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Αμφιπρόσωπος εικών του Βυζαντινού Μουσείου
Αθηνών εκ της Ηπείρου

Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου
Βέη (1883-1958)• Σελ. 135-143
ΑΘΗΝΑ 1960

ΑΜΦΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Είς το Βυζαντινόν Μουσεΐον 'Αθηνών φυλάσσεται είκών της Θεοτό
κου 'Οδηγήτριας τον 15 ο υ αι. ( αρ. 157 ), ή οποία προέρχεται εκ δωρεάς της
άλλοτε Μονής Ευαγγελιστρίας παρά το χωρίον Πέτα πλησίον της "Αρτης της
Ηπείρου ι . Είς τήν δπισθίαν πλευράν της εικόνος αυτής άνεφάνη κατόπιν
καθαρισμού ή παράστασις άρχαιοτέρας Στανρώσεως, τήν οποίαν εξετάζομεν
ενταύθα ( πίν. 54).
Τα τρία πρόσωπα και οί δυο μικροί αρχάγγελοι τής καθιερωμένης εικο
νογραφίας της Σταυρώσεως παρίστανται μέσα εις κίτρινον βάθος πλήρες
μεγάλων πορφυρών αστέρων. Ό Χριστός έχει ελαφρώς κεκλιμένην τήν κεφα
λήν και το σώμα' τήν δσφύν περιβάλλει πορφυροϋν περίζωμα, από δε τής
πλευράς χύνεται αίμα καΐ ΰδωρ. Καίτοι το κατώτατον μέρος τοϋ σταυρού
έχει καταστραφή, δεν φαίνεται να ύπήρχεν δ βράχος τοϋ Γολγοθά και το
κρανίον τοϋ 'Αδάμ.
Οι δυο συμπαραστάται τοϋ 'Εσταυρωμένου εικονίζονται εις στάσεις
αντίρροπους: Ή Θεοτόκος υψώνει τήν κεφαλήν και το βλέμμα προς τον
Χριστόν έχουσα τήν δεξιαν εις στάσιν δεήσεως, δια δε τής αριστεράς συγ
κρατεί το πορφυροϋν μαφόριον επί τοϋ στήθους. Το κάτω ήμισυ τοϋ σώμα
τος αυτής ευρέθη κατά το πλείστον κατεστραμμένον. Ό 'Ιωάννης εις μικράν
άπόστασιν από τοϋ σταυροϋ, ενδεδυμένος πορφυροϋν χιτώνα και άνοικτόχρωμον ύποκίτρινον ίμάτιον, κλίνει τήν κεφαλήν με τήν δεξιάν εις τήν παρειάν,
δια δε τής αριστεράς κρατεί μέρος τοϋ ιματίου — διασφζεται μέχρι τών
γονάτων. 'Αριστερά παρά το πλευρον τοϋ Ιωάννου προβάλλει μικρά χειρ και
τμήμα πορφυρού ενδύματος, ανήκοντα, ως θα ΐδωμεν, εις προγενεστέραν
εικόνα. Υψηλά οί δυο αρχάγγελοι με πόδας πτηνοΰ επικάθηνται επί τής ορι
ζόντιας κεραίας τοϋ σταυροϋ, εις δε τάς ανοικτός χείρας των άπλοϋται ίίφασμα στενδν ως προσόψιον. Μέρος τοϋ αρχαγγέλου Μιχαήλ έχει άπολεπισθή.
'Υπάρχουν αϊ επιγραφαί : Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ,
Μθ, Ο Α(γιος) ΙΩ(άννης), Ο Α(ρχάγγελος) ΜΙΧΑΗΛ, Ο Α(ρχάγγελος) ΓΑΒΡΙΗΛ.
Ή είκών όπως έχει σήμερον δεν προέρχεται εκ μιας εποχής, δπως γίνε
ται ευθύς αμέσως φανερδν εκ τής ασυμμετρίας τής κεφαλής τοϋ Χρίστου
προς το σώμα καί εκ τής μεταξύ αυτών μεγάλης διαφοράς τής τεχνοτροπίας.
1. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Οδηγός Βυζαντινού Μουσείου, 'Αθήναι 1924, σ. 97, είκ. 31.
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Ό επιμελής καθαρισμός της εικόνος διεπίστωσε τρεις εποχάς : Ό πλατύς
σταυρός, το σώμα τοΰ Χρίστου, ή μικρά χειρ ή προβάλλουσα παραπλεύρως
τοΰ 'Ιωάννου καΐ οί αρχάγγελοι προέρχονται από την αρχικήν εικόνα, το
χρυσοΰν βάθος με τους αστέρας κ«ί τάς επιγραφας επεζωγραφήθησαν εις
δευτέραν εποχήν, ή δε κεφαλή τοΰ Χρίστου καΐ αί παραστάσεις Θεοτόκου
1
και 'Ιωάννου ανήκουν εις τρίτην περίοδον .
Εις τήν αρχικήν εικόνα ή κεφαλή τοΰ Χρίστου είχε κλίσιν μικροτέραν,
ως μαρτυρούν λείψανα τοΰ άρχικοϋ σταυρού τοΰ φωτοστέφανου δεξιώτερα
τοΰ σημερινού, ή δε γενομένη άκτινογράφησις έδειξε τους οφθαλμούς αύτοΰ
ανοικτούς 2 . "Οτι δε δ Χριστός παρίστατο αρχικώς ζών επί τοΰ σταυρού,
πιστοποιεί το ρόδινον χρώμα τοΰ γυμνοϋ σώματος, δπως τοΰτο απεκαλύφθη
μετά τήν άφαίρεσιν της εφθαρμένης εις πολλά μέρη επιζωγραφήσεως.
C
H προβάλλουσα μικρά χειρ τοΰ 'Ιωάννου της άρχαιοτέρας αυτής Σταυρώσεως δεικνύει δτι ούτος είχε τήν στάσιν τοΰ μαρτυροΰντος Εύαγγελιστοΰ,
εικονογραφικού τύπου αρχαϊκού, δστις διετηρήθη μέχρι τοΰ 1 1 ο υ αΙώνος '.
Προσέτι εις τήν αρχικήν εικόνα τα δύο πρόσωπα, μαθητού και μητρός, ήσαν
αρκετά μικρότερα, ως πιστοποιείται ακόμη καί από τήν θέσιν τών επιγρα
φών, αί δποΐαι εν μέρει καλύπτονται από τάς μεταγενέστερος, μεγαλυτέρας
κλίμακος παραστάσεις.
Παρά τον άριστερον ώμον της Θεοτόκου άνεφάνη κατά τον καθαρισμόν
προεξοχή εκ διπλής γραμμής σχηματιζούσης είδος χειλέων δοχείου, εΐς το
κέντρον τοΰ οποίου πίπτει το αίμα εκ της πλευράς τοΰ Χριστού. Μολονότι
το σημεΐον τοΰτο είναι εφθαρμένον, είναι πιθανόν δτι πρόκειται περί τοΰ
συνήθους θέματος τοΰ άγ. ποτηριού, βασταζομένου υπό αγγέλου ή τής
'Εκκλησίας.
Ή παράστασις τοΰ Χριστού ζώντος, επί τοΰ σταυροΰ με τους οφθαλμούς ανοικτούς καί ενδεδυμένου μακρύ πορφυροΰν κολόβιον, ανήκει εΐς τήν
άρχαιοτέραν είκονογραφίαν, ήτις επιζή μέχρι τοΰ 1 1 ο υ αιώνος, καίτοι το
πρώτον από τοΰ τέλους τοΰ 9 ο υ αιώνος εμφανίζεται σποραδικώς καί δ νέος
τύπος τοΰ Χρίστου γυμνού, νεκρού με τους οφθαλμούς κλειστούς4. Άπα τοΰ
1. Βλ. εκθεσιν καθαρισμού υπό του ένεργήσαντος αυτήν Τ. Μαργαριτώφ, κα
τωτέρω, σ. 144, εΐκ. 1.
2. Ή ακτινογραφία παρουσίασε και έτερον ζεύγος ανοικτών οφθαλμών, βλ.
ανωτέρω εκθεσιν, σ. 148, είκ. 2.
3. Βλ. παραδείγματα παρά M i l l e t , Recherches sur l'Iconographie de
l'Evangile, Paris 1916, σελ. 401, σημ. 3.
4. J o h n R. M a r t i n , The died Christ on the Cross in Byzantin art,
εις Late Classical and Mediaeval Studies in Honor of Albert Mattias Friend,
Princeton, New Jersey 1955, σελ. 189 κ.εξ. ένθα αναφέρονται καί αί προγενέστεροι
γνώμαι καί ή σχετική βιβλιογραφία.

ΙΙΙΝΑΞ 54

Eìxòjv της Σταυζκόαεως. Βυζαντινον Μουσεΐον 'Αθηνών.

ΠΙΝΑΞ f>5

Ό Χριστός της εικόνος της Σταυρώσεως
( λεπτομέρεια του πίν. 54 ).

ΠΙΝΑΞ 56

Ή Θεοτόκος της εικόνος της Σταυρώσεως
( λεπτομέρεια του πίν. 54 ).

ΠΙΝΑΞ 57

%-•&-•? -90'·

Ό "Αγ. 'Ιωάννης της εικόνος της Σταυρώσεως
( λεπτομέρεια τοΰ πίν. δί ).
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1 1 αιώνος ή παράστασις τοΰ Χρίστου νεκρού επικρατεί είς ολην την
βυζαντινήν εικονογραφίαν της 'Ανατολής, εξαιρέσει μικρογραφιών τίνων,
αΐτινες αντιγράφουν αρχαιότερα πρότυπα, ως το τετραευαννέλιον τοΰ Βερο
ου
ι
λίνου ( Κωδ. Berol. 66 ) τοΰ 1 3 αιώνος . Δείγμα αρχαιότητος εΐς την ήμε·
τέραν εικόνα είναι το βαθύ πορφυροΰν χρώμα τοΰ περιζώματος τοΰ Χρί
στου εξ άναμνήσεως τοΰ πορφυροΰ κολοβίου, καθώς και ή παράλειψις τοΰ
κρανίου τοΰ 'Αδάμ εις την βάσιν τοΰ σταυροΰ. Τουναντίον ή κάμψις τοΰ
σώματος τοΰ Χρίστου και της κεφαλής ανήκει εις την νεωτέραν, την από τοΰ
ου
1 1 αΐ. και εξής εικονογραφίαν, καθ' ην δ Χριστός παρίσταται νεκρός, ό
δε συνδυασμός τής κλίσεως κεφαλής καΐ σώματος με τους οφθαλμούς ανοι
κτούς είναι παράδειγμα σπάνιον αν μη μοναδικόν καθ' δσον γνωρίζομεν.
Ά φ ' έτερου ή ροή τοΰ ύδατος καί αίματος εκ τής πλευράς, καίτοι προϋπο
θέτει νεκρόν τον Χριστόν, ούχ' ήττον απεικονίζεται καί εις παραστάσεις
τοΰ Χρίστου ζώντος επί τοΰ σταυρού 2 .
Μοναδική είναι καί ή παράστασις τών αρχαγγέλων με πόδας πτηνού,
σπάνιον δε το ιδιαίτερον εν εΐδει προσοψίου ύφασμα, πού άπλοΰται εις τάς
ανοικτός χείρας των, ενώ συνήθως οι άγγελοι κρατοΰν τμήμα τοΰ ιματίου
των, με το όποιον συχνά άπομάσσουν τα δάκρυα από το πρόσωπον αυτών.
Σπανιώτατα επίσης παρίσταται διάστερον το βάθος εΐς έργα βυζαντινής επο
χής εξ επιβιώσεως παλαιοχριστιανικών συμβολικών ιδεών υπέργειου δόξης 3 .
Την εκτέλεσιν τής άρχαιοτέρας αυτής Σταυρώσεως διακρίνει άδρότης
και σχηματική άπλούστευσις. 'Ισχυρά καστανά περιγράμματα αποδίδουν
χωρίς λεπτότητα σχεδιάσεως τήν παράστασιν τοΰ Χρίστου ιδίως δε τους
πόδας καί τα άκρα τών χειρών. Με τήν αυτήν εντονον γραμμικότητα ζωγρα
φίζονται και οί μικροί αρχάγγελοι, ενδεδυμένοι πορφυρά ενδύματα με καστανά
περιγράμματα και πτυχάς. Πλατεΐαι γράμμα! βαθέος καστανού καί ερυθρού
διαγράφουν σχηματικώς τάς πτέρυγας' δια γραμμών σχεδιάζονται καί τα
1. Βλ. G. M i 11 e t, Recherches, σ. 430, είκ. 452.
2. Βλ. G. d e J e r p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, Paris
1925, Λεύκωμα l°v, πίν. 51, 1. Γ. καί M. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ai εικόνες τής Μονής Σινά,
'Αθήναι 1956, Ι, εΐκ. 26.
3. Βλ. το αυτό εις τοιχογραφίας τής Σταυρώσεως εν τφ Ναφ ϊής Θεοτόκου τής
Μονής Στουδένιτσας τοΰ 1208 ( G. M i l l e t - Α . F r o l o w , La peinture du mögen âge en Yougoslavie, I, Paris 1954, pi. 37, 3 ) καί τής είς "Αδου Καθόδου τοΰ
Ναοΰ τής Θεοτόκου Βρονταμά τοΰ 1201 ( Ν . Δ ρ α ν δ ά κ η, Ή ιστορική μονή τής
Κλεισούρας ή Παληομονάστηρο Βρονταμά Λακωνίας, "Αθήναι 1958). Συχνότατα το
διάστερον βάθος παρατηρείται είς χρυσοκέντητα άμφια καί Ιδία επιταφίους ( G.
M i l l e t , Broderies religieuses de style byzantin, Paris 1947, pi. CLXXVI CLXXX1X. Δ. Π ά λ λ α , Ό επιτάφιος τής Παραμυθιάς, είς ΕΕΒΣ, τ. ΚΖ', 1957,
σελ. 127, είκ. 1-5, 8) όπου δμως υπάρχουν καί τεχνικοί λόγοι, δηλ. να στερεώνεται
κατά τόπους τό διπλούν ύφασμα.
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χαρακτηριστικά εις t a μονόχρωμα πρόσωπα, τα όποια ζωηρεύουν ομοίου
ερυθροΰ χρώματος κηλίδες εις το στόμα και τάς παρειάς.
Ή τεχνοτροπία αύτη μαρτυρεί περί έργου ανατολικής μοναχικής παρα
δόσεως, ήτις συνεχίζει την τέχνην των συρο - παλαιστινιακών εικόνων τής
πρώτης χιλιετηρίδος, παραδείγματα τών οποίων εχομεν εΐς σιναϊτικός εικό
ου
ι
νας τοΰ 9 αΙώνος . Ή ημετέρα εικών δεικνύει μεγαλυτέραν εύλυγισίαν είς
το περίγραμμα τοΰ σώματος καί τών βραχιόνων τοΰ Χρίστου, δπως καΐ είς
το ύφασμα το όποιον κρατούν οι άγγελοι. Ή χρονολόγησίς της πρέπει να
τεθή εις εποχήν μεταγενεστέραν τής των σιναϊτικών εικόνων, ουχί όμως
ου
πέραν τοΰ 1 1 αι., ώς δεικνύει ο συγκερασμός εικονογραφικών λεπτομερειών
παλαιοτέρων καί νεωτέρων.
Διαφορετικής δλως τεχνοτροπίας καί κατά πολύ ανωτέρας ποιότητος
είναι τα τμήματα τής εικόνος τα προερχόμενα εκ τής έπιζωγραφήσεως, ήτοι
ή κεφαλή τοΰ Χρίστου καί αί παραστάσεις τής Θεοτόκου καί τοΰ 'Ιωάννου
(πίν. 5 5 - 5 7 ) .
Καί πρώτον δσον άφορςί τους εικονογραφικούς τύπους : ή κεφαλή τοΰ
Χρίστου επιμήκους σχήματος καί κανονικού μεγέθους μέ την κλίσιν ελαφράν,
τα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου μάλλον μεγάλα, το στρογγύλον γένειον,
είναι ό κατ' εξοχήν προτιμώμενος τύπος κατά τον 12 ο ν συνεχιζόμενος καί
τον 1 3 0 ν αιώνα' απαντάται είς πλείστα μνημειώδη έργα καί μικρογραφίας
καί γίνεται το πρότυπον δια τα βυζαντινίζοντα ιταλικά έ'ργα τοΰ D u c e n t e
Ή νέα παλαιολόγειος τυπολογία — από τοΰ τέλους τού 1 3 ο υ αι. καί εξής —
παρουσιάζει τήν κεφαλήν τοΰ Χριστού στρογγυλού σχήματος, μικροτέραν
καί βαθύτερον κλίνουσαν επί τοΰ ώμου, τα δε χαρακτηριστικά τοΰ προσώ
που λεπτότερα *.
Ό εικονογραφικός τύπος τής Θεοτόκου αφίσταται ελαφρώς από τους
παραδεδομένους τού 1 1 ο υ καί 12 ο υ αί. Συνήθως δταν ή Θεοτόκος στρέφη
την κεφαλήν προς τον Χριστον ή δεξιά χειρ εκτείνεται προς αυτόν, ή δε αρι
στερά ευρίσκεται πλησίον τοΰ λαιμού ή τού στόματος ή επί τής παρειάς εΐς
ενδειξιν θλίψεως. Είς τήν ήμετέραν εικόνα ή αριστερά σφίγγει το μαφόριον
χαμηλότερα επί τού στήθους μέ τρόπον πού ενέχει κάτι το ελεύθερον καί
αύθόρμητον δπως στιγμιαία καί ελευθέρα είναι καί ή στροφή καί ύψωσις
τής κεφαλής.
Ό 'Ιωάννης μέ τήν δεξιάν επί τής παρειάς καί τήν άριστεράν συγκρα-

1. Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ·' άν., τ. II, σελ. 31 κ.έξ., τ. Ι, είκ. 24-28.
2. Πρβλ. μωσαϊκήν εικόνα Βερολίνου ( W u l f f - A l p a t o f , Denkmäler der
Ikonenmalerei, Dresden 1925, είκ. 39), εικόνας Άχρίδος ( M y r j a n a C o r o v i é - L j u l i n k o v i é , Les Icônes d'Ochrid, είς : « Jugoslavia > 1953, πίν. 4)
και Σινά ( Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ·' όν., τ. Ι. είκ. 204, 205).
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τοΰσαν μέρος τοϋ ιματίου ανήκει εις ενα των πλέον διαδεδομένων βυζαντι
νών τύπων. "Εν τών αρχαιοτέρων παραδειγμάτων συναντώμεν εις τα μωσαϊκά
τοΰ Όσιου Λουκά. Κα! εδώ ή παραδεδοδένη χειρονομία θλίψεως της δεξιάς
επί της παρειάς έχει λάβει δλως φυσικήν στάσιν, ως να στηρίζη ή χειρ την
κεφαλήν. Ή εκφραστική λεπτομέρεια, καθ' r\v δΰο δάκτυλοι κάμπτονται ωσάν
ν' άπομάσσουν διακριτικά το δάκρυ, παρατηρείται το πρώτον εις τήν Σταύρωσιν τών μωσαϊκών της Νέας Μονής Χίου και επανέρχεται εις μνημεία τοϋ
ου
ου
1
τέλους τοϋ 12 καΐ αρχάς τοϋ 13 αϊ. , οπόθεν τήν παρέλαβον οι 'Ιταλοί
τοΰ Ducento, όπως ό Giunta Pisano εις τον περίφημον Έσταυρωμένον
τοΰ S. Renierino τής Πίζης*.
"Οπως ή εικονογραφία ευρίσκεται μεν εις το πλαίσιον τής κομνηνείου
εποχής, στάσεις ό'μως και κινήσεις λαμβάνουν κάποιαν ελευθερίαν και άλήθειαν, οΰτω και ή τεχνική και ή τεχνοτροπία δεικνύουν χαρακτήρας περισσότερον προχωρημένους, ενώ αφ' ετέρου εντείνεται ή δΰναμις τής φυσιογνω
μίας εις τήν εκφρασιν τοΰ πάθους και τοϋ ανθρωπίνου πόνου.
Τα τρία πρόσωπα παρουσιάζουν τρεις διαφορετικούς τρόπους εκτελέ
σεως, πράγμα ουχί ασύνηθες είς τήν βυζαντινήν ζωγραφικήν, δπερ δεν εΰρεν
ακόμη ικανοποιητικήν ερμηνείαν.
Το πρόσωπον τοΰ Χρίστου είναι ειργασμένον όλόκληρον με σκιερά
χρώματα σιέννας καΐ μέσους πράσινους τόνους. Κίτριναι άνταύγειαι επιτίθεν
ται, εν εΐδει ζωηρών κηλίδων κα! γραμμών, με ΐμπρεσσιονιστικήν ελευθερίαν,
που υπερβαίνει τάς επιτεύξεις τών μέσων κα! τοϋ τέλους του 12 ο υ αι. '. Ή
τολμηρά ωχρά γραμμή εις το στόμα δίδει έντονα τήν παραμόρφωσιν τοΰ
θανάτου καθώς κα! ή στενή σκιά μέσα εις τήν οποίαν οι οφθαλμό! φαίνον
ται βυθισμένοι. Ό π ω ς τα χαρακτηριστικά αποδίδονται ζωγραφικά χωρ!ς
σύνορα σχεδίου, ούτω κα! το γένειον άραιόν κα! ά'τακτον, δπως κα! οι εκατέ
ρωθεν τής κεφαλής ελαφροί, κινούμενοι βόστρυχοι, προέρχονται από ακριβή
φυσικήν παρατήρησιν. 'Επίσης ή βαθεϊα έ'κφρασις πόνου κα! εγκαταλείψεως
ή επικεχυμένη επί τής μορφής τοΰ 'Εσταυρωμένου δεν συναντάται εις τα
1. Πρβλ. τήν τοιχογραφίαν τής Σταυρώσεως είς χήν Κρύπτην τοϋ Καθεδρικού
της Άκιλείας, έργον 'Ελλήνων καλλιτεχνών τοϋ τέλους τοϋ 12ον αϊ. ( G. M i l l e t ,
Recherches, είκ. 475 ),τήν μικρογραφίαν τής Σταυρώσεως τοϋ κωδ. 21 τοΰ Καθεδρι
κού τής Περουγίας ( G . M i l l e t , ε.ά., είκ. 437) και τάς τοιχογραφίας τής Κοιμή
σεως τοϋ Mileäevo ( Μ i 11 e t - F r ο 1 ο w, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, Ι, πίν. 73 ) και τής Sopodani ( M i 11 e t - F r ο l o w, εν&" άν., πίν. 21, 2 ).
2. Ο. S i r é n , Toskanische Malerei im XIII Jahr., σελ. 158, πίν. 41, 42.
3. Πρβλ. προς σύγκρισιν τοιχογραφίας τοϋ ναοϋ Άγ. Παντελεήμονος τοϋ Νέρεζι τοΰ 1164 (Α. G r a b a r , L'art byzantin, Paris 1938, πίν. 74, τ ο ϋ α ΰ τ ο ΰ ,
La peinture byzantine, Genève 1953, σελ. 142, 143 ) και τοΰ ναοϋ τοΰ Άγ. Δη
μητρίου Βλαδιμίρ τοΰ 1194 ( L a s a r e i , 'Ιστορία τής Βυζαντ. ζωγραφικής, τ. II,
πίν. 188, 191).
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μνημεία της κομνηνείου εποχής, είς τα όποια tò πρόσωπον τοΰ Χρίστου
διατηρεί συνήθως περισσότερον ήρεμον και γαλήνιον υφός.
Είς το πρόσωπον τής Θεοτόκου φωτεινότεροι τόνοι τής σιέννας και της
ώχρας ανάμικτοι με ελαφρά ρόδινα, τονισμός σημείων τινών τών χαρακτη
ριστικών με ερυθρόν κινναβάρεως καί ζωηρώτεραι πράσιναι σκιαι παρά είς
το πρόσωπον τοΰ Χρίστου, πλάθουν με μεγάλην άπαλότητα διαβαθμίσεων
φωτός καί σκιάς τάς στρογγυλότητας τοΰ προσώπου καί τας προεξοχάς τών
χαρακτηριστικών. Ή λεπτολόγος αύτη πλαστικότης συνδυάζεται με σπάνιον
αίσθημα ρεαλισμοΰ εις την άπόδοσιν τών χαρακτηριστικών και την εκφραστικήν δΰναμιν τής φυσιογνωμίας. Τα λεπτά, άχρωμα χείλη συσπά ό θρήνος,
το δε βλέμμα προσηλωμένον επί τοΰ σταυροΰ κατοπτρίζει το φοβερόν θέαμα.
Ό καλλιτέχνης διοχετεύει το προσωπικόν του πάθος εις την συγκλονιστικήν
αυτήν έ'κφρασιν τοΰ ανθρωπίνου πόνου. Ή λεπτά φωτοσκιαμένη αριστερά
χείρ τραβά εις το στήθος το μαφόριον, πού αντί τών συνήθων αναδιπλώ
σεων λαμβάνει εδώ άνήσυχον τεθλασμένον σχήμα, γύρω από το τραγικόν
πρόσωπον της μητρός. Ά π α την παραδεδομένην τυπολογίαν διατηρείται μόνον
ή κατά μήκος τής παρειάς σκιά, ή οποία παρατηρείται εις τα πρόσωπα τής
σκηνής τοΰ Θρήνου μεσοβυζαντινών τίνων τοιχογραφιών, δπως τών ναών
τοΰ Ά γ . Παντελεήμονος Νέρεζι ', "Αγ. 'Ανάργυρων Καστοριάς', Μονής
Κουτσοβέντη Κύπρου 3 κ.ci.
Εις την ωραίαν κεφαλήν τοΰ 'Ιωάννου όμοια χρώματα προ τα τής Θεο
τόκου παρατίθενται εδώ με πλατυτέραν πινελιάν κατά τον τρόπον τών τοι
χογραφιών. Το πρόσωπον, μολονότι νατουραλιστικόν καί με βαθεΐαν τήν
εκφρασιν τής βουβής οδύνης εΐς το βλέμμα, παρουσιάζει δομήν περισσότερον
στερεαν καί απλουστευμένα σχήματα, προσδίδοντα τόνον πνευματικότητος.
Ή περιφέρεια τοΰ προσώπου καί ή στερεά γραμμή τοΰ λαιμοΰ διαγράφον
ται με καθαρότητα. Ή καμπύλη τής κόμης επί τοΰ μετώπου επαναλαμβά
νεται εΐς τήν καμπύλην τών συνεσπασμένων οφρύων, το κλαΐον στόμα σχε
διάζεται μέ εντονον γραμμήν, χωρίς τήν λεπτήν πλαστικότητα, με τήν οποίαν
αποδίδονται τα χείλη τής Θεοτόκου.
Τήν δλην παράστασιν τοΰ 'Ιωάννου — τής μόνης διατηρούμενης οπωσ
δήποτε καλώς — διακρίνουν δρθαί άναλογίαι και εν γένει οργανική αντίληψις
1. G r a b a r , ενο·' άν., πίν. 74.
2. Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ , Καστοριά, πίν. 18.
3. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τα βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, Άθηναι 1935, πίν.
77. Α. G r a b a r , I/art byzantin, Paris 1938, είκ. 73. *H τοιχογραφία αδτη δέν
χρονολογείται τφ 1183 - 1193 ώς αναφέρει ό Grabar, ευρίσκεται δε είς έρειπωμένον
ναον παρά τον ναον τοΰ Άγ. Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη καί ουχί παρά τήν Μονήν
του Άγ. Νεοφύτου, τήν χρονολογουμένην τω 1183- 1193. Έκ τής τεχνοτροπίας ή τοι
χογραφία αΰτη τοΰ Θρήνου χρονολογείται μάλλον εις τόν 11°ν αιώνα.
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τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Ή απλή πτυχολογία τοϋ ιματίου χωρίς την
ρυθμικήν καλλιγραμμίαν κα! διακοσμητικήν άφθονίαν της κομνηνείου επο
χής αποδίδει την ΰφήν τοϋ υφάσματος και άφίνει να διαγράφεται δ πλαστι
κός όγκος τοϋ σώματος. Εΐς την άντίληψιν τής ανθρωπινής παραστάσεως
και το ΰφος τής πτυχολογίας ή ημετέρα εικών παρουσιάζει στενήν άναλογίαν
προς τάς μικρογραφίας τοϋ Ευαγγελίου 'Ιβήρων δ, τάς χρονολογουμένας εις

τον 1 3 ο ν αιώνα 1.
Ευρισκόμεθα εις μίαν νέαν φάσιν τής εξελίξεως τής μεσοβυζαντινής
ζωγραφικής, καθ* ην αΐ άσαρκοι, πανύψηλοι άνθρώπιναι παραστάσεις τής
κομνηνείου εποχής αρχίζουν να λαμβάνουν δγκον και τάς κανονικός διαστά
σεις, ή διακοσμητική πτυχολογία να ΰποχωρή! πνοή ρεαλισμοϋ να ελευθερώνη τάς κινήσεις και να ζωντανεΰη τάς μορφάς, ή δε εκφρασις τοϋ ανθρω
πίνου πάθους να εντείνεται εις τάς φυσιογνωμίας. Τα ρεαλιστικά καΐ δρα
ματικά στοιχεία εμφανίζονται το πρώτον εις τάς τοιχογραφίας τοϋ Νερεζι
(1164), δπου ή μορφή τής θρηνοΰσης Θεοτόκου εΐς τον Θρήνον δεικνύει
όμοίαν εντασιν τής ανθρωπινής οδύνης*. Ή εκτέλεσις δμως εις τάς τοιχο
γραφίας τοϋ Νερεζι ευρίσκεται ακόμη εις το ΰφος τοΰ 12 ο υ αιώνος με την
σχεδιάζουσαν γραμμήν τών χαρακτηριστικών, τα επίπεδα, λεπτά σώματα
και τήν εκζήτησιν τής αφθόνου ρυθμικής πτυχολογίας 3 . Προϊούσας βαθμί
δας εξελίξεως άποτελοϋν κατόπιν αί τοιχογραφίαι τής Άκιλείας τοϋ τέλους
τοϋ 12 ο υ αιώνος, τοϋ MileSevo κατά το 1230 καΐ αί μικρογραφίαι τοϋ
Τετραευαγγελίου τοϋ Βερολίνου (κωδ. Berol. gr. 66) τοϋ 1 3 ο υ αιώνος*,
εΐσάγουσαι πλέον έντονα τα δραματικά στοιχεία εις τάς σκηνάς τοϋ Πάθους
με τήν πλήρη ρεαλισμοϋ και τραγικοϋ μεγαλείου εικονογραφίαν των.
Τήν αυτήν εποχήν, ήτοι περί το 1230-1240, εις τήν Τοσκάναν τής 'Ιτα
λίας ό Giunta Pisano ζωγραφίζει τους δυο περίφημους 'Εσταυρωμένους,
τους ευρισκομένους εις τον ναόν τοϋ S. Renierino Πίζης καΐ εις τον ναόν
τής Παναγίας τών 'Αγγέλων κάτωθεν τοΰ άγ. Φραγκίσκου Άσσίζης 6 . Εις
τάς εΙκόνας αΰτάς ό εικονογραφικός τΰπος τοΰ Χρίστου, επιμελής εκτέλεσις,

1. Πρβλ. απεικονίσεις παρά L a s a r e f, Ίστ. Βυζαντ. ζωγραφικής, II, πίν.
247 - 249.
2. Βλ. άρίστην άπεικόνισιν παρά G r a b a r , I/art byzantin, πίν. 74.
3. Βλ. G. M i l l e t , L'art des Balcans et l'Italie au XIII siècle, ε'ις : Atti
del V Congresso internazionale di Studi Bizantini, Roma 1940, πίν. LXXVII,
LXXXI.
4. Βλ. προχείρως άπεικόνισιν τής μικρογραφίας τής Άποκα^ηλώσεως παρά
G. M i l l e t , Recherches, είκ. 505.
5. Ο. S i r é n , Toskanische Malerei im XIII Jahrhundert, Berlin 1922,
πίν. 41-43. R. ν a n d e M a r i e , The Italian Schools of Painting, Hague
1923, πίν. 157-160.
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ευαισθησία σχεδίου καί φωτοσκιάσεως και εντασις τοϋ πόνου εις την εκφρασιν, μαρτυρούν την στενήν εξάρτησιν από βυζαντινά πρότυπα. Μέγας αριθμός
ον
'Εσταυρωμένων εις την κεντρικήν Ίταλίαν κατά τον 1 3 αι. μέχρι τοϋ
Cimabue επηρεάζονται από την βυζαντινήν τέχνην είτε απ" ευθείας είτε δια
μέσου των έργων τοϋ Giunta, ως είναι κατ' εξοχήν ό ανώνυμος ζωγράφος
ό γνωστός ως Maestro τοϋ Ά γ . Φραγκίσκου, δυο 'Εσταυρωμένοι τοϋ οποίου
υπάρχουν εις την Πινακοθήκην της Περουγίας 1 , και ό έτερος ανώνυμος, ό
γνωστός ως Maestro τοϋ 'Εσταυρωμένου των Φραγκισκανών εις τους ναούς
2
τοϋ Ά γ . Φραγκίσκου Βολωνίας και Άσσίζης .
Μέχρι σήμερον ελειπον σύγχρονοι αύθεντικαι εικόνες της Σταυρώσεως
δυνάμεναι να δώσουν ακριβή ίδέαν των προτύπων, τα όποια εΐχον υπ' όψιν
ου
ό Giunta Pisano και οι λοιποί 'Ιταλοί ζωγράφοι τοϋ 1 3 αιώνος. 'Από
της απόψεως αυτής ή εικών τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου είναι εξαιρέτως σημαν
τική, διότι ρίπτει άποκαλυπτικόν φως εις το πρόβλημα των σχέσεων Ιτα
λίας και Βυζαντίου κατά τον 13 ο ν αιώνα, το όποιον επραγματεϋθη ό Millet
εις το άρθρον του L'art des Balcans et l'Italie au X H I e siècle 8 με
κάποιαν έπιφΰλαξιν. Αι εις άρίστην διατήρησιν άποκαλυφθεΐσαι μετά τον
καθαρισμον κεφαλαί των τριών προσώπων τής Σταυρώσεως δεικνύουν το
άνώτερον καλλιτεχνικόν επίπεδον των βυζαντινών έργων, τα όποια υπήρξαν
τα πρότυπα τών Ιταλικών τοϋ D u c e n t e Παραβάλλοντες τάς κεφάλας τοϋ
Χρίστου και τοϋ 'Ιωάννου τών δυο ιταλικών "Εσταυρωμένων 4 προς τάς
κεφάλας τής ημετέρας εικόνος βλέπομεν πόσον καλλιτεχνικώς ανωτέρα είναι
ή διάπλασις τής μορφής εΐς το βυζαντινόν έργον καί πόσον βαθΰτερον ή
φυσιογνωμία δονείται από την εκφρασιν τοϋ πάθους 5 .
Καί από άλλης όμως απόψεως είναι σημαντική ή είκών τής Σταυρώ
σεως. Αΰτη εύρίσκετο, ως εΐπομεν ανωτέρω, εις Μονήν τής περιοχής τής
Άρτης καί είναι δϋσκολον να ύποθέσωμεν, ότι μετεφέρθη αλλοθεν, διότι
προέρχεται εξ επιζωγραφήσεως άρχαιοτέρας εικόνος. Επομένως πρόκειται

1. Ο. S i r é n , IvtV άν., πίν. 69-70.
2. Ο. S i r é n , ΙνΟ·' άν., πίν. 81-83.
3. Εις Atti del V Congresso Intern, di Studi Bizantini, Roma 1940, σελ.
272 κέξ.
4. Πρβλ. λεπτομερειακός απεικονίσεις τοϋ Χριστού καί τοϋ 'Ιωάννου τοϋ "Εσταυ
ρωμένου τοϋ Assisi παρά M a r i e , ενθ·' άν., είκ. 159 καί 160, καί τοϋ 'Ιωάννου
τοϋ 'Εσταυρωμένου τοϋ S. Renierino παρά S i r é n , ενΦ* άν., πίν. 42.
5. Περί τών νέων απόψεων δσον άφορφ εις τάς βυζαντινός επιδράσεις εις τήν
τέχνην τοϋ Ducento καί τής ποιοτικής άνωτερότητος τών έργων τοϋ βυζαντίου
πρβλ. Ο. D e m u s , Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei, εις:
Berichte zum XI Intern. Byzantinisten - Kongress, München 1958, σελ. 37, ενθ·α
καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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περί αρίστου δείγματος της τέχνης της πρωτευούσης τοΰ Δεσποτάτου της
Ηπείρου, περί της οποίας επεκράτει μέχρι προ ολίγου ή γνώμη δτι την δια
ι
8
κρίνει « συντηρητισμός » καΐ « βαθύς επαρχιακός χαρακτήρ » . *Αλλ' αϊ από
ψεις αύται δεν στηρίζονται πλέον κατόπιν τών άποκαλυφθέντων λαμπρών
μωσαϊκών τών Προφητών εις τον τροϋλλον τοΰ Ναοϋ της Παρηγορητίσσης
8
ου
"Αρτης , τα όποια μαρτυρούν δτι ή "Ηπειρος κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1 3
αϊ. ελαβεν ενεργόν μέρος εϊς τήν δημιουργίαν τοΰ νέου στυλ της παλαιολογείου ζωγραφικής.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1. Ο. D e m u s , ενθ·' όν., σελ. 49.
2. V. L a s a r ef, 'Ιστορία Βυζαντινής ζωγραφικής, τ. Ι, σελ. 171 ( ρωσ. ).
3. Άνακοίνωσις Α. 'Ορλάνδου είς το 11°ν Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τοΰ
Μονάχου ( Σεπτέμβριος 1958 ) μή δημοσιευθείσα εισέτι.
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