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Η ζωγραφική στην Πόλη μετά την Άλωση

Μανόλης  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 5 (1969), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Δημητρίου Ευαγγελίδη (1888-1959)• Σελ. 186
ΑΘΗΝΑ  1969



Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 

Σέ εκτενή μελέτη για μια εικόνα τοϋ Άγ. Ευσταθίου στην Σαλα

μίνα (Δ. Πάλλας, εις Χαριστήριον Ά . 'Ορλάνδου, τ. Γ', 1966, σ. 328 - 369, 

πίν. XCIII - CXI), διατυπώνεται συμπερασματικά ή απορία πώς δεν έτέ-

θηκε ώς τα τώρα το ερώτημα για τη ζωγραφική της Κωνσταντινούπολης 

μετά την "Αλωση. Ή απορία προκύπτει από την πεποίθηση τοϋ σ. ότι 

μέ τήν μελέτη του αυτή Ιχνεύουμε την ύπαρξη ενός αξιόλογου ζωγραφικού 

εργαστηρίου τοϋ 16ου - Που αι. στην καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής της 

ορθοδοξίας. Είναι αδιανόητο το να μην υπήρχε (σ. 369). Ή ίχνευση 

συνίσταται στην διαπίστωση ότι ή ανάγλυφη διακόσμηση του κάμπου 

τής εικόνας τοϋ Άγ. Ευσταθίου έχει κάποια συγγένεια μέ τήν διακό

σμηση μιας εικόνας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ακαθόριστης κατα

γωγής 1. Επίσης ό φωτοστέφανος τοϋ Άγ. Ευσταθίου μέ εκτυπους κυκλί-

σκους, βρίσκεται απαράλλαχτος σέ μια εικόνα Σταυρώσεως στην Πριγκι-

πόνησο, πού είναι επίσης ακαθόριστης καταγωγής 2. 

Τόσο αδύνατα εσωτερικά (δηλ. εξωτερικά) στοιχεία — συνηθισμένα 

άλλωστε σέ άλλες περιοχές πού δέν μνημονεύονται — δέν επιτρέπουν να 

ξεκινήσει 'έστω καί Ιχνηλασία κωνσταντινουπολίτικου εργαστηρίου και 

πολύ περισσότερο ν' άποδοθή σ' αυτό μια αξιόλογη εικόνα. Έξαλλου, 

έρευνα σέ πραγματικά εσωτερικά στοιχεία, δπως θα ήταν ή τεχνοτρο-

πική σύγκριση μέ μια τουλάχιστον εικόνα πού να προέρχεται αναμφι

σβήτητα από τήν Πόλη, δέν έγινε καί τοϋτο οφείλεται στή σιωπηρή βε

βαιότητα ότι ούτε μια παρόμοια εικόνα δέν είναι ώς τώρα γνωστή. Μπο-

ροΰμε να προσθέσουμε έδω ότι ή άγνοια αυτή δέν είναι τυχαία. Συμπί

πτει μέ τήν σαφέστατης σημασίας διαπίστωση πού κάνομε ερευνώντας 

τις εννέα εκατοντάδες ονομάτων Ελλήνων ζωγράφων μετά τήν Άλωση, 

γνωστών ώς τώρα άπό μνημεία καί αρχειακά στοιχεία : ούτε ëva όνομα 

δέν ανήκει σέ ζωγράφο οχι μόνο εργαζόμενο άλλα ούτε καν καταγόμενο 

άπό τήν Πόλη. Άλλωστε τό φαινόμενο εϊναι γενικώτερο. Θρησκευτική 

ζωγραφική δέν φαίνεται νά καλλιεργείται σέ καμμιά άπό τις μεγάλες πόλεις 

όπου ζούσε ό τουρκοκρατούμενος Ελληνισμός : Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, 

Γιάννενα. Θα ήταν αδιανόητο νά έκανε εξαίρεση ή Πόλη. 

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ι. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Κειμήλια τοϋ ΟΙκουμενικοδ Πατριαρχείου, έν 'Αθήναις 
1938, σ. 28, πίν. 15: έκεϊ χρονολογείται ή εΐκόνα στον 16ον αιώνα, χωρίς άλλη ένδειξη. 

2. D.Τ. R i c e , Byzantinische Kunst, Μόναχο 1964, είκ. 349. Σωστά λέει ό Πάλ
λας ότι δέν είναι κρητικής σχολής, άλλα τίποτε δέν δείχνει προέλευση από τήν Πόλη. 
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