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Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της
Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56)

Αικατερίνη ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ

Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969)• Σελ. 169-179
ΑΘΗΝΑ 1972

Η ΤΥΧΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (Laurent. LXXIV, 7)*
(ΠΙΝ. 53-56)
Γνωρίζουμε ö u οί ουμανιστές και οί καλλιτέχνες της 'Αναγέννησης
διαχώριζαν τήν εποχή τους, καθώς και τήν αρχαιότητα, άπό τους «σκοτει
νούς» μεσαιωνικούς χρόνους. Ή 'Ιταλία ήταν δεκτική στα διδάγματα της αρ
χαιότητας και οί αντιλήψεις των 'Ιταλών σχετικά μέ αισθητικά θέματα έδει
χναν συνειδητή στροφή προς τα αρχαία πρότυπα. 'Αντίθετα, ό συντηρητι
σμός της θρησκευτικής μεσαιωνικής τέχνης, δηλαδή ή επανάληψη των τύ
πων, τής τεχνικής και των μορφών είχε τελείως παρεξηγηθή και υπήρξε ό
στόχος τών επικρίσεων τους. Παράδειγμα, ό γνωστός γλύπτης τοϋ Quat
trocento, Lorenzo Ghiberti, στα «Commentano,» του, παραδέχετα' και θαυ
μάζει τήν τελειότητα και υπεροχή τής αρχαίας ελληνικής τέχνης, ενώ
χαρακτηρίζει τή βυζαντινή ζωγραφική σαν «αδέξια» '. Τον επόμενο
αιώνα ό Ραφαήλ στο περίφημο γράμμα του προς τον πάπα Λέοντα Γ (1519),
υποστηρίζει ότι ή τέχνη είχε χειροτερέψει σημαντικά τήν εποχή του με
σαίωνα σέ πολλές χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα. Ή χώρα αυτή παλαιό
τερα έδωσε στην ανθρωπότητα τους τελειότερους καλλιτέχνες, ένώ τον
καιρό τοϋ μεσαίωνα ή ζωγραφική, ή γλυπτική και ή αρχιτεκτονική έχασαν
τήν αξία τους : (( ma si distendesse
anchora in Grecia, dove già furono
gli inventori e gli perfetti maestri di tutte Farti, onde anchor là naque
una maniera di pittura e di scultura et architectura pessima e di niuno
valore . . . » * .
Οί γνώμες αυτές τών δύο καλλιτεχνών δέν πρέπει νά μας ξαφνιάσουν,
εάν λάβουμε ύπ' οψη μας τους κανόνες τής φυσιοκρατικής αισθητικής τής
* Ή μελέτη αυτή βασίζεται κυρίως σέ ενα κεφάλαιο τής ανέκδοτης διπλωματι
κής διατριβής μου (Master of Arts), τήν οποία παρουσίασα στο Courtaiild Institute
of Art τοϋ Πανεπιστημίου του Λονδίνου .ό 1969. Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. J. Hirst
γιά τήν πολύτιμη βοήθεια του.
1. Βλ. J. v o n S c h l o s s e r , Lorenzo Ghiberti Denkwürdigkeiten, I Commentarli, 2 τ., Berlin 1912 και Ε. G. H o l t , A documentary history of Art, τ. I. New
York 1957, σ. 153.
2. V. G o l z i o , Raffaello nei documenti, nelle testimonianze dei contemporanei
e nella letteratura del suo secolo, Città del Vaticano 1936, a. 86.
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'Αναγέννησης, οί όποιοι ήσαν τελείως διαφορετικοί από τους βυζαντινούς.
"Οπως γνωρίζομε, ό ολοφάνερος θαυμασμός των Δυτικών και ιδιαίτερα των
'Ιταλών γιά τήν αρχαία ελληνική τέχνη ήταν κυρίως αποτέλεσμα των δια
φόρων ανασκαφών κλασσικών (δηλ. ρωμαϊκών) μνημείων πού έγιναν τον
15ο-16ο αιώνα. Ή συστηματική προσπάθεια για τήν ανακάλυψη του αρχαίου
κόσμου, οδήγησε τους Δυτικούς στην αυστηρή σύγκριση ανάμεσα στην
καλλιτεχνική παραγωγή του μεσαίωνα και στα καλλιτεχνικά επιτεύγματα
της αρχαιότητας. Τό αποτέλεσμα ήταν μια σύγχυση και παρανόηση τού
μεσαιωνικού πνεύματος και ιδίως της τέχνης. Παρ' όλα αυτά, οί βυζαντινοί
θησαυροί δέν έλειπαν από τις ιδιωτικές συλλογές τον 15ο και 16ο αιώνα.
"Ενας ενθουσιώδης συλλέκτης βυζαντινής τέχνης ήταν και ό καρδινάλιος
Pietro Barbo (αργότερα πάπας Παύλος Β') '. Ή πλούσια συλλογή του
μπορούσε να συναγωνισθή τις γνωστές συλλογές τών Μεδίκων ή ακόμα
και τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίωνα '.
Είναι γνωστό ότι μετά τήν "Αλωση της Κωνσταντινούπολης ή βυζαν
τινή τέχνη (καλούμενη μεταβυζαντινή) επηρεάσθηκε σημαντικά από τήν
τέχνη της Δύσης, κυρίως άπό χαλκογραφίες. "Εχει αποδειχθεί ότι ό ζωγράφος
Θεοφάνης Στρελίτζας εμπνεύστηκε άπό τή Σφαγή τών νηπίων, χαλκογρα
φία τοΰ Marcantonio Raimondi, όταν ζωγράφιζε στά 1535 τό Καθολικό της
της Μονής Ααύρας στον "Αθωνα. Τό παράδειγμα του ακολούθησε ό Φράγκος Κατελάνος στή Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων τό 1548 '. 'Αργότερα ό Μι
χαήλ Δαμασκηνός επηρεάσθηκε άπό άλλη χαλκογραφία του Raimondi, τον
Μυστικό Δείπνο '. Μέ αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μιά καινούργια
εικονογραφική παράδοση, εμπνευσμένη άπό τήν δυτική τέχνη. Γνωρί
ζοντας λοιπόν δλα αυτά είναι φυσικό να συμπεράνομε ότι ή βυζαντινή τέχνη
όχι μόνο έπαψε να άσκή επιρροή στή Δύση, άλλα αντίθετα δέχεται φανερές
επιρροές άπό αυτήν.
3· Βλ. E. M u n t z , Les Arts à la cour des Papes, Paul II (1464-71), μέρος II,
Paris 1879, σ. 135 κ.έ.
4. E. M ü n t z, ô. π., σ. 143 και 298, σημ. 3. Ό ϊδιος ό Βησσαρίων αποκάλυψε τον
πλούτο της συλλογής του στή διαθήκη του. Μετά τό θάνατο του ό Λαυρέντιος τών Μεδί
κων αγόρασε τό μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του (βλ. R. Weiss, The study of
ancient numismatics during the Renaissance, The Numismatic Chronicle, τ. 8, 1968,
σ. 179).
5. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα
της θρησκευτικής
ζωγραφικής
μετά
τήν
"Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, είκ. 31.
6. Βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Ή Κρητική ζωγραφική και ή Ι τ α λ ι κ ή χαλκογραφία.
Κρητικά Χρονικά, τ. 1, 1947, σ. 27-46 γιά τόν Θεοφάνη, τον Δαμασκηνό και γιά άλλες
παρόμοιες επιρροές. 'Επίσης ένας άλλος ζωγράφος της 'Αναγέννησης, ό Giovanni Bellini
επηρέασε τόν Θεοφάνη βλ. Μ. C h a t z i d a k i s, Recherches sur lepeintre Γ ι ; >
phane le Cretois, D.O.Pap., nos. 23-24, 1969-70, σ. 331-2.
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"Ενα όμως βυζαντινό χειρόγραφο τοΰ 10ου αιώνα αποτελεί ϊσως μονα
δική εξαίρεση, γιατί απέκτησε ιδιαίτερη σπουδαιότητα τον 16ο αιώνα στή
Ρώμη και στο Παρίσι. Πρόκειται, για ενα ιατρικό βυζαντινό εικονογραφη
μένο χειρόγραφο [Laurent. LXXIV, 7(A)], πού στάθηκε ή πηγή για τή συγ
γραφή και εικονογράφηση τριών άλλων χειρογράφων, ενός λατινικού [Pa
ris, hat. 6866 (E')} και δύο ελληνικών [Paris. Grace. 2247 (ΣΤ') και
Paris Graec. 2248 (Δ')}''. Τέλος, ή λατινική μετάφραση του ελληνικού
κειμένου εκδόθηκε εικονογραφημένη στο Παρίσι τό 1544 μέ τον τίτλο
((De Chirurgia e Graeco in Latinum conversa interprete . . . » (πίν. 54, 2).
Τό βυζαντινό χειρόγραφο περιέχει εικονογραφημένα ιατρικά συγγράμ
ματα τοΰ βυζαντινού γιατρού Νικήτα 8 . Δύο άπό αυτά, τό δοκίμιο τοΰ Απολ
λώνιου άπό τό Κίτιο της Κύπρου (1ος αϊ. π.Χ.) ((Περί "Αρθρων» και τοΰ
Σορανοΰ άπό τήν "Εφεσο (2ος αϊ. π.Χ.) ((Περί Επιδέσμων» είναι είκονο-

7. Προβαίνω σέ σχηματική παράσταση τής εξάρτησης των χειρογράφων μεταξύ τους
και παραθέτω τά στοιχεία τοϋ κάθε χειρογράφου. Περιγραφή τοο καθενός θά γίνη στις
επόμενες σελίδες :
Α'
Β'

Γ'

\

/
Δ'

*
Ε'

\
ΣΤ'

Α' = Laurent. LXXIV, 7 βυζαντινό χειρόγραφο του 10ου αιώνα, ή συλλογή συγγραμ
μάτων του γιατρού Νικήτα (άρ. 112 στο «Index Librorum» τοο καρδιναλίου Ridolfi).
Β' = 'Αντίγραφο τοϋ κειμένου του Α', επιμελημένο άπό τον 'Ιανό Λάσκαρι (άρ. 113
στή συλλογή του Ridolfi και τό κείμενο τοϋ Paris. Graec. 2248), πριν τό 1534.
Γ' = Σχέδια τοΰ 'Ιωάννου Σαντοριναίου, βασισμένα στις βυζαντινές παραστάσεις
τοϋ Α' (άρ. 114 στή συλλογή τοϋ Ridolfi και ή εικονογράφηση τοϋ Paris. Greac. 2248),
πριν τό 1534.
Δ' = Β' -f Γ' Paris. Graec. 2248.
E' = Paris. Lai. 6866. μετάφραση τοϋ A' στά λατινικά, περιέχει σχέδια τά περισ
σότερα εκτελεσμένα άπό τον 'Ιταλό ζωγράφο Francesco Salviati (e. 1541).
ΣΤ' = Paris. Graec. 2247, κείμενο ίδιο μέ τοϋ Β', τά σχέδια εκτελεσμένα κυρίως από
τό μαθητή τοϋ Salviati (e. 1541).
8. Περιγραφή τοϋ χειρογράφου βρίσκομε στον Α. Μ. Β a n d i n i, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Laurentianae, τ. Ili, Florentiae 1764-70, στήλη 53 κ.έ., στον
Η. S c h ö n e , Apollonius von Kitium, Leipzig 1896, W. B r o c k b a n k , The man who
was Vidius, Annals of the Royal College of Surgeons of England, τ. 19. άρ. 5, 1956, σ.
270 και τελευταία «'Η Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή», 'Ενάτη εκθεσις ύπό τήν αιγί
δα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, Ζάππειον Μέγαρον, 'Αθήναι 1964, σ. 300, άρ. 362.
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γραφημένα μέ πενήντα εξη μικρογραφίες. Αυτές παριστάνουν συνήθως
φάσεις εγχειρήσεων της αρχαίας ελληνικής ιατρικής και τρόπους αντιμε
τώπισης έξαρθρωμάτων καί καταγμάτων. Στις περισσότερες εικόνες, εκτός
άπα τον άρρωστο εικονίζεται καί ό γιατρός μέ τό βοηθό του (πίν. 53,1). Κα
θώς πολλά στοιχεία μαρτυρούν, τό χειρόγραφο αντιγράφτηκε από κάποιο
αρχαίο πρότυπο, πού μας αποκαλύπτει τήν 'Ιπποκρατική παράδοση τής
χειρουργικής, όπως αυτή διασώθηκε δια μέσου των βυζαντινών χρόνων καί
αυτή είναι ή κυριώτερη σημασία του ώς προς τήν προέλευση του. Ξέρομε
ότι ό περίφημος "Ελληνας λόγιος 'Ιανός Λάσκαρις αγόρασε τό χειρόγραφο
στις 3 'Απριλίου του 1492 στο 'Ηράκλειο Κρήτης για λογαριασμό τοΰ Λαυ
9
ρεντίου τών Μεδίκων . Τό αναφέρει ό 'ίδιος σέ ενα επίγραμμα του (στίχος
21) πού βρίσκεται στην αρχή του Paris. Graec. 2248 (Δ') : (('Ελλάδος ες δ'
alav Λαυρέντιος ήνικ' επεμψεν». Προηγουμένως εϊχεν επαινέσει τον γιατρό
ι0
Νικήτα (στίχος 15) «"Αλλ' δ γε Νικήτας σοφίης πρόμος» .
'Αργότερα, άγνωστο πότε, τό χειρόγραφο τών συγγραμμάτων τοΰ Νι
κήτα μεταφέρθηκε άπό τή συλλογή τών Μεδίκων στή συλλογή τοΰ καρδι
ναλίου Ridolfi, καταχωρισμένο μέ τον αριθμό 112 (βλ. Paris. Graec. 3074,
Index Librorum Rm Dm Nikolas Cardinalis Rodulphi, φ. 17r ) " . Τελικά
όμως μετά τό θάνατο τοΰ Καρδιναλίου ξαναβρήκε τή θέση του στή συλ
λογή τών Μεδίκων. Σήμερα φυλάγεται στή Biblioteca Laurenziana τής
Φλωρεντίας.
Στο «Index Librorum» τοΰ Ridolfi βρίσκονται δύο ακόμα χειρόγραφα
(άρ. 113, 114= Β', Γ') πού σχετίζονται μέ τή συλλογή συγγραμμάτων τοϋ
Νικήτα (άρ. 112 = Α'). Τό ενα άπό αυτά (άρ. 113 = Α') είναι ενα αντίγραφο
τοΰ βυζαντινοΰ χειρογράφου, πού επιμελήθηκε ό Λάσκαρις το 1534, πριν
άπό τό θάνατο του ". Ό "Ελληνας λόγιος στο αντίγραφο του αυτό συμπλή
ρωσε τά διάφορα μέρη τοΰ παληοΰ χειρογράφου πού είχαν καταστραφεί.
Τήν γραφή τοΰ αντιγράφου τοΰ Λάσκαρι ανέλαβε ό Γεώργιος Βάλσαμος ",
προστατευόμενος τοΰ δασκάλου άπό τον 'Οκτώβριο τοΰ 1531 " .
9. E m i l e L e g r a n d , Bibliographie Hellénique . . . aux XVe et XVIe siècles,
τ. II, Paris 1885, σ. 325. 'Αξίζει νά σημειωθή ότι δέν αγοράστηκε από τον Κωνσταν
τίνο Λάσκαρι, όπως λανθασμένα αναφέρεται στον κατάλογο τής έκθεσης «ΉΒυζαντινή
Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή», ο.π., σ. 300.
10. Το επίγραμμα δημοσιεύθηκε άπό τον É. L e g r a n d , ο.π., τ. III, σ. 412.
11. Παραμένει άγνωστη ακόμα ή χρονολογία καί ή αιτία τής μεταφοράς τοϋ χειρο
γράφου.
12. Η. S c h ö n e , ο.π., σ. XVII.
13. Ό άρ. 113 περιέχει τήν σχετική πληροφορία τής γραφής τοϋ χειρογράφου.
14. Για τόν Γ. Βάλσαμο βλ. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 'Αρσενίου Μονεμβασίας τοϋ
'Αποστόλη έπιστολαί ανέκδοτοι, Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου, τ. 8-9, 1958-9,
σ. 12, επιστολή 9.
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Το δεύτερο χειρόγραφο (αρ. 114 = Γ') περιέχει σειρά σχεδίων μέ τον
τίτλο : ((τα διαγράμματα των προγεγραμμένων χειρουργικών πραγματειών
διαγεγραμμένα παρά 'Ιωάννου τοΰ Σαντοριναίου». 'Αργότερα τα δύο χειρό
γραφα (Β', Γ') ενώθηκαν και σήμερα παρουσιάζονται μέ ενα αριθμό Paris.
Graec. 2248 (Δ').
Ό Ιωάννης ό Σαντοριναΐος (ό υπεύθυνος των σχεδίων) ήταν γιατρός
καί καταγόταν από τή Ρόδο, δέν γνωρίζομε δμως πολλά γι' αυτόν. Τα ερα
σιτεχνικά σχέδια του (πίν. 53,2) " είναι σχηματικά καί κάπως αδέξια, χωρίς
καλλιτεχνικές αξιώσεις. "Αλλωστε ό ϊδιος ό δημιουργός των σχεδίων αυτών
ασφαλώς δέν απέβλεπε στην καλλιτεχνική τους αξία. Μοναδικός σκοπός
του Σαντοριναίου ήταν να άναπαραστήση απλοποιημένο το βυζαντινό πρό
τυπο του (πίν. 53,1). Για τή βέβαιη απόδοση της εκτέλεσης τών σχεδίων στο
γιατρό, δέν θα έπρεπε νά είχε δημιουργηθή σύγχυση ανάμεσα στους παλαιό
τερους συγγραφείς, εφόσον ό ίδιος ό Αάσκαρις επαινεί τον Σαντοριναΐο γιά
τα σχέδια του : "
«Ιωάννου του Αασκάρεως
Εις Ίωάννην τον Σαντορινον τον Ρόδιον
Τίς τάδ' άκεςορίης διαγράμματα δηρον άμαυρά
αύθις εθηκε φανά πράπισι πευκαλίμης ;
Έκ θήρης μεν άνωθεν επήλυδες ες Ρόδον ίρήν
Σαντορινοϋ πρόγονοι, τών κλέος ευρύ πέλεν
καυτός αριςος άνήρ, κούδ' εν λογ'ιοις άγέραςος
μοϋνος άνιχνεύσας θήραμα κοσμοφελές,
βάθρα, βρόχους, τονίων επιδέσμων σχήματ ετευξεν
πάγχρης, ίσοθέω πατρι χαριζόμενος».
'Από τό παραπάνω επίγραμμα διαπιστώθηκε ότι ό Σαντοριναΐος σχη
ματοποίησε καί έκανε περισσότερο κατανοητά τά βυζαντινά πρότυπα του.
Πρόσθεσε ακόμα καί άλλα σχέδια επιδέσμων, πού δέν τά συναντάμε στό
βυζαντινό πρότυπο. Τά σχέδια αυτά αφιερώθηκαν στον Πάπα (((Ίσοθέω
πατρι χαριζόμενος»), ό όποιος πρέπει νά είναι ό Κλήμης Ζ'.

15. Μερικά δημοσιεύθηκαν από τόν C E . K e l l e t , Santorinos of Rhodes and the
illustrations to the Chirurgia of Vidus Vidius, διάλεξη, Μάιος 1959 (χ.τ.).
16. É. L e g r a n d , ο.π., τ. III. σ. 410. Σχετικά μέ τή θέση του επιγράμματος στο
φύλλο 12 r , ό συγγραφέας θά πρέπη νά έννοη ότι βρίσκεται στο Paris. Graec. 2248 (Δ')
καί οχι στό Paris. Graec. 2247 (ΣΤ'), διότι αναφέρει τά «αδέξια» σχέδια του Σαντοριναίου
πού βρίσκονται στο χειρόγραφο Paris. Graec. 2248.
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Επομένως μπορούμε νά χρονολογήσομε τα σχέδια πριν το 1534, το
έτος του θανάτου του Πάπα.
<(Νϋν όε πατήρ Κλήμης ξννήν θέτο
και κατένενσεν Ιητρών τέχνην
σών εμεν ώς το πάρος». ' '
Υποθέτω ότι ό Κλήμης Ζ' είχε προγραμματίσει μιά μελλοντική έκδο
ση τοϋ βυζαντινού κειμένου πού ή προετοιμασία της διακόπηκε μέ τον θά
νατο του. Διαφορετικά, πως άλλοιώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τήν έκ
φραση του επιγράμματος «ξννήν θέτο» ; Έάν δεχθούμε αυτή τήν άποψη,
τότε θα ήταν επόμενο νά υποστηρίξουμε ότι και τα σχέδια του Σαντοριναίου
έγιναν μέ σκοπό νά συνοδεύσουν τήν έκδοση τοΰ κειμένου. Ό συνδυασμός
αυτός τοΰ κειμένου μέ τις παραστάσεις πραγματοποιήθηκε αργότερα άπό
τον Vidus Vidius στην εκδοσή του «De Chirurgia», τήν οποία αφιέρωσε
στον Φραγκίσκο Α' τό 1544.
Ό φλωρεντινός γιατρός Vidus Vidius ανέλαβε τή μετάφραση του βυ
ζαντινού χειρογράφου (Α') στα λατινικά, μέ τήν παρότρυνση, επίβλεψη καί
παρακολούθηση τοΰ καρδιναλίου Ridolfi. Ή τελειωμένη έκδοση (πίν. 54,2)
έκτος άπό τό κείμενο περιέχει ιατρικά σχόλια τοΰ Vidius, αναφορές στο
βυζαντινό ελληνικό χειρόγραφο καί στή συμβολή τοΰ Καρδιναλίου " . Ή
εικονογράφηση έγινε στή Γαλλία μέ ξυλογραφίες (πίν. 54, 1) βασισμένες
όπως θα δοΰμε σέ σχέδια Ίταλοΰ ζωγράφου (πίν. 55,1) πού περιέχονται στο
Paris. Lat. 6866 (Ε') τό όποιο αναφέραμε στην αρχή.
Τό λατινικό χειρόγραφο (Ε') περιέχει τό ίδιο κείμενο μέ τό ελληνικό
Paris. Graec. 2247 (ΣΤ'). Τό δεύτερο είναι όμοιο μέ τό αντίγραφο τοΰ Λάσκαρι (Β'). Τό κείμενο καί των δύο (Ε' καί Σ Τ ) γράφτηκε από τον Christo
pher Auer, τον καλλιγράφο τοΰ Georges d' Armagnac, πρεσβευτοΰ τοΰ βα
σιλιά Φραγκίσκου Α' στή Ρώμη ' 9 . Ά π ό άποψη περιεχομένου οί εικόνες
των δύο χειρογράφων είναι όμοιες, διαφέρουν όμως σέ καλλιτεχνική ποιό
τητα. Τα περισσότερα σχέδια στο λατινικό (Ε') αποδίδονται στον 'Ιταλό

17. Στίχοι 29-30 στο Paris. Graec. 2248 (Δ), γιά τό όποιο έγινε λόγος στην αρχή
(βλ. σημ. 10).
18. V i d u s V i d i u s ,
Chirurgia e Graeco in Latinum conversa, Vido Vidio Fio
rentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidii commentarli, Paris 1544, σ. i i i : «Grae
cum otlam volumen quod Cardinalis Rodulphus
consensu omnium in Italia
summus
literarum patronus ad te missit . . . ».
19. L. D e 1 i s 1 e, Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Imperiale,
τ. I,
Paris 1868, σ. 154 καί Η. Ο m ο n t, Collection des Chirurgiens Grecs avec dessins
attribués au Primatice, Paris 1908, σ. 7, σημ. 2.
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ζωγράφο Francesco Salviati (πίν. 55,1)"Αν παραβάλομε ενα αυθεντικό σχέδιο
τοϋ Salviati (Gernsheim 10703, Uffizi) (πίν. 56,3) μέ ενα σχέδιο του λατινικού
χειρογράφου (πίν. 56,4), γίνεται πιο καθαρή αύτη ή διαπίστωση. Φυσιογνωμικά και τα δύο πρόσωπα ανήκουν στον 'ίδιο τύπο. Παρατηρούμε ακόμη
ομοιότητες και στενή συγγένεια στην εκτέλεση και στην τεχνοτροπία τους.
"Οταν εξετάσουμε κατόπιν ενα σχέδιο τοϋ ελληνικού χειρογράφου (πίν.
55,2) σέ παραβολή μέ τό αντίστοιχο του λατινικού (πίν. 55, 1), παρατηρούμε
ποιοτικές διαφορές. "Υστερα από εκτενέστερη ανάλυση τών σχεδίων κα
ταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα σχέδια τοΰ Francesco Salviati (πίν. 55,1)
χαρακτηρίζονται άπό ευχέρεια και σταθερότητα. 'Αντίθετα, τά περισ
σότερα σχέδια τοΰ άλλου χειρογράφου (πίν. 55,2) υστερούν σέ εσω
τερική δύναμη και σταθερότητα. Ό δημιουργός τών τελευταίων θα πρέπη
να είναι ό βοηθός τοΰ Salviati. Υπάρχουν όμως και μερικά αυθεντικά
σχέδια τοΰ Salviati πού παραδόξως λείπουν από τό λατινικό χειρόγραφο *".
Τό ιδιαίτερο γνώρισμα της τεχνοτροπίας τοΰ βοηθού φαίνεται καθαρά
στην απόδοση τών φωτοσκιάσεων, όπου χρησιμοποιεί έντονες πινελιές
(wash). Ά π ό τις αναλύσεις καί παρατηρήσεις αυτές μπορούμε νά διαπι
στώσουμε και νά εκτιμήσουμε τήν υπεροχή τοΰ διδασκάλου ώς προς τον
μαθητή του " .
Οί παλαιότεροι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τα σχέδια είχαν φιλοτε
χνηθεί από ενα μόνο ζωγράφο, τον Francesco Primaticio i 2 . Τό λάθος αυτό
είχε δημιουγηθεΐ άπό τήν παρανόηση τοΰ παρακάτω κειμένου (Paris.
Lat. 6866, φ. 305r ):((...
quantum laboris susceperim, quantum exhauserim, praeter complures alios, testis mihis est Johannes Santorineus Rhodius, et ipse reverendissimi cardinalis mei familiaris ; testis etiam Franci-

20. Ό καθηγητής J. H i r s t ασχολήθηκε μέ τήν συμβολή τοϋ Francesco Salviati
στά χειρόγραφα αυτά καί είχε τήν ευγένεια νά μου ανακοίνωση τα αποτελέσματα της
ερευνάς του πριν ή μελέτη του έκδοθή (βλ. J. H i r s t , Salviati, illustrateur de
Videus, Vidius Revue de Γ Art, άρ.6, 1969, σ. 19-29).Ό συγγραφεύς ασχολήθηκε, σ° αυτή
τή μελέτη του ελάχιστα μέ τον Σαντοριναίο καί υποτίμησε τελείως τή συμμετοχή του.
'Αντίθετα, στή δική μου μελέτη, θά προσπαθήσω νά αναπτύξω τή σπουδαιότητα τής συμ
μετοχής τοϋ "Ελληνα γιατρού. 'Αξίζει νά παρατεθή μία παρατήρηση τοΰ J. H i r s t ότι
τά φύλλα 213r , 219» καί 220ν τοϋ Paris. Graec. 2247 ( Σ Τ ) 8Îvat αυθεντικά τοΰ Salviati
καί λείπουν άπό τό λατινικό χειρόγραφο ( Ε ) .
21. Σχετικά μέ τή χρονολόγηση τών χειρογράφων, ό J. H i r s t έπρότεινε τό έτος
1539 γιά τή συγγραφή τους καί τό έτος 1541 για τά σχέδια τοΰ Salviati. 'Επομένως θά πρέ
πη νά έγιναν ύστερα άπό τήν επιστροφή τοΰ ζωγράφου άπό τό ταξίδι του στή Βενετία.
22. Η. Ο m ο n t, ο.π., καί L. D i m i e r, Le Primatice, Paris 1928. σ. 23.

176

A1K. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΚΜΑ

scus Primaticius Bononiensis, regis Galliarum
pictor eximius, quorum aliquando opera usus sum » *3.
Ό Vidius πουθενά δέν αναφέρει οτι ό Primaticio εικονογράφησε τήν
έκδοση του. 'Αντίθετα μας πληροφορεί οτι ό Σαντοριναϊος και ό ζωγράφος
τοΰ Φραγκίσκου Α' Primaticio στάθηκαν μάρτυρες τών κόπων πού ό
ίδιος κατέβαλε γιά να τελείωση τό έργο πού είχεν αναλάβει 5 < . Ό ρόλος
όμως του Primaticio παραμένει σκοτεινός. "Ισως, επειδή ήταν ό διακεκρι
μένος ζωγράφος τοΰ βασιλιά, είχε και τό κύρος νά προτείνη τον συμπατριώ
τη του Salviati σαν τον πιο κατάλληλο καλλιτέχνη γιά τήν εικονογράφηση
του βιβλίου του Vidius. Τό πιο πιθανό είναι να έγνώριζε και τήν προηγου
μένη εικονογράφηση ενός άλλου βιβλίου και πάλι αφιερωμένου στον Φραγ
κίσκο Α' (πρόκειται για το βιβλίο τοο Giulio Camillo, πού αναφέρει και ό
Giorgio Vasari) " , τήν οποία είχε φιλοτεχνήσει ό Salviati.
Συνοψίζοντας, μπορούμε νά δεχθούμε οτι τό πρότυπο τοΰ ελληνικού
και τοΰ λατινικού χειρογράφου (ΣΤ' και Ε') από άποψη κειμένου και εικό
νων είναι σίγουρα ή συλλογή συγγραμμάτων τοΰ Νικήτα (Laurent. LXXIV,
7). Αυτό Οά πρέπη νά είναι και τό σπάνιο ελληνικό χειρόγραφο πού ανα
φέρει ό Vidius (Paris. Lat. 6866, φ. 364ν ) ; «Extat in Bibliotheca Cardi
nalis Rodulphi patroni mei optimi praeter cetera praeclara rarissimaque
Volumina graeca codex vetustissimus». 6
Εξακολουθεί νά παραμένη πρόβλημα τό πώς βρέθηκε τό χειρόγραφο
(Α') από τή συλλογή τών Μεδίκων στή συλλογή τοΰ Ridolfi (παρουσιάζεται
23. Ή παράγραφος αυτή δέν περιλαμβάνεται στό «De Chirurgia». Τό κείμενο έχει
δημοσιευθή από τον É. L e g r a n d , ο.π., τ. III, σ. 410.
24. Οί πρώτοι συγγραφείς πού αμφισβήτησαν τήν απόδοση τών σχεδίων στον ζωγράφο
Primaticio ήταν οί Α. Ε. Ρ ο ρ h a m και J. W i 1 d e, οί όποιοι έπρότειναν τον Fran
cesco Salviati (βλ. Α.Ε. Ρ ο ρ h a m - J. W i 1 d e, The Italian drawings of the XV-XVI cen
turies at Windsor Castle, London 1949, σ. 303). 'Αφορμή της παρατήρησης τους αυτής
ήταν τό σχέδιο άρ. 756 στή συλλογή του Windsor πού δείχνει ενα προπαρασκευαστικό
στάδιο, μία μελέτη γιά ενα τελειωμένο σχέδιο. Ύστερα από τους δύο αυτούς συγγραφείς
ό C E . K e l l e t αναγνώρισε τή συμμετοχή του Salviati αλλά παρέλειψε νά δώση τις απαι
τούμενες εξηγήσεις (βλ. C E . K e l l e t , Medical illustration and the School of Fontaine
bleau, Exhibition at Newcastle — upon — Tyne, July 1957 και του ί δ ι ο υ The School of
Salviati and illustrations of the Chirurgia of Vidus Vidius (1544), Medical History, τ. 2,
άρ. 4, 1958, σ. 264-68). Ό J. H i r s t μέ πληροφόρησε, ότι υπάρχει ενα ακόμη προ
παρασκευαστικό σχέδιο εκτελεσμένο πιθανόν από τό μαθητή τοΰ Ραφαήλ Gianfrancesco
Penni (βλ. A n g e l Μ. d e B a r c i a . Catalogo de la Coleccion de Dibujos Originales
de la Biblioteca National, Madrid, 1909, άρ. 7616). Δυστυχώς παρά τις προσπά
θειες μου δέν κατώρθωσα νά αποκτήσω φωτογραφία τού σχεδίου.
25. Ό J. H i r s t μοΰ γνωστοποίησε αυτή τήν υπόθεση σχετικά μέ τόν πιθανό ρόλο
του Primaticio.
26. Τό κείμενο δημοσιεύθηκε από τόν Η. S c h ö n e , ο.π., σ. XVII, σημ. 18.
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μέ τον άρ. 112 στο ((Index Librorum» τοΰ Καρδιναλίου). "Ισως ό ίδιος ό Λάσκαρις είχε το χειρόγραφο στή διάθεση του ώς το 1534 (ημερομηνία του
θανάτου του) " , οπότε και πέρασε στή συλλογή του Καρδιναλίου " .
'Από τις παρατηρήσεις πού αναπτύχθηκαν εδώ, μπορούμε να συμπεράνομε οτι το αντίγραφο του Λάσκαρι [Paris Graec. 2248 (Δ')] μέ τα σχέδια
τοΰ Σαντοριναίου έπαιξαν κάποιο μεσάζοντα ρόλο ανάμεσα στο βυζαντινό
χειρόγραφο Laurent. LXXIV,7 (Α') και στα δύο χειρόγραφα πού έφερε ό
Vidius στή Γαλλία τό 1542, [Paris. Lat. 6866 (Ε') και Paris. Graec. 2247
(ΣΤ')] '•'. Πρώτα, σχετικά μέ τό κείμενο, ό Λάσκαρις στο αντίγραφο πού
έκανε, συμπλήρωσε τα μέρη τοΰ παληοΰ χειρογράφου πού είχαν καταστρα
φεί. "Επειτα, σχετικά μέ τις εικόνες, ό 'Ιωάννης Σαντοριναΐος είχε επαι
νεθεί από τον Λάσκαρι, γιατί μέ τα πολύτιμα απλοποιημένα σχέδια του έδω
σε μια καθαρότερη εικόνα των πρωτοτύπων. 'Αξίζει να παραβάλουμε και
πάλι τήν βυζαντινή παράσταση (πίν. 33,1) μέ τό αντίστοιχο σχηματικό σχέ
διο τοΰ Σαντοριναίου (πίν. 53,2) για να διακριθή ή συμβολή τοΰ "Ελ
ληνα γιατρού.
Ό ρόλος τοΰ Σαντοριναίου γίνεται περισσότερο κατανοητός όταν
μελετήσουμε ενα άλλο σχέδιο του (πίν. 56,1) ((Περί ώμου». Στα πλάγια τοΰ
σχεδίου υπάρχουν αποσπασματικά σκίτσα άπό ενα καλλιτέχνη τοΰ 16ου
αιώνα, μάλλον τοΰ ίδιου τοΰ Francesco Salviati (πίν. 56,2). Είναι πια φανερό
άπό τή μαρτυρία τοΰ τελευταίου σκίτσου, οτι ό 'Ιταλός ζωγράφος έγνώριζε
και χρησιμοποίησε ώς ενα σημείο τα απλοποιημένα σχέδια τοΰ γιατροΰ

27. Σχετικά μέ τήν ακριβή ημερομηνία του θανάτου του Αάσκαρι (7 Δεκ. 1534),
βλ. G. M e r c a t i , Quando mori G. Lascaris, Rheinisches Museum für Philologie,
1910, σ. 318. Tò άρθρο αυτό μέ το σημαντικό ντοκουμέντο πού περιέχει έχει δυστυχώς
άγνοηθή άπό μερικούς μεταγενεστέρους συγγραφείς.
28. Είναι γνωστό οτι ό Λάσκαρις ήταν στενά συνδεδεμένος μέ τόν Καρδινάλιο.
Έδώριζε στον Ridolfi ακόμα και χειρόγραφα (βλ. R. R i d ο 1 f i, La biblioteca del Cardi
nale Ridolfi, La Bibliofilia, τ. 31, Μάιος 1929, σ. 180, σημ. 1). Τελικά ό Καρδινάλιος
απέκτησε κατόπιν υποθήκης τή βιβλιοθήκη τοϋ Λάσκαρι στις 7 Φεβρ. 1527
(επτά χρόνια πριν άπό τόν θάνατο τοϋ "Ελληνα λογίου). Μέ αυτό τόν τρόπο πλουτίστηκε
αρκετά ή βιβλιοθήκη του Ridolfi (βλ. L. D o r e z , Un document nouveau sur la biblio
thèque de Jean Lascaris, Revue des Bibliothèques, τ. 2, 1892, σ. 280-1).
29. Ίσως αναρωτηθεί κανείς γιά ποιο λόγο έγινε τό ελληνικό χειρόγραφο (ΣΤ)
άφοϋ ήταν όμοιο στο κείμενο και στις εικόνες μέ τό λατινικό (Ε'). Τά σχέδια πού περιέ
χει είναι εκτελεσμένα όπως είδαμε άπό μαθητή τοϋ Salviati, αλλά περιέχει και μερικά
άπό τό χέρι τοϋ διδασκάλου. Τό πιο πιθανό είναι να έγινε τό χειρόγραφο γιά λογαριασμό
τοϋ Φραγκίσκου Α'. Τό πάθος τοϋ βασιλιά τής Γαλλίας γιά τά ελληνικά χειρόγραφα
ήταν γνωστό (βλ. L. D e 1 i s 1 e, ο.π., σ. 154 και 159 όπου μαθαίνουμε ότι ό βασιλιάς
έστειλε τόν Pietrus Gyllius 5τήν 'Ελλάδα μέ σκοπό τήν αναζήτηση χειρογράφων).
12
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Σαντοριναίου ". Θα πρέπη λοιπόν νά προηγήθηκε ενα είδος συνεργασίας
μέ τον "Ελληνα γιατρό, ή, εάν δεν συνέβηκε κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ό 'Ιταλός ζωγράφος είχε στή διάθεση
του τά σχέδια τοΰ γιατρού (όπως είδαμε, τα σχέδια τοϋ Σαντοριναίου βρί
σκονταν στή συλλογή τοϋ Ridolfi). Τέλος, ό Vidius έδήλωσε ότι ό Σαντοριναΐος στάθηκε μάρτυρας τών κόπων πού κατέβαλε για τήν τελειωμένη έκ
δοση. Δηλαδή, ό "Ελληνας γιατρός παρακολούθησε από κοντά τήν πορεία
της έκδοσης και προσέφερε δίχως αμφιβολία τήν πολύτιμη συμμετοχή του.
Σ' αυτή τήν μελέτη παρακολουθήσαμε τήν εξέλιξη της τύχης του βυ
ζαντινού ιατρικού χειρογράφου, πού έφερε ό 'Ιανός Λάσκαρις από τήν
Κρήτη. Οί 'Ιταλοί εκτίμησαν βέβαια τό χειρόγραφο, όχι για τήν καλλιτε
χνική αξία τών βυζαντινών του παραστάσεων, άλλα για τό πολύτιμο επιστη
μονικό περιεχόμενο του. Έ ξ ' άλλου, ένώ τό κείμενο απλώς και μόνο μετα
φράστηκε, οί βυζαντινές παραστάσεις παραχώρησαν τή θέση τους σέ σχέ
δια της εποχής εκείνης. Είναι όμως κάπως ειρωνικό τό γεγονός ότι οί βυ
ζαντινές παραστάσεις, οί τόσο «αδέξια» φτιαγμένες, όπως θά τις χαρακτή
ριζαν οί 'Ιταλοί της 'Αναγέννησης, οχι μόνο βοήθησαν στην κατανόηση
του κειμένου, άλλα αποδείχθηκαν απαραίτητες σ' έναν αξιόλογο ζωγράφο
όπως ήταν ό Francesco Salviati. Ό 'Ιταλός καλλιτέχνης δέν είχε παρά νά
τις προσάρμοση στους αισθητικούς κανόνες της εποχής του, δημιουργών
τας έτσι τά όμορφα σχέδια πού είδαμε.
ΑΙΚ. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΚΜΑ

30. Προκαλεί εντύπωση τό γεγονός ότι παραμελήθηκε αύτη ή μαρτυρία από
τόν J. Η i Γ s t, καί ίσως γ' αυτό τό λόγο στή μελέτη του αγνόησε τή συμμετοχή τοϋ
Σαντοριναίου.
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S U M M A R Y

THE FATE OF A BYZANTINE MANUSCRIPT
DURING THE RENAISSANCE (Laurent. LXXIV, 7)
(PL. 53-56)

It is known that Post-byzantine painting was greatly influenced

by

Western painting mainly through the wide circulation of prints. There is
a unique case, however, of a byzantine medical manuscript of the 10th cent.
(Laurent. LXXIV, 7) bought by Janus Lascaris in 1492 on account of
Lorenzo di Medici, which constituted the source for the text of two 16th
century Greek manuscripts (Paris. Graec. 2247 and 2248) and of one in Latin
(Paris. Lat. 6866). The latter lead to a Parisian edition of 1544 translated
into Latin by Vidus Vidius and dedicated to King Francis I, entitled

«De

Chirurgia e Graeco in Latinum conversa interprete . .» (pi. 54, 2).
This article is mainly concerned with the illustrations accompaning
the text of the manuscripts made by the 16th century artist Francesco Salviati and his assistant (pis. 55, 1 - 2). These drawings were based

on the

original byzantine illustrations and on some schematic drawings made by
a friend of Janus Lascaris, the Greek doctor Johannes Santorineus (pis.
53, 1 - 2). The purpose of this study is to evaluate the importance of the
intermediary role of the doctor's drawings

which clarified

illustrations and served as the prototype for Salviati's

the byzantine

drawings

(pis. 53,

1-2 and 55, 1).
EK. SAMALTANOU - TSIAKMA
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