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Μ. Γαρίδης 

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ* 

Στοιχεία φανταστικού χαρακτήρα μέσα στο τοιχο-
γραφικό έργο του Φράγκου Κατελάνου, Ιδιαίτερα στη 
σύνθεση της Κοίμησης της Θεοτόκου στό καθολικό 
της μονής Βαρλαάμ, του 1548, στά Μετέωρα, τράβη
ξαν τήν προσοχή μου, τόσο γιά τή δυναμικότητα καί 
τήν εκφραστική τους δεινότητα, όσο καί γιά τό ασυνή
θιστο καί αταίριαστο υφός τους, μέσα σέ μιά σύνθεση 
αυστηρά παραδοσιακή ώς προς τά υπόλοιπα συστατι
κά της στοιχεία 
Τά φανταστικά στοιχεία εντοπίζονται μέσα στή μάζα 
των δώδεκα νεφών, πού οδηγημένα — έκτος άπό Ενα, 
του αποστόλου Θωμά — άπό ιπτάμενο άγγελο, μεταφέ
ρουν, σάν ατομικά ίπτάμενα οχήματα, τους δώδεκα 
αποστόλους, προκειμένου νά παρασταθούν στην Κοί
μηση, τήν κηδεία καί (είδικότερα στην παραλλαγή 
της συγκεκριμένης σύνθεσης, στό Βαρλαάμ) στή Με
τάσταση της Θεοτόκου στους ουρανούς. Μέσα στή 
μάζα των σύννεφων διαγράφονται, σάν σκιαγράφηση 
κυρίως άλλα καί μέ επιμέλεια σχεδιασμένες, σειρά 
άπό ανθρώπινες μάσκες σάν αναμνήσεις προσωποποιή
σεων ή μάσκες καί κεφάλια τεράτων, πτηνών καί ζώ
ων, δύο τουλάχιστον άλλα τίς πιό πολλές φορές καί 
περισσότερες, στό κάθε σύννεφο1 (Είκ. 1-5). 
Τό ασυνήθιστο του πράγματος — κάπως αταίριαστο ή 
καί ξένο προς τή βυζαντινή παράδοση — στάθηκε 
αφορμή γιά νά επιχειρήσω, μέ αυτόν τόν συγκεκριμέ-
νον πιά στόχο, μιά κάπως πιό συστηματική έρευνα 
μέσα στή ζωγραφική του 16ου αΐώνα, ανατρέχοντας 
βέβαια καί σέ παλαιότερα έργα, προκειμένου νά ανι
χνευτούν καί νά εντοπιστούν οί πρώτες εκδηλώσεις 
ενός τέτοιου φαινομένου εισαγωγής μέσα στή ζωγρα
φική της βυζαντινής παράδοσης καί, σέ ορισμένες συ
γκεκριμένες συνθέσεις, στοιχείων απλών στην αρχή, 
πού νά ανάγονται στην περιοχή του φανταστικού. 

'Εκτός άπό τή σύνθεση της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
τέτοια φανταστικά στοιχεία εντόπισα καί στή σύνθε
ση της Δευτέρας Παρουσίας ή καί στή Μεταμόρφωση 
τοΰ Σωτήρος. 'Ενδεχόμενα ευρίσκονται καί μέσα σέ 
άλλες συνθέσεις. Δέν τά συνάντησα μέχρι τώρα παρά 
σάν μάσκες καί τερατώδεις μορφές, πού εγγράφονται 
καί συγχέονται μέσα στή μάζα τών σύννεφων. 
Λίγα τέτοια στοιχεία συγκέντρωσα. 'Ασφαλώς θά 

υπάρχουν πολύ περισσότερα καί, ενδεχόμενα, διαφο
ρετικού τύπου. Δέν θεωρώ πώς οί περιπτώσεις δπου τό 
φαινόμενο αναγνωρίζεται εξαντλούνται έτσι. Μπορώ 
όμως νά πώ μέ κάποια βεβαιότητα πώς δέν παρουσιά
ζει αυτό τό φαινόμενο μεγάλη διάδοση κατά τόν 16ον 
αιώνα καί μετά, πώς εμφανίζεται μέ άπλα στοιχεία 
στην αρχή καί σέ μικρό σχετικά ποσοστό έργων, καί 
πώς φθάνει στή μεγαλύτερη του ένταση, ανάπτυξη καί 
ωριμότητα στό συγκεκριμένο έργο του Φράγκου Κα
τελάνου, δπου καί τό εντόπισα γιά πρώτη φορά. 
Παραθέτω τά μνημεία δπου συνάντησα τέτοιου τύπου 
φανταστικά στοιχεία στά σύννεφα, παραλείποντας τά 
παραδείγματα δπου τά φανταστικά στοιχεία μπορούν 
νά αμφισβητηθούν λόγω κακής φωτογράφησης ή εκτύ
πωσης: 
- Δύο εικόνες τών μέσων τοΰ 16ου αιώνα μέ θέμα τήν 
Κοίμηση της Θεοτόκου, στό 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο 
της Βενετίας, παριστάνουν ή καθεμιά άπό δύο σύννεφα 
— ουράνια οχήματα — πού μεταφέρουν τους αποστό
λους καί συγκλίνουν προς τόν κεντρικό άξονα της 
σύνθεσης. Τό προς τά αριστερά σύννεφο φέρνει, στην 
προς τό κέντρο άκρη του, κεφάλι πουλιού, ένώ τό απέ
ναντι ανθρώπινη μάσκα, ανάμνηση προσωποποίη
σης2. 'Ασφαλώς μιά περισσότερο «ορθολογιστική» 
αντίληψη καί στάση επιβάλλει τήν παρουσία ενός 
οδηγού γιά τά ουράνια οχήματα. Πρόκειται ακριβώς 
γιά μιά φόρμουλα πού — δπως παρακάτω θά έχουμε 
τήν ευκαιρία νά αναπτύξουμε — μας γίνεται γιά πρώτη 

* Παραθέτω, επιλεκτικά, σειρά άπό μελέτες γιά τό φανταστικό 
στοιχείο στην τέχνη, Ιδιαίτερα στή ζωγραφική: 
Marcel Brion, Art fantastique, Paris (Albin Michel) 1961. 
Claude Roy, Arts fantastiques, Paris (Robert Delpire) 1960. 
René de Solier, L'art fantastique, Paris (Jean-Jacques Pauvert) 
1961. 
1. Miltiadis-Miltos Garidis, La peinture murale dans le monde 
orthodoxe après la chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous 
domination étrangère, Αθήνα (Κ. Σπανός) 1989, σ. 197, είκ. 38. 
2. Manolis Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de 
la Collection de l'Institut hellénique, Venise (Neri Pozza) 1962, σ. 
35-36, πίν. 14 (αριθ. 15), σ. 33-34, πίν. 15 (αριθ. 16). "Εχει παρατη
ρηθεί στην περιγραφή ή είσαγωγή τοΰ νεωτερικοΰ σχετικά στοι
χείου. Δέν επιχειρείται όμως ερμηνεία τοΰ φαινομένου. 
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ΕΙκ. 1. Μετέωρα. Καθολικό μονής Βαρλαάμ. Κοίμηση τής Θεοτόκου, ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος. 1548. 

ΕΙκ. 2. Μετέωρα. Καθολικό μονής Βαρλαάμ. Κοίμηση τής Θεοτόκου. Λεπτομέρεια (φωτ. Δημ. Σαμπανίκουμέ την 
άδεια τής μονής Βαρλαάμ). 
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ΕΙκ. 3-4. Μετέωρα. Καθολικό μονής Βαρλαάμ. Κοίμηση τής Θεοτόκου. Λεπτομέρειες (φωτ. Δημ. Σαμπανίκουμέ τήν 
άδεια τής μονής Βαρλαάμ). 
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ΕΙκ. 5. Μετέωρα. Καθολικό μονής Βαρλαάμ. Κοίμηση τής Θεοτόκου. Λεπτομέρεια (φωτ. Δημ. Σαμπανίκου μέ την άδεια τής 
μονής Βαρλαάμ). 

φορά γνωστή, καί μέσα στην ίδια σύνθεση, στην Πε
ρίβλεπτο του Μυστρδ, τό 1360-1370. Την ξαναβρί
σκουμε χωρίς αλλαγές στον 15ον καί στον 16ον αιώνα. 
- Σέ μιαν είκόνα τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, του 
πρώτου μισού του 15ου αιώνα, τής Σχολής του Τβέρ, 
στό Μουσείο Τρετιακώφ στη Μόσχα, παρεμβάλλο
νται — μέσα στά δώδεκα σύννεφα πού οδηγούνται έδώ 
άπό αγγέλους — μορφές πουλιών χωρίς σχήμα καί 
περίγραμμα, καθώς καί ακαθόριστες μάσκες ζώων, 
ίσως καί ανθρώπων3. 
- Μιά είκόνα πάλι μέ την Κοίμηση τής Θεοτόκου, των 
άρχων τοΰ 16ου αίώνα, τής Σχολής τοΰ Νοβγκορόντ, 
πού προέρχεται άπό την Καρέλια καί βρίσκεται στό 
Ρωσικό Μουσείο, στην ' Αγία Πετρούπολη. Παρουσιά
ζει μάσκες ανθρώπων ή ζώων στίς άκρες των τεσσά
ρων σύννεφων πού μεταφέρουν αποστόλους καί οδη
γούνται άπό αγγέλους4. 
- Στον "Αγιο Νικόλαο 'Ανάπαυσα, τοΰ 1527, στά Μετέ
ωρα, πρώτο γνωστό έργο τοΰ Θεοφάνη καί πρώτη, 
φαίνεται, παρουσία των Κρητικών στην ηπειρωτική 
' Ελλάδα, στή Δευτέρα Παρουσία καί μέσα στη μάζα 
τών νεφών πού μεταφέρουν στην Κρίση χορούς Δι
καίων, διαγράφονται δντονα καί μέ μεγάλη ακρίβεια, 
αυστηρά ήρεμες ανθρώπινες μάσκες5. 

- Στό καθολικό τής Μεγίστης Λαύρας στό "Αγιον 
"Ορος, δργο τοΰ Θεοφάνη, τοΰ 1535, στή σύνθεση τής 
Κοίμησης τής Θεοτόκου6 καί μέσα στά σύννεφα πού 
όδηγοΰνται άπό αγγέλους, διαγράφονται ορισμένος 
αριθμός — μία, δύο ή καί τρεις σέ κάθε σύννεφο — 
μάσκες, ανθρώπινες οί περισσότερες καί μάλλον ήρε
μες. 
Μορφές ανθρώπινες σχηματίζονται καί στον δγκο τών 
σύννεφων μέσα στή μεγάλη σύνθεση τής Δευτέρας 
Παρουσίας7, στην Τράπεζα τής μονής τής Λαύρας. 
- Στό καθολικό τής μονής Διονυσίου, στον "Αθω, τοΰ 
1547, δέν φαίνεται καλά άν υπάρχουν μάσκες στά σύν
νεφα στην Κοίμηση τής Θεοτόκου8. Είναι βέβαιο, 
δμως, πώς υπάρχουν στά σύννεφα τής Δευτέρας Πα
ρουσίας στην Τράπεζα τής μονής Διονυσίου9. 
- Δύο τουλάχιστον μικροσκοπικές ανθρώπινες μάσκες, 
πολύ διακριτικά σχεδιασμένες, προβάλλουν μέσα άπό 
τά σύννεφα στή σύνθεση τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, 
στή διακόσμηση τοΰ 1552, στό νέο καθολικό τής μο-
ν ήζ τήζ Μεταμόρφωσης στό Μεγάλο Μετέωρο10. 
- 'Υπάρχουν ακόμα μάσκες ανθρώπων ή ζώων μέσα 
στά σύννεφα, στή σύνθεση τής Δευτέρας Παρουσίας 
τοΰ 1568, στή μονή Δοχειαρίου". 
- 'Ακόμα, αόριστες καί φευγαλέες μορφές διαγράφο-
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πι. 1652. 

3. Igor Grabar - Otto Demus - Victor Lazareff, Icônes an
ciennes de Russie, Album U.N.E.S.C.O., New York 1958, πίν. XVI. 
V. J. Antonova - N. E. Mneva, Katalog drevnerusskoj zivopisi 
XI-nacala XVIII vv. Gos. Tretjakovskaja Gallereja, tom Ι, Μόσχα 
1963, είκ. 140-141 (αριθ. 201), σ. 235-236 (τό πρόβλημα δέν αντιμε
τωπίζεται). Μάσκες-στοιχεΐα φανταστικού συναντάμε καί στή σύν
θεση τής Μεταμόρφωσης τοΰ Σωτήρος. Βλ. μεταξύ άλλων, είκόνα 
τοΰ 16ου αιώνα μέ αυτό τό θέμα στό Μουσείο ' Ιστορίας καί Παλαι
ών Μνημείων, στό Γιαροσλάβλ, στή Ρωσία, όπου στά δύο σύννεφα 
πού μεταφέρουν τους προφήτες 'Ηλία καί Μωυσή, σχηματίζονται 
άπό μία μικροσκοπική ανθρώπινη μάσκα (Μ. Alpa to ν, Feofan grek 
(Theophanus the Greek), Μόσχα (IzobraziteP noje Iskusstvo) 1990, 
είκ. 109. 

4. 'Εκτέθηκε τό 1966 στό Ρωσικό Μουσείο, Λένινγκραντ, Κατάλο
γος Drevnerusskoje Iskusstvo, Λένινγκραντ - Μόσχα 1966, σ. 25, είκ. 
αριθ. 13 τοΰ Καταλόγου. 

5. Mil t iadis Κ. Garidis, Etudes sur le Jugement Dernier post-by
zantin du XVe à la fin du XIXe siècle. Iconographie, Esthétique, 
Θεσσαλονίκη (Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών) 1985, πίν. XII (24), 
XIII (25). Garidis, δ.π. (ύποσημ. 1), είκ. 134. 

6. Gabriel Millet, Monuments de l'Athos. Ι. Les peintures, Album, 
Paris 1927, πίν. 132.1, 433.1-2. Μάσκες, προσωποποιήσεις τών πη
γών τοΰ ποταμού 'Ιορδάνη, βλέπουμε καί στή σύνθεση τής Βάπτι
σης τοΰ Χρίστου, πάλι στή Λαύρα (βλ. Millet, δ.π., πίν. 123.2). 

7. Millet, δ.π., πίν. 149.1-2. 
8. "Ο.π., πίν. 197.2. 
9. "Ο.π., πίν. 210.2. 

10. Μ α ν ό λ η ς Χ α τ ζ η δ ά κ η ς - Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ ο φ ι α ν ό ς , Τό Μεγά
λο Μετέωρο, ' Ιστορία καί τέχνη (ελληνικά - αγγλικά), ' Αθήνα (Ιη-
teramerican) 1990, είκ. σ. 144-145. 
11. Millet, δ.π., πίν. 216.1,248.1. 
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Είκ. 7. Νησί Ιωαννίνων. Μονή Αγίου Νικολάου Ντίλιου. 
Νάρθηκας καθολικού. Τμήμα σύνθεσης τής Δευτέρας Πα
ρουσίας. 1543 (φωτ. Γ. Χουλιάρα). 

ΕΙκ. 8. Νησί 'Ιωαννίνων. Μονή 'Αγίου Νικολάου Ντίλιου. 
Νάρθηκας καθολικού. 1543. Λεπτομέρεια από τή Δευτέρα 
Παρουσία (Χορός αποστόλων) (φωτ. Γ. Χουλιάρα). 

Είκ. 9. Νησί Ιωαννίνων. Μονή 'Αγίου Νικολάου Ντίλιου. 
Νάρθηκας καθολικού. 1543. Λεπτομέρεια άπό τή Δευτέρα 
Παρουσία (Χοροί αγίων μοναχών καί νεαρών αγίων) (φωτ. 
Γ. Χουλιάρα). 

Είκ. 10. Νησί 'Ιωαννίνων. Μονή 'Αγίου Νικολάου Ντίλιου. 
Νάρθηκας καθολικού. 1543. Λεπτομέρεια άπό τή Δευτέρα 
Παρουσία (Χορός αγίων γυναικών) (φωτ. Γ. Χουλιάρα). 

Είκ. 11. Νησί 'Ιωαννίνων. Μονή 'Αγίου Νικολάου Ντίλιου. 
Νάρθηκας καθολικού. 1543. Λεπτομέρεια άπό τή Δευτέρα 
Παρουσία (Χοροί Ιεραρχών καί οσίων παρθένων) (φωτ. Γ. 
Χουλιάρα). 
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Μ. ΓΑΡΙΔΗΣ 

νται μέσα στη μάζα των σύννεφων στη σύνθεση της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, στό καθολικό της μονής 
Κουτλουμουσίου, του 154012. Καί τά δύο παραπάνω 
μοναστήρια, στό Ά γ ι ο ν "Ορος. 

Ό Θεοφάνης καί οί άλλοι «Κρητικοί» ζωγράφοι του 
16ου αιώνα μεταφέρουν επιλεκτικά σέ διακοσμήσεις 
πού εκτέλεσαν στά Μετέωρα ή στό "Αγιον "Ορος καί 
χωρίς παραπέρα ανάπτυξη, τά φανταστικά στοιχεία 
πού συγχέονται μέσα στή μάζα των σύννεφων — σάν 
μάσκες ζώων καί ανθρώπων ή σάν προσωποποιή
σεις — στίς συνθέσεις πού έχουν ήδη εμπλουτιστεί μέ 
σύννεφα. Τά μεταφέρουν στην αρχική απλή μορφή 
τους, σχεδόν δπως ακριβώς τά πρωτογνωρίσαμε τόν 
14ον αιώνα στην Περίβλεπτο στον Μυστρά. 
- "Ομοια περίπου στοιχεία φανταστικού θά παρουσιά
ζονται — αρκετά σπάνια όμως — ακόμα καί στή διάρ
κεια τοϋ Που αιώνα ή καί αργότερα. Τά βρίσκουμε 
(μάσκες ανθρώπινες μέ γένεια, μέσα στά σύννεφα) 
στην παράσταση της Κοίμησης καί Μετάστασης της 

Εϊκ. 12. Νησί 'Ιωαννίνων. Μονή 'Αγίου Νικολάου Ντίλιου. 
Νάρθηκας καθολικού. 1543. Λεπτομέρεια άπό τό σύννεφο 
τοϋ χοροΰ των ιεραρχών στή Δευτέρα Παρουσία (φωτ. Γ. 
Χουλιάρα). 

Θεοτόκου στή μονή της Μεταμόρφωσης στό Δρυό-
βουνο (Δυτική Μακεδονία), έργο του λινοτοπίτη ζω
γράφου Νικολάου, του 1652 (Εϊκ. 6)1 3. 'Ενδεχόμενα 
καί σέ μιά εικόνα μέ τό ϊδιο θέμα καί μέ χρονολογία 
1653 άπό τή μονή Μακρυαλέξη1 4. 

- Στον νάρθηκα του ναού της 'Αγίας Τριάδας στην 
κωμόπολη της Ά γ ι α ς Λαρίσης, αναπτύσσεται μεγάλη 
σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας. Χρονολογείται μέ 
επιγραφή στά 171515. Στά τέσσερα, αρκετά σχηματικά, 
σύννεφα πού μεταφέρουν καί εκεί τους αποστόλους 
περιέχονται τέρατα καί μάσκες ανθρώπων καί ζώων 

- ίσως γουρουνιών — αδέξια καί πλαδαρά σχεδιασμέ
νες καί σέ χαμηλούς χρωματικούς τόνους. 
- Ά π ό μία μάσκα παριστάνεται καί διαγράφεται αδρά 
καί ευδιάκριτα, στά μεγάλα σχηματοποιημένα σύννε
φα στή Δευτέρα Παρουσία στον έξωνάρθηκα του κα
θολικού της μονής Βατοπεδίου, στον Ά θ ω , δπως έχει 
τώρα ή σύνθεση — ασφαλώς πρέπει νά είναι παλαιότε
ρη — μετά επισκευές καί έπιζωγραφήσεις του 18ου καί 
τοϋ 19ου αιώνα1 6. 

Γνωρίζω μία μόνον περίπτωση χρησιμοποίησης φα
νταστικών στοιχείων πού ξεπερνούν, ποσοτικά, ώς 
προς τήν ανάπτυξη τών μορφών, τά στοιχεία εκείνα 
πού μπάζει ό Φράγκος Κατελάνος μέσα στά σύννεφα, 
στή σύνθεση της Κοίμησης της Θεοτόκου στή μονή 
Βαρλαάμ, ένώ παράλληλα τά πλησιάζουν σέ δραματι
κή ένταση καί σέ δύναμη έκφρασης. Πρόκειται γιά 
φανταστικά στοιχεία, ελεύθερα σχεδιασμένα μέσα 
στον όγκο της μάζας τών σύννεφων, στή σύνθεση της 
Δευτέρας Παρουσίας στον ανατολικό τοίχο του νάρ
θηκα στό καθολικό της μονής του Α γ ί ο υ Νικολάου 
Ντίλιου (ή Στρατηγόπουλου) στό Νησί τών 'Ιωαννί
νων, πού χρονολογείται τό 1543, πολύ λίγα χρόνια 
νωρίτερα άπό τίς τοιχογραφίες τοϋ Φράγκου Κατελά-
νου στή μονή Βαρλαάμ του 1548. Σχετικά μεγάλος 
αριθμός άπό μορφές — μέχρι καί πάνω άπό δέκα μά
σκες ανθρώπων ή ζώων ή καί φιγούρες πετεινών — κα
τοικούν σέ κάθε ëva άπό τά επτά σύννεφα μέσα σ ' 
αυτή τή σύνθεση καί διαγράφονται μέσα στίς μάζες 
τών όγκων τους (Εϊκ. 7-12). Στην ίδια σύνθεση παρεμ
βάλλονται καί δύο προσωποποιήσεις άνεμων, ή μία 
τοϋ βοριά1 7. 

Πρόκειται γιά τήν πρώτη, χρονολογικά, γνωστή ανά
πτυξη τοΰ φανταστικού στοιχείου σέ τόση διάσταση 
καί δυναμικότητα στή ζωγραφική της βυζαντινής πα
ράδοσης τοΰ 16ου αιώνα. Θά πρέπει ϊσως νά υπενθυμί
σουμε πώς ό ζωγράφος τοϋ Ντίλιου, όπως καί ό Φρά
γκος Κατελάνος, ανατρέχουν στην ίδια παράδοση, 
πώς αντλούν καί εμπνέονται άπό τίς ίδιες πηγές της 
ζωγραφικής τοϋ Μου καί τοϋ 15ου αιώνα στον βορειο
δυτικό ελλαδικό χώρο. 

' Η βυζαντινή τέχνη έπί σειρά αιώνων δέν παριστάνει 

246 



ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ 

σύννεφα στίς συγκεκριμένες συνθέσεις πού έχουμε 
ήδη αναφερθεί, δπως έξαλλου καί γενικότερα ή ανα
παράσταση σύννεφων είναι κάτι τό σχεδόν ανύπαρκτο 
στη βυζαντινή ζωγραφική. Ή παρουσία τους τονίζει 
στοιχεία τοπίου καί αναφορές σέ κάποιον πραγματικό 
καί γήινο περιβάλλοντα χώρο, κάτι πού στην πράξη 
απορρίπτει ή βυζαντινή είκαστική παράδοση μέχρι 
τουλάχιστον καί τόν llov αίώνα, στην προσπάθεια 
απόδοσης καί κυρίως υποβολής ενός συμβατικού καί 
υπερβατικού χρόνου καί χώρου. "Ηδη δμως άπό τόν 
11ον-12ον αίώνα, σύννεφα είσάγονται στην παράστα
ση τής Κοίμησης της Θεοτόκου στην ' Αγία Σοφία τής 
Άχρίδας 1 8 ή στή νεώτερη άπό τίς εκκλησίες στό Το-
καλέ τής Καππαδοκίας19. 'Υποβάλλουν τήν Ιδέα τής 
κατά θαύμα υπερφυσικής καί εξωπραγματικής μετα
φοράς των αποστόλων άπό περάτων τής γής γιά νά 
παρευρεθούν στην κηδεία τής Παναγίας καί χρησιμεύ
ουν σάν εναέρια ύπεργήινα οχήματα γι' αυτή τή με
ταφορά. 'Αντιμετωπίζεται βέβαια έτσι Ινα πρόβλημα 
σύνθεσης, διατυπώνεται μιά καινούργια εννοιολογική 
σύμβαση, δέν αποφεύγεται όμως πιά καί ή αναφορά σέ 
κάποιον πραγματικό γήινο περιβάλλοντα χώρο. 
Φαίνεται δτι πρόκειται γιά υιοθέτηση καί επανάληψη 
ελληνιστικού σχήματος20 — μαζί μέ τόσα άλλα ελλη
νιστικά στοιχεία αυτή τήν εποχή «Αναγέννησης» — 
μιας φόρμουλας (ομάδες θεών τοΰ 'Ολύμπου πάνω σέ 
σύννεφα) πού υπέβαλε τήν Ιδέα τής 'Αποθέωσης τοΰ 
νεκρού, δταν τόν παρουσίαζαν νά πατάει ψηλά, όρθιος 
πάνω σέ σύννεφο· ή ακόμα καί δράμα, θεοφάνεια. 
'Επανάληψη δηλαδή τής ελληνιστικής σύμβασης-
φόρμουλας, έν μέρει καί κατά τό περιεχόμενο. Γιατί 
καί στην Κοίμηση τής Θεοτόκου πρόκειται γιά αποθέ
ωση τής ψυχής της πού ανεβαίνει στους ουρανούς, 
δπως καί γιά αναγνώριση τής αγιότητας των αποστό
λων πού μεταφέρονται μέ υπερφυσικό αέρινο δχημα 
γιά νά παραστούν σάν μάρτυρες στην 'Αποθέωση τής 
νεκρής Θεοτόκου. 

Καί στή σύνθεση τής Δευτέρας Παρουσίας, δταν πε
ρίπου τήν ϊδια περίοδο αρχίζουν νά προσέρχονται 
στην Κρίση οί χοροί των Δικαίων πάνω σέ σύννεφα-ε
ναέρια υπερφυσικά οχήματα, βρίσκουν έκεΐ ήδη, καί 
μετά τήν μετά θάνατον αναγνώριση τους σάν Δίκαιοι, 
κάτι σάν 'Αποθέωση. 
Συχνά, προς τά τέλη τοΰ 14ου αίώνα κυρίως, δπως 
στην εκκλησία των 'Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελέ
νης στην Άχρίδα 2 1, Ινας ή δύο ίπτάμενοι φτερωτοί 
άγγελοι σπρώχνουν καί οδηγούν τά σύννεφα, Ιδιαίτε
ρα στην παράσταση τής Κοίμησης τής Θεοτόκου. Καί 
αυτό, γιατί μέσα στή γενική τάση προς περισσότερο 
ρεαλισμό, τά σύννεφα - αυτοκινούμενα οχήματα απο
τελούν μιαν αντινομία, καί — Ιστω καί σάν αέρινα 
οχήματα — Ιχουν ανάγκη άπό οδηγό στό ταξίδι τους. 

Στην Περίβλεπτο (1360-1370) στον Μυστρα, στή Ra-
vanica (1385-1387) στή Σερβία, πάλι στην Κοίμηση 
τής Θεοτόκου, τά σύννεφα-αέρινα οχήματα δέν οδη
γούνται πιά άπό αγγέλους. Στό προς τά αριστερά σύν
νεφο καί στην άκρη του πού συγκλίνει προς τό κέντρο 
σχηματίζεται κεφάλι πουλιού πού, σάν πετούμενο πού 
είναι, οδηγεί τό σύννεφο «δικαιολογημένα καί φυσι
κά»· στό προς τά δεξιά σύννεφο καί πάλι στην άκρη 
πού συγκλίνει προς τό κέντρο, σχηματίζεται στή Rava-
nica κεφάλι πάλι πουλιού, ένώ στή σύνθεση τής Πε
ριβλέπτου κεφάλι-μάσκα ανθρώπινη22, ανάμνηση άπό 
προσωποποίηση άνεμου ή άλλης φυσικής δύναμης, 
δανεισμένη πάλι άπό φόρμουλες τοΰ τέλους τής 'Αρ
χαιότητας. Θά μπορούσε νά συσχετιστεί μέ σειρά 
προσωποποιήσεις πού επανέρχονται σάν συμβολικές 
συμβατικές μορφές μέσα στον κορμό τής βυζαντινής 
τέχνης, σάν αποτέλεσμα καινούργιων επαφών μέ τήν 
ύστερη 'Αρχαιότητα άπ' δπου εμπνέονται καί πάλι οί 
Βυζαντινοί καλλιτέχνες. Καί στίς δύο περιπτώσεις 
πρόκειται γιά μιά λύση σ' 'ένα πρόβλημα διαπιστωμέ
νης, τώρα πιά, αντινομίας καί γιά προσπάθεια εξισορ
ρόπησης. Ή εικονογραφική φόρμουλα-σύμβαση, πού 
αναγνωρίζουμε γιά πρώτη φορά διαμορφωμένη στην 
Περίβλεπτο τοΰ Μυστρα, επιβάλλεται σιγά σιγά σάν 
δοσμένο σχήμα καί λύση γιά τή βυζαντινή παράδοση 
στους επόμενους αιώνες, τίς περισσότερες φορές χω-

12. "Ο.π., πίν. 163.1. 
13. Α ν α σ τ α σ ί α Το ύρτ α, Οί ναοί τοΰ 'Αγίου Νικολάου στή Βίτσα 
καί τοΰ 'Αγίου Μηνά στό Μονοδένδρι. Προσέγγιση στό Ιργο των 
ζωγράφων άπό τό Λινοτόπι, 'Αθήνα (Ταμείο 'Αρχαιολογικών Πό
ρων) 1991, σ. 86-87, πίν. 125β. 
14. Τώρα στά εργαστήρια καθαρισμού καί συντήρησης στό Μου
σείο 'Ιωαννίνων. 
15. Τζών Κ ο υ μ ο υ λ ί δ η ς - Λ ά ζ α ρ ο ς Δ ε ρ ι ζ ι ώ τ η ς , 'Εκκλησίες 
τής Άγιας Λαρίσης, 'Αθήνα (Ι. Ζαχαρόπουλος) 1985, σ. 91-104, 
ίδιαιτ. σ. 94-95, εικ. 7 (σ. 103). 
16. Φωτογραφίες πού ανήκουν στον συγγραφέα. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ -
λος, Σχεδίασμα Ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν 
Άλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 308. 
17. Θ ε ο π ί σ τ η Λίβα-Ξανθάκη, Οί τοιχογραφίες τής μονής Ντί-
λιου, 'Ιωάννινα ('Εκδόσεις Ι.Μ.Ι.Α.Χ.) 1980, σ. 177 καί 180, είκ. 78, 
79, 80, 85, 87. Περιγράφεται καί αναφέρεται τό φαινόμενο. Garidis, 
δ.π. (ύποσημ. Ι), σ. 177, είκ. 28. 
18. G. Mil let - Α. Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougo
slavie, Album, Fase. I, Paris 1954, πίν. 5. Vojislav J. Djuric, L'égli
se de Sainte-Sophie à Ohrid (Jugoslavia) 1963, είκ. 37. 
19. G. de Jerpha ni on. Eglises rupestres de Cappadoce, I-XIII, Paris 
1925-1942, πίν. 83.1. 
20. A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris (Paul Geuth-
ner) 1928, σ. 276 (σημ. 3, 5, 6)-277 (σημ. I), 323. 
21. Gojko S ubo ti e, Sveti Konstantin i Jelena u Ohridu, Belgrade 
1971, πίν. 3 (διάγραμμα). 
22. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 
116.4, 124.2. Μ α ν ό λ η ς Χατζηδάκης, Μυστράς, 'Αθήνα 19562, σ. 
78, πίν. 20 (Κοίμηση της Θεοτόκου). Γιά τή Ravanica βλ. Β. Zivko-
vic, Ravanica. Les dessins des fresques, Beograd 1990, σχέδ. VI. 15. 
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Μ. ΓΑΡΙΔΗΣ 

ρίς τροποποίηση ούτε μεγαλύτερη ανάπτυξη προς την 
κατεύθυνση του φανταστικού. Σάν τέτοια θά την πα
ραλάβουν καί θά την προωθήσουν καί οί «Κρητικοί» 
ζωγράφοι του 16ου αιώνα. 

' Η παρουσίαση, μέσα στη διάχυτη μάζα του νέφους, 
μορφών ανθρώπων καί ζώων θά μπορούσε νά συσχετι
στεί καί μέ τήν παράσταση πλήθους μορφών αγγέλων 
πού καλύπτουν συχνά, κατά τόν 14ον-16ον αιώνα, 
σχεδιασμένες ελαφρά μέ grisailles, όλο τό φώς της Δό
ξας (μάντορλας) του Χρίστου στην Κοίμηση της Θεο
τόκου ή στην Εις "Αδου Κάθοδον. 'Ακόμα θά μποροϋ-

ΕΙκ. 13. Περσικό εικονογραφημένο χειρόγραφο από τό Χε-
ράτ. 1442 περίπου. Khamsa του Νιζαμί. British Library Add. 
25900, f. 41 r (Ή Σιρίν κοιτάζει εικόνα του Χοσρόη). 

σε νά συσχετιστεί μέ τίς μορφές τών κολασμένων —μέ 
ελαφρό γραμμικό σχέδιο — πού διαγράφονται συχνά, 
σ ' αυτή τήν ϊδια περίοδο, μέσα στά κόκκινα κύματα 
του πύρηνου ποταμού στή σύνθεση της Δευτέρας Πα
ρουσίας, τόσο σέ εικόνες οσο καί σέ τοιχογραφίες. 
Παρόμοιες Δόξες φωτός, κατοικημένες άπό αγγέλους, 
θά βρούμε καί στό έργο 'Ιταλών ζωγράφων της πρώι
μης 'Αναγέννησης2 3. 

' Η αναπαράσταση σύννεφων, σχεδόν ανύπαρκτη όπως 
είδαμε στην τέχνη του Βυζαντίου, δέν εϊναι πολύ πε
ρισσότερο εμφανής στή ρωμανική ή στή γοτθική τέ
χνη καί στή Δυτική Ευρώπη. Περισσότερο συμβατι
κή, λιγότερο άμεσα δεμένη μέ τήν αρχαία παράδοση 
καί συνέχεια, αυτή ή τέχνη εμπνέεται ευκολότερα άπό 
σχήματα καί σύμβολα πού έρχονται άπό αρκετά νωρίς 
άπό τήν "Απω 'Ανατολή καί τήν Κεντρική 'Ασία, μέ 
ενδιάμεσο τήν ίρανοϊσλαμική τέχνη. "Ετσι τό συμβα
τικό κινέζικο σύννεφο, τό tchi, αναπτύσσεται σάν 
απλό κορδόνι μέ διακοσμητικό σχήμα κίνησης, σάν 
μαίανδρος σέ δίχρωμες, δχι αυστηρά σχεδιασμένες 
ζώνες, μά καί σάν συμβατικό σύννεφο, όπου τό θέμα 
επιβάλλει ή υπαινίσσεται τήν παρουσία σύννεφου2 4. 

Ό J. Baltrusaitis, στή μελέτη του γιά τό φανταστικό 
στοιχείο στην τέχνη του γοτθικού Μεσαίωνα, κάνει 
λόγο γιά τέρατα καί φανταστικά οντά πού διαγράφο
νται μέσα στον όγκο βουνών καί βράχων, σέ πρασινά
δες, δέντρα καί φυλλώματα, στά αστέρια, στον ήλιο ή 
στή σελήνη, στον στρόβιλο του αέρα, στό σώμα αν
θρώπων καί ζώων2 5, μέσα στον δγκο καί μέσα στά πε
ριγράμματα αντικειμένων2 6. Πρόκειται δηλαδή γιά 
έδαφος, γιά χώρους καί σχήματα πού, αφού προσφέ
ρονται σέ φαντασιώσεις καί μυστικισμούς, σέ φόβους, 
εξορκισμούς, αγωνίες, οιωνούς καί μηνύματα, γίνονται 
καί χώροι κατοίκησης τέτοιων όντων πού προσωπο
ποιούν παρόμοιες φαντασιώσεις. "Ομως τό πρώτο ξε
κίνημα προέρχεται συχνά άπό μιά παράδοση δια
φορετικής πολιτιστικής καταγωγής. 

' Ο J. Baltrusaitis μελετά τήν καταγωγή αυτών τών αντι
κειμένων καί φανταστικών όντων μέσα άπό τή μυθική 
'Αρχαιότητα ή, κυρίως, άπό τήν "Απω 'Ανατολή μέ 
ενδιάμεσο τό 'Ισλάμ 2 7 . Τό σύννεφο όμως πού ελά
χιστα παριστάνεται ή προβάλλεται στην τέχνη τοΰ δυ
τικού Μεσαίωνα έμεινε εξω άπό αυτές τίς μεταμορφώ
σεις. Σύννεφα κατοικημένα άπό φανταστικά οντά δέν 
φαίνονται νά εμφανίζονται στή γοτθική τέχνη. Είναι 
περίεργο γιατί τό σύννεφο χωρίς συγκεκριμένη μορφή 
καί σχήμα, μέ συνεχείς καί αδιάκοπες άπό τήν ίδια τή 
φύση του μεταβολές, στον όγκο, στή μορφή, στή σύ
σταση του ακόμα, θά προσφερόταν γιά τέτοια χρήση, 
τουλάχιστον οσο τά βράχια καί τά φυλλώματα. 
Αυτή ή αντιμετώπιση θά οφείλεται ασφαλώς σέ σειρά 
άπό φόβους καί απαγορεύσεις, σέ άποτροπαϊκούς 
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συμβολισμούς καί δοξασίες, σέ ομαδικού χαρακτήρα 
προγονικές καί μαζικές απωθήσεις απέναντι στό άμορ
φο άπλαστο στοιχείο πού ερμηνεύεται σάν αποκλει
στικός μεταφορέας θεϊκών ή καί σατανικών μηνυμά
των καί οίωνών. 
Στή Δύση οί ζωγράφοι, στην πρώιμη ακόμα 'Αναγέν
νηση, μπάζουν μαζικά τό σύννεφο στίς συνθέσεις τους 
μέσα στην προσπάθεια απόδοσης, μέ φυσιοκρατική 
«επιστημονική» προοπτική, του περιβάλλοντος ζω
γραφικού χώρου. Οί Bellini (Giovanni, 1462-1516, Ge
ntile, 1421-1501, ή Jacoppo, 1400-1464), ό Mantegna 
(1436-1506), ό Corregio (1494-1534) ή ό Dürer (1471-
1528) καί τόσοι άλλοι χρησιμοποιούν τήν ομίχλη ή τά 
σύννεφα στίς συνθέσεις τους, προσδιορίζοντας τους 
ρόλους καί λειτουργικότητα, δσους τουλάχιστον τους 
αποδίδονται μέσα σέ κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. 
Στό έργο τού Mantegna καί, μετά, τοϋ Corregio, τά 
σύννεφα, άμορφα σχεδόν καί απροσδιόριστα, γίνονται 
αντικείμενα καί σήματα μέ μορφή σχεδόν χωρίς σχή
μα, επιτρέπουν στον ζωγράφο νά τά φορτίζει κατά βού
ληση μέ σχήματα καί συμβολικές μορφές πού θελημα
τικά τίς αφήνει νά συγχέονται μέσα στή γενική άμορ
φη μάζα28. ' Επιτρέπουν ακόμα τήν αντιμετώπιση καί 
λύση προβλημάτων σύνθεσης, προσφέροντας βάση 
καί στήριγμα γιά συνθέσεις πού παριστάνουν οράματα 
καί θεοφάνειες, έκεϊ ακριβώς πού ή φυσιοκρατική 
αναγεννησιακή αντίληψη συγκρούεται μέ υπερφυσι
κές καί εξωγήινες παρασταστικές μορφές καί συνθέ

σεις. Σειρά άπό θεωρίες Ιχουν διατυπωθεί γιά τό σύν
νεφο, γιά τή θέση καί τή λειτουργία του μέσα στην 
αναγεννησιακή καί στή μετααναγεννησιακή ζωγραφι
κή. 
Σέ δύο τουλάχιστον πίνακες του Mantegna, ό ζωγρά
φος διαγράφει μέσα στά σύννεφα μορφές ανθρώπινες, 
ζώα καί σύμβολα29 συγγενικές στή σύλληψη τους μέ 

23. Βλ. πρόχειρα Bernard Berenson, Les peintres italiens de la 
Renaissance, σέ γαλλική Ικδοση, London (Phaidon Press) 1953, είκ. 
298 (Στέψη τής Παναγίας καί δύο άγιοι, τοΰ Niccolò da Foligno 
(1430-1502), στό Foligno, San Niccolò), είκ. 290 (Παναγία, άγγελοι, 
δύο άγιοι καί δύο δωρητές, τοΰ Ottaviano Nelli (1375-1444), στό 
Gubbio, Santa Maria Nuova). 
24. Jurgis BaltruSaitis, Le Moyen Age fantastique, Antiquités et 
exotismes dans Part gothique, Paris (Flammarion) 1981 (1η Ικδοση 
1955), σ. 247-248, είκ. 174, 175, 176. 
25. "Ο.π., σ. 212 κ.έ., είκ. 145, 147, 148, 149 κ.έ. André Grabar -
Carl Norden fa lk, La peinture romane du onzième au treizième 
siècle, Genève (Skira) 1958, σ. 155, 156, 157, 168, 174 (φανταστικά 
ζώα μέσα στά αρχικά γράμματα). 
26. Φανταστικά δντα φαίνονται νά διαγράφονται μέσα στή μάζα 
φτερών, σέ πούπουλα καί φτερωτά λοφία σέ τσέχικο εικονογραφημέ
νο χειρόγραφο τοΰ 1517 περίπου, στό Gradual του Litomëfice, σέ 
μικρογραφία πού παριστάνει τή θανάτωση έπί τής πύρας του Jan 
Hus (βλ. Josef Krasa, Ceské iluminované Rukopisy 13/16 stoleti, 
Praha (Odeon) 1990, σ. 332, είκ. 192). 
27. BaltruSaitis, δ.π. 
28. Hubert Damish, Théorie du nuage. Pour une histoire de la 
peinture, Paris (Seuil) 1972, σ. 27, 61-99 (σ. 89), 77, 180-193 (σ. 184), 
200-210 κ.έ. 

Είκ. 14. Φανταστική σχιίτικη σύνθεση, «Μέσα στό στρόβιλο τοΰ μυστικού δερβίσικου χοροΰ». Μικρογραφία-σχέδιο. 
'Ιράν, 16ος-17ος αιώνας. Λεπτομέρεια. 
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τίς μορφές πού οί ζωγράφοι του Ισλαμικού, του κινέζι
κου καί του γοτθικού Μεσαίωνα φόρτωσαν βράχους, 
δέντρα καί φυλλώματα30. Βρισκόμαστε δηλαδή απένα
ντι στό έξης παράδοξο: " Ενώ τά σύννεφα είσάγονται 
στή ζωγραφική σάν σύμβολα της φυσιοκρατικής ανα
γεννησιακής αντίληψης, φορτίζονται ταυτόχρονα μέ 
επιβιώσεις μεσαιωνικών αντιλήψεων υπερβατικού εξω
γήινου καί άντιφυσιοκρατικού χαρακτήρα· δηλαδή, 
στό έργο αυτών τών ζωγράφων — σάν αντίδραση προς 
τήν ορθολογιστική αναγεννησιακή αντίληψη — προ
στίθεται καί μία διάσταση διαφορετική, φανταστικού 
καί υπερβατικού χαρακτήρα. 
Φανταστικά χαρακτηριστικά — φορτισμένα μέ συμ
βολισμούς, οιωνούς καί μηνύματα — αποδίδονται στά 
σύννεφα καί στίς συνεχείς μεταμορφώσεις του όγκου 
καί της υφής τους, καί μέσα σέ λογοτεχνικά κείμενα 
τήν εποχή της 'Αναγέννησης. 'Αναφέρω χαρακτηρι
στικά, μέσα άπό τόν "Αμλετ τού William Shakespeare, 
στιχομυθία ανάμεσα στον "Αμλετ καί στον Πολώνιο, 
σχετική μέ 'ένα σύννεφο πού είχε πάρει μορφή καμή
λας, ή ακόμα στιχομυθία πού αναφέρεται στά μεγα
λειώδη σχήματα πού παίρνουν τά σύννεφα μέσα στίς 
συνεχείς αλλαγές της μορφής τους, στον 'Αντώνιο καί 
Κλεοπάτρα, πάλι τού William Shakespeare31. 

Ό Φράγκος Κατελάνος, στό μοναδικό γνωστό μέχρι 
τώρα έργο του, στή σύνθεση της Κοίμησης της Θεοτό
κου στή μονή Βαρλαάμ στά Μετέωρα, οπού αναπτύσ
σει ιδιαίτερα έντονα, καί σέ ποσότητα σχεδόν ίση μέ 
τόν ζωγράφο τού Ντίλιου, τό στοιχείο τού φανταστι
κού, συνεχίζει επιλεκτικά, κατ' αρχήν, παλαιότερη 
παράδοση32. Δηλαδή, τά σύννεφα-άέρινα οχήματα, 
φορτωμένα μέ προσωποποιήσεις καί σύμβολα, γίνο
νται ενδιαιτήματα πλήθους αναπτυγμένων καί διαφορε
τικών φανταστικών μορφών, προσωποποιήσεων ή τε
ράτων γεμάτων μυστικισμό, αγωνίες, φόβους, μηνύμα
τα μά καί εξορκισμούς. "Οπως ακριβώς παρουσιάζο
νται καί οί μορφές μέσα στον όγκο τών βουνών ή τών 
βράχων ή μέσα στά δέντρα — ακόμα καί μέσα σέ φτε
ρά καί πούπουλα, όπως είδαμε —, πού δημιούργησε, 
σάν στοιχεία φανταστικού, ή ζωγραφική τού ρωμανο-
γοτθικού, τού ισλαμικού καί του κινέζικου Μεσαίωνα, 
διαιωνίζοντας, αναπαράγοντας καί τροποποιώντας, 
συχνά, δημιουργίες της βουδδιστικής Κεντρικής 'Α
σίας33. Τό φαινόμενο επιβιώνει — τό είδαμε — στή ζω
γραφική της 'Αναγέννησης, μά καί στην περίπου 
σύγχρονη της ίσλαμοπερσική ζωγραφική. 
Τά φανταστικά τέρατα του Φράγκου Κατελάνου μοιά
ζουν πολύ μέ τίς μορφές μέσα σέ βράχια — πού κι αυτά 
θυμίζουν σύννεφα — σέ περσικό εικονογραφημένο 
χειρόγραφο, τού 1442 περίπου, άπό τό Χεράτ, της Bri
tish Library34 (Είκ. 13). 

Τά τέρατα τής φαντασίας τού Φράγκου Κατελάνου 
μοιάζουν ακόμα μέ τά πλάσματα του Θεού — ανθρώ
πους, ζώα, ψάρια, έντομα καί πετούμενα —, πού μπλέ
κονται καί παρασύρονται μέσα στον στρόβιλο καί τή 
δίνη μυστικού ιλίγγου χορού Δερβίσηδων, έργο ανώ
νυμου Πέρση σχιίτη ζωγράφου τού 16ου ή τού Που 
αιώνα35 (Είκ. 14). 

' Ο Φράγκος Κατελάνος μετέχει έτσι μέ ένα καί μόνον 
έργο του σ' εκείνη τήν κατηγορία ζωγράφων σάν τόν 
Hieronymus Bosch (1450-1516)36, τόν Pieter Brueghel 
τόν Παλαιό (1525/30-1569)37 ή τόν Matthias Grüne
wald (1460/70-1528)38, ζωγράφων ανήσυχων, ανοικτών 
σέ μεταφυσικά, μεσαιωνικά οράματα καί βιώματα, πού 
συχνά τά αντλούν άπό μυστικές πλευρές τής δικής 
τους καλλιτεχνικής παράδοσης. Κι αυτές τίς ανησυ
χίες τους τίς εκφράζουν — μέ παράλληλους τρόπους 
— μέσα καί δίπλα σέ μπαρόκ ανήσυχες φόρμες καί σέ 
επιτεύγματα πού, άπό άλλες πλευρές, τείνουν νά αφο
μοιώσουν αναγεννησιακά καί φυσιοκρατικά διδάγμα
τα. Δηλαδή βρίσκει έτσι ό ζωγράφος τρόπους, διέξοδο 
καί ευκαιρίες γιά νά εκφράσει προσωπικές κυρίως μά 
καί συλλογικές αγωνίες, αποκυήματα ταραγμένης φα
ντασίας, ευαισθησίες, φόβους, φαντασιώσεις. Προ
σπερνά έτσι τίς ουδέτερες, σκληρές καί άψογες «κλα
σικές» αρμονίες, καί μεταφέρει μηνύματα μιας ταραγ
μένης καί ανήσυχης προσωπικότητας. 
Μέσα στά πολύ στενά περιθώρια πού τού άφηνε ή τέ
χνη τής βυζαντινής παράδοσης, ό Φράγκος Κατελά
νος, καθώς καί ό ζωγράφος τού Ντίλιου, αφήνουν νά 
διαφαίνεται μιά μυστική πλευρά τής προσωπικότητας 
τους, αλλοιώνοντας τό «κλασικό» υφός τής ζωγραφι
κής τού 16ου αιώνα καί εμπλουτίζοντας το μέ δυναμι
κά μπαρόκ χαρακτηριστικά. 

' Η ανάπτυξη τού φανταστικού στοιχείου στό έργο τών 
παραπάνω ζωγράφων εκφράζει παρόμοιες ανησυχίες 
μέ εκείνες πού γέννησαν τους τερατόμορφους διαβό
λους, πού πληθαίνουν κατά τόν 16ον αιώνα μέσα σέ 
συνθέσεις σάν τή Δευτέρα Παρουσία ή καί άλλες, στή 
Μολδαβία μά καί στίς ελληνικές χώρες, κάτω άπό τήν 
επίδραση δυτικών καί ανατολίτικων μεσαιωνικών 
προτύπων39. 'Εδώ δμως, τό πλαίσιο είναι ήδη ανα
γνωρισμένο καί περισσότερο παραδοσιακό. 
Τό γεγονός πώς ήδη άπό τόν 14ον αίώνα είχαν αρχί
σει, μέσα στή βυζαντινή ζωγραφική, νά κατοικούν στά 
σύννεφα πουλιά ή μάσκες καί προσωποποιήσεις, 
άνοιξε τόν δρόμο καί έδωσε τά περιθώρια καί τήν 
έμπνευση στον Φράγκο Κατελάνο καί στον ζωγράφο 
τού Ντίλιου γιά νά χρησιμοποιήσουν ήδη δοσμένα 
σχήματα καί νά τά αναπτύξουν, γιά νά εκφράσουν, 
νομίζω, προσωπικά τους βιώματα. 
Τό φαινόμενο θά βρει λίγους μιμητές μετά τόν 16ον 
αίώνα. Πρόκειται, κυρίως, γιά μιμητές μέ λιγότερο δυ-
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ναμισμό, πού συχνά μιμούνται συμβατικά, σχηματικά 

καί χωρίς προσωπική συμμετοχή. 

Ή συνύπαρξη καί συμβίωση των νεώτερων μεταανα-

γεννησιακών — καί μπαρόκ — τάσεων δίπλα σέ μυ

στικιστικές επιβιώσεις πού προέρχονται από Ιδεολογή

ματα ενός παρωχημένου ήδη Μεσαίωνα, δέν θά επιζή

σουν πολύ μετά τόν 16ον καί τόν 17ον αΙώνα. 

29. Ettore Camesarca, Mantegna, Milano (Club del Libro) 1964, 
είκ. 44-45 (ό άγιος Σεβαστιανός τοΰ Kunsthistorisches Museum, 
Βιέννη), πίν. XXIII (ό θρίαμβος τής 'Αρετής, Louvre, Παρίσι), πίν. 
IV, είκ. 56. Giuseppe Fiocco, Mantegna. La Cappella Ovetari nel
la chiesa degli Eremitani, Milano (Silva Editionale d'arte) 1978, σ. 27, 
είκ. 6, 30. 'Ο ϊδιος, L'arte di Andrea Mantegna, Venezia (Neri 
Pozza) 1959. Lionello Pu ρ pi, Il trittico di Andrea Mantegna per la 
Basilica di San Zeno Maggiore in Verona, Verona (Centro Grafico) 
1972. 
30. Baltruäaitis, δ.π. (ύποσημ. 24), σ. 212 κ.έ., είκ. 145, 147, 148, 
149. 
31. 'Αναφέρονται καί σχολιάζονται άπό τόν Ernst Gombrich. 
L'écologie des images, Paris (Flammarion) 1983 (Πρόλογος 1982), σ. 
57 ("La psychanalyse de l'histoire de l'art"). 
32. ' Ακόμα καί όταν ό Φράγκος Κατελάνος ζωγραφίζει τό ίδιο θέμα, 

J 'ai observé pour la première fois des éléments de fan
tastique dans la peinture de Frangos Catélanos et, plus 
particulièrement, dans la masse des nuages-véhicules aé
riens transportant les Apôtres dans la composition de la 
Dormition de la Vierge au Catholicon du Monastère de 
Barlaam, de 1548, aux Météores. Intéressé par ce pro
blème j 'ai entrepris une petite recherche, tant pour les 
antécédents éventuels que, plus généralement, pour la 
peinture byzantine du XVIe siècle. 
J'ai ainsi retrouvé un nombre important d'éléments fan
tastiques, presque aussi expressifs ou dramatiques que 

τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, στό μοναδικό διάκοσμο πού φέρει τήν 
υπογραφή του, στό παρεκκλήσιο του 'Αγίου Νικολάου στή Μεγί
στη Λαύρα στον "Αθω, τό 1560, δέν επαναλαμβάνει τά φανταστικά 
στοιχεία. 'Ακόμα καί τά σύννεφα λείπουν (βλ. Millet, δ.π. (ύπο
σημ. 6), πίν. 260.2). 
33. BaltruSaitis, δ.π. (ύποσημ. 24), σ. 99-142, 187-220. 
34. Χειρόγραφο Khamsa του Νιζαμί, British Library Add. 25900, φ. 
41a. 
35. Μέσα στον συλλογικό τόμο Le Monde de l'Islam, ύπό τήν διεύ
θυνση του Bernard Lewis, Antwerpen (Fonds Mercator) - Londres 
(Thames and Hudson) 1976, βλ. Roger M. Savory, 10. "L'empire 
du lion et du soleil. L'épanouissement de la civilisation iranienne", σ. 
247-274 (254-255), είκ. 375. 
36. J. de Boschère, Jérôme Bosch, Bruxelles (éditions Cercle d'art) 
1947. 
37. F. Timmermans, La vie passionnée de Peter Brueghel, Interna
tionale du Livre, 1955. 
38. M. Brion, Grünewald, Paris (Pion) 1939. P. Schmidt (Πρόλο
γος) - H. Geissler - B. Saran - J. Harnest - A Mischlewski 
(Κείμενα), Matthias Grünewald: Le retable d'Issenheim, γαλλική έκ
δοση: Paris (Société française du livre) 1974. Πρωτότυπη έκδοση: 
Stuttgart (Office du Livre) 1973. 
39. Garidis, δ.π. (ύποσημ. 5), σ. 31-62, σχέδια 1-38, είκ. 11-16, 25, 
47, 57, 64-65, 67, 69. M. Garidis, L'évolution de l'iconographie du 
Démon dans la période post-byzantine, L'Information d'histoire de 
l'art, 12e année, No 4, 1967, σ. 143-155, 6 είκόνες. Θωμάς Πρόβα
τα κ η ς, Ό Διάβολος είς τήν βυζαντινήν τέχνην. Συμβολή είς τήν 
ίρευναν τής ορθοδόξου ζωγραφικής καί γλυπτικής, Θεσσαλονίκη 
1980. 

chez Frangos Catélanos, dans la masse des nuages qui 
transportent les choeurs des Justes dans le Jugement 
Dernier, sur le mur est du narthex du Catholicon du 
Monastère de Dilios (Stratigopoulos) de 1543 dans l'île 
du lac de Jannina. 
C'est surtout dans les nuages et dans ces deux composi
tions que sont localisés les éléments fantastiques. 
J'ai encore retrouvé des éléments fantastiques en plus 
petit nombre, moins tourmentés — survivances plutôt et 
souvenirs de personnifications hellénistiques — dans 
l'oeuvre des peintres crétois du XVIe siècle, en commen-

Miltos Garidis 

LE FANTASTIQUE DANS LA PEINTURE BYZANTINE 
DU XVIe SIÈCLE 
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çant par la première décoration murale de Théophane, 
en 1527, au Monastère de Saint-Nicolas Anapavsas aux 
Météores, dans le narthex. Là ces éléments figurent dans 
les nuages de la composition du Jugement Dernier. 
On en trouvera aussi dans les peintures «Cretoises» du 
XVIe siècle aux monastères de Lavra (Jugement Der
nier) (1535), de Dionysiou (1547), de Koutloumoussiou 
(1540), de Docheiariou (1568) au Mont-Athos, ainsi que 
dans les peintures de 1552 du Nouveau Catholicon de la 
Transfiguration des Météores; et également dans cer
taines icônes grecques ou russes des XVe et XVIe siè
cles. Ces éléments fantastiques seront plus rares, très 
conventionnels et schématiques dans certaines peintures 
murales et icônes, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. 
Ce genre d'éléments est introduit plutôt comme des per
sonnifications — sous l'influence de l'art de la fin de 
l'Antiquité — et pour la première fois à ma connais
sance, au XlVe siècle dans les peintures de la Perivleptos 
de Mystra (1360-1370). Les «Cretois» du XVIe siècle 
reprennent modérément cette tradition et l'appliquent 
sans la développer et sans modifications. 
L'art byzantin n'avait pas représenté de nuages au 
moins jusqu'au Xle siècle. Il commence à les introduire 
timidement à cette époque et dans certains sujets icono
graphiques, pour résoudre des problèmes de composi
tion, en contredisant ainsi ses propres fondements théo
riques. 

Dans l'art du Moyen Âge occidental et sous l'influence 
des arts islamique, chinois ou d'Asie centrale boud
dhiste, ces éléments fantastiques apparaissent dans la 
masse des rochers et des montagnes, dans le feuillage ou 
les plumages, dans les tourbillons de l'air, sur les corps 
humains ou ceux d'animaux, dans les contours des 
objets. Ils habitent dans la masse de ces éléments, s'im
briquent entre eux et se présentent comme des monstres 

hybrides et imaginaires, comme des masques humains 
ou d'animaux. Ils expriment des fantasmes, des craintes, 
des mysticismes et des exorcismes, des augures et des 
messages, parfois très personnels. 
Mais, curieusement, dans l'art médiéval de l'Occident, 
dans celui de l'Islam ou de l'Asie bouddhiste, les nuages, 
pour des raisons non ressenties très clairement, ne sont 
jamais — à ma connaissance — habités par des mon
stres fantastiques. 
C'est dans l'art byzantin du XlVe siècle — et cela très 
timidement — et dans celui des débuts de la Renaissance 
(chez Mantegna par exemple) que les nuages servent 
d'habitacles pour les monstres ou de personnifications 
exprimant des messages. 
Dans l'oeuvre de Frangos Catelanos ou encore et à un 
moindre degré dans l'oeuvre du peintre de Saint-Nicolas 
Dilios, de Jannina, il s'agit de la reprise d'une tradition 
du XlVe siècle, mais développée et modifiée. Les pein
tres, en commençant par s'inspirer de conventions déjà 
«classiques», arrivent à exprimer des angoisses person
nelles ou collectives, des fantasmes, des craintes et des 
signes apotropaïques. Ils y représentent des créations de 
leur imagination troublée qui laissent apparaître un côté 
mystique et secret de leur personnalité. Ils font partie 
ainsi de cette catégorie de peintres européens à l'inspira
tion bouillonnante qui, en pleine Renaissance et en plein 
renouveau de l'antique, reprennent — et au même mo
ment — des idées et des visions mystiques, survivances 
moyennâgeuses qui altèrent, avec le baroque, leur nou
velle idéologie ou vision esthétique «classique». Ils se 
rapprochent, curieusement, de peintres du XVe et XVIe 
siècle irano-islamiques qui expriment — à la même é-
poque et par des moyens très ressemblants — la même 
quête du mystique, de l'imaginaire et des fantasmes per
sonnels. 
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