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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ III'

12. El Greco: A η t on i n a V al len t i η, έκδοση Museum 
Press, Λονδίνο, 1954, (επίσης γαλλιστί, έκδοση Albin Michel, 
Παρίσι 1954), 319 σελίδες, 101 πίνακες, 8°.

’Αξιόλογη έκδοση, μεταφρασμένη από την ταυτόχρονη γαλλική. Μέ 
πολλή εξυπνάδα ή συγγραφεύς 2 παρουσιάζει τό Θεοτοκόπουλο σαν κυ- 
ριότερο πρόσωπο μιας βιογραφίας μυθιστορηματικής (romancee), πού 
αγκαλιάζει ολόκληρο τό χώρο τής ισπανικής, κυρίως, ’Αντιμεταρρύθμι
σης, από τό 1560 ως τό 1620 περίπου. Μυθιστορηματικής ώς προς τό 
ύφος μόνο, και τον τρόπο τής συγκρότησής της, όχι ως προς την χρή
ση των ιστορικών δεδομένων, τόσο τών γενικότερων τής εποχής, όσο 
εκείνων πού αφορούν ειδικότερα τον καλλιτέχνη. Πραγματικά ή Βαλ- 
λεντίν χρησιμοποιεί μ’ ευσυνειδησία όλα τά γνωστά, ασφαλή, δεδομέ
να τής ζωής τού Θεοτοκόπουλου, χωρίς νά εκτείνεται σέ εικασίες και 
συμπεράσματα πού μετατρέπουν τόσα συγγράμματα μέ αξιώσεις επι
στημονικής σοβαρότητας σέ αληθινά μυθιστορήματα. Γι’ αυτό κ’ ή 
αξία τού βιβλίου ξεπερνάει τη σημασία μιας απλής βιογραφίας. ’Απο
τελεί σταθμό τής Θεοτοκοπουλικής βιβλιογραφίας, πού ορίζει από τη 
μιά τό ζενίθ τού λαϊκού ενδιαφέροντος για τον Θεοτοκόπουλο—είναι 
χαραχτηριστικό πώς διακρίθηκε στην ’Αγγλία μέ ειδική σύσταση τής 
γνωστής Book Society, καί στή Γαλλία μέ τήν εκλογή του σάν πρώ
του έργου μιας ειδικής σειράς εκδόσεων πολυτέλειας τής Λέσχης τών 
Βιβλιοπωλών (Club des Libraires) — από τήν άλλη τή χρησιμότερη 
συναρμολόγηση όλων τών ως σήμερα διαθεσίμων στοιχείων γιά τό 
έργο τού καλλιτέχνη. ’Άλλη βιογραφία τού Θεοτοκόπουλου είναι δύ
σκολο νά βγει γιά καιρό. ’Από δώ καί πέρα ή ευθύνη βαραίνει, ολό
κληρη, τούς ιστορικούς τής τέχνης, πού πρέπει νά προωθήσουν τήν 
τεχνική μελέτη τού Θεοτοκόπουλου, μέ αντικειμενικό σκοπό νά συμ
πληρώσουν τά πολλά κενά τής ζωής του, καί νά καταρτίσουν, αν όχι 
τον οριστικό, τουλάχιστο έναν όσο γίνεται πληρέστερο «κανόνα» τού 
έργου του, όπως έχει γίνει από καιρό γιά τον Τιτσιάνο, τον Ρέμ- 
πραντ, τον Ροΰμπενς καί άλλους.

Ή Βαλλεντίν δείχνει νά έχει έμβαθύνει στις πηγές της μέ τον τρό-

') Συνέχεια άπό τόν τόμο Η' (1954) τών «Κρητικών Χρονικών» (σελ. 306- 
3ΐ6). Οί κρίσεις γιά κάθε έκδοση άριθμοϋνιαι συνέχεια, καθώς αποτελούν 
ενιαία σειρά.

') Πού είναι πολωνικής, καί όχι Ισπανικής, καταγωγής, όπως λανθασμένα 
τήν εμφάνισα παλιότερα.
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πο πού ζωντανεύει την εποχή και τά περιβάλλοντα πού γνώρισε δια
δοχικά δ Γκρέκο. Τη μυθιστορηματική της «άδεια» την χρησιμοποιεί 
μέ μέτρο, χωρίς ν’ άφίνει τη φαντασία της νά χάσει την επαφή μέ τά 
πραγματικά, ιστορικά γεγονότα τοΰ καιρού. Γην έξασκεΐ μάλλον στο 
νά συσχετίζει δεδομένα πού ως τώρα ήταν ξεκρέμαστα, καί νά τά συν
δυάζει γιά νά καταλήξει σέ συμπεράσματα πού ενώ στερούνται γερά 
αποδειχτικά στοιχεία, δεν στερούνται καθόλου αληθοφάνεια, και υπο
δεικνύουν κατευθύνσεις προς τις όποιες θά έπρεπε νά στραφεί κάθε 
μελλοντική ερευνά τού βίου τού Θεοτοκόπουλου. Π.χ. οι συσχετίσεις 
επισκέψεων των βασιλιάδων Φιλίππου Β' καί Γ' στο Τολέδο μέ ορι
σμένα έργα ιού ζωγράφου μπορούν, αν άποδειχθοΰν σωστές, ν’ ανα
τρέψουν διάφορες απόψεις γιά τή χρονολόγηση των έργων, ή νά γεν
νήσουν καινούργιες. ’Έχω ιδιαίτερα υπόψη μου τις επισκέψεις τοΰ 
Φιλίππου Β' στις 11 ’Ιουνίου 1579 σέ σχέση μέ τδ «’Όνειρο τοΰ Φι
λίππου» τού Έσκοριάλ (σελ. 127 - 129), στις 26 ’Απριλίου 1587 σέ 
σχέση μέ τον «'Ιππότη ντέ λάς Άθάνιας» τού Λούβρου (σελ. 164 - 
166), καί ιήν επίσκεψη τού Φιλίππου Γ' τδ Μάρτη τοΰ 1600 σέ σχέ
ση μέ τήν προσωπογραφία τοΰ Καρδινάλιου Γκουεβάρα (Νέα Ύόρκη) 
πού τον συνόδευε (σελ. 216 - 218).

Ένώ οί σελίδες της γιά τήν Κρήτη γύρω στά μέσα τοΰ 160u αιώ
να περιέχουν μερικές παράτολμες εικασίες — κ’ είναι φυσικό νά θελή
σει νά συμπληρώσει μέ τή φαντασία της τά τόσα κενά πού υπάρχουν 
ακόμα στή γνώση μας τής περιόδου εκείνης τής μεγαλονήσου — στήν 
’Ιταλία καί στήν 'Ισπανία ή συγγραφεύς βρίσκεται σέ πιο σίγουρο, 
πιο γνοδριμο γιά κείνην έδαφος. Τδ ζωντάνεμα τής ατμόσφαιρας πού 
βασίλευε γύρω στον Τιτσιάνο, όταν δ Θεοτοκόπουλος έφθασε στή Βε
νετία, ή τοΰ Τολέδου γύρω στά 1577, είναι πλούσιο σέ λεπτομέρειες 
χαραχ,τηριστικές καί πολύ πειστικές.

’Ενδιαφέρουσα ή γνώμη τής Βαλλεντίν (σελ. 60) πώς άν από τήν 
ατμόσφαιρα τής Συνόδου τού Τρέντου (1545 - 1563) είχε γεννηθεί 
μιά τέχνη τής ’Αντιμεταρρύθμισης πιδ συγκεκριμένη, θά ήταν δ Θεο- 
τοκοπουλος δ πιδ κατάλληλος νά τήν εγκαινιάσει, καί νά γίνει αρχη
γός μιάς νέας σχολής στή Ρώμη, πού θά διερμήνευε στδ πεδίο τής 
ζωγραφικής τή νέα στροφή τού Καθολικισμού. «Εΐχεν ολα τά προσόν
τα γιά νά έκφράσει τδ πνεύμα τού αιώνα του, ως καί τήν υπερφίαλη 
φιλοδοξία. Μόνον ή ευκαιρία τού έλειψε».

Γιά τις σχέσεις τοΰ Θεοτοκόπουλου μέ τδ Βυζάντιο ή συγγραφεύς 
έχει μνείες εγκατεσπαρμένες σέ διάφορες σελίδες τού βιβλίου της, πού 
δεν ξεφεύγουν από τις συνήθεις απόψεις πάνω στδ θέμα. ’Αναγνωρί
ζει φυσικά τά ε’ικονογραφικά στοιχεία πού συνδέουν μερικά άπό τά
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πρώτα του έργα, δπως τό ΙΙολΰπτυχο τής Μοδένας, ή τό «“Ονειρο τοΰ 
Φιλίππου» μέ βυζαντινά θέματα, καθώς καί την «Ταφή τοΰ Όργκάθ» 
μέ τή βυζαντινή «Κοίμηση». Σχετικά ακριβώς μέ τήν «Ταφή» δείχνει 
πώς έχει διαισθανθεί ένα, κατ’ εμέ, βαθύτερο, πιό ουσιαστικό δεσμό 
τοΰ Θεοτοκόπουλου μέ τήν τέχνη τής πατρίδας του, τήν απόλυτη ελευ
θερία πού μοιάζει νά ένοιωθεν απέναντι στο φαινόμενο κόσμο, όταν 
γράφει: «Σάν κληρονόμος τής βυζαντινής παράδοσης ό Γκρέκο ήτανι 
ούτως είπείν, εγκλιματισμένος στο θαϋμα.... Άπό τήν αρχή έπίστευε 
στο θαϋμα σάν κάτι τόσο οικείο, ώστε δέν έθετε κανένα πρόβλημα γι’ 
αυτόν» (ή παράστασή του).

Συζητώντας τά πρώτα αυθεντικά έργα τοΰ Θεοτοκόπουλου, ή Βαλ- 
λεντιν μεταχειρίζεται τό πολύ επισφαλές κριτήριο τοΰ εάν ένα είκονο- 
γραφικό θέμα επαναλαμβάνεται ή όχι μέσα στο έργο του, γιά νά δε
χθεί ή ν’ άπορρίψει ένα συγκεκριμένο πίνακα. ’Αμφιβάλλει γιά τήν 
αυθεντικότητα τής «Προσκύνησης τών Βοσκών» τοΰ Μουσείου Μπε- 
νάκη γιά πολύ άβάσιμους λόγους, παρασιωπώντας τό γε/ονός ότι 
είναι υπογραμμένη «χειρ Δομηνίκου», ταυτόσημα μέ τό Πολύπτυχο 
τής Μοδένας πού τό δέχεται γι’αυθεντικό (σελ. 41 - 43). Νομίζω πώς 
τά δυο έργα πρέπει νά περιληφθοΰν στο έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου, ή 
ν’ άπορριφθοΰν μαζί. Τόσα είναι τά κοινά τους χαραχτηριστικά, 
ώστε δέν μποροΰν παρά νά έχουν καί κοινή τύχη.

Παρακάτω αναφέρει τήν ενδιαφέρουσα πληροφορία, χωρίς όμως 
νά δώσει πιό συγκεκριμένα στοιχεία, πώς 6 'Ολλανδός μανιερίστας 
Χόντχορστ χρησιμοποίησε κι’ αυτός τό θέμα τοΰ «Ζευγαριοΰ πού ανά
βει μιά φλόγα». Τό βιβλίο έχει πολλές τέτιες περαστικές παρατηρή
σεις, πού, μερικές τουλάχιστο, θ’ άξιζαν μεγαλύτερην ανάπτυξη.

Ή εικονογράφηση τοΰ βιβλίου είναι πλούσια, κ’ οί απεικονίσεις, 
αν καί μικρές, τυπωμένες πολύ καθαρά μέ τό τσιγκογραφικό σύστημα.

Οί παραδρομές είναι τόσο λίγες ώστε σημειώνονται σέ τρεις γραμ
μές: ή «Εκδίωξη τών ’Εμπόρων άπό τό Ναό» (πίν. 5α) βρίσκεται 
στή συλλογή Francis Cook. Ό πιν. 44 παρασταίνει τον "Αγιο 
Βερναρδίνο τής Σιένας καί βρίσκεται στό Μουσείο τοΰ Γκρέκο στο 
Τολέδο, κΓ όχι στή Μαδρίτη. Είναι κρίμα πού τυπώνεται κομμένος 
σημαντικά στό δεξί μέρος ό «'Άγιος Βαρθολομαίος» (πίν. 56β). Τέ
λος δέν εξηγείται πουθενά ή απροσδόκητη περικοπή τής επιφάνειας 
τών «Είσοδίων» (πίν. 63) μέ τήν αφαίρεση τεσσάρων τριγώνων μέ 
κυκλική βάση άπό τις γωνίες τοΰ πίνακα, πού αλλοιώνει σοβαρά τή 
σύνθεση τοΰ έργου καί τήν ισορροπία του.

Στήν πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία πού παραθέτει ή συγγρσφεύς 
στό τέλος τοΰ βιβλίου σημειώνω τις μόνες ουσιαστικές παραλείψεις:
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τοΰ μεγάλου καταλόγου τοϋ Α. Λ. Μάγιερ (Kritisches Verzeichnis, 
1926) καί τής σημαντικής μελέτης τοΰ Μαν. Χατζηδάκη στα «Κρητικά 
Χρονικά» (τόμος Δ', σελ. 371 -440). Τό μνημονευόμενο άρθρο 
τοΰ D. Τ. Rice στο Burlington Magazine είναι τοΰ 1947, κι’ όχι 
τοΰ ’37. Τέλος συγχέει τον Πλοΰτο μέ τον Πλούτωνα (σελ. 13). ”Αν 
κ’ οί σχέσεις τους οί μυθολογικές είναι αρκετά ασαφείς, σύμφωνα μέ 
τον επικρατέστερο μύθο, στην Κρήτη γεννήθηκεν ό πρώτος.

13. El Greco: Ignacio de Beryes, έκδοση Iberia S.
A., Βαρκελόνη, Φεβρ. 1948 (B' έκδοση), 24 σελ., 66 πίνακες, 4ο.

Άφοΰ ό συγγραφέας προειδοποιήσει πώς «ή ζωή τοΰ Θεοτοκό- 
πουλου, όπως κ’ ή τέχνη του, κρύβει μύρια άγνωστα....» προχωρεί 
στην αφήγησή της, παραθέτοντας, μέ τό θάρρος αυτής τής άγνοιας, 
υποθέτω, τις πιο ανεξακρίβωτες πληροφορίες σά βεβαιτομένες. ’Έτσι 
γράφει πώς ό Θεοτοκόπουλος ίσως νά πήγε στο Σινά «ακολουθώντας 
τά ίχνη τοΰ Μωυσή...» (!), πώς ήταν φίλος τοΰ Μιχαήλ Δαμασκηνού", 
πώς πηγαίνοντας στη Ρώμη πέρασεν από τό Μπασάνο, τή Φεράρα, τη 
Βολόνισ και τη Φλωρεντία κ.ο.κ. 'Υπογραμμίζει όμως σωστά πώς ό 
Θεοτοκόπουλος θά βρήκε στο Τολέδο περιβάλλον, κλίμα, τοπίο, πού 
θά τοΰ θύμισε τό κρητικό. Προσθέτει, μέ κάποιαν υπερβολή, πώς τό 
Τολέδο, σάν την Κόρδοβα, είναι «....ό,τι πιο βυζαντινό υπάρχει στη
Δύση...» και ότι γι’ αυτό συγκινοϋσε περσότερο τον «__ ώς τό μεδοΰ-
δι βυζαντινό» ζωγράφο. "Οταν όμως τον περιγράφει «βυθισμένο στην
άτένιση τών λειψάνων τοΰ μινωϊκοΰ πολιτισμού__ » ξεχνά πώς στά
μέσα τοΰ 16ου αιώνα τέτια λείψανα rjcav αγνότατα. Παραλείπω τά τυ
πογραφικά λάθη, καθώς και τις συνήθεις πιά εικασίες γιά την προσω
πογραφία τής συντρόφου τοΰ Θεοτοκόπουλου, πού εδώ περιπλέκονται 
μέ σύγχιση μέ τή γυναίκα τοΰ γιοΰ του, τή Ντόνια ντέ λός Μοράλες, 
και μέ τήν υπόθεση πώς ϊσως νά ήταν εβραϊκής καταγωγής ή μυστη
ριώδης αυτή γυναίκα. 'Ολόκληρη ή ε’ισαγωγή είναι γραμμένη μέ τό 
πνεΰμα αυτό, ακατάστατη συρραφή από πραγματικά γεγονότα κι’ ανε
ξέλεγκτες πληροφορίες, ανακατωμένες μέ διάφορες υποθέσεις άναπό- 
δειχτες χωρίς καί νά μπορούν ν’ άπορριφθοΰν.

Στις τελευταίες δυο σελίδες μόνο δ συγγραφέας θυμίζει σύντομα 
αλλά χρήσιμα, πώς έγινε πάλι γνωστός δ Θεοτοκόπουλος τό 19° αιώνα *)

*) Μόνο αιήν Κρήτη, πριν άπό τά 20 του χρόνια, θά μπορούσε νά τόν 
είχε συναντήσει, άφοΰ ό Δαμασκηνός εφθασε στή Βενετία τό 1577, όταν θά 
είχε πιά φύγει ό Θεοτοκόπουλος γιά τήν Ισπανία.
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— μετά από 250 ετών έξαφάνιση — χάρη κυρίως σέ μερικούς Γάλλους 
λογοτέχνες πού ταξιδέψανε στην 'Ισπανία μετά τό 1830, σαν τον Θεό
φιλο Γκωτιέ. 'Ο συγγραφέας άναγνωρίζει πώς ο! 'Ισπανοί άρχισαν 
νά έχτιμοϋν τό Θεοτοκόπουλο σχεδόν δυο γενιές αργότερα.

Ή προχειρότητα της έκδοσης είναι καταφανέστερη στις απεικονί
σεις, άνισα καί μάλλον μέτρια τυπωμένες μέ τό τσιγκογραφικό σύστη
μα, πού είναι 66 κΓ όχι οι αναγγελλόμενες στο έσώφυλλο 65. ’Αρκε
τοί πίνακες (3, 35, 42, 52, 59, 60, 61) τοποθετούνται σέ συλλογές 
απ’ δπου έχουνε προ πολλοΰ φύγει, η όπου δέ βρέθηκαν ποτέ. Ή επι
λογή τους μοιάζει εντελώς τυχαία. Σφάλμα σοβαρότερο σ’ εκλαϊκευ
τικήν έκδοση : παραθέτονται ανάμεσα στ’ αναμφισβήτητα πρωτότυπα 
καί οκτώ έργα πού οί απεικονίσεις τους δεν πείθουν δτι είναι γνήσια 
έργα τοϋ Θεοτοκόπουλου (2, 26, 29, 32, 36, 27, 61, 62). Τα 6 δημο
σιεύονται εδώ γιά πρώτη φορά, δσο γνωρίζω' δυο μόνο εμφανίζουν 
κάποια στενότερη συγγένεια μέ τη δημιουργία τοϋ Θεοτοκόπουλου : 
μιά προσωπογραφία άγνωστου στο Πράδο (πίν. 26), καί προπαντός 
ένας «’Εσταυρωμένος» (πίν.62), σέ άγνωστη συλλογή πού παρουσιάζει 
πολλές ομοιότητες μέ τον «Εσταυρωμένο» τοϋ Rijksmuseum (’Άμ- 
στερδαμ). Τά υπόλοιπα είναι καθαρά έργα τοϋ γιοϋ ή τοϋ Ιργαστη- 
ρίου του ή δίχοτς πιθανή σχέση μαζί του (πίν. 2).

Δέ συνιστώ τό βιβλίο τοϋτο σέ δποιον θέλει νά πάρει μιάν ισπα
νική γνώμη γιά τό Θεοτοκόπουλο.

14. El Greco: Roger Hinks, έκδοση Faber and Faber, 
Λονδίνο 1954, 24 σελ., 10 πίνακες έγχρωμοι, 4ο.

’Από τά καλύτερα τής σειράς τοϋ Faber Gallery, τό τεύχος τοϋτο 
ξεχωρίζει γιά τήν περιποιημένη εμφάνιση τών άπεικονίσεών του, δλων 
έγχρωμων. Μετρημένες καί διαλεγμένες τούτες, σύντομο καί περιεχτι- 
κό τό εισαγωγικό κείμενο, κ’ οί σημειώσεις πού συνοδεύουν κάθε πί
νακα. 'Ο Χίνκς δέν απομακρύνεται από τά λίγα γνιοστά, ασφαλή δε
δομένα πού κατέχουμε γιά τή ζωή τοϋ Θεοτοκόπουλου. ’Ίσως τονίζει 
λίγο τή βεβαιότητα ορισμένων σημείων πού είναι μόνο πιθανά, δπως 
τό δτι ή γνωστή επιστολή τοϋ Τιτσιάνου στο Φίλιππο Β\ τής 2 Δε
κεμβρίου 1567, άναφέρεται στο Θεοτοκόπουλο, ή τό δτι τό «’Όνειρο 
τοϋ Φιλίππου» είναι τό πρώτο έργο του, δοκιμαστικό, γιά τό βασιλιά.

’Αφού σχηματοποιήσει κάπως υπερβολικά, στις πρώτες παραγρά
φους τής εισαγωγής του, τούς λόγους γιά τούς οποίους έχτιμήθηκεν ο 
Θεοτοκόπουλος σέ διάφορες στιγμές τής τελευταίας εκατονταετίας, χα-
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ραχτηρίζει τό έργο του, όρμώμενος από ένα χωρίο τοΰ Πατσεκο, 
«πνευματώδες και φιλοσοφικό, και όμως σαν όνειρο...» και τον κατα
λέγει στη χορεία τών μανιεριστών, κρατώντας τον δμως πιο ψηλά απο 
τους συγχρόνους του Ποντόρμο, Μπεκαφοΰμι, Τιμπάλντι, σά λιγοτερο 
όρθόδοΕο από αυτούς- Την άνορθοδοξία τούτη την αποδίδει στο ψυ
χικό ξερίζα'μά του, δπου ή ανάμνηση τών ελληνικών ριζών του είναι 
πάντα ζωντανή. Την ενίσχυσε μέσ’ στο «....καβούκι τής ξενικότητας, 
τής έλλειψης δεσμών», μέσ’ στ’ όποιον άποτραβιόταν κάθε φορά που 
έρχονταν σέ σύγκρουση μέ εξωτερικός δυνάμεις, στη Ρώμη μέ τον Πα
πισμό, στην Ισπανία μέ τό βασιλιά. 'Ο Χίνκς δέχεται τό Θεοτοκό- 
πουλο όραματιστή, διστάζει δμως νά τον χαραχτηρίσει μυστικιστή, κι’ 
άρνεΐται τη συσχέιιση μέ τούς μεγάλους συγχρόνους του ίσπανοΰς μυ- 
στικιστές, τό Γιάννη τού Σταυρού, την Τερέζα τού Ιησού. ’Απ’ αφορ
μής μιά λεπτή διάκριση πού κάνει ανάμεσα στον τρόπο μέ τον όποιο 
ό Θεοτοκόπουλος πλάθει τονικά τά χρώματα, αντίθετα προς τούς 
Ισπανούς πού τείνουν σέ μιά τέχνη τόσο ρεαλιστική πού γίνεται υπερ
ρεαλιστική (Θουρβσράν - Νταλί), εξασφαλίζοντας έτσι τήν άμεση μετά
βαση άπό τή λογική στή μαγεία, ό Χίνκς υπογραμμίζει πώς ή προσή
λωση τοΰ Θεοτοκόπουλου στή συνοχή τής ζωγραφικής υφής (pictural 
texture) αποτελεί τό πολυτιμότερο κληρονόμημά του άπό τό Βυζάντιο.

Ή σαφήνεια κ’ ή προσοχή μέ τις όποιες ό Χίνκς διατυπώνει τις 
σημειώσεις του σέ κάθε πίνακα είναι αξιομίμητες. Εξοικειωμένος μέ 
τήν πολύπλευρη ιστορία τών θρησκευτικών αγώνων τής εποχής, κάνει 
μερικές ενδιαφέρουσες συσχετίσεις έργων τού Θεοτοκόπουλου μέ σύγ
χρονα κείμενα τής ’Αντιμεταρρύθμισης. Παρασύρεται δμως κΓ αυτός 
άπό τό «παιχνίδι» τής άνίχνευσης τής αυτοπροσωπογραφίας τού ζω
γράφου, στο όποιο προσθέτει νέον υποψήφιο, τό πρόσωπο πού ατε
νίζει τον ουρανό, αριστερά τού Εφημέριου μέ τ’ άσπρο ράσο, στήν 
«Ταφή τού Όργκάθ» (πίν. 3).

Σάν επιτυχία τού τεύχους πρέπει νά σημειωθεί ή πρώτη έγχρωμη 
δημοσίευση τού έξοχου «Μετανοούντος Πέτρου» τού Μουσείου Bowes 
(πίν. 4).

Ή επιχειρηματολογία μέ τήν όποια ό Χίνκς προσπαθεί νά υπο
βάλει τήν προτόιυπην ιδέα πώς ό λεγόμενος «"Αγιος Λουδοβίκος» 
(πίν. 5) είναι προσωπογραφία τού διάσημου ποιητή Γκόνγκορα, δεν 
φαίνεται καί τόσο πειστική, αν κοιτάξει κανείς τό πορτραΐτο τού ποι
ητή τό 1622, άπό τον Βελάσκουεθ (Βοστοόνη, Μουσείο Καλών Τε
χνών), πού δέν παρουσιάζει πολύ χτυπητές ομοιότητες μέ τό έργο τοΰ 
Γκρέκο.

Στις σημειώσεις γιά τήν «’Ανάληψη τής Παναγίας» (πίν. 8) ό
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Χίνκς κάνει μια παραδρομή, που την αναφέρω τόσο πιο εύκολα, γιατί 
είναι ή μόνη σοβαρή στο τόσο προσεχτικό του κείμενο. ‘Ο μεγάλος 
άγγελος κάτω δεξιά δέν κρατάει τό «εϊδωλο» τής ψυχής τής Παναγίας 
— που δέ θά είχε λόγο νά υπάρχει άφοϋ εικονίζεται ή ίδια ν’ ανα
λαμβάνεται— αλλά τό χέρι του προοπτικά συμπίπτει με τό σώμα ενός 
μικρού αγγέλου, πού ύποβοηθεΐ την άνοδο τής Παναγίας, δτως σέ 
άλλες ’Αναλήψεις και Στέψεις τής Παναγίας φαίνεται πιο καθαρά.

Ενδιαφέρουσα ή παρατήρησή του, βασισμένη σέ παλιά πληροφο
ρία, πώς ή αινιγματική σκηνή τής ’Αποκάλυψης (πίν. 10) ίσως νά 
είναι τό κατώτερο τμήμα μεγαλύτερου ακόμα πίνακα.

Τό τεύχος τούτο, πολύ περιποιημένο για εκλαϊκευτικήν έκδοση, 
πολύ περιορισμένο γιά τεχνική, μπορεί νά ευχαριστήσει καί τον απλό 
αναγνώστη καί τον ειδικό.

ΑΛ ΞΥΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:36 EEST - 54.161.213.156


