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των χειρογράφων κατά συγγραφείς1, εργασία ητις θά βοηθήση πολύ τούς
έκδότας κειμένων καί θά προαγάγη την φιλολογικήν κριτικήν·
To Repertoire, παρά την τελειότητά του, ως εκ τής φυσεως τής ύλης
του είναι, δύναμαι νά εϊπω, στατικόν, λόγφ τής διαρκώς αναπτυσσόμενης
βιβλιογραφίας. ’Ήδη, ένφ τούτο θά εξετυποϋτο είσέτι ή μόλις θά είχε κυκλο
φορήσει, ενεφανίσθησαν νέοι κατάλογοι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτό:
Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου : Συμπληρωματικός κατάλογος χειρο
γράφων κωδίκων '1. Μονής Μεγίστης Λαύρας Άγιον ’Όρους, εισαγωγή
Ν. Β. Τωμαδάκη, πίνακες Κ. Α. Μανάφη, ΕΕΒΣ, ΚΗ' (1958), σσ. 87203, καί Valentinus Capocci: Codices Barberiniani graeci, tomus I,
codices 1 -163, εις τήν σειράν: Bybliothecae Apostolicae Vaticanae Codices manuscripti recensiti iussu Ioannis XXIII pontificis maximi. Εις
τήν γενικήν δέ βιβλιογραφίαν τού III κεφαλαίου έχομεν νά προσθέσωμεν:
Μ. Ί. Μανούσακα : Χειρόγραφα και ’Έγγραφα του Άγιου ’Όρους, Άθήναι 1958 ( πρβλ. καί έν τφ τόμφ τούτφ, σσ. 510-515,

βιβλιοκρισίαν τού

κ. Γ. Σούλη).
Έν τούτοις ή εργασία τού κ. Richard είναι μνημειώδης διά τήν κατα
πληκτικήν αυτής ένημέρωσιν. Δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν δτι αποτελεί τήν
βάσιν δι’ οίανδήποτε επί χειρογράφων εργασίαν, διότι πρέπει πρωτίστως νά
είναι γνωσταί αί βιβλιοθήκαι εις ας υπάρχουν χειρόγραφα καθώς καί οί
κατάλογοι τούτων, εργασία εις ήν άπέβλεψεν ό κ. Richard, διά νά είναι
δυνατός ό περαιτέρω διαχωρισμός τής ύλης δι’ είδικωτέρων καταλόγων. Εις
τοιαύτας εργασίας τό έ'ργον τού κ. Richard αποτελεί τήν αρχήν καί δίδει τό
παράδειγμα διά μίαν προσπάθειαν ητις, εάν εύδοκιμήση, θά προαγάγη τήν
παλαιογραφίαν, ενφ οί φιλόλογοι θά εύρουν θέματα τών οποίων ή λύσις δεν
θά προσκρούη πλέον εις τήν άγνοιαν τών χειρογράφων.
Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ

Άν δ ρ έ ο υ Ξνγγοπούλον, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζω
γραφικής μετά

τήν αλωαιν, Άθήναι 1957, σελ. μς' -f 380, πίν. 72.

Βιβλιοθήκη τής εν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, άριθ. 40.

‘Ο καθηγητής Ξυγγόπουλος εις τήν μακράν σειράν τών πολυτίμων προσ
φορών του προς τήν ελληνικήν επιστήμην προσέθηκεν έργον μνημειώδες.
1 Την σύνταξιν τοΰ καταλόγου τουτου εχω κατά νοϋν νά επιχειρήσω εις τό
άπώτερον μέλλον.
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Θεραπεύων από μακροϋ τάς σπουδάς περί την ζωγραφικήν ως εκαλλιεργεΐτο
εις τον ελληνικόν χώρον κατά τούς βυζαντινούς χρόνους και την Τουρκοκρα
τίαν παρέχει ήδη τήν πρώτην συστηματικήν ιστορίαν τής θρησκευτικής
ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, επιγραφών αυτήν διά τοϋ μετριόφρονος τίτλου
«σχεδίασμα», εξ αφορμής τής επί τοϋ παρόντος ελλιπούς γνώσεως των μνη
μείων καί τών δυσχερείων δσας, κυρίως ένεκα ταΰτης, συναντά ή συγγραφή
τοιούτου έργου.
Τοϋ ογκώδους βιβλίου, μετά τον πρόλογον, τον πίνακα τών περιεχομέ
νων καί τον κατάλογον τών 159 δημοσιευομένων εικόνων, ών πολλαί βλέ
πουν διά πρώτην φοράν τό φώς τής δημοσιότητος, προτάσσεται πολυσέλιδος
περίληψις καί πίναξ βιβλιογραφικών συντμήσεων. ’Ακολουθεί τό κείμενον
διαιρούμενον εις πέντε μέρη.
Εις τό πρώτον μέρος ερευνώνται αί πηγα'ι τής μεταβυζαντινής ζωγρα
φικής, αί αναγόμενοι εις τούς Παλαιολογείους χρόνους. Δι’ αύτό καί γίνεται
λόγος διά τάς δύο σχολάς τής εποχής, τήν Μακεδονικήν καί τήν Κρητικήν.
Ή Κρητική σχολή, ή μόνη επικρατούσα μετά τήν άλωσιν, έχει προβλημα
τικήν τήν προέλευσιν. "Οθεν διερευνώνται τά σχετικά προς τήν γένεσιν καί
διαμόρφωσίν της προβλήματα καί διαστέλλονται αί περίοδοι τής ιστορίας
της, ‘Ορμώμενος 6 κ. Ξυγγόπουλος από τοϋ G. Millet, καθ’ δν ή Κρητική
σχολή έχει τήν ιδίαν τεχνικήν μέ τάς φορητάς λατρευτικός εικόνας, μελετά
τήν έξέλιξιν τής τεχνικής των από τοϋ 12ου αίώνος επί τή βάσει επιτυχούς
εκλογής τών άσφαλέστερον χρονολογούμενων έργων καί άνιχνεύει τά διάφορα
στάδια τής έπιδράσεως επί τήν τοιχογραφίαν αυτής τής τεχνικής. Ούτως
ανατέμνει τήν τεχνικήν τοιχογραφιών, έν αΐς είναι σαφής ή τοιαύτη έπίδρασις, άλλων τε καί τής Περιβλέπτου τοϋ Μυστρά, τήν οποίαν θεωρεί διακοσμηθεΐσαν υπό δύο ομάδων άγιογράφων κατά τό διάστημα .1375 - 1385· Ή
Παντάνασσα τοϋ Μυστρά έχει διά τήν ερευνάν του ίδιάζουσαν σημασίαν.
Εις τάς τοιχογραφίας της διακρίνει δύο είδη τεχνικής, άντιπροσωπεύοντα
δύο ζωγράφους. Εις τον ένα, τον είκονίσαντα τούς μεμονωμένους αγίους,
συναντάται καί ή παλαιά τεχνική, δπου ή γραμμή έχει βασικήν σημασίαν.
Ή γραμμική τεχνική, ουδέποτε έκλιποΰσα, εκαλλιεργεΐτο παραλλήλως προς
τήν μεγάλην τέχνην. ’Απαντά εΐζ σειράν τοιχογραφιών λαϊκού καί μοναχικού
χαρακτήρος ("Ομορφη Έκκλησιά Αίγίνης, Σωτήρ Μεγάρων, Ζέμεν Βουλγα
ρίας). Εις τήν Παντάνασσαν τού Μυστρά γίνεται ή συνένωσις τριών ειδών
τεχνικής, δηλ. τής Μακεδονικής, τής τεχνικής τών εικόνων καί τής παλαιάς
γραμμικής ζωγραφικής. ’Από τήν συνένωσιν αυτήν γεννάται ή τεχνική τής
Κρητικής σχολής τών μετά τήν άλωσιν χρόνων.
Έν συνεχεία ό συγγραφεύς εξετάζει τήν καταγωγήν τής τεχνοτροπίας
δπως αΰτη παρουσιάζεται εις τά δημιουργήματα τής Κρητικής Σχολής, άτινα
από άπόψεως μορφής συγγενεύουν προς τήν βυζαντινήν τέχνην τήν παλαιό-
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τέραν των Παλαιολόγων. Παραλλήλως προς την Μακεδονικήν ζωγραφικήν
καλλιεργείται κατά τούς ίδιους χρόνους και ρεύμα τέχνης μέ χαρακτήρα περισ
σότερον συντηρητικόν και λαϊκόν. Έξ αυτού πηγάζει ή τεχνοτροπία τής
Κρητικής σχολής. Παρατίθενται παραδείγματα μνημείων, άνηκόντων εΐς τό
ανωτέρω ρεύμα, χρονολογουμένων από τού 13ου, 14ου καί των αρχών τού
15ου αΐώνος καί ερμηνεύεται ή παρουσία των ως έκφρασις τής άντιδράσεως
τής συντηρητικής Εκκλησίας εις τούς νεωτερισμούς των Παλαιολόγων. Τής
άντιδράσεως αυτής φορείς ήσαν οί μοναχοί, εις ούς αποδίδει ό συγγραφεύς
κατά μέγιστον μέρος τήν έπικράτησιν τής Κρητικής σχολής, αλλά καί τήν
έξαφάνισιν τής Μακεδονικής, ής ή ορθοδοξία εθεωρήθη ύποπτος. 'Η πτώσις
τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή ύποδοΰλωσις τού Βυζ. Κράτους τφ 1453 δεν
ήσκησαν, κατά τον κ. Ξυγγόπουλον, αποφασιστικήν Ιπίδρασιν επί τήν εξέλιξιν τής θρησκευτικής τέχνης.
Εις τό δεύτερον μέρος τού βιβλίου εξετάζεται ή περίοδος τής διαμορφώσεως τής Κρητικής σχολής, ή μεσολαβούσα μεταξύ τής άλώσεως καί των
αρχών τού 16ου αϊώνος. ’Αφού πρώτον γίνη λόγος διά τά σύγχρονα μνη
μεία τής Μακεδονικής σχολής, τής προσλαμβανούσης χαρακτήρα όλονέν καί
περισσότερον λαϊκόν, διά τοιχογραφίας τού 15ου αΐώνος καί διά φορητάς
εικόνας, ως ή έν Ρώμη Mater de perpetuo succursu (έργον τού τέλους
τού 16ου αΐ.) καί ή λειψανοθήκη τού Βησσαρίωνος (ίσως τού 14ου αΐ.),
αΐτινες ειχον θεωρηθή ως άνήκουσαι εις αυτήν τήν εποχήν, ακολουθεί σύν
τομος έξέτασις τοιχογραφιών τής Κρήτης καί δή τής Μονής Βαρσαμονέρου,
τού ναΐσκου τών Εΐσοδίων εΐς τό Σκλαβεροχώρι, τού 'Αγίου Κωνσταντίνου
Άβδού. Έκ τών τελευταίων φαίνεται δτι ή Κρητική ζωγραφική τού τοίχου
καί τών φορητών εικόνων είχε διαμορφωθή εν Κρήτη από τών μέσων τού
150,υ αΐ. Τής Κρητικής σχολής κοιτίς ύπήρξεν ή Κωνσταντινούπολις. ’Εντεύ
θεν δ’ ίσως διά τού Μυστρά ήλθεν εΐς Κρήτην, ένθα εγινεν ή τελική της
διαμόρφωσις.
Συνοψίζων τά συμπεράσματα αυτού ό συγγραφεύς επιλέγει δτι « ή συνένωσις τής τεχνικής τής προελθούσης από τήν επί τής Μακεδονικής τοιχο
γραφίας έπίδρασιν τής φορητής εΐκόνος μέ τήν συντηρητικήν μοναχικήν
τεχνοτροπίαν, τήν συνεχίζουσαν τήν παλαιάν παράδοσιν, είχεν ως αποτέλε
σμα τήν διαμόρφωσιν τής ΐδιοτύπου τέχνης, τήν οποίαν δνομάζομεν Κρητι
κήν » (σ. 92). Διά τήν εικονογραφίαν τής σχολής δεν γίνεται λόγος, επειδή
κατά τήν περίοδον τής γενέσεως καί διαμορφώσεως είναι αυτή ήν είχε δη
μιουργήσει ή τέχνη τών Παλαιολόγων.
Εις τό τρίτον μέρος δ χ. Ξυγγόπουλος πραγματεύεται διά τήν μεγάλην
ακμήν τής Κρητικής ζωγραφικής κατά τον 16ον αιώνα. Εξετάζει πρώτον
τήν τοιχογραφίαν άρχόμενος από τού κατ’ εξοχήν εκπροσώπου τής σχολής
Θεοφάνους τού Κρητός, οΰτινος ή ακτινοβολία γίνεται αιτία νά διαστείλη δ
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συγγραφεύς τον αιώνα εις τήν εποχήν τοϋ Θεοφάνους καί την μετ’ αυτόν.
Πρώτον γνωστόν έργον τοϋ Θεοφάνους ή διακόσμησις τοϋ καθολικού τής
Μονής τοϋ 'Αγίου Νικολάου Άναπαυσά τών Μετεώρων. Ό ζωγράφος έν
αϋτώ φωράται χρησιμοποιών δΰο είδη τεχνικής. Δεν εΐχεν εισέτι διαμορφώ
σει τον ίδιάζοντα χαρακτήρα τής τέχνης του. Τό εν είδος τής τεχνικής χαρα
κτηρίζει τήν ζωγραφικήν τοϋ Θεοφάνους ώς εμφανίζεται εις τά κατόπιν
έργα του, έν οις ή τυποποίησις καί ή επιδίωξις διακοσμητικών σχημάτων
έχουν άποβή κανών· ’Ακολουθεί ή έξέτασις τών τοιχογραφιών τοϋ έν 'Αγίφ
’Όρει καθολικοϋ τής Λαύρας (1535), έν αις έχει διαπιστωθή έπίδρασις
’Ιταλικών χαλκογραφιών, ήν ό'μως ο ζωγράφος έχει τήν δϋναμιν ν’ άφομοιώνη. Εις τον Θεοφάνην αποδίδει ό συγγραφεύς καί τήν διακόσμησιν
τοϋ καθολικοϋ τής Μονής Σταυρονικήτα καί τής Τραπέζης τής Λαύρας
τοϋ ’Άθω.
Έν συνεχεία γίνεται λόγος διά τον Φράγκον Κατελάνον, τον διακοσμήσαντα τό 1560 τό παρεκκλήσιον τοϋ 'Αγ. Νικολάου εις τήν Λαύραν τοϋ
‘Αγίου ’Όρους. Οΰτος πρέπει νά διασταλή άλλου ζωγράφου λεγομένου Φράγ
κου Δικότάρη, άδελφοΰ τοϋ Γεωργίου ίερέως· οί δύο αδελφοί διεκόσμησαν
τον νάρθηκα τής Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων. Ό Κατελάνος έζωγράφησε
κατά τον κ. Ξυγγόπουλον καί τον κυρίως ναόν τής Μονής Βαρλαάμ τών
Μετεώρων. Τά δάνειά του έκ τής δυτικής τέχνης είναι περισσότερα. Ή δυτ.
έπίδρασις είναι κυρίως αισθητή εις τάς συνθέσεις. Ό Κατελάνος εκπροσω
πεί τήν άντίδρασιν προς τήν έξηρτημένην από τοϋ Θεοφάνους τέχνην καί
τήν έξέλιξιν. Ή τέχνη του κυριαρχεί τον 17ον αιώνα.
Έκ τών φορητών εικόνων τοϋ 16ου τινές έμμένουν εις τήν Παλαιολόγειον παράδοσιν, ως αί εικόνες τοϋ Μαυρογορδάτου καί εν 'Αγίφ ’Όρει αί
τής Μεγάλης Δεήσεως, μεταξύ τών οποίων τά έργα τοϋ ίερέως Ευφροσύνου.
Εις τήν φορητήν εικόνα τήν οριστικήν μορφήν τής τεχνικής δίδει ό Κρής
Μιχαήλ Δαμασκηνός, κυριαρχών εις τήν ζωγραφικήν κατά τό β' ήμισυ τοϋ
16ου αίώνος. Τά έργα τοϋ Δαμασκηνού κατατάσσει ό συγγραφεύς επί τή
βάσει τών διαφορών τής τεχνοτροπίας, αλλά καί κυρίως τής τεχνικής εις
πέντε ομάδας, αιτινες δεικνύουν καί τήν έξέλιξιν τών καλλιτεχνικών αντιλή
ψεων τοϋ ζωγράφου. Εις τά πρώτά του έργα έμπνέεται από Μακεδονικός
αλλά καί Κρητικός τοιχογραφίας. Τήν εικόνα τών έφιππων στρατιωτικών
αγίων τής Συλλογής Σταθάτου καί πέντε εικόνας εύρισκομένας εΐς τον ναόν
τοϋ αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης, έργα ίταλίζοντα, ό κ. Ξυγγόπουλος
θεωρεί ως γενόμενα κατά τον χρόνον τής είς Ένετίαν παραμονής τοϋ άγιογράφου. Κατά τήν λογιζομένην ως τελευταίαν περίοδον (1584-1591) τοϋ
Δαμασκηνού ή προσκόλλησίς του είς τήν Παλαιολόγειον ζωγραφικήν είναι
έντονος. Ή γ' όμάς (1570- 1579) τών έργων του δεικνύει τήν ώρίμανσιν
τής τέχνης του. Κατ’ αυτήν οί πίνακές του αποκτούν τήν αυστηρότητα τής
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πραγματικής Κρητικής σχολής. '0 Δαμασκηνός ασκεί επί τους έπειτα άγιογράφους φορητών εικόνων οϊαν έπίδρασιν και ό Θεοφάνης έπι την τοιχο
γραφίαν. Οί ζωγράφοι τοϋ 17ου καί 18ου αΐώνος αντιγράφουν κυρίως τάς
ίταλιζούσας εικόνας του.
Μετά τον Δαμασκηνόν γίνεται λόγος διά τους άκολουθοϋντας την Πα·
λαιολόγειον ζωγραφικήν τών φορητών εικόνων άγιογράφους Ίωάννην Κύ
πριον, Φίλιππον ιερομόναχον, Άνδρέαν Ρίτζον, διά τους άκολουθοϋντας την
παλαιόν τοιχογραφίαν Έμμ. Λαμπάρδον, ’Άγγελον καί τούς ΐταλίζοντας
ζωγράφους Εμμανουήλ Τζανφουρνάρην, Άνδρέαν Παβίαν, Γεώργιον Κλόν
ιζαν. Εις το επόμενον κεφάλαιον εξετάζεται ή είκονογραφική εξάρτησις τής
Κρητικής σχολής από τήν Μακεδονικήν καί ιδιαιτέρως τοϋ Θεοφάνους, τοϋ
Δαμασκηνοϋ, τοϋ Φράγκου Κατελάνου, τών ζωγράφων εικόνων τοϋ τέλους
τοϋ 16ου αίώνος. Ή είκονογραφική εξάρτησις είναι τόση, ώστε νά θεωρηθή
ό Θεοφάνης μαθητής τοϋ Πανσέληνου.Έν τέλει τοϋ κεφαλαίου γίνεται λόγος
διά τό είκονογραφικόν θέμα τής Παναγίας τοϋ Πάθους.
Τό τέταρτον μέρος τοϋ βιβλίου καταλαμβάνει ή μελέτη τοϋ 17ου αϊώνος, όστις διακρίνεται διά τήν στροφήν του προς τήν Δΰσιν. Ή Τοιχογρα
φία άποβαίνουσα λαϊκή μιμείται μηχανικώς τά έργα τών Μεγάλων Κρητών
άγιογράφων τοϋ 16ου αί. ή διά τοϋ Δημητρίου Κακαβά μεταφέρει εις τον
τοίχον τήν τεχνικήν τών φορητών εικόνων. Ερμηνεύεται ή κατάπτωσις τής
τοιχογραφίας, ή άντιτιθεμένη προς τήν σύγχρονον ακμήν τής ζωγραφικής
φορητών εικόνων, αϊτινες διακρίνονται διά τήν επ’ αυτών δυτικήν καί
ιδιαιτέρως ιταλικήν επιρροήν. Παρά τοϋτο άγιογράφοι τινές, τουλάχι
στον έν τή αρχή τοϋ σταδίου των, παρουσιάζουν ΐσχυράν προσκόλλησιν
εις τήν παράδοσιν. Μεταξύ αυτών δ Κωνσταντίνος Παλαιόκαπας, ό Φιλό
θεος Σκοϋφος, ό Βίκτωρ ό Κρής, διακριτέος από τοϋ Κερκυραίου ίερέως
Βίκτωρος.
Ό σημαντικώτερος άγιογράφος τής εποχής είναι κυρίως δ Έμμ. Τζάνες. Δυϊσμός χαρακτηρίζει τήν τέχνην του από τών πρώτων έργων. Τό ίδιον
παρατηρεΐται καί κατά τήν περίοδον τής εγκαταστάσεώς του εις Βενετίαν.
Ό Τζάνες είναι δημιουργός νέων συνθέσεων, ών μιμητός πολλούς εΰρεν ή
είκών τοϋ Αγίου Γοβδελαα. Κατά τον κ. Ξυγγόπουλον δ Τζάνες ου μόνον
έδανείσθη έκ τής ιταλικής τέχνης στοιχειά διά τάς δημιουργίας του καί τάς
μετασκευάς παλαιών είκονογραφικών τύπων, άλλ’ ήχθη μέχρι τής αντιγρα
φής αύτουσίων βενετικών πινάκων. «Τήν τέχνην τής παραδόσεως αν καί
τήν έγνώριζε κάλλιστα, ουδέποτε φαίνεται ήγάπησεν... Ή τέχνη τής προτιμήσεώς του ήτο άναμφισβητήτως ή ιταλική » (σ. 238). Ό Τζάνες έσυνειδητοποίησε τά ρεύματα καί τήν αισθητικήν τής εποχής του. Έκ τών συγ
χρόνων άγιογράφων, οΐτινες επηρεάζονται υπό τοϋ έργου του, γίνεται λόγος
διά τούς μάλλον αντιπροσωπευτικούς, Ήλίαν Μόσκον καί Θεόδωρον Πουλά-
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κην. 'Ο Μόσκος, ήρεμος καί γλυκύς άγιογράφος, ωραιοποιών τάς μορφάς,
χρησιμοποιεί δυτικά πρότυπα εις τάς λεπτομέρειας τής συνθέσεως χωρίς εις
τό γενικόν σχήμα αυτής να έκφεύγη ούσιωδώς από την παλαιάν παράδοσιν.
’Ολιγάριθμος είναι ή όμάς τών εικόνων τοΰ Πουλάκη, αϊτινες έχουν καθαρώς δυτικήν τεχνοτροπίαν· Εις δλα του όμως τά έργα φαίνεται κατά μείζονα
ή ελασσόνα βαθμόν ή χρησιμοποίησις δυτικών προτύπων καί δι’ αυτά τά
από μακρών αιώνων καθιερωμένα θέματα. Δΰναται νά θεωρηθή ό πρόδρο
μος τών ίσχυρώς ίταλιζόντων άγιογράφων τοΰ 18ου αϊώνος. Δείγμα τής έπιδράσεως ήν ήσκησεν έπ’ αυτόν ή τέχνη τής Δύσεως είναι ή κατά τον συγ
γραφέα δημιουργία ίδιου ανδρικού τύπου, άπαντώντος εις τά έργα του καί
άποδίδοντος τούς χαρακτήρας τού ίδιου τοΰ ζωγράφου.
Έν συνεχείφ εξετάζεται ή έξέλιξις τής δυτικής έπιδράσεως επί την ορθό
δοξον αγιογραφίαν ως εμφανίζεται εις τε την Μακεδονικήν τοιχογραφίαν
κατά τάς παραμονάς τοΰ θανάτου της, αλλά κυρίως εις τήν Κρητικήν ζωγρα
φικήν, καί μάλιστα ιδιαιτέρως κατά τον 16ον καί τον 17ον αιώνα. Ό Εμμα
νουήλ Τζάνες καί ό Πουλάκης ανάγουν εις σύστημα τήν αντιγραφήν δυτικών
προτύπων. Οί σπουδαιότεροι άγιογράφοι τοΰ 17ου αϊώνος έπεσκέφθησαν
τήν Βενετίαν, έγνώρισαν τήν τέχνην της, έμάνθανον νά ζωγραφίζουν κατά
τήν δυτικήν τεχνοτροπίαν- Εις τήν Βενετίαν ήσαν εγκατεστημένοι "Ελληνες
άγιογράφοι εργαζόμενοι κατ’ άμφοτέρους τούς τρόπους. Οί "Ελληνες ζωγρά
φοι από τών δανείων επροχώρησαν εις τήν άπόδοσιν τής ανατομίας τών
γυμνών σωμάτων, είς τήν προοπτικήν σχεδίασιν τών κτηρίων. Οί άγιογράφοι
τοΰ 17ου αϊώνος εϊργάζοντο καί κατά τον ορθόδοξον τρόπον, επειδή τά έργα
τά σύμφωνα προς τήν παράδοσιν έξετιμώντο καί ήσαν αντικείμενα σεβασμού.
Ή άνανέωσις τής Κρητικής ζωγραφικής έπεζητεΐτο διά τής εισαγωγής εις
αυτήν τής φυσικότητος. Τήν τάσιν αυτήν αντιπροσωπεύει ή λεγομένη scuola
bizantina migliorata.
Εις τό πέμπτον μέρος τοϋ βιβλίου γίνεται λόγος διά τήν παρακμήν τής
ζωγραφικής κατά τον 18ον αιώνα. Ή έρευνα άρχεται από τής τοιχογραφίας.
Οί πλείστοι τών καλλιεργητών της είναι τώρα Πελοποννήσιοι. Σπουδαιότε
ρος ό ’Αργείος Γεώργιος Μάρκου, έπισκεφθεις πιθανώς τήν Ένετίαν, αλλά
καί μαρτυρών επιστροφήν προς τήν αύστηράν τέχνην τοΰ 16ου αϊώνος. Τό
ίδιον πνεύμα χαρακτηρίζει άλλως τε καί τον εκ Φουρνά Διονύσιον' τούτου
αναλύεται ή περίφημος Ερμηνεία τής ζωγραφικής, ής καταλέγονται αί πηγαί. Τό δεύτερον τμήμα τής Ερμηνείας οφείλεται εξ ολοκλήρου σχεδόν είς
τον Διονύσιον. Τον μέγαν αριθμόν τών περιγραφομένων σκηνών εΰρεν εις
τάς πολυαρίθμους εκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Όρους ή εδημιούργησεν ό ίδιος.
Ή Ερμηνεία δεν συνδέεται προς τήν είκονογραφικήν παράδοσιν τών βυζαν
τινών χρόνων. Τοιαΰτα βιβλία εξυπηρετούν άνάγκας εποχών παρακμής. Είναι
πρόβλημα άν ύπήρχεν άνάλογόν τι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. Τό κήρυ
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γμα τοΰ Διονυσίου περ'ι επιστροφής εις παλαιά πρότυπα, καί δή εις τον Παν
σέληνον, εΐχεν αρκετήν άπήχησιν.
Περαιτέρω εις τό δεύτερον κεφάλαιον εξετάζεται ή φορητή εικών κατά
τον 18ον αιώνα. Προηγούνται οι άγιογράφοι τής παραδόσεως. Ή ζωγρα
φική προσανατολίζεται όλονέν καί περισσότερον προς τήν Δύσιν. Μεταβατική
είναι ή τεχνοτροπία τοΰ Κωνσταντίνου Κονταρίνη, τού Στεφάνου Τζαγκαρόλα τού κατά κόσμον Σπυρίδωνος. Κατά τάς πρώτος δεκαετίας τοΰ Ι8°υ α’ι.
αντιγράφονται αυτούσιοι δυτικοί πίνακες. Ή προσπάθεια των Έπτανησίων
καί ιδίως τών Ζακυνθίων ζωγράφων ν’ άπομιμηθοΰν διά τής τεχνικής τοΰ
ωοΰ τήν ελαιογραφίαν αποτελεί τό τελευταΐον στάδιον προς έξιταλισμόν τής
ορθοδόξου αγιογραφίας. Περί τά μέσα τοΰ 18ου αϊ. ή ορθόδοξος αγιογραφία
μέ τήν κατάργησιν τής τεχνικής τοΰ ωοΰ, παύει πλέον ούσιαστικώς νά ύφίσταται. Τήν θέσιν τής πατροπαραδότου αγιογραφίας καταλαμβάνει εις τήν
έπτάνησον ή έξιταλισμένη τέχνη, ούχί ευκόλως επικρατήσασα. ’Αξιοπρόσε
κτου δτι ή τέχνη αύτη δεν έξηπλώθη πέραν τών Ίονίων.
Έν συνεχείς εξετάζονται τό ζωγραφικόν καί συγγραφικόν έ'ργον τοΰ
Παναγιώτη Δοξαρά καί οί μετ’ αυτόν άγιογράφοι I. Πλακωτός, Ν. Δοξαράς, Ν. Κουτούζης, Ν. Καντούνης. Εις τό τελευταίου κεφάλαιον δ λόγος διά
τήν εκκλησιαστικήν ζωγραφικήν μετά τό 21. Ή παλαιά παράδοσις είχε σχε
δόν εκλείψει. Οί πρώτοι ζωγράφοι, σπουδάσαντες εις τήν Εσπερίαν επιχει
ρούν νά διορθώσουν τήν βυζ. ζωγραφικήν, ως ό Κ. Φανέλλης, δ Λ. Θείρσιος.
’Απολογητής τής τάσεως ήτο δ Γρ. Παπαδόπουλος. ’Εσχάτως πολλοί σημε
ρινοί άγιογράφοι στρέφονται προς τήν παλαιάν παράδοσιν.
Εις τον επίλογον παρέχεται ως επιστέγασμα τής δλης συγγραφής σύν
τομος καί χρησιμωτάτη έπισκόπησις « τής πορείας πού έκαμεν ή θρησκευτική
ζωγραφική από τών χρόνων τών Παλαιολόγων μέχρι τών ημερών μας ». "Εν
εκ τών μάλλον ενδιαφερόντων συμπερασμάτων είναι δτι « ή κατά τούς μετά
τήν "Αλωσιν αιώνας κυριαρχήσασα τεχνοτροπία, τήν δποίαν έπεκράτησε νά
ονομάζουν Κρητικήν, είναι τεχνοτροπία απολύτως ελληνική ».
Εις τήν διάρθρωσιν τοΰ βιβλίου, οΰτινος παρέσχον ανωτέρω μακράν
περίληψιν, έχει θέσει τήν σφραγίδά της ή πείρα τοΰ πανεπιστημιακού διδα
σκάλου. Άπό καιροΰ εις καιρόν συνοπτικοί επαναλήψεις συναχθέντων συμπε
ρασμάτων χρησιμεύουν ως μίτος διά νά παρακολουθή άνέτως δ αναγνώστης
τήν πορείαν τής σκέψεως τοΰ συγγραφέως. 'Ο κ. Ξυγγόπουλος, ως αναφέρει
εις τον πρόλογον, άνιχνεύων τάς τάσεις τής ζωγραφικής καί τά καλλιτεχνικά
ρεύματα κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, εξετάζει « κυρίως τό έργον τών
μεγαλυτέρων αντιπροσώπων τής θρησκευτικής ζωγραφικής, οί δποΐοι συνειδητοποιήσαντες τάς καλλιτεχνικός τάσεις τής εποχής των ήσκησαν διά τής
τέχνης των ίσχυράν επιρροήν επί τών συγχρόνων των άγιογράφων ». Έν τή
έρεύνη του δ συγγραφεύς γίνεται αληθής άνατόμος τής τεχνικής, ή δποία
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διακρίνει φορητάς εικόνας καί τοιχογραφίας, έδραιώνων δσον είναι δυνατόν
επί στερεού εδάφους τα συμπεράσματα του. Μετά τήν « Συμβολή στη μελέτη
τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής» τοϋ Μανόλη Χατζηδάκη, ή οποία εξήτασε
τά καλλιτεχνικά κέντρα, ή Ελληνική Επιστήμη πλουτίζεται τώρα μέ τήν
ιστορίαν τής μετά τήν άλωσιν ζωγραφικής. Τό έργον θ’ άποτελή τοϋ λοιπού
ασφαλή αφετηρίαν τοϋ θέλοντος ν’ άσχοληθή μέ θέμα εμπιπτον είς τήν περιο
χήν τής ζωγραφικής τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά τήν άλωσιν. ’Αλλά καί
οί σχολάζοντες περί τήν κυρίως βυζαντινήν ζωγραφικήν έχουν πολλά νά
ωφεληθούν από τήν έν αρχή τοϋ συγγράμματος άπηκριβωμένην καί κατά τά
νεώτερα πορίσματα έκθεσιν ζητημάτων άφορώντων είς τήν Παλαιολόγειον
τοιχογραφίαν καί τέχνην των φορητών εικόνων. Αί σπουδαί περί τήν ζωγρα
φικήν μετά τήν άλωσιν εύρίσκονται είς τάς άρχάς των. Τό έργον των κυριωτέρων ζωγράφων δεν είχε μέχρι τοϋδε ακριβώς έξετασθή, ούδ’ είναι είσέτι
πλήρως γνωστόν. 'Ο συγγραφεύς ήτο υποχρεωμένος οΰ μόνον νά έπιχειρήση
γενικήν θεώρησιν, αλλά νά προβή ό ίδιος καί είς πλείστας επί μέρους κοπιώ
δεις έρευνας. Άθλος δ'ντως ου μικρός. ’Όχι μόνον διά τούς δευτερεΰοντας,
αλλά καί διά τούς σπουδαιοτέρους ζωγράφους στερούμεθα μονογραφιών.
Είναι φυσικόν νά λανθάνουν ακόμη έργα ίδίςι τών άγιογράφων φορητών
εικόνων καί νά πλουτισθοϋν δ'σα γνωρίζομεν δι’ αυτούς. Οϋτω π χ. τά μέχρι
τοϋδε γνωστά τελευταία έργα τοϋ Έμμ. Τζάνε έχρονολογοϋντο από τοϋ
1686. Άλλ’ όταν πρό τινων ετών παρέμεινα επί τρεις μήνας είς Ένετίαν,
μοί έδόθη ή ευκαιρία, μελετών τούς πίνακας τοϋ Έμμ. Τζάνε, τούς άποκειμένους είς τήν Συλλογήν τής Ελληνικής Κοινότητος, νά άποκαλύψω επί
μεγάλης είκόνος, ήτις παριστάνει τον Ίησοϋν καί τήν Σαμαρείτιδα (S. Mar
coni, Ea raccolta di icone veneto - cretesi della Comunita greco-ortodossa di Venezia, έν Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Eettere ed
Arti, 1948 -1949, σ. 252, ύπ’ άριθ. 142) τήν υπογραφήν :
·..(;) πόνος γηραιού πρεοβυτέρου εμανουήλου
·■■(;) ρηϋυμναίου (τ)ον λεγομένου Μποννιαλη
,αχπϋ·'

"Ωστε ό Τζάνες έζωγράφιζεν ακόμη τό 1689, έν έτος πρό τοϋ θανάτου
του, είς ήλικίαν 79 περίπου ετών. Καί ή άναδίφησις εις τά Κρατικά ’Αρ
χεία τής Βενετίας, ήν προοιωνίζεται ή ϊδρυσις τοϋ Ελληνικού ’Ινστιτούτου
Βενετίας, ικανά πρέπει νά συνεισφέρη ακόμη είς τήν άκριβεστέραν γνώσιν
τής ζωής καί τοϋ έργου αρκετών μετά τήν άλωσιν άγιογράφων. Καί ή μελέτη
τής Κρητικής ζωγραφικής κατά τον 160ν καί 17ον αιώνα ως φαινομένου
παραλλήλου προς τήν κρητικήν λογοτεχνίαν θά συμβάλη, νομίζω, εις τήν
άκριβεστέραν διασάφησιν προβλημάτων τής πρώτης. ’Επί τοϋ παρόντος δ
"Ελλην αναγνώστης έχων πρό αύτοΰ θαυμασίαν ακόμη καί από έκδοτικής
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άπόψεως προσφοράν, διαθρυπτουσαν την εθνικήν του φιλοτιμίαν, ευγνώμων
ευχαριστεί καί τον συγγραφέα καί την έκδώσασαν τοιοΰτον έργον ’Αρχαιο
λογικήν Εταιρείαν.
Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική. Κείμενον και σχέδια ’Αναστασίου
Όρλάνδου.

Κ,

Δευτέρα εκδοαις, ηυξημένη. Ά&ήναι, 1958, σελ. 179.

Ή Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική τοΰ ακαδημαϊκού κ. Ά. Όρλάνδου,
διαλαμβάνουσα περί τών έκτος τών ναών μοναστηριακών κτισμάτων κατά
τούς βυζαντινούς καί τους μετά τήν άλωσιν χρόνους, είχε πληρώσει τό πρώ
τον έκδιδομένη (1927) κενόν έν τή περιοχή τής χριστιανικής αρχαιολογίας.
Τό βιβλίον τυχόν λίαν ευμενούς κριτικής έξηντλήθη καί ό πονήσας αυτό ακά
ματος ερευνητής είχεν έν τφ μεταξύ συλλέξει νέον υλικόν. ’Ήδη προβαίνει
εις δευτέραν έκδοσιν έπί άρίστου στιλπνού χάρτου, άρτιωτέραν τής πρώτης,
προσθέσας «πολλάς νέας φιλολογικός καί ιστορικός πηγάς καί μαρτυρίας,
άφορώσας ιδίως εις τον συσχετισμόν τών βυζαντινών προς τάς παλαιοχρι
στιανικός μονός τής ’Ανατολής», καταλέξας αρκετά ακόμη βυζαντινό καί
μεταβυζαντινά αρχιτεκτονικό μνημεία, συμπεριλαβών νέα κεφάλαια. Εις τό
τέλος τού συγγράμματος προσέθεσε πολύ χρήσιμον λεπτομερές εΰρετήριον,
συνιστάμενον έκ πίνακος αρχαίων καί βυζ. συγγραφέων, πίνακος προσώπων,
νεωτέρων συγγραφέων, γεωγραφικών ονομάτων, πραγμάτων, τών έν τφ κειμένφ βυζαντινών δρων καί τών μνημονευομένων έν αύτφ Μονών. Έπί τούτοις ή νέα έ'κδοσις έπλουτίσθη διό πολλών νέων σχεδίων καί εικόνων, ώστε,
δπως φαίνεται καί έκ τού έπακολουθοΰντος εις τό εΰρετήριον καταλόγου τών
εικόνων, ό αριθμός αυτών ν’ ανέρχηται ήδη εις 177.
Έν αρχή τού βιβλίου, μετά τούς προλόγους τής πρώτης καί τής δευτέρας έκδόσεως, γίνεται λόγος διά τον έξωτερικόν χαρακτήρα καί τήν μορφήν
τών μοναστηρίων, άτινα, άποτελοΰντα μικρογραφίαν πόλεως, περιεβάλλοντο
πάντοτε υπό ισχυρών καί υψηλών τειχών. Εξετάζεται έπειτα τό γενικόν σχέδιον τοΰ περιβόλου, οί πυλώνες, ή γενική διάταξις τού έσωτερικοΰ τών μονών,
ών ή αυστηρά δργάνωσις περί τό καθολικόν τό όρθούμενον έν τφ μέσφ τοΰ
ορθογωνίου περιβόλου φαίνεται δτι έπεκράτησεν από τοΰ ’Ιουστινιανού καί
έντεύθεν. Γίνεται λόγος ακολούθως διά τήν διάταξιν καί τήν μορφήν τών
κελλίων, τάς στοάς καί τον διάκοσμον τής προσόψεως αυτών, τάς κλίμακας,
άλλοτε ξυλίνας τοποθετουμένας εντός τής στοάς καί άλλοτε λιθίνας καί έξωτερικάς, τά εις έκαστον ό'ροφον καί εις έκάστην πλευράν αποχωρητήρια, τάς
3 - 3 -1959
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