδικόν. ’Ήδη πολύ προ τοϋ αγνώστου ζωγρά
φου τών εικόνων τοϋ Έρωτοκρίτου ό Κρής άγιογράφος Γεώργιος 
Κλόντζας, γνωστός κυρίως από τα θρησκευτικά ζωγραφικά του έργα18, 
έκόσμησε τό 1590 μέ συνθέσεις διά γραφίδος χαρακτήρος εντελώς Ιτα
λικό ϋ τόν κώδικα 22 class. VII τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής Βε
νετίας περιέχοντα κείμενα μή θρησκευτικά 19.

Αί μικρογραφίαι όμως τοϋ κώδικος τοϋ Έρωτοκρίτου αί προερ
χόμενοι από συνθέσεις θρησκευτικός αποτελούν μικρόν μέρος τής δλης 
αΰτοϋ εϊκονογραφήσεως. 'Υπάρχουν πράγματι εις τό χειρόγραφον πο
λυάριθμοι συνθέσεις δημιουργηθεΐσαι εϊδικώς διά τό ποίημα, όπως 
π. χ. αί ΚΔ'. 4, ΚΕ'. 5- 7, ΛΑ'. 30, επίσης αί άναφερόμεναι εις 
τάς διαφόρους φάσεις τοϋ κονταροκτυπήματος (ΛΑ'. 31 - ΛΕ'. 46), αί 
ΛΕ'. 47, ΛΖ'. 53, 54, αί σκηναί τοϋ πολέμου εναντίον τοϋ Βασιλέως 
τών Βλάχων τοϋ ε’ισβαλόντος εϊς τήν χώραν τοϋ Ρήγα τών ’Αθηνών 
(ΜΑ'. 71 κ. έξ.) και άλλαι ακόμη. Αί συνθέσεις αύταί εδημιουργήθη- 
σαν άναμφιβόλως υπό τοϋ κοσμήσαντος τόν κώδικα, ό όποιος ήκολού- 
θησε κατά πόδας τό κείμενον τοϋ ποιήματος, ίσως δ'μως και υπό τοϋ 
εκτελέσαντος τό πρωτότυπον πού έχρησιμοποίησεν ουτος.

'Υπάρχει δμως καί μία τρίτη κατηγορία μικρογραφιών, αί όποΐαι 
παρουσιάζουν ιδιαίτερον δλως ενδιαφέρον. Πολυάριθμοι δηλαδή μι- 
κρογραφίαι δεικνύουν ίδιάζοντα εντελώς τρόπον παραστάσεως τών οι
κοδομημάτων τών άποτελοΰντων τό βάθος τής συνθέσεως καί προ τών 
οποίων εϊκονίζονται αί μορφαί. Τοιαΰται, μεταξύ άλλων, είναι αί ΚΔ' 
3, ΚΣΤ'. 9 - 11, ΛΕ'. 48 - ΛΣΤ'. 52, ΛΖ'. 55, ΛΗ'. 57, 60, ΛΘ'. 
61-ΜΑ'. 70, MB'. 73, ΜΓ'. 80, ΜΔ'. 81, ΜΗ'. 98 - 100, ΜΘ'. 
104, Ν'. 107, 108, ΝΒ'. 113.

Εις τάς μικρογραφίας ταύτας τα οικοδομήματα δεν εϊκονίζονται 
εϊς διαγώνιον προοπτικήν γραμμήν προχωρούσαν προς τό βάθος. Εϊς 
ταύτας τό βάθος άποτελεΐται κατά τό πλεΐστον από τοίχον παράλληλον 
προς τήν γραμμήν τοϋ εδάφους, ό όποιος κοσμείται με άρχιτεκτονή-

'*) ’Αναγραφήν τών θρησκευτικών έργων τοϋ Κλόντζα, αρκετά ελλιπή, 
βλ. έν Δ. Σισιλιάνου "Ελληνες άγιογράφοι μετά τήν άλωσιν, Άθήναι, 
1935, 110 κ. έξ.

1Β) Περί τοϋ κώδικος καί τών εικόνων του βλ. «Ν. Έλληνομνήμονα», 12, 
1915,41 κ έξ. καί Β. Λ α ο ύ ρ δ α ν εις τά «Κρητικά Χρονικά», 5,1951, 231 κ.έξ.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 22
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ματα τύπου καθαρώς Ιταλικού. Προ τοΰ τοίχου δέ τοΰτου κινούνται 
ui μορφαί.

'Ο τρόπος ουτος πσραστάσεως τού βάθους δεν προέρχεται βεβαίως 
από άγνοιαν τών νόμων τής φυσικής προοπτικής, δπως τούς έφήρμο- 
σεν ή ’Αναγέννησις. 'Ο τεχνίτης τού χειρογράφου τούς έγνώριζεν αρ
κετά καλώς, δπως δεικνύουν άλλαι μικρογραφίαι, π. χ. αί ΚΔ'. 1, 4, 
ΛΕ\ 47, ΛΣΤ'. 50, ΛΖ'. 53, 54, ΛΗ'. 59, ΜΗ'. 99, ΝΑ'. 112 κ.ά. 
Ή διαφορά προέρχεται, κατά την γνώμην μου, από άλλην αιτίαν.

Ό τρόπος ουτος τής άπεικονίσεως τών οικοδομημάτων τοΰ βάθους 
ενθυμίζει πράγματι ζωηρώς τάς σκηνογραφίας θεάτρου. 'Υπάρχουν 
μάλιστα μεταξύ τών μικρογραφιών τής κατηγορίας αυτής μερικαί, δ
πως π.χ. αί ΚΔ'. 3, ΚΣΤ'. 10, 11 κ. ά., εις τάς οποίας καί αυτά τά 
προ τών οίκοδομημάτων πρόσωπα δίδουν την έντύπωσιν ηθοποιών 
επί τής σκηνής.

Αί παρατηρήσεις αύταί μέ οδηγούν εις την ύπόθεσιν, ότι ό ζωγρά
φος ό εκτελέσας τάς μικρογραφίας ένεπνέετο από παράστιισιν επί τής 
σκηνής θεάτρου.

Ή παράστασις αυτή ήτο ή τού Έρωτοκρίτου ; Τούτο δέν μού φαί
νεται διόλου πιθανόν, Καί είναι βεβαίως γνωστόν δτι αποσπάσματα 
τοΰ Έρωτοκρίτου άπυγγέλοντο, ιδίως κατά τάς Άπόκρεω από ομάδας 
μετημφιεσμένων, εις πολλά μέρη τής Ελλάδος20, μέχρις ακόμη τού 
1910al. "Ολαι όμως αί σχετικαί μαρτυρίαι ομιλούν περί απαγγελίας 
αποσπασμάτων τοΰ ποιήματος ή καί άναπαραστάσεως σκηνών έξ αυ
τού, ιδίως τοΰ κονταροκτυπήματος, γινομένων είς τό ύπαιθρον. Ούδε- 
μία, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, υπάρχει πληροφορία περί έκτε- 
λέσεως αυτών εις κλειστόν χώρον ή είς θέατρον. Αί μικρογραφίαι εν
τούτοις αί άπασχολοΰσαι ήμά; έμπνέονιαι ασφαλώς από παράστασιν 
επί σκηνής θεάτρου καί μέ ζωγραφημένα σκηνικά. Πώς θά ήδύνατο 
λοιπόν να ερμηνευθή ή καταγωγή τών μικρογραφιών τούτων ; Νομί
ζω, υπό πάσαν βεβαίως επιφύλαξιν, δτι ό ζωγραφήσας τάς άπασχο- 
λούσας ημάς μικρογραφίας είχε προ οφθαλμών εϊκονογριιφημένον χει
ρόγραφον κάποιου θεατρικού έργου, κάποιας από τάς κρητικάς τρα
γωδίας.

ΙΙοία νά ήτο ή κρητική αυτή τραγωδία ; Κατά την γνώμην μου, 
δέν θά ήτο ίσως πολύ άπίθανον νά στραφώμεν προς τήν περίφημον 
Έρωφίλην τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη. Υπάρχει πράγματι ή πληροφο-

,0) Ξανθουδίδης, ενθ·’άν. Εισαγωγή, σ, CLXXI κ. εξ. καί περιοδ, 
«Λαογραφία», 1, 1909, 409 κ. έξ.

’*) «Λαογραφία», 2, 1910, 451.
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ρία τοΰ Νικολάου Παπαδοπούλου, δτι ή τραγωδία τοΰ Χορτάτζη ήτο 
λίαν δημοφιλής εις την Κρήτην καί μετ’ επιτυχίας έπαίζετο εις τα θέα
τρα τοΰ Κάστρου, δηλαδή τοΰ 'Ηρακλείου22. Καί ό Ξανθουδίδης εξ 
άλλου είχε παρατηρήσει δτι υπάρχουν, ως προς τά πρόσωπα, πολλαί 
άναλογίσι μεταξύ τής Έρωφίλης καί τοΰ Έρωτοκρίτου 29. Πράγματι 
δέ ή άπεικόνισις πολλών σκηνών τής Έρωφίλης θα ήδύνατο κάλλιστα 
νά χρησιμεΰση δια την εϊκονογράφησιν επεισοδίων τοΰ Έρωτοκρίτου.

Χωρίς νά θελήσωμεν νά έξαντλήσωμεν τήν αντιστοιχίαν αυτήν σκη
νών τής Έρωφίλης προς μικρογραφίας τοΰ χειρογράφου τοΰ Έρωτο
κρίτου, παρέχομεν πίνακα δεικνΰοντα μερικά τοιαΰτα παραδείγματα :

Ε ρ ω φ ί λ η Χειρόγρ. Έρωτοκρίτου
ΓΙράξις Α', σκηνή Β' . . ΚΔ' 3, ΚΥ' 11.

» Β', » Β' . ■ ΚΥ' 9, AT' 52, ΛΖ' 55, ΜΘ' 104, Ν' 106.
» » » Υ' . . ΚΕ' 8.
» Δ' » Γ' . . ΚΤ' 10.
» » » Ε' . . ΛΤ' 49.
» » » Ζ' . . ΚΕ' 8, MB' 73, ΜΓ' 80.
» Ε' » Α' . . Ν' 108,
» » » Γ' . . ΛΗ' 60, ΛΘ' 61, 63.

’Άν θεωρηθή κάπως πιθανή ή εικασία μου αυτή περί χρησιμοποι- 
ήσεως υπό τοΰ ζωγράφου τοΰ διακοσμήσαντος τον κιυδικα τοΰ Έρω
τοκρίτου χειρογράφου περιέχοντας είκονογραφημένην τήν Έρωφίλην, 
θά έπρεπε νά εξετασθή ή δυνατότης τής ύπάρξεως τοιοΰτου προτύπου.

Τό πράγμα δεν μοΰ φαίνεται άπίθανον. 'Η συνήθεια τής είκονο- 
γραφήσεως θεατρικών έργων είναι αρκετά παλαιά. 'Υπενθυμίζω τον 
κάιδ. gr. 2795 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων γραφέντα 
κατά τον 15ον αιώνα και περιέχοντα τραγωδίας τοΰ Σοφοκλέους καί 
τοΰ Εύριπίδου. 'Όλων τών προσώπων τής Εκάβης τοΰ Εύριπίδου 
υπάρχουν εις τό χειρόγραφον τοΰτο απεικονίσεις24.

Θεωρώ λοιπόν πολύ πιθανόν δτι εϊκονογραφημένον χειρόγραφον 
τής Έρωφίλης θά ειχον φέρει μαζί των εΐς τήν Ζάκυνθον οί Κρήτες 
πρόσφυγες οί καταφυγόντες εκεί μετά τήν κατάληψιν κατά τό 1669 
τής πατρίδος των από τούς Τούρκους καί δτι τό χειρόγραφον τοϋιο 
εχρησιμοποίησε τό 1710 δ κοσμήσας τον κώδικα τοΰ Έρωτοκρίτου ή * 2

”) Ξανθουδίδης, ένθ’ άν. CXXVI.
”) Ένθ’ άν. CXXV κ. εξ.
2‘) Βλ. Η. Bordier, Description des peintures et autres ornements 

contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliotlieque Nationale, Paris, 
1883, o. 278 κ.εξ, είκ. 153, 154.

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



310 Α. Ξυγγόπουλου

καί δ έκτελέσας τό πρότυπον, από τό όποιον ούτος άντεγράφη. Καί 
δι* αυτόν άλλωστε τον Έρωτόκριτον είναι γνωστόν, μαρχυρούμενον 
καί από τον έπιμεληθέντα την πρώτην εκδοσιν τοϋ ποιήματος εις την 
Βενετίαν κατά ιό 1713, δτι Κρήτες πρόσφυγες τοϋ Χάνδακος κατέστη
σαν γνωστόν, βεβαίως διά χειρογράφων, τό ποίημα εις την Ζάκυνθον 
καί εις τάς άλλας Ίονίους νήσους 26. Διόλου συνεπώς άπίθανον οί πρό
σφυγες οΰτοι νά εφερον μαζί των καί χειρόγραφον περιέχον είκονο- 
γραφημένην την τόσον εις τούς Κρήτας αγαπητήν τραγωδίαν τοϋ Χορ- 
τάτζη.

Τ’ άναιτέρω έκτεθέντα διετυπώσαμεν ως πιθανοφανή βεβαίως εικα
σίαν, τη; οποίας τό βάσιμον ίσως αποδείξουν μελλοντικοί επί τοΰ θέ
ματος τούτου έρευναι.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

*5) Ξανθουδίδης, ενθ’ άν. LIX. Πρβ. καί σ XXIII κ. έξ Ότι to 
ποίημα εφερον «έν χειρογράφοις» οί Κρήτες πρόσφυγες εις τήν Ζάκυνθον λέγει 
ρητώς δ Ξανθουδίδης καί εις τήν Εισαγωγήν τής μικρας έκδόσεως τοΰ Ερω- 
τοκρίτου τής γενομένης είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων τοϋ Συλλόγου πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων (άριθ. 53), σ. 7.
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