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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

ΕΝΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΟΝΤΖΑ 

ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

ν^/έμα της συμβολής μου στον τόμο τον αφιερωμένο 

στην μνήμη του αλησμόνητου συναδέλφου και φίλου 

Νίκου Δρανδάκη, είναι ενα τρίπτυχο τής κρητικής σχο

λής, πού, παρ' όλον ότι δημοσιεύθηκε προ ενός αιώνος 

και ξανά προ 35 ετών, παραμένει ουσιαστικά άγνωστο, 

διότι οι δημοσιεύσεις αυτές -οΰτως ή άλλως ανεπαρ

κείς- είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτες. Το τρίπτυχο βρι

σκόταν στις αρχές του 20οΰ αιώνος στην Βιέννη, στην 

Συλλογή τοΰ κόμητος Palffy. Tò αγόρασε το 1906 ό 

Moritz Binder από το Mainz, στον όποιο όφείλομε και 

τήν πρώτη δημοσίευση του1. Πέρασε για μικρό διάστη

μα στην συλλογή Wedewer στο Wiesbaden και αγορά

σθηκε το 1909 από τον Ρουμάνο συλλέκτη 'Αναστάσιο 

Σίμου,τοϋ οποίου ή συλλογή ήταν εκτεθειμένη στο ιδιω

τικό του μουσείο, κάτι αντίστοιχο με τό Μουσείο Λοβέρ-

δου στην 'Αθήνα τοΰ μεσοπολέμου2. Μεταπολεμικώς τό 

Μουσείο Σίμου διαλύθηκε και τό τρίπτυχο περιήλθε 

στο Μουσείο Τέχνης τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 

τής Ρουμανίας, τό σημερινό 'Εθνικό Μουσείο Τέχνης 

τής Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, μέ αριθ. ευρετηρίου i 

776/12119. Δημοσιεύθηκε από τον αείμνηστο συνεργά

τη τοΰ Μουσείου 'Αλέξανδρο Efremov3, ενώ σύντομη 

αναφορά σ' αυτό έκανε ή άλλοτε επιμελήτρια τής συλ-

Μ. Binder, «Ein byzantinisch-venezianisches Haus-altärchen», Stu
dien aus Kunst und Geschichte Friedrich Schneider zum siebzigsten Ge
burtstage gewidmet von seinen Freunden und Verehrern, Freiburg im 
Breisgau 1906,503-505, πίν. 1-3. 
2 Ministerul Cultelor si Artelor, Muzeul A. Simu si Casa-Simu-Muzeu. 

Catalog, Βουκουρέστι 1937,35, αριθ. 286. 
3 A. Efremov, «Triptic de scoalä italo-cretanä din secolul al XVI-lea», 
Studii Muzeale V (1971), 13-28. Ευχαριστώ τον π. Βικέντιο Κουρε-

λάρου, που είχε τήν καλοσύνη να μου μεταφράσει τμήμα τοΰ κει

μένου. Δέν θα αναφερθώ στον σχολιασμό τοΰ άρθρου αύτοΰ, πού 

είναι ξεπερασμένος. 
4 Ana Dobjanschi, «Icoane grecesti din secolele XV si XVI în colectia 
Muzeului National de Artä al României. Consideratii stilistice si icono-
grafice»,/lrs Transsilvaniae IV (1994), 64. 

λογής εικόνων τοΰ Μουσείου Άννα Dobjanschi4. Στον 

Γεώργιο Κλόντζα ή τό εργαστήριο του απέδωσα τό τρί

πτυχο σε σύντομες αναφορές σε κείμενα μου για άλλα 

έ'ργα τοΰ ζωγράφου5. Τό έργο αυτό μνημονεύουν ή Μ. 

Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου6, και οι Μ. Χατζη

δάκης και Εύγ. Δρακοπούλου, πού τό κατατάσσουν 

στα αποδιδόμενα στον Κλόντζα τρίπτυχα7. Τό έξήτασα 

κατά πρόσφατη επίσκεψη μου στο Βουκουρέστι, και 

οφείλω να ευχαριστήσω και από τήν θέση αυτή τήν Γε

νική Διευθύντρια τοΰ Μουσείου Κυρία Roxana Theo-

dorescu και τήν υπεύθυνη τής συλλογής εικόνων Κυρία 

Emanuela Cernea για τήν διευκόλυνση τής μελέτης του 

και για τήν παραχώρηση φωτογραφιών του. Τό τρί

πτυχο δέν περιλαμβάνεται στην σημερινή έκθεση τοΰ 

μουσείου. 

Τό τρίπτυχο, τοΰ οποίου λείπει τό αριστερό φύλλο, έχει 

σήμερα ύψος 48,5 εκ.8. Τό πάχος του είναι 6,5 εκ. στην 

βάση και 6 έκ. στην στέψη, ενώ τα φύλλα έχουν πάχος 

3,7/4 εκ. Στο κεντρικό τμήμα, πλάτους 28,4 εκ., εικονί

ζονται σκηνές τών παθών στην πρόσθια όψη και ένας 

φυλλοφόρος σταυρός στην οπίσθια. Στο δεξί φύλλο 

εικονίζονται ή Εις Αδου Κάθοδος εμπρός και τό Έπί 

σοι χαίρει στην οπίσθια πλευρά. Ό κάμπος είναι χρυ-

5 P. L· Vocotopoulos, «Le triptyque à'Onmo», JOB 44 (1994), 436 σημ. 

33. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Δύο άγνωστα φύλλα τριπτύχου τοΰ 

Γεωργίου Κλόντζα ή τοΰ εργαστηρίου του», Ένθύμησις Νικολάου 

Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο 2000, 98 σημ. 17. Τοΰ ίδιου, Το θείον 

Πάθος σε πίνακα τον Γεωργίου Κλόντζα, Αθήνα 2005,16,40, είκ. 22. 
6 Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρίπτυχο τοΰ Γεωργίου 

Κλόντζα (;) άλλοτε σέ ξένη ιδιωτική συλλογή», Πεπραγμένα τον 

Ε Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σε-

πτεμβρίον-1 'Οκτωβρίου 1981),τ. Β', Ηράκλειο 1986,229 σημ. 86. 
7 Μ. Χατζηδάκη - Εύγ. Δρακοπούλου, "Ελληνες ζωγράφοι μετά 

τήν'Άλωση (1450-1830),τ.2,,Αθψα 1997,89,αριθ.41. 
8 Το αριστερό φύλλο, καθώς και τό άνθέμιο στην επίστεψη τοΰ το

ξωτού πλαισίου, έλειπαν ήδη προ ενός αιώνος, όταν τό τρίπτυχο 

πρωτοδημοσιεύθηκε άπό τον Μ. Binder. 
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σός, μέ εξαίρεση την πίσω οψη με τον φυλλοφόρο σταυ

ρό, οπού είναι λευκός. Ή μικρογραφική εκτέλεση μέ 

πλήθος μορφών και συμπληρωματικών επεισοδίων, ό 

φόβος τοΰ κενού πού φαίνεται να διακατέχει τον καλλι

τέχνη, ό ιδιότυπος συγκερασμός παραδοσιακών στοι

χείων και δανείων άπό τον ιταλικό μανιερισμό, τα έντο

να χρώματα μέ έμφαση στο κόκκινο, ή πολυπρόσωπη 

Σταύρωση και το 'Επί σοι χαίρει πού είναι αγαπημένα 

θέματα τοΰ Γεωργίου Κλόντζα, δικαιολογούν την από

δοση a priori τοΰ έργου πού μας απασχολεί στο εργα

στήριο τοΰ σημαντικού αυτού καστρινού ζωγράφου, 

για τον όποιο υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες άπό το 

1562 μέχρι το 16079. 

Ή πρόσθια οψη τοΰ κεντρικού φύλλου διαιρείται σέ 

τρεις ζώνες (Είκ. 1). 'Επάνω εικονίζεται ή Σταύρωση, 

στην μεσαία ζώνη ή Κρίση τού Πιλάτου και στην κάτω 

ή 'Άρνηση τοΰ Πέτρου. Ό 'Εσταυρωμένος φορεί περί-

ζωμα (Είκ. 2). Τα πόδια του είναι καρφωμένα χωριστά 

στο υποπόδιο. Αίμα ρέει άπό τήν πλευρά, τα χέρια και 

τα πόδια του. 'Επιγραφές: Η ÇAYPQCIC μέ κόκκινο, 

Ι(ησοϋ)ϋ X(QIOTÒ)C μέ χρυσό στην οριζόντια κεραία 

τού σταυρού και Ο Β(α)ϋ(ήΛ(εύς) Τ(ής) Α(ό)Ξ(ης) σέ 

αναδιπλούμενη ταινία καρφωμένη πάνω άπό τον σταυ

ρό. Τέσσερις άγγελοι πετούν γύρω άπό τον σταυρό μέ 

τα χέρια σκεπασμένα. Ό σταυρός είναι στερεωμένος μέ 

δύο σφήνες στον Γολγοθά- άπό κάτω του ανοίγεται 

σπηλιά, δπου διακρίνονται το κρανίο και ή κάτω γνά

θος τού 'Αδάμ. Οι ληστές είναι δεμένοι μέ σχοινί στους 

σταυρούς τους, μέ το αριστερό πόδι ανασηκωμένο. 

'Αριστερά άπό τον Καλό Ληστή υψώνεται εκκλησία μέ 

δίκλινη στέγη και καμπαναριό. Τρεις διάβολοι πετούν 

γύρω άπό τον Κακό Ληστή. Γυμνή απόκρημνη ράχη 

υψώνεται στο βάθος. 

Κάτω αριστερά ό Ιωάννης κρατεί άπό το χέρι τήν λιπό

θυμη Παναγία (MP ΘΫ). Πίσω της συνωστίζεται όμιλος 

δέκα γυναικών. Αριστερά μία γυναίκα τραβά τα μαλ

λιά της. Γύρω άπό τον σταυρό μία γυναίκα μέ μαφόριο 

κόκκινο κιννάβαρι ατενίζει τον 'Εσταυρωμένο υψώ

νοντας τα σκεπασμένα χέρια της, μία άλλη μέ ξέπλεκα 

9 Για τήν ζωή και το έργο τοϋ Γεωργίου Κλόντζα βλ. κυρίως Μ. 
Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la Collection de 
l'Institut, Βενετία 1962, XXXIV-XXXV, XLII, 74-81" Άθ. Παλιού-
ρας, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ά.-1608) και αϊ μι-
κρογραφίαι τοϋ κωδικός αύτοϋ, 'Αθήναι 1977· Μ. 'Αχειμάστου-
Ποταμιάνου, «Ή Κοίμηση της Θεοτόκου σέ δύο κρητικές εικόνες 

μαλλιά υψώνει τα χέρια, δεύτερη γυναίκα μέ ξέπλεκα 

μαλλιά αγκαλιάζει τον σταυρό, και πίσω της ένας αγέ

νειος στρατιώτης κρατεί καλάθι, πού θα περιείχε τα 

καρφιά μέ τα όποια προσήλωσαν τον Κύριο. Δεξιά έξι 

ιππείς σέ δύο στίχους κρατούν φλάμπουρα και ακόν

τια. Φωτοστέφανους έχουν μόνο ο Χριστός, ή Θεοτό

κος και ό 'Ιωάννης. 

Στην δεύτερη ζώνη παριστάνεται ή Κρίση τοΰ Πιλάτου 

(Είκ. 3). Ό Πιλάτος κάθεται σέ ξύλινο θρόνο πάνω σέ 

βαθμιδωτό βάθρο πού εικονίζεται προοπτικά. Περιστοι

χίζεται άπό δύο άνδρες, έναν μεσήλικα πού κάθεται δε

ξιά, προς τον όποιο στρέφεται, και έναν γέροντα αριστε

ρά. Πίσω του υψώνεται μία κιονοστήρικτη κατασκευή. 

Τό μέτωπο της μοιάζει μονόλοβο αριστερά, τρίλοβο δε

ξιά. Στο δεξιό άκρο ή γυναίκα τού Πιλάτου προβάλλει 

άπό κτήριο μέ δίκλινη στέγη. Φορεί στέμμα και σύγχρονα 

ρούχα: βαθυκόκκινο φουστάνι μέ στενή μέση και λευκό 

υποκάμισο (Είκ. 11). Απευθύνεται σέ έναν στρατιώτη, 

πού κρατεί δίσκο και λαγήνι, αναφορά στην άπόνιψη τοΰ 

Πιλάτου. Ανάμεσα τους είναι γραμμένα τα λόγια πού 

απηύθυνε στον σύζυγο της: ΜΗΔΕΝ CI K(al) ΤΟ ΔΙΚ(αί) Ο 

ΕΚΗΝΟ ΠΟΛΑ ΓΑΡ ΕΠΑΘΟ(ν) CHMEPON (Μτθ. 27,19). 

Μπροστά στον Πιλάτο στέκεται ό 'Ιησούς (ICXC) ανάμε

σα σέ δύο στρατιώτες. Ό αριστερός κρατεί σχοινί μέ τό 

όποιο είναι δεμένα τα χέρια τού Θεανθρώπου και τεντώ

νει τό δεξί χέρι μέ κλεισμένη τήν γροθιά, για να τον κτυ

πήσει. Πίσω τους συνωστίζεται πλήθος Εβραίων, ανάμε

σα τους και μερικές γυναίκες, μία άπό τις όποιες έχει δί

πλα της τό παιδί της. Μεγαλογράμματες επιγραφές απο

δίδουν τα λόγια τών δύο ψευδομαρτύρων (OYTOC ΕΦΗ 

ΔΙΝΑΜΑΙKATAAYCE ΤΟ(ν) ΝΑΟΝ ΤΟΥΘ(ε) ΟΥ, Μτθ. 26, 

61), τοΰ στρατιώτη (OYTOC ΑΠΟΚΡΙΝΗ ΤΟ ΑΡΧΙΕΡΕΙ, 

Ίω. 18, 22), τοΰ Χριστού (ΕΙ KAKOC EAAAHCA ΜΑΡ-

TYPHCON ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΕΙΔΕ KAAOC ΤΙ ΜΕ ΔΕ-

Ρ(εις), Ίω. 18,23), τοΰ Πιλάτου (ΕΓΩ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΤΙΑΝ 

EYPICKO ΕΝ ΑΥΤΟ, Ίω. 18, 38) και τού πλήθους (ΤΟ 

ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΦ HMAC K(ai) ΕΠΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΜΩΝ, 

Μτθ 27,25· ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ç(av^CO(v) ΑΥΤΟΝ, Ίω. 19, 

15· EIMHC ΝΟΜ(ων) ΕΧΟΜ(εν) K(ai) ΚΑΤΑ ΤΟ(ν) ΝΟ-

Μ(ων) ΗΜ(ών) ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΟΤΙ ΕΑΥΤΩ(ν) 

της Κω», ΔΧΑΕ ΙΓ (1985-1986), 132-136· Π. Λ. Βοκοτόπουλος, 
Εικόνες της Κερκύρας, Αθήνα 1990,62-66· Χατζηδάκης - Δρακο-
ποΰλου, ε.ά., 83-96· J. Vereecken - L. Hadermann-Misguich, Les 
oracles de Léon le Sage illustrés par Georges Klontzas. La version Barozzi 
dans le Codex Bute, Βενετία 2000, 71-84. Π. Λ. Βοκοτοποΰλου, Tò 
θείον Πάθος, ε.ά., 7-15. 
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ψ ^w*-> ^Μρ 

* •ν 

1 1 m 

3SBS.ym î ' JB t . 

' '·. 
'^ÊM^f K; 

Εί'κ. 2. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. 
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·*# Îf 
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I •/'Jym^'. 
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affa» + ' Ä « 
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Wm. 

lltms -

'%. ÌÌ* #. », Β CÄ'i 

£ί'κ. 2. Βουκουρέστι. 'Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. Ή Σταύρωση. 

ΥΙΩΝ Θ(εο)Υ EI1IHCEN, Ίω. 19, Ύ ENOXOC ΘΑΝΑΤΟΥ 

£ς/, Μτθ. 26,66). 

Στην τρίτη ζώνη κυριαρχεί ή 'Άρνηση του Πέτρου. Στο 
αριστερό άκρο εικονίζεται ο άπαγχονισμός τοϋ αγένει
ου Ιούδα, πού φορεί πορφυρό ιμάτιο με λευκή ζώνη 
(Είκ. 1). Δεξιά ή επιγραφή ΗΜΑΡΤ(ων) TIAPAAOYC 

ΕΜΑ ΑΘΟΩΝ (Μτθ. 27, 4). 'Ακολουθεί ή 'Άρνηση σέ 
τρία επεισόδια (Είκ. 3). Στο πρώτο ο Πέτρος συζητεί 
ζωηρά με δύο νέους στρατιώτες, υψώνοντας τα χέρια 
σέ χειρονομία αρνήσεως. Ό ένας ακουμπά το δεξί χέρι 

στον αριστερό ώμο του Πέτρου, ό άλλος απλώνει τα 
δυο χέρια. Πεντάστιχη επιγραφή ερμηνεύει τήν παρά
σταση: Μ(ε)ΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΔΕ HPOCEAOONTEC OIEÇO-
TEC ΕΙΠΟΝ ΤΟ ΠΕΤΡΟ AAHOOC Κ(αί) CY ΕΞ ΑΥΤΟΝ 

ΕΙ Κ(αί) ΓΑΡ Η ΛΑΛΙΑ COY ΔΗΛΟΝ CE ΠΟΙΕΙ. ΤΟΤΕ 

ΗΡΞΑΤΟ ΚΑΤΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙΝ K(ai) ΟΜΝΙΕΙΝ ΟΤΙ ΟΥΚ 

ΟΙΔΑ ΤΟΝΑΝ(θρωπ)ΟΝ (Μτθ. 26,73-74). 
Έ ν α αναμμένο μαγκάλι χωρίζει το επεισόδιο αυτό από 
το επόμενο. Ό Πέτρος προχωρεί δεξιά υψώνοντας τα χέ
ρια σέ μία θεατρική χειρονομία, τον σταματά δμως μία 
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κοπέλλα, ντυμένη όπως και ή σύζυγος τοΰ Ηρώδη με 
σύγχρονα φορέματα -βαθυπράσινο φουστάνι πού ανα
δεικνύει το στήθος της και λευκό υποκάμισο με αναση
κωμένα μανίκια (Ε'ικ. 4). Σηκώνει το χέρι με τεταμένο τον 
δείκτη, ενώ λέει, σύμφωνα μέ την προσγεγραμμένη επι
γραφή, ΕΚΕΙ Κ(αί) CY HCOA ΜΕΤΑ Ι(ησο)Υ ΤΟΥ ΓΑΛΙ

ΛΑΙΟΥ (Μτθ. 26, 69). 'Ανάμεσα στον απόστολο και τήν 
παιδίσκη είναι ζωγραφισμένος ένας κόκκινος πετεινός. 
'Ακολουθεί μνημειώδης αναγεννησιακή πύλη μέ δύο κίο
νες πού πατούν σε ψηλά βάθρα. Νέος ντυμένος μέ κόκκι
νο κοντό χιτώνα συζητεί μέ τον Πέτρο, πού στέκεται δί
πλα και υψώνει τήν δεξιά σε χειρονομία αρνήσεως. Δί
πλα του διαβάζονται τα λόγια πού κατά το ευαγγελικό 
κείμενο είπε ή κοπέλλα: ΕΚΕΙ K(ai) OYTOC ΗΝΜ(ε)ΤΑ 

Ι(ησο)Υ ΤΟΥΝΑΖΩΡΑΙΟΥ (Μτθ. 26,71). Στο δεξιό άκρο 
παριστάνεται ή μετάνοια τοΰ αποστόλου. Ό Πέτρος, 
μετά τήν τρίτη άρνηση και άφοΰ «αλέκτωρ έφώνησεν», 
στηρίζεται σε πορφυρό βωμό και υποβαστάζει το κεφάλι 
μέ το δεξί χέρι. Από πάνω του ή επιγραφή Κ(αΙ) ΕΞΕΛ-

Θ(ών) ΕΞΟ EKAAYCETIIKPOC (Μτθ. 26,75). 
Ή Σταύρωση τοΰ τριπτύχου τοΰ Βουκουρεστίου είναι 
εμπνευσμένη από τήν δυτική τέχνη, δπως και δλες σχε
δόν οι πολυάριθμες συνθέσεις τοΰ Κλόντζα μέ το Ίδιο 
θέμα10. Ή πολυπρόσωπη Σταύρωση, πλουτισμένη μέ 
δευτερεύοντα επεισόδια, εμφανίζεται στην Ιταλία το 
τρίτο τέταρτο τοΰ 13ου αι.· είναι επηρεασμένη άπό τις 
Meditationes vitae Christi, λεπτομερή περιγραφή τοΰ Πά
θους τοΰ Σωτήρος πού είχε παλιότερα αποδοθεί στον 
άγιο Bonaventura11. Ό Κλόντζας ζωγράφισε τήν Σταύ
ρωση στην εκδοχή αυτή στα τρίπτυχα της άλλοτε συλ
λογής Spada12, τοΰ Osimo13, της Ραβέννας14, τοΰ Σεμπενί-
κου1 5, της Βαλτιμόρης16, σε φύλλα τριπτύχου τοΰ Βατι-

Μόνο στο τρίπτυχο της Πάτμου ακολουθείται το βυζαντινό 

εικονογραφικό σχήμα. Βλ. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου. 

Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, 'Αθήναι 

1977,107-108, αριθ. 62, πίν. 43. 
1 1 Ε. Roth, Der volkreiche Kalvarìenberg in Literatur und Kunst des späten 
Mittelalters, 2η εκδ., Βερολίνο 1967. 
1 2 Π. Λ. Βοκοτοπούλου, « Έ ν α άγνωστο τρίπτυχο τοΰ Γεωργίου 

Κλόντζα», Πεπραγμένα τοϋ Ε Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρί

ου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου -1 'Οκτωβρίου 1981), τ. Β', 

Ηράκλειο 1986,71-72, πίν. ΚΣΤ'. Holy Image, Holy Space. Icons and 

Frescoes from Greece, κατάλογος εκθέσεως, 'Αθήνα 1988,226, αριθ. 

69 (Μ. Achimastou-Potamianou). 
1 3 P. L. Vocotopoulos, «Le triptyque d'Osimo», ε.ά. (ύποσημ. 5), 432, 

436-437, είκ. 3. 
1 4 M. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρίπτυχο μέ σκηνές άπό 

το πάθος τοϋ Χρίστου στη Δημοτική Πινακοθήκη της Ραβέννας», 

Θησαυρίσματα 18 (1981), 160-168, πίν. Θ'. 

κανοΰ1 7, τοΰ Musée d'Art et d'Histoire της Γενεύης18 και 
ελβετικής ιδιωτικής συλλογής19, και σε πίνακα αγγλικής 
συλλογής μέ κύκλο των παθών2 0. Ή προσήλωση των πο
διών τοϋ Ίησοϋ στον σταυρό χωριστά άπαντα και στο 
τρίπτυχο τοϋ Σεμπενίκου, ένώ στις άλλες Σταυρώσεις 
τοϋ Κλόντζα είναι καρφωμένα μαζί, μέ ένα μόνο καρφί, 
όπως συνηθίζεται στην Δύση άπό τον 13ο αι.21. Τά σώ
ματα τών ληστών είναι συνεστραμμένα άπό τήν αγωνία, 
όπως στις περισσότερες Σταυρώσεις τού ζωγράφου* στο 
τρίπτυχο τού Σεμπενίκου τουναντίον, στο φύλλο τής 
ελβετικής συλλογής και στην εικόνα πού βρίσκεται στην 
'Αγγλία ή στάση τους είναι ήρεμη. Ό διάβολος πάνω άπό 
τον Κακό Ληστή λείπει μόνο από το τρίπτυχο Spada. 
Ό Κλόντζας ζωγραφίζει συνήθως στο πρώτο επίπεδο 
τήν Παναγία καθισμένη ανάμεσα στις ακολούθους της 
πού τήν παρηγορούν, ένώ ό Ιωάννης στέκεται θλιμμέ
νος παράμερα. Στο τρίπτυχο τού Βουκουρεστίου αντι
θέτως ή Θεοτόκος εικονίζεται αριστερά έτοιμη να κα
ταρρεύσει, ένώ τήν συγκρατεί ό 'Ιωάννης. Ή λιποθυμία 
τής Παναγίας κάνει τήν εμφάνιση της στην ιταλική τέχνη 
τον 13ο αι.22. Λείπει ή σκηνή τού διαμερισμού τών ιμα
τίων, πού εξαίρεται στις περισσότερες Σταυρώσεις τού 
Κλόντζα, και οι έφιπποι αξιωματούχοι είναι κάπως αδέ
ξια συγκεντρωμένοι στο δεξιό μέρος τής συνθέσεως. 
'Απουσιάζουν οι στρατιωτικοί πού ποτίζουν τον Κύριο 
οξος και λογχίζουν τήν πλευρά του, άλλα τρεις γυναίκες 
εικονίζονται γύρω στον σταυρό. Ή τελευταία αυτή λε
πτομέρεια άπαντα μόνο στο τρίπτυχο Spada. Ό νέος πού 
κρατεί καλάθι πού περιείχε προφανώς τά καρφιά άπα
ντα στο Βυζάντιο κατά τήν παλαιολόγειο περίοδο, ένώ 
στην Δύση άνδρες πού κρατούν καρφιά περιλαμβάνο
νται στην Σταύρωση πολύ νωρίτερα23. 

1 5 Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρίπτυχο», ε.ά. (ύποσημ. 

6), 223-227, πίν. ΙΔ'. Για τήν προέλευση βλ. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, 

«Δύο άγνωστα φύλλα τριπτύχου», ε.ά. (ύποσημ. 5), 104-105. 
1 6 Holy Image, Holy Space (ύποσημ. 12), 227-229, αριθ. 70 (M. Vas-

silaki). 
1 7 M. Bianco Fiorin, Icone della Pinacoteca Vaticana, Βατικανό 1995, 

26-27, αριθ. 20, ε'ικ. 35. 

Les icônes du Musée d'art et d'histoire, Genève, Γενεύη 1985, αριθ. 5. 
1 9 Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Δύο άγνωστα φύλλα τριπτύχου», ε.ά. 

(ύποσημ. 5), 91,96-104. 
2 0 Π. Λ. Βοκοτοπούλου, Το θείον Πάθος (ύποσημ. 5), 39-53. 

G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux XlVe, XVe et 
XVIe siècles, Παρίσι 1916,413,416. 
2 2 Anne Derbes, Picturing the Passion in Late Medieval Italy, Cambridge 

1996,10. 
2 3 Αυτόθι, 121. 
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Είκ. 3. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. Ή Κρίση τοϋ Πιλάτου και ή "Αρνη
ση τοϋ Πέτρου. 

ΟΙ δύο άνδρες πού κάθονται κοντά στον Πιλάτο σαν 

να τον συμβουλεύουν, στην μεσαία ζώνη, είναι πιθανό

τατα οι δύο αρχιερείς (Είκ. 5). Σέ σπάνιες περιπτώσεις 

ένας άρχιερεύς στέκεται ή κάθεται μερικές φορές δίπλα 

στον Πιλάτο σέ βυζαντινά και ιταλικά παραδείγματα2 4. 

Ό Χριστός εικονίζεται πολύ συχνά με τα χέρια δεμένα 

εμπρός στους κριτές του άπό τα τέλη τοϋ 13ου αι.25. Ή 

στροφή της κεφαλής του πίσω, προς τον άνδρα πού 

ετοιμάζεται να τον κτυπήσει, άπαντα ήδη στην παλαιο-

λόγειο ζωγραφική άλλα και στον Giotto26. 

Ή 'Άρνηση τοΰ Πέτρου απέχει άπό τα παραδοσιακά 

πρότυπα, οπού δίδεται έμφαση στους στρατιώτες πού 

ζεσταίνονται γύρω στην φωτιά καί στον αλέκτορα, πού 

συχνά παριστάνεται πάνω σε μια στέγη ή σε κίονα 27 

2 4 G. Millet, ε.ά., 590,635,636. Α. Derbes, ε.ά., 85, είκ. 47-48,52. 
2 5 Αυτόθι, 81,92. Παλαιότερα άπαντα σπανίως με τα χέρια δεμέ
να, π.χ. στο παρισινό τετραευάγγελο gr. 74, τοΰ όψιμου 11ου αί. 
2 6 Αυτόθι, 86-87, είκ. 49,55. Σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση 
(Ίω. 18, 22), εις παρεστηκώς των υπηρετών εόωκεν ράπισμα τω 

Ίησοϋ κατά την ανάκριση του άπό τόν αρχιερέα καί όχι άπό τον 
Πιλάτο, όπως στην παράσταση μας. 
2 7 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. G. Millet, Recherches (ύπο-
σημ. 21), 345-361. 
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Είκ. 4. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμα
νίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. Λεπτομέρεια από την 
"Αρνηση τοϋ Πέτρου. 

Την όπισθία πλευρά τοϋ κεντρικού φύλλου κοσμεί κα-

στανέρυθρος φυλλοφόρος σταυρός με τα όργανα τοϋ 

Πάθους πάνω σε λευκό βάθος (Είκ. 6). Ό σταυρός, με 

έπίμηλα στις άκρες των κεραιών, έχει μια πρόσθετη δια

γώνια κεραία χαμηλά. Τα όργανα τοϋ Πάθους είναι ή 

λόγχη, ό κάλαμος με τον σπόγγο, ό άκάνθινος στέφανος 

και έ'να καρφί. Κάτω άπό την τρίλοβη βάση τοϋ σταυ

ρού είναι ζωγραφισμένα κρανίο και γνάθος. Επιγρα

φές: IC XC ΝΚ, ΦΧΦΠ (=Ίησοΰς Χριστός νικά, Φώς 

2 8 Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, πίν. 44. Π. Λ. Βοκοτοπού-
λου, Έ ν α άγνωστο τρίπτυχο, ε.ά. (ύποσημ. 12), 69-73, πίν. 3. Μετά 
το βυζάντιο,'Αθήνα 1996,105. 
2 9 Splendori di Bisanzio, κατάλογος εκθέσεως, Μιλάνο 1990, εικόνα 

Είκ. 5. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμα
νίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. Λεπτομέρεια από την Κρί
ση τοϋ Πιλάτου. 

Χριστού Φαίνει Πάσι). Λεπτό πλαίσιο ακολουθεί τό πε

ρίγραμμα τού φύλλου. 

Ό Γεώργιος Κλόντζας διακοσμεί συχνά την όπισθία 

όψη τοϋ κεντρικοΰ φύλλου τών τριπτύχων του με πα

ράσταση, ώστε να είναι άμφιπρόσωπα, όπως στα τρί

πτυχα της Πάτμου, Spada και Λάτση28. 'Άλλοτε ή όπι

σθία όψη τοϋ κεντρικού φύλλου είναι άκόσμητη, οπότε 

ό πιστός βλέπει μόνο την πρόσθια όψη, μέ ανοικτά ή 

κλειστά τά πλάγια φύλλα, τών οποίων ή εξωτερική όψη 

είναι διακοσμημένη. Στο τρίπτυχο τοϋ Osimo, πού ανή

κει στην δεύτερη κατηγορία, ή εξωτερική όψη τοϋ κεν

τρικού φύλλου καλύπτεται από ενιαίο χρώμα29. Ό φυλ

λοφόρος σταυρός διακοσμεί συχνά τήν πίσω όψη τών 

εικόνων ήδη άπό τά βυζαντινά χρόνια30. 

στην σ. 121, τυπωμένη αντίστροφα. 
3 0 Βλ. προχείρους Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες τον Βυζαν
τινού Μουσείου 'Αθηνών, 'Αθήνα 1998,20-23,56,68, αριθ. 3,14,17. 
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Είκ. 6. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμα

νίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. Όπισθία πλευρά. 

Στην πρόσθια όψη τοΰ δεξιοΰ φύλλου, διαστ. 38,6χ 

27,8x0,7 έκ., είναι ζωγραφισμένη ή εις Άδου Κάθοδος, 

πλουτισμένη μέ συμπληρωματικά επεισόδια (Είκ. 7). 

Κυριαρχεί στην σύνθεση ή δυναμική μορφή τοΰ Χρι

στού, πού προβάλλεται σέ φακοειδή δόξα και προχω

ρεί προς τα δεξιά, πατώντας μαύρη πτερωτή μορφή 

πού βαστά δρεπάνι και προσωποποιεί τον Θάνατο. Ό 

Κύριος κρατεί στο αριστερό χέρι κλειστό ειλητάριο και 

απλώνει τό δεξί για να τραβήξει τον 'Αδάμ, πού βγαίνει 

άπό τό ανοιχτό ρύγχος δράκοντος. Πίσω άπό τον 'Αδάμ 

στέκονται σέ ανοικτή σαρκοφάγο ή Εύα, πού υψώνει 

τα χέρια σέ χειρονομία ικεσίας, και όμιλος δικαίων. 

Αριστερά, στην πάριση σαρκοφάγο, στέκονται ό Πρό-

E. Lucchesi Palli, «Der syrisch-palästinensische Darstellungstypus 
der Höllenfahrt Christi», RQ 57 (1962), 250-267. 

342 

δρόμος και οι προφητάνακτες Σολομών και Δαβίδ, πού 

δείχνουν τον Χριστό. Δίπλα στην αριστερή σαρκοφάγο 

κείτονται δύο γυμνοί έφηβοι. Χαμηλά ανοίγεται έ'να 

σπήλαιο όπου διακρίνονται δύο θυρόφυλλα και κλει

δαριές, και όπου άγγελος καταβάλλει δύο μελαψούς 

άνδρες· ό ένας είναι μεσόκοπος μέ καστανά γένεια, ό 

άλλος, τον όποιο δένει ό άγγελος, λευκογένειος. 

Στην κάτω δεξιά γωνία παριστάνονται οι δύο μυροφό

ρες πού κάθονται δίπλα σέ κλειστή σαρκοφάγο άπό πορ

φυρό μάρμαρο, μέ σφραγισμένο τό κάλυμμα. Γύρω στην 

σαρκοφάγο έχουν αποκοιμηθεί πέντε στρατιώτες. Ό 

πρώτος αριστερά έχει ακουμπήσει δίπλα του τό τόξο 

και τήν φαρέτρα του, ό δεύτερος κρατεί κυκλική ασπί

δα. Στην κάτω αριστερή γωνία άγγελος μέ τό ραβδί τού 

κήρυκα κάθεται πάνω στο κάλυμμα ανοικτής σαρκο

φάγου και δείχνει τα όθόνια στις δύο μυροφόρες. Δεξιά 

του, μέ κιννάβαρι, ή επιγραφή ΕΙΔΕ Ο TOTIOC ΟΠΟΥ 

ΕΚΥΤΟ Ο Ι(ησοϋ)0. Στο βάθος συγκλίνουν σαν λαβίδες 

δύο απόκρημνα γυμνά βουνά, πίσω άπό τα όποια προ

βάλλουν δύο άνδρες, άναφαλαντίας μέ κοντό γένι ό 

ένας, λευκογένειος μέ κόκκινο καπέλλο ή στέμμα ό δεύ

τερος. Πάνω άπό τις κορυφές δύο στηθαΐοι άγγελοι 

κρατούν τα όργανα τοΰ Πάθους. Έκτος άπό τις επι

γραφές Η ANAÇACIC και IC XC, διακρίνονται πάνω 

στον χρυσό κάμπο λείψανα έξίτηλης επιγραφής. 

Ή εις 'Άδου Κάθοδος τού τριπτύχου μας ανήκει σέ 

έναν πολύ παλαιό τύπο, πού μαρτυρεϊται ήδη άπό τον 

8ο αι., όπου ό Κύριος τραβά άπό τήν σαρκοφάγο τον 

γονυπετή Αδάμ, δίπλα στον όποιο στέκεται ή Εύα 3 1 . 

Μεγάλη διάδοση γνώρισε στην μεταβυζαντινή ζωγρα

φική ή παραλλαγή στην οποία ανήκει ή παράσταση 

μας, όπου ό Χριστός κρατεί κλειστό ειλητάριο (και όχι 

σταυρό), προχωρεί βιαστικά προς τα δεξιά, τό ιμάτιο 

του δέν ανεμίζει, οί πρωτόπλαστοι βρίσκονται στον δε

ξιό όμιλο, και στον αριστερό στέκονται ό Πρόδρομος 

και δύο ή τρεις προφητάνακτες μέ χιτώνα πού φτάνει 

λίγο κάτω άπό τό γόνατο3 2. Ή παραλλαγή αυτή εμφα

νίζεται τό τρίτο τέταρτο τού Μου αι. στην Περίβλεπτο 

τού Μυστρά και συναντάται κυρίως σέ εικόνες τής 

Κρητικής Σχολής μέ μικροδιαφορές: Παραλείπεται με

ρικές φορές ή δόξα τού Χριστού* οί πρωτόπλαστοι και 

οί δίκαιοι στέκονται συνήθως σέ σαρκοφάγους· συχνά 

ανοίγεται στο κάτω μέρος σπηλιά, όπου κάθεται ό διά-

3 2 Για τήν παραλλαγή αύτη βλ. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες της 
Κερκύρας, 29-30. 
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βόλος τον όποιο πολλές φορές καταβάλλει ένας άγγε

λος· προστίθενται ή παραλείπονται στο πάνω μέρος 

άγγελοι μέ τα όργανα τοΰ πάθους και προφήτες πού 

προανήγγειλαν το γεγονός· σπηλιές ανοίγονται ενίοτε 

στα δύο βουνά, πού μερικές φορές συγκλίνουν σαν λα

βίδα, όπως στο τρίπτυχο μας. 

Ό Κλόντζας έχει περιλάβει την εις Αδου Κάθοδο και 

σέ άλλα τρίπτυχα: στα υπογεγραμμένα τρίπτυχα Πά

τμου33, Spada34 και Λάτση35 και στο ανυπόγραφο τοΰ 

Σεμπενίκου36, καθώς και σέ φύλλο τριπτύχου τοΰ Βατι

κανού, πού τοΰ αποδίδεται37. Στά τρίπτυχα Spada, Λά

τση και Σεμπενίκου ζωγραφίζει εντελώς προσωπικές 

εκδοχές της σκηνής. Στο τρίπτυχο μας, όπως και στο 

τρίπτυχο τής Πάτμου καίτό φύλλο τριπτύχου τοΰ Βατι-

κανοΰ, επαναλαμβάνει τουναντίον έναν καθιερωμένο 

στην κρητική ζωγραφική τύπο, τον όποιο όμως πλουτί

ζει μέ πρωτότυπα στοιχεία: στο τρίπτυχο τοΰ Βουκου

ρεστίου ό Χριστός δέν πατεί, όπως συνήθως, τις πύλες 

τοΰ 'Άδη αλλά προσωποποίηση τοΰ θανάτου μέ δρεπά

νι, δίπλα στην αριστερή σαρκοφάγο είναι πεσμένοι δύο 

γυμνοί νέοι, και ό Αδάμ δέν στέκεται σέ ανοικτή σαρ

κοφάγο, άλλα προβάλλει άπό τό όρθάνοικτο στόμα 

ενός δράκοντα, όμοιου μέ αυτόν πού ξερνά τους νε

κρούς στην Δευτέρα Παρουσία38. Οι γυμνοί νέοι, πι

θανώς οί γιοι τοΰ πρεσβύτου Συμεών πού αναστήθη

καν άπό τον Ίησοΰ σύμφωνα μέ τό απόκρυφο Ευαγγέ

λιο τοΰ Νικόδημου39, απαντούν και στο φύλλο τοΰ Βα

τικανού, όπου κείτονται πάνω στις πύλες τοΰ 'Άδη και 

τους πατεί ό Χριστός, ένώ στο τρίπτυχο τοΰ Σεμπενίκου 

προβάλλουν άπό τήν σαρκοφάγο τοΰ Αδάμ. 

3 3 Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, 107, αριθ. 62, πίν. 43. 
3 4 Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Ένα άγνωστο τρίπτυχο», ε.ά. (ύποσημ. 
12), 72-73, πίν. ΚΣΤ. 
3 5 Μετά τό Βυζάντιο, 109, αριθ. 24. 
3 6 Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρίπτυχο», έ.ά. (ύποσημ. 
6), 227-232, πίν. IH'. 

Μ. Bianco Fiorin, Pinacoteca Vaticana (ύποσημ. 17), 27, αριθ. 20, 
είκ. 35. 
3 8 Πρβλ., άπό τα έργα τοΰ Κλόντζα, τήν Δευτέρα Παρουσία της 
Βενετίας (M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges (ύποσημ. 9), πίν. 
41) και των τριπτύχων Spada και Λάτση (Βοκοτοπούλου, Έ ν α 
άγνωστο τρίπτυχο, ε.ά. (ύποσημ. 12), πίν. ΙΘ'· Μετά το Βυζάντιο, 
98 είκ. 25), δπου το κεφάλι τοΰ θηρίου εικονίζεται όπως εδώ κατά 
κρόταφον άλλου εικονίζεται κατά τα τρία τέταρτα. 
3 9 C. Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Λειψία 1853,301-302,368-369. 
4 0 Th. Gouma-Peterson, «A Byzantine Anastasis Icon in the Walters 
Art Gallery», JWalt Aim (1984/1985), 56. Holy Image, Holy Space 
(ύποσημ. 12), 190-191, αριθ. 26 (G. Kalas). 
4 1 E. Haustein-Bartsch, «Die Ikone "Lukas malt die Gottesmutter" im 

Ή παράσταση μας ανήκει στις σπάνιες περιπτώσεις 

όπου ή εις Αδου Κάθοδος πλουτίζεται μέ τήν Μαρία 

τήν Μαγδαληνή και τήν άλλη Μαρία καθισμένες «απέ

ναντι τοΰ τάφου» (Μτθ. 27,61) και μέ τήν επίσκεψη τών 

Μυροφόρων «όψέ Σαββάτων» στο μνήμα, όπου «άγγε

λος προσελθών άπεκύλισεν τον λίθον και έκάθητο επά

νω αύτοΰ» (Μτθ. 28,2). 'Άλλα παραδείγματα παρέχουν 

εικόνα τοΰ τέλους τοΰ 14ου αι. στην Βαλτιμόρη40, φύλ

λο πολυπτύχου τοΰ 15ου αι. άλλοτε στο Μόναχο4 1, τό 

φύλλο τριπτύχου αριθ. 40070 στο Βατικανό, πού αποδί

δεται στον Κλόντζα42, τοιχογραφίες τοΰ όψιμου 16ου 

αι. στην Μονή Γαλατάκη στην Εύβοια4 3 και τοΰ 1665 

στους Άγιους 'Αποστόλους στο Πυργί τής Χίου, έργο 

τοΰ κρητικού 'Αντωνίου Κυνηγού44, και εικόνα στην 

Πάτμο πού ο Χατζηδάκης αποδίδει σέ τοπικό εργαστή

ριο τών αρχών τοΰ 18ου αι.45. 

Τήν πίσω πλευρά τοΰ δεξιού φύλλου καταλαμβάνει ή 

εικαστική απόδοση τοΰ ύμνου 'Επί σοι χαίρει, αγαπη

μένο θέμα τοΰ Κλόντζα4 6 (Είκ. 8). Όλες οί παραστά

σεις του, πού ζωγράφισε ό Κλόντζας ή τό εργαστήριο 

του, ανήκουν στην αρχαιότερη παραλλαγή, οπού τό 

κεντρικό θέμα έχει κυκλικό σχήμα47. Στο κέντρο, μέσα 

σέ καφέ κύκλο, παριστάνεται ή Παναγία ένθρονη, μέ 

τον Χριστό στα γόνατα της, ό όποιος ευλογεί και στηρί

ζει κλειστό ειλητάριο στον αριστερό μηρό (Είκ. 9). Στην 

στάση και τήν διευθέτηση τών ενδυμάτων ακολουθεί 

τον τύπο τής δεσποτικής εικόνας τοΰ Ανδρέα Ρίτζου 

στην Πάτμο4 8, ό θρόνος όμως είναι εδώ ξύλινος, μέ καμ

πύλο έρεισίνωτο πού κοσμείται μέ λεοντοκεφαλή σέ 

Ikonen-Museum Recklinghausen», Griechische Ikonen. Beiträge des 
Kolloquiums zum Gedenken an Manolis Chatzidakis in Recklinghausen, 
1998, Αθήνα-Recklinghausen 2000,19-20, είκ. 17. 
4 2 Βλ. ύποσημ. 17. 
4 3 Ιερωνύμου Λιάπη, Μεσαιωνικά μνημεία Ευβοίας, Αθήναι 
1971, πίν. 43α. 
4 4 Κατά πληροφορία τοΰ συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου Σκαμπα-
βία, για τήν οποία τον ευχαριστώ θερμότατα. 
4 5 Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες τής Πάτμου, 179, αριθ. 160, πίν. 194. 
4 6 Πά τήν ε'ικονογραφία βλ. Θ. Άλιπράντη, Ό λειτουργικός ύμνος 
«Έπί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη πάσα ή κτίσις...» σε φορητές εικό
νες κρητικής τέχνης, 2η έκδ., Θεσσαλονίκη 2005. 
4 7 Αυτόθι, 124-133,146-165. Στά παραδείγματα πού παραθέτει ό 
αείμνηστος Θ. Αλιπράντης πρέπει να προστεθούν ή παράσταση 
πού εξετάζουμε και φύλλο τριπτύχου 'ιδιωτικής συλλογής, πού 
έχει αποδοθεί στον Μιχαήλ Δαμασκηνό (La pittura nel Veneto. Il 
Cinquecento, III, Μιλάνο 1999 (Electa), 1230-1231, είκ. 1328 (M. 
Constantoudaki-Kitromilides). 
4 8 M. Χατζηδάκη, Εικόνες τής Πάτμου, 61, αριθ. 10, πίν. 2. 
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Ehi. 7. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας. Δεξιό φύλλο τριπτύχου, πρόσθια δψη. ΉΕίς'Άδον Κάθοδος. 
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Είκ. 8. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας. Δεξιό φύλλο τριπτύχου, οπίσθια όψη. Έπι σοι χαίρει. 
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Ehi. 9. Βουκουρέστι Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας. Δ εξιο φύλλο τριπτύχου, όπισθία όψη. Έπί σοι χαίρει. Λεπτομέρεια. 

χρυσογραφία, και με πόδια μπαρόκ. Τα κάθετα δοκά

ρια της ράχης έχουν άγκιστροειδή απόληξη, πού συ

ναντάται και σε άλλα έ'ργα τοΰ Κλόντζα49. Ή Παναγία 

κάθεται σέ δύο μαξιλάρια -βαθυκύανο και κόκκινο-

πού απολήγουν σέ κόμπους. Γύρω της εικονίζονται σέ 

προτομή οκτώ προφήτες πού τήν προανήγγειλαν, μέ 

4 9 Όπως στο υπογεγραμμένο Έπί σοι χαίρει της Βενετίας (Ν. Χα
τζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές εικόνες στην 
Ιταλία. 15ος-16ος αιώνας, κατάλογος εκθέσεως, 'Αθήνα 1993,169, 
αριθ. 41α) και τον κώδικα Vat. gr. 2137, πού τοΰ αποδίδεται (Π. Λ. 
Βοκοτοπούλου, «Οί μικρογραφίες ενός κρητικού χειρογράφου 
τοΰ 1600», ΔΧΑΕΙΓ (1985-1986), 196, είκ. 2). 
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προσγεγραμμένες σχετικές επιγραφές. 'Από αριστερά 
εικονίζονται: 
Ο ΠΡΟΦ(ήτης) ΔΑΝΙΗΛ πού κρατεί λίθο: ΕΘΕΩΡΟΥΝ 

ΟΤΙ ΑΠΟ OPOYC ETM(i)0IAWOCANTYXIPON. 

ΟΠΡΟΦ(ήτης) ΙΕΡΕΝΙ(ας) (sic): ΟΔΟΝ ΕΙΔΟΝ CE ΠΡΟ-

ΞΕΝΟΝ C(œ^)PIAC. 

Ο ΠΡΟΦ(ήτης) ΓΕΑΕΩ(ν): CY ΕΙ Ο TIOKOC Ο APOCO-

PITOCKOPI. 

Ο ΠΡΟΦ(ήτης) HCAÏ(aç): ΙΑ ΟΥ Η ÜAPOENOC ΕΝ (τ)Η 

ΓΑςΡΙΕΞΕΙΚ(αί) ΤΕΞΕΤ(αι) ΥΙΟΝ. 

Ο ΠΡΟΦ(ήτης) MOYCIC: ΕΓΩ ΒΑΤ(ων) CE Μ(ή) ΦΑΕ-

ΓΟΜΕΝΙΝΥΔΟΝ. 

Ο ΠΡΟΦ(ήτης) ZAXAPIAC: ΕΓΩ ΔΕ CE ΕΙΔΟΝ ΕΠΤΑ-

ΦΟΤΟΝΑΥΧΝΙΑ[Ν]. 

Ο ΠΡΟΦ(ήτης) ΜΙΧΕ(ας): ΕΓΩ ΔΕ ΠΥΑΗΝ ΕΙΔΟΝ CE 

ΚΕΚΛΙ(σ)ΜΕΝΗΝ. 

Ο ΠΡΟΦ(ήτης) ΑΒΑΚΟΥ(μ): ΘΕΟΥ TO OPOC ΤΟ ΚΑΤΑ-

CKIONKOPI. 

Γύρω στον κύκλο στέκονται εννέα άγγελοι ενώ στα πό
δια του θρόνου, αριστερά, ό άγιος Ιωάννης ό Δαμα
σκηνός υψώνει τό δεξί χέρι σε νεύμα ομιλίας και κρατεί 
ειλητάριο μέ τήν επιγραφή: ΠΙΑΝ CI ΕΠΑΞΙΟΝ ΟΔΙ(ν) Η 

ΗΜΕΤΑΙ(ρα)50. Δεξιά τοΰ αγίου διαβάζομε τήν αρχή 
τροπαρίου της πρώτης ωδής τοΰ 'Ακάθιστου "Υμνου: 
ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ΧΕΡΕ Υ MONI BAAÇICACA 
ΤΟ ΜΙΛΟΝΤΟ EBOCM(cov) ΧΑΙΡΑΙ Η TAIEACA. 

Στο βάθος υψώνονται επάνω πέντε τρουλλαΐα κτήρια 
και δένδρα ανάμεσα τους, ένώ αριστερά και δεξιά είναι 
ζωγραφισμένα δύο κτήρια μέ άετωματική πρόσοψη, 
όπου ανοίγονται κυκλικό παράθυρο και ορθογώνια θύ
ρα μέ βήλο -πράσινο αριστερά, κόκκινο δεξιά. Πάνω 
άπό τα κτήρια αυτά, στον χρυσό κάμπο, είναι γραμμένα 
τα λόγια τοΰ ύμνου πού αποδίδει ή παράσταση: ΕΠΗ CI 

XEfPJEI Κ(αι)ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Π AC Α - Η KTICfIC] ΔΟ-

EA[COI]. 

Στο κάτω τμήμα τής αυστηρά συμμετρικής παραστάσε
ως συνωστίζονται σέ τρεις στίχους οι άγιοι πού δοξολο
γούν τήν Θεοτόκο. Στην πίσω σειρά διακρίνονται άρι-

5 0 «Ποίον σοι έπάξιον ώδήν ή ημετέρα προσείσει ασθένεια ει μη 
τήν χαρμόσυνον;». 
51 Θ. Άλιπράντης, έ'.ά., 15-18,108-123, είκ. 1, μέ τήν παλαιότερη βι
βλιογραφία. 
5 2 M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges (ύποσημ. 9), 75-77, πίν. 37. 
Ν. Χατζηδάκη, έ'.ά. (ύποσημ. 49), 166-172, αριθ. 41. Θ. Άλιπρά
ντης, έ'.ά., 25-29, ε'ικ. 4-4α. 
5 3 Ν. Β. Δρανδάκης στο συλλογικό έργο Σίνα. ΟΙ θησαυροί τής Ί. 
Μονής 'Αγίας Αικατερίνης, 'Αθήνα 1990 ('Εκδοτική Αθηνών), 

στερά ò Πρόδρομος, ή αγία Ελένη και ό άγιος Κων
σταντίνος πού κρατεί σταυρό, ένώ δεξιά εικονίζονται 
άγιες γυναίκες. Στην δεύτερη σειρά περιλαμβάνονται ό 
άγιος Σπυρίδων μέ πλεκτό σκούφο και πιθανότατα ò 
άγιος Νικόλαος. Στην μπροστινή σειρά ξεχωρίζουν οι 
άγιοι Βασίλειος και 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, οι προ-
φητάνακτες Δαβίδ και Σολομών, οι απόστολοι Πέτρος, 
Παύλος και Λουκάς πού κρατεί εικόνα τής Θεοτόκου 
Όδηγητρίας και τελευταία ή αγία Ίουλίττα πού κρατεί 
από το χέρι τον μικρό άγιο Κήρυκο. 
Προδρομική απόδοση τού ύμνου 'Επί σοι χαίρει θεω
ρείται ή εικόνα Τ. 134 τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθη
νών5 1. Ό Κλόντζας καταπιάσθηκε μέ τό θέμα αυτό σέ 
τρεις εικόνες και σέ άλλα δύο τρίπτυχα. Ή υπογεγραμ
μένη εικόνα τού Ελληνικού 'Ινστιτούτου τής Βενετίας, 
οπού τό κύριο θέμα πλουτίζεται μέ σκηνές τού δωδεκα-
όρτου, τού Ακάθιστου "Υμνου, τής Γενέσεως και άλλες, 
είναι άπό τα αριστουργήματα τού ζωγράφου5 2. Ή υπο
γραφή και ή χρονολογία 1604 σέ μεγάλη εικόνα τής 
Μονής Σινά προσετέθησαν ϊσως τον 18ο αι. άπό τον 
'Ιωάννη Κορνάρο, τό έργο όμως αποδίδεται ομόφωνα 
στον Κλόντζα53. Ανυπόγραφη είναι εικόνα τοΰ 'Εκκλη
σιαστικού Μουσείου Σιατίστης54 (Είκ. 10). Στα σπάνια 
υπογεγραμμένα έργα τοΰ ζωγράφου καταλέγονται τα 
τρίπτυχα Spada55 και Λάτση56, ένα φύλλο τών οποίων 
κοσμείται μέ τό 'Επί σοι χαίρει. 

Ή Παναγία τοΰ τριπτύχου μας εικονίζεται σέ τύπο κα
θιερωμένο στην κρητική ζωγραφική ήδη από τα μέσα 
τοΰ 15ου αι., ένώ στα άλλα τρίπτυχα και τις εικόνες τής 
Βενετίας και τοΰ Σινά είναι πιο κινημένη. Πατεί σέ υπο
πόδιο, όπως στα περισσότερα έργα τού Κλόντζα μέ 
αυτό τό θέμα, ένώ σέ άλλα έργα του πατεί σέ μηνίσκο 
(εικόνα Βενετίας) ή σέ τροχούς (τρίπτυχο Λάτση). Οι 
οκτώ προφήτες πού περιβάλλουν τήν Θεοτόκο στο τρί
πτυχο μας απαντούν μόνο στα άλλα δύο τρίπτυχα τοΰ 
Κλόντζα, δπου οι δύο πρώτοι εικονίζονται ολόσωμοι 
και οι υπόλοιποι στηθαΐοι. Παραλείπονται εκεί οι σχε
τικές επιγραφές, πού περιέχουν τυπολογικούς συσχετι-

130-131, είκ. 98. Άλιπράντης, έ.ά., 34-46, είκ. 7. 
5 4 Θ. Άλιπράντης, έ.ά., 21-24, είκ. 3. 
5 5 Π. Λ. Βοκοτοπούλσυ, «Ένα άγνωστο τρίπτυχο», έ.ά. (ύποσημ. 
12), 70-71, πίν. ΚΕ'. Holy Image, Holy Space (ύποσημ. 12), 224-227, 
αριθ. 69 (Μ. Achimastou-Potamianou). Θ. Άλιπράντης, έ.ά., 30-31, 
είκ. 5. 
5 6 East Christian Art, Λονδίνο 1987,95, αριθ. 75. Μετά το Βυζάντιο 
(ύποσημ. 28), 110-111, αριθ. 24. Θ. Άλιπράντης, έ.ά., 32-33, είκ. 6. 
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σμούς προς την Θεομήτορα57. Ό π ω ς και στις άλλες δη

μιουργίες τοΰ Κλόντζα, πλην της εικόνας της Βενετίας, 

ό κύκλος πού περιβάλλει την Παναγία εδράζεται σε 

ορός, πού είναι διαδεδομένος τύπος της Θεομήτορος58 

άλλα μπορεί να αναφέρεται και στον 'Ιησού59. Οι ολό

σωμοι άγγελοι πού περιβάλλουν τον κύκλο επαναλαμ

βάνονται, άλλοτε περισσότεροι και άλλοτε λιγότεροι, σε 

όλα τα άλλα παραδείγματα με κυκλική διάταξη6 0. Ό 

πεντάτρουλλος ναός πού υψώνεται στο βάθος στα τρί

πτυχα Spada και Λάτση, αναφορά στην Θεοτόκο πού 

είναι σύμφωνα με τήν ύμνογραφία «ήγιασμένος ναός» 

και «ό καθαρώτατος ναός τοΰ Σωτήρος», έχει εδώ απο

δοθεί σαν χωριστά οικοδομήματα, όπως άλλωστε και 

στην εικόνα της Σιάτιστας61. Πίσω του προβάλλουν 

δένδρα, όπως στις άλλες εικόνες τοΰ Κλόντζα. Πρόκει

ται και εδώ για αναφορά στην Παναγία, πού είναι «πα

ράδεισος λογικός». Λίγο χαμηλότερα υψώνονται δύο 

παρεκκλήσια, πού ξαναβρίσκομε με διαφορετική στέ

γαση στις εικόνες τοΰ Κλόντζα στο Σινά και τήν Σιάτι

στα και σέ δύο εικόνες τοΰ Που αι. στην Παναγία Κα-

στελλίου Πύργου Θήρας6 2. 

Ό συγγραφεύς τοΰ εικονογράφουμένου ύμνου άγιος 

'Ιωάννης ό Δαμασκηνός εικονίζεται επίσης γυρισμένος 

προς τήν Παναγία στην 'ίδια θέση, κάτω και αριστερά 

άπό τον κύκλο, στα τρίπτυχα Spada και Λάτση και τήν 

εικόνα της Σιάτιστας, όπως άλλωστε και σέ εικόνα τοΰ 

Σινά τοΰ 16ου αι.63. Μέ εξαίρεση το τρίπτυχο Λάτση, 

κρατεί όπως και στην παράσταση μας ειλητάριο μέ τήν 

αρχή τοΰ ύμνου «Ποίαν σοι έπάξιον ώδήν»64. Στην 

εικόνα τοΰ Κλόντζα στο Σινά και στις δύο εικόνες τοΰ 

17ου αι. στον Πύργο Θήρας κάθεται αντιθέτως κατά 

5 7 Πα το θέμα αυτό βλ. Ντ. Μουρίκη, «Αί βιβλικαί προεικονίσεις 
της Παναγίας είς τον τρουλλον της Περιβλέπτου τοΰ Μυστρά», 
ΑΔ 25 (1970), Α', 217-251. Οι επιγραφές της παραστάσεως μας δέν 
είναι αυτές πού συνιστά ό Διονύσιος ό εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης, εκδ. Αθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, εν Πε-
τρουπόλει 1909,282. 
5 8 Ντ. Μουρίκη, έ.ά., 227-228. 
5 9 Θ. Αλιπράντης, έ.ά., 156. 
6 0 Πρβλ. τις παρατηρήσεις τοΰ Θ. Αλιπράντη, ε.ά., 148. 
6 1 Πεντάτρουλλος ναός εικονίζεται στο αρχέτυπο τοΰ τύπου, τήν 
εικόνα Τ. 134 τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου, και σέ εικόνα τοΰ 16ου 
αι. στο Σινά (Αλιπράντης, έ.ά., είκ. Ια, 2). Στις άλλες εικόνες τοΰ 
Κλόντζα και στα αντίγραφα τους τοΰ 17ου αί. εικονίζονται λιγό
τεροι τροΰλλοι. 
6 2 Θ. Άλιπράντης, ε.ά., 128, είκ. 7,14,15. 
6 3 Αυτόθι, 19-20, ε'ικ. 2. 
6 4 Αυτόθι, 35,129-130. 

μέτωπον κάτω άπό τον κύκλο, στον άξονα της εικόνας, 

και κρατεί όρθιο πίνακα μέ τήν αρχή τοΰ ύμνου65. 

Ό Πρόδρομος βρίσκεται στην παράσταση μας επί κε

φαλής τών άγιων τοΰ άνω αριστερά στίχου, όπως σέ 

εικόνα τοΰ 16ου αί. στο Σινά6 6 και στην εικόνα τοΰ Κλόν

τζα στην Σιάτιστα. Σέ άλλα έργα τοΰ Κλόντζα και σέ δύο 

εικόνες της Θήρας εξαίρεται ακόμη περισσότερο μέ τήν 

τοποθέτηση του ψηλότερα· στα τρίπτυχα μάλιστα Spada 

και Λάτση έχει φτερά, ως «ενσώματος άγγελος»67. 

Τό επίχρυσο ξυλόγλυπτο πλαίσιο τοΰ τριπτύχου μας 

έχει τοξωτή απόληξη, πού σχηματίζει κυμάτιο διακο

σμημένο μέ σχηματοποιημένα τριγωνικά φύλλα (Είκ. 

1). 'Επάνω άπό τό κυμάτιο είναι σκαλισμένοι στα πλά

για ρόδακες. Τό άνθέμιο πού θα έξεΐχε στο κέντρο δέν 

σώζεται. Ή βάση τοΰ κεντρικού φύλλου κοσμείται μέ 

σειρά μαργαριταριών, σκοτία και σπείρα όπου είναι 

σκαλισμένα καμπύλα φύλλα σέ χαμηλό ανάγλυφο. Πα

νομοιότυπα είναι τα πλαίσια τοΰ τριπτύχου της Μόδε-

νας, νεανικού έργου τοΰ Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου68, 

και κρητικού τριπτύχου αθηναϊκής συλλογής της δεύ

τερης πενηνταετίας τοΰ 16ου αι.69, ενώ πολύ μεγάλη 

ομοιότητα παρουσιάζει τό πλαίσιο τών τριπτύχων τοΰ 

Κλόντζα στην Πάτμο και τό Osimo70 και μικρότερη τών 

τριπτύχων Spada, έργου τοΰ Κλόντζα, όπου στα πλάγια 

είναι σκαλισμένοι στρεπτοί κίονες, Ognissanti στο Βατι

κανό, Ραβέννας, πού αποδίδεται στον Κλόντζα και ό

που τους ρόδακες αντικαθιστούν κεφαλές putti, και τοΰ 

κεντρικού φύλλου τριπτύχου τοΰ 16ου αί. στην Πά

τμο7 1. Πρόκειται για έργα κρητικού εργαστηρίου ξυλο

γλυπτικής τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 16ου αι., πού άκο-

6 5 Αυτόθι, είκ. 7,14α, 15α. 
6 6 Αυτόθι, ε'ικ. 2,3. 
6 7 Αυτόθι, είκ. 5-7,14α, 15α. Για τον πτερωτό Πρόδρομο βλ. πρό
χειρος J. Lafontaine-Dosogne, «Une icone d'Angélos au Musée de 
Malines et l'iconographie du St-Jean-Baptiste ailé», BMAH 48 (1976), 
127-130. 
68 Βλ. προχείρως Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρής, Ηράκλειο 
1990,158-159 (Μ. Βασιλάκη-Μαυρακάκη). 
6 9 Γ. Κακαβά, «Κρητικό τρίπτυχο μέ σκηνές δωδεκαόρτου», 
ΔΧΑΕ KB' (2001), 153-165. 
7 0 Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, πίν. 41. Ρ. L. Vocotopoulos, 
«Le triptyque d'Osimo», ε.ά. (ύποσημ. 5), 432, είκ. 1. 
7 1 Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Ένα άγνωστο τρίπτυχο», έ.ά. (ύποσημ. 
12), πίν. 2-3. Μ. Bianco Fiorin, έ.ά. (ύποσημ. 17), 24-25, αριθ. 18, είκ. 
27-28. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρίπτυχο», έ.ά. (ύπο
σημ. 14), 146, πίν. Α. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, 157, 
αριθ. 125, πίν. 172. 
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£ΐκ. 10. Σιάτιστα. Εκκλησιαστικό Μουσείο. Γεωργίου Κλόντζα (;), 'Επί σοι χαίρει. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

λουθοΰσε παλαιότερα βενετικά πρότυπα7 2. Σε μερικά 

άλλα κρητικά τρίπτυχα της ϊδιας εποχής ή επίστεψη 

είναι μεγαλύτερη και συνθετότερη, με συναπτόμενα με

τάλλια πού περιέχουν γραπτές παραστάσεις και ψηλό

τερη βάση όπου είναι ζωγραφισμένο οικόσημο, όπως 

στα τρίπτυχα Βενετίας και Σεμπενίκου πού αποδίδον

ται στον Κλόντζα73. 

Ό Moritz Binder πού πρώτος έδημοσίευσε το τρίπτυχο, 

σε εποχή πού δέν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτε γιά τήν κρη

τική σχολή, τό απέδωσε σε ενετικό εργαστήριο των μέ

σων του 16ου αι.74. Στον κατάλογο τοΰ Μουσείου Simu 

αναφέρεται ως βυζαντινοβενετική εικόνα τοΰ 16ου 

αι.75. Ό Efremov τό προσγράφει σε καλλιτέχνη της ίτα-

λοκρητικής σχολής τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 16ου αι., 

αν και, όπως γράφει, ό Μανόλης Χατζηδάκης πού εΐχε 

εξετάσει τό τρίπτυχο τό είχε αποδώσει στον Γεώργιο 

Κλόντζα- τήν άποψη τοΰ Efremov επαναλαμβάνει ή Α. 

Dobjanschi76. Στο «Ευρετήριο των Ελλήνων ζωγράφων 

μετά τήν 'Άλωση» περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδι

δόμενων στον Γεώργιο Κλόντζα τριπτύχων77. 

"Οσον άφορα στην εικονογραφία, τό τρίπτυχο τοΰ Βου

κουρεστίου περιλαμβάνει σκηνές γνωστές από άλλα 

έργα τοΰ Κλόντζα, έκτος άπό τήν Κρίση τοΰ Πιλάτου, 

τον Άπαγχονισμό τοΰ Ιούδα και τήν 'Άρνηση τοΰ Πέ

τρου, πού καταλαμβάνουν τμήμα τοΰ κεντρικοΰ φύλ

λου. Ή Σταύρωση, άπό τα αγαπημένα θέματα τοΰ Κλόν

τζα, άπαντα σέ διάφορες εκδοχές στα υπογεγραμμένα 

τρίπτυχα Πάτμου και Spada και στα τρίπτυχα τοΰ Osimo, 

τής Ραβέννας, τοΰ Σεμπενίκου και τής Βαλτιμόρης, σέ 

φύλλα τριπτύχου τοΰ Βατικανού, τοΰ Μουσείου τής Γε

νεύης και ιδιωτικής συλλογής, καθώς και σέ πίνακα μέ 

σκηνές τοΰ Πάθους, πού τοΰ αποδίδονται. Ή εις £Άδου 

Κάθοδος κοσμεί τα τρίπτυχα Spada, Πάτμου και Σεμπε

νίκου και τό φύλλο υπ' αριθ. 40070 τοΰ Βατικανού. Στο 

Έπί σοι χαίρει επανέρχεται ό Κλόντζας στις εικόνες τοΰ 

Ελληνικού Ινστιτούτου τής Βενετίας, τής Μονής Σινά 

7 2 Βλ. σχετικώς Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρίπτυχο», 
έ'.ά. (ύποσημ. 14), 146-147, σημ. 4. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
Κρής (ύποσημ. 68). Γ. Κακαβά, «Κρητικό τρίπτυχο», έ'.ά. (ύποσημ. 
69), 162-163. 
7 3 M. Chatzidakis, Icônes de Saìnt-Gearges (ύποσημ. 9), 77, αριθ. 51, 
πίν. 39. Μ. Χατζηδάκης - Εύγ. Δρακοπούλου, "Ελληνες ζωγράφοι 
(ύποσημ. 7), ε'ικ. 42-43. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Τρί
πτυχο», ε.ά. (ύποσημ. 6), 210-211, πίν. ΛΖ'. 
7 4 Μ. Binder, ε.ά. (ύποσημ. 1), 504,505. 
7 5 "Ε.ά. (ύποσημ. 2). 
7 6 Α. Efremov, ε.ά. (ύποσημ. 3), 18,26-28. Α. Dobjanschi, ε.ά. (ύπο-

Είκ. 11. Βουκουρέστι. Εθνικό Μουσείο Τέχνης τής Ρουμα
νίας. Κεντρικό φύλλο τριπτύχου. Λεπτομέρεια με τήν γυναί
κα τοΰ Πιλάτου. 

και τοΰ 'Εκκλησιαστικού Μουσείου Σιατίστης, καθώς 

και στο τρίπτυχο Spada. Είδαμε οτι οι παραστάσεις τοΰ 

τριπτύχου τοΰ Βουκουρεστίου παρουσιάζουν όμοιότη-

σημ. 4). Ό Efremov συγκρίνει το τρίπτυχο τοΰ Βουκουρεστίου μό
νο μέ έργα τοΰ Κλόντζα στο Ελληνικό 'Ινστιτούτο της Βενετί
ας και θεωρεί ότι παρουσιάζουν διαφορές. Διαπιστώνει μεγάλη 
ομοιότητα τοΰ πλαισίου μέ τό πλαίσιο τοΰ τριπτύχου Ognissanti 
στο Βατικανό, τό όποιο ό Mufioz είχε χρονολογήσει στις αρχές τοΰ 
16ου αϊ. Στην τελευταία όμως δημοσίευση τό τρίπτυχο αυτό χρο
νολογείται στις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 16ου αι., λόγω της ομοιό
τητας του μέ τό τρίπτυχο της Μόδενας: Μ. Bianco Fiorin, έ'.ά. (ύπο
σημ. 17), 24, αριθ. 18, είκ. 28. 
7 7 Βλ. ύποσημ. 7. 
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τες με πολλές άπο τις σκηνές σέ βέβαια έργα τοΰ Κλό

ντζα ή σέ έργα πού τοΰ αποδίδονται, χωρίς να ταυτίζο

νται· ό ζωγράφος διακρίνεται για την πρωτοτυπία του 

και ποτέ δέν επαναλαμβάνει αυτούσια μία σκηνή. 

Έκτος άπο την εικονογραφία, και ή τεχνοτροπία τοΰ 

τριπτύχου συνηγορεί για απόδοση του στο εργαστήριο 

τοΰ Κλόντζα. Ή δεξιοτεχνία στην παράθεση πλήθους 

μορφών σέ μικροσκοπική κλίμακα, ή άνεση στις κινή

σεις, ή δραματικότης στις σκηνές των παθών, οι φυ-

σιογνωμικοί τύποι, το σχήμα της μύτης μέ πλατειά ρά

χη, τα ζωηρά χρώματα και ή συχνή χρήση χρυσοκοντυ-

λιών, οι παραδοσιακές ενδυμασίες μέ κοπτική πτυχολο-

γία άλλα και τα σύγχρονα φορέματα μερικών μορφών 

(Είκ. 4 και 11), ολα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τά 

έργα τοΰ εργαστηρίου τοΰ Γεωργίου Κλόντζα. Το πλαί

σιο τοΰ τριπτύχου ταιριάζει, όπως είδαμε, απολύτως μέ 

την εποχή του. 

Οι επιγραφές τοΰ τριπτύχου τοΰ Βουκουρεστίου είναι 

γεμάτες κραυγαλέες ανορθογραφίες, ενώ ό Γεώργιος 

Κλόντζας ήταν εύπαίδευτος. Πρέπει νά παρατηρηθεί 

σχετικά, οτι ναι μέν οι επιγραφές τών ενυπόγραφων 

εικόνων της Παναγίας τοΰ Μουσείου Ζακύνθου, τοΰ 

άγιου Τίτου στο Βατικανό, τοΰ Έπί σοι χαίρει της Βενε

τίας, καθώς και τών ανυπόγραφων της παραστάσεως 

κηρύγματος τοΰ Σεράγεβου και της Δευτέρας Παρου

σίας της Κερκύρας είναι άψογες άπο πλευράς ορθο

γραφίας7 8, άλλα όμως έργα τοΰ ζωγράφου, όχι μόνο 

ανυπόγραφα, όπως το φύλλο μέ τήν Δευτέρα Παρου

σία αριθ. 40069 τοΰ Βατικανού και οι εικόνες της Δευτέ

ρας Παρουσίας της Βενετίας και της Σύμης, άλλα και 

υπογεγραμμένα, όπως τά τρίπτυχα Λάτση και Spada, 

7 8 Μ. 'Αχείμαστου-Ποταμιάνου, Εικόνες της Ζακύνθου, 'Αθήνα 
1997,102. Μ. Bianco Fiorin, ε.ά. (ύποσημ. 17), 25, αριθ. 19, είκ. 31. Μ. 
Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges (ύποσημ. 9), 75. Π. Λ. Βοκοτο-
πούλου, «Μια άγνωστη κρητική εικόνα στο Σεράγεβο», ΔΧΑΕ IB' 
(1984), 389-392. Τοΰ ιδίου, Εικόνες της Κερκύρας, 64-65. 
7 9 Μ. Bianco Fiorin, ε.ά. (ύποσημ. 17), ε'ικ. 34. Μ. Chatzidakis, Icônes 
de Saint-Georges (ύποσημ. 9), 80. Μ. Αχείμαστου, «Είκών της Δευ
τέρας Παρουσίας εκ της Σύμης», ΔΧΑΕ Ε' (1966-1969), 209-211. 
Μετά το Βυζάντιο, 98-99, 102,107. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Ένα 
άγνωστο τρίπτυχο», ε.ά. (ύποσημ. 12), 67,69. 
8 0 'Ελάχιστες εικόνες φέρουν χρονολογία, και αυτή γραμμένη εκ 
τών ύστερων ή ξαναζωγραφισμένη. Μερικές μπορούν νά χρονο
λογηθούν κατά προσέγγισιν, όπως το Μαρτύριο τοΰ αγίου Δημη
τρίου στο Σινά, πού αγοράσθηκε στην Κρήτη το 1572/3 (Μ. Χα
τζηδάκης - Εύγ. Δρακοπούλου, "Ελληνες ζωγράφοι (ύποσημ. 7), 
95 σημ. 45). Τέσσερα άπο τά πέντε χειρόγραφα μέ βιβλιογραφικό 
σημείωμα τοΰ Κλόντζα ή πού τοΰ αποδίδονται είναι χρονολογη
μένα ακριβώς ή κατά προσέγγισιν. Ή απόδοση στον Κλόντζα τών 

έχουν πολλές ανορθογραφίες79. Συμπεραίνομε οτι ό Γε

ώργιος Κλόντζας ανέθετε συχνά σέ βοηθούς του νά ζω

γραφίζουν τις επιγραφές τών εικόνων του. Είναι ούτως 

ή άλλως γενικά αποδεκτό οτι ό Κλόντζας διατηρούσε 

εργαστήριο όπου, έκτος άπο τους γιους του, πού ήταν 

όλοι ζωγράφοι, δούλευαν και άλλοι τεχνίτες. Το γε

γονός οτι ό ίδιος υπέγραψε ελάχιστα έργα του, ότι δέν 

σώζονται εικόνες υπογεγραμμένες άπο τους γιους του 

και ότι πολύ λίγα έργα του μποροΰν νά χρονολογη

θούν8 0, καθιστά παρακινδυνευμένη τήν διάκριση με

ταξύ έργων πού ζωγράφισε μόνος, επικουρούμενος 

άπό βοηθούς, ή πού οφείλονται σέ συνεργάτες του8 1. 

Για τους ίδιους λόγους θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη τήν 

διάκριση φάσεων στην καλλιτεχνική του πορεία82. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τήν άνιση ποιότητα τοΰ τριπτύ

χου τοΰ Βουκουρεστίου, γενικά πολύ καλής τέχνης, 

όπου όμως μερικές έπί μέρους σκηνές, όπως ή λιποθυ

μία της Παναγίας και οι καβαλλάρηδες της Σταυρώσε-

ως, υστερούν καταφανώς, μπορούμε νά τό άποδώσομε 

στον Γεώργιο Κλόντζα επικουρούμενο άπό συνεργάτη 

ή συνεργάτες, πού θα έγραψαν και τις επιγραφές. 

Έκτος άπό τά μεμονωμένα φύλλα, έχουν σωθεί εξι ακέ

ραια τρίπτυχα τοΰ εργαστηρίου τοΰ Κλόντζα (Πάτμου, 

Spada, Λάτση, Βενετίας, Osimo και Σεμπενίκου)83 και 

τρία τών οποίων λείπει τό ένα φύλλο (Ραβέννας, Βου

κουρεστίου και Βαλτιμόρης). Κανένα δέν αντιγράφει 

τό άλλο. Στο τρίπτυχο τοΰ Osimo τά θέματα τών τριών 

φύλλων είναι άσχετα μεταξύ τους. Τό τρίπτυχο αυτό 

διαφέρει άπό τά άλλα μέ τήν έμφαση σέ παραστάσεις 

μεμονωμένων άγιων. Σέ τέσσερα τρίπτυχα τά τρία φύλ-

χρονολογημένων τοιχογραφιών της τράπεζας στην μονή τοΰ Σινά 
δέν έχει γίνει αποδεκτή (Ά. Παλιούρα, «Ό ζωγράφος Γεώργιος 
Κλόντζας στο Σινά», Πεπραγμένα τοΰ ΖΔιεθνούςΚρητολογικοϋ 
Συνεορίου,τ. Β2, Ρέθυμνο 1995,599-609). 
8 1 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις της Μ. Αχειμάστου-Ποταμιά-
νου, «Ή Κοίμηση της Θεοτόκου», ε.ά. (ύποσημ. 9), 136. 
8 2 Ή Καθηγήτρια Hadermann-Misguich επεχείρησε προσφάτως 
μία χρονολογική κατάταξη τών κυριωτέρων έργων του, δπου θε
ωρείται ως δεδομένη μία συνεχής εξελικτική πορεία. Βλ. J. Ve-
reecken - L. Hadermann-Misguich, Les oracles de Léon le Sage illustrés 
par Georges Klontzas. La version Barozzi dans le Codex Bute, Βενετία 
2000,75-80. 
8 3 Ή απόδοση στο εργαστήριο τοΰ Κλόντζα ορισμένων έργων 
είναι αμφίβολη. Δέν περιλαμβάνω πια στα έργα του τό τρίπτυχο 
τοΰ Ίστορικοΰ Μουσείου της Μόσχας και ενα φύλλο συλλογής 
τοΰ Μιλάνου. Βλ. Vocotopoulos, «Le triptyque d'Osimo», ε.ά. (ύπο
σημ. 5), 435-436. 
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λα τοΰ ανοικτού τριπτύχου σχηματίζουν μίαν ενιαία 
σύνθεση: Την Δευτέρα Παρουσία στα τρίπτυχα Spada, 
Λάτση και Βενετίας, το δωδεκάορτο στης Πάτμου. Στο 
τρίπτυχο τοϋ Σεμπενίκου οί σκηνές ανήκουν δλες στον 
κύκλο των Παθών και της Αναστάσεως, άλλα ένώ το 
κεντρικό και το δεξί φύλλο κοσμούνται μέ μία ενιαία 
σύνθεση, στο αριστερό έξι επεισόδια των Παθών είναι 
ζωγραφισμένα σέ χωριστά διάχωρα, μέ αμφίβολο αι
σθητικό αποτέλεσμα84. Το τρίπτυχο τοΰ Βουκουρεστί
ου και τα άλλα δύο τρίπτυχα τών οποίων λείπει το ένα 
φύλλο σχετίζονται θεματικά μέ αυτό τοϋ Σεμπενίκου* 
θα μπορούσαμε να τα όνομάσομε ομάδα τοΰ κύκλου 

An the National Museum of Art of Romania, in Bucharest, 
is a triptych of height 48.5 cm., from which the left leaf is 
missing. Depicted on the central leaf are scenes of the Pas
sion, in three registers: The Crucifixion, the Judgement of 
Pilate, the Hanging of Judas and the Denial of St Peter. 
Painted on the back of this leaf is a foliate cross. Represented 
on the right leaf is the Descent into Hell, on the front, and In 
Thee Rejoiceth, on the back. 
The Crucifixion is of the many-figured type with secondary 
episodes, which was disseminated in the thirteenth century. 
The foreground is dominated left by the Swooning of the Vir
gin, who is held up by John the Apostle, and on the right by six 
horsemen arrayed in two rows and holding flags. A notable 
feature in the two lower zones is the contemporary dress of Pi
late's wife and of the maidservant conversing with Peter. 
The Descent into Hell is of the type in which Christ proceeds 
to the right, holding a scroll and summoning Adam, beside 
whom stands Eve, while on the left side of the scene stand St 
John the Baptist and the Prophet-Kings. The composition, 
widely diffused in Cretan painting, displays certain peculiar
ities: Adam does not come forth from a sarcophagus but 
from the maws of a beast; Christ does not step upon the 
gates of Hades but upon a winged personification of Death, 

8 4 Ανάλογη διάταξη εφαρμόζεται στον κύκλο της Γεννήσεως στο 
αριστερό φύλλο τοΰ τριπτύχου της Βενετίας: Μ. Chatzidakis, 

τών Παθών και της Αναστάσεως. Στο κεντρικό φύλλο 
δεσπόζει ή Σταύρωση. Το αριστερό φύλλο τών τριπτύ
χων της Ραβέννας και της Βαλτιμόρης κοσμείται μέ 
επεισόδια τών Παθών και το ίδιο συνέβαινε ϊσως στο 
τρίπτυχο τοΰ Βουκουρεστίου. Μπορούμε να ύποθέσομε 
ότι στο δεξί φύλλο πού λείπει από τα τρίπτυχα Ραβέν
νας και Βαλτιμόρης θα ήταν ζωγραφισμένη ή Ανάστα
ση, όπως στα τρίπτυχα τοΰ Σεμπενίκου και τοΰ Βου
κουρεστίου. Τα φύλλα μέ την Σταύρωση τοΰ Μουσείου 
της Γενεύης και της ελβετικής συλλογής προέρχονται πι
θανότατα άπό τρίπτυχα μέ ανάλογη θεματολογία. 

scythe in hand; at his feet lie two naked youths and in the 
lower corners are represented right the sleeping soldiers 
around the sarcophagus, and left the Myrrh-bearing Wo
men at the open tomb guarded by an angel. 
The illustration of the hymn In Thee Rejoiceth follows the 
earliest version, in which the central subject is circular. 
The triptych, known from an article in German, a century 
ago, was published thirty-five years ago in Romanian, by 
Alexandru Efremov, who attributed it to an artist of the Italo-
Cretan School, of the first half of the sixteenth century. 
Various traits, such as the miniaturist execution with a host 
of figures, the mannerist poses, the portrait types, the lavish 
drapery of the garments, with emphasis on red, advocate on 
the contrary this work's close relationship with the art of 
George Klontzas, a pre-eminent Candiot painter whose 
activity is attested from 1562 and who died in early 1608. The 
many-figured Crucifixion and the In Thee Rejoiceth are 
favourite subjects of his, while the carved and gilded, arched 
wooden frame of the triptych is typical of Cretan workshops 
of the second half of the sixteenth century and identical with 
that of the triptych by El Greco in Modena. The Bucharest 
triptych is an uneven work and should probably be ascribed 
to George Klontzas assisted by apprentices. 

Icônes de Saint-Georges (ύποσημ. 9), 78-79, αριθ. 51, πίν. 38. 

Panayotis L. Vocotopoulos 

A TRIPTYCH OF THE ART OF GEORGE KLONTZAS 

IN BUCHAREST 
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