
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 3 (1964)

   Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ'

  

 

  

  Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται
σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει
στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) 

  Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ   

  doi: 10.12681/dchae.743 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Α. (1964). Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η
μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, 203–230.
https://doi.org/10.12681/dchae.743

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:03:49



Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε
βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον
16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Αιμιλία  ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ'• Σελ. 203-230
ΑΘΗΝΑ  1964



Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ «ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ» 
ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΤΟΝ 16« ΑΙΩΝΑ1 

(»Πίν. 61-66). 

Ή παράσταση τοϋ « Μή μου απτού », ή εμφάνιση δηλαδή χοΰ Χριστοί 

στη Μαρία τη Μαγδαληνή μετά τήν 'Ανάσταση, είκονίζεται συνήθως με 

τον Χριστό όρθιο στο δεξί μέρος της εικόνας να ευλογεί τή Μαγδαληνή, 

γονατισμένη στο αριστερό μέρος, πού απλώνει τα χέρια της για ν* αγγίσει 

το ίμάτιό του. 

Το θέμα είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο τοΰ Ιωάννη 2 , καί έδωσε 

συχνά αφορμή σε θεολογικές συζητήσεις ·. 

Οί παραστάσεις τοϋ κύκλου της "Αναστάσεως, όπως οι σκηνές των 

Μυροφόρων στο Μνήμα καί της Εμφανίσεως τοϋ Χρίστου σ* αυτές4, ήταν 

1. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μ. Χατζηδάκη, Διευθυντή τοΰ Βυζαντινού Μου
σείου και τοϋ Μουσείου Μπενάκη, για τήν καθοδήγηση καί τις πολύτιμες συμβουλές 
του. Ευχαριστώ επίσης τήν κυρία Ντούλα Μουρίκη για το ενδιαφέρον καί,,τή ]βοή-
θειά της. 

2. Κεφ. κ', 11 - 18. α Μαρία δέ είατήκει προς το μνημείον κλαίουσα ίξω' ώς ούν 
Ικλαιε, παρέκυψεν είς το μνημείον, καί θεωρεί δύο αγγέλους ίν λενκοΐς καθεζομένους, 
ίνα προς τη κεφαλή, καί Ινα προς τοις ποσίν, όπου ίκειτο το σώμα τοϋ Ίησοΰ. Καί 
λέγουσι αύτη εκείνοι, Γύναι, τί κλαίεις ; λέγει αύτοΐς, δτι ήραν τον Κύριόν μου, καί ουκ 
οίδα ποΰ ίθηκαν αυτόν. Καί ταύτα είποϋοα εστράφη e/ς τα οπίσω, καί θεωρεί τον Ίη-
σοϋν εστώτα. Kai ουκ ήδει δτι ό Ίηαοϋς έστι. Λέγει αύτη ό Ίησοϋς, Γύναι, τί κλαίεις ; 
τίνα ζητείς ; 'Εκείνη δοκοϋσα δτι δ κηπουρός έστι, λέγει αΰτω, Κύριε, εΐ σύ ίβάστασας 
αυτόν, είπε μοι ποΰ αυτόν Ιθηκας' κάγώ αυτόν άρω. Λέγει αυτή δ Ίηαοϋς, Μαρία. 
Στραφεΐσα εκείνη λέγει αντφ, 'Ραββουνί' δ λέγεται, Διδάσκαλε. Λέγει αύτη δ Ίησοϋς, 
Μή μου απτού' οϋπω γαρ άναβέβηκα προς τον πατέρα μου· πορεύου δε προς τους αδελ
φούς μου καϊ είπε αυτοίς, 'Αναβαίνω προς τον πατέρα μου καί πατέρα υμών καί Θεόν 
μου καϊ Θεόν υμών ». 

3. Βλ. " Ι ω ά ν ν ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ , Ό μ . είς Ίωάννην 86.1, Θ ε ο φ ά ν ο υ ς 
Κ ε ρ α μ έ ω ς , Όμ. 30 είς το 7°ν έωθινόν, M i g n e, P.G. 132, 630£καί ι Γ ρ η γ ο -
ρ ί ο υ Π α λ α μ ά , Ό μ . 18 είς τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων. M i g n e,lP.G.*151, 
237 καί 245. 

4. Πρβλ. τ'ις Μυροφόρες στο Μνήμα στις Ευλογίες της Monza (Α. G r a b a r , 
Les ampoules de Monza, Παρίσι 1958, πίν. XI, XII, XIII) κ.ά., τήν 'Εμφάνιση τοΰ 
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συχνές στή βυζαντινή εικονογραφία. "Αντίθετα, ή παράσταση τοϋ « Μη μου 

απτού », μ* δλο πού ανήκει στον ίδιο κύκλο, ήταν σπάνια στή βυζαντινή 

εποχή καί δεν ακολούθησε απ* τήν αρχή έναν καθιερωμένο εικονογραφικό 

τύπο. Μόνο μετά τήν "Αλωση και κυρίως τον 16° αιώνα, με διάφορες επι

δράσεις, παλιότερες βυζαντινές καί σύγχρονες δυτικές, παίρνει μια μορφή 

πού θα τήν κρατήσει άλλους δύο αιώνες καί πού θα δώσει αφορμή σε πολ

λές νέες δημιουργίες. 

"Ενδειξη για το πόσο σπάνια ήταν ή εικονογράφηση τοΰ θέματος στή 

βυζαντινή εποχή, αποτελεί το γεγονός δτι δέν συναντάμε παραστάσεις τοΰ 

« Μή μοϋ απτού » πριν από τον 11° -12° αιώνα. Κείνο δμως πού μέ ευκο

λία γίνεται αντιληπτό, από τα λίγα σωζόμενα παραδείγματα, είναι ο καθαρά 

βυζαντινός χαρακτήρας των παραστάσεων αυτών. 

Τον 12° αίώνα βρίσκουμε το θέμα στα καθαρά Κωνσταντινοπολίτικα 

χειρόγραφα μέ τή συνεχή είκονογράφηση. "Οπως δλο το Ευαγγέλιο, αποδί

δεται καί αυτή ή σκηνή διηγηματικά. "Ηδη δμως, ξεχωρίζουν δύο τρόποι 

στην απόδοση της σκηνής καί οί δύο παρμένοι από παράσταση παλιότερα 

γνωστή, πού εικονίζεται σύμφωνα μέ ορισμένους τύπους. Ή παράσταση, 

πού εδώ χρησιμεύει σαν πρότυπο, είναι το « Χαίρετε » στίς δύο Μαρίες ' 

στους δύο γνωστούς τύπους, το συμμετρικό καί τον ασύμμετρο, δπως τους 

ονόμασε ό Millet2. 

Ό πρώτος τύπος, πού δείγμα του βρίσκουμε στο χειρόγραφο μέ τίς 

'Ομιλίες τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ (Par . 510) 8 , είκονίζει τον Χρι

στό αυστηρό καί μετωπικό καί τίς δύο Μαρίες γονατισμένες δεξιά καί αρι

στερά στην ϊδια από τον "Ιησού απόσταση. Στο Τετραευάγγελο (Par. 7 4 ) 4 , 

στή σκηνή τοΰ « Μή μοΰ απτού », ( εΐκ. 1 ) δ Χριστός στέκεται μέ τον 

ίδιο τρόπο κατά μέτωπο, οί κινήσεις είναι το ίδιο άπλες καί συγκρατημέ-

Χριστοΰ σ* αυτές στο Ευαγγέλιο Rabula Ι, 56 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης στην 
Φλωρεντία ( C . C e c c h e l l i - G . F u r l a n i - M . S a l m i , The Rabula Gospels, 
Λοζάννη 1959, fol. 13α ) καί στίς 'Ομιλίες τοΰ Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοΰ Gr. 510 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ Παρισιοΰ ( Η . Ο m ο π t, Miniatures des plus an
ciens manuscrits Grecs de la Bibliothèque Nationale du Vie au XlVe siècle, 
Παρίσι 1929, πίν. XXI). 

1. Ή σκηνή αυτή περιγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. κη', 1 -11. 
« όψέ δε ααββάτων... ήλθε Μαρία ή Μαγδαληνή καί ή αλλη Μαρία... ως δε έπορενοντο 
άπαγγείλαι τοίς μαθηταϊς αύτον, καί Ιδού ô Ίησονς απήντησεν αυταϊς λέγων, Χαίρετε, 
ai προσελθοϋααι έκράτησαν αϋτοϋ τους πόδας καί προσεκύνησαν αύτφ ». 

2. G. M i l l e t , Recherches sur l'iconographie de l 'Évangile, Παρίσι 1916, 
σ. 42 x.é. 

3. Πρβλ. H. Ο m o n t , Miniatures, Ινθ·' άνωτ. 
i. Πρβλ. H. Ο m o n t , Évangiles avec peintures byzantines du Xle s., 

Παρίσι 1908, τόμ. 2, πίν. 183. 
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ßL·. 
ΕΙκ. 1. Μικρογραφία χειρογράφου 

Ευαγγελίου ( Par. Gr. 74 ). 

νες, χωρίς να φαίνεται καμμια τάση της Μαγδαληνής να αγγίξει τον Χριστό 
οΰτε καμμια εκ μέρους του απώθηση. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς με ευκο
λία να συνδέσει τις δυο σκηνές και να θεωρήσει το συμμετρικό τρόπο 
παραστάσεως τοΰ « Χαίρετε » σαν 
πρότυπο σ' αυτήν τήν παράσταση 
τοΰ « Μή μοϋ απτού ». 

Ό ασύμμετρος τΰπος τοΰ «Χαί
ρετε», δπου ό Χριστός εικονίζεται 
γυρισμένος πλάγια, με τις δυο Μα
ρίες γονατισμένες μπροστά του και 
πού τον συναντάμε στο Ευαγγέλιο 
τοϋ Ραμπουλά *, καθώς καί στο ελε-
φάντινο ανάγλυφο τής Δρέσδης2, 
θα μπορούσε επίσης να θεωρηθή 
σαν πρότυπο σε μια άλλη μορφή τοϋ 
« Μή μοΰ ά'πτου », τή μορφή πού 

έχει στο Ευαγγέλιο L,aur. VI, 2 3 s (είκ. 2) στο χωρίο τοϋ Μάρκου* αύτη τή 
φορά, πού είναι και ό μόνος άλλος Ευαγγελιστής πού αναφέρει τήν σκηνή. 

Καί στις δύο περιπτώσεις, δν αφαιρέσει κανείς τή μία από τΙς δύο 
Μαρίες από τα πρότυπα, αντιλαμβάνεται γιατί αυτά διευκόλυναν τον καλλι
τέχνη στή σύνθεση του. Θέλει να αποδώσει στή 
σκηνή τήν "δια κίνηση ευλογίας καί διαλέγει 
γι' αυτό τήν παράσταση δπου το περιεχόμενο 
καί οί στάσεις είναι ανάλογες. 

Παράλληλα μπορούμε να διαπιστώσουμε 
τήν ίδια συγγένεια με παλιότερα βυζαντινά πρό
τυπα, στίς παραστάσεις τοϋ « Μή μοϋ απτού » 
σε ειλητάρια τοϋ Exultet τής Νοτίου 'Ιταλίας, 
τοϋ 1 1 ο υ καί τοΰ 12 ο υ αιώνα. 'Ανεξάρτητα από 
το θέμα μας, ενδιαφέρει αυτό καί γενικώτερα, 

γιατί φαίνεται καθαρά πόση επίδραση είχε σε ορισμένες περιπτώσεις ή 
βυζαντινή παράδοση στην εικονογράφηση των Exultet, έστω καί δν τα 
κοινά στοιχεία δεν είναι κατ' ευθείαν παρμένα από τις πηγές6. 

23&4 
ΕΙκ. 2. Μικρογραφία 

χειρογράφου Ευαγγελίου 
(Laur. VI, 23). 

1. Πρβλ. C. C e c c h e l l i - G . F u r i a r l i - Μ . S a l m i , ενθ" άνωτ. 
2. Πρβλ. Α. G o l d s c h m i d t - Κ . W e i t z m a n n , Die Byzantinischen 

Elfenbeinskulpturen des X. bis XIII. Jahrhunderts, Βερολίνο 1931, II, πίν. 41α. 
3. Πρβλ. προχείρως G. M i l l e t , ενθ' άνωτ., είκ. 593. 
4. Εΰαγγέλιον κατά Μάρκον κεφ. ις', 9 - 11 : « Άναστάς ôè πρωί πρώτη Σαβ

βάτου έφάνη πρώτον Μαρία τχ\ Μαγδαληνή... ». 
5. "Ορισμένες απόψεις για συσχετίσεις σκηνών στα Exultet, με τον κύκλο των 
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Πάλι τον συμμετρικό τΰπο τοϋ « Χαίρετε » έχει για πρότυπο ή παρά
σταση τοΰ « Μη μου ά'πτου » στο Exultet Cod. 364 της Bibliothèque Ma
zarine1, (είκ. 3) τοΰ 12 ο υ αίώνα. Ή σκηνή αποδίδεται όπως στο Par. 74 2 . 

Είκ. 3. Μικρογραφία χειρογράφου 
Exultet (Bibl. Mazarine, Cod. 364). 

Είκ. 4. Μικρογραφία χειρογράφου 
Exultet ( Βρεταννικο Μουσείο, 

Add. 30337 ). 

Έχει την "δια ήρεμη και μετωπική στάση τοϋ Χρίστου, με το δεξί χέρι πού 
ευλογεί τή Μαγδαληνή, το δεξί πόδι, στο όποιο στηρίζεται το σώμα, ενώ το 
αριστερό απλώς ακουμπάει « άνετο » στή γη. Έ δ ώ ό Χριστός κρατάει το 
ειλητάριο στο αριστερό χέρι δπως σε δλες περίπου τΙς σύγχρονες παραστά
σεις τοϋ « Χαίρετε »8, δπου επίσης έχει τήν ϊδια ήρεμη και μετωπική στάση. 
Ή Μαγδαληνή, συγκρατημένη και γονατισμένη σε κάποια απόσταση από 
τον Χριστό, καθώς και τα δυο δέντρα πού πλαισιώνουν τή σκηνή είναι και 
αυτά είκονογραφικά στοιχεία πού επαναλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο 
καΐ σε παραστάσεις τοϋ « Χαίρετε » καί στο « Μή μοΰ απτού » τοϋ Par. 74 
καΐ στην παράσταση τοϋ Exultet της Bibliothèque Mazarine. 

Μια εντελώς διαφορετική μορφή τοϋ « Μή μοΰ απτού » συναντάμε σε 
δυο πολύ σχετικά μεταξύ τους Exultet τοϋ 1 1 ο υ αίώνα, το ενα τοΰ Βατικα-

ψηφιδωτών τοΰ ll0 , u αι., βλ. O t t . M o r i s a n i , L'iconografia della Discesa al 
Limbo nella pittura dell'area di Montecassino, êvSiculorum Gymnasium Ν.S.A. 
XVI, άρι*. 1 (1961), σ. 84-97. 

1. Πρβλ. Μ. A v e r y , The Exultet Rolls of South Italy, Princeton 1936, 
πίν. CXCIX. 

2. Πρβλ. H. Om.ont, Évangiles..., τόμ. 2, πίν. 183. 
3. Σαν παραδείγματα για τή σκηνή αΰιή βλ. μεταξύ άλλων, τό Ευαγγέλιο 

Rockefeller Me Cormick (Η. W i l l o u g h b y , The Rockefeller McCormick 
New Testament, Chicago 1932, fol. 34 ) καί τήν ψηφιδωτή παράσταση στον Άγιο 
Μάρκο της Βενετίας (προχείρως G. M i l l e t , Recherches..., είκ. 588). 
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νοϋ Vat. Barb. Lat. 592 ', καί το άλλο τοϋ Βρεταννικοΰ Μουσείου Add. 

Ms 303372 (εΐκ. 4) . Ή σκηνή εδώ παίρνει έναν Ιδιότυπο χαρακτήρα, πού 

οφείλεται ιδιαίτερα στην έντονη κίνηση τοϋ Χρίστου. Με το αριστερό πόδι 

γυρισμένο προς τα δεξιά της εικό

νας και σε μεγάλη απόσταση από 

το δεξί, με το ίμάτιό του να ανε

μίζει προς τα πίσω, τείνει τα δυο 

χέρια στη Μαγδαληνή, πού μοιάζει 

κι αύτη να τρέχει προς τον Χριστό 

με λυγισμένα τα πόδια, σχεδόν σαν 

να γονατίζει. 

Ή στάση τοΰ Χρίστου σ* αυ

τές τις δύο παραστάσεις φαίνεται 

να έχει κάποια εξάρτηση από την 

παράσταση τοΰ Χριστοί δπως τή 

βλέπουμε στην είς "Αδου Κάθοδο 

της Νέας Μονής στή Χίο 3 (εικ. 5) 

καί στην ίδια παράσταση τοΰ Δα

φνιού4. Ή υπόθεση αύτη ενισχύε

ται από το γεγονός δτι ή στάση 

αύτη τοΰ Χριστού στα Exultet ξαναβρίσκεται όμοια στη λίγο μεταγενέ

στερη παράσταση της εΐς "Αδου Καθόδου τοΰ Monreale 6. Ό Demus τήν 

συνδέει με αυτά τα δύο βυζαντινά μνημεία της 'Ελλάδας6. 

Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει οτι δ δυτικός καλλιτέχνης διαλέγει 

βυζαντινά πρότυπα7, ακόμα καί Sv προσδίδει διαφορετικό νόημα στην 

παράσταση, δπως π.χ. εδώ πού θέλει με τή στάση τοΰ Χριστού να άποδό-

σει μια τάση φυγής καί γενικά να προσδόσει κίνηση σε δλη τή σκηνή. 

Σε δλον τον 13° αΐώνα και μέχρι τον 14° πού θα βρούμε στή Σερβία 

Είκ. 5. Ή είς "Αδου Κάθοδος. 
Ψηφιδωτό Καθολικού Νέας Μονής Χίου. 

1. Πρβλ. Μ. A v e r y , ενθ' άνωτ., πίν. CL. 
2. Πρβλ. Αυτόθι, πίν. XLIX. 
3. Πρβλ. προχείρως V. L a z a r e ν, Istorija Vizantiskoj Zivopisi ('Ιστορία 

της Βυζαντινής Ζωγραφικής), Μόσχα 1948, τόμ. II, πίν. 103. 
4. Πρβλ. G. M i l l e t , Le Monastère de Daphni, Παρίσι 1899, πίν. XVII. 
5. Πρβλ. Ο. D e m u s , The Mosaics of Norman Sicily, Λονδίνο 1949, πίν. 71b. 
6. Αυτόθι, σ. 288 καί σ. 343 σημ. 306. 
7. 'Υπάρχουν βέβαια καί παραστάσεις τελείως διαφορετικής συνθέσεως, μέ κα

θαρά δυτική μορφή. Σαν παράδειγμα βλ. τό « Μή μοΰ απτού » στό Exultet Troia 3 
(Μ. A v e r y , ενθ' άνωτ., πίν. CLXXXI )· "Η μορφή τοΰ Χρίστου εδώ, μέ δυνατή 
κάμψη τοΰ σώματος καί μεγάλη επιτήδευση στις κινήσεις, είναι εντελώς ανάλογη 
μέ τόν Χριστό στην ίδια παράσταση σέ ένα ρομανικό κιονόκρανο τοΰ Autun ( F. 
U h l e r , France Romane, Neuchatel et Paris 1957, πίν. 18). 
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τοιχογραφίες με τη σκηνή του « Μή μοΰ απτού», δεν φαίνεται να υπάρχουν 
άλλες παραστάσεις τοΰ θέματος, ενώ το « Χαίρετε » εξακολουθεί να είναι 
συχνό και αγαπητό θέμα τοϋ κύκλου της 'Αναστάσεως. 

Στα μνημεία της Σερβίας, ή μορ
φή τοϋ « Μή μοΰ απτού » εμφανίζε
ται διαφορετική, με περισσότερη κί
νηση και ρεαλισμό, με έντονη απόδοση 
των συναισθημάτων. 

Στον "Αγιο Γεώργιο τοΰ Staro -
Nagoriëino, πού ζωγραφήθηκε το 
1316- 1317 από τον Ευτύχιο και τον 
Μιχαήλ Άστραπά, και στην Παναγία 
της Graöaniaa τοϋ 1321, έχουμε δύο 
πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις τοΰ 
θέματος. ΚαΙ οι δυο θυμίζουν με τή 
διηγηματική τους εικονογράφηση τα 
ανάλογα χειρόγραφα1. 

Στο Staro - Nagoriäino ' (ε'ικ. 6), 
ό Χριστός στή μία άκρη εμφανίζεται 
στις δύο Μαρίες' ακολουθεί ή σαρκο
φάγος, δπου κάθονται οί δύο άγγελοι 

καί στή βάση της κοιμούνται οί φύλακες. Πιο πέρα οί τρεις Μυροφόρες πλη
σιάζουν καί στα δεξιά της σκηνής δ Χριστός εμφανίζεται στή Μαγδαληνή. 

Στην Graiiarnéa', εικονίζεται μόνο ό τάφος με τους φύλακες καί τους 
αγγέλους καί πάλι στο δεξιό άκρο το « Μή μοΰ απτού » με τον Χριστό σε 
δόξα καί τή Μαγδαληνή δχι εντελώς γονατισμένη, άλλα με δυνατή κάμψη 
τοΰ σώματος της, ακριβώς δπως καί στο Staro - Nagoriäino. Ή παράσταση 
της Gracaniéa είναι βέβαια πολύ λιγώτερο αφηγηματική, άλλα καί μόνη ή 
παρουσία τοϋ τάφου καί τών αγγέλων πού ανήκει στο προηγούμενο επεισό
διο, δηλαδή τή Μαγδαληνή στο Μνήμα, δίνει ενα διηγηματικό χαρακτήρα 
στην δλη σκηνή, δπως τή βρήκαμε στο Ευαγγέλιο Par. 74 4 . 

Ή στάση της Μαγδαληνής στην Graaanióa καί στο Staro - Nagori-
2ino είναι τελείως ανάλογη με τή στάση της Μαρίας στα δεξιά τοΰ Χρίστου 

Είκ. 6. Τοιχογραφία 
Άγ. Γεωργίου Staro - Nagoriëino. 

1. Βλ. τα χειρόγραφα Ευαγγέλια Par. 74 καί Laur. VI. 23. 
2. Πρβλ. G. M i l l e t - Α . F r o l o w , La,peinture du moyen age en You

goslavie, III, Paris 1962, πίν. 95,2. 
3. Πρβλ. V. P e t ko vie", L,a peinture serbe du moyen age, τόμ. 2, Βελι

γράδι 1934, niv. LXXVIII. 
4. Πρβλ. Η. Ο m ont , Évangiles..., τόμ. 2, πίν. 183. 
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στο Χιλανδάρι, στην παράσταση τοϋ «Χαίρετε» 1 (εικ. 7). Στο Χιλανδάρι 
πάλι, στην ίδια παράσταση, ξαναβρίσκουμε τη δόξα πού περιβάλλει τον 
Χριστό στην Graòanida. Τέλος τήν ελαφριά κλίση τοϋ κεφαλιού τοΰ Χρίστου 
προς το μέρος της Μαγδαληνής, ενώ το 
σώμα του εξακολουθεί να είναι κατά 
μέτωπο, συναντάμε πάλι στο Χιλαν
δάρι, άλλα κυρίως στον "Αγιο Νικόλαο 
'Ορφανό στη Θεσσαλονίκη, στην πα
ράσταση τοϋ « Χαίρετε » ' (Πίν. 61.2), 
δπου ή στάση τοΰ Χρίστου είναι κάθε 
άλλο παρά απωθητική και προχωρεί 
πέρα από τήν απλή ευλογία τοΰ Par. 
74, σε μια ανθρώπινη κατανόηση, μια 
συγκρατημένη συγκίνηση, μια από- Είκ. 7. Τοιχογραφία 

κοσμη επαφή. Καθολικού Μονής Χιλανδαρίου. 

"Ενα μείγμα είκονογραφικών στοι
χείων ' από τις παραστάσεις τών μνημείων της Σερβίας και τη συνηθισμένη 
μορφή τοΰ « Χαίρετε » της εποχής είναι ή παράσταση τοΰ « Μή μοΰ απτού » 
στο Βατοπέδι4 τοΰ 14 0 u αιώνα. Ή παράσταση έχει τα συμπληρωματικά 
στοιχεία της Graòanióa : τον τάφο και τους αγγέλους στή μια πλευρά, δίπλα 
στο Χριστό και τή Μαγδαληνή. Ή αλύγιστη όμως και μετωπική στάση τοΰ 
Χρίστου5 και ή κανονικά γονατισμένη Μαγδαληνή μοιάζουν περισσότερο με 
τις σύγχρονες παραστάσεις τοΰ « Χαίρετε » 6. 

'Υπάρχει ακόμα ή περίπτωση — τήν συναντάμε στή Σερβία — συνθέσεις 
να έχουν δυτικό χαρακτήρα, ή εκτέλεση δμως ν« είναι καθαρά βυζαντινή. 
Στο Decani είναι πια παραδεγμένο πώς υπάρχει επίδραση από τήν Ι τ α λ ί α ' . 

1. Πρβλ. G. M i l l e t , M o n u m e n t s de l 'Athos , Παρίσι 1927, πίν. 63,4. 

2. Ευχαριστώ θερμότατα τον καθηγητή Α. Ξυγγόπουλο για τή φωτογραφία 

της τοιχογραφίας και τήν άδεια πού μοΰ έδωσε να τήν περιλάβω στή μελέτη μου. 

3. Ξίΐναζωγραφιομένη ή παράσταση αυτή σιο Βατοπέδι, το 18° αι . , δεν δείχνει 

απόλυτα το χαρακτήρα πού είχαν δώσει στή σκηνή οί καλλιτέχνες τοΰ 1312 κι έτσι 

μόνο άπό ε'ικονογραφικά στοιχεία μπορούμε να τοποθετήσουμε τή σκηνή σέ σχέση μέ 

άλλες παραστάσεις της εποχής. 

4. Πρβλ. G. M i l l e t , Athos, πίν. 89a. 

5. "Ο Χριστός εδώ μοιάζει τελείως ανεξάρτητος άπό τήν στά δεξιά του γονα

τισμένη Μαγδαληνή' ούτε και ή στάση της Μαγδαληνής άφίνει να φαίνεται καμμιά 

επαφή στά δύο πρόσωπα, σαν αυτή πού είδαμε στα μνημεία τής Σερβίας. 

6. Σαν παραδείγματα βλ. μεταξύ άλλων τις παραστάσεις τοΰ « Χαίρετε » στο 

Πρωτάτο ( G. M i l l e t , ενθ" άνωτ., πίν. 33 ) και στο Χιλανδάρι ( αυτόθι, πίν. 63,4). 

7. Βλ. Α. X y n g o p o u l o s , T h e s s a l o n i q u e et la p e i n t u r e macédon ienne , 
'Αθήναι 1955, σ. 60. 

Δβλτιον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Γ' 14 
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Πραγματικά ή έντονη κίνηση φυγής τοΰ Χρίστου στο « Μη μοΰ απτού » 

τοΰ Deèani ' (εΐκ. 8 ) είναι ανάλογη με την κλίση τοΰ σώματος τοΰ Χρίστου 

στίς δυτικές παραστάσεις τοΰ « Μ η μοΰ ά'πτου » π.χ. στο 'Ισπανικό παρεκ

κλήσι τής S a n t a Maria Novel la στή 

Φλωρεντία στή σύνθεση τοΰ T a d d e o 

G a d d i 2 και στή Maestà τοΰ D u c c i o 8 , 

οπού εικονίζεται ή ί δ ι α τάση άπωθή-

σεως. Αυτό είναι κυρίως δυτικό στοιχείο 

στην παράσταση, επειδή, όπως είδαμε, 

στα βυζαντινά μνημεία ό Χριστός έχει 

στάση ήρεμη και ευλογεί τη Μαγδαληνή. 

"Ενας τέτοιος λοιπόν νεωτερισμός στο 

πρόσωπο τοΰ Χρίστου, μας κάνει να ζη

τήσουμε την προέλευση του σε δυτικές επι

δράσεις. Εικονογραφικά δμως θα δοΰμε 

δτι εύκολα μποροΰμε να συνδέσουμε τή 

στάση αύτη τοΰ Χρίστου με μια παρά

σταση, άσχετη με τον κΰκλο τής 'Ανα

στάσεως, το θαΰμα τής Αϊμορροοΰσας. 

Στ ίς παραστάσεις αύτοΰ τοΰ θαύματος 4 

δ Χριστός έχει μια κίνηση φυγής, συμ

φωνά με το Ευαγγέλιο 6 πού λέει καθαρά 

δτι δ Χριστός βρισκόταν σε κίνηση και 

ή άρρωστη άγγισε το ιμάτιο του, γονατισμένη πίσω του, χωρίς εκείνος να 

το άντιληφθή 6 . "Αν συγκρίνουμε λοιπόν την παράσταση τοΰ θέματος στο 

ΕΙκ. 8. Τοιχογραφία Deiani. 

1. Πρβλ. Ο. Β i h a 1 j i - M e r i n, Byzantine Frescoes and Icons in Yugo
slavia, Λονδίνο 1960, πίν. 59. 

2. Πρβλ. προχείρως L. J u s t i , Die Italienische Malerei des XV. Jahrhun
derts, Βερολίνο, πίν. 12. 

3. Πρβλ. E n z o C a r l i , Les primitifs Siennois, Paris 1957, πίν. 19. 
4. Βλ. παραδείγματα για τήν παράσταση στο χειρόγραφο Ευαγγέλιο Par. 74 

( Η . Ο m o n t , Évangiles... , πίν. I l l ) , στο Ευαγγέλιο Laur. VI, 23 ( Η . W i 1-
1 ο u g h by, ενθ·' άνωτ., πίν. XL,), tò Εύ.ιγγέλιο 'Ιβήρων 5' ( αϋτόύΗ, πίν. ΧΙ,Ι ) 
και στο Ευαγγέλιο Rockefeller McCormick ( αύτόθα, fol. 43). 

5. Τήν σκηνή αναφέρουν ό Ματθαίος, κεφ. 0·', 20 -22, ό Μάρκος, κεφ. ε', 25-
35, και ό Λουχας, κεφ. η', 43 - 49. 

6. 'Υπάρχουν και παραστάσεις όπου εικονίζεται ή Αίμορροοΰσα γονατισμένη 
μπροστά στον Χριστό και εκείνος τήν ευλογεί ( G. B o v i n i , Mosaici di S· Apol
linare Nuovo di Ravenna, Il Ciclo Cristologico, Φλωρεντία 1958, πίν. V ). "Αλλά 
τότε, όπως παρατηρεί ό Bovini ( αΰτόθ·ι, σ. 30-31), είκονίζεται το δεύτερο επεισό
διο τοΰ θαύματος, όπου, άφοΰ έχει γιατρευθ·ή ή Αίμορροοΰσα, έρχεται μπροστά στον 
Χριστό και προσκυνά, ένώ εκείνος τήν ευλογεί. 
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χειρόγραφο P a r . 5 4 ι π.χ., (είκ. 9 ) με την παράσταση στο Deëani , θα 

δοΰμε δτι δ Χριστός έχει ακριβώς την ίδια τάση φυγής, πράγμα πού φανε

ρώνει ενδεχόμενη σχέση μεταξύ τοΰ Κωνσταντινοπολίτικου αύτοΰ χειρόγρα

φου χα! τοΰ Σέρβικου μνημείου. 

Είκ. 9. Το θαύμα της Αίμορροούσας. Είκ. 10. Τοιχογραφία Θεοφάνη 
Μικρογραφία χειρογράφου τοΰ "Ελληνος, Volotovo. 
Ευαγγελίου (Par. Gr. 54 ). 

"Η περίπτωση αύτη δεν είναι fi μόνη δπου διαπιστώνουμε τήν συγγέ

νεια των δύο αυτών θεμάτων. Στο Volotovo, το 1360, ό Θεοφάνης ό "Ελ-

λην ζωγραφίζει το « Μή μοϋ α π τ ο ύ » 8 ( εικ. 10) σε απόλυτη ομοιότητα καΐ 

αντιστοιχία με τήν Αίμορροοΰσα τής Μονής τής Χώρας στην Κωνσταντι

νούπολη 3 · Ή εξάρτηση τοΰ Volotovo από τήν Κωνσταντινούπολη είναι 

γνωστή, αλλά κάνει πραγματικά εντύπωση ή τόση όμοιότης πού και παλιό

τερα είχε παρατηοηθή 4 και βεβαιώνει πώς δ καλλιτέχνης έ'χει τήν ελευθερία 

να δανείζεται εικονογραφικά στοιχεία από διαφορετικά πρότυπα, δταν αυτό 

τον βοηθάει για τή σύνθεση. 

1. Πρβλ. Η. Ο m o n t , Miniatures..., πίν. XCIIs. 
2. Πρβλ. P. M u r a toff, La peinture byzantine, Παρίσι 1928, πίν. C C X U X 

και τελευταία V. L a z a r e ν, Feofan Grek i ego Skola ( δ Θεοφάνης ό "Ελληνας 
και ή σχολή του), Μόσχα 1961, είκ. 50a. 

3. Πρβλ. D. A i n a l o ν, Vizantiskaja äivopis XIV veka (ή Βυζαντινή ζω
γραφική τοΰ 14ου at.), Πετρούπολις 1917, πίν. XIXs, 

4. Αυτόθι, σ. 125 κα'ι 132. 
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"Από τα παραπάνω μπορεί να βγή σαν συμπέρασμα, 
1 0 ν δτι δεν υπάρχει ενιαίος τύπος για την παράσταση τοΰ « Μη μοΰ 

απτού» στη βυζαντινή εικονογραφία και 

2 ο ν δτι σαν πρότυπο για την παράσταση, δεν παίρνουν οι ζωγράφοι 
παλιότερη παράσταση τοΰ ίδιου -θέματος, άλλα αντλούν την εικονογράφηση, 
ως προς τίς κινήσεις των προσώπων και τα συμπληρωματικά στοιχεία του
λάχιστον, από άλλα συγγενή θέματα, παλιότερα γνωστά και αγαπητά, συγ
γενή είτε προς το θέμα — κύκλος Αναστάσεως—είτε προς τίς στάσεις — 
Αίμορροοϋσα. 

Ό π ω ς στον 13° αιώνα, έτσι καί στον 15° δεν έχουμε παραστάσεις τοΰ 
« Μή μοΰ απτού ». 

Στον 16° αϊώνα δμως συναντάμε πολύ συχνά το θέμα. Φαίνεται δτι 
ακολουθεί, τις περισσότερες φορές, ενα συγκεκριμένο εικονογραφικό τΰπο, 
που, δ πως θα δοΰμε, είναι ή συνισταμένη διαφόρων στοιχείων πού προέρ
χονται από τα παλιότερα καί τα νεώτερα ρεύματα στην τέχνη τής εποχής. 

Θα περιγράψουμε εδώ εκτενέστερα τρεις παραστάσεις τοΰ « Μή μοΰ 
απτού », σχεδόν ίδιες μεταξύ τους, τίς δύο από τον "Αθω καί τήν μία από 
τα Μετέωρα. 'Αρχίζουμε έτσι, γιατί αυτές οί παραστάσεις είναι τα τυπικώ-
τερα δείγματα τής μορφής πού παίρνει τώρα ή σκηνή, καί θα βοηθήσουν 
επί πλέον στην καλλίτερη κατανόηση ακόμα καί λίγο προγενέστερων παρα
στάσεων, δπως π.χ. των φορητών εΙκόνων των αρχών τοΰ 16 ο υ αΐώνα. 

Οί τρεις αυτές παραστάσεις βρίσκονται μία στη Μονή Διονυσίου στον 
"Αθω, τοΰ ζωγράφου Ζώρζη, τοΰ 1547 \ μία στη Μονή Μεταμορφώσεως στα 
Μετέωρα, τοΰ 1552 8 (Πίν. 61.1), καί ή τρίτη στή Μονή Δοχειαρίου, πάλι 
στον "Αθω, τοΰ 1568 8. Ό Χριστός στις παραστάσεις αυτές στέκεται μετωπι
κός στα δεξιά τής εικόνας καί γέρνει το κεφάλι του προς τα δεξιά ενώ απλώνει 
το δεξί χέρι προς τα εξω. Στο αριστερό χέρι σηκωμένο στο ύψος τοΰ ώμου 
κρατάει ειλητάριο' το αριστερό πόδι στρέφει προς τα αριστερά, ενώ το δεξί, 
με μια έλαφρειά κάμψη στο γόνατο, στηρίζεται στή γή, λίγο πιο μπροστά 
από το άλλο. Ό χιτώνας, σέ διαφορετικό συνήθως χρώμα από το ιμάτιο, 
άφίνει να φαίνεται στο δεξί πλευρό ή πληγή από το τρύπημα τής λόγχης. 
"Η κόμη, χωρισμένη στή μέση, φαίνεται να πέφτει στον άριστερόν ώμο 
σχηματίζοντας πλόκαμο. Ό Χριστός έχει κοντό γένι καί ενσταυρο φωτοστέ
φανο, δπου σημειώνονται τα σημεία Ο ΩΝ. Στην αριστερή πλευρά τής εικό
νας ή Μαγδαληνή, καί αύτη μέ φωτοστέφανο, γονατιστή τείνει τα χέρια της 

1. G. M i l l e t , Athos, πίν. 203,2. 
2. Φωτογραφία Παπαχατζηδάκη ( Φωτοθήκη Βυζαντινού Μουσείου ). 
3. Πρβλ. G. M i l l e t , ενθ' άνωτ., πίν. 230 καί 231. 



— 213 — 

προς τον Ίησοΰ. Το μαφόριό της, άφίνοντας ακάλυπτη την κεφαλή, σκεπά
ζει τα χέρια της, άφίνει στο αριστερό χέρι και στο λαιμό να φαίνεται σκού
ρος ό χιτώνας πού καταλήγει σε σειρήτι ανοιχτόχρωμο στΙς άκρες καί τέλος 
απλώνεται στή γή. Τα μακρυα πυρρόξανθα μαλλιά της πέφτουν σε κανονικούς 
πλοκάμους επάνω στο μαφόριο. Στο βάθος υψώνεται, δεξιά από τον Χρι
στό, ό σκαλωτός βράχος και το σπήλαιο σκοτεινό ανοίγεται στη μέση άφί
νοντας να φαίνεται με κάποια προοπτική ό λευκός τάφος σε σχήμα σαρκο
φάγου πού έχει μια διακόσμηση σαν πελεκητής πέτρας. Μέσα στή σαρκο
φάγο φαίνεται το σουδάριο και τα δθόνια και πάνω, στο βάθος τοϋ σπηλαίου, 
ή επιγραφή « δ "Αγιος Τάφος ». Το έδαφος, ανηφορικό, με μικρά λουλούδια 
και θάμνους, έρχεται σε αντίθεση με τή γυμνή πέτρα τοϋ βράχου, πού πιά
νει σχεδόν δλο το υψος τής παραστάσεως. Αριστερά από τον Χριστό ή 
συνέχεια τοϋ βράχου έχει χαμηλότερο ΰψος. Στο σκούρο βάθος σημειώνεται 
ή επιγραφή, σαν τίτλος στην παράσταση, « Ή μετά τήν εγερσιν προς τήν 
Μαγδαληνήν Μαρίαν τοϋ Σωτήρος εμφάνεια ». Πάνω από τό κεφάλι τοϋ 
Χριστού ή βραχυγραφία IC XC και χαμηλότερα, δεξιά και αριστερά από τή 
Μαγδαληνή, άλλες επιγραφές σχετικές με τήν παράσταση και παρμένες από 
τό Ευαγγέλιο τοϋ 'Ιωάννη '. 

Δεν μας κάνει εντύπωση ή ομοιότητα στα τρία αυτά έργα, γιατί μας 
είναι γνωστό πόσο ή Κρητική σχολή, μετά τα μέσα τοϋ 16 ο υ αιώνα, αντι
γράφει πια πιστά τα ε'ργα των πρώτων μεγάλων ζωγράφων, πού μεταξύ τους 
θα βρίσκεται πιθανώς κι ό δημιουργός τοϋ νέου αύτοϋ τύπου πού θα επι
κρατήσει στον υπόλοιπο 16° καΐ στον 17° αιώνα. Τό έργο τοϋ Ζώρζη είναι 
τό πρώτο χρονολογημένο δείγμα τοϋ τύπου πού γνωρίζουμε. Τούτο δεν 
σημαίνει βέβαια οτι δ Ζώρζης είναι αυτός πού τον δημιούργησε, γιατί 
έχουμε δείγματα φορητών εικόνων στον ίδιο τύπο πού, όπως θα δούμε, 
είναι προγενέστερος τής δημιουργίας τοϋ Ζώρζη. 

Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τα χαρακτηριστικά τής 
Κρητικής σχολής — γιατί είναι πιθανώταιο σ' αυτήν να ανήκει ή δημιουρ
γία τοϋ τύπου 2 — στα παραδείγματα μας από τον "Αθω καΐ τα Μετέωρα, 
καθώς καί να εξετάσει τί στοιχεία έχει δανεισθή από παλιότερες παραστά
σεις καΐ πώς τα έχει αφομοιώσει. 

Παρατηρούμε κατ' αρχήν δτι ή σκηνή έ'χει άπομονωθή από κάθε άλλο 
επεισόδιο. 'Ενώ στή Σερβία είχαμε δή ό'τι συνδέεται με τις Μυροφόρες στο 
μνήμα, εδώ αποτελεί ή σκηνή αυτή χωριστή παράσταση και οι Μυροφόρες 
εικονίζονται παραπλεύρως σαν τελείως διαφορετικό επεισόδιο. Ή σύνθεση 

1. Πρβλ. το κείμενο τοϋ Ευαγγελίου στην υποσημείωση 2 τής σ. 203. 
2. Βλ. M. C h a t z i d a k i s , Icônes de Saint Georges des Grecs et de la 

Collection de l'Institut Hellénique de Venise, Βενετία 1962, σ. 116. 
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έχει μια λιτότητα χαρακτηριστική της Κρητικής σχολής ' καί μια παντελή 

έλλειψη δευτερευόντων προσώπων ή αντικειμένων. Τα δυο κύρια πρόσωπα 

και στο βάθος δ βράχος με τον τάφο είναι ουσιαστικά τα μόνα στοιχεία 

πού απαρτίζουν τη σκηνή. Το βάθος συμβατικό δίνει μια επίπεδη εμφάνιση 

στή σκηνή, πού τή χαρακτηρίζει μια ήρεμη και μετρημένη ισορροπία. Στην 

αίσθηση αύτη τής Ισορροπίας συντελεί και ή αυστηρή γεωμετρική διάρθρωση 

τής σκηνής' ή παράσταση στηρίζεται στους δύο διαγώνιους άξονες, σε σχήμα 

Χ, πού διαγράφονται από το κεφάλι τοϋ Χριστού, στή γραμμή πού σχημα

τίζεται στο χέρι του, καί πού εξακολουθεί στην πλάτη τής Μαγδαληνής 

αφ* Ινός, καί από τή ράχη τοϋ βράχου τοϋ βάθους στή γραμμή πού συνεχί

ζεται καί καταλήγει στο αριστερό πόδι τοΰ Χριστού αφ' ετέρου. Ό συντη

ρητικός χαρακτήρας τής σκηνής δεν τή στερεί από χάρη καί ζωή, ούτε εμπο

δίζει να έχει αφομοιώσει ό καλλιτέχνης παλιότερα στοιχεία παλαιολόγεια δσο 

καί ορισμένα δυτικά. 

"Ο βράχος έτσι ξερά σκαλωτός, δπως εικονίζεται εδώ, είναι στοιχείο 

πού συχνά το έχουμε συναντήσει στην Παλαιολόγεια εποχή2- Ή μορφή τοΰ 

Χριστού, πιστή στή βυζαντινή παράδοση, ραδινή, διατηρεί την έλαφρειά 

και συγκρατημένη αυτή κλίση τοΰ κεφαλιού, πού συναντήσαμε και στον 

"Αγιο Νικόλαο τον 'Ορφανό στή Θεσσαλονίκη, αλλά καί εν μέρει στή σύγ

χρονη Graòanióa. Ό τάφος με το σουδάριο καί τα δθόνια μας είναι επί

σης γνωστός στο Βυζάντιο, από τον 14° αιώνα, πού αντικαθιστά το ως τότε 

γνωστό κυκλικό μνημείο8. Σαν καινούργιο στοιχείο, εμφανίζεται το χέρι 

τοΰ Χρίστου με το είλητάριο, υψωμένο σε ζωηρή κίνηση. Σε δλες τΙς παρα

στάσεις τοΰ « Μή μοΰ απτού » ως τώρα, καί ακόμα σε παραστάσεις τοΰ 

«Χαίρετε», βλέπουμε τον Χριστό να κρατάει είλητάριο, με το χέρι κατεβα

σμένο στο ϋψος τής μέσης. Προφανώς ή ανυψωμένη αυτή στάση τοΰ χεριού 

δικαιολογείται *, γιατί δ καλλιτέχνης χρησιμοποιεί δυτικά πρότυπα, δπου δ 

1. Περί των χαρακτηριστικών αυτών της Κρητικής Σχολής βλ. M. C h a t z i-
d a k i s , Contribution à l'étude de la peinture post byzantine, εν L'hellénisme 
contemporain, 'Αθήναι 1953, άνάτυπον σ. 8. 

2. Για ανάλογες παραστάσεις βράχων πρβλ. μεταξύ άλλων, α) στή Μονή τής 
Χώρας τήν παράσταση τής Πορείας προς τήν Βηθλεέμ ( T h . S c h m i t t , Kahriè 
Djami, εις Δελτίον ( Izvestija ) τοϋ Ρώσικου Άρχαιολ. 'Ινστιτούτου Κωνσταντινου
πόλεως, 11, 1906, πίν. XXXII, 88), β) τή Γέννηση τής Περιβλέπτου του Μυστρά 
( G. M i l l e t , Monuments byzantins de Mistra, Παρίσι 1910, πίν. 118a), γ ) τή 
σκηνή τοϋ Χρίστου καί τών 'Αποστόλων στην Παντάνασσα ( αυτόθι, πίν. 1443 ) καί 
δ) τή Μεταμόρφωση στο χειρόγραφο τοΰ Καντακουζηνού ( D . T a l b o t R i c e -
Μ. H i r m e r , L'art byzantin, Παρίσι - Βρυξέλλες 1959, πίν. XXXIX). 

3. Βλ. D. A i n a 1 ο ν, ενθ' άνωτ., σ. 131. 
4. Όπως παρατηρεί ό Μ. Χατζηδάκης (Icônes. . . , σ. 116). 
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Χριστός εικονίζεται συνήθως με υψωμένο το χέρι, κρατώντας το λάβαρο της 

Αναστάσεως'. Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε αν δεχθούμε δτι δ 

καλλιτέχνης γνώριζε τίς παραστάσεις τοΰ «Μη μοϋ απτού» στις παλιότερες 

εικόνες πού αναφέραμε προηγουμένως, οί οποίες δμως, δπως θα δοϋμε, 

είναι επίσης ζωγραφισμένες με έντονη δυτική επίδραση. Είναι λοιπόν ενδια

φέρον να διαπιστώσει κανείς δτι δ Κρητικός ζωγράφος δεν δέχεται να εικο

νίσει το λάβαρο, το δποΐο θεωρεί ώς κατ" εξοχήν δυτικό στοιχείο, το αντι

καθιστά με ειλητάριο, διατηρώντας έτσι τήν ορθόδοξη παράδοση, εξακολου

θεί δμως να άφίνει το χέρι ανυψωμένο. Στή μορφή τοΰ Χρίστου εμφανί

ζεται καΐ ενα ακόμα καινούργιο εικονογραφικό στοιχείο, πού κάνει εντύπωση, 

γιατί ξέρουμε με πόση δυσκολία γίνεται κάθε αλλαγή στή μορφή τοΰ Χρι

στού λόγφ της μακριάς παραδόσεως πού υπάρχει γύρω στο πρόσωπο του. 

Πραγματικά, δπως θα δοΰμε αργότερα και στους τολμηρότερους καλλιτέχνες 

σαν το Δαμασκηνό πού δανείστηκε πολλά δυτικά στοιχεία για τΙς συνθέσεις 

του, στα κύρια ιερά πρόσωπα διατηρεί τήν παράδοση. Το καινούργιο στοι

χείο στή μορφή τοΰ Χριστού, εκτός από τή θέση τοΰ χεριού, είναι ή πληγή 

από το λογχισμό στο δεξί πλευρό, πού φαίνεται μέσα από τον σχισμένο 

χιτώνα στο σημείο αυτό. Έκτος από τήν παράσταση της Ψηλαφήσεως τοΰ 

Θωμά, σε κανένα βυζαντινό παράδειγμα από δσα ξέρουμε, δεν εικονίζεται 

έτσι δ Χριστός σε παραστάσεις της εμφανίσεως του μετά τήν 'Ανάσταση 2. 

Πρώτη φορά βρίσκουμε αυτή τή λεπτομέρεια στην Κρητική Σχολή στην 

παράσταση τοΰ «Χαίρετε» στις Μυροφόρες τοΰ Θεοφάνη στή Λαύρα3. 

Έκεΐ ô Χριστός εικονίζεται με τήν πληγή της λόγχης στό δεξί πλευρό4. 

1. Πρβλ. τήν παράσταση του « Μ ή μοΰ απτού » στή Maestà τοΰ Duccio 
( E n z o C a r l i , ενθ' άνωτ., πίν. 19). 

2. Οΰτε στην είς "Αδου Κάθοδο, βλ. σαν παραδείγματα παραστάσεις, α ) στό 
Toledo (V. L a z a r e ν, Istorija..., Jtiv. 240), β) στή Μονή της Χώρας ( Τοιχογ. 
Παρεκκλησίου, T a l b o t R i c e - H i r m e r , ενθ' άνωτ., πίν. XXXII), γ ) στο 
Χιλανδάρι ( G. M i l l e t , Athos, πίν. 693), οϋιε σιήν 'Εμφάνιση στις Μυροφόρες, 
βλ. σαν παραδείγματα παραστάσεις τοΰ « Χαίρετε », α ) σ" ενα Δωδεκάορτο 9°« - 10ον 

at. της Μονής Σινά (Γ. και Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες τής Μονής Σινά, "Αθήναι 
1956, πίν. 41), β ) στην τοιχογραφία τοΰ Pskov (V. L a z a r e v , ενθ" άνωτ., πίν. 
211a ), γ ) στό ψηφιδωτό τοΰ Monreale (Ο. D e m u s, ενθ·' άνωτ., πίν. 72 ), δ ) στό 
Πρωτάτο ( G. M i l l e t , ενθ' άνωτ., πίν. 333), οΰτε ακόμα στό Γεΰμα στους 'Εμ
μαούς, βλ. σαν παράδειγμα παραστάσεις α ) στό Monreale (Ο. D e m u s, ενθ" άνωτ., 
πίν. 73 Α ) και β) στό Staro - Nagorièino ( M i l l e t - F r o l o w , ενθ' άνωτ., 
πίν. 98ι ). 

3. Πρβλ. G. M i l l e t , ενθ' άνωτ., πίν. 1193. 
4 Και στή δυτική εικονογραφία ή λεπτομέρεια αυτή δέν είναι συχνή πριν άπό 

τον 15° αί. Τή βρίσκουμε στον πίνακα τοΰ Χρίστου Πάσχοντος τοΰ G. Bellini στό 
Λοΰβρο ( Β . B e r e n s o n , The Italian Painters of the Renaissance, Λονδίνο 
1956, πίν. 17), στον πίνακα τής 'Αναστάσεως τοΰ Ρ. della Francesca στό Palazzo 
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Έκτος από το δυτικό αυτό στοιχείο, δ Θεοφάνης εισάγει στις δίκες του 
δημιουργίες και ενα ακόμα στην εικονογράφηση της Μαγδαληνής, το δτι 
την εικονίζει, πάλι στην παράσταση τοΰ «Χαίρετε» στη Λαΰρα, ακάλυπτη, 
ενώ στη βυζαντινή εικονογραφία δσες φορές παριστάνεται ή Μαγδαληνή έχει 
το κεφάλι σκεπασμένο ' όπως οι άλλες γυναίκες. Τόσο πιστά κρατιέται αυτή 
ή παράδοση πού και στή Δΰση ακόμα έργα πού έχουν κάποια βυζαντινή 
επίδραση 2 δεν εικονίζουν συνήθως τή Μαγδαληνή ακάλυπτη. Ή μαλακώτερη 
καΐ πλουσιώτερη τέλος πτυχολογία των ενδυμάτων της Μαγδαληνής, εν σχέ· 
σει με αυτά τοΰ Χριστού, μπορεί να θεωρηθή σαν μια απαρχή της ιταλικής 
επιδράσεως στην πτυχολογία, πού αργότερα θα επικρατήσει για το μαφόριο 
της Μαγδαληνής. 

Ά π ο δ,τι είδαμε, οι παραστάσεις αυτές—κυρίως τοΰ Ζώρζη καί σαν 
μίμηση άκαδημαϊκώτερη, άλλα επίσης σημαντική, οι άλλες δύο — ενω μένουν 
πιστές στην παλαιολόγεια παράδοση, δέχονται το νεωτεριστικό δανεισμό από 

C o m u n a l e Borgo S. Sepolcro ( αυτόθι, πίν. 282) καί στή σκηνή τοΰ « Μή μοΰ 

απτού » τοΰ S c h o n g a u e r άπο τόν D o m i n i k a n e r a l t a r στο Μουσείο τοΰ C o l m a r 

( L. B l u m , M a r t i n S c h o n g a u e r , Colmar 1958, πίν. X I I I ) , αλλά όχι πρίν, π.χ. στο 

» Μή μοΰ απτού > τοΰ M a e s t r o di Codice di S. Giorgio ( E n z o C a r l i , ε ν θ ' 

άνωτ., πίν. 39), οΰτε orò « Μή μοΰ απτού» τοΰ πίνακα της 'Αγίας Μαγδαληνής 

τοΰ M a e s t r o della M a d a l e n a στην A c c a d e m i a της Φλωρεντίας ( V e n t u r i , L a 

p e i n t u r e i ta l ienne, S k i r a , Γενεύη 1950, πίν. σ. 30) , οΰτε στο « Μή μοΰ απτού » 

στην Maes t à τοΰ Duccio ( E n z o C a r l i , ε ν θ ' άνωτ., πίν. 19 ), οΰτε στο « Μή μοΰ 

απτού > τοΰ Giot to στο παρεκκλήσιο της A r e n a στην P a d o v a ( προχείρως L . 

J u S t i, ε ν θ ' άνωτ ), οΰτε τέλος στο « Μή μοΰ απτού > τοΰ F r a Angel ico στο Μονα

στήρι τοΰ "Αγίου Μάρκου στή Φλωρεντία ( Β B e r e n s o n , Ivo·' άνωτ., πίν. 134). 

1. Τόσο στή Σταύρωση —βλ. σαν παραδείγματα, α ) το ψηφιδωτό τοΰ Α γ ί ο υ Μάρ

κου της Βενετίας (προχείρως G. M i l l e t , R e c h e r c h e s , είκ. 451 ), β ) ενα τμήμα 

επιστηλίου άπο εικονοστάσι τής Μονής Σινά ( Γ . καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ·' άνωτ., 

είκ. 87 - 89 ), γ ) άλλη εικόνα τοΰ 13° υ at . τής Μονής Σινά ( αυτόθι, είκ. 194 ) και δ ) 

την τοιχογραφία στην "Ομορφη 'Εκκλησιά ΑΙγίνης ( Γ . Σ ω τ η ρ ί ο υ , έν Ε.Ε Β.Σ., 

τ. Β', "Αθήναι 1925, είκ. 16) — δσο καί στή σκηνή τών Μυροφόρων στο Μνήμα — 

βλ. σαν παραδείγματα, α ) τό κάλυμμα χρυσής λειψανοθήκης τοΰ Λούβρου ( T a l b o t 

R i c e - H i r m e r , ενθ ' άνωτ., πίν. 167), β ) τήν τοιχογραφία τοΰ P s k o v ( V. 

L a z a r e ν , Istorija..., πίν. 211α), γ ) τό χειρόγραφο L e n i n g r a d 21 ( προχείρως G. 

M i l l e t , ενθ ' άνωτ., είκ. 570), δ ) τήν τοιχογραφία τής "Όμορφης 'Εκκλησιάς 

στην Αίγινα ( Γ . Σ ω τ η ρ ί ο υ , ε ν θ ' άνωτ., είκ. 14) καί ε ) τήν τοιχογραφία στην 

Περίβλεπτο τοΰ Μυστρά ( G. M i l l e t , M i s t r a , πίν, 1 2 1 s ) — κ α ι ακόμα στις γνω

στές παραστάσεις τοΰ « Χαίρετε > — βλ. σαν παραδείγματα, α ) τό Δωδεκάορτο τής 

Μονής Σινά ( Γ. καί Μ. Σ ω τ ηρ ί ο υ, ε ν θ ' άνωτ., πίν. 41 ), β ) τό χειρόγραφο τοΰ 

Βυζαντινού Μουσείου ( Α . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σπαράγματα 'Ιστορημένου Ευαγγε

λίου, Δ.Χ.Α.Ε. 1923, περίοδος Β', τόμ. Α', είκ. 10), γ ) τήν τοιχογραφία τοΰ Πρωτά-

τ ο υ ( β . M i l l e t , Athos , πίν. 333) — κ α ί τέλος στις παραστάσεις τοΰ « Μή μοΰ 

απτού » ά π ' τα χειρόγραφα καί ά π ' τις τοιχογραφίες τής Σερβίας πού ήδη εξετάσαμε. 

2. Βλ. τήν ανάλογη παράσταση τοΰ Duccio ( E n z o C a r l i , ε ν θ ' άνωτ. ) . 
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1. Εικόνα Μουσείου Ermitage. Leningrad. 

2. ΕΙκόνα του ζωγράφου Χάννα. 
Βυζαντινό Μουσείο ( άρ. 1620 ). 

3. Τοιχογραφία εκκλησίας "Αγ. Μαγδαληνής. 
Μακρυνίτσα. Πήλιον. 
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τή Δύση καί αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της καλλιτεχνικής 

τάσεως της Κρητικής Σχολής, όπως εμφανίζεται στον "Αθω και τα Μετέωρα 

τον 16° αιώνα. 

Ό νεώτερο: αυτός τύπος είχε την μεγαλύτερη του διάδοση με τις φορη

τές εικόνες τοΰ 16ο υ καΐ 17ο υ αιώνα καί, όπως θα δοΰμε, θα διατηρηθή 

σχεδόν ό ίδιος, με μικρές μόνον παραλλαγές. 'Εξαίρεση θα αποτελέσει ή 

δημιουργία τοΰ Δαμάσκηνου στον "Αγιο Μηνά τοϋ 'Ηρακλείου, πού θα 

δώσει στην εικονογράφηση τοϋ τΰπου νέα ζωντανά και πολύτιμα στοιχεία. 

Μέσα σ* αυτήν την φαινομενική μονοτονία των παραστάσεων ξεχω

ρίζει δμως μια ομάδα εικόνων, για τήν οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, πού 

διαφοροποιεί τή σύνθεση προσθέτοντας σαφέστερα δυτικά στοιχεία, δχι μέ 

τρόπο διακριτικό δπως είδαμε στον Θεοφάνη καί στον Ζώρζη, άλλα φτάνον

τας σέ σημείο, πολλές φορές, να χάνεται ô αρχικός βυζαντινός χαρακτήρας 

των συνθέσεων. Τούτα τα παραδείγματα, μέ έντονα δυτικά στοιχεία καί 

συγχρόνως μια τεχνική πού συνεχίζει τήν παλιότερη παράδοση, τα συναν

τούμε κυρίως στίς αρχές τού 16 ο υ αιώνα '. 

Δεν γνωρίζουμε αν δ Θεοφά\ης είχε ποτέ ζωγραφίσει το « Μή μού 

ά'πτου». Ή μεγάλη δμως διάδοση τοΰ θέματος στή Σχολή του καί ή ομοιό

τητα στοιχείων των παραστάσεων αυτών μέ το « Χαίρετε » τοΰ Θεοφάνη 2 

μας κάνει να το βρίσκουμε αρκετά πιθανό. "Αν υπήρχε λοιπόν σύνθεση 

δική του, περίπου σαν αυτή τοΰ Ζώρζη τής Μονής Διονυσίου8, δέν απο

κλείεται να υπήρχε μια παράλληλη ανάπτυξη τοΰ θέματος στον "Αθω ή τα 

Μετέωρα καί στις παλιότερες εικόνες των αρχών τοΰ 16ο υ, μια ανταλλαγή 

στοιχείων ή καί μια διαφορετική απόδοση παλιότερου, άγνωστου σέ μας 

προτύπου. 

Στις αρχές τοΰ 16 ο υ αιώνα θα πρέπει να τοποθετήσουμε τρεις εικόνες 

τοΰ « Μή μοΰ απτού», δύο τοΰ Ermitage καί μία ανέκδοτη τοΰ Βυζαντι

νού Μουσείου 'Αθηνών μέ τον αριθμό 1635· 

Σέ μια από τις εικόνες τοΰ Ermitage 4 ( Πίν. 62.1) εικονίζεται αρι

στερά ή 'Ανάσταση μέ τόν Χριστό να βγαίνει από τον τάφο μέ το χιτώνα 

ριγμένο πάνω από τόν έ'ναν ώμο, ενώ δεξιά παριστάνεται το « Μή μοΰ 

απτού ». Μία τέτοια παράσταση τής 'Αναστάσεως δείχνει σαφή εξάρτηση 

από δυτικά πρότυπα. Το « Μή μοΰ απτού » σαν σύνθεση θυμίζει τις παρα-

1. Γιά τις τάσεις αυτές στή ζωγραφική των αρχών τοϋ 16<™ αι. βλ. M. C h a-
t z i d a k i s , Icônes. ., σελ. XXXVIII. 

2. Στην Λαύρα, πρβλ. G. M i l l e t , Athos, πίν. 119e. 
3. Πρβλ. αϋτόθα, πίν. 2032. 
4. Πρβλ. Ν. K o n d a k o v , The Russian Icon, τόμ. 2, Πράγα 1927, πίν. 30. 

Ευχαριστώ θερμά τήν "Εφορο τής Βυζαντινής συλλογής τοΰ Ermitage κυρίαν Alice 
Banck για τήν φωτογραφία τής εικόνας πού είχε τήν καλωσύνη να μοΰ στείλει. 
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στάσεις τοϋ "Αθω, Ιδίως στη θέση των μορφών, στις αναλογίες καί άλλα 

δευτερεύοντα στοιχεία ( τάφος, βράχος κλπ. ). Έ δ ώ δμως ή σύνθεση έχει 

περιορισθή σε πλάτος, δ βράχος στα αριστερά τοϋ Χριστοί δεν υπάρχει 

πιά. Το βάθος της εΙκόνας είναι χρυσό και δεν υπάρχει ή επιγραφή, « Ή 

μετά την έγερσιν... » πού βρίσκεται στον "Αθω και τα Μετέωρα. Δεξιά τοϋ 

Χρίστου βρίσκεται ή επιγραφή, « Γύναι τί κλαίεις, τίνα ζητείς » και παρα

κάτω, « Κ(ύρι)ε εΐ σύ έβάστασας... », « Ροββουνί »' τέλος κοντά στα πόδια 

τοϋ Χρίστου, « Μη μοϋ ά'πτου ». Στην άκρη τοϋ βράχου εμφανίζεται εδώ 

ενα δενδρύλλιο με αραιό φύλλωμα. Τοϋια τα νέα στοιχεία πού παρουσιάζει 

ή εΙκόνα τοϋ Leningrad θα τα συναντήσουμε σε δλες περίπου τις μεταγενέ

στερες εικόνες πού θα εξετάσουμε παρακάτω. Έ δ ώ παραλείπεται το σπήλαιο 

με τη σαρκοφάγο, ίσως γιατί σ* αυτήν τήν παράσταση ή σαρκοφάγος εικο

νίζεται σε σημαντικώτερη θέση στην παράσταση της Αναστάσεως. 

Σαν νέο επίσης καθαρά δυτικό στοιχείο βλέπουμε ιόν Χριστό να κρατά 

στο υψωμένο ( δπως στον "Αθω ) άρισιερό του χέρι ενα εργαλείο κηπουρικής1, 

στοιχείο πού δείχνει και μια απομάκρυνση τοϋ καλλιτέχνη από τον αυστηρά 

θρησκευτικό χαρακτήρα της σκηνής. Ή ραδινή δμως μορφή τοϋ Χρίστου, 

ή πτυχολογία τών ενδυμάτων της Μαγδαληνής και ή μαλακώτερη απόδοση 

τοϋ σκαλωτού βράχου, δίνουν έναν αρχαϊκό χαρακτήρα στη σκηνή, που, σε 

συνδυασμό με τα φανερά δυτικά στοιχεία πού ήδη αναφέραμε, μας οδηγεί 

με πεποίθηση να τοποθετήσουμε τήν εικόνα στις αρχές τοϋ 16 ο υ αιώνα. 

Έντονα δυτικά στοιχεία έχει και ή εικόνα τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 2 

(Πίν. 63.1 )πού σαν σύνθεση ξεφεύγει εντελώς από τις ανάλογες παραστάσεις 

τοϋ "Αθω και τών Μετεώρων. Στη μέση της εΙκόνας μεγάλη καί επιβλητική 

έχει ζωγραφηθή ή μορφή τοϋ Χρίστου σε μια ζωηρή αποστροφή από τή 

Μαγδαληνή, γονατισμένη στα δεξιά του. Ό Χριστός κρατάει στο αριστερό χέρι 

ενα μεγάλο σταυρό. Πίσω του, προς τα αριστερά, εικονίζεται ή σαρκοφάγος 

ανοικτή με το κάλυμμα ριγμένο πίσω λοξά' στο βάθος πυκνή βλάστηση καί 

τρία δέντρα πού το φύλλωμα τους προβάλλεται πάνω στο χρυσό βάθος. Καί 

εδώ τα δυτικά στοιχεία ανακατεύονται με τήν αρχαϊκότερη τεχνοτροπία της 

παραστάσεως. Δυτικά στοιχεία μποροΰν να θεωρηθούν, ό σταυρός, σαν υπο

κατάστατο τοϋ λαβάρουs, ή σαρκοφάγος, από δπου πρόσφατα αναστήθηκε 

δ Χριστός, ή στάση φυγής σχεδόν πού έχει δ Χριστός καί τέλος ή πυκνή 

1. Στοιχείο καθ-αρά δυτικό πού γίνεται αγαπητό μετά τον 15° αϊ. Βλ. τήν παρά
σταση τοΰ « Μή μοΰ απτού » τοϋ Dürer στην Kleine Passion ( W. W a e t z o l d t , 
Dürer und seine Zeit, Λειψία 1938, είκ. σ. 152 ) καί τοΰ Τισιανοΰ στην National 
Gallery τοΰ Λονδίνου. 

2. Ά ρ . εΰρ. 1635. Τον διευθυντή τοϋ Μουσείου κύριον Μ. Χατζηδάκη ευχαρι
στώ για τήν άδεια να περιλάβω τήν εικόνα στή μελέτη μου. 

3. Πρβλ. παραστάσεις τοϋ « Μή μοϋ απτού » τοΰ Duccio, τοΰ Τ. Gaddi κ.α. 
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βλάστηση με ta τρία δέντρα '. Ά π ό την άλλη μεριά, ή μορφή της Μαγδα
ληνής ζωγραφισμένη σε διαφορετική κλίμακα από τον Χριστό, με το κεφάλι 
καλυμμένο και μόνο έναν πλόκαμο να βγαίνει κάτω από το μαφόριο 2 με τΙς 
άπλες πτυχές, το πλάσιμο του σώματος τοϋ Χρίστου και ή παράλειψη τής 
πληγής τής λόγχης, καθώς ακόμα και ή μορφή ορισμένων λουλουδιών', 
δίνουν Ιναν αρχαϊκό χαρακτήρα στή σύνθεση. 

Πιστότερη στον τΰπο τοΰ "Αθω, ή δεύτερη εικόνα τοΰ Leningrad 4 

( Πίν. 63.2), σαν δυτικό στοιχείο έχει και πάλι το σταυρό πού κρατάει στό 
αριστερό του χέρι ό Χριστός. Και εδώ όπως καΐ στο προηγούμενο παρά
δειγμα τοΰ Leningrad oî πτυχές είναι άπλες, οι μορφές ραδινές και άπλα και 
μαλακά τα σχήματα τοϋ βράχου. Έδώ, δπως στον "Αθω, εικονίζεται το 
σπήλαιο με τήν σαρκοφάγο, ό Χριστός με τήν πληγή στό πλευρό και ή 
Μαγδαληνή ακάλυπτη με έ'κφραση γλυκύτερα δοσμένη, μέ πλατύτερα φώτα 
καΐ μαλακώτερες γραμμές. 

ΠρΙν προχωρήσουμε στις φορητές εικόνες πού ζωγραφήθηκαν μετά τα 
μέσα τοΰ 16 ο υ αιώνα, θα πρέπει να σταματήσουμε σέ μία ενδιαφέρουσα 
τοιχογραφία πού βρίσκεται στον Ταξιάρχη τοΰ Θάρι στή Ρόδο 6 (Πίν. 64.1 ) 
και πού είναι χρονολογημένη από μία επιγραφή στα 1506. Ή παράσταση έχει 
δλα τα στοιχεία πού έχει ό τύπος πού συναντήσαμε στον "Αθω καΐ τα Μετέωρα 
ή στίς είκόνες τών αρχών τοΰ 16ο υ. "Εχει το βράχο μέ το σπήλαιο και τή 
σαρκοφάγο. "Οπως δμως στίς παλιότερες παραστάσεις, δίπλα του είναι οί 
δυο άγγελοι. Ό Χριστός, ό'ρθιος, έχει τήν ίδια στάση, εκτός από τό χέρι του, 
πού κρατώντας τό βυζαντινό ειλητάριοβ βρίσκεται στό ΰψος τής μέσης 
κι από πάνω του πέφτει σέ πλούσιες πτυχές ό χιτώνας. Ό Χριστός δέν έχει 

1. Τά συναντούμε μεταξύ άλλων στην παράσταση του « Μή μοΰ απτού » τοϋ 
Σιεννέζου ζωγράφου Maestro del Codice di S. Giorgio ( E n z o C a r l i , ενθ' άνωτ., 
πίν. 39). 

2. "Οπως είδαμε στην παράσταση τοΰ « Χαίρετε » στό Πρωτάιο, πρβλ. G. Mil
l e t , Athos, πίν. 33. 

3. Τα λουλούδια έτσι αφύσικα και σχηματικά θυμίζουν διακοσμητικά λουλούδια 
χειρογράφου. 

4. Πρβλ. P h S c h w e i n f u r t h, Geschichte der Russischen Malerei, 
Χάγη 1930, είκ. 159. Και αυτή τή φωτογραφία οφείλω στην "Εφορο τοΰ Ermitage 
κυρίαν Alice Banck' τήν ευχαριστώ θερμά. 

5. Βλ. Α. " Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Α. Β.Μ.Ε, τόμ. 6, "Αθήναι 1948, σ. 199. Στον ίδιο 
τόμο σ. 207 ό καθηγητής Α. "Ορλάνδος αναφέρει μια άλλη τοιχογραφία μέ θέμα το 
« Μή μου απτού» σιήν Παναγία τής Λίνδου, του 1637, για τήν οποία δμως δέν μπό
ρεσα να βρώ περισσότερα στοιχεία. 

6. Τό περίεργο είναι ότι στην παράσταση τοϋ « Χαίρετε », πάλι στον Ταξιάρχη 
του Θάρι, όπου εικονίζεται ό Χριστός γυρισμένος πλάγια, μέ τις δύο Μαρίες γονα
τισμένες άπ' τήν ίδια πλευρά, ό Χρισιός κρατάει ενα μεγάλο σταυρό. 
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εδώ την πληγή της λόγχης, και φορεί έ'να τελείως διαφορετικό λευκό ιμά

τιο με μικρούς διακοσμητικούς σταυρούς. Ή λεπτομέρεια αύτη, καθώς και 

το κάλυμμα πού φέρει ή Μαγδαληνή γύρω στο λαιμό της, σαν συμπλήρωμα 

στο μαφόριό της, θυμίζουν διάφορες καθαρά δυτικές παραστάσεις του θέμα

τος '. Ή υπόλοιπη εμφάνιση της Μαγδαληνής είναι εντελώς κανονική και 

είκονίζεται καΐ εδώ ακάλυπτη. Ή σκηνή έχει τήν επιγραφή, « Τω Μη Μου 

Απτού». Ή παράσταση αύτη, με τή χρονολόγηση της, ενισχύει τήν άποψη 

τοΰ παλιότερου κοινού προτύπου' συγχρόνως, φαίνεται να έχει δάνεια δυ

τικά, διαφορετικά από τις εικόνες των αρχών τού 16ο υ, επίσης όμως εμφανή 

και έντονα. 

Πρίν από το τέλος τού 16 ο υ αιώνα, τοποθετούνται τρεΐς ακόμα παρα

στάσεις τοΰ « Μή μοΰ απτού » σε φορητές εικόνες, μία τοΰ Ελληνικού 'Ιν

στιτούτου τής Βενετίας, ή άλλη τοΰ Μουσείου Μπενάκη καΐ τέλος μία στο 

παλιό Μουσείο Ζακύνθου πού κάηκε το 1953. Στην εικόνα τής Βενετίας2, 

ή σύνθεση ξαναβρίσκει το βυζαντινό της χαρακτήρα, αποβάλλει περιττά καΐ 

ξένα στοιχεία χωρίς όμως να χάνει τή χάρη καί τή ζωντάνια τών προηγουμέ

νων παραστάσεων. 'Αντίθετα, θα μπορούσε να πει κανείς πώς ή εικόνα αύτη 

είναι μια εξαιρετικά πετυχημένη δημιουργία πάνω σ' αυτό το θέμα, πού 

ασφαλώς οφείλεται στην προσωπικότητα τοΰ άξιου καί άγνωστου καλλιτέχνη. 

Ό Χριστός, στή δεξιά πλευρά τής εικόνας, κρατάει στο αριστερό του 

χέρι το διπλωμένο ειλητάριο, ι'ίπως τόσο συχνά στή βυζαντινή εικονογραφία, 

ενώ δ χιτώνας πέφτει σέ κανονικές πτυχές πάνω από τον αριστερό βραχίονα. 

Πλούσια δοσμένες μέ χρυσοκονδυλιές καί πλατιά φώτα, οι πτυχές τών ενδυ

μάτων τοΰ Χριστού έρχονται σέ μια αντίθεση μέ τις μαλακές καί βαριές 

αναδιπλώσεις στο κόκκινο κινάβαρι μαφόριο τής Μαγδαληνής, δίνοντας ενα 

διαφορετικό χαρακτήρα στα δυο πρόσωπα τής σκηνής, κρατώντας τήν 

αυστηρή πατροπαράδοτη μορφή τοΰ Χριστού καί δίνοντας στή Μαγδαληνή 

1. "Ομοια διακόσμηση στο ίμάτιό του έχει ό Χριστός, σέ μια παράσταση του 
« Μή μοΰ αιττου», σ* ενα άπ' τα χωρίσματα τοΰ Ίεροΰ τοΰ 14°·" αΙώνα στην Notre 
Dame στο Παρίσι ( P. - M. A n z a s , Notre Dame de Paris, Παρίσι 1956, πίν. 47 
άνω). Στην ίδια παράσταση ή Μαγδαληνή φέρει τό λευκό κάλυμμα γύρω στο λαιμό 
πού συμπληρώνεται μέ ενα ανάλογο κάλυμμα τής κεφαλής. Στις δυτικές παραστάσεις 
τοΰ θέματος συχνά ή Μαγδαληνή είκολίζεται ντυμένη σαν κυρία τής εποχής καί ή 
παράσταση τοΰ Θάρι είναι ενα ακόμα παράδειγμα αυτής τής στάσης. "Ως πιο σημείο 
μπορεί νά φτάσει ή τάση αυτή τό βλέπουμε στον πίνακα τοΰ Jacob Cornelisz van 
Oostanen, όπου ή Μαγδαληνή φέρει πλήρη καί πλούσια ενδυμασία χαρακτηριστική 
τής εποχής. 

2. Πρβλ. M. C h a t z i d a k i s , Icônes..., πίν. VII. Για τήν χρονολόγηση 
τής εικόνας τής Βενετίας βλ. αυτόθι, σ. 115-117, αριθ. 96. 
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πιο δυτικό χαρακτήρα. Σε τοΰτο βοηθαν και τα μακριά ξανθά μαλλιά της 

πού ακάλυπτα πέφτουν στους ώμους σε κανονικούς πλοκάμους. Στο αριστερό 

μέρος της εικόνας ό βράχος υψώνεται εντυπωσιακός, με απότομες βαθμίδες 

και με σκληρά φώτα. Στη μέση, κι εδώ το σπήλαιο με τη σαρκοφάγο σε 

ροδαλί χρώμα, πού σπάει τη μονοτονία της ώχρας του βράχου καί τονίζει 

το σουδάριο καί τα όθόνια. Και εδώ υπάρχει το δενδρΰλλιο, όπως το βρή

καμε στις εικόνες του Leningrad' καί εδώ πάλι παραλείπεται ή επιγραφή 

τοΰ "Αθω, « Ή μετά την εγερσιν... », ενώ οί άλλες αντιγράφονται πιστά. 

Αυτό πού με πολύ φροντίδα έχει δουλευτή είναι το έδαφος, σ' ενα ωραίο 

πράσινο χρώμα, γεμάτο λουλούδια σε βαθύτερο πράσινο με χρυσές πινελιές. 

Δυο θάμνοι, δεξιά καί αριστερά της Μαγδαληνής, ποικίλλουν καί αυτοί την 

μονοτονία τοΰ βράχου στο κάτω μέρος. 

Της ίδιας σχεδόν εποχής με τήν εικόνα της Βενετίας πρέπει να είναι 

το φύλλο τριπτύχου πού βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη ' (Πίν. 65.2) καί 

πού στην πίσω μεριά εικονίζει τον "Αγιο Φραγκίσκο δεχόμενο τα στίγματα. 

Πιο στενή, ή εικόνα αύτη περιορίζει το θέμα της στο χώρο πού διαθέ

τει. Έ δ ώ είναι από τίς λίγες περιπτώσεις πού λείπει το δενδρύλλιο, ίσως για 

λόγους χώρου. Ή μορφή τοΰ Χριστού, δχι τόσο ραδινή δσο τής Βενετίας, 

δεν διαφέρει πολύ από αυτήν, εκτός ίσως στο πλάσιμο τοΰ προσώπου. "Η 

Μαγδαληνή με μαφόριο πού οί πτυχές του, περισσότερο γραμμικές από τής 

Βενετίας, δίνουν λιγώτερο τήν έννοια τοΰ βάρους τοΰ υφάσματος. Ακόμα 

και τα φώτα στο βράχο, δοσμένα με χρυσοκονδυλιές, τον κάνουν πιο επί

πεδο. Σαν επιγραφές στο σπήλαιο σημειώνεται 'Ελληνικά, « ό "Αγιος Τά

φος», δλες δμως οί άλλες παραλείπονται. Προστίθεται αφ' ετέρου ή Λατι

νική, «Santa Maria Magdalena», πού αρχίζει αριστερά τής Μαγδαληνής 

καί τελειώνει στα δεξιά της. Προφανώς ή παράσταση τοΰ "Αγιου Φραγκί

σκου σιήν άλλη μεριά τής είκόνας, έγινε από άλλον καλλιτέχνη, γιατί σαν 

τεχνοτροπία είναι τελείως διαφορετική. Τα ροΰχα εδώ πιο πλούσια σε πτυ

χές, τα πρόσωπα πιο φωτεινά και ό βράχος χωρίς τίς χρυσοκονδυλιές δέν 

μας θυμίζουν καθόλου τήν παράσταση τοΰ «Μη μοΰ ά'πτου», πού έχει 

ζωγραφηθή πιστά στην παράδοση και από εικονογραφικής απόψεως καί από 

απόψεως τεχνοτροπίας. 

Ή εικόνα τής Ζακύνθου8 (Πίν. 65.1 ), πιστή στον τύπο τής εικόνας 

τής Βενετίας σ' δλες τις λεπτομέρειες, δίνει στα πρόσωπα μια εντονώτερη 

1. Βλ. μνεία M. C h a t z i d a k i s , Icônes..., σ. 117, σημ. 7. Φωτογραφία 
Μουσείου Μπενάκη. Τόν διευθυντή τοΰ Μουσείου κύριον Μ. Χατζηδάκη ευχαριστώ 
για τήν άδεια να περιλάβω τήν εικόνα σιήν εργασία μου. 

2. Βλ. μνεία αυτόθι, σ. 117, σημ. 7. Τίς πληροφορίες καί τήν φωτογραφία 
οφείλω στον κύριο Μ. Χατζηδάκη' τον ευχαριστώ θερμά. 
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έκφραση συγκινήσεως, πού αργότερα, δταν τυποποιηθή, θα αφαιρέσει από 
την χάρη καΐ τήν πλαστικότητα των μορφών. 

Θα αναφέρουμε, εν συνεχεία, με κάποια συντομία, ορισμένες από τΙς 
φορητές είκόνες τοΰ 17 ο υ αιώνα, πού έχουν σαν θέμα τους το « Μη μοΰ 
ά'πτου », μόνο για να δοϋμε πόσο πιστά διαδίδεται ό τύπος πού τα πρώτα 
του δείγματα είδαμε παραπάνω. 

Ή εικόνα τοΰ « Μη μοΰ απτού » πού βρίσκεται στο Dubrovnik της 
Γιουγκοσλαβίας ', έχει την υπογραφή τοΰ Λαμπάρδου καΐ είναι χρονολογη
μένη το 1603. 'Ακολουθεί σε δλες τις λεπτομέρειες καΐ στα χρώματα πιστό
τατα τήν εΙκόνα της Βενετίας, άλλα εδώ ό Χριστός έχει γίνει λιγώτερο ραδι
νός, με το κεφάλι μεγαλύτερο σε αναλογία με το σώμα καί χωμένο περισσό
τερο στους ώμους. Το πρόσωπο της Μαγδαληνής, με φανερά τα σημάδια 
τοΰ πόνου, έχει χάσει από τήν αρχική γλυκύτητα πού είχε στον "Αθω καί 
ακόμα στην είκόνα της Βενετίας. Ή εικόνα τοΰ Λαμπάρδου έχει σαν τίτλο 
στην παράσταση, το « Ή μετά τήν έγερσιν... » και εκτός από τίς άλλες επι
γραφές πού είδαμε στην είκόνα της Βενετίας έχει επάνω αριστερά τοΰ Χρι
στού, σε μία σειρά τή λέξη « Μαρία », πράγμα πού ώς τώρα δεν έχουμε 
ξαναδεί. Κάτω, « Γύναι τί κλαίεις τίνα ζητείς», δ'πως στή μία είκόνα τοΰ 
Leningrad. 

Μέ τήν εικόνα αυτή συνδέεται μία άλλη στο Πατριαρχείο τών Ιεροσο
λύμων2 (Πίν. 66.1 ), πού ακολουθεί σ* δλες τις λεπτομέρειες τήν εικόνα τοΰ 
Λαμπάρδου διατηρώντας τίς ίδιες σχεδόν αδυναμίες στην απόδοση τών 
άκρων, στή σκληρότητα τών προσώπων καί στην επίπεδη απόδοση τοΰ βρά
χου. Μόνο πού στίς αναλογίες τοΰ Χριστού καί στο φωτισμό πλησιάζει 
περισσότερο τήν εικόνα της Βενετίας. 

Γύρω στο 1641 χρονολογεί ό Bettini τήν εικόνα της συλλογής Schiff 
στην Πίζα' . "Ατεχνα δοσμένα καί εδώ τα άκρα, μέ καταφανή τή δυνατή 
λύπη στο πρόσωπο της Μαγδαληνής, πού καί εδώ αποδίδεται μέ έντονα τα 
φωτεινά τρίγωνα κάτω από τα μάτια, δίνοντας μεγάλη σκληρότητα στό 
πρόσωπο. Ό Bettini αποδίδει τήν είκόνα στους καλλιτέχνες πού ζωγράφι
σαν τήν SS. Annunziata dei Greci στό Livorno. 

Μεταγενέστερη ή είκόνα τοΰ « Μή μοΰ απτού » τοΰ Τζάνε * (Πίν. 66.2 ), 

1. Πρβλ. V. D j u r i c , Icônes de Yougoslavie, Βελιγράδι 1961, σ. 57, 120, 
αριθ. 59, πίν. LXXX. 

2. Ευχαριστώ τον κΰριο Μ. Χατζηδάκη πού μοΰ υπέδειξε τήν εΐνόνα αυτή, 
καθώς καί τον αρχιτέκτονα κύριο Κόλλα για τήν φωτογραφία. 

3. Πρβλ. S. Β e t t i ni, La Pittura di icone creteze - veneziana e i Ma
donnen, Πάδουα 1933, πίν. Xs. 

4. Φωτογραφία Π. Βοκοτόπουλου- τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτήν, όπως και 
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στην Παναγία την Άντιβουνιώτισσα της Κέρκυρας, έχει χάσει από τη χάρη 

των παραδειγμάτων πού μπορούμε να τοποθετήσουμε νωρίτερα. OÎ αναλογίες 

τοΰ Χρίστου ακόμα λιγώτερο αρμονικές από τοΰ Λαμπάρδου, το ανοιχτό

χρωμο ένδυμα του κάνει να υπερτερούν στην εικόνα οι ψυχροί τόνοι, 

μ' δλο πού ή Μαγδαληνή διατηρεί το ίδιο κόκκινο μαφόριο. Έκτος από τον 

τίτλο της παραστάσεως, « Ή μετά την έγερσιν... », ή εικόνα φέρει δλες τις 

επιγραφές πού έχει ή εικόνα τοΰ Λαμπάρδου. Φέρει υπογραφή « Εμμανουήλ 

ιερέως τοΰ Τζάνε » κάτω από τα πόδια τοΰ Χρίστου και έ'να οΐκόσημο. 

Χρονολογία δέν υπάρχει, άλλα μάλλον μπορούμε να συμπεράνουμε δτι ή 

εΐκόνα έ'χει ζωγραφηθή δταν ό Τζάνες βρισκόταν στην Κρήτη ή στην 

Κέρκυρα πριν φύγει για τήν 'Ιταλία το 1655 \ επειδή μένει με κάποιο 

τρόπο πιστός εδώ στή βυζαντινή παράδοση ενώ αργότερα θα τον δούμε να 

δημιουργεί στή Βενετία τελείως δυτικά έργα δπως είναι το σχετικό θέμα 

τών Μυροφόρων '. 

Άφίσαμε τελευταία3, έκτος χρονολογικής σειράς, σαν κατ' εξοχήν νέα 

δημιουργία στο θέμα, το έργο τοΰ Μιχαήλ Δαμασκηνού στον "Αγιο Μηνά 

στα 1590* (Πίν. 64.2). 

Ό Δαμασκηνός ξεφεύγει από τον τύπο προσθέτοντας στοιχείο δικά του 

ή επηρεασμένα άπό τήν Δύση και μέ έναν τρόπο δικό του, ιδιαίτερα δη

μιουργικό, δίνει μία καινούργια αίγλη στο θέμα, μία αίγλη πού μετά τους 

Κρητικούς ζωγράφους πού δούλεψαν στο "Αγιον "Ορος δέν γνώρισε συχνά 

ή παράσταση. Στον ίδιο πίνακα δ Δαμασκηνός ζωγραφίζει διάφορα επεισό

δια της Αναστάσεως. Τοποθετεί στην κεντρική θέση σέ μεγαλύτερη κλίμακα 

το επεισόδιο τοΰ « Μή μοΰ απτού ». Διατηρώντας για τή μορφή τοΰ Χρι-

γιά τις πληροφορίες πού μοΰ έδωσε σχετικά. Στην Κέρκυρα υπάρχει άλλη μια εικόνα 
μέ το ίδιο θέμα. Βρίσκεται στο Νεκροταφείο καί, κατά τον Μ. Χατζηδάκη, είναι 
τεχνοτροπίας Ε. Τζάνε. Άλλη μία τοΰ 1680, κατά Χατζηδάκη έργο πιθανώς τοΰ 
Βίκτωρος, βρίσκεται τώρα στο Μουσείο της Ζακύνθου (M. C h a t z i d a k i s , Icô
nes..., σ. 117, σημ. 8). 

1. Βλ. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , 'Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής, 'Αθήναι 1962, σ. 3. 
2 Πρβλ. αυτόθι, σ. 134-142, πίν. 62α καί τελευταίως M. C h a t z i d a k i s , 

Icônes..., σ. 136-138, πίν. 63. 
3. Δέν αναφέραμε δύο εικόνες πού χρονολογούνται κατά τον Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η 

(αϋτόθ·ι, σ. 117, σημ. 7) πριν άπ' τον Δαμασκηνό. Ή μία, φύλλο τριπτύχου, Ιδιω
τικής συλλογής του Μιλάνου ( S. Β e t t i n i , Pittura bizantina, Φλωρεντία 1938, 
εϊκ. σ. 59 ), όπου ό Χριστός είναι ιδιαίτερα ραδινός όπως στην εικόνα τής Βενε
τίας- ή άλλη στην Μονή Προδρόμου Λαγκάδας στή Ζάκυνθο μέ κομμένο τον χρυσό 
κάμπο ακριβώς όπως στην εΙκόνα τοΰ Ένταφιασμοΰ τοΰ Τζάνε στο 'Ελληνικό Ίν-
στιτοΰτο τής Βενετίας ( M . C h a t z i d a k i s , ενθ* άνωτ., πίν. 60). 

4. Πρβλ. S B e t t i n i , Il pittore Michele Damasceno e l'inizio del se
condo periodo dell 'arte cretese - veneziana. Atti del Reale Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, 94, 1934 - 1935, πίν. 9. 



— 224 — 

στοΰ tòv τύπο πού γνωρίσαμε στον "Αθω καί μη θέλοντας να νεωτερίσει 

σ' αυτό το σημείο1, δημιουργεί μία τελείως διαφορετική Μαγδαληνή, μέ 

μεγάλη κίνηση καί άνεμιζόμενο μαφόριο πού πέφτει σε πλούσιες πτυχές 

άφίνοντας να φαίνεται το φόρεμα της πολύ πλουσιώτερο καί αυτό σε πτυ-

χολογία, με ζωηρή έκφραση εκπλήξεως καί ικεσίας στο πρόσωπο καί από

τομη κίνηση στα απλωμένα χέρια2, με πολύ πλουσιώτερη κόμη, χωρίς δμως 

φωτοστέφανο. Προσθέτει στην παράσταση μία βλάστηση πυκνή και δεν παρα

λείπει tò φράκτη, πού κυρίως σε 'Ιταλικά καί Γερμανικά έργα είχαμε ως 

τώρα συναντήσει3. Χάμω, κοντά στα πόδια τοΰ Χριστού, είναι ακουμπι

σμένο το μυροδοχεΐο, χαρακτηριστικό σκεύος της 'Αναγεννήσεως4. Οί επι

γραφές με 'Ελληνικά γράμματα είναι γραμμένες μέ κόκκινο στα λόγια τοΰ 

Χριστού καί μέ μαύρο στης Μαγδαληνής. Φέρει υπογραφή καί οΐκόσημο. 

Σαν δευτερεύουσες σκηλές έχει το «Χαίρε» των Μυροφόρων στην αρι

στερή άκρη τοΰ πίνακα, μέ τον ίδιο τρόπο δοσμένο δπως το παριστάνει ό 

Φράγκος Καταλάνος6 στον "Αγιο Νικόλαο τής Λαύρας, έναν τρόπο αρχαϊκό 

μάλλον, δπως συχνά προτιμά να μεταχειρίζεται ό Καταλανος, δηλαδή τον 

ασύμμετρο τρόπο, δπως τον χαρακτηρίζει ό Millet. Λίγο πιο πάνω και 

προς το κέντρο εικονίζεται ό βράχος μέ τή σαρκοφάγο έξω από το σπήλαιο 

καί επάνω της είναι καθισμένοι οί δύο άγγελοι. Δίπλα ή Μαγδαληνή, πιο 

μέσα άλλος βράχος πάλι μέ τή σαρκοφάγο κι έναν άγγελο αυτή τή φορά καί 

τις τρεις Μυροφόρες καί τέλος στο βάθος τρίτος βράχος μέ τον 'Ιωάννη καί 

τον Πέτρο πού παρατηρούν την άδεια σαρκοφάγο. Στο κέντρο πίσω παρι

στάνεται ή πόλη των Ιεροσολύμων' αριστερά οί τρεις σταυροί υψώνονται 

εντυπωσιακοί στο χρυσό κάμπο, ενώ στον μεσαίο ακουμπά μία σκάλα. 

1. "Ο B e t t i n i , αυτόθι, σ. 331-380, βλέπει σαν πρόιυπο τής εικόνας τήν 
παράσταση τοΰ « Μή μοΰ απτού » του Πολυπτύχου 21 τής Accademia τής Βενετίας. 
Οΰτε δμως δλη ή σύνθεση οΰτε ή μορφή τοΰ Χριστού ούτε ή Μαγδαληνή δέν έχουν 
κοινά στοιχεία στις δύο αυτές παραστάσεις. 

2. Σαν πρότυπο τής Μαγδαληνής, όπως παρατήρησε ό Μ. Χατζηδάκης ( Icô
nes.. . , σ. 116-117, σημ. 7), μπορούμε να βρούμε πολλές γυναικείες μορφές του 
Bassano. 

3. Πρβλ. τις παραστάσεις τοΰ « Μή μοΰ άπτου>, α) τοΰ Fra Angelico στο S. 
Marco τής Φλωρεντίας ( B e r e n s o n , ενθ' άνωτ., πίν. 134), β) στην ξυλογραφία 
τοΰ Schongauer στο Colmar ( L. B l u m , ενθ' άνωτ., σ. 39) καί γ ) στο γλυπτό 
τοΰ Riemenschneider στο Münnerstadt ( K ü n s t l e , Ikonographie der christ
lichen Kunst, Ι, πίν. 283). 

4. Πρβλ. μεταξύ άλλων ανάλογα σκεύη στις παραστάσεις, α ) Β. Vivarini, 
Προσκύνησις των Μάγων ( B e r e n s o n , ενθ' άνωτ., πίν. 2), β) Tintoretto, Tò 
Λουτρό τής Σουζάννας ( V e n t u r i , La Peinture Italienne, Skira, Ι, πίν. σ. 141) 
καί ό Χριστός ενώπιον τοΰ Πιλάτου (αυτόθι, σ. 146), γ) Botticelli, Ή Προσκύνη-
σις των Μάγων (Botticelli, Phaidon, πίν. 15). 

5. Πρβλ. G. M i l l e t , Athos, πίν. 259. 
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Μπορούμε να πούμε πώς ό Δαμασκηνός, με αυτήν τη νέα σύλληψη, 
δημιουργεί έναν καινούργιο εικονογραφικό τύπο για την παράσταση, πού 
βρίσκει μιμητές. Παράδειγμα αποτελεί μία εικόνα σε ιδιωτική συλλογή τοϋ 
Λονδίνου, πού ακολουθεί πιστά τον τύπο πού δημιούργησε δ Δαμασκηνός 
καΐ πού προέρχεται από έ'να μοναστήρι της Κρήτης1. Το παράδειγμα της 
νέας αυτής μορφής ακολουθήθηκε γενικά λιγώτερο, ενώ ό τύπος τής εΙκόνας 
της Βενετίας, δπως είδαμε, γνώρισε μεγαλύτερη διάδοση. 

Τελειώνοντας θα διαπιστώσουμε πώς το θέμα δεν έπαψε να εικονογρα
φείται καΐ οτι έχουμε πολλές δημιουργίες, συχνά αξιόλογες, σε όλον τον 
17° μέχρι τίς αρχές τοϋ 18 ο υ αιώνα. "Ολες αυτές οί δημιουργίες δεν είναι 
όμοιες μεταξύ τους ού'τε έχουν έ'να κοινό πρότυπο. "Αλλες ακολουθούν μάλ
λον πιστά τον τύπο τής εικόνας τής Βενετίας, άλλες τον πλουτίζουν με νέα 
στοιχεία, συχνά παρμένα και από τον Δαμασκηνό, ενώ άλλες θα ξεφύγουν 
ακόμα περισσότερο ακολουθώντας άλλοτε δυτικά καί άλλοτε παλιότερα 
πρότυπα. 

Στην πρώτη ομάδα θα αναφέρουμε μία τοιχογραφία στο Πυργί τής 
Χίου ', πού φέρει ακόμα καί τήν επιγραφή, « Ή μετά τήν έγερσιν... », καθώς 
καί μία άλλη τοιχογραφία από το Μαυρίλο*, λαϊκής μάλλον τέχνης τού 1728. 

Στή δεύτερη ομάδα τών παραστάσεων πού ποικίλλουν τή σύνθεση με 
νέα στοιχεία, ανήκει καί ή τοιχογραφία τής Καισαριανής4 τού ζωγράφου 
'Ιωάννου Ύπατου τοϋ 1682, οπού εικονίζεται ή σαρκοφάγος με τους αγγέ
λους καί τή Μαγδαληνή πού πλησιάζει καί δίπλα το « Μή μοϋ απτού ». Στο 
βάθος έ'να κτίριο με πύργο δίνει δυτικό χαρακτήρα στή σύνθεση, ή οποία 
μας θυμίζει, με τήν απεικόνιση τών δύο γεγονότων, μία τοιχογραφία τού 
'Αγίου 'Ιωάννου τοϋ Λαμπαδιστού στή Λευκωσία τής Κύπρου6, όπου όμως 
ή σκηνή είναι δοσμένη ά'τεχνα καί έ'χει λαϊκό χαρακτήρα· 

Μία άχρονολόγητη σύνθεση πάνω στο θέμα βρίσκεται σε μία εικόνα 
στην 'Αγία Μαγδαληνή τής Μακρυνίτσας 6 (Πίν. 62.3), δπου ό Χριστός 
είκονίζεται στην αριστερή πλευρά τής εικόνας κρατώντας ειλητάριο καί στρέ-

1. Π ρ β λ . ; . C h i t t e n d e n - C h . S e l t m a n , G r e e k Art, Λονδίνο 1946, 

σ. 50, α ρ ι θ . 356, πίν. 94. 

2. Πρβλ. Α. O r l a n d o s , M o n u m e n t s de Chios, 'Αθήναι 1930, πίν. 37ι. 

3. Εύχαρισνώ θερμά τον "Εφορο κ. Π . Λαζαρίδη για τή φωτογραφία καί τίς 

πληροφορίες πού μου έδωσε σχετικά με αυτήν τήν τοιχογραφία. 

4. Πρβλ. Φ. Κ ό ν τ ο γ λ ο υ , Τοιχογραφίαι 'Εκκλησιών τοΰ 'Υμηττού, Α θ ή ν α ι 

1933, σ. 37, πίν. 96. 

5. Φωτογραφία αρχείου Παπαχατζηδάκη. 

6. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μ. Χατζηδάκη για τή φωτογραφία πού μου 

έδωσε. 

Δβλτΐον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, / " 15 



— 226 — 

φοντας πίσω να δη τη Μαγδαληνή. Αύτη, γονατισμένη, με ξέπλεκα μακριά 

μαλλιά, έχει ακουμπήσει το μυροδοχεΐο στα πόδια τοϋ Χρίστου κατά το 

πρότυπο τοΰ Δαμάσκηνου, το όποιο και γενικώτερα ακολουθεί ό ζωγράφος. 

'Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν τα δουλεμένα 

φωτοστέφανο. 

Τρεις Μυροφόρες στο βάθος εικονίζει 

καΐ ή εΙκόνα τοΰ Ίεροσολυμίτη ζωγρά

φου Χάννα πού βρίσκεται στο Βυζαντινό 

Μουσείο1 (Πίν. 62.2). Ή εικόνα φέρει 

υπογραφή, «Χειρ Χά\να» και θα πρέπει 

να έχει ζωγραφηθή στο πρώτο ήμισυ τοΰ 

18ο« αΐώνα2. 

Σαφή επιρροή από τον Δαμασκηνό 

έχει τέλος Ινα βημόθυρο από τον "Αγιο 

"Αθανάσιο τοΰ Μυλοποτάμου στα Κύθη

ρα 8 (είκ. 11). Το ενα φύλλο εικονίζει 

τον Χριστό καί το άλλο τή Μαγδαληνή. 

Στο βάθος, πίσω από τον Χριστό είναι 

ζωγραφισμένα τα 'Ιεροσόλυμα, πίσω αΚό 

τή Μαγλαληνή ό τάφος με έναν άγγελο κ αΙ 

πίσω στο βράχο τρεις σταυροί. Φέρει καί 

επιγραφή, «Δέησις τοϋ δούλου τον Θεον 

Δημητρίου Καρύδη», και θα ζωγραφήθη-

κε δπως τό υπόλοιπο τέμπλο τό 1719*. 

Δυτικές τελείως είναι πρώτα ή τοιχογραφία τοΰ ναοΰ τοΰ Θεολόγου 

τής Αρχιεπισκοπής Λευκωσίας5 πού εικονίζει τον τάφο με τους αγγέλους 

δπως τον είδαμε στον "Αγιο 'Ιωάννη τό Λαμπαδιστή και κάτω τό « Μή μοΰ 

Είκ. 11. Βημόθυρο 
"Εκκλησίας 'Αγ. 'Αθανασίου 

Μυλοποτάμου Κυθήρων. 

1. "Αδημοσίευτη. 'Αριθ. εύρ. 1620. Ευχαριστώ τόν διευθυντή τοϋ Βυζαντινού 
Μουσείου κύριον Μ. Χατζηδάκη για τήν άδεια να περιλάβω τήν εικόνα στην μελέτη 
μου. 'Εδώ ό Χριστός εικονίζεται κανονικά στή δεξιά πλευρά τής εΙκόνας. Πίσω 
άπ' τήν Μαγδαληνή, σέ μικρότερη κλίμακα, οί τρεις Μυροφόροι μέ μυροδοχεϊα καί 
στό βάθος ό τάφος μέ τή σαρκοφάγο και τους δύο αγγέλους. 

2. Βλ. για τή χρονολόγηση τών έργων τοΰ Χάννα Α. Ό ρ λ ά ν δ ο ν, είς Ε.Ε.Β.Σ., 
26, 1956, σ. 341 κ.έξ., αριθ. 5, 6. Βλ. καί σ. 357. 

3. Ευχαριστώ θερμά τον "Εφορο κ. Π. Λαζαρίδη για τήν φωτογραφία καί τις 
πληροφορίες πού μου έδωσε σχετικά μέ τό βημόθυρο. 

4. 'Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε μια μικρή εικόνα, πιστή στον αρχικό τύπο, 
πού βρίσκεται σέ Ιδιωτική συλλογή καί πού τοποθετείται σιό τέλος τοϋ Που - αρχές 
18ο υ αϊ.. 'Επίσης μια παράσταση τοΰ « Μή μοϋ απτού» τοΰ Σπ. Βεντούρα στον "Αγιο 
Νικόλαο Αευκάδος, για τήν οποία δέν μπόρεσα νά βρώ περισσότερες πληροφορίες. 

5. Φωτογραφία αρχείου Παπαχατζηδάκη. 
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απτού » με τον Χριστό κρατώντας το φτυάρι, καθώς και τα « Μή μοϋ 
απτού» τοϋ Μάρκου, ενα συντηρητικώτερο στη Μονή Πετράκη ( 1719) και 
το άλλο, τελείως διαφορετικό, στη Φανερωμένη της Σαλαμίνας ( 1735) \ "Ολα 
είναι συνθέσεις χωρίς Ιδιαίτερη σημασία, πού τίς αναφέρουμε μόνο για να 
φανή πώς το θέμα δεν παΰει να εικονίζεται καί στους τελευταίους χρόνους 
της μεταβυζαντινής τέχνης. 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ - ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

1. Περί των συνθέσεων αυτών βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα της Θρη 
σκευτικής Ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 287. 
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S U M M A R Y 

T H E « N O L I M E T A N G E R E » 
IN BYZANTINE AND P O S T · BYZANTINE P A I N T I N G 

(PI. 61-66). 

The scene of « Noli me Tangere » presents the apparition of Jesus 
to Mary Magdalene after the Resurrection, as described in St. John, 
2θ, n - 1 8 , and, in lesser detail, in St. Marc, 16, 9- 11. 

In the usual representation Christ is standing on the right, tend
ing his right hand towards Mary, who reaches to grasp it, but halts 
reluctantly in compliance to his words «touch me not». We practic
ally always find the empty tomb, sometimes inside the garden in 
which the scene takes place, guarded by two angels, later hewn out 
of the rocky mountainside in the background. 

The « Noli me Tangere » is hardly ever to be found before the 
12th century, while other scenes from the Cycle of the Resurrection, 
as for example the apparition of Jesus to both « Mary Magdalene and 
the other Mary» (St. Matthew, 28, 1-10) are fairly frequent. 

I t can be stated that until the 16th century the scene of « Noli 
me Tangere » is not presented according to some specifically laid - down 
type, as happens with so many other scenes in byzantine painting. 
Inspiration for the representation is drawn alternatively from various 
similar or relative scenes which had been familiar and more frequently 
encountered in early byzantine iconography. Thus, in Par. 74 (fig. 1) 
it is reminiscent of the scene of the apparition to both Mary Magdalene 
and the other Mary as known from older works, e.g. Par. 510. The 
same scene is used as a prototype to the « Noli me Tangere » of the 
Exultet Bibl. Mazarine 364 (fig. 3). In both these cases it is repro
duced with the omission of the one woman. Alternatively, in the 
Exultets Vat. Barb. Lat. 592 and Brit. Mus. Add. 30337 ( fig. 4 ) the 
posture of Christ has a direct counterpart in the scene of the Anastassis 
( Descent into Hell ) as found in Monreale, Nea Moni of Chios ( fig. 5 ) 
and Hossios Loukas. 

Later, in Serbian frescoes (Staro- Nagoricmo (fig. 6), Graaanica), 
the « Noli me Tangere » has strong iconographie connections to the 
Apparition to the Holy Women in Chilandarion ( fig. 7 ) and St. Nicho
las Orphanos in Thessaloniki (PI. 61.2). Contrarily at Decani (fig. 8) 
the figures of Christ and Mary Magdalene can be closely correlated to 
those of the Miracle of the Woman with the Issue of Blood in the 
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manuscript Par. 54 (fig. 9). The same scene from the mosaics in the 
church of St. Saviour in Chora may have been used as a prototype for 
the « Noli me Tangere » by Theophan the Greek in Volotovo ( fig. 10 ). 

From the early 16th century onwards the scene seems to be paint
ed more and more after a specific pattern. This is evident from a 
series of paintings dated within this period and characterized by strong 
western infuences, e.g. two icons of the Ermitage Collection in Lenin
grad (PI. 62.1 and 63.2), another in the Byzantine Museum in Athens 
(no. 1635, PI. 63.1), and a fresco in a church at Thari in Rhodes 
(PI. 64-1). Its final form, however, is given to it by masters of the 
Cretan school in paintings of the Athos and Meteora monasteries 
( the Dionysiou Monastery of Athos, 1547, the Monastery of the Trans
figuration, Meteora, 1552 (PI. 61.1 ), and the Dochiariou Monastery 
of Athos, 1568). These frescoes keep in style and composition the 
characteristics of the Cretan school, i.e. absence of all narrative 
elements, balance in composition, and adherence to the older byzan
tine patterns, as seen in the posture of Christ, the rugged mountainous 
background, the sarcophagos. Discretely, a number of western ele
ments is now introduced, among others Christ's raised hand as a 
remnant of western representations where he is holding the cross, the 
wound of the lance in Christ's side, the bare - headed Magdalene and 
the richer drapery of her mantle. 

The « Noli me Tangere » now becomes fairly popular and is found 
repeatedly in post - byzantine iconography, sometimes represented by 
important paintings, such as the icon by Michael Damascenos ( PI. 64.2) 
in St. Minas in Crete ; there the type of Athos is not followed strictly, 
however, insofar as more western elements are utilized for the figure 
of Mary Magdalene, while the background is animated with various 
secondary scenes. 

Outstanding examples of faithful adherence to the Athos type 
from the end of the 16th century are an icon of the Hellenic Institute 
in Venice, the center of a triptych in the Benaki Museum ( PI. 65.2 ), 
and another icon from Zante (PI. 65.1 ), destroyed by fire following 
the earthquake of 1953. These compositions are suffused by a deep 
religious feeling, as well as a feeling of classical balance and austerity, 
while retaining at the same time profound human warmth. 

From the beginning of the 17th century, in the icons of Lambar-
dos in Dudrovnic, one in the Orthodox Patriarchate of Jerusalem 
( PI. 66.1 ), in yet another from the Schiff Collection in Pisa, and finally 
in one by Emmanuel Tzane ( PI. 66.2 ) in the Antivouniotissa Church 
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in Corfu, begins a stylization, with a touch of added pathos in the 
expressions, to which the diminishing refinement and elegance of the 
forms can be ascribed. 

The « Noli me Tangere » continues to be painted until the 18th 
century, sometimes faithful to the Athos type ( frescoes of Pyrghi in 
Chios, and of Mavrilo), sometimes with obvious western affiliations 
(frescoes of the Theologos Church in Nicosia, by the painter Markos 
in the Moni Petraki in Athens, and the Phaneromeni in Salamis). 
Finally, we must mention a large number of works embellished with 
various elements, borrowed even from Damascenos : frescoes from Kai-
sariani and St. John Lambadist in Nicosia, an icon in Makrynitsa 
(PI. 62.3), another by the painter Hanna in the Byzantine Museum 
in Athens (PI. 62.2), and an iconostasis wooden door (fig. 11) from 
Kythera. 

AIMILIA K A L U G A - YEROULANOU 
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