
546 Κ. Δ» Παπαδημητρίον

τι των εσφαλμένων μεταγραφών τών ξένιον άντιτάξωμεν μετάγραφάς 
άποδιδούσας τό αληθές νόημα τών παλαιών μελφδιών, υπό τό φώς πάν
τοτε τής επιστήμης, άλλα και τής παραδόσεως (γλωσσικής μουσικής), την 
οποίαν εκείνοι ύπετίμησαν ή ούδαμώς ύπελόγισαν εις τάς έρευνας των.

Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. Ξυγγοηούλου, Μουσεΐον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικόνων, Άϋηναι 
1936. Σελ. 88 μετά 13 εικόνων εντός τον κείμενον και 53 Πινάκων.

Τό Μουσεΐον Μπενάκη εις τάς πλούσιας καί ποικίλας εις εϊδη 
συλλογάς του συγκαταριθμεί καί έκλεκτάς βυζαντινός φορητός εικόνας 
καί άξιόλογον σειράν κατά τό πλεΐστον χρονολογημένων καί υπογεγραμ
μένων μεταβυζαντινών, ό Κατάλογος τών οποίων έξεδόθη υπό τοϋ κ. 
Ξυγγοποΰλου, πρώτος εις τήν συνεχιζομένην εις ίδιους τόμους, κατά είδη, 
έ'κδοσιν τών συλλογών τοΰ Μουσείου.

Ό Κατάλογος τοϋ κ. Ξυγγοπούλοϋ, σαφής καί μεθοδικός, κατατάσ- 
σων χρονολογικώς τάς εικόνας, αί απεικονίσεις τών οποίων παρατίθεν
ται εις λαμπρούς πίνακας, είναι πολύτιμος διά τον θέλοντα νά μελετήση 
τήν εξέλιξιν τής τέχνης τών εικόνων τών ελληνικών χωρών από τής ΓΙα- 
λαιολογείου εποχής μέχρι σχεδόν τής έπαναστάσεως.

Ή υπό εύρύτερον πνεύμα γινομένη ερμηνεία τών εικόνων δίδει εις 
τό βιβλίον τον χαρακτήρα ού μόνον επιστημονικού Καταλόγου, άλλα καί 
συμβολής εις τήν ιστορίαν τής μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Κυρίως δ’ 
εις τούτο συντείνει άφ’ ενός μέν ή πλούσια εις παρατηρήσεις καί ή εύ- 
ρεΐα — τήν δλην σύγχρονον βιβλιογραφίαν λαμβάνουσα ύπ’ δψιν—έρευνα 
τοϋ θέματος, εκτεινομένη μάλιστα ενίοτε καί εις συγγενή θέματα, μέ 
συσχέτισιν προς Συναξάρια, ’Απόκρυφα, τήν Ερμηνείαν τών ζωγράφων 
τοΰ ’Άθω κλπ. καί άφ’ ετέρου αί είσαγωγικαί πληροφορίαι, αί άναφε- 
ρόμεναι εις τήν έξακρίβωσιν τοΰ πρώτου καί τελευταίου χρονολογημένου 
έργου έκάστου τών μεταβυζαντινών ζωγράφων, τών όποιων έργα κατέ
χει τό Μουσεΐον Μπενάκη.

Μικρόν μόνον θέσιν καταλαμβάνουν εις τήν περιγραφήν καί έρμη- 
μείαν τών εικόνων ή άνάλυσις τής τεχνοτροπίας καί παρατηρήσεις περί 
τοϋ καλλιτεχνικού αυτών χαρακτήρος. Ή έλλειψις αυτή καθίσταται ιδίο>ς 
αντιληπτή εις τάς άρχαιοτέρας εικόνας, διότι εις αύτάς τά κριτήρια κυ
ρίως τής τεχνοτροπίας θά βοηθήσουν τήν συγκριτικήν έρευναν προς κα-
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■θορισμόν τής χρονολογίας καί τής σχολής ή τοΰ είδους εις δ ή εικών 
ανήκει.

Παραλληλισμοί στηριζόμενοι μόνον εις είκονογραφικάς λεπτομέρειας 
ή εις τον είκονογραφικόν τόπον, όταν μάλιστα πρόκειται περί μεμονω
μένων προσώπων καί δχι περί συνθέσεως, δεν είναι πολύ στέρεόν 
έρεισμα.

Οιίτως εις την εικόνα τής Θεοτόκον (άριθ. 1, Πίν. 1—4) γίνεται πα
ραλληλισμός προς την περίφημου εικόνα τού Βλαδιμίρ τοΰ Μουσείου τής 
Μόσχας, χωρίς ούδεμίαν σχεδόν συσχέτισιν τής τέχνης των δυο έργων, 
εξ ής νά άπορρέη τό συμπέρασμα δτι καί ή Θεοτόκος τοΰ Μουσείου Μπε- 
νάκη είναι έν από τά σπανίζοντα βυζαντινά έργα τοΰ 12°ν αίώνος τής 
σχολής τής Κωνσταντινουπόλειος.

Παρά τάς αναλογίας ή διαφοράς τοΰ τόπου, μεταξύ των δόο έργων 
σχέσις τέχνης δεν υπάρχει. Ούτε ή καθαρότης των χρωμάτων τοΰ προ
σώπου παρατηρεΐται εις την Θεοτόκον τοΰ Μουσείου Μπενάκη, ούτε ή 
έξαΰλωσις των χαρακτηριστικών καί ή πνευματικότης τής φυσιογνωμίας 
ή τόσον χαρακτηριστική εις βυζαντινά έργα τοΰ 12ου αίώνος. (πρβλ. μα
κράν άνάλυσιν έν Wulff-Alpatoff, Denkmaler der Ikonenmalerei a. 
53 κ. έ.).

Τά ρεαλιστικά χαρακτηριστικά — βαρέα βλέφαρα, βραχεία, όρ/θώς 
διαπεπλασμένη ρίς, τό σχήμα ιδίως τοΰ στόματος—εύσάρκου, καμπυλου- 
μένου προς τά κάτω — δπως καί τό πλατύ πρόσωπον τής Παναγίας ύπ’ 
άριθ. 1 είναι δλα χαρακτήρες τής σχολής τής Τοσκάνας τοΰ 13ου αίώνος, 
ϊδίοος δέ τοΰ τόπου τής Θεοτόκου τοΰ Simabue (πρβλ. προς σόγκρισιν Ο. 
Siren, Toskanische Maler im XIII Jahr. είκ. 84, 88, 102, 105, 107, 
110, 116).

Τήν σχέσιν μέ Ιταλικά έργα μαρτυρούν ακόμη τό ένδυμα τής Θεο
τόκου, ανοικτόν εμπρός ούχί δέ διασταυρούμενον, ή κυματιστή οφιοειδής 
γραμμή —αντί τής τεθλασμένης—εις ήν καταλήγουσιν αί πτυχαί τού μα- 
φορίου τής Θεοτόκου, χαρακτηριστικόν ομοίως τής Φλωρεντινής καί τής 
Βενετικής σχολής τοΰ 14ου αίώνος καί ή σειρά τών κομβίων εις τάς χειρί
δας. "Ολως ξενίζον διά βυζαντινόν έργον είναι ακόμη ή ζωηρώς έρυϋρά 
καλόπτρα τής κεφαλής αντί τής στερεοτύπου κυανής μέ λεύκάς καί με- 
λαίνας γραμμάς, καί αί χρυσαϊ κοκκίδες τοΰ άκρου αυτής, αί συνεχίζο
με ναι άνευ έννοιας μέρι τοΰ τραχήλου. Τουναντίον καώαρώς βυζαντινός 
εινε ό Χριστός έχων ως πλησιέστερα παράλληλα παραστάσεις τοΰ 14ου 
αίσίνος καί ούχί τοΰ 12ου αί. (πρβλ. εικόνα Όδηγητρίας τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου Γ. Σωτηρίου, Όδηγός Βυζαντινού Μουσείου (Γαλλική έκδοσις) 
είκ. 55).

Έκ τών ανωτέρω λοιπόν συνάγεται δτι πρόκειται περί μιμήσεως Ίτα-
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λικοΰ έργου τουλάχιστον τοΰ 13°υ «?., ό'περ εγένετο υπό έλληνος κατά 
τον 14°ν αιώνα, ήτοι περί έργου τής Ίταλο-βυζαντινής σχολής, τής οποίας 
φυτώρια προ τοΰ. 15ου αίώνος εύρίσκοντο κυρίως εις τάς πόλεις τής 
’Ιταλίας,

: Δυσκόλως ακόμη δΰναται να γίνη δεκτόν ότι τά κοσμοΰντα τό πλαί- 
σιον εναλλάξ ανάγλυφα τοΰ Αωδεκαόρτον καί εικονίδια των ’Αποστόλων 
είνε μεταγενέστεροι προσθήκαι τοΰ 16ου αίώνος.'Η εϊκών φαίνεται ενιαία 
καί ως κατασκευή καί ώς μορφή, εξαιρέσει τμηματικών επισκευών,’Αρ
χικά π. χ. δύνανται. νά θεωρηθώσιν τά τρία εικονίδια των ’Αποστόλων 
επί ερυθρού βάθους δεξιά τής είκόνος (Πίν. 4« , β, γ), ιος έχοντα~στενήν 
άνταπόκρισιν με την κεντρικήν παράστασιν τής Θεοτόκου εις την λεπτό
τητα τής εργασίας καί είς την ομοιότητα τών ζωγραφιστών τόξων μέ 
τό ξυλόγλυπτου τόξον τό πλαισιοΰν τήν Θεοτόκον. 'Ομοίως πάντα τά 
ανάγλυφα πλακίδια ώς έργα, τοΰ 14ου αίώνος, δηλαδή σύγχρονα προς τήν 
Θεοτόκον, δεν έχουν πλέον λόγον νά προσετέθησαν αργότερα. "Οτι το 
Δωδεκάορτον δεν εινε πλήρες στερείται σημασίας, διότι ή εκλογή τοΰ 
κύκλου τών εορτών δύναται νά περιορίζηται εις 7, 8, ή 10 εικόνας (πρβλ. 
G. Millet, Recherches sur l’iconographie de I’Evangile o. 164 έ.).

Σημειωτέα ακόμη ή εις βυζαντινά έργα τοΰ 14 ου αίώνος παρατηρου- 
μένη εναλλαγή κυανού καί ερυθρού βάθους (κυανοΰ ενταύθα είς τά 
πλακίδια, ερυθρού εις τούς αρχικούς ’Αποστόλους), δείγμα καί τούτο τής 
καλώς υπολογισμένης διακοσμητικότητος τοΰ συνόλου.

'Ομοίως τήν μεγάλην εικόνα τής Μεταμορφώαεως — (άρ. 11 Πίν. 12 
μίαν τών σπουδαιοτέρων εικόνων τοΰ Μουσείου Μπενάκη — χαρακτηρι- 
ζομένην υπό τοΰ Rice ώς έργου τοΰ 13ου αίώνος, καταβιβάζει ό σ. είς 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 16ου στηριζόμενος μόνον είς είκονογραφικά; 
λεπτομέρειας. Ή είκών όμως αύτη (ό)ς δύναταί τις ιδίως νά κρίνη από 
τό καλύτερον καί ϊσως τό μόνον άνέπαφον διατηρούμενου κάτω ήμισυ), 
έχει σαφείς τούς χαρακτήρας τής Παλαιολογείου τέχνης, ώστε νά δύνα- 
ταί τις μετά τίνος βεβαιότητος νά ϊσχυρισθή ότι ανήκει είς τούς προ τής 
'Αλώσεως χρόνους, ούχί δέ είς τήν μεταβυζαντινήν Κρητικήν τοΰ δευτέ
ρου, ήμίσεος τοΰ 16ου αίώνος.

Τό Μουσεΐον Μπενάκη κατέχει από τάς πλέον εκλεκτός καί αντι
προσωπευτικός εικόνας τής Κρητικής σχολής τοΰ τέλους τοΰ 16ου αίώνος 
καί τών πρώτων ετών τοΰ 17ου αί., όπως είναι ή αγία Τριάς τοΰ Δαμα
σκηνού (άρ. 8 Πίν. 10) καί ή Παναγία τοΰ Έμμ. Λαμπάρδου (άρ. 13 Πίν.
13) είς τάς οποίας ή κληρονομιά τής τέχνης τοΰ Βυζαντίου συνεχίζεται 
αμιγής χωρίς δανεισμούς από τήν τέχνην τής Δύσεως. Σύγπρισις τών ει
κόνων αυτών προς τήν Μεταμόρφωσιν δεικνύει τήν έπελθοΰσαν δια
φοράν είς τήν έξέλιξιν τής τεχνοτροπίας. Είς αύτάς περιγράμματα καί
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χρώματα είνε απότομα καί απλά' ή πλάσις των προσώπων περιορίζεται 
σχεδόν εις δύο τόνους καί ή πτυχολογία εινε τυπική μέ την ίδιάζουσαν 
καθαρότητα καί σκληρότητα γραμμών καί φωτισμού τής μεταβυζαντινής 
τέχνης. Τουναντίον εις την Μεταμόρφωσιν υπάρχει εις τό περίγραμμα 
προσώπων καί τοπείου ή ήπιότης τής ατμόσφαιρας καί τής προοπτικής 
άποστάσειυς. Αί κεφαλαί είνε έίργασμέναι μέ την διαβάθμισιν τών τό
νων, καί την άπόδοσιν τοϋ όγκου τών ελληνιστικών έργων τής πρωτευου- 
σης όπως καί τά σώματα, τά δε ενδύματα μέ πλούτον καί διαύγειαν χρω
μάτων καί πτύχωσιν πλαστικήν, μαλακήν, όπου τό φώς αντανακλάται μέ 
θαυμαστήν λεπτότητα (πρβλ. ιδίως τούς τρεις μαθητάς κάτω).

?Από τούς χαρακτήρας αυτούς καί τήν εύρεΐαν μορφήν τών κλιμα
κωτών βράχων, τών προοπτικώς κάπιος ασταθών, οΐτινες έχουν στενάς 
αναλογίας πρύς τοιχογραφίας τής Παντανάσσης τού Μυστρά (πρβλ. Mil
let, Monuments Byzantins de Mistra Πίν. 140,2 καί 144,3) νομίζομεν 
ότι ή θέσις τοΰ εκλεκτού αύτοϋ έργου τοϋ Μουσείου Μπενάκη ανήκει εις 
τήν σχολήν τής πρωτευουσης τουλάχιστον τών αρχών τοϋ 15°ν αίώνος.

Αί τρεις είκονογραφικαί λεπτομέρειαι, χάριν τών οποίων ό σ. καταβι- 
βάζει τήν εικόνα εις τούς μετά τήν "Αλωσιν χρόνους δέν εινε σοβαρά κω
λύματα.'Η μέν τριπλή φωτεινή δόξα τού Χριστού, όμοίας μορφής, υπάρχει 
κατά τον 14°ν καί 15°ν αιώνα, ώς ό ίδιος αναφέρει καί μάλιστα καί εις 
άρχαιοτέραν εποχήν (Πρβλ. Γεωργιανήν τοιχογραφίαν εν Millet, Re- 
cherches είκ. 188).Τό μικρόν ερυθρόν κάλυμμα τής κεφαλής τοΰ Μωϋσέως 
εινε ή γνωστή κίδαρις εις τήν τρίτην αυτής μορφήν μέ τό όρθιον κυλιν
δροειδές εξάρτημα, τήν όποιαν φορούν οί αρχιερείς τής Παλαιάς Διαθή
κης, οί Μάγοι κσί ό Δαβίδ, ήδη από τοΰ Που αίώνος, τό άρχαιότερον δέ 
παράδειγμα συναντώμεν εις μικρογραφίας τοΰ Paris. 74 (πρβλ. Ε. Wei- 
gand, Byz. Zeitsch. 1936 II σ. 380). ’Άλλο παράδειγμα τοΰ 15ου αί. άνα- 
φέρομεν τήν τοιχογραφίαν τής Μεταμορφώσεως τοΰ ναού Πέτρου καί Παύ
λου τοΰ Τυρνόβου (πρβλ. Grabar, La peinture religieuseen Bulgarie σ. 
181 ΙΙίν. XLI1). "Οσον αφορά τέλος εις τήν στάσιν τοΰ ’Ιακώβου καί τών 
άλλων ακόμη μαθητών, αΰτη δύναται νά χρησιμεύση μάλλον ώς ένδειξις 
διά τήν χρονολόγησιν τής είκόνος εις τήν βυζαντινήν εποχήν, διότι εύρί- 
σκεται έν άπολύτορ συμφωνίμ προς τον «βυζαντινόν τύπον» καί μάλιστα 
προς τήν άρχαιοτέραν, τήν προ τοΰ 14ου αίώνος εικονογραφίαν, έ'νεκα 
τών συγκεκρατημένων κινήσεων τών μαθητών (πρβλ. Millet, ’Ένθ’ άν. 
σ. 225 είκ. 187—188). 'Η περιγραφή τοΰ Millet θά έλεγέ τις ότι εινε 
περιγραφή τής Μεταμορφώσεως τοΰ Μουσείου Μπενάκη : «Vers le mi
lieu du XI siecle, Jacques et Jean places dos a dos, symetriquement, 
paraissent tomber sur leurs genoux et allongent les bras vers le sol, 
pour chercher un appui».
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'Ομοίως Παλαιολόγειον χαρακτήρα των τελευταίων χρόνων έχει καί 
ή μικρά είκών τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκον, έργον τοΰ Φιλίππου (άρ. 10 
ΙΙίν. 9, 2). Καίτοι δέ ό συγγραφεύς δέχεται δτι από άπόψεως εικονογρα
φίας καί τεχνοτροπίας, συμβιβάζεται αΰτη προς την τέχνην των ΓΙαλαι- 
ολόγων, περιέργως την συσχετίζει με έργα τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 
16ου αίώνος, ως ή παραπλεύρως τοΰ Πίν. 9 εϊκ. τοΰ Ευαγγελισμόν τοΰ 
Ίωάννου Κυπρίου (1.581), καί την χρονολογεί είς την αυτήν εποχήν. Ή 
παράθεσις των δυο εικόνων είς τον αυτόν Πίνακα Hu ήτο πλέον διδα
κτική εάν έγίνετο παραλληλισμός, διά νά καταδειχθή ή διαφορά τής τε
χνοτροπίας τών δυο έργων. Παράβαλε π.χ. πόσον τά άρχιτεκτονήματα τοΰ 
βάθους είνε προοπτικώτερα είς τήν Κοίμησιν, καί πόσον περισσότερον 
συγκεχυμένα (ίδίμ παραπλεύρως τής Θεοτόκου) με τονισμένας τάς γραμ- 
μάς εινε είς τον Ευαγγελισμόν, καί πόσον πλάσις καί σχεδίασις προσώ
που καί πτυχώσεως είς τήν Κοίμησιν εινε λεπτότεραι. Τό συνολικόν 
Ιδίως πνεύμα εινε διάφορον. Είς τό έν —- τήν Κοίμησιν — υπάρχει ή έν
νοια τοΰ χώρου—τό σπουδαΐον χαρακτηριστικόν τής ΙΙαλαιολογείου τέ
χνης— είς τον Ευαγγελισμόν ή Θεοτόκος δεν άποσπάται από τά όπισθεν 
άρχιτεκτονήματα.

Τό πλησιέστερον παράλληλον τής Κοιμήσεως τοΰ Μουσείου Μπε- 
νάκη, εινε τό ά'ριστα διατηροΰμενον τρίπτυχον, μέ τήν Κοίμησιν είς τό 
κέντρον, τοΰ Μουσείου Μόσχας (πρβλ. Wulff-Alpatoff Ένθ’ ά. είκ. 60) 
χρονολογοΰμενον τον Ιδον αιώνα, διά τήν σχέσιν δέ τής τεχνοτροπίας ή 
Στανρωσις τής Λειψανοθήκης τοΰ Βησσαρίωνος τοΰ Μουσείου Βιέννης 
τοΰ έτους 1463 (πρβλ. Millet, ’Ένθ’ ά. είκ. 978).

Διά τήν εικόνα τής Θεοτόκου μετά τών αγίων Γεωργίου καί Νικο- 
λ,άου (άριθ. 4 Πίν. 7) έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι αδίκως ό σ. καταβι- 
βάζει ■ αυτήν είς τον 15ον αιώνα, παρά τούς μάκρους παραλληλισμούς 
προς έργα τοΰ 14ου αίώνος, ένεκα τοΰ δευτέρου κοντού χιτώνος τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου.Ή γνώμη τοΰ σ. δτι τό ένδυμα τούτο άπαντά μετά τήν 
"Αλωσιν καί δτι είναι παρανόησις τοΰ φολιδωτού θώρακος, τον όποιον 
άλλωστε σπανιώτατα φορούν άνωθεν τοΰ μακροΰ χιτώνος οί στρατιωτι
κοί άγιοι, δεν στηρίζεται επί τών πραγμάτων.

Ό κοντός χιτόιν μέ κεντητόν περιλαίμιον καί βραχείας ή μακράς χει
ρίδας φορειται συχνά είς Βυζαντινά έργα καί μόνος (π. χ. είς Δαφνί 
πρβλ. Millet, Monastere de Daphni Πίν. XI 3) καί άνωθεν μακροΰ 
χιτώνος όπως είς τό Μωσαϊκόν τοΰ 'Αγίου Γεο3ργίου εις τον Νάρθηκα 
τής Μονής τής Χιόρας τοΰ 1304 (Πρβλ. Η. Ruedell, Die Kahrie Dscha- 
misi in Konstantinopel, Πίν. 21) καί ακόμη άνωθεν κοντού χιτώνος 
ως είς τοιχογραφίαν τού Πρωτάτου (πρβλ. Millet, Monuments de Γ 
Athos Πίν. 9, 4). Τό κυριιοτερον όμως χαρακτηριστικόν είς τήν Παλαιό-
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λόγειον αυτήν εικόνα είνε ό επαρχιακός ή μοναχικός αυτής χαρακτήρ, 
όπως τό δεικνύει ιδίως ή δεξιά χειρ τής Θεοτόκου με τήν σχηματικήν άρ- 
θρωσίν της. Εις τον αυτόν λόγον οφείλονται και αί βραχείαι διαστάσεις 
καί ή μεγάλη κεφαλή τής Θεοτόκου, ούχί δε εις τήν μετά τον 14°ν αι
ώνα χρονολογίαν ιός δέχεται, ο σ. ’Απεναντίας τό μεγαλυτερον μέρος 
είκόνιον καί τοιχογροφιών των μετά τον 14ον αιώνα χρόνοιν προτιμά 
τάς λίαν υψηλάς διαστάσεις, πιθανώς εκ σλαβικών επιδράσεο^ν ενφ εις 
έργα μεγάλων κέντρων συνηθέστεραι είνε αί όρθαί άναλογίαι. Μόνον 
έργα επαρχιακά, τής λαϊκής μάλλον τέχνης, εμμένουν καθ’ ολας τάς πε
ριόδους καί τάς «αναγεννήσεις» εις τούς ανατολικούς χαρακτήρας των 
βραχέων αναστημάτων, τών μεγάλων κεφαλών κλπ.

Ώς προς τάς ερμηνείας τών θεμάτων έχομεν ολίγα τινά μόνον νά 
προσθέσωμεν:

Εις τήν εικόνα τον Χρίστον ώς άμπελον (άριθ. 20 πιν. 196) είνε 
άξιον μνείας δτι εις τό ανοικτόν Εύαγγέλιον τοΰ Χριστού δεν αναγράφον
ται οί στίχοι οι συμφωνοΰντες ακριβώς μέ τό παριστώμενον θέμα, αμέ
λεια παρατηρουμένη ενίοτε εις μεταγενεστέρους ζωγράφους. Όμοια άρ- 
χαιοτέρα είκών τού Βυζαντινού Μουσείου (άριθ. 302) αναγράφει τούς 
αρμόζοντας στίχους «εγώ είμί ή άμπελος, υμείς τά κλήματα». (Ίω. 15 
5—6). 'Ως προς τό θέμα δε είνε πιθανώτερον δτι τούτο διεμορφώθη εις 
βυζαντινούς χρόνους ούχί δε εις μεταβυζαντινούς. Τήν γένεσιν τοΰ θέμα
τος συναντώμεν τό πρώτον εις μικρογραφίαν Ευαγγελίου τοΰ Μουσείου 
Μπενάκη ύπ’ άριθ. 11 εις τήν οποίαν ό Χριστός παρίσταται δ'ρθιος επί 
κορμού άμπέλου καί οί τέσσαρες Εύαγγελισταί επί τών κλημάτων.

Τήν εικόνα τοΰ Τζάνε (άριθ. 28 Πίν. 21) ό σ. υπό τον τίτλον «Θεία 
Μετάληψης» ερμηνεύει «ώς έςέλιξιν εις ιδίαν παράστασιν λεπτομέρειας 
τής Σταυρώσεοίς» (καθ’ ήν άγγελος συλλέγει τό αίμα τού Χριστού) άπορ- 
ρίπτων τήν γνώμην τού Σισιλιάνου, δστις θεωρεί την Δέησιν ως τό κύριον 
θέμα. Ή ερμηνεία δμως τοΰ σ. είνε δλιγώτερον ικανοποιητική, διότι ή 
λεπτομέρεια αύτη τής Σταυρώσεως—άπαντώσα ούχί μόνον εις δυτικάς, 
αλλά κατ’ εξοχήν εις ρωσσικάς Σταυρώσεις—είνε λεπτομερειακή καί εις 
τό έργον τού Τζάνε. Είνε φανερόν δτι πρόκειται περί μιας τών άποκαλυ- 
πτικών σκηνών τής Δόξης τοΰ Χρίστον—ήτις είναι καί ή μυστική έννοια 
τής Δεήσεως—διότι άλλως δεν εξηγούνται τά πρόσωπα τής Θεοτόκου 
καί Προδρόμου, ή σφαίρα είς ήν πατεϊ δ Χριστός, τά σύμβολα τών Ευ
αγγελιστών υπό τών οποίων φέρεται, καί οί συνοδοί άγγελοι οί κρατούν
τες τά σύμβολα τού Πάθους. Πάντα ταϋτα είνε παραστάσεις συνοδεύ- 
ουσαι τήν άποκαλυπτικήν σύνθεσιν τής Δόξης τού Χριστού, ήτις άπαντά 
κατά τον 17°ν αιώνα καί 18°ν συνηθέστερον ως τμήμα συνθετωτέ- 
ρας άποκαλυπτικής σκηνής τής Δευτέρας Παρουσίας. Ή καινοτομία τού
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Τζάνε εινε ότι έθεσε τον Χριστόν πάσχοντα, μέ το αίμα ρέον εκ τής 
πλευράς, εκ προτύπων προφανώς τής Δύσεως, ήτις αγαπά τον δριμΰν 
ρεαλισμόν αντί τοϋ Χρίστου ώς Άρχιερέως των μεταβυζαντινών εικόνων·

'Ο κατ’ εξοχήν ζωγραφήσας τοιαϋτα θέματα είναι, ώς γνωστόν, ό 
Θεόδωρος ΙΙουλάκης (πρβλ. Γ.. Σωτηρίου, Κειμήλια Ίωαννίνων εν ήπειρω- 
τικοΐς Χρονικοΐς 1931 Τ. 6ος), εξαίρετον εργον τοΰ οποίου υπάρχει εις τό 
Μουσεΐον Μπενάκη (άριθ. 37, Πίν. 27-28 είκ. 6). Εις τό κάτω ήμισυ τοΰ 
έργου τούτου, ως κεντρική σκηνή υπάρχει ή ανωτέρω σύνθεσις τοΰ Τζά
νε μέ τον Χριστόν εκεί έν θριάμβαρ άνυψούμενον (δπως εις τήν Άνά- 
στασιν) εκ δυτικών καί τοΰτο προτύπων.

Ή είκών τοΰ Πουλάκη τοϋ Μουσείου Μπενάκη, εν από τα πλέον 
σύνθετα έργα, άτινα υπάρχουν εις τήν μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν, ερ
μηνεύεται άριστα καί διεξοδικιοτατα από άπόψεως εικονογραφίας καί πε
ριεχομένου υπό τοΰ σ. Μόνον ή παρουσία τοΰ Μ. Κωνσταντίνου εις τήν 
σειράν τών τεσσσάρων βασιλέων τοΰ ενυπνίου τοΰ Ναβουχοδονόσορος 
δεν δύναται νά συσχετισθή μέ τήν προφητείαν τοΰ Δανιήλ (Δαν. 7, 13) 
διότι αύτη σαφώς άναφέρεται εις τον Χριστόν («ως υιός τοΰ ανθρώπου 
ερχόμενος καί έως τοΰ παλαιοΰ τών ημερών έφθασε») καί δχι εις τον 
Μ. Κωνσταντίνον.

Ώς προς τήν εικόνα τής Παναγίας Βρεφοκρατονοης (άρ. 48 Πίν. 36) 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι δ γενικώς χρησιμοποιούμενος δρος εινε 
«Παναγία τον πάϋονς» εις δλας τάς γλώσσας καί δέν εινε ορθόν νά αν
τικαθίσταται από τό αόριστον καί γενικώτατον «Παναγία βρεφοκρατοΰ- 
σα», τόσφ μάλλον καθ’ δσον δέν πρόκειται περί άπλοΰ τύπου Θεοτόκου 
άλλα περί τύπου προελθόντος έξ είκονογραφικής συνθέσεως. Ή γνώμη 
δμως τοΰ σ. δτι ή Παναγία τοΰ Πάθους είνε διασκευή τοϋ θέματος τοΰ 
Άναπεσόντος δέν δύναται νά γίνη δεκτή. Άμφότερα ανήκουν εις τάς συν
θέσεις μυστικού περιεχομένου, άλλ’ δ μέν Άναπεσών εικονογραφεί, ώς 
γνωστόν τον ψαλμόν τής Γενέσ. κ. 49 καί τών ’Αριθμών κ. 24, τον 
άναγινωσκόμενον τό Μ. Σάββατον καί είνε βυζαντινής προελεύσεως, 
ένφ ή κατά τον Κοντακώφ δυτικής προελεύσεως σύνθεσις τής Παναγίας 
τοϋ Πάϋονς εικονογραφεί τήν υπό τοΰ αρχαγγέλου Γαβριήλ αναγγελίαν 
τοΰ Πάθους, ήν τό πρώτον ή Θεοτόκος ήκουσεν από τήν προφητείαν τοΰ 
Συμεών.

’Άριστον δείγμα τής συνθέσεως τής αναγγελίας τοΰ Πάθους μέ σχε
τικήν επιγραφήν έχομεν εις τό ρωσσικόν Μουσεΐον (βλ. Kondakoff-Minns, 
The Russian icon σ. 112 είκ. 34). Εις τήν εικόνα αυτήν, δπου δ αρχάγ
γελος παρίσταται δλόσωμος, κρατών μέγαν σταυρόν απέναντι τής Θεοτό
κου όρθιας μέ τό βρέφος εις τήν αγκάλην έντρομον καί άποστρέφον τήν 
κεφαλήν δ δραματικός διάλογος εινε λίαν παραστατικός. Καί εις πολλά
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θυρόφυλλα τέμπλων, Κυπριακών ίδίφ ναών, τοΰ 1δ°υ καί 16ου αΐώνος δπου 
συνηθίζεται νά ζωγραφίζεται εις τό εν θυρόφυλλου ή Θεοτόκος με τό 
βρέφος και εις τό άλλο ό Γαβριήλ μέ τά σύμβολα τοΰ Πάθους (αντί τοΰ 
συνηθεστέρου Ευαγγελισμόν) ή ιδέα τής συνθέσεως εινε ακόμη φανερά. 
Τό μόνον οπερ δύναταί τις να δεχθή εινε ότι μεταξύ Άναπεσόντος καί 
αναγγελίας τοΰ Πάθους επήλθε προσέγγισις καί Ιπίδρασις κατ’ αντίθε
τον δμιος φοράν από ό τι ερμηνεύει δ σ. Λαμβανομένου δηλ: ύπ’ δτβιν ότι 
εις τό θέμα τοΰ Άναπεσόντος ό άγγελος μέ τα σύμβολα τοΰ Πάθους 
δεν εινε απαραίτητος, δπως καί πράγματι δεν παρίσταται εις τά αρχαιό
τερα μνημεία (Μικρογραφία Σταυρονικήτα, Πρωτάτον), εινε ορθόν νά 
συμπεράνή τις δτι ή μετά ταΰτα έμφάνισις τών κρατουντών τά σύμβολα 
αγγέλων εις τόν Άνάπεσόντα τής Περιβλέπτου τοΰ Μυστρά (β' ήμισυ 
14ου αι.) καί κατόπιν εις σειράν μεταγενεστέρων εργοον, εινε ειλημμένη 
εκ τοΰ θέματος τής Παναγίας τοΰ Πάθους.

Παρ’ δλον όμως δτι τό θέμα τοΰ Άναπεσόντος δεν σχετίζεται μέ 
την εικόνα τοΰ Μουσείου Μπενάκη, ή ερμηνεία καί συγκριτική έρευνα 
τοΰ θέματος τούτου υπό τοΰ σ. εινε αξιόλογος, όποος διαφωτιστική 
εινε καί ή μετέπειτα ιστορία τοΰ τύπου τής Παναγίας τοΰ Πάθους, ή 
φέρουσα συχνά τό έπίθετον «Άμόλυντος».

Αξιόλογοι επίσης διά τήν αναδρομήν εις παλαιότερα βυζαντινά 
έργα καί διά τήν συσχέτισιν προς δλας τάς γνωστάς πηγάς καί μνημεία 
ε'ΐνε αι παρατηρήσεις τοΰ σ. επί τής καταγωγής τών θεμάτων, ώς τής 
άγιας Τριάδος, εις τήν εικόνα τοΰ Δαμασκηνού καί αί διδόμενοι έρμη- 
νεϊαι είκονογραφικών λεπτομερειών εις έργα κατά τό πλεΐστον τών μετά 
τήν Άλωσιν ζα>γράφο)ν, ως εινε εις τά Είσόδια της Θεοτόκον τοΰ Αντω
νίου Κοντονή (άρ. 6) ή παράστασις τής Θεοτόκου συνδιαλεγομένης μέ δύο. 
Αγγέλους, εις τήν Κοίμησιν τοΰ Ίωάννου Κυπρίου (άριθ. 17) ή παράστα- 
σις τοΰ Εβραίου Ίεφονίου μόνου καί εις τήν εις "Αδον Κάθοδον τοΰ Ήλ. 
Μόσχου (άριθ. 23) αι προσωποποιήσεις Σατανά καί "^δου όμοΰ. ’Ορθή 
ερμηνεία δίδεται επίσης εις τήν εικόνα τοΰ Τζάνε τής άγιας "Άννης μετά 
τής Θεοτόκου, κρατούσης τό συμβολικόν άνθος. Εις επίρρωσιν θά ήδύ- 
νατο νά προστεθή καί στίχος τοΰ Στιχαρίου τοΰ άναγινωσκομένου τήν 
Κυριακήν τών Προπατόρων (τάς παραμονάς τής εορτής τής Συλλήψεως 
τής Άγ. Άννης) «Μαρίαν τήν αγνήν, εξ ής τό άνθος προήλθε Χριστός».

Τέλος άξιαι ιδιαιτέρας μνείας διά τήν ευρύτητα τοΰ συγκριτικού υλι
κού εινε αί υπό τοΰ σ. γενόμεναι είκονογραφικαί αναλύσεις τής Θεοτό
κου Γαλακτοτροφονσης (άριθ. 35), τοΰ Ίωάννου Προδρόμου (άριθ. 43) 
καί τής "Απότομης τοΰ Προδρόμου (άριθ. 57). Ή παρουσία μόνον τής 
Σαλώμης κατά τήν στιγμήν τής Άποτομής εις βυζαντινά έργα τοΰ 11ου- 
14ου αίώνος δυνατόν νά οφείλεται ούχί εις παρανόησιν άρχαιοτέρου εύρυ-
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τέρου κύκλου, ώς ερμηνεύει διά μακρών ό σ., άλλα εις τον χαρακτήρα 
τής βυζαντινής μνημειώδους εικονογραφίας, συμπυκνούσης, ως γνωστόν, 
εις κυρία παραστατικά σημεία την δλην άφήγησιν καί συγκεντρούσης εις 
τον αυτόν—συμβατικόν συχνά—χώρον, γεγονότα διαδοχικά ή άπομεμα- 
κρυσμένα τοπικώς. Ώς παράδειγμα φέρω την Άνάσταοίν τον Ααζάρον 
δπου ή Μάρθα καί Μαρία παρίστανται όμιλοϋσαι καί προσπίπτουσαι εις 
τούς πόδας τοϋ Χριστού παρά τό μνημεΐον την στιγμήν τού θαύματος, 
ένφ ή συνάντησις μέ τάς δύο άδελφάς έλαβε χώραν προηγουμένως 
καί μακράν τού μνημείου.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Archives de I’Athos publies sous la direction de Gabriel Millet, mem- 
bre de I'Institut.

T

Actes de Lavra par Germaine Rouillard et Paul Collomp Tome ler 
avec un album de 30 planches, σελ. XXXI καί 249 8ov οχ. Έν 
ΙΙαριοίυις 1938.

Ή άμα τή έκρήξει τού παγκοσμίου πολέμου διακοπεΐσα έκδοσις τών 
εγγράφων τοϋ αγίου ’Όρους υπό τής «Vizantijskij Vremenik» εΰ- 
ρεν ευτυχώς συνεχιστάς έν Γαλλίρ. Ή συλλογή τών υπό τής Viz. Vr. 
έκδοιθέντων εγγράφων έφερεν ώς γνωστόν, τον τίτλον Actes de ΡΑ- 
thos· ή νέα συλλογή επιγράφεται Archives de l’Athos. Ώς αφορμή τής 
νέας έκδόσεως εχρησίμευσαν αί φωτογραφίαι τών άρχείιον τού ’Όρους· 
τάς οποίας έλαβεν περί τά τέλη τού μεγάλου πολέμου ό διαπρεπής καθη
γητής κ. Gabriel Millet μετά τού ύπολοχαγοΰ κ. Remond, αρχηγού τού 
φωτογραφικού τμήματος τού έν Θεσσαλονίκη Γαλλικού στρατού. Ό κ. 
Millet είργάσθη έν 'Αγίφ ’Όρει κατά τά έτη 1918—1920. Εις τήν πρα- 
γμάτωσιν τού σχεδίου τής έκδόσεως τής νέας συλλογής συνετέλεσε πολύ 
καί ό μακαρίτης διδάσκαλός μου, δ σοφώτατος εκείνος ελληνιστής καί 
Φιλέλλην Γουσταΰος Fougeres.

Τών Archives de l’Athos έξεδόθη νΰν υπό τον ώς άνω τίτλον τό 
πρώτον τεύχος τού πριότου τόμου περιλαμβάνον τά έγγραφα τής Μεγί
στης Λαύρας από τού έτους 897 μέχρι τοϋ έτους 1178. Τά έκεϊθεν καί 
έφεξής θά περιληφθώσιν έν τφ δευτέρφ τεύχει.
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