Ειςαγωγικό ςθμείωμα

Γηαβάδνληαο κηα εκέξα ηνπ 2010 ην βηβιίν ηνπ Albert Jacquemart «Μηα ηζηνξία
ηνπ επίπινπ» κνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή κηα θξάζε πνπ έιεγε «This is the reason
why we might regard as Oriental a superb dish in brass, engraved and damascened in
silver, in the Dutuit collection, were it not that we can read underneath on a
banderole:

Nicolo Rugina Greco

de Corfu

fece,

1550.

Is it to the same Nicolo Rugina that we should ascribe another dish, whereon, among
arabesque ornamentations, figure subject medallions, some antiques, others of
oriental designs, and others in the costumes of the end of the sixteenth century? Upon
the border is a view of a city with this legend, " La cita de Corfu," and in the centre is
an Italian escutcheon»1
Ζ θξάζε απηή κνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ αγσλία αλ ζα κπνξέζσ λα βξσ
ζηνηρεία γηα ηνλ άλζξσπν απηφλ. Έηζη άξρηζε κηα πξνζσπηθή έξεπλα γηα ηελ
αλαθάιπςε ηνπ μεραζκέλνπ Κεξθπξαίνπ θαιιηηέρλε. Δπί ηνχηνπ έγηλε κηα πξψηε
δεκνζίεπζε ζηνλ ηζηφηνπν CORFU MUSEUM Σετάρτθ, 17 Νοεμβρίου 2010. Ζ
έξεπλα ζπλερίζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηζηνξηθφ Κα.Δπζηαζία Μήηζηνπ, ε
βνήζεηα ηεο νπνίαο ήηαλ νπζηψδεο.
ηηο 23/4/2015 ην CORFU MUSEUM, κεηά απφ αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη
απφςεσλ, δηνξγάλσζε ζπδήηεζε, ζην ακθηζέαηξν ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
ηκήκαηνο Ηζηνξίαο κε ζέκα Nicolo Rugina da Corfu. Οκηιεηέο ήηαλ ε Κα. Δπζηαζία
Μήηζηνπ, ν Κνο Αλδξέαο Μαδαξάθεο θαη ν ππνγξάθσλ.
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Ασηός είναι ο λόγος για ηον οποίο θα μπορούζε να θεωρηθεί όηι είναι Αναηολίηικο ένα σπέροτο πιάηο ταραγμένο ζε
ορείταλκο, και ζε αζήμι, πού βρίζκονηαν ζηη ζσλλογή Dutuit, αν δεν μπορούζαμε να διαβάζοσμε από κάηω ζε μια
ηαινία: Nicolo Rugina greco da Corfu fece, 1550.

Ζ ηζηνξηθή έξεπλα έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα. Δμεηάδεη θαη πξνζπαζεί λα βγάιεη
ζπκπεξάζκαηα γηα θάηη πνπ έρεη γίλεη θαη είλαη πξαγκαηηθφ. ην ιεμηιφγηφ ηεο έρεη
αηέιεησηεο ιέμεηο φπσο, πφηε, πσο, πνπ, γηαηί, αίηηα, απνηειέζκαηα, ζπλζήθεο,
πξσηαγσληζηέο θ.α. Καη φπσο ζηε θχζε ππάξρεη ην αηειεχηεην ησλ αλζξσπίλσλ
αλαγθψλ, έηζη θαη ζηελ ηζηνξία ππάξρεη ην αηειεχηεην ησλ αλζξσπίλσλ εξσηεκάησλ.
Καιείηαη ινηπφλ ν εξεπλεηήο λα κε θηινζνθήζεη, αιιά λα αλαιχζεη πξαγκαηηθά
γεγνλφηα θαη λα ηα παξνπζηάζεη σκά πέξα απφ θάζε πξνζσπηθή επίδξαζε. Σν είλαη
ηνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ εζληθά πηζηεχσ, απφ πνιηηηθά πηζηεχσ, απφ
θηινδνμίεο, απφ αληημνφηεηεο, απφ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπ ππφβαζξν, απφ ηνλ πιηθφ ηνπ
θφζκν θαη ηφζα άιια απφ!!! Απηά πξέπεη φια λα ηα απνξξίςεη θαη λα κπνξέζεη λα
εμαγληζηεί, λα θαζαξίζεη απφ ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν θαη λα αληηκεησπίζεη ηα
ζπκβάληα, φπσο πξαγκαηηθά έγηλαλ.
Αθνχ φια ηα πξναλαθεξφκελα έρνπλ γίλεη θαη ζαλ έλα ηξίην πξφζσπν πιένλ ν
ηζηνξηθφο εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαθεξζεί κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε επί ηνπ
θαζαξηζκέλνπ πιένλ γεγνλφηνο θαη λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα. Απηέο
ππφθεηληαη ζε θξηηηθή, αιιά απηφ θαζ’ εαπηφ ην ζπκβάλ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα
πξαγκαηηθφ.
Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ λα αλαθαιχπηεηο έλα θαιιηηέρλε θαη κάιηζηα λα ηνλ
παξνπζηάδεηο εκπεξηζηαησκέλα θαη φρη απνζπαζκαηηθά, ζε νδεγεί ζηε κεγάιε
επζχλε ηεο νπζηαζηηθήο αλάιπζεο, ψζηε λα βξίζθεζαη , φζνλ είλαη δπλαηφλ, ζε κηα
ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ο Nicolo Rugina da Corfu ήηαλ έλαο απφ εκάο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είρε ηελ ηχρεαηπρία λα θαιιηηερλεί θαη λα δεη ηνλ 16ν αηψλα πνπ ε παηξίδα ηνπ ε Κέξθπξα πέξαζε
πνιιέο δπζθνιίεο κε δχν κεγάιεο εγθιεκαηηθέο, κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεσο,
πνιηνξθίεο. Γηα λα επαλέιζεη ην λεζί ζε κηα θάπνηα θαλνληθφηεηα πέξαζαλ πνιιά
ρξφληα.
Πξνρσξψληαο ηελ έξεπλα ζπλαληνχζακε θαη καο ζπληάξαδαλ ηα γεγνλφηα θαη ν
θαιιηηέρλεο κέζα απφ απηά. Γηα ηελ απαξαίηεηε εκβάζπλζε κείλακε δχν ε Κα.
Μήηζηνπ θαη ν ππνγξάθσλ. Οη αηειείσηεο ψξεο κειέηεο πηζηεχνπκε φηη καο
νδήγεζαλ ζηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα θαη έηζη ζα πξέπεη λα εληξπθήζνπκε κέζα ζηηο
γξακκέλεο ιέμεηο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο, δνμάδνληαο θαη ηηκψληαο ηνλ Κεξθπξαίν

απηφ θαιιηηέρλε ηνπ 16νπ αη., φπσο θαη ηφζνπο άιινπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ ηελ επνρή
εθείλε.
Δίλαη πίζηε καο, φηη θαη νη κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ηεο ηζηνξίαο ηνπ
16νπ αη., ηεο Κεξθπξατθήο ηζηνξίαο, αιιά θαη πνιινί άιινη ζα βνεζεζνχλ ζηα
αληηθείκελα πνπ αζρνινχληαη.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε αιιεινβνήζεηα δίλεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Οη
κεκνλσκέλεο θαη εγσθεληξηθέο αληηκεησπίζεηο ηζηνξηθψλ ζεκάησλ πνηέ δελ νδεγνχλ
ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. Ίζσο θαη λα παξαπιαλνχλ ηνπο ζπλερηζηέο. Δάλ δελ
ππήξραλ παιαηφηεξα πνλήκαηα, ν Nicolo Rugina ζα παξέκελε άγλσζηνο ζηε ιήζε
ησλ αηψλσλ. Δπραξηζηνχκε φζνπο ζα αλαθεξζνχλ ζηελ Βηβιηνγξαθία καο, γηα ηηο
ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ άθεζαλ θαη καο βνήζεζαλ λα δηαθξίλνπκε ηηο
κπζνπιαζίεο πνπ έρνπλ γξαθηεί.
Θέινπκε φκσο λα επραξηζηήζνπκε θαη απηνχο πνπ πξνζπάζεζαλ λα καο
εκπνδίζνπλ, γηαηί καο έθαλαλ λα πεηζκψζνπκε θαη καο έδσζαλ ην εξέζηζκα γηα κηα
πην κεγάιε πξνζπάζεηα θαη θαιχηεξν απνηέιεζκα.
Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Κν. Θεφδσξν Μεηαιιελφ θαη ηνλ Κν Φίιε
Σδίθα πνπ ε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, φπνηε δεηήζεθε, ήηαλ ακέξηζηε θαη ππεχζπλε.
Πάλσ φκσο απφ φινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ ζχδπγφ κνπ Σίλα πνπ κε ηηο ινγηθέο
θαη επίκνλεο παξεκβάζεηο ηεο, νδήγεζε ηελ φιε πξνζπάζεηα ζην ζσζηφ απνηέιεζκα.
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Ειςαγωγι ςτο ζργο του Nicolo Rugina Greco da Corfu
Γηα λα εμεηάζνπκε ηνλ Rugina θαη ην έξγν ηνπ, σο βάζε ζα ζέζνπκε κηα ζχληνκε
αλαθνξά ζε γεληθέο πεξί ηέρλεο-ηερλνηξνπίαο-θαιιηηερληθνχ έξγνπ ζέζεηο-απφςεηο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο θαιιηηέρλεο εληάζζεηαη ζην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη
εηδηθφηεξα ζηε κεηαιινηερλία. Πξσηαξρηθά ζηνηρεία θαη ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη ε ζε
χςηζην βαζκφ εθ κέξνπο ηνπ θαιιηηέρλε γλψζε ηνπ πιηθνχ πνπ επεμεξγάδεηαη θαη
ηεο ηερληθήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε έξγν ηέρλεο, ζηνηρεία πνπ

πξνυπνζέηνπλ βαζαληζηηθή θαη απνθιεηζηηθή εθπαίδεπζε - καζεηεία. Γελ αξθνχλ
φκσο. Γελ είλαη φινη νη ηερλίηεο-θαιιηηέρλεο πςεινχ επηπέδνπ Σέρλεο. Ζ έκπλεπζε, ε
πξνζσπηθφηεηα, ε κεζνιάβεζε ηεο ςπρήο ηνπ θαιιηηέρλε, ε ελζσκάησζε ηνπ ζηνλ
ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν, εζσηεξηθέο (ππνθεηκεληθέο) θαη εμσηεξηθέο
(αληηθεηκεληθέο), δπλάκεηο επηδξνχλ, αθνκνηψλνληαη θαη κεηνπζηψλνληαη ζε έξγν
ηέρλεο, ζχλζεζε απηφλνκε, δηαρξνληθή, ππεξάλσ ηεο ρξεζηκφηεηαο ή ηεο πξνο
δηαθφζκεζε δηάζεζεο.
Σν έξγν ηνπ Rugina εληάζζεηαη ζε έλα ηζηνξηθφ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ε
επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο ηέρλεο ηνπ. Πέξαλ
ησλ νξίσλ απηψλ φκσο, φπσο ζα αλαιπζεί πεξεηαίξσ, νδεγνχκεζα ζηε δηαρξνληθή
εκβέιεηα ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζπκβνιή ηνπ ζε κηα, γεληθφηεξε πνιηηηζκηθή ζεψξεζε.
Μέζα ζην ζπλερψο εληαζζφκελν ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη, κε ην πιαίζην ηεο
αηζζεηηθήο λα ιεηηνπξγεί σο πνιπεδξηθφο θαζξέπηεο, ην έξγν ηνπ Rugina επηβάιιεηαη
ζηνλ δέθηε –ζεαηή κε ηελ δπλακηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ηερληθήο ηνπ.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο ζα νδεγεζνχκε ζην έξγν ηνπ. Τπνγξάθεη Greco da Corfu .
Απηφ ελέρεη ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία. Δίκαη Έιιελαο καδί κε φ,ηη απηφ έρεη ζαλ
πεξηερφκελν ζπλαηζζεκαηηθφ θαη πξαγκαηηθφ. Ξέξεη γηαηί ην βάδεη. Οη ιφγνη πνιινί.
Γλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηεο πξνέιεπζεο ηνπ, έζησ θαη αλ απηφ είλαη επίθηεην
ραξαθηεξηζηηθφ, γλσξίδεη φηη νη ζπγγελείο ηνπ είλαη ζθιαβσκέλνη θάησ απφ έλα ιαφ
βάξβαξν θαη ακφξθσην ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ, έλα θαηαθηεηή απφιπηα ππνηαγκέλν
ζηελ πιηθή ηθαλνπνίεζή ηνπ.
Γειψλεη επίζεο φηη είλαη Έιιελαο απφ ηελ Κέξθπξα. Απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ
θαηαγσγηθή χπαξμε κίαο νηθνγέλεηαο κε ειιεληθέο ξίδεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπληνπίηεο,
φπσο θαη ην λεζί ηνπ βξίζθνληαη ζηε Γχζε. Πξνζπάζεζαλ λα ην θπξηεχζνπλ νη
Οζσκαλνί, φκσο απηφ δελ έγηλε θαη δελ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπο,
αιιά βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε κηα αλαγελλεκέλε Δπξψπε. Γελ είλαη ειεχζεξνο αιιά
γλσξίδεη φηη ην επίπεδν ηνπ θαηαθηεκέλνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ
θαηαθηεηή. Σν αλαγελλεηηθφ θχκα ηνλ αγγίδεη. Άιισζηε πνιινί

Κεξθπξαίνη

βξίζθνληαη ζηε Γχζε θαη ηελ «κνξθψλνπλ» κε ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ ειιελνξσκατθνχ
πνιηηηζκνχ.
Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ θαηέρνπλ, επεξεάδνπλ πνιχ ην έξγν ηνπ.
Πξνζπαζεί κε ηζηνξηθφ ξεαιηζκφ λα απνδψζεη ηα ηεθηαηλφκελα ζην λεζί ηνπ, αθνχ
ηα δχν γλσζηά απφ ηα ηξία έξγα ηνπ πνπ ππάξρνπλ, έρνπλ σο ζέκα ηελ πνιηνξθία ηεο
Κέξθπξαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1537. Σν εάλ είλαη παξαγγειία θάπνηνπ πςεινχ

ηζηάκελνπ άξρνληα ηνπ δίλεη έλα θίλεηξν, δειαδή ηελ παξνπζίαζε ηνπ γεγνλφηνο θαη
ηεο θαηεζηξακκέλεο πφιεο ηνπ. Δίλαη θπξίσο ε πφιε ηνπ πνπ ηνλ απαζρνιεί θαη
πξνζπαζεί λα ηελ απνδψζεη ξεαιηζηηθά γλσξίδνληαο, κηαο θαη ην έδεζε, πφζν θαθή
κπνξεί λα ήηαλ ζηα κάηηα ηνπ ε κεγάιε θαηαζηξνθή. Έρεη ηελ γλψζε ηεο ηερληθήο
θαη ζθχβεη πάλσ απφ ηνλ νξείραιθν θαη ζρεδηάδεη.
ηνλ έλα ηνπ δίζθν κε κπζνινγηθέο παξαζηάζεηο αιιά θαη ηζηνξηθά ζηηγκηφηππα
ηεο κέρξη ηφηε γλσζηήο ηζηνξίαο απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ρψκε, ηελ Βελεηία θ.ιπ. δίλεη
κηα ρξνληθή επξχηεηα ηφζν ζην έξγν ηνπ φζν θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο πνιηνξθίαο
ηνπ 1537. ηνλ άιιν ηνπ δίζθν ζηέθεη κφλν ζηνλ φιεζξν θαη ηελ θαηαζηξνθή απφ ην
εμσπφιη ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ. Μέζα απφ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πξνβάιιεη ε
θσηηά, ε ζθαγή, ε δνπιεία2, ε θαηαζηξνθή πνπ ππέζηε ε Κέξθπξα. Κάλεη ηελ
ππέξβαζή ηνπ, δηφηη είλαη ρξνληθά πνιχ θνληά ζην γεγνλφο. Σφζν θνληά πνπ δελ είλαη
δπλαηφλ λα απνθνπεί απφ ηνλ ηξαπκαηηζκέλν ςπρηζκφ ηνπ. Δπίζεο καο δηδάζθεη πψο
ήηαλ ε πφιε ηνπ, ηη ζαπκάδεη ζε απηήλ,

φπσο ηα απφξζεηα θξνχξηά ηεο, ηη

πξνζπάζεηα έγηλε απφ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο, ηη είραλ λα παξαηάμνπλ νη θαηαθηεηέο
γηα λα ηελ θαηαθηήζνπλ, ηη θαηαζηξνθέο έγηλαλ θαη φια ηα δεηλά πνπ ππέζηε. κσο
θαηαθέξλεη λα θηηάμεη

θάηη ην ζξηακβεπηηθφ ζηεξηδφκελνο ζε πξνεγνχκελεο

παγθφζκηεο ηζηνξηθέο ή κπζνινγηθέο ζθελέο. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη, εάλ νη Βελεηνί ην
ζεψξεζαλ λίθε, επεηδή δελ θαηειήθζε ην Παιαηφ Φξνχξην, αιιά ηελ θαηάιιειε
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Η δουλεία ςυνεπαγόταν όχι μόνον τον κοινωνικό κάνατο του ατόμου, αλλά του αφαιροφςε αυτι
κακαυτι τθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ και το υποβίβαηε ςτο εξισ ςε αντικείμενο προσ ιδιοκτθςία και
χριςθ. Σο δουλεμπόριο δεν τελείωνε με τθν αρπαγι ενόσ ςυγγενικοφ ςου προςϊπου αλλά
εξακολουκοφςε με τθν ανεφρεςθ του, που και ςε ποιόν ζχει πουλθκεί, εάν μπορείσ, αφοφ βρεκεί να
τον εξαγοράςεισ, τθν εφρεςθ των χρθμάτων για να το πραγματοποιιςεισ. Η ανκρϊπινθ ηωι εκτιμάτο
ςε χριμα. Η τιμι των δοφλων παρουςίαηε διακυμάνςεισ όπωσ του ςιταριοφ ι άλλων εμπορικϊν
αγακϊν, ανάλογα με τθ ςχζςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Είναι γεγονόσ ότι μετά από αυτι τθ
διαδικαςία αρκετοί επζςτρεφαν ςτουσ δικοφσ τουσ.

ζηηγκή ππεξβαίλεη ηελ ςπρηθή ηνπ θαηαπίεζε, πξνβάιινληαο έλα ζξίακβν πνπ
ζηεξίδεηαη ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο πνπ ηειηθά αμηψζεθαλ κέζα απφ ην ρξφλν.
Απηφο είλαη ν Nicolo Rugina Greco da Corfu ηνπ νπνίνπ ην έξγν ζα εμεηάζνπκε
αλαιπηηθά πην θάησ.

Ο 16οσ Αιώνασ
Θ Ευρϊπθ τον 16ο αιϊνα
Ο αξγπξνρξπζνρφνο Nicolo Rugina da Corfu, έδεζε ζηελ Κέξθπξα ηνλ 16ν αηψλα.
Tνλ αηψλα απηφ παξνπζηάδεηαη ζην λεζί κεγάιε άλζεζε γξακκάησλ θαη ηερλψλ. Γηα
λα θαηαλνήζνπκε φκσο ηνλ 16ν αη. ζηελ Κέξθπξα, ζα πξέπεη πξψηα λα θάλνπκε κηα
αλαδξνκή θαη λα εμεηάζνπκε ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ Δπξψπε ηελ πεξίνδν απηή.
Ήηαλ κία επνρή θαζαξά απνιπηαξρηθή κηαο θαη ε εμνπζία βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα
ησλ Μνλαξρψλ. Ο θάζε εγεκφλαο πξνζπαζνχζε ζπλερψο λα επεθηείλεη ηε δηθή ηνπ
ζθαίξα εμνπζίαο, δηφηη κφλν νη πην κεγάιεο πνιηηηθέο ελφηεηεο κπνξνχζαλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο κεηαβαιιφκελεο

θαηαζηάζεηο ηεο δαπαλεξήο ηερληθήο

δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ, κε θαλφληα θη έλα ζηξαηφ ρηιηάδσλ κηζζνθφξσλ. Ζ Δπξψπε
ζπλέρηζε λα εμειίζζεηαη, κε απνηέιεζκα, κηα ζεηξά απφ κεζαησληθά θενπδαξρηθά
θξάηε λα θπβεξλεζνχλ πιένλ απφ

πινχζηνπο γαηνθηήκνλεο, ζε ζπκππθλσκέλα

θέληξα πφιεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξνί νηθνλνκηθνί ππξήλεο. Γεδνκέλνπ
φηη νη πφιεηο απηέο πήξαλ κεγαιχηεξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εμνπζία, νη κεζαίεο
ηάμεηο πνπ απνηεινχληαλ απφ ηερλίηεο, ηξαπεδίηεο θαη
νπζηαζηηθφ ξφιν ζην εκπφξην
αλεμαξηεζίαο.

εκπφξνπο, έπαημαλ πην

ράξε ζηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξνπ πινχηνπ θαη

Οη ζθαγέο, ε δπζηπρία, ν ππνβηβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ζε αληηθείκελν
άγξηνπ απνδεθαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά κηαο άιιεο εμνπζίαο, απηήλ ηεο
εθθιεζηαζηηθήο, πνπ θεξχζζεη ππνηίζεηαη ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκπφληα, πξνζπαζεί
παληνηνηξφπσο λα επηθξαηήζεη ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη πξάμεηο πνπ ράξαμαλ
ηελ ηζηνξία θη’ απέδεημαλ πσο κπξνζηά ζηελ δηαηήξεζε ηεο φπνηαο δχλακεο
επηβνιήο, θάζε άιιε ζεψξεζε, θίλεηξν ε ζπλαίζζεκα ζπλζιίβεηαη. 3 ην ζεκείν απηφ
ζα έιζνπκε, γηα ιίγν, ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο Κέξθπξαο δηφηη είλαη έλα κηθξφ
παξάδεηγκα γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Να ηη ζπκβαίλεη ηνλ 16ν αηψλα κε ηνπο πνιπάξηζκνπο λανχο ηεο Κέξθπξαο, ηηο
ηδηνθηεζίεο ηνπο, θαη ηα έζνδά ηνπο.
«Δξρφκελνη ηψξα ζηνπο αξηζκνχο θαη θαζφζνλ αθνξά ην θάζηξν, ηελ πφιε θαη ηα
λέα πξνάζηηα ηεο Κέξθπξαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη κε ηα έξγα ηνπ ηεηρηζκνχ, ζηα
ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα, ην 1583, ππάξρνπλ 122 λανί. Απφ απηνχο νη 113 είλαη νξζφδνμνη
θαη νη ελλέα ιαηηληθνί… Οη λανί, θαηαγγέιιεηαη, ζπκβαίλεη λα είλαη αληηθείκελν
ελνηθίαζεο, θαη επέλδπζεο εθ κέξνπο ησλ θνζκηθψλ, γεγνλφο πνπ απνβαίλεη θπζηθά εηο
βάξνο ησλ θιεξηθψλ. Μπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε πίζσ απφ απηήλ ηελ θαηαγγειία
έλαλ αληαγσληζκφ κεηαμχ θιεξηθψλ θαη θνζκηθψλ κε επίθεληξν ηα εηζνδήκαηα ησλ
λαψλ θαη ησλ αθηεξσκάησλ ηνπο. Αιιά ν αληαγσληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ κεηαμχ
ησλ θνζκηθψλ θαη ησλ θιεξηθψλ. Πνιινί θιεξηθνί θαηεγνξνχληαη φηη έρνπλ
εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ηεξνπξγίαο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ λανχο, έηζη ψζηε λα
κελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλνπλ ηα ηεξαηηθά ηνπο θαζήθνληα ζε φινπο ηνπο λανχο
πνπ έρνπλ αλαιάβεη, κε απνηέιεζκα νη λανί λα κέλνπλ αλελεξγνί θαη λα αθήλνπλ
πνιινχο άιινπο θιεξηθνχο ρσξίο εηζνδήκαηα. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θιεξηθψλ
γηα ηελ απφθηεζε εθθιεζηαζηηθψλ εηζνδεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο αθνχ απφ απηά
επσθεινχληαη, γεληθφηεξα, θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. ηνλ αληαγσληζκφ ηεο
δηεθδίθεζεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ εηζνδεκάησλ, επηλννχληαη δηάθνξα ηερλάζκαηα θαη
έλα απφ απηά ήηαλ ν ραξαθηεξηζκφο νξηζκέλσλ λαψλ σο εγθαηαιειεηκκέλσλ ψζηε λα
αλαιεθζνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο δηεθδηθεηέο ηνπο. ηε δηνίθεζε ησλ λαψλ δελ
εκπιέθνληαλ, σο γλσζηφλ, κφλνλ νη ηδηνθηήηεο ή νη ηδξπηέο ηνπο αιιά θαη θνζκηθνί
επίηξνπνη ή θπβεξλήηεο πνπ είραλ σο θχξηα ππνρξέσζε ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
δηαρείξηζήο ηνπο. Δίλαη, σζηφζν, απηνί νη δηαρεηξηζηέο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ θξαηηθφ
ιφγν πεξί εθθιεζηψλ επζχλνληαλ καδί κε ηνπο ηδηνθηήηεο γηα ηνλ ζθεηεξηζκφ ησλ
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εθθιεζηαζηηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θηήκαηα αιιά θαη ηα θηλεηά
αθηεξψκαηα ησλ λαψλ. Ζ επιάβεηα είλαη άθξσο νηθνλνκηθή θαη θεθαιαηνπνηήζηκε
ζχκθσλα κε απηέο ηηο θξαηηθέο αλαιχζεηο, νη νπνίεο επεηδή επαλέξρνληαη κε θάπνηα
πεξηνδηθφηεηα, αθήλνπλ λα θαλεί ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θαηαρξήζεσλ.4»

Πξφθεηηαη πάλησο γηα ζπλαξπαζηηθφ κσζατθφ ελφο αηψλα γεκάηνπ αλαθαηαηάμεηο
θαη γεγνλφηα πνπ ράξαμαλ ηε κεηέπεηηα πνξεία κηαο αλαγελλεκέλεο Δπξψπεο. Γελ
πξέπεη λα καο δηαθεχγεη πσο ν 16νο είλαη ν αηψλαο πνπ μεπεξάζζεθε νπζηαζηηθά ην
ζηδεξφθξαθην ηππηθφ απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε αηνκηθψλ ππξνβφισλ φπισλ
(αξθεβνχδηα). Σνλ αηψλα απηφ έδεζαλ ν Δξξίθνο Ζ΄ θαη ε Διηζάβεη Α΄ ηεο Αγγιίαο,
ν Ηβάλ ν Σξνκεξφο ηεο Ρσζίαο, ν Κάξνινο ησλ Αςβνχξγσλ ζηε Γεξκαλία, ν
Φξαγθίζθνο ησλ Βαινπά ζηε Γαιιία, θαη
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.

ν νπιετκάλ ν Μεγαινπξεπήο ζηελ

Έγηλε ε Μεηαξξχζκηζε κε ηνλ Λνχζεξν θαη ηνλ

Καιβίλν, θαζηεξψζεθε ν Πξνηεζηαληηζκφο θη άξρηζε λα παξαθκάδεη ε Βελεηία παξά
ηνλ ζξίακβν ηεο Ναπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ (Lepanto) ην 1571.5
ηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ε ιέμε "CINQUECENTO" ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κηα
πεξηγξαθή ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα ζηελ Ηηαιία. Ζ «CINQUECENTO» βηψλεη ηελ
πιήξε άλζεζε ηεο πςειήο ηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο ζηε Ρψκε, Βελεηία θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ Φισξεληία. Έηζη, κπνξεί λα ιερζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ Όζηεξε
Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε. Απηφ ην θαιιηηερληθφ απνθνξχθσκα ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ
γηα ηελ Αλαγέλλεζε ηεο Ρψκεο, θαζψο ζπλέπεζε κε ηελ παπηθή θηινδνμία γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο σο εγεηηθφ θέληξν ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ ζηελ Ηηαιία. Οη Πάπεο
αλέζεζαλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο δσγξάθνπο ηεο CINQUECENTO, γιχπηεο θαη
αξρηηέθηνλεο, λα νκνξθχλνπλ θαη λα δηαθνζκήζνπλ ην Βαηηθαλφ θαζψο θαη ηελ πφιε
ηεο Ρψκεο. Δπηπιένλ, ν δήινο θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο ψζηε λα καδέςνπλ ρξήκαηα
απφ θνηλφηεηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ήηαλ κηα ζεκαληηθή αηηία γηα ηελ πξνηεζηαληηθή
εμέγεξζε.

4

Καραπιδάκθσ Νίκοσ, «Από τθν ευλάβεια ςτθν οικονομικι διαχείριςθ. Ναοί , μονζσ και ευαγι
ιδρφματα ςτθν Κζρκυρα (16οσ- 18οσ αιϊνασ)», ςτο : Ηλίασ Κολοβόσ (επιμ), Μοναςτιρια. Οικονομία
και Πολιτικι. Από τουσ μεςαιωνικοφσ ςτουσ νεϊτερουσ χρόνουσ, Θράκλειο : Πανεπιςτιμιο Κριτθσ.
Φιλοςοφικι ςχολι- Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ – Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2011, ςελ
141-145.
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Αυτόκι

Ο 16νο αη., είλαη ν αηψλαο ησλ κεγάισλ αλαθαιχςεσλ θαη ηεο ππεξπφληηαο
επέθηαζεο ησλ Δπξσπαίσλ, πνπ αξρίδνπλ λα δηαζρίδνπλ ηνπο σθεαλνχο αλαδεηψληαο
ρξπζφ θαη κπαραξηθά θαηαιήγνληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ απνηθηψλ. Αθφκε
θη αλ δελ ππήξρε ην ηδενινγηθφ-ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν ηεο αληηπαξάζεζεο
Υξηζηηαληζκνχ-Ηζιάκ ζα έπξεπε λα «εθεπξεζεί» έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε
αληηπαξάζεζε πνπ αθνινχζεζε θαη πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζθιεξέο κάρεο θαη
λαπκαρίεο. 6

Θ Κζρκυρα τον 16ο αιϊνα
Σνλ 16ν αη. ζηελ Κέξθπξα ζπκβαίλνπλ δχν κεγάια ηζηνξηθά γεγνλφηα : Ζ
θαηαζηξνθηθή πνιηνξθία ηνπ 1537 απφ ηνλ νπιετκάλ ηνλ Μεγαινπξεπή θαη ε
πνιηνξθία ηνπ 1571 πνπ νδήγεζε ζηελ Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ.
Σα Δπηάλεζα θαη ηδηαίηεξα ε Κέξθπξα, ζπκβαίλεη ηελ επνρή απηή, λα είλαη ην
θέληξν πνπ νπζηαζηηθά ελψλεη ηε Γχζε κε ηελ Αλαηνιή. Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε έπεζε
ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ ην 1453 θαη θχκαηα ινγίσλ θαη θαιιηηερλψλ νδεχνπλ πξνο
ηε Γχζε. Ζ Κέξθπξα γη’ απηνχο είλαη Γχζε, θαζφηη βξίζθεηαη γηα πνιιά ρξφληα ππφ
ηελ Βελεηία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη θαη Αλαηνιή, γηαηί πξνέξρεηαη απφ ηελ
Αλαηνιηθή

Ρσκατθή

Απηνθξαηνξία,

ηελ

κεηέπεηηα

νλνκαζζείζα

Βπδάληην.

Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο εμ Αλαηνιήο είλαη ε ίδηα γιψζζα θαη ε Οξζνδνμία.
Έηζη ινηπφλ ν ληφπηνο πιεζπζκφο ιακβάλεη επηδξάζεηο πνιηηηζκνχ απφ δχν πιεπξέο
θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλαπηχζζεηαη πλεπκαηηθά ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ.
Οπζηαζηηθά δελ ζα είκαζηε εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο δειψλνληαο

φηη ε Κέξθπξα

δέρεηαη «ζπέξκαηα» απφ ηελ Αλαγέλλεζε.
Σα «ζπέξκαηα» απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνπζία ηφηε, ηνπ Οπκαληζκνχ ζηελ
Δπξψπε, ε νπνία εξρφκελε απφ ηα ζθνηεηλά ρξφληα ηνπ κεζαίσλα, απνηηλάζζεη ζηγάζηγά ηελ Θενθνβηθή θαηαπίεζε θαη

αξρίδεη λα ειεπζεξψλεηαη απφ απηή. Ωο

γλσζηφλ, ν Οπκαληζκφο ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ο
άλζξσπνο, ζαλ λνήκνλ δψν θη έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε
ηεο γξαθήο θαη ηεο γιψζζαο, παξνπζηάδεηαη λα εκβαζχλεη ζε πην θηινζνθηθέοππαξμηαθέο ζθέςεηο θαη λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν

σο αλζξσπνθεληξηθφο. Οη

κεηαθπζηθέο ηνπ αγσλίεο δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ. κσο αξρίδεη λα δηαθξίλεη φηη
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ιχζεηο δελ ηνπ δίλνπλ νη εθθιεζηαζηηθνί παηέξεο θαη νη θνζκνζεσξίεο ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζηγά-ζηγά ζηε ινγηθή ζθέςε φηη έλα πξάγκα είλαη ζίγνπξν,
ν ζάλαηνο. Φζαξηφ ινηπφλ ην ζψκα, άξα ηη απνκέλεη;
Δθεί ινηπφλ αλαδεηά άιιεο δηεμφδνπο, άιιεο αμίεο. ηξέθεηαη ζηνλ θιαζηθηζκφ
θαη ηδηαίηεξα ζηα Διιεληθά θαη Ρσκατθά θηινζνθηθά δηδάγκαηα, δηφηη απηέο νη αμίεο
πξνέξρνληαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη απεπζχλνληαη πξνο ηνλ άλζξσπν. Ο Οπκαληζκφο
νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ αλάγθε λα μαλαγελλεζεί θαη λα νδεχζεη πξνο ηε
Αλαγέλλεζε.
Ζ αλαθάιπςε ησλ πεγψλ πνπ ρξεηάδεηαη, βξίζθνληαη ζε αξραία θείκελα.
Αλαδήηεζε απηψλ ησλ θεηκέλσλ κέζα απφ

θψδηθεο πνπ ππάξρνπλ θχξηα ζε

κνλαζηήξηα θαη πνπ ηα έρεη ζπγθεληξψζεη ε Δθθιεζηαζηηθή εμνπζία. Οη κεγάιεο
βηβιηνζήθεο έρνπλ θαηαζηξαθεί. Ο πινχηνο είλαη ζηα ρέξηα ηεο Αξηζηνθξαηίαο. Απηή
έρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα κνξθσζεί, αιιά θαη λα πιεξψζεη γηα λα δεκηνπξγήζεη
βηβιηνζήθεο απφ θιαζηθά αλαγλψζκαηα.
ε φια ηα Δπηάλεζα, ην λέν δεκηνπξγεκέλν πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, γελλά κεγάια
πλεχκαηα δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο
νπκαληζηηθνχ ξεχκαηνο, κέζα ζην νπνίν πνιινί Κεξθπξαίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.
Απφδεημε ηεο Κεξθπξατθήο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο

είλαη ν αξθεηά κεγάινο

αξηζκφο αμηφινγσλ ληφπησλ αληηπξνζψπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ. Ο Nicolo
Rugina Da Corfu, πνπ ην παξφλ πφλεκα δηαπξαγκαηεχεηαη, είλαη έλαο εμ απηψλ.

Οι Κερκυραίοι λόγιοι
Αο πξνρσξήζνπκε ινηπφλ παξνπζηάδνληαο έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
νπκαληζηέο ηνπ 16νπ αη. ηνλ Κεξθπξαίν Αληώλην Έπαξρν. (1491;- 1568;)

Βξίζθεηαη ζην πκβνχιην ησλ 150 θαη ην 1536 πεγαίλεη σο πξεζβεπηήο ηεο
Κέξθπξαο ζηελ Βελεηία καδί κε ηνλ Ησάλλε Καξηάλν, φπνπ θαη πεηπραίλεη πνιιά
πξνλφκηα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Καηαζηξέθεηαη νηθνλνκηθά θαηά ηελ
πνιηνξθία ηνπ 1537 θαη γπξίδεη ζηε Βελεηία φπνπ θαη ηδξχεη Διιεληθφ ζρνιείν γηα λα
κπνξέζεη λα δήζεη. Σν πκβνχιην ησλ 10 απνθαζίδεη λα ηνλ εληζρχζεη νηθνλνκηθά
ραξαθηεξίδνληάο ηνλ άλζξσπν «..ηεο πίζηεσο, εμαηξέηνπ παηδείαο θαη ησλ πξνο ην
εκέηεξνλ θξάηνο επεξγεηεκάησλ…» Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηαιαηπσξίαο ηνπ
αλαγθάδεηαη θαη πνπιά 100 θψδηθεο ρεηξνγξάθσλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ. Δπίζεο
αληέγξαςε θαη δηάθνξα έξγα, ηα νπνία θαη απηά πνχιεζε. Οη Πάπεο Μάξθεινο Β!
θαη Πίνο Γ! ηνπ παξήγγεηιαλ λα πάεη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιή, γηα λα ζπιιέμεη
Διιεληθά αληίγξαθα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Σν 1541 αλαγλσξίδνληαο ε Βελεηία ηελ
παηδεία ηνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε κφξθσζε κε ηελ, κέζσ θσδίθσλ γλψζε ησλ
κεγάισλ θαη δηαθεθξηκέλσλ ηεο Διιεληθήο παηδείαο δαζθάισλ ηεο Αξραίαο Διιάδνο,
ηνπ παξαρψξεζαλ ζηελ Κέξθπξα «Σν ηηκάξην ησλ Αζηγγάλσλ». Σν 1544 δεκνζίεπζε
ηνλ πεξίθεκν «Θξήλνλ εηο ηεο Διιάδνο θαηαζηξνθήλ» ν νπνίνο εθδφζεθε ην 1544 θαη
ην ηειεπηαίν ηεηξάζηηρν παξαηίζεηαη:

Σψξα ηεο θάπνηε ηεξήο ρψξαο, Θενί,
Λχζαηε ηα απέξαληα θαθά
Γψζαηε ινγηθφ ζηνπο αζηνχο, ρξήκα άθζνλν
Σελ ζθνηεηλή λχθηα ηεο Διιάδνο δηψμαηε
ηακάηα ηνλ ππεξβνιηθφ ζπκφ, Γηθαηνζχλε, επέζηξεςε ηελ γαιήλε
Δπηζπκεηφ δε δψζε ηέινο ζηηο βηαηνπξαγίεο.
Σν 1550 πσιεί 50 αξραηφηαηα ρεηξφγξαθα. Γξάθεη επηζηνιή πξνο ηνλ Αληψληνλ
Πηλεξφηνλ ζχκβνπιν ηνπ Απηνθξάηνξα Φξαγθίζθνπ Α΄ ηεο Γαιιίαο, ζηελ νπνία
ζξελεί γηα ηελ ππνδνχισζε ηεο Διιάδνο θαη ηνλ παξαθηλεί λα κεζηηεχζεη γηα ηελ
απειεπζέξσζε απηήο. Ο νπκαληζκφο ηνπ Διιεληζηή Έπαξρνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο
πάκπνιιεο επηζηνιέο πνπ έγξαςε ηελ επνρή ηνπ πξνο επηθαλείο ηεο Δπξψπεο. Δδψ
ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηε Βελεηία, επηθξαηνχζα ζθέςε ήηαλ «Δίκαζηε πξψηα
Βελεηζηάλνη θαη κεηά Υξηζηηαλνί». Ση ηνπ αλαγλσξίδεη ινηπφλ ε Βελεηία άλζξσπνο
πίζηεσο, εμαηξεηηθήο κφξθσζεο θαη αθνζίσζεο πξνο ην θξάηνο. Ση ηνπ δεηά ε Ηηαιία
θαη ηη πξνζθέξεη ν Έπαξρνο; Σελ κέζσ θσδίθσλ γλψζε ησλ κεγάισλ δαζθάισλ ηεο
Αξραίαο Διιάδνο.
Σνλ ίδην δξφκν αθνινχζεζε θαη ν Νηθόιανο νθηαλόο7κε κία φκσο εκκνλή θαη
ζθέςε. Σα γξακκέλα πξέπεη λα δηαβάδνληαη απφ ηνλ ιαφ. Πξνζπάζεζε θαη ηειηθά
θαηάθεξε λα εξκελεχζεη αξραία θείκελα ζηελ ηφηε Γεκνηηθή γιψζζα.
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άκασ Κ. Ν., Νεοελλθνικι φιλολογία. Bιογραφίαι των εν γράμμαςι διαλαμψάντων Ελλινων, Από
τθσ καταλφςεωσ τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ μζχρι τθσ Ελλθνικισ Εκνεγερςίασ (1453-1821), Εκ τθσ
Συπογραφίασ Σζκνων Ανδρζου Κορομθλά, Ακινα, 1868, ςελ. 141.

Γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα θαη κνξθψζεθε ζην Διιεληθφ Γπκλάζην ηεο Ρψκεο.
Δθεί γλψξηζε ηνλ θαξδηλάιην Νηθφιαν Ρνδφιθην, ην ζπίηη ηνπ νπνίνπ είρε γίλεη
θέληξν Διιεληθήο παηδείαο. Ο νθηαλφο ζηε Ρψκε πξσηνεκθαλίδεηαη ζαλ
αληηγξαθέαο Διιεληθψλ ρεηξνγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη
ζηελ Βηβιηνζήθε ησλ Παξηζίσλ θη έρνπλ ρξνλνινγία ην έηνο 1534. Σν 1540
ραξηνγξαθεί ηελ Διιάδα δίλνληαο ηα πξαγκαηηθά Διιεληθά αξραία θαη ζχγρξνλα,
ζηελ επνρή ηνπ, νλφκαηα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Σν έξγν απηφ πνπ έρεη ηνλ ηίηιν
«Πεξί θαηαζθεπήο θαη ρξήζεσο θξηθψηνπ (απνηεινχκελνο απφ θξίθνπο) αζηξνιάβνπ»
καο επηηξέπεη λα εληάμνπκε ηνλ νθηαλφ ζηνπο ραξηνγξάθνπο ηεο επνρήο. Σν 1543
βξίζθεηαη ζηε Βελεηία φπνπ ν Ηζπαλφο Ηάθσβνο Μελδφδαο ηνλ ζηέιλεη ζην Άγην
ξνο, γηα λα ζπιιέμεη Διιεληθά ρεηξφγξαθα. Δθεί αλαθάιπςε θαη έλα ζπάλην
ρεηξφγξαθν ηνπ Ηζνθξάηε.
πλέγξαςε βηβιία ζηελ ηφηε Γεκνηηθή γιψζζα φπσο Δηζαγσγή Γξακκαηηθήο,
αλαγγέιινληαο θαη έθδνζε γηα ηελ ξεηνξηθή, ινγηθή, γεσκεηξία, αζηξνλνκία
,θηινζνθία θαη απιφ ειιεληθφ Λεμηθφ. Μεηέθξαζε ζηελ δεκνηηθή ην «Πεξί παίδσλ
αγσγήο» ηνπ Πινχηαξρνπ.
Γηα λα εθδίδεη ηα πην πάλσ βηβιία ίδξπζε ζηε Βελεηία ηππνγξαθείν.
Έλαο άλζξσπνο πνπ δε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ηνπ
ζπκπαηξηψηε θαη θίινπ ηνπ Νηθνιάνπ νθηαλνχ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα απνδείμεη
ηελ αμία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, είλαη ν Κεξθπξαίνο
ιφγηνο ζην Βαηηθαλφ, Μαηζαίνο Γεβαξήο (Κέξθπξα; – Ρψκε 1581). Έλαο κεγάινο
αξηζκφο θσδίθσλ πνπ θπθινθνξεί ηελ επνρή εθείλε έρεη γξαθεί απφ ην ρέξη ηνπ
Γεβαξή, ελψ άιινη θέξνπλ ηδηφρεηξεο ζεκεηψζεηο θαη δηνξζψζεηο ηνπ Κεξθπξαίνπ
αληηγξαθέα. Μεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Ρψκε θαη ηελ πξνζρψξεζε ηνπ ζηελ
Καζνιηθή Δθθιεζία, ππεξέηεζε σο βηβιηνζεθάξηνο ή δάζθαινο ηεο ειιεληθήο ζηα
αλάθηνξα δηαθφξσλ θαξδηλαιίσλ (Ρηληφι, Φαξλέδε) θαη επγελψλ (Κνιφλα θ.ά.). Σν
1562 δηνξίζηεθε απφ ηνλ πάπα επηκειεηήο ησλ ειιεληθψλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ
Βαηηθαλνχ.
Υσξίο λα μερλά ηηο ξίδεο ηνπ θαη ην λεζί ηνπ, παξακέλεη εληνχηνηο ζηελ ππεξεζία
ηνπ ηηαιηθνχ θαζνιηθνχ πνιηηηζκνχ. Γελ πξνζπάζεζε πνηέ, απ’ φζν γλσξίδνπκε, λα
επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα νχηε θη έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηακνξθνχκελε

ηφηε λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ. Θεσξνχζε πσο γηα ηελ άλζεζε
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ αξθνχζε ε επηζηξνθή ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη ε
κειέηε ηεο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο γξακκαηείαο. Σν βηβιίν ηνπ «De graecae linguae
particulis (Πεξί ησλ κνξίσλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο)» εθδφζεθε ζηε Ρψκε ην 1588.
Αλήθεη ζηηο εμαηξέζεηο εθείλεο ησλ βηβιίσλ πνπ είραλ ηελ ηχρε λα μεπεξάζνπλ ηελ
θζνξά ηνπ ρξφλνπ.
ην εκπφξην ηεο εμεηαδφκελεο επνρήο ε Κέξθπξα έπαηδε ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηε
δηαθνκηδή ησλ εκπνξεπκάησλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη θαξαβνθχξεδεο
θαη κεγάια ηαμίδηα απφ απηνχο. «Ζ ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Κέξθπξαο γηα
ην εκπφξην γίλεηαη ζαθέζηεξα αληηιεπηή, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην λεζί απνηεινχζε ην
πξνο λφην φξην ηνπ Κφιπνπ ηεο Αδξηαηηθήο, βξίζθνληαλ ζε θαηάιιειε απφζηαζε γηα
ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ βελεηηθψλ πινίσλ πνπ κεηέβαηλαλ απφ ηε Βελεηία ζηε Ρσκαλία
θαη ηελ Αλαηνιή, ελψ κηθξέο απνζηάζεηο πνπ ην ρψξηδαλ απφ ηα ιηκάληα, ζηα νπνία
θαηέιεγαλ νη εκπνξηθνί δξφκνη ηεο Ζπείξνπ, ην αλαδείθλπαλ ζε πφιν ζπγθέληξσζεο
ησλ πξντφλησλ ηεο Ζπεηξσηηθήο ελδνρψξαο... Δκπνξηθνί νίθνη ηεο Βελεηίαο
εθπξνζσπνχληαη απφ κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο εκπνξηθνχο πξάθηνξεο ζην λεζί. Οη
πξάθηνξεο απηνί θαζψο θαη κεκνλσκέλνη Βελεηνί έκπνξνη απνζήθεπαλ ηα εκπνξεχκαηα
ηνπο ζε απνζήθεο πνπ βξίζθνληαλ ζην εμσπφιη θαη ηηο νπνίεο κίζζσλαλ απφ ηδηψηεο,
ηελ Δθθιεζία ή ηε δηνίθεζε8». Έκπνξνη, έζησ θαηά πεξίζηαζε, είλαη ιίγν πνιχ ή
πιεηνςεθία ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Κέξθπξαο. Σα θχξηα πξντφληα πνπ παξήγε
ην λεζί ηελ επνρή απηή ήηαλ ζηηάξη, θξαζί, ιάδη, αιάηη.

Σν ηνπηθφ εκπφξην

αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα, απφ ηελ πιεπξά ηεο Βελεηίαο, ηφζν ζην επίπεδν ησλ
δαζκψλ φζν θαη ζηελ θίλεζε ησλ θεξθπξατθψλ πινίσλ. κσο κέζα απφ δπζθνιίεο
πνιινί αζηνί πινχηηζαλ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν Ησάλλεο Ξελφδνρνο,9 ηππηθφο
Κεξθπξαίνο έκπνξνο, κε «εξγαζηήξην εηο ηελ ξίβαλ ηεο πειαίαο». Σαμηδεχεη σο
λαχηεο, σο κηζζσηφο ή κε κεξίδην ζηα θέξδε ηνπ θαπεηάληνπ, σο θαπεηάληνο θαη
πινηνθηήηεο ή αθφκα θαη σο απιφο έκπνξνο. Με ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδεη απνθηά
επηξξνή θαη πξνζπαζεί λα κπεη ζην πκβνχιην ησλ 150, ρσξίο φκσο λα θαίλεηαη φηη
ην πέηπρε.
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ηνλ Ιωάλλε Ξελόδνρν αλήθεη ν πξψηνο ρεηξφγξαθνο ειιεληθφο πνξηνιάλνο
άηιαληαο πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Correr ζηε Βελεηία. Ο πνξηνιάλνο ηνπ
ππνγξάθεηαη «Ego Ioanis Xenodokos da Corfui composuit.Anno MCCCCCXX.Ex
Dies XXIII Setebrio».

Απφ ηνπο πξψηνπο επξσπαίνπο ραξηνγξάθνπο, ν Ξελφδνρνο απνηππψλεη πφιεηο,
ιηκάληα, λαπηηθέο δηαδξνκέο θ.ιπ. Ο Άηιαληαο ηξηψλ θχιισλ παξνπζηάδεη α) ηελ
Γπηηθή Δπξψπε θαη ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Αθξηθήο, β) ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ κε ην Διιεληθφ Αξρηπέιαγνο θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη γ) ηελ
Κεληξηθή Μεζφγεην. Ο πνξηνιάλνο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βελεηζηάληθεο
ραξηνγξαθηθήο ζρνιήο. Σα ζηνηρεία ζχληαμεο ηα έρεη ζπιιέμεη απφ ηα πνιιά ηαμίδηα
ηνπ ζηε Μεζφγεην.
Έλαο Έιιελαο νπκαληζηήο μέξεη ηελ Διιεληθή γιψζζα, αιιά εάλ παξάιιεια
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθξάζεη ηα θείκελα θαη ζε πνιιέο άιιεο γιψζζεο, είλαη
πάξα πνιχ ρξήζηκνο ζ’ έλαλ εθδφηε ζαλ ηνλ Άιδν Μαλνχηην. Ο Άιδνο Μαλνχηηνο
ήηαλ ν κεγαιχηεξνο εθδφηεο ησλ ειιεληθψλ θιαζηθψλ ζπγγξακκάησλ, γηαηί ην
θάζκα ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, αληαλαθιά κηα φςε ηεο
νπκαληζηηθήο Βελεηίαο. Ηδξχεη ηελ ηππνγξαθηθή ηνπ επηρείξεζε θαη ηππψλεη ην πξψην

ηνπ βηβιίν ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1495. Άλζξσπνη ζαλ ηνλ Ινπζηίλν Γεθάδπν, 10 ηνπ
ήηαλ απαξαίηεηνη. Σνλ θάιεζε ινηπφλ ζηελ Βελεηία απφ ηηο αξρέο ηεο εθδνηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο γηα λα ζπλεξγαζηνχλ.
Ο Ηνπζηίλνο κνξθψζεθε απφ ηνλ κεγάιν δάζθαιν ηεο επνρήο Ησάλλε Μφζρν. Ο
Ησάλλεο Μφζρνο θαηάγνληαλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν. Ήηαλ ν αμηνινγφηεξνο καζεηήο
θαη ζπλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ θηιφζνθνπ Γεσξγίνπ Πιήζσλα Γεκηζηνχ. Ο
Μφζρνο καδί κε ηνπο γηνπο ηνπ ίδξπζε ζηελ Κέξθπξα ρνιή Φηινζνθίαο, Ηαηξηθήο
θαη Ρεηνξείαο, έλα είδνο Αθαδεκίαο ηεο επνρήο, αληίζηνηρε κε ηηο επξσπατθέο.11
Μαζεηήο ινηπφλ ζε απηφλ ηνλ δάζθαιν ν Γεθάδπνο έγηλε άξηζηνο γλψζηεο ηεο
Διιεληθήο γιψζζαο. Παξάιιεια έκαζε πνιχ θαιά θαη ηελ Δβξατθή. πλνιηθά δει.
κηινχζε πέληε γιψζζεο, ηελ ηφηε θαζνκηινπκέλε Βελεηζηάληθε, Λαηηληθά, Αξραία
Διιεληθά, ηελ θαζνκηινπκέλε ηελ επνρή εθείλε Διιεληθή θαη Δβξατθά. Ζ ηθαλφηεηα
ηνπ απηή, κε ηηο γισζζηθέο ηνπ γλψζεηο, έδσζαλ κηα κεγάιε ψζεζε ζηελ εμάπισζε
ησλ θηινζνθηθψλ ηδεψλ ησλ Διιήλσλ θιαζζηθψλ ζε δηαθνξεηηθήο γιψζζαο ιανχο.
Σν ηξίην βηβιίν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νίθν ηνπ Άιδνπ είλαη «Σν Φαιηήξην» ηνπ
Ηνπζηίλνπ Γεθάδπνπ «Φαιηήξη Αζκάησλ κε πξφινγν πξνο ηνπο Έιιελεο θαη πνίεκα
επαηλψληαο ηνλ Γαβίδ». ην πξφινγν κεηαμχ άιισλ ζεκεηψλεη φηη…. ν θηιέιιελαο
Άιδνο έδσζε ηνλ ραξαθηήξα ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ θαη φηη ν Ηνπζηίλνο έθαλε ην
ηχπσκα.
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Πετςάλθσ Ιωάννθσ, «Ιουςτίνοσ Δεκάδυοσ Κερκυραίοσ λόγιοσ και υμνογράφοσ του 15ου αι.». το:
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Τποςθμείωςθ με αρικμό 21 ςτο: Γιωτοποφλου-ιςιλιάνου Ζλλθ, Αντϊνιοσ ο Ζπαρχοσ Ζνασ
Κερκυραίοσ Ουμανιςτισ του ΙΣ αιϊνα, Ακινα, 1978, ςελ.21

ην Museo virtuale - Storia dei tipografi e librai dell'Alta Valle del Tevere Museo
virtuale - Storia dei tipografi e librai dell'Alta Valle del Tevere Università per
Stranieri di Perugia – Gruppo di ricerca del Corso di Dottorato in Scienza del libro e
della scrittura αλαθέξεηαη φηη ν Γεθάδπνο εθεχξε ηνπο ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο,
δει έθηηαμε ηα γξάκκαηα απφ κέηαιιν, γηαηί ην μχιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κέρξη
ηφηε, είρε κεγάιε θζνξά ζην πηεζηήξην. Με ηνπο ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο ηα
γξάκκαηα ήηαλ κεκνλσκέλα ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο θαη φρη φπσο
κέρξη ηφηε γίλνληαλ λα ραξάζζνληαη δειαδή ζην μχιν. Απφ ηνλ Άιδν Μαλνχηην
αλαθέξεηαη θαη ε βνήζεηα ηνπ Ηνπζηίλνπ ηνπ Κεξθπξαίνπ ζην κεγάιν βηβιίν ηνπ
πνπ εμέδσζε γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ «ζαπκαζηήο νμχλνηαο θαη
κεγάιεο ειιεληθήο παηδείαο» θαη ηνλ επαηλεί. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ απφ πνιχ λεαξή
ειηθία ζην θχθιν ησλ Διιήλσλ ινγίσλ ζηελ Ηηαιία, ηνλ θάλεη λα ζπγθαηαιέγεηαη
ζηνπο ζνβαξφηεξνπο απφ απηνχο θαη γηα ηελ παηδεία ηνπ αιιά θαη γηα ηηο γλψζεηο
ηνπ.
Οη αηξέζεηο θαηά ηνπο δνγκαηηθνχο πνιεκνχλ ηελ Δθθιεζία εθ ησλ έζσ, ηελ ίδηα
ηελ νπζία ηεο, ην πεξηερφκελν ηεο, ηελ αιήζεηα ηεο πίζηεσο ηεο, πξνζπαζψληαο λα ηε
κεηαβάινπλ ζε ςέκα, ζε δηαζηξνθή, φ,ηη δειαδή ζπληζηά ηελ ηαθηηθή, ηε κέζνδν,
ίζσο θαη ηελ νπζία ηνπ δηαβφινπ.
Οη ζπλνκηιίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πλφδσλ, αθφκα θαη φηαλ εκθαλίδνληαη πνιχ
ζεσξεηηθέο θη απφκαθξεο, εκπλένληαλ απφ έλαλ πνιχ πξαθηηθφ ζθνπφ: ηε ζσηεξία
ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο, θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, ρσξίδεηαη
απφ ην Θεφ εμ αηηίαο ηεο ακαξηίαο, θαη δελ κπνξεί κέζσ ησλ δηθψλ ηνπ πξνζπαζεηψλ
λα ππεξθεξάζεη ην εκπφδην ηνπ ρσξηζκνχ, πνπ ε ακαξησιφηεηα ηνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη. Ο Θεφο επνκέλσο ιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία: γίλεηαη άλζξσπνο θη
αλαζηαίλεηαη απφ ηνπο λεθξνχο, απαιιάζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ
αλζξσπφηεηα απφ ηε δνπιεία ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Απηφ είλαη ην θεληξηθφ
κήλπκα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο, θαη απηφ ην κήλπκα ηεο απνιχηξσζεο νη χλνδνη
πξνζπάζεζαλ λα πξνζηαηέςνπλ. Οη αηξέζεηο ήηαλ επηθίλδπλεο θαη νη εθθιεζηαζηηθνί
παηέξεο φθεηιαλ λα ηηο θαηαδηθάζνπλ θη απηφ επεηδή έθζεηξαλ ηε δηδαζθαιία ηεο

Καηλήο Γηαζήθεο, εγείξνληαο κία εξθάλε (θξάγκα) κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπνπ,
θαζηζηψληαο έηζη ηνλ άλζξσπν αδχλαην λα επηηχρεη ηε ζσηεξία12.
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θαλέλα ζηνηρείν κηαο αλζξσπνθεληξηθήο θηινζνθίαο δελ
πξέπεη λα γίλεηαη δεθηφ. Μέζα απφ απηή ηε ζέζε δελ πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη απφ
ηνπο αλζξψπνπο έξεπλα επί ησλ γξαθφκελσλ ηεξψλ βηβιίσλ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία
θαη νη απφςεηο απηψλ ζεσξνχληαη αμηψκαηα, δειαδή, δελ ρξεηάδνληαη απφδεημε. Γηα
λα ηζρχεη απηφ, εθηφο ησλ άιισλ, δελ ρξεηάδεηαη θαη ε αληίιεςε απφ ηνλ ιαφ γηα ην
ηη γξάθνπλ ηα Ηεξά Δπαγγέιηα. Να φκσο πνπ βξίζθεηαη ηνλ 16 ν αη. έλαο Κεξθπξαίνο
ηεξσκέλνο, ν Ιωαλλίθηνο Καξηάλνο.13
Ο Ησαλλίθηνο ζα πξέπεη λα γελλήζεθε πξηλ ην 1500, αθνχ γηα πξψηε θνξά
εληνπίδεηαη ζηε Ρφδν ην 1521, ήδε σο ζπληεξεηήο ρεηξνγξάθνπ ζηνλ Ναφ ηεο
Παλαγίαο ζηελ Λίλδν. ίγνπξν πάλησο είλαη φηη ην 1524 βξίζθεηαη ηεξνκφλαρνο θαη
νηθνλφκνο ζηε Μνλή ηνπ Παληνθξάηνξνο σηήξνο ζηηο Νπκθέο ηεο Κέξθπξαο. Απφ
ην 1524 μεθηλά λα ηαμηδεχεη γηα ηηο ππνζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ κνλαζηεξηνχ
ηνπ. Φαίλεηαη φκσο πσο είρε ηελ πεξηπιάλεζε ζην αίκα ηνπ. Οξγψλεη ηνλ ηφηε
ειιελφθσλν

ρψξν,

ηνπξθνθξαηνχκελν

θαη

βελεηνθξαηνχκελν,

απφ

ηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Κξήηε σο ηε Ρψκε θαη ηε Βελεηία.
Καηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε επεηδή
Διιεληθή

παξνηθία

ηεο

Βελεηίαο,

βξηζθφκελνο ζε ζπλαλαζηξνθή κε ηελ
θαηέθξηλε

δεκφζηα

ηνλ

κεηξνπνιίηε

Μνλεκβαζίαο Αξζέλην, ν νπνίνο είρε αζπαζζεί ηνλ Καζνιηθηζκφ θη επηρείξεζε
θάπνηα κέξα ηεο αξαθνζηήο ηνπ 1534, λα θεξχμεη ζηελ ειιεληθή Οξζφδνμε
εθθιεζία ηεο Βελεηίαο, έρνληαο ηελ επίζεκε άδεηα ησλ βελεηηθψλ αξρψλ. Ο
Αξζέληνο είρε πξνζηάηε ηνλ Πάπα Λένληα Η'.
Ο Αξζέληνο ηνλ θαηήγγεηιε ζηηο αξρέο θαη ε αληηπαξάζεζε κε πξνζβιεηηθά ιφγηα
είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηξηεηή θπιάθηζε ηνπ Ησαλλίθηνπ ζηε Βελεηία .
ηε θπιαθή πνπ βξίζθνληαλ γξάθεη: «δηά λα απεξλάγε ν ινγηζκφο» ηνπ, φπσο
ιέεη, έλα βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1536 κε ηίηιν: «Σν παξφλ βηβιίν είλαη ε παιαηά ηε
12
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CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1)
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θαη λέα δηαζήθε, ήηνη ην άλζνο θαη αλαγγαίνλ απηήο» θαη ζην νπνίν ζεκεηψλεη «Γελ
ην έθακα δηά ηνπο δηδαζθάινπο, αιιά δηά ηνπο ακαζείο σο εκέ θαη δηά λα θαηαιάβνπλ
πάληεο νη ρεηξνηέρλαη θαη ακαζείο ηελ ζεία Γξαθήλ, ηφζνλ λαχηαη φζν θαη ρεηξνηέρλαη
θαη γπλαίθεο θαη παηδηά θαη πάζα κηθξφο άλζξσπνο, κφλνλ πνπ λα εμεχξεη λα
δηαβάδεη». Ο Καξηάλνο ππνζηήξηδε φηη ν ιαφο πξέπεη λα κνξθψλεηαη κε έξγα
γξακκέλα θαη αληηιεπηά ζηε γιψζζα ηνπ.

Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηνλ απνκάθξπλε θαη ηνλ θαηαδίθαζε σο «εηεξφδνμν
ιχθν». Θεσξήζεθε κέγαο αηξεηηθφο θαη νη νπαδνί ηνπ νλνκάζηεθαλ Καξηαλίηεο. Έλα
άιιν αμηνινγφηαην έξγν ηνπ ζεσξήζεθε θαη ην «ΒΗΒΛΗΟΝ ΠΑΝΤ ΧΦΔΛΗΜΟΝ ΚΑΗ
ΑΝΑΓ/θαίνλ εηο πάληα άλζξσπνλ, θαη κάιηζηα ηεξείο θαη/ λαχηαο, πεξηέρσλ ελ απηφ
Παζράιηνλ, ηλδηθ/ηνλ θαη πφηε γίλεηαη ην θεγθάξηλ».

Ο Ησαλλίθηνο ήηαλ γηνο λαππεγνχ ζηελ Κέξθπξα.
πσο πξναλαθέξακε νη κεγάιεο αλαθαιχςεηο ηνπ 15νπ θαη 16νπ αη. έθεξαλ
κεγάιε αλαηξνπή ζηελ Δπξσπατθή θαη Παγθφζκηα ηζηνξία. Δπηδξάζεηο απφ απηέο
αλέηξεςαλ ηα κέρξη ηφηε δεδνκέλα θαη παξάιιεια έθαλαλ κηα πξφζκημε ησλ
πνιηηηζηηθψλ ζεσξηψλ. Οη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο αμίεο άιιαμαλ θαη ν Γαιηιαίνο
έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο άιινπο πιαλήηεο.
Μέζα ζ’ απηφ ην θιίκα έδξαζε ν Νίθαλδξνο Ννύθηνο, ςεπδψλπκν ηνπ
θσδηθνγξάθνπ, εθδφηε θαη ζπγγξαθέα Αλδξφληθνπ Ννχληδηνπ.

ηε Βελεηία θαηαξρήλ «πελίᾳ ζπδψλ», φπσο ν ίδηνο γξάθεη, αζρνιείηαη κε ηελ
αληηγξαθή ρεηξνγξάθσλ θαη ηελ έθδνζε βηβιίσλ. Δμέδσζε ην 1545 ην Σππηθφ ηεο
Δθθιεζηαζηηθήο αθνινπζίαο κε έμνδα θάπνηνπ Γακηαλνχ Φηινρξίζηνπ. Άμηνλ είλαη
λα κλεκνλεπζεί ε έθδνζε κηαο ζπιινγήο κεηαθξαζκέλσλ κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ ζηε
δεκνηηθή γιψζζα (1543). Οη Έιιελεο ηεο Βελεηίαο ηνλ ζηέιλνπλ ζηνλ Πάπα ηεο
Ρψκεο γηα λα δηεθδηθήζεη ηα πξνλφκηά ηνπο πεηπραίλνληαο λα εθδνζεί Παπηθή Βνχια.
Ζ ζπγγξαθή ηνπ είλαη κεγάιε θαη ζε εθθιεζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ βηβιία. Ήηαλ ν
ζπγγξαθέαο ηνπ πξψηνπ λενειιεληθνχ ηαμηδησηηθνχ βηβιίνπ.14 Καηαγφηαλ απφ ηελ
Κέξθπξα, ηελ νπνία εγθαηέιεηςε κεηά ηε δίκελε Οζσκαληθή πνιηνξθία ηνπ 1537 θη
εγθαηαζηάζεθε ζηε Βελεηία. Σν 1545-46, επηζθέθηεθε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη
πεξηεγήζεθε ζηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία.
Σηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηα ηαμίδηα απηά, (πεξηγξαθέο πφιεσλ, πνιεκηθψλ γεγνλφησλ,
ηνπηθψλ εζίκσλ, παξαδφμσλ ζπκβάλησλ θιπ.) εθζέηεη ζην βηβιίν ηνπ «Απνδεκίαη» ην
1562, φπνπ είρε θαηαρσξήζεη θαη αμηφινγεο εηδήζεηο γηα ηνπο Έιιελεο πνπ
ζπλάληεζε ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε Βελεηία, ε
εθεί ειιεληθή παξνηθία ηνλ έζηεηιε σο αληηπξφζσπφ ηεο ζηε Ρψκε (1547) γηα λα
θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε παπηθήο βνχιαο πνπ ζα αλαλέσλε ηα ζξεζθεπηηθά
πξνλφκηα ησλ Διιήλσλ ηεο Βελεηίαο. Άγλσζην πφηε πέζαλε ν Ννχθηνο.
Ζ θνκέληηα ληει άξηε (Commedia dell'arte) ππνινγίδεηαη πσο άλζεζε πεξίπνπ
ην 1550. Ζ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα λα γειάζεη ππάξρεη απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο
14
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ηνπ. Έηζη ινηπφλ έρνπλ γξαθεί θαη παηρζεί θσκσδίεο ζε ζεαηξηθά δξψκελα απφ ηα
παιαηά ρξφληα. Ζ θσκσδία ραξαθηήξσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ηνλ 16ν αη. έρεη ζαλ ζέκα
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θάησ απφ ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο.15 Ζ αλάγθε ηεο
θσκσδίαο ηελ εμεηαδφκελε επνρή ίζσο λα έρεη θαη ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα
ζθνηεηλά ρξφληα ηνπ κεζαίσλα. ην θιίκα απηφ εκθαλίδεηαη θαη ζπκκεηέρεη ν
Ιάθωβνο Σξηβώιεο.16

Γλσζηά

έξγα

ηνπ

είλαη

δχν

ρπδαηφθξαζηα

ζπλζέκαηα

ζε

ζηίρνπο

νκνηνθαηάιεθηνπο. Σα δχν απηά ζπλζέκαηα είλαη:


«Ζ ηζηνξία ηνπ Σαγηαπηέξα» πνπ εμπκλεί ηα αλδξαγαζήκαηα θάπνηνπ

Δλεηνχ ηξηήξαξρνπ πνπ αξίζηεπζε απέλαληη απφ ην Γπξξάρην, θαη:


«Ζ ηζηνξία ηνπ ξέ ηεο θνλδίαο κε ηελ Ρήγηζζα ηεο Δγγιηηέξαο» πνπ

ιακβάλεη ηελ ππφζεζε απφ θάπνην κπζηθφ δηήγεκα απφ ην Γεθαήκεξν ηνπ
Βνθθαθίνπ, ζην νπνίν ν Λνπδνβίθνο απνθαιχπηεη ζηελ Βεαηξίθε ηνλ πξνο
εαπηήλ έξσηά ηνπ.
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Παξαζέηνπκε ηεηξάζηηρν

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπο ηειεπηαίνπο

ζηίρνπο ηνπ

δεπηέξνπ:
«Ζ ηζηνξία ηνπ Σαγηαπηέξα»
Γελ ςεθάεη ηαηο ζατηαο,
αλ ν θνχξλαξεο ηαηο πήηαηο.
Αιιά νχδε ηα ζθνπηάξηα
Μνπζνπικάλσλ ηα θνληάξηα.
«Ζ ηζηνξία ηνπ ξέ ηεο θνλδίαο κε ηελ Ρήγηζζα ηεο Δγγιηηέξαο»

Καη φπνπ ζειήζε λα ηδή πνηνο είλαη ν γξαθέαο
Σξηβψιεο ν Ηάθσβνο πηφο ηεο Καινγξαίαο
Δηο ρηιηνχο πεληαθφζηνπο θαη αξρή κε ηνπο ζαξάληα
ηελ Βελεηίαλ ηελ θνπκηζηήλ, φπνπ λα ζηέθεη πάληα.

Υαξαθηεξίδνληαλ απφ ηνπο ινγίνπο ρπδαηφηαηα ζπλζέκαηα. κσο ηππψζεθαλ ην
1528,1577,1779,1782,1795 θαη 1813.
Καηαγφηαλ απφ αξρνληηθή νηθνγέλεηα ηεο πάξηεο, ηεο νπνίαο πνιιά κέιε
θαηέθπγαλ ζηελ Κέξθπξα θαη ηελ Ηηαιία, κεηά ηελ άισζε ηνπ Πξηγθηπάηνπ ηεο
Αραΐαο. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Βελέδηθηνο Σξηβψιεο θαη κεηέξα ηνπ ε Μαξηέηα
Απισλίηε. Απέθηεζε επηά παηδηά. Σνλ Μπέλν, ηνλ Καληίλν, ηνλ Γήκν, ηελ Νίθε, ηελ
Θνδνχια, ηελ Κεξθχξα θαη ηνλ Νηθφιαν. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Κέξθπξα απφ
ην 1512 πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ζε αξρεηαθέο καξηπξίεο σο ην 1540, επηθεληξψλνληαη
ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είρε σο ελνηθηαζηήο ηνπ θφξνπ επί ηεο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ
θξαζηνχ θαη σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 150.17 Ήηαλ πινηνθηήηεο, θαπεηάληνο θαη
κεγαιέκπνξνο. Δίλαη εκθαλέο φηη ζαλ θαπεηάληνο θαη δηαθηλεηήο εκπνξεπκάησλ είρε
αληηκεησπίζεη πνιιέο θνξέο ηνπο πεηξαηέο θαη απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ζην πνίεκά
ηνπ «Ζ ηζηνξία ηνπ Σαγηαπηέξα»
17
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Σν 1520 εμειέγε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπγελψλ ηεο Κέξθπξαο. Σν 1541
εμειέγε ζχλδηθνο θαη ην 1545 γηα έλα έηνο δηθαζηήο. Έπαζε κεγάιε νηθνλνκηθή
θαηαζηξνθή κε ηελ πνιηνξθία ηνπ 1537, αιιά ζηελ ζπλέρεηα θαηάθεξε λα ζηαζεί θαη
πάιη νηθνλνκηθά. Σαμίδεςε γηα ιίγν δηάζηεκα ην 1540 ζηε Βελεηία θαη γηα
κεγαιχηεξν ην 1543-1544. Δίρε νξηζηεί ζηε Βελεηία (23 Φεβξνπαξίνπ 1543) καδί κε
ην Νηθνιφ Βάξβαξν θνκηζάξηνο ηνπ ζπκπαηξηψηε ηνπο Ηαθψβνπ Καινζέηνπ.
Αληηθαηαζηάζεθε ην 1544 απφ ηνλ Αιέμην Κνπξθνπκέιε ιφγσ ηεο επηζηξνθήο ηνπ
ζηελ Κέξθπξα. Παξάιιεια δξνχζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλδίθνπ ηεο Διιεληθήο
Αδειθφηεηαο θαη αλακεηγλπφηαλ ζηα «πλεπκαηηθά» πεπξαγκέλα ηνπ θαηξνχ ηνπ,
γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ κε δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο
επνρήο ηνπ.18

Σνλ

16ν αηψλα, φζνλ αθνξά ην δίθαην θαη ηδηαίηεξα ην πνιίηεπκα, ηζρχνπλ

ηέζζεξηο κνξθέο, νη νπνίεο θαη λνκνζεηνχλ:
1) Αξηζηνθξαηία: Ζ εμνπζία πεγάδεη απφ κηα νκάδα επγελψλ.
2)Οιηγαξρία : Ζ εμνπζία αζθείηαη απφ κηα κηθξή νκάδα.
3) Φενπδαιηζκφο : Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θεληξηθήο εμνπζίαο, ε εμνπζία
αζθείηαη πεξηθεξεηαθά απφ ηνπηθνχο άξρνληεο- γαηνθηήκνλεο.
4) Θενθξαηία: Οη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο θαη ε ηδενινγία ηνπο, θαηέρνπλ πξσηεχνληα
ξφιν ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ.
Σν νπκαληζηηθφ θίλεκα αλαθάιπςε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη Λαηίλνπο
ζπγγξαθείο θαη κέζα απφ απηνχο ηηο αξρέο ηεο Αζελατθήο θαη Ρσκατθήο
Γεκνθξαηίαο. Απηφ είρε σο επίπησζε λα ακθηζβεηεζεί γηα πξψηε θνξά ε απφιπηε
εμνπζία ηνπ θιήξνπ θαη ησλ επγελψλ θαη λα αλαπηπρζεί απφ ηνπο νπκαληζηέο ν
πξνβιεκαηηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο,
φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηηο αξραίεο δεκνθξαηίεο.

18

Αυτόκι.

Έηζη ζηνλ ππφ εμέηαζε αηψλα, κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ππμίδαο, ηα κεγάια ηαμίδηα
θαη ηελ θηήζε λέσλ εδαθψλ, έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν δίθαην πνπ λα ξπζκίδεη
ηηο λέεο ζρέζεηο. Απηφ ήηαλ ην Γηεζλέο Γίθαην. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ γαιιηθνχ
λνκηθνχ νπκαληζκνχ (mos gallicum) θιείλεη έλαο ηζηνξηθφο θχθινο κειέηεο,
εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, ν νπνίνο άλνημε ηνλ 12ν αη.

Μέζα ζε απηή ηελ λνκηθή αλαγέλλεζε δξα θαη ν Κεξθπξαίνο λνκηθφο Θωκάο
Γηπινβαηάηδεο.

Γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα ηηο 25.5.1468 απφ νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Μαζήηεπζε ζηε Νάπνιε

θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Παιέξκν.

πκκεηείρε ζε δεκφζηνπο θηινζνθηθνχο αγψλεο. ηε Νάπνιε ζπνχδαζε λνκηθά θαη
ην 1486 πήγε ζηελ Πάδνβα φπνπ δηδάρζεθε ηε Ννκηθή επηζηήκε απφ ηνπο
ζπνπδαηφηεξνπο λνκνκαζείο ηεο επνρήο. Αλαληίξξεηα ήηαλ έλαο απφ ηνπο
επηζεκφηεξνπο λνκνδηδαζθάινπο ηνπ 16νπ αηψλα αλαγλσξηδφκελνο απφ φια ηα κέξε

ηεο Δπξψπεο. Σν ζπνπδαηφηεξν απφ ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ

ήηαλ «Πεξί

λνκνδηδαζθάισλ Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ».
Με αθνξκή ην Γηάηαγκα ηνπ θφξηζα γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηε
ζρεηηθή «πξσηνθαζεδξία» (praecendentia) ησλ ζπκβνχισλ (λνκηθψλ, ηαηξψλ θαη
πηζαλψο θιεξηθψλ), ν Θσκάο ππνζηήξημε φηη νη «δφθηνξεο» έπξεπε λα πξνεγνχληαη
ησλ ζηξαηησηηθψλ (ηππνηψλ, equestres) θαη λα θάζνληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ εγεκφλα.19
Γηα λα απνδείμεη δε ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ηε βαζηκφηεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ,
άξρηζε ηε κειέηε θαη ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ «Praestantia Doctorum (Πεξί ηεο
ππεξνρήο -ή πξνζθνξάο-ησλ δνθηφξσλ)20». Εεηά ελ νιίγνηο δίπια ζην άξρνληα πνπ
νξίδεη ηελ ηχρε ηνπ ιανχ ηνπ λα κελ είλαη νχηε ζηξαηησηηθνί, νχηε ηεξσκέλνη, αιιά
άλζξσπνη κνξθσκέλνη δηφηη ε ππεξνρή θαη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη δεδνκέλε.
Ζ γεληθή

αλαγλψξηζή ηνπ, ζπλνςίδεηαη θαη εθθξάδεηαη κε ηελ νκφθσλε,

ηαπηφζεκε θαη επηγξακκαηηθή δηαηχπσζε Ηηαιψλ, Γεξκαλψλ θαη Γάιισλ λνκηθψλ,
ηζηνξηθψλ, θηινιφγσλ θαη θνηλσληνιφγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν Θσκάο
Γηπινβαηάηδεο ήηαλ «Ηδξπηήο ηεο Φηινινγηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Γηθαίνπ» (Fondatore de
la Storia Letteraria del Diritto)» θαη «Πξφδξνκνο ηεο Ηζηνξηθήο ρνιήο ηνπ Γηθαίνπ
(Precursore de la Scuola Eritica del Dirittν»…. Ήηαλ επίζεο θαη παξέκεηλε ν
κνλαδηθφο εξεπλεηήο-κειεηεηήο ηνπ δηθαίνπ κε ηε βνήζεηα ζπγθξηηηθψλ θηινινγηθψλ
θαη

ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο

θαη

πξσηνγελψλ βησκαηηθψλ

δεδνκέλσλ,

εληάζζνληαο έηζη ην ζεκαηηθφ θχθιν ηνπ λνκηθνχ βίνπ ζηνλ επξχηεξν θαη ζπλνιηθφ
πνιηηηζηηθφ, αλζξσπηζηηθφ (νπκαληζηηθφ) θαη θνηλσληνινγηθφ, φληαο ν πξψηνο
λνκηθφο – αλζξσπηζηήο – θηιφινγνο θαη ν πξψηνο θνηλσληνγξάθνο – θνηλσληνιφγνο
ηνπ δηθαίνπ.21
Σελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ αλάθηεζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο
Φξάγθνπο ην 1261 θαη ηελ άισζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1453, ην θπξίαξρν δήηεκα
είλαη ε Έλσζε ησλ Δθθιεζηψλ. Ζ δηακάρε κεηαμχ Δλσηηθψλ θαη Αλζελσηηθψλ
κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαιά θξαηεί κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο. Ο Υξηζηηαληθφο θφζκνο
ζην ζχλνιφ ηνπ ζα δηραζηεί. Πξψηνη απφ φινπο νη ιφγηνη θαη νη δηαλννχκελνη πνπ ε
γλψκε ηνπο είρε βαξχλνπζα ζεκαζία. Μεξηθνί ήηαλ ηφζν πηζηνί ζηελ Δθθιεζία πνπ
19

Μαυρόγιαννθσ Διονφςθσ, «Διπλοβατάτηθσ Θωμάσ (1468-1541)- Ζλλθνεσ διαπρζψαντεσ ςτθ Δφςθ
οσ
(15 αιϊνασ), Ιανουάριοσ 3, 2012. το: (https://argolikivivliothiki.gr/)
20
Αυτόκι
21
Αυτόκι

ηνπο ήηαλ δχζθνιν λα ππνζηεξίμνπλ ηελ έλσζε. Πνιινί φκσο θηιφζνθνη ήηαλ έηνηκνη
λα δερηνχλ ηα πξσηεία ηεο Ρψκεο, βάδνληαο πάλσ απφ φια ηελ ελφηεηα ηεο
ρξηζηηαλνζχλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε ζηρηεί ε νξζφδνμε πίζηε. Οη θηιφζνθνη
απηνί είραλ επηζθεθηεί ηελ Ηηαιία, είραλ γνεηεπηεί απφ ηνλ ηηαιηθφ πνιηηηζκφ θαη
βιέπνληαο ηα πξάγκαηα κε κηα πξννδεπηηθή καηηά ήηαλ ζεηηθνί ζηελ έλσζε, αιιά θαη
ζηελ ηδέα ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ βπδαληηλνχ θαη ηνπ ξσκατθνχ πνιηηηζκνχ.22
Σν πξψην Διιεληθφ Γπκλάζην ηδξχζεθε ζηελ Ρψκε απφ ηνλ Ηαλφ Λάζθαξε ην
1514 ζηνλ ιφθν ηνπ Κπξελάιηνπ. ηαλ ν Λάζθαξηο αλαγθάζηεθε λα θχγεη γηα ηε
Γαιιία θαη λα κπεη ζηελ ππεξεζία ηνπ βαζηιηά, ην Γπκλάζην απηφ έζβεζε.
Ξαλατδξχζεθε απφ ηνλ Πάπα Γξεγφξην ΗΓ!, κε ηελ νλνκαζία ηνπ Κνιιεγίνπ ηνπ
Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Σν Κνιιέγην απηφ είρε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ νη
νπνίνη ζα δξνχζαλ ζηνλ Διιεληζκφ πξνπαγαλδίδνληαο ηνλ Καζνιηθηζκφ αιιά θαη ηα
ελσηηθά ζηνηρεία.
Ο

Κεξθπξαίνο Πέηξνο Αξθνύδηνο (1562/1563-1633) πήξε ηα πξψηα ηνπ

καζήκαηα ζην ίδξπκα απηφ. Πξνρψξεζε θη έγηλε δηδάθησξ ηεο θηινζνθίαο θαη
ζενινγίαο. Μεηαμχ ησλ πνιπκαζέζηεξσλ, θαλαηηθφηεξσλ,

ιαηηλνθξφλσλ, ηα

πξσηεία είρε ν Αξθνχδηνο. Αζπάζζεθε ηνλ Καζνιηθηζκφ θαη νη Πάπεο ηνπ αλέζεζαλ
δηάθνξεο απνζηνιέο ηηο νπνίεο ζαλ θαιφο δηπισκάηεο πνπ ήηαλ, ηηο έθεξε εηο πέξαο.
Ο Γξεγφξηνο ΗΓ! θαη ν Κιήκεο Ε! ηνπ αλέζεζαλ απνζηνιή ζηελ Πνισλία γηα λα
απνθξνχζεη ηελ Λνχζεξν-θαιβηληθή κεηαξξχζκηζε. Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ
απνζχξζεθε ζην θνιιέγην φπνπ θαη πέζαλε αθήλνληαο θιεξνλνκηά ηε κεγάιε
βηβιηνζήθε ηνπ. Αλαθέξεηαη σο ζπγγξαθέαο ηεξψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ Giovanni Lami
(1697–1770)

ζην βηβιίν ηνπ «Deliciae Eruditorum Seu Veterum Anekdotōn

Opusculorum Collectanea».
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Ενωτικοί – Ανκενωτικοί, Μάιοσ 16, 2013. Αναρτικθκε ςτο : (http://vizantinonistorika.blogspot.gr/)

Παξφιε ηελ θαηαθξαπγή πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ζ’ έλα απφ ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ
«DE

CONCORDIA

OCCIDENTALIS

ET

ORIENTALIS

IN

SEPTEM

SACRANEBTORUM ADMINISTRATIONE LIBRI VII» ζθνπεχεη λα απνδείμεη, φηη νη
δχν εθθιεζίεο απφ ηελ αξρή ήηαλ ζχκθσλεο φρη κφλν θαηά ηελ δηδαζθαιία, αιιά θαη
ηελ εθηέιεζε ησλ επηά κπζηεξίσλ. Ίζσο είλαη ηέηνηα ε επνρή πνπ φπνηνο
ραξαθηεξίδεηαη Δλσηηθφο ζεσξείηαη «καχξν πξφβαην».
Σν πλεχκα πνπ ελψλεη ηελ Αλαηνιή κε ηελ Γχζε θαη δεκηνπξγεί ηελ επηαλεζηαθή
ζθέςε δελ παχεη κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγηνπο ηνπ ππφ εμέηαζε αηψλα, πνπ ελ
ζπληνκία πεξηγξάςακε. Τπάξρνπλ θαη νη αθφινπζνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε κέρξη ηψξα
έξεπλα έρεη δψζεη ιίγα ή θαη θαζφινπ απνηειέζκαηα. Καιείηαη ινηπφλ ν λεψηεξνο
εξεπλεηήο λα ςάμεη γηα23:
Μαπξνκάηεο Ιωάλλεο Λφγηνο απφ ηελ Κέξθπξα. Έδεζε πνιιά ρξφληα ζηε
Βελεηία θαη ηε Νάπνιε, φπνπ δηεηέιεζε βηβιηνθχιαθαο θαη ζπλέηαμε θαηάινγν
ρεηξνγξάθσλ θαη βηβιίσλ, πνπ θπιάζζνληαλ ζηηο εθάζηνηε βηβιηνζήθεο ζηηο νπνίεο
εξγάζηεθε. ηε βηβιηνζήθε ηνπ Δζθνξηάι ζηελ Ηζπαλία βξίζθνληαη πνιινί θψδηθεο
πνπ αληηγξάθεθαλ απφ ηνλ Μαπξνκάηε θαηά ηελ πεξίνδν 1542-48. Δμέδσζε δε θαη
θψδηθα κε πνιιέο εξγαζίεο δηθέο ηνπ. Απηφο μεθηλά ηνλ πξφινγφ ηνπ «Χ! άλδξεο
θηινκαζείο θαη θηιέιιελεο….» θαη ππνγξάθεη «Σέινο εἲιεθε ηφ παξφλ βηβιίνλ δηά
ρεηξφο ἐκνχ Ησάλλνπ Μαπξνκκάηνπ ηνῡ ἐθ Κεξθχξαο, θαηά κῆλα Γεθέκβξηνλ θθλα!
Απφ Υξηζηνχ γελλήζεσο».
23

Οι περιςςότερεσ ςθμειϊςεισ προζρχονται από το βιβλίο: άκασ Κωνςταντίνοσ, Νεοελλθνικι
φιλολογία. Bιογραφίαι των εν γράμμαςι οπ. ….

ηπιηαλόο Ρίθεο. Κεξθπξαίνο πνπ ζπνχδαζε ζηελ Ηηαιία θαη έδεζε απφ ηελ
αληηγξαθή θσδίθσλ. Έγξαςε 2 Αθνινπζίεο θαη επηά δεχγε ηθεηεξίσλ πξνο ηνλ Ηεζνχ,
φια ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Αξθνύδηνο, Αληώληνο( Πεξ.1570 - πεξ. 1645). Λφγηνο θιεξηθφο. Έγηλε αξρηθά
πξσηφπαπαο ηεο ειιελντηαιηθήο θνηλφηεηαο ηνπ νιέλην ζηε λφηηα Ηηαιία θαη
αξγφηεξα (1639) επίζθνπνο Ννχζθνπ. πγθέληξσζε θαη εμέδσζε (1598) κηα ζπιινγή
νξζφδνμσλ ιεηηνπξγηθψλ θεηκέλσλ κε ηνλ ηίηιν «Νένλ Αλζνιφγηνλ».
Βαζίιεηνο Βάιεξηο. Ήθκαζε ζηα κέζα ηνπ ΗΣ! αη. θη έγξαςε ην «Παζράιηνλ ηνπ
φγδννπ αηψλα». ε απηφ πεξηέρνληαη ηα απφ θηήζεσο θφζκνπ έηε, ηελ ηλδηθηηψλα,24
ηνλ θχθιν ηνπ Ήιηνπ, ηνλ θχθιν ηεο ειήλεο θαη ην ζεκέιην απηήο, ησλ γελψλ πξηλ
απφ ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηνχ, ηελ θξεαηνθαγία, ην ηξηψδην πφηε έξρεηαη θ.ιπ. Σν
πφλεκα απηφ δεκνζηεχηεθε ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Σππηθνχ ηνπ Νίθαλδξνπ
Ννχθηνπ.
Αιέμηνο Ραξηνύξνο. Πξσηφπαπαο Κεξθπξαίνο ηεξέαο πνπ ρξεκάηηζε θαη
ραξηνθχιαθαο ηεο Μεηξφπνιεο ηεο Κέξθπξαο θαη Ηεξνθήξπθαο. Έγξαςε ζηα
ειιεληθά δηδαρέο, ηηο νπνίεο κεηέηξεςε ζηε δεκνηηθή γιψζζα θαη νη νπνίεο
ηππψζεθαλ ζηελ Βελεηία ην 1560.25Ο Μαξηίλνο Κξνχζηνο 26 ιέγεη φηη είρε 15 ιφγνπο
ηνπ Ραξηνχξνπ θαη φηη είρε γην ηνλ Νηθφιαν, ν νπνίνο ήηαλ δάζθαινο ζηελ Κέξθπξα
καδί κε ηνλ Μαλνπήι Παξαζηάηε ην 1588. Σν 1574 ν Μέγαο Πξσηφπαπαο Αιέμηνο
Ραξηνχξνο ππέγξαθε: «Ο Θενθηιέζηαηνο ρσξεπίζθνπνο ηεο Κεξθχξαο». Ζ
Γαιελνηάηε ζεψξεζε ην εγρείξεκα «λεσηεξηζκφλ επηθίλδπλνλ». Ζ πξνζπάζεηα
Κεξθπξατθήο πξεζβείαο ζηε Βελεηία (1582) λα ιάβεη ν Μέγαο Πξσηφπαπαο ηνλ ηίηιν
ηνπ «ρσξεπηζθφπνπ» δελ ηειεζθφξεζε. Ο Ησάλλεο Βξνληφπνπινο, αξρίαηξνο
Κεξθχξαο, έγξαςε: «Δπρήλ ήλ φθεηιε ν ρξηζηηαλφο επραξίζησο πνηείλ ελ νμεί λνζήκαηη
ππνπεζψλ». Σν πφλεκα απηφ δεκνζηεχηεθε ζηηο Γηδαρέο ηνπ Ραξηνχξνπ.
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Η Ινδικτιϊνα είναι ζνασ γενικότεροσ τρόποσ μζτρθςθσ του χρόνου ανά 15ετίεσ με αφετθρία τθ
γζννθςθ του Χριςτοφ ι για τθν ακρίβεια από το 3 π.Χ. Η 1θ επτεμβρίου, θ αρχι του εκκλθςιαςτικοφ
ζτουσ, αποτελεί τθν αρχι τθσ Ινδίκτου. Σότε τελείται θ ακολουκία τθσ Ινδίκτου ςε ςυνδυαςμό με τθ
κεία λειτουργία για τθν ευλογία του εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ.
25
Ραρτοφροσ Αλζξιοσ, Διδαχαί, 1560. το : (http://anemi.lib.uoc.gr/)
26
Κροφςιοσ Μαρτίνοσ (γερμ. Martin Crusius ι Kraus) ιταν ςθμαντικόσ Γερμανόσ Ελλθνοδίφθσ και
Ουμανιςτισ.

Νηθόιανο Πέηξνο Κεξθπξαίνο. Καηνηθνχζε ζηελ Βελεηία θαη κλεκνλεχεηαη ππφ
ηνπ Luca Gaurico ζηα πξνιεγφκελα ηνπ Βηβιίνπ ηνπ γηα ηνλ Πηνιεκαίν ην 1528. Ο
Humphrey Hody αλαθεξφκελνο ζε απηφλ ζην βηβιίν ηνπ «De graecis illustribus
linguae graecae literarumque humaniorum ...» γξάθεη: «Άλδξαο πνπ γλσξίδεη πνιχ
θαιά ηελ Διιεληθή θαη Λαηηληθή Γιψζζα».
Πέηξνο όληηνο.

Παξαηήξεζε θαη πεξηέγξαςε θαηά ην 1532, απφ ηηο 22

επηεκβξίνπ κέρξη θαη 4 Γεθεκβξίνπ ηνλ θνκήηε πνπ εκθαλίζηεθε. Ήηαλ θίινο ηνπ
δηάζεκνπ γηαηξνχ, πνηεηή θαη αζηξνιφγνπ Ηεξψλπκνπ Φξαθαζηφξν εηζεγεηή ηεο
«Θεσξίαο ηεο κεηαδνηηθφηεηαο» πνπ έδσζε ηελ νλνκαζία ζηελ αζζέλεηα χθηιε θαη
αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ηε λφζν ζπληάζζνληαο ηελ πξψηε επηζηεκνληθή
πξαγκαηεία γη’ απηή.
Μηραήι Παξαζηάηεο. Γλσζηέο είλαη δχν επηζηνιέο πξνο ηνλ Γεψξγηνλ Κνξίλζηνλ
27

απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη άξηζηνο γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. ε κία απφ απηέο

αλαθέξεη φηη πεγαίλνληαο πξνο ηελ Ηηαιία ηνλ ζπλέιαβαλ πεηξαηέο ζηνλ Ακβξαθηθφ
θφιπν θαη ηνλ γχκλσζαλ καδί κε φινπο ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ.

Η πξνζθνξά ηωλ Κεξθπξαίωλ
Πιεζψξα ινηπφλ νη Κεξθπξαίνη Λφγηνη ηνλ 16ν αηψλα. Ίζσο λα ππάξρνπλ θαη
άιινη ρακέλνη ζηα ρξνλνληνχιαπα ηεο Ηζηνξίαο.
Ζ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε είλαη ε πεξίνδνο ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηψλα. Ξεθίλεζε ην
1543 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Κνπέξληθνπ «De Revolutionibus Orbium
Celestium (Πεξί ηεο Πεξηζηξνθήο ησλ Οπξάλησλ θαηξψλ)», ζπλερίζηεθε κε ηε
δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γαιηιαίνπ ζρεηηθά κε ηνπο νπξαλνχο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ
πιαλεηψλ θαη νινθιεξψζεθε κε ην έξγν ηνπ Νεχησλα «Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (Οη Μαζεκαηηθέο Αξρέο ηεο Φπζηθήο Φηινζνθίαο)».
Ζ δηαπίζησζε φηη ε Γε θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην θαη φρη ην αληίζηξνθν έζεζε ππφ
ακθηζβήηεζε πνιιέο ηδέεο πνπ σο ηφηε ζεσξνχληαλ δεδνκέλεο, αθνχ δηδάζθνληαλ
αθφκε θαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ζρνιεία θαη πξνζηαηεχνληαλ απφ ηελ Δθθιεζία.
Έηζη ινηπφλ, κέρξη θαη ην Μεζαίσλα, κέρξη ηνλ 14ν αηψλα δειαδή, ε γλψζε ησλ
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αλζξψπσλ πεξηνξηδφηαλ ζηα φζα έιεγε ε ζξεζθεία, έλα θιεηζηφ δειαδή ηεξαηείν. Σν
14ν αηψλα φκσο ε Δθθιεζία αληηκεηψπηζε θξίζε. Ζ θξίζε απηή απνηέιεζε αθνξκή γηα
έλα βήκα πξνο ηα πέξα, έηζη νη επηζηήκνλεο θαη θηιφζνθνη είραλ πηα ηε δπλαηφηεηα λα
δηεμάγνπλ πεηξάκαηα θαη ζπιινγηζκνχο, δίρσο φκσο λα θηάλνπλ ζην ζεκείν λα
αλαηξέπνπλ απηά πνπ δίδαζθε ε Δθθιεζία. Μεηαβνιέο φκσο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην
16ν αηψλα κε ηε δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ πφιεσλ, ηελ ίδξπζε παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ
επέθηαζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ πιαλήηε ψζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο
ζην λα αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη ηελ αιεζηλή γλψζε. ηξάθεθαλ ινηπφλ ζηελ άκεζε
παξαηήξεζε, μεθίλεζαλ ηε δηεμαγσγή δηθψλ ηνπο πεηξακάησλ, αλαθάιπςαλ λφκνπο.
Έηζη γελλήζεθε ε Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε.28
Έπαημαλ ξφιν νη Κεξθπξαίνη ιφγηνη ζε φιε απηή ηελ θνζκνγνλία;
Ζ απάληεζε είλαη φηη έλα πεηξαδάθη ηέζεθε θαη απφ απηνχο ζην φιν νηθνδφκεκα.
Οη Κεξθπξαίνη καδί κε άιινπο Έιιελεο ιφγηνπο κεηέθεξαλ ηηο αμίεο ηνπ Διιεληθνχ
θιαζηθηζκνχ ζηελ Δπξψπε, ε νπνία ρξεηάδνληαλ λα αλαγελλεζεί θαη δεηνχζε λα
μεθχγεη απφ ηα ηδενινγηθά δεζκά ησλ θνηεηλψλ Υξφλσλ. Ζ κεηαθπζηθή αγσλία, ν
θφβνο θαη ηα παξακχζηα πεξί παξαδείζνπ, θφιαζεο, νπξί θ.ιπ, δελ βνεζνχζαλ ηνλ
άλζξσπν λα θαηαλνήζεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηνλ θφζκν απηφλ. Ση άξρηζε λα γίλεηαη
θαηαλνεηφ; Ήξζα ζηελ δσή ρσξίο λα εξσηεζψ θαη έλα είλαη βέβαην, φηη ζα πεζάλσ.
Δίλαη ζίγνπξν φηη ε θχζε, κηαο θαη κηιάκε γηα κεηαθπζηθή, είλαη πιαλεχηξα. ε
θέξλεη ζηελ δσή, ζνπ δίλεη ηελ φξεμε λα εξσηεπηείο θαη λα ηεθλνπνηήζεηο, ζνπ δίλεη
θη έλα πγηέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα βνεζήζεηο ηα ηέθλα λα κεγαιψζνπλ θαη κεηά,
πξνθιεηηθά κπνξψ λα πσ, αξρίδεη λα ζε απνξξίπηεη ψζπνπ λα νδεγεζείο ζηνλ Άδε,
δειαδή ζην ζθνηάδη απφ ην νπνίν ήξζεο. Απηφ ζε νδεγεί ζην λα ςάρλεηο, ζην
δηάζηεκα πνπ ζνπ έρεη δνζεί θαη έρεηο θσο, λα κπνξέζεηο λα δήζεηο κε ηδαληθά θαη λα
κάρεζαη γη’ απηά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη άλζξσπνη ηνπ 16νπ αηψλα ζπλεηδεηνπνηψληαο
ηελ πεξηγξαθφκελε θαηάζηαζε δήηεζαλ, αξρέο, αμίεο, ηδενινγίεο γηα κηα θαιχηεξε
δσή. Πήξαλ ινηπφλ παιαηφ λεξφ, αιιά γηα ηελ επνρή ηνπο λέν, γηα λα μεδηςάζνπλ
κηα θαη απηφ πνπ έπηλαλ ήηαλ βξψκηθν θαη δειεηεξηαζκέλν. Απφ απηφ ην λεξφ
πξνζέθεξαλ θαη νη Κεξθπξαίνη νπκαληζηέο.
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Πρότυπο

Δφςθ και Ανατολι
Πξνο φθεινο ηεο έξεπλαο, πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ γεσ-πνιηηηθφ-θνηλσληθή
θαηάζηαζε ζην κεηέπεηηα νλνκαζζέλ Βπδάληην –Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία
ζε ζρέζε κε ηελ Γχζε. Σν Βπδάληην σο ζπλέρεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο
ζηήξημε ηε γέλεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζε ηξεηο αδηαθηινλίθεηνπο παξάγνληεο· ηε
ξσκατθή παξάδνζε, ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη πίζηε. Σελ
επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνχ (482 - 565 κ.Υ) ε Απηνθξαηνξία θαηέρεη ηεξάζηηα έθηαζε ζε
Γχζε θαη Αλαηνιή. Ο Ηνπζηηληαλφο ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ πξσηίζησο νξζφδνμν
Απηνθξάηνξα, ιακβάλνληαο κέηξα γηα ηελ ελεξγφ επηβνιή ηεο Οξζνδνμίαο ζε φιε
ηελ επηθξάηεηά ηνπ. Έηζη, απφ λσξίο (ην 529), πνιέκεζε ζθιεξά ηνπο ελαπνκείλαληεο
εηδσινιάηξεο θαη έθιεηζε ηελ πεξίθεκε Αθαδεκία Πιάησλνο. Καηά ηνπο ρξφλνπο
απηνχο ε Δθθιεζία αξρίδεη λα αζθεί ζεκαληηθή εμνπζία σο δπλακηθφο παξάγνληαο,
πνπ ζέηεη θξαγκνχο ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ εθάζηνηε απηνθξάηνξα ζην κέιινλ. Ζ
ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία ήδε απφ ηνλ 4ν αηψλα είρε αξρίζεη λα εθηνπίδεη ηε
ιαηηληθή ζηελ Αλαηνιή, επηθξάηεζε επί Ζξαθιείνπ29 (ήηαλ Απηνθξάηνξαο ηνπ
Βπδαληίνπ απφ ην 610 σο ην 641) σο ε θαη' εμνρήλ επίζεκε γιψζζα ηνπ Βπδαληίνπ.
Ζ παξαθκή άξρηζε ηνλ 13ν αη. φηαλ ε Κσλζηαληηλνχπνιε έπεζε ζηα ρέξηα ησλ
Φξάγθσλ. Παξφιν πνπ νη πνιηηηθνί ήζειαλ λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ Γχζε, γηαηί έηζη
κφλν ζα κπνξνχζε λα γιπηψζεη ην Βπδάληην απφ ηελ Οζσκαληθή απεηιή, ε εθθιεζία
ιφγσ ηνπ κέλνπο πνπ ππήξρε κεηαμχ Καζνιηθηζκνχ θαη Οξζνδνμίαο, έβαδε εκπφδηα
ζε απηή ηε πξνζέγγηζε. Σν ηέινο πνπ ήιζε ην 1453 είλαη πιένλ γλσζηφ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε Γχζε ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, επηθξαηεί έλαο
ζθνηαδηζκφο πνπ έρεη επηβιεζεί θαη εθεί απφ ηελ εθθιεζία θαη ζσζηά πήξε ηελ
νλνκαζία θνηεηλά Υξφληα. Ο κεζαίσλαο ζηε Γχζε είλαη γεκάηνο ξαδηνπξγίεο κε
ζηφρν ηελ επηθξάηεζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ θαηεζηεκέλνπ πνπ θζάλεη κέρξη θαη ζε
θξηθαιεφηεηεο. Ηεξά εμέηαζε, κάγηζζεο θαη κάγνη, δαηκνληζκέλνη θαη αηξεηηθνί, πνπ
θαη εάλ δελ ππήξραλ ζα έπξεπε λα εθεπξεζνχλ, αθνξηζκνί, ζηαπξνθνξίεο ελαληίνλ
αιινζξήζθσλ πνπ θάησ απφ ηνλ καλδχα ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ζθνπφ είραλ ηα
ιάθπξα θαη ηα πινχηε θαη ηφζα άιια αλνκήκαηα δέζπνδαλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ
αλζξψπνπ. Ζ θενπδαξρία θαηαπαηνχζε θάζε αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη νη δνχινη
πέζαηλαλ ζηηο θαιιηέξγεηεο, γηα ηα πινχηε ησλ εθιεθηψλ, νη νπνίνη είραλ δηθαίσκα
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δσήο θαη ζαλάηνπ επ’ απηψλ. Οη πάπεο είραλ ην ξφιν ηνπ άκεζνπ εθπξφζσπνπ ηνπ
ζενχ επί ηεο γεο θη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπο ήηαλ λα επηθξαηήζνπλ επί ησλ
νκνζξήζθσλ νξζνδφμσλ θαη λα έρνπλ ηελ παληνθξαηνξία επί ησλ ςπρψλ ησλ
αλζξψπσλ.
κσο κηιψληαο ζήκεξα γηα Βπδάληην θαη Γπηηθφ Μεζαίσλα, αλαθεξφκαζηε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζε δχν δηαθξηηά, φρη κφλν ζξεζθεπηηθά, αιιά θαη ηζηνξηθά θαη
πνιηηηζηηθά κεγέζε, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ απηνλφεηα θαη θπζηθά, δχν δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο ζθέςεο θαη χπαξμεο κε ξίδεο ηζηνξηθέο. ηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο, αλ θαη απφ
ηνλ 2ν π. Υ αηψλα, ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο είλαη δηαδεδνκέλε αθφκα θαη ζηε Ρψκε,
πνπ είλαη δηαπνηηζκέλε απφ ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη είρε σο απνηέιεζκα ν
κνξθσκέλνο Ρσκαίνο λα είλαη δίγισζζνο, ελ ηνχηνηο, ζηα ηέιε ηνπ 2νπ αηψλα ε Γχζε
είρε εθξσκατζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ε γιψζζα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λαηίνπ έγηλε
ζηαδηαθά ε γιψζζα ηεο Γχζεο. Μέζα ζηελ αηκφζθαηξα απηή, ην λαπάγην ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο ζηε Γχζε είλαη γεγνλφο: νη δχν πιεπξέο ηεο απηνθξαηνξίαο
(Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο) δελ θαηαλννχλ, νχηε δηαβάδνπλ ε κία ηελ άιιε, παξά κέζσ
δηεξκελέσλ θαη κεηαθξαζηψλ. Ήδε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 4νπ αηψλα ήηαλ ζπάλην
λα βξεζεί θαζεγεηήο ηθαλφο λα δηδάμεη ζσζηά ηελ ειιεληθή. Ζ Γχζε έραζε θάζε
επαθή κε ηελ ειιεληθή ζθέςε. 30

Μέζα απφ απηφ ην παξειζφλ εηζέξρεηαη ν 16νο αηψλαο. Οη ζπκπαηξηψηεο καο,
έρνπλ λα παιέςνπλ κε:
1)Σελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Μεξηθνί ην
αθνινπζνχλ, κεξηθνί φρη. Οη Καζνιηθνί

κέζσ ηνπ Κνιεγίνπ ηνπ Αγίνπ

Αζαλαζίνπ ηεο Ρψκεο, πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηνπο Έιιελεο λα
πξνζεηαηξηζηνχλ ηνλ Καζνιηθηζκφ. Γελ ηα θαηαθέξλνπλ .
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2)Σελ πξνψζεζε θαη εδξαίσζε, κε ηελ εκθάληζε ηνπ νπκαληζκνχ, ησλ
αμηψλ ηνπ αξραίνπ Διιεληθνχ πλεχκαηνο πξάγκα ην νπνίν δελ ήηαλ θαη ηφζν
δχζθνιν ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ.
3) Σελ πίζηε ηνπο ζηελ Διιάδα πνπ ηελ έβιεπαλ ζθιαβσκέλε θαη, είραλ
ηελ ππνρξέσζε λα ζπκίδνπλ πάληα θαη πξνο πάληεο φηη πξέπεη λα απνηηλάμεη
απφ πάλσ ηεο ηνλ Οζσκαληθφ θαη Αληηρξηζηηαληθφ δπγφ. πσο ζα
παξαηεξήζακε ζηελ πην πάλσ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ, νπδέπνηε μέραζαλ ηηο
Διιεληθέο ηνπο ξίδεο. Αληίζεηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη βαζηέο απηέο ξίδεο
νδεγνχζαλ φιεο ηηο πξάμεηο ηνπο.
4) Σελ ελζσκάησζε ηνπ Αλαηνιηθνχ ζηνηρείνπ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, κέζα
ζηνλ δηθφ ηνπο θφζκν. Ήηαλ πιένλ αιιηψο

καζεκέλνη θαη έπξεπε λα

ζπλππάξμνπλ. Σν πέηπραλ πιήξσο.
Αλαθεξφκελνη ζηνλ θαιιηηέρλε-ραξάθηε Niccolo Rugina da Corfu δελ κπνξνχκε
λα παξαιείςνπκε θαη ηηο ηέρλεο ηνλ αηψλα απηφλ ζηε Κέξθπξα.

Οι Σζχνεσ
Ζ βπδαληηλή ηέρλε ήηαλ ζηξαηεπκέλε, γηαηί δελ έδηλε ζηνλ αλαγλψζηε ηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε, αιιά ζθνπφο ηεο ήηαλ λα ππεξεηήζεη ηε ιεηηνπξγία, γηα ηελ
νπνία θηηάρλνληαλ έλα θαιιηηέρλεκα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξννξίδνληαλ γηα ηελ
απνθνπή ηεο ςπρήο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πιελ απηφ ηνπ θφβνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
παξαηεξήζνπκε, θχξηα ζηηο αγηνγξαθίεο, ην θσο λα δίλεηαη κφλν απφ κηα πιεπξά δει.
ζαλ λα βγαίλεη απφ ην κάηη ηνπ θαιιηηέρλε θη απηφ λα κελ δίλεηαη πνηέ κε δσεξά
ρξψκαηα. Γελ ππάξρεη πξννπηηθή ζην ζρέδην θαη νη θπζηνγλσκίεο ησλ ηεξψλ
πξνζψπσλ πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη ζνβαξέο, ζιηκκέλεο θαη ζρεδφλ ζθειεησκέλεο. Ζ
Γπηηθή ηέρλε έρεη πξνρσξήζεη πνιχ δίλνληαο ζηνπο θαιιηηέρλεο ηελ ειεπζεξία λα
εθθξαζηνχλ ζην ζπλαίζζεκα έζησ θη εάλ νη παξαζηάζεηο έρνπλ ζξεζθεπηηθά ζέκαηα.
Δίλαη κηα ηέρλε θνζκηθή. Ζ απεηθφληζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη άλζξσπνη, δψα, θηίξηα, θχζε θ.ιπ. είλαη πην ξεαιηζηηθή, πην
αλζξψπηλε. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη απφιπηα κέζα ζην πλεχκα ηνπ

αλζξσπνθεληξηζκνχ. Καη νη δχν κνξθέο ηέρλεο ηελ επνρή απηή, αιιά θπξίσο ε
Βπδαληηλή, δέρνληαη ηζρπξέο επηδξάζεηο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Αλαηνιήο.
ηελ Κέξθπξα ηα παιαηφηεξα ρξφληα θπξηαξρεί ε ηνηρνγξαθία. Ζ εηθφλα ησλ
Βπδαληηλψλ Ηνλίσλ δσγξάθσλ αιιάδεη αηζζεηά ηδηαίηεξα κεηά ην 1500. Αζθαιψο
ππφ ηελ επίδξαζε ηεο Βελεηίαο, εκθαλίδνληαη ζηα Ηφληα ηδηνκνξθίεο ζε ζρέζε κε ηελ
Βπδαληηλή πεξίνδν. Κχξηα ε ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνγξαθίαο κε κεγάιεο
εηθφλεο-πίλαθεο. ηε Αγηνγξαθία, πιένλ, ζπρλή είλαη ε απεηθφληζε γεγνλφησλ ηνπ
θαζεκεξηλνχ βίνπ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πξνζέγγηζε ζηελ θνζκηθή δσγξαθηθή.
Ήηαλ ε επνρή πνπ νη δσγξάθνη κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγνχλ άιινηε ζχκθσλα κε ηε
βπδαληηλή παξάδνζε (a la greca) θη άιινηε αθνινπζψληαο βελεηηθά πξφηππα ηνπ
14νπ θαη 15νπ αη. (all' italiana).
Σελ εμεηαδφκελε επνρή αγηνγξαθεί γηα ηελ Κέξθπξα έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
έιιελεο δσγξάθνπο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξακε.
Μηραήι Γακαζθελόο ν Κξεο. ε ειηθία 32 εηψλ εξγάζηεθε ζηε Βελεηία, φπνπ
θαη ήξζε ζε επαθή κε ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο ηέρλεο. Δθεί δηεηέιεζε κέινο ηεο
Διιεληθήο αδειθφηεηνο ηεο Βελεηίαο απφ ην 1577 σο ην 1582.31 ηα έξγα ηνπ
αλαδεηθλχεηαη ε ζαπκαζηή ζπλχπαξμε ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο κε ηηο ηερληθέο
ηεο δπηηθήο δσγξαθηθήο θαη ηεο αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο. Ήηαλ άξηζηνο ηερλίηεο θαη
ην κεγαιχηεξν γλσζηφ ζχλνιν ππνγεγξακκέλσλ έξγσλ ηνπ ζψδεηαη ζηελ Κέξθπξα.
Ζ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ πηλάθσλ Ηηαιψλ θαιιηηερλψλ ζηελ Κξήηε, φζν απηή
βξίζθνληαλ ππφ ηελ Βελεηζηάληθε θαηνρή (έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ ην 1669),
επεξέαζε ηνπο Έιιελεο αγηνγξάθνπο ηεο Κξεηηθήο ρνιήο. Έηζη θαη ν ελ ιφγσ
αγηνγξάθνο ρξεζηκνπνίεζε ηηαιηθά ζηνηρεία ζηηο αγηνγξαθίεο ηνπ, αλάινγα ίζσο, κε
ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ έξγσλ ηνπ Μηραήι είλαη ην
ηξηαληαθπιιί ζάξθσκα πνπ απιψλεηαη ζε θάζε πξνπιαζκφ. Λίγεο πηλειηέο πιάζνπλ
ηνπο φγθνπο. ε νξηζκέλεο εηθφλεο, ηα θψηα είλαη ρπκψδε θαη ειεχζεξα. Ο
Γακαζθελφο έραηξε κεγάιεο θήκεο. Απφδεημε απηνχ είλαη φηη, ελψ δηέκελαλ ζηελ
Βελεηία πνιινί άιινη δσγξάθνη, απηφλ κφλν θάιεζαλ απφ ηελ Κξήηε γηα λα
δσγξαθίζεη ηνλ Αγ. Γεψξγην ησλ Διιήλσλ32. Ζ επίδξαζή ηνπ ζηνπο ζχγρξνλνπο θαη
κεηαγελέζηεξνπο δσγξάθνπο ήηαλ πνιχ κεγάιε. ια ηα πξναλαθεξφκελα κπνξνχκε
31
32

το: http://peritexnisologos.blogspot.gr/2012/12/1530-1540-1592.html
το: http://diasporic.org/mnimes/archives/elliniki-kinotita-venetias

λα ηα παξαηεξήζνπκε ζηνπο πίλαθέο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κέξθπξα θαη ηδηαίηεξα
ζηνπο «Ζ ΑΠΟΣΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ» 1590 θαη ν «ΛΗΘΟΒΟΛΗΜΟ ΣΟΤ
ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ» ηέιε 16νπ αη. Καη νη δχν βξίζθνληαη ζην Α! Γεκνηηθφ
Νεθξνηαθείν.

Ο ΛΗΘΟΒΟΛΗΜΟ
ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ

Ζ ΑΠΟΣΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ
Μηραήι Γακαζθελνχ 1590

Μηραήι Γακαζθελνχ ηέιε 16νπ αη.

Δπίζεο ζηνλ Μεηξνπνιηηηθφ Ναφ Κεξθχξαο βξίζθεηαη θαη ε εηθφλα «Γεπηέξα
Παξνπζία» ηνπ επίζεο κεγάινπ Κξεηφο Εσγξάθνπ ηεο ίδηαο επνρήο Γεωξγίνπ
Κιόληδα. Ο Γεψξγηνο Κιφληδαο ήηαλ ζχγρξνλνο ηνπ Μηραήι Γακαζθελνχ θαη θαηά
πάζα πηζαλφηεηα εμίζνπ γλσζηφο δσγξάθνο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ ηνπ
βξίζθεηαη ζηε Βελεηία, ηελ Πάηκν, ην ηλά, ηε Εάθπλζν θη αιινχ. Έγηλε δηάζεκνο
γηα ηηο θνξεηέο εηθφλεο ηνπ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη κηθξνγξαθίεο, αιιά
θαη γηα ηα ηξίπηπρά ηνπ. Ο Γεψξγηνο Κιφληδαο δεκηνπξγεί έλα εληειψο πξνζσπηθφ
χθνο πνπ κφλν ραιαξά ζπλδεφηαλ κε ηελ παξάδνζε.

Παξάιιεια ηνλ αηψλα απηφ αγηνγξαθεί ν Κεξθπξαίνο Σδαλθνπξλάξεο
Δκκαλνπήι (1570- 1631), πνπ έδεζε ζηε Βελεηία θαη αθνινχζεζε ηελ παξάδνζε ηεο
θξεηηθήο δσγξαθηθήο.33 Γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ιίγα είλαη γλσζηά. Γχξσ ζην
1600 δνχζε ζηε Βελεηία φπνπ θαη παληξεχηεθε ην 1605. Δξγάζηεθε έσο ην 1631. Ζ
γλψζε ηνπ έξγνπ ηνπ δπζρεξαίλεηαη επεηδή ε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ ζε πνιιά
έξγα ηνπ ακθηζβεηείηαη. Υξνλνινγεκέλε (1595) ζψδεηαη κφλν κία εηθφλα ηνπ ζην
Ηλζηηηνχην Βελεηίαο, πνπ αλαπαξηζηά ηελ «Κνίκεζε», θαζψο θαη θάπνηεο κηθξέο
θνξεηέο εηθφλεο

κε ζθελέο απφ ηνλ βίν ηνπ αγίνπ ππξίδσλα. Ο δσγξάθνο

παξνπζηάδεηαη ηζρπξά δεκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηεο Κξεηηθήο ζρνιήο, αιιά
επαίζζεηνο θαη ζηα ππνδείγκαηα ηεο δπηηθήο δσγξαθηθήο φπσο θαλεξψλνπλ νη κηθξέο
εηθφλεο. ηελ εηθφλα ηνπ «Δπαγγειηζκνχ» (Μνπζείν Μπελάθε), παξνπζηάδεηαη
πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Μηραήι Γακαζθελφ. ηα ηειεπηαία ηνπ έξγα, κε
θάπνηα ειεπζεξηφηεηα ζηηο δηαζέζεηο, αλήθεη ε «Κνίκεζε ηνπ Δθξαίκ ηνπ χξνπ»
(Πηλαθνζήθε ηνπ Βαηηθαλνχ), ε γλσζηφηεξε εηθφλα ηνπ, ε νπνία είρε ζεσξεζεί
άιινηε έξγν βπδαληηλήο επνρήο. Σν έξγν απηφ εμπκλήζεθε σο κηα απφ ηηο
ζπνπδαηφηεξεο εηθφλεο ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο
δσγξαθηθήο ηνπ είλαη ε «Παλαγία Γαιαθηνηξνθνχζα»
ηεξάζηην κηζνθέγγαξν

πνπ παηάεη πάλσ ζε έλα

πνπ δσγξάθηζε ηνλ 16ν αηψλα.

Ο παιαηφηεξνο

εηθνλνγξαθηθφο θχθινο ησλ εηθφλσλ ηεο δσήο θαη ησλ ζαπκάησλ ηνπ Αγίνπ
ππξίδσλα, ε νπνία ρξνλνινγείηαη ην 1595, πξέπεη λα θηινηερλήζεθε ζηε Βελεηία
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Βυηαντινι και Μεταβυηαντινι Σζχνθ ςτθν Κζρκυρα μνθμεία, εικόνεσ, κειμιλια, πολιτιςμόσ, Ιερά
Μθτρόπολθ Κζρκυρασ Παξϊν και Διαποντίων Νιςων, Κζρκυρα, 1994, ςελ. 85.

θαη δσξίζεθε ην 1658 απφ ηνλ ίδην ηνλ γηφ ηνπ δσγξάθνπ, ηνλ ηεξέα Θενθχιαθην
Σδαλθνπξλάξε.34

Ο Δµµ. Σδαλθνπξλάξεο ήηαλ καζεηήο θαη θιεξνλφκνο ησλ ζρεδίσλ ηνπ
Κξεηηθνχ Εσγξάθνπ Θσµά Μπαζά, ν νπνίνο, κεηά απφ µηα ζχληνκε παξαµνλή ηνπ
ζηελ Κέξθπξα (1574 - 1587), εγθαζίζηαηαη ζηε Βελεηία θαη γίλεηαη δάζθαινο ηνπ
λεαξνχ Σδαλθνπξλάξε.35 πσο καζαίλνπκε απφ κηα ζχκβαζε καζεηείαο, ν Μπαζάο
αλαιακβάλεη λα δηδάμεη ζηνλ Ηάθσβν Κξηηηθφπνπιν ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο γηα
ηξία ρξφληα.
Απφ ηα Ννηαξηαθά θαηάζηηρα36 ηνπ δεπηέξνπ κηζνχ ηνπ 16νπ αη. ήξζαλ ζην θσο ηα
νλφκαηα ηεζζάξσλ Κεξθπξαίσλ δσγξάθσλ εθηφο ηνπ Σδαθνπξλάξε: ηνπ Αλησλίνπ,
ηνπ Λενλάξδνπ Γειάξηα, ηνπ Ζιία Μαπξνθέθαινπ θαη ηνπ Γαληήι Πξηλνθνθά. Οη
δσγξάθνη απηνί, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αξρεηαθέο καξηπξίεο, είλαη αζηνί
επαγγεικαηίεο, δηαηεξνχλ εξγαζηήξηα ζηελ πφιε, δηδάζθνπλ δσγξαθηθή θαη
γξάκκαηα ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη κεηαθηλνχληαη ζηελ χπαηζξν κε ηνπο βνεζνχο ηνπο
γηα λα ηνηρνγξαθήζνπλ εθθιεζίεο.
Ζωγράφοσ Anzolο
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Μπίκα Ιωάννα, «Παρατθριςεισ ςτον Εικονογραφικό κφκλο του Αγίου πυρίδωνα» Δελτίον XAE, 19,
(1996-1997), Περίοδοσ Δ', Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ, ςελ. 251-284, ςελ. 256.
35
Μ. Καηανάκθ, «Ειδιςεισ για τον ηωγράφο Θωµά Μπακά (1554-1599) από το Νοταριακό Αρχείο τθσ
Κζρκυρασ» ςτο ∆ελτίο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ Α (1977), ς.124-138
36
Καρφδθσ πυρίδων, «Αρχειακζσ μαρτυρίεσ για τθν δραςτθριότθτα ηωγράφων ςτθν Κζρκυρα και τθν
αγιογράφθςθ ναϊν», Εϊα και Εςπζρια, 6, (2004-2006), ςελ. 9-59.

Απφ ην αξρείν (ΑSV) «Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Βελεηίαο» πξνέξρεηαη έλα
εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ έγγξαθν πνπ δεκνζηεχεηαη εδψ θαη αθνξά ζηελ ηνηρνγξάθεζε
ηνπ παξεθθιεζίνπ ηνπ Λαηίλνπ αξρηεπηζθφπνπ ην 1505.
Πεξίιεςε εγγξάθνπ: « Sancto Verrier, αξρηεπίζθνπνο ηεο Κέξθπξαο έξρεηαη ζε
ζπκθσλία κε ην δσγξάθν Anzolν, φ φπνηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ πνχ
ζπληάζζεηαη απφ ην γξακκαηέα ηνχ αξρηεπηζθφπνπ Troilo da Maderno, αλαιακβάλεη λα
ηνηρνγξαθήζεη ην αξρηεπηζθνπηθφ παξεθθιήζην, λα δσγξαθίζεη ηελ πάια ηνπ αιηάξηνπ,
λα πεξάζεη ιάδη θαη ςηκχζην ηηο θνξλίδεο θαη ηελ πφξηα, λα βάςεη ηνπο πάγθνπο θαη λα
δσγξαθίζεη πάλσ ζε χθαζκα κηα εηθφλα ηεο Παλαγίαο. Ζ ακνηβή ηνπ νξίδεηαη ζε 27
δνπθάηα, πνπ ζα ηνπ θαηαβιεζνχλ ζε δχν δφζεηο, φηαλ ή εξγαζία ζα πιεζηάδεη πξνο ην
ηέινο…
Σν 1505 πνχ ζπληάζζεηαη ην έγγξαθν, θαζνιηθή κεηξφπνιε θαη έδξα ηνπ Λαηίλνπ
αξρηεπηζθφπνπ είλαη ή εθθιεζία ηνπ 'Αγίνπ 'Αξζελίνπ(;37), ηξίθιηλε βαζηιηθή, ή νπνία
δηαθξίλεηαη ζηα παιηφηεξα γλσζηά ζρέδηα ηεο Κέξθπξαο κέζα ζην θξνχξην, φπνπ είλαη
πεξηνξηζκέλε ή πφιε, αλάκεζα ζηνπο νρπξνχο πχξγνπο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο ζηεξηάο.
Σν παξεθθιήζην
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γηα ην νπνίν γίλεηαη εδψ ιφγνο, ίζσο απνηεινχζε παξεθθιήζην ηεο

κεηξφπνιεο ή ήηαλ κηα αλεμάξηεηε κηθξή εθθιεζία θνληά ζ' απηήλ. Δίλαη αθφκε πηζαλφ
λα πξφθεηηαη γηα παξεθθιήζην ζηελ θαηνηθία ηνπ αξρηεπηζθφπνπ πνχ δε ζα βξηζθφηαλ
καθξηά απφ ηε κεηξφπνιε. κσο, γηα ηελ χπαξμε αξρηεπηζθνπηθνχ κεγάξνπ κέζα ζην
παιηφ θξνχξην δελ έρνπκε εηδήζεηο θαη νη γλψζεηο καο γηα ηελ ηνπνγξαθία ηεο πφιεο
ζηα ρξφληα απηά δελ επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε θακηάο ππφζεζεο. 'Δθείλν πνχ
ζπκπεξαίλεηαη πάλησο απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ εγγξάθνπ είλαη φηη ην παξεθθιήζην έρεη
δηακνξθσζεί πξφζθαηα θαη είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, αλ θξίλνπκε απφ ην ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα ηνηρνγξαθεζεί νιφθιεξν. ην αιηάξην ηνπ
παξεθθιεζίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ή πάια, ζηελ νπνία ò δσγξάθνο ζα απεηθνλίζεη ηξεηο
κνξθέο πνχ δελ θαηνλνκάδνληαη θαη ζα ηε δηαθνζκήζεη κε ρξπζφ θαη ζκάιην. ζν γηα
ηελ παξάζηαζε ηεο Παλαγίαο κε ην πνξηξαίην ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, πξνθαλψο ζε ζηάζε
δενκέλνπ, ην έξγν ζα πξέπεη λα πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηνηθία ηνπ Venier, αθνχ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο θάιπκκα ηνπ ηδαθηνχ ζε θάπνηα επίζεκε, ππνζέηνπκε, αίζνπζα. Ζ
απεηθφληζε ησλ αθηεξσηηθψλ, ηδηαίηεξα πάλσ ζε αληηθείκελα ρξήζεο, είλαη ζπλήζεηα
πνιχ δηαδεδνκέλε ζηε Γχζε θαη θαλεξψλεη ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα
37

Εκ παραδρομισ αναφζρεται ότι θ εκκλθςία του Αγίου Αρςενίου ιταν θ Κακολικι Μθτρόπολθ. Η
γνωςτι κακολικι μθτρόπολθ τθσ Κζρκυρασ τθν εποχι αυτι ιταν ςτο όνομα των Αποςτόλων Πζτρου
και Παφλου
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Ήταν ςτο όνομα του Αγίου Αρςενίου.

απνηππψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζθξαγίδα ζηα έξγα ηέρλεο πνχ αθηεξψλνπλ ζην Θεφ.
Ο δσγξάθνο πνχ αλαιακβάλεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο αλαθέξεηαη κφλν κε ην κηθξφ ηνπ
φλνκα, πξάγκα πνχ δε καο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ
θαηαγσγή ηνπ. Έηζη, δελ κπνξνχκε παξά λα θηλεζνχκε ζην ρψξν ηψλ ππνζέζεσλ. Σν
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα εθηειεζζεί ην έξγν (16 'Ηνπιίνπ - Αχγνπζηνο
1505) θαη ή πνηθηιία ησλ εξγαζηψλ πξνυπνζέηνπλ, λνκίδσ, έλα νξγαλσκέλν
εξγαζηήξην κε βνεζνχο θαη καζεηέο πνχ ζα απαζρνιεζνχλ κε ηηο δεπηεξεχνπζεο
εξγαζίεο. Αλ ή ππφζεζε απηή επζηαζεί, ηφηε πξέπεη λα δερηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα
θάπνηνλ θεξθπξαίν ή θξεηηθφ δσγξάθν εγθαηαζηεκέλν πξνζσξηλά ή κφληκα ζην λεζί.
Ο Xanthus Venier θαηείρε ηνλ αξρηεπηζθνπηθφ ζξφλν απφ ην 1498, φπσο θαίλεηαη απφ
ηνλ θαηάινγν ησλ Λαηίλσλ αξρηεπηζθφπσλ ηνπ Μνπζηνμχδε·39».
Σν παξαπάλσ έγγξαθν καο δίλεη θαη κηα ηζηνξηθή καξηπξία. Σν παξεθθιήζην ηνπ
Αγίνπ Αξζελίνπ, κέζα ζην θάζηξν ησλ Κνξπθψλ, θηηάρηεθε ην 1505 επί
Μεηξνπνιίηνπ Xanthus Venier

ηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηκεκαηηθά ηελ εμαίξεηε έξεπλα ηνπ Κνπ.
ππξίδσλνο Καξχδε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα Κεξθπξαίσλ δσγξάθσλ, πνπ
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Τποςθμείωςθ 4 ςτο: Καηανάκθ – Λάππα Μαρία, «Ειδιςεισ από αρχειακζσ πθγζσ για τθ ηωγραφικι
ο
και τουσ ηωγράφουσ ςτθν Κζρκυρα το 16 αι.», Δελτίον ΧΑΕ 13, (1985-1986), Σόμοσ 31, Περίοδοσ Δ’,
τθ μνιμθ του Μαρίνου Καλλιγά (1985-1986), Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ, Ακινα, 1988, ςελ 293300, ςελ 293.
Adi 16 Luio 1505 Sia noto e manifesto achadauna persona come Monsignor mio Reverentissimo miserj
Sancto Venier Archiepiscopo di Corfu e remaso da cordo cum mastro Anzolo depentor che Li depenzi la
Capella di sua Signoria Reverentissima tuta cum quelle historié et figure che ordenara sua Signoria
Reverentissima et similiter la pala del altare cum tre figure e dar Voio e la biacha ai cornisoni et porta
e depenzer i banchi dapoi parimente dati de biso e depenzer una napa de un camin dove sua Signoria
Reverentissima sia rétracta cum la figura di nostra Donna e dove andera oro fine la rata come altrove
sua Signoria Reverentissima gli darà. E questo per presio de ducati vintisete cioè 27 e obligase el dito
mastro Anzolο metere colori fini e smalti e azuro ungaro. Cum questa conditione che come el
commeta la predita Capella el non possi tuor altro lavoro fin che non la fera fornita. E sei torà alrti
lavori chel habi perso quello chel habi fato e Monsignor mio Reverentissimo la possi far fare a sui
damni et ineressi. E se obliga a la più longo commetarla a mese Augusto proximo venturo. El
pagamento se ha a fare a questo modo che sua Signoria Reverentissima gli darà 4 zorni avanti chel
commeti ducati 10 e sete come Vhabia fornita la Capella e 10 fornita la pala il tuto. AI quai scripto
sera sottosrito el presente miser Antonio Trambachino et el dito mastro Anzolo de mani proprie. Miser
Troilo da Maderno ho scripto el presente scripto di commandimento di Monsignor mio Reverentissimo
e de consentimento del dito mastro Anzolo. Miser Antonio Trabachino fu presente al soprascrito
scripto a di e milessimo sorascrito. miser Anzolo son contento di quello sopra scripto.

δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ ΔΩΑ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΑ40 θαη αθνξά ηνλ 16ν αηψλα. Ζ
επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηνπο λεψηεξνπο εξεπλεηέο είλαη κεγάιε δηφηη εθηφο ησλ άιισλ
αλαθέξνληαη θαη νη εθθιεζίεο πνπ κηα επηηφπηα έξεπλα κπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη ηηο
εηθφλεο θαη ηνπο αγηνγξάθνπο.

Δελάρτασ Λεονάρδοσ.
ηηο πεγέο ζεκεηψλεηαη σο αγηνγξάθνο. ηηο 13 Οθησβξίνπ 1584, αλέιαβε λα
δηδάμεη δσγξαθηθή ζηνλ Ησάλλε, γην ηνπ Γεκεηξίνπ Πξνζαιέληε, θαη ζηηο 23
Μαξηίνπ 1590, αλέιαβε ηελ αγηνγξάθεζε ηεο Παληάλαζζαο (Δγληνρσξίνπ =
Νενρσξίνπ) Λεπθίκκεο. Τπάξρεη ζπκθσλεηηθφ ηνπ 1590 ζην νπνίν αλαθέξεηαη σο
αγηνγξάθνο. Οξίζηεθε δηαηηεηήο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο νηθνλνκηθήο θχζεσο
κεηαμχ ησλ δσγξάθσλ Ησάλλε Πξνζαιέληε θαη Μαηζαίνπ Κάθηξε ζηηο 13 θαη 14
Οθησβξίνπ 1596. Αγηνγξαθεί φιε ηελ εθθιεζία ηεο Τ.Θ Κνθθηλάδαο. εκεηψλεηαη
πάλησο ραξαθηεξηζηηθά, φηη ε αγηνγξάθεζε ησλ ηνίρσλ ζα γηλφηαλ απφ θάησ έσο
πάλσ θαη φηη ζα ππήξραλ κεγάινη άγηνη, κάιινλ νιφζσκνη, θαζψο θαη «πφινη»,
δειαδή κνξθέο αγίσλ ζε θπθιηθά πιαίζηα.
Ο δσγξάθνο θαίλεηαη φηη ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη δξαζηήξηνο, δηαηεξνχζε
εξγαζηήξην ζηελ πφιε θαη δίδαζθε δσγξαθηθή θαη γξάκκαηα ζηνπο καζεηεπφκελνχο
ηνπ.
Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηε δσή ηνπ απφ ηα λνηαξηαθά θαηάζηηρα. ηηο 25 'Ηαλνπαξίνπ
1569 ππνγξάθεη ηδηνρείξσο ζε δηαζήθε: + εγψ Λενλάξδνο Γειάξηαο καξηπξψ ηα
άλσζελ θαη ππφγξαςα. 'Ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ ππάξρεη επίζεο ζε δηαζήθε ηνπ 1572,
ελψ ζε άιιε δηαζήθε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ αλαθέξεηαη φηη ή δηαζέηξηα ηνπ θιεξνδνηεί έλα
ηδεθίλη. Σν 1578 θαη ην 1581 φ Γειάξηαο παξεπξίζθεηαη σο κάξηπξαο ζε λνηαξηαθέο
πξάμεηο.  δσγξάθνο είρε παληξεπηεί πξηλ απφ ην 1572 ηελ θφξε ηνπ Αιέμαλδξνπ
Εεξβνχ, Μαξίλα. Γηέζεηε αγξνηηθή πεξηνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ «Γνπιήνπ ηεο ιίκλεο»
θαη ζηα ρσξηά Γάθλε θαη Άθξα2 4 . Σν 1575 θαηνηθνχζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ
ηεθάλνπ θαη αξγφηεξα, ην 1582, ζηε πηαλάδα, ζηελ Κεξά ηελ Πιαηπηέξα, νπνχ θαη
λνηθηάδεη έλα θνληηλφ ζπίηη γηα έλα ρξφλν. "Έλα άιιν ζπίηη λνηθηάδεη ην 1586 ζηελ
πεξηνρή ηνπ άλ Φξαληδέζθν, θνληά ζην ζπίηη ηνπ πεζεξνχ ηνπ, κε ηελ ππνρξέσζε λα
ην επηζθεπάζεη κε έμνδα ηνπ. Σνλ ίδην ρξφλν ή πεζεξά ηνπ παξαδίδεη κέξνο άπφ ηά
40
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πξάγκαηα ηεο πξνίθαο ηνπ. Σειεπηαία ηνπ κλεία ζηε ζπκθσλία γηά ηελ ηνηρνγξάθεζε
ηεο Παληάλαζζαο ην 1590 (εγγξ. Γ').41
Δελθγότθσ Τηώρτηθσ.
ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1590 φ αγηνγξάθνο Σδψξηδεο Γειεγφηεο ζπκθψλεζε κε
ηνλ ηεξνκφλαρν Λαπξέληην Υαξίησλα, εγνχκελν θαη ηεξνπξγφ ηεο Ό. Θ. Κνθθηλάδαο,
λα αγηνγξαθήζεη φιε ηελ εθθιεζία. πγθεθξηκέλα, ζπκθψλεζε «λα ήζηνξεζη θαη
δνπιεχζη θαη ηειενζε φιελ ηελ εθιεζεα απo κέζα νιε ηξεγήξνπ άπνθάηνπ ένο άπάλνπ
αγίνπο κεγάινπο, πφινπο, ενξηάδεο θαί ηάια πάληα ζηαζήδεα ψκνξθα θαιά θαί ηήκεα
θαζφο ελε ε ηάμε ησλ εθιεζεσλ». 'Δπίζεο ζπκθψλεζε «λα ήζηνξεζη θαί ηφλ Άζάλε θαί
ηελ γελή ηνπ φο θαζφο ήηνλ εθπαιε», θαζψο επίζεο λα επηκειεζεί «ηελ θεκεζη ηεο
Παλαγεαο πξνζθελεκα λα θάκε ηα ζηεθάληα κε ην ρξεζάθε φιεο ηεο ενξηήο ηεο
θήκεζηο νο θαζνο ελε ε ηάμε θαη πξέπνο θαιά θαί πίζηα». Γηα ηελ φιε εξγαζία νη
ζπκβαιιφκελνη ζπκθψλεζαλ ζην πνζφ ησλ 67 ηαιήξσλ θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ
εμφδσλ δηαηξνθήο, φηαλ ζα δνχιεπε ζηε κνλή. Ή απνπιεξσκή ζα γηλφηαλ ζηαδηαθά
κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ: «δνπιεβνληαο θαί πιεξνλνληαο θαηά ηελ δνπιεά νπνχ
θάλε».  αγηνγξάθνο ζα άξρηδε ηελ εξγαζία απφ ηελ αξρή ηεο Μεγάιεο
Σεζζαξαθνζηήο, πνχ ζπλέπηπηε ηφηε κε ηελ 1 Μαξηίνπ, θαη ππνζρφηαλ πψο δελ ζα
απαζρνινχληαλ ζε άιιε εξγαζία, ρσξίο ηελ άδεηα ηνχ ηεξνκφλαρνπ. Πξνθαλψο ή
ζπκθσλία αθνξνχζε ζηελ ηνηρνγξάθεζε ηνχ λανχ. Σν εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα
δελ νξίδεηαη βέβαηα κε αθξίβεηα, ζα έπξεπε φκσο λα αθνινπζήζεη ηελ «ηάμε ησλ
εθθιεζηψλ». εκεηψλεηαη πάλησο ραξαθηεξηζηηθά φηη ή αγηνγξάθεζε ησλ ηνίρσλ ζα
γηλφηαλ απφ θάησ έσο πάλσ, θαη φηη ζα ππήξραλ κεγάινη άγηνη, κάιινλ νιφζσκνη,
θαζψο θαη «πφινη», δειαδή κνξθέο αγίσλ ζε θπθιηθά πιαίζηα. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ή επηζήκαλζε φηη ζα έπξεπε λα ηζηνξεζεί επίζεο ν Άζάλεο κε ηε ζχδπγν
ηνπ, φπσο ήηαλ παιαηφηεξα. Σνχην ζεκαίλεη φηη ή ζπκθσλία αλαθέξεηαη ζε εθ λένπ
αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ θαη επαλάιεςε, ηνπιάρηζηνλ ζ' φ,ηη άθνξα ηνλ Άζάλε, ηνπ
παιαηφηεξνπ εηθνλνγξαθηθνχ πξνγξάκκαηνο.  Άζάλεο, πηζαλφηαηα ήηαλ φ παιαηφο
θηήηνξαο ηνπ λανχ, δελ γλσξίδνπκε φκσο ηίπνηε γη' απηφλ.
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Ευςτάκιοσ Ιάκωβοσ
Δίλαη γλσζηφο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δσγξάθνπ. Σαπηίδεηαη, πηζαλφλ, κε ηνλ
νκψλπκν δσγξάθν θαη πξσηνλνηάξην Άξηεο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη
ζηα έηε 1537-1552.
Κάφιρθσ Ματκαίοσ
Πιεξνθνξίεο γη' απηφλ ππάξρνπλ ζε δχν έγγξαθα ηεο 13εο θαη 14εο Οθησβξίνπ
1596 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ ηνπ κε ηνλ δσγξάθν 'Ησάλλε
Πξνζαιέληε.
Κοντόσ Κωνςταντίνοσ
Μλεκνλεχεηαη ζε πξάμε ηεο 22αο

Ηαλνπαξίνπ 1519, σο ζπκβαιιφκελνο, φ

«Κσλζηαληίλνο δσγξάθνο φ Κνληφο άπν ρσξίνλ ησλ Μαγνπιάδσλ».
Κυριακισ
ε πξάμε πνχ ζπληάρζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1512 ζεκεηψλεηαη σο κάξηπξαο
φ «καζηξσ Κπξηάθηο φ δνγξάθνο».
Λογγοβίτθσ Λζοσ (Ηλίασ)
Αλαθέξεηαη σο «ηζηνξηνγξάθνο» ζε πξάμε ηεο 26εο Απξηιίνπ 1545 φπνπ
παξίζηαηαη σο κάξηπξαο «ππφ καξηπξίαο θπξ Γεσξγίνπ Μφζρνπ... θαη θπξ
Λένπ Λνγθνβήηνπ ηζηνξηνγξάθνπ».
Μηα παξαηήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη φηη ζε πνιιά έγγξαθα νη
αγηνγξάθνη αλαθέξνληαη σο ηζηνξηνγξάθνη, πηζαλφλ δηφηη εηθνληθά εμηζηνξνχλ βίνπο
ή ζαχκαηα Αγίσλ.
Μαυρογιάννθσ Ιάκωβοσ
Ο «θπξ Ηάθσβνο Μαβξνγηάληο δσγξάθνο» αλαθέξεηαη ζε πξάμε ηεο 21εο Ηνπιίνπ
1551.
Μανροκζφαλοσ (Μαυροκζφαλοσ) Ηλίασ
ηε δηαζήθε ηεο κνλαρήο Μαγδαιελήο αλαθέξεη φηη απηή ήηαλ πέληε ρξφληα
θαηάθνηηε θαη φηη δελ γλψξηζε εμππεξέηεζε απφ θαλέλαλ άιινλ εθηφο απφ ηνλ
εγγνλφ ηεο ηνλ «κάζηξν Λένληα ηνλ Μαλξνθέθαινλ….. κάζηξν Λένληα, φζηηο ξεζείο
κάζηξσ Ζιίαο ετρελ θαί έρεη αεί ηελ θξνληίδα ηεο δσήο απηήο». Καηείρε απφ
θιεξνλνκηά ηνλ Ναφ ηνπ Σαμηάξρε Βπξνχ θαη ηνπ κεηνρηνχ ηνπ, ηνπ λανχ δειαδή
ησλ Αγίσλ Πάλησλ ζην ρσξηφ Άλσ Γαξνχλαο, καδί κε ηνλ ηεξνκφλαρν Άλζηκν
Πξνλνεηή. Απαληάηαη ζηηο πεγέο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δσγξάθνπ απφ ην 1552 θαη
κεηά. Γειψλεηαη επίζεο θαη σο αγηνγξάθνο. Αλέιαβε ηε ζπλέρηζε θαη ηελ

νινθιήξσζε ηεο αγηνγξάθεζεο ηνπ λανχ ηεο Ό. Θενηφθνπ ζην ρσξηφ Μειίθηα. 
ίδηνο, θαίλεηαη πσο είρε ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ
ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αλαιάκβαλε ην ξφιν ηνπ θξηηή ζε πξάμεηο δηαηηεζίαο,
αιιά θαη ην ξφιν ηνπ πιεξεμνπζίνπ («θνπκεζίνπ»). Ήηαλ, ηέινο, κέινο δχν
ζεκαληηθψλ θηεηνξηθψλ αδειθνηήησλ ηνχ πξναζηίνπ ηεο Γαξίηζαο, ηεο αδειθφηεηαο
ηνπ λανχ ηνχ Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Ξέλσλ Γαξίηζαο θαη ηεο αδειθφηεηαο ηεο Ό. ζ .
Κεραξηησκέλεο. ηε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζε πξάμε ηεο 21 Μαΐνπ 1578 κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε ή ζπλέλσζε ηνπ λανχ κε εθείλνλ ηεο Ό. Θ. Κξεκαζηήο. ηηο 27
Ννεκβξίνπ 1579 θαηαγξάθηεθε ε δηαζήθε ηνπ κε ηελ νπνία αθηέξσζε ζην κνλαζηήξη
ηεο Παιαηνπφιεσο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λανχο ηνπ Σαμηάξρε, ηεο Παλαγίαο θαη
ησλ Αγίσλ Πάλησλ, φπσο βεβαηψλεηαη απφ πξάμε ηεο 12 Οθησβξίνπ 1582 κε ηελ
νπνία ν εγνχκελνο ηεο κνλήο ηνλ φξηζε ηεξνπξγφ ζηνλ λαφ ησλ Αγίσλ Πάλησλ. Πεξί
ηα ηέιε ηνπ βίνπ ηνπ εληάρζεθε θαη ν ίδηνο ζηε κνλαζηηθή αδειθφηεηα ηεο Ό. Θ.
Παιαηνπφιεσο.
ηίο 29 επηεκβξίνπ 1557 ν Μαπξνθέθαινο ππνγξάθεη ηδηνρείξσο ζε δηαζήθε καδί
κε ην δσγξάθν Γαληήι Πξηλνθνθά: + έγσ Ήιεαο Μαβξσθαηθαινο κάξηηξαο εο ηα
αλνζελ θαί επφγξαςα. 'Ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ ππάξρεη επίζεο ζε άιιε δηαζήθε, ηνπ
1577, ζηελ νπνία φ λνηάξηνο, αλαθεξφκελνο ζηνπο κάξηπξεο, ζεκεηψλεη ην επάγγεικα
ηνπ: ελψπηνλ ησλ παξφλησλ καξηχξσλ... κάζηξν Ζιία Μαλξνθεθαινλ δσγξάθνπ.
πρλέο κλείεο ηνπ σο κάξηπξα ζε λνηαξηαθά έγγξαθα απαληψληαη ζηα 1566, 1567,
1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1584, 1586, 1587. ηα 1583 θαη ζηα 1586 νξίδεηαη
δηαηηεηήο ζην δηαθαλνληζκφ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ θαη ππνγξάθεη ηδηνρείξσο. Οη
εηδήζεηο γηα ην δσγξάθν πνχ πεξηέρνληαη ζε κηα ζεηξά δηθαηνπξαθηηθψλ εγγξάθσλ δελ
είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο γηα ηε δσή ηνπ θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
Φαλεξψλνπλ σζηφζν φηη είλαη έλαο αζηφο επαγγεικαηίαο, πνπ δηαζέηεη αγξνηηθή
πεξηνπζία ζηελ πεξηνρή ησλ Κπλνπηαζηψλ, άιια δελ αζρνιείηαη φ ίδηνο κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο. πρλά εμνπζηνδνηεί επηηξφπνπο γηα λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζηηο
αξρέο. Σειεπηαία κλεία ηνπ ζηηο 21 Απγνχζηνπ 1587.42
Μονόλικοσ Ανδριανόσ
Δθείλν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη πέζαλε πξηλ απφ ην 1548 απφ πξάμε ηνπ 1548 πνπ
ζχλαςε φ Ζιίαο, γηνο ηνπ πνηέ καΐζηξν Φξάγγνπ ηξάλε δσγξάθνπ θαη εγγνλφο ηνπ
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πνηέ καΐζηξν Αλδξηαλνχ Μνλφιηζνπ δσγξάθνπ ζηε κνλή ηεο Ό. Θ. Γηθαίαο
ηλαξάδσλ ηεο νπνίαο ήηαλ θηήηνξαο.
Μαυροκζφαλοσ Ιάκωβοσ
Μπογδάνοσ Ίωαννίκιοσ, ιερομόναχοσ
Γηα ηνλ δσγξάθν έσο ηψξα γλσξίδακε φηη ήηαλ κάιινλ ληφπηνο θαη φηη είρε
δηαθνζκήζεη ην 1577 ηνλ λαφ ηνπ Παληνθξάηνξνο ζην ρσξηφ Άγηνο Μάξθνο 2
Γεθεκβξίνπ 1563, ν ηφηε κνλαρφο Ησαλλίθηνο Μπνγδάλνο είρε «ηζηαζζή» κε ηνπο
θηήηνξεο ηνπ λανχ ηεο Ό. Θ. Μειηθίσλ. Δίρε αλαιάβεη ηελ ηζφβηα ηεξνπξγία ηνπ λανχ
ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Δβξαΐδνο, κε πξάμε ή νπνία είρε ζπληαρηεί απφ ηνλ Πξσηφπαπα
Κεξθχξαο Αληψλην ππξή. Με ηε ζχκβαζε, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ίσαλλίθηνπ,
θιεξνλφκνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ νξηδφηαλ φ λαφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.
Ο Ησαλλίθηνο, κε απφθαζε ηνπ Μ. Πξσηφπαπα Αιεμίνπ Ραξηνχξνπ ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ
1573, ηηκσξήζεθε κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο αξγίαο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο
ηεο ηέρλεο ηεο αγηνγξαθίαο. Ζ ηηκσξία ηνπ φκσο θαίλεηαη πψο αλεζηάιε ιίγα ρξφληα
αξγφηεξα, αθνχ ην 1577 αγηνγξάθεζε ηνλ λαφ ηνπ Παληνθξάηνξα ζην ρσξηφ Άγηνο
Μάξθνο.
Πρινοκοκάσ Δανιιλ
Απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα έρνπκε κηα κφλνλ πιεξνθνξία. ηηο 4
Μαΐνπ 1560 ζπκθψλεζε κε ηνλ Γεψξγην Μαδαξάθε λα δσγξαθίζεη ηε Γεπηέξα
Παξνπζία ζηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Δβξαΐδνο, «πινπζίαλ, κε ηέρλε ρξνάδε,
ιαδνπξε, θαη ρξλζάθε θαζψο είλαη εηο ηελ Αληηβνλληψηηζζα θαη ηηκή πεξηζζσηέξα
πινπζηφηηηνο θαη ηέρλεο έσο ηεζζάξσλ δνπθάησλ απ' εθείλεο». Ο δσγξάθνο, ινηπφλ,
φθεηιε λα θηηάμεη ηε Γεπηέξα Παξνπζία φκνηα κε εθείλε ζηνλ λαφ ηεο
Άληηβνπληψηηζζαο, πινπζηφηεξε φκσο θαη θαιχηεξε ζε ηέρλε, θαη έσο ηέζζεξα
δνπθάηα πην αθξηβή απφ εθείλε. Ή δηαηχπσζε ηνπ εγγξάθνπ, αιιά θαη ε αλαθνξά
ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ ηα νπνία αλαιάκβαλε λα ηνπ θέξεη φ παξαγγειηνδφηεο,
δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα παξαγγειία ηνηρνγξαθίαο. 'Δπίζεο ην δεινχκελν πξφηππν,
φ φξνο λα γίλεη πινπζηφηεξε ή εηθνλνγξάθεζε θαη πεξηζζφηεξν επηκειεκέλε θαη φ
πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζε ρξήκα (έσο ηέζζεξα δνπθάηα επηπιένλ) επηηξέπεη,
θαηά ηε γλψκε καο, επίζεο ηελ ππφζεζε φηη φ Πξηλνθνθάο ήηαλ ν δσγξάθνο ηεο
Γεπηέξαο Παξνπζίαο θαη ζηνλ λαφ ηεο Άληηβνπληψηηζζαο, ηελ απεηθφληζε ηεο νπνίαο
θαιείηαη λα επαλαιάβεη βάδνληαο κεγαιχηεξε επηκέιεηα θαη πινπζηφηεξα πιηθά. ηηο

24 'Οθησβξίνπ 1572 ν «Danil Prinococa» εθιέρζεθε γηα ην πκβνχιην ηεο
Κνηλφηεηαο 140.
«Γαληήι Πξηλνθνθάο ηνπ Γηάλλα. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1547 φ δσγξάθνο
παξεπξίζθεηαη σο κάξηπξαο καδί κε ηνλ 'Αληψλην ‘Δπαξρν ζε λνηαξηαθή πξάμε πνπ
ζπληάζζεηαη κέζα ζηελ πφιε, ζηελ ελνξία ηνχ Πξνδξφκνπ.  λνηάξηνο ζεκεηψλεη: In
presentia del molto spetabile miser Antonio Eparcho e de signor Daniel Prinococa,
testimoni pregati ect. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1557, παξεπξίζθεηαη
κάξηπξαο ζηε δηαζήθε ηεο Γηάλαο, ζπδχγνπ ηνχ παπα-Ίσάλλε Υακάιε, κε ην δσγξάθν
'Ζιία Μαπξνθέθαιν: χπφ καξηπξίαο κάζηξν Ηιίνπ Μαπξνθαίθαινπ θαη κάζηξν
Γαλεήινπ Πξνηλνθνθά αγηνγξάθσλ εηο ηνχην θιεζέλησλ θαί άμενζέλησλ. Αθνινπζεί ή
ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ: +εγσ Γαλεΐι Πέξλνθαο καξηηξφ φζαλνζελ θαη ήπφγξαςα.
Ηδηνρείξσο επίζεο ππνγξάθεη ζε δηαζήθε ηνπ 1560 θαη ζε κηα δηαηηεζία ην 1564. Χο
κάξηπξαο παξεπξίζθεηαη ζε λνηαξηαθέο πξάμεηο ην 1563. Ήηαλ γηνο ηνπ καΐζηξν Γηάλλα
Πξηλνθνθά θαη είρε ηξία αδέιθηα: ηε Εακπέηα, ηε ηκσλή θαη ηνλ Πέξζηνλ.
Παληξεκέλνο κε ηε Λνπηδία, θφξε ηνπ Σδαλή Παπαδάηνπ, είρε έλα γηφ, ην Νηθνιφ, πνχ
δε δνχζε ζηελ Κέξθπξα. Γηέζεηε αγξνηηθή πεξηνπζία ζηελ πεξηνρή ηεο Άθξαο θαη
αζηηθή: ζπίηη, ζηελ πεξηνρή ηεο πηαλάδαο, φπνπ θαη θαηνηθνχζε, θαη έλα εξγαζηήξην
πνχ λνηθηάδεη ην 1572. Ή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ήηαλ αξθεηά θαιή, ψζηε λα ηνπ
επηηξέπεη κηα θάπνηα πνιπηέιεηα

έηζη, ην 1564 αγνξάδεη έλα θίηξηλν πάπισκα

κεηαμσηφ πξνο 6,5 δνπθάηα. Σειεπηαία καξηπξία γηα ην δσγξάθν είλαη ή ηδηφρεηξε
ππνγξαθή ηνπ ζε δηαζήθε ζηηο 5 'Οθησβξίνπ 1577.  ζάλαηνο ηνπ ηνπνζεηείηαη θνληά
ζ' απηή ηελ εκεξνκελία, αθνχ ή γπλαίθα ηνπ Λνπηδία θάλεη ηε δηαζήθε ηεο ζηηο 22
Γεθεκβξίνπ 1577 θαη φ δσγξάθνο δε βξίζθεηαη πηα ζηε δσή.43»
Πρινοκοκάσ Κανάσ
ε πξάμε ηηο 9 Μαΐνπ 1511 φ «καζηξσ Καλάο φ δσγξάθνο» ζπληάζζεη
ζπλππνζρεηηθφ κε ηνλ Μαλνπήι ηνλ Βέξηβν(;), «βνπηδάλ» γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο
νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα143.
Πρινοκοκάσ Νικόλαοσ
 κάζηξν Νηθφιανο Πξηλνθνθάο αγηνγξάθνο, παξίζηαηαη σο κάξηπξαο ζε πξάμε
ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1559, κε ηελ νπνία ν αγηνγξάθνο Ζιίαο Μαπξνθέθαινο κίζζσζε
ηα ακπέιηα ηνπ Πξηλνθνθά.
Προςαλζντθσ Ιωάννθσ
43

Αυτόκι

Γλσξίδνπκε φηη ην 1584 ήηαλ καζεηήο ηνπ Λενλάξδνπ Γειάξηα. Πιεξνθνξίεο γη'
απηφλ ππάξρνπλ θαη ζε δχν έγγξαθα ηηο 13 θαη 14 Οθησβξίνπ 1596 πνχ αλαθέξνληαη
ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ ηνπ κε ηνλ δσγξάθν Μαηζαίν Κάθηξε.
Στράνθσ Ηλίασ
πσο πξνθχπηεη απφ πξάμε ηνπ 1548, φ Ζιίαο ήηαλ γηνο ηνπ πνηέ καΐζηξν
Φξάγγνπ ηξάλε δσγξάθνπ θαη εγγνλφο ηνπ πνηέ καΐζηξν Αλδξηαλνχ Μνλφιηζνπ
δσγξάθνπ.
Στράνθσ Φράγγοσ
Απαληά σο κάξηπξαο ζε δχν λνηαξηαθέο πξάμεηο. ηελ πξψηε, ηηο 15 'Ηαλνπαξίνπ
1545, ζεκεηψλεηαη σο «καζηξσ γξάγθνο ζηξάληο φ δσγξάθνο» θαη ζηε δεχηεξε, ηηο
20 Ηαλνπαξίνπ 1545, σο «καζηξσ θξάγθνο θαλίηδαο ιεγφκελνο ζηξάληο δσγξάθνο
Φονκάσ Αλφίηθσ
Σνλ γλσξίδνπκε απφ πξάμε ηηο 5 Μαξηίνπ 1589 κε ηελ νπνία ν «κηζέξ Αιεβήδεο
Φνλθάο δσγξάθνο παξφλ ζσκαηηθψο…». Με ην επψλπκν Φνπθάο ή Φσθάο είλαη
γλσζηνί πνιινί Κξήηεο δσγξάθνη

ηνπ 15νπ θαη 16νπ αη., ην επψλπκν φκσο

«Φνπθάο» επηρσξηάδεη ηνλ 16ν αη. θαη ζηελ πεξηνρή Λεπθίκκε ηεο Κέξθπξαο, απφ
φπνπ πηζηεχνπκε φηη θαηαγφηαλ φ αλσηέξσ δσγξάθνο.

Γεώργιοσ Τηανφουρνάρθσ.
 δσγξάθνο αλαιακβάλεη ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 1584 λα ηνηρνγξαθήζεη ηελ εθθιεζία
ηνπ Παληνθξάηνξα ζην ρσξηφ Επγφο. Γε βξήθα άιιε κλεία γη' απηφλ, λνκίδσ φκσο φηη
είλαη εχινγν λα ππνζέζνπκε φηη είλαη φ παηέξαο ηνπ γλσζηνχ δσγξάθνπ 'Δκκαλνπήι
Σδαλθνπξλάξε, φ φπνηνο ζε ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ ζηε Βελεηία ην 1605 ζεκεηψλεη ην
φλνκα ηνχ παηέξα ηνπ: εγφ εκκαλνήι ληνο ηνλ πνηέ Σδφξηδε Σδαλθνλξλάξε καξηηξφ,
παξαθαιεηφο κάξηλξαο θαί εηο ηφλ φξθνλ κνλ. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηε καξηπξία
απηή ζηα 1605 φ δσγξάθνο δε βξηζθφηαλ πηα ζηε δσή.

Θζατρο
Ζ ζεαηξηθή παξνπζία ζην λεζί πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν κνξθέο, ε πξψηε
ππνζεηηθή αιιά κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη ε δεχηεξε

πξαγκαηηθή. Οη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο απφ ηε βελεηηθή θπξηαξρία είλαη έληνλεο
ζηελ Κέξθπξα. H δεκηνπξγία ζεαηξηθήο θαη κνπζηθήο παξάδνζεο ήηαλ απνηέιεζκα
ηεο βελεηηθήο επηξξνήο. Ήδε, απφ ηνλ 16ν αηψλα αλαθέξνληαη νη πξψηεο απηνζρέδηεο
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ Κέξθπξα.
«Οη ζεαηξφθηινη Κεξθπξαίνη, αθφκε θαη ζήκεξα, αλαθέξνπλ σο πξφγνλνπο ηεο
ζεαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην λεζί ηα πεξίθεκα "κνκάξηα" ή "κπνκπάξηα" ηα νπνία ζα
πξέπεη λα είραλ ην κεξίδην ηνπο ζε ζεακαηηθέο εθδειψζεηο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ
ζεακαηηθνχ ζηνηρείνπ κε ην νπνίν πεξηέβαιιε ε γαιελφηαηε Γεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο
ηελ εμνπζία ηεο ζηηο απνηθίεο. Σα "κπνκπάξηα" είλαη ιέμε πξνεξρφκελε απφ ηε
βελεηζηάληθε "momarie" ή "bombarle". Γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ππάξρνπλ
δηάθνξεο εξκελείεο. Ο άζαο ζε θάπνην ζεκείν αλαθέξεη φηη πξνέξρεηαη απφ ηε
Βπδαληηλή ιέμε "βνκβσλάξηα" - ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα κάιινλ
πξέπεη λα είλαη φηη ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην "momare", "κψκνο", "κίκνο" ή ην
"bombare" θαη ηε ιέμε "bomba", ε νπνία ζηε Βελεηζηάληθε δηάιεθην είλαη ε αληίζηνηρε
ηεο ειιεληθήο ιέμεο "θαιακπνχξη". ηε Βελεηία, νη momarie ρξνλνινγνχληαη απφ ην
1441 θαη θαζψο θαίλεηαη ήηαλ πξνζθηιήο δηαζθέδαζε γηα ηνπο Βελεηζηάλνπο.
Παξνπζηάδνληαλ κε ηελ επθαηξία ζεκαληηθψλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζην
πεξηζψξην ησλ επίζεκσλ ηειεηψλ, αξρηθά ζε αξρνληηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δεκφζηνπο
ρψξνπο, θαη ζηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ ζε θσκσδίεο κε ππφζεζε. Παξελζεηηθά ζεκεηψλσ
φηη momaria ήηαλ έλα είδνο αιιεγνξηθνχ ζεάκαηνο πνπ είρε ζρέζε θαη κε ηελ
επηθαηξφηεηα θαη κε ηνπο γεληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο βελεηζηάληθεο θνηλσλίαο…
Μηα πιεξνθνξία πνπ καο επηηξέπεη λα δηαηππψζνπκε απηή ηελ ππφζεζε, ηνλ
ζπζρεηηζκφ δειαδή ησλ momarie κε ηελ ζεαηξηθή δσή ζηελ Κέξθπξα, είλαη φηη νη
momarie είραλ δηαδνζεί ζηελ αλαηνιή κέζσ ησλ Βελεηζηάληθσλ θνηλνηήησλ ηελ
πιεξνθνξία απηή επηβεβαηψλνπκε θαη απφ κία επηζηνιή ηνπ Βαΐινπ ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο – δειαδή ηνπ βελεηζηάλνπ αμησκαηνχρνπ πνπ εθπξνζσπνχζε ηε
Βελεηία ζηελ Οζσκαληθή Πχιε - ζχκθσλα κε ηελ νπνία καζαίλνπκε φηη ζηηο 17
Φεβξνπαξίνπ

ηνπ
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κηθξήο

παξνηθίαο,

ζηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε, παξνπζίαζαλ momaria θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Καξλαβαιηνχ. Απηή ε
βέβαηε πιεξνθνξία γηα κία ηφζν πξψηκε παξάζηαζε, θαη κάιηζηα ζε κία θνηλφηεηα
πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ Κεξθπξατθή, επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη κε ηελ επθαηξία
θάπνηαο απφ ηηο πνιπάξηζκεο ηειεηέο πνπ γίλνληαη ζηελ Κέξθπξα ζα πξέπεη λα
παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο κνξθέο momarie…

Ήδε αλέθεξα φηη κέζα ζηνλ 16ν αηψλα εληνπίδεηαη ζηελ Κέξθπξα ε παξνπζία ηνπ
Antonio Molino - ην ζέκα ην δηαιεπθάλεη ν θ. Παλαγησηάθεο - θαη ζα πξέπεη λα δνχκε
φηη θάπνηεο αλαγλψζεηο, απαγγειίεο ή έζησ αηειείο κνξθέο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην δηάζηεκα πνπ ηαμίδεςε ν Antonio Molino ζηελ Κέξθπξα
κέρξη ην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα, ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1526/28 σο ην ηέινο ηνπ αηψλα.
Έρνπκε κάιηζηα κία πιεξνθνξία ηελ νπνία αληινχκε απφ έλα ιηκπξέην πνπ βξίζθεηαη
ζηηο ζπιινγέο ηεο Μαξθηαλήο Βηβιηνζήθεο θαη εληφπηζε ν Alfred Vincent πξφθεηηαη γηα
κία θσκσδία πνπ ιέγεηαη La Fanciulla. ηελ ηππσκέλε κνξθή ηνπ έξγνπ ππάξρεη κία
ρεηξφγξαθε ζεκείσζε φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην έξγν απηφ δηαβάζηεθε ζηελ Κέξθπξα
(/erra adi 21 Novembre 1583 in Corfu...). Θα πξέπεη λα ππνζέζνπκε - ζχκθσλα θαη κε
ηελ εξκελεία πνπ δίλεη ν ηέθαλνο Καθιακάλεο ζηελ έξεπλα ηνπ γηα ηνλ Υνξηάηζε
απνδίδνληαο κηα δηεπξπκέλε εξκελεία ηεο ιέμεο "letta"- φηη ε θσκσδία φρη απιψο
"αλαγλψζηεθε", αιιά ελδερνκέλσο "απαγγέιζεθε" ή θαη "παίρηεθε" κ' έλαλ ππνηππψδε
ζεαηξηθφ ηξφπν44».
Ο πξσηαγσληζηήο Antonio Molina Burchiella ήηαλ δεκνθηιέζηαηνο Βελεηφο
θαιιηηέρλεο κε ηαιέλην εζνπνηνχ θαη ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα, πηζηφο ζηελ Commedia
del’ Arte.

Θ Αναγζννθςθ διαρκείασ
Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα ιέμε πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. κσο
δελ ήηαλ κία κνξθή παγθνζκηνπνίεζεο, φηαλ καο έξρεηαη ζηε θαληαζία καο ην ιηκάλη
ηεο Κέξθπξαο ηνλ 16ν αηψλα φπνπ ππάξρνπλ απνζήθεο εκπνξεπκάησλ, κηα
Βαβπισλία γισζζψλ, ιίζζεο θνξησκέλεο (άινγα πνπ ζέξλνπλ έλα καθξφζηελν θάξν
γηα εκπνξεχκαηα), θαπειεηά θαη κία πνιπρξσκία ελδπκαηνινγηθή πνπ πξνέξρνληαλ
απφ θαηνίθνπο εκπφξνπο θαη λαχηεο απφ φια ηα κέξε; Βελεηνί, Έιιελεο, Ηζπαλνί,
Άξαβεο θαη γεληθά Αλαηνιίηεο, Δβξαίνη θαη φηη άιιν κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο.
Απφ πνχ έξρνληαλ ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαηά ηνλ εμεηαδφκελν αηψλα;
44

Μαυρομοφςτακοσ Πλάτων, «Σο κζαμα ςτον αςτικό χϊρο: θ περίπτωςθ τθσ Κζρκυρασ», ςτο:
οσ
οσ
Νεοελλθνικό Θζατρο (17 – 20 αι.), Επιςτθμονικζσ Επιμορφωτικζσ Διαλζξεισ, Εκνικό ίδρυμα
Ερευνϊν, Φεβρουάριοσ - Μάρτιοσ 1996, ςελ. 73-88, ςελ. 75-76.

Γεληθφηεξα ε Ναπηηιηαθή εγεκνλία ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ Ηζπαλψλ θαη ησλ
Πνξηνγάισλ, πνπ ηαμίδεπαλ απφ ηνλ Αηιαληηθφ κέρξη ηελ Άπσ Αλαηνιή. ηε
Μεζφγεην λαπηηθή επηθξάηεζε είραλ νη ληφπηνη γηα ηα γχξσ απφ ηνλ ηφπν ηνπο
ιηκάληα, νη Βελεηνί, νη Γελνβέδνη, νη θάηνηθνη ηεο Ραγνχδαο ζηηο Γαικαηηθέο αθηέο
θαη νη Οζσκαλνί. Ση θνξηία κεηέθεξαλ ηα εκπνξηθά πινία; ε θαηάζηαζε ρχκα
κεηέθεξαλ ζηηεξά, αιάηη θαη καιιί. πζθεπαζκέλα κεηέθεξαλ ιάδη, θξαζί, ηπξηά,
δέξκαηα, παζηά ςάξηα. Οη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχληαλ γηα ηα ζηηεξά ήηαλ: Απφ
ηθειία θαη θάησ Ηηαιία πξνο φιε ηελ Μεζφγεην. Απφ Αηγαίν θαη Μαχξε ζάιαζζα
πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ εθεί ζηελ ππφινηπε Μεζφγεην. Σα ζηηεξά είραλ
κεγάιε εμάξηεζε απφ ηελ ζπγθνκηδή θαη ηνπο ιηκνχο. Γηα ην αιάηη: Απφ αιπθέο ηεο
Ίζηξηα (Γαικαηηθέο αθηέο), ηθειία, Κέξθπξα θαη Κχπξν. Μαιιί: Απφ Ηζπαλία,
Βφξεην Αθξηθή, Βαιθάληα πξνο Βφξεην Ηηαιία θαη Φιάλδξα. Λάδη, θξαζί, ηπξηά:
Λάδη απφ Νφηην Ηηαιία θαη Νφηηα Ηζπαλία, θξαζί απφ Νάπνιε, Κέξθπξα, Κξήηε θαη
Κχπξν, ηπξηά απφ Νφηηα Γαιιία θαη αξδελία. Παζηά ςάξηα: Σφλνο απφ ηα αλνηρηά
ηεο ηθειίαο, κπαθαιηάξνο απφ ηα αλνηρηά ηεο Νέαο γεο ζηνλ Αηιαληηθφ,
ζθιαβεκπφξην ηεο Μεζνγείνπ απφ ηελ Βφξεηα Αθξηθή θαη απφ Μαχξε ζάιαζζα πξνο
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη Γπηηθνκεζνγεηαθέο επξσπατθέο ρψξεο.
Οη επηδξάζεηο ζηνλ πιεζπζκφ πνιππνίθηιεο. ίγνπξα ππάξρεη επίδξαζε ζε φινπο
ηνπο ηνκείο θαη απηφ ζα ην δνχκε θαη ζηελ ηέρλε ηνπ Niccolo Rugina Da Corfu, ν
νπνίνο επεξεάζηεθε απφ ηηο θαιιηηερληθέο ηάζεηο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Λεβάληε. Ζ
βαζηά Αλαηνιή πξφζθεξε πάληα έλα κπζηήξην, κηα θαληαζία, κηα καγεία, έλα
εξσηεκαηηθφ. Δίλαη ε επνρή ησλ κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ. 45
•Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κε ηνλ νπιετκάλ ην Μεγαινπξεπή (1494-1566)
θζάλεη ζην απφγεηφ ηεο θη εθηείλεηαη απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα κέρξη ην Γηβξαιηάξ.
•Ο απηνθξάηνξαο Αθκπάξ (1542-1602) ελψλεη ηελ Ηλδία πνπ ήηαλ δηαηξεκέλε ζε
αληηκαρφκελα κσακεζαληθά θαη ηλδνπηζηηθά θξάηε θαη ηδξχεη ηελ Απηνθξαηνξία ησλ
Μνγγφισλ πνπ ηελ θπβεξλά κέρξη ην 1858.
•ηελ Κίλα ηδξχεηαη ε Απηνθξαηνξία ησλ Μηλγθ (1368-1644) ζε έλαλ αγψλα
ελαληίνλ ησλ Μνγγφισλ, θαη, νινθιεξψλεηαη ην ηληθφ Σείρνο.
ηελ αλαηνιηθή ηέρλε, ελψ εχθνια δηαθξίλεηαη ν δηαθνζκεηηθφο ηεο
ραξαθηήξαο, ζην βάζνο ηεο φκσο βξίζθεηαη κηα δεκηνπξγηθή δχλακε, πνπ θαηαθέξλεη
45

Βιβι Σρίχα, Θ Μεςόγειοσ. το:
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λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ βάδνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ
ηεο.
ηελ ηέρλε ην επηθξαηέζηεξν θαηλφκελν ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε-ρνξεγία απφ ηνπο
θαηέρνληεο

πξνο

ηνπο

καζηφξνπο,

δσγξάθνπο-

αγηνγξάθνπο46

γηα

ζθνπφ

ζξεζθεπηηθφ, επίδεημεο πινχηνπ, ζέζεο, δηάθξηζεο, αληαγσληζκνχ.
«ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 15νπ αηψλα, ζηνλ θεληξηθφ Βαιθαληθφ ρψξν, ζηελ
Κχπξν, Κξήηε, Κέξθπξα θαη γηα ηα ιηγνζηά δσγξαθηθά ζχλνια πνπ καο είλαη ηψξα
γλσζηά, ε ρνξεγία αζθείηαη απφ κνλαζηηθέο θνηλφηεηεο, νκάδεο ρσξηθψλ ζε θνηλφηεηεο
κε πξνλφκηα, επηζθφπνπο, άξρνληεο πνπ επηβίσζαλ κε πξνλφκηα,... Απφ ηελ ηξίηε
δεθαεηία ηνπ 16νπ αηψλα, θαίλεηαη πσο ε αλεξρφκελε νηθνλνκηθή, ηδίσο, δχλακε ηεο
Δθθιεζίαο θαη ησλ κεγάισλ κνλαζηεξηαθψλ θνηλνηήησλ, επηηξέπεη πνιχ κεγαιχηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο απφ ήδε δνθηκαζκέλνπο θαη θζαζκέλνπο δσγξάθνπο. Δπίζθνπνη,
παηξηάξρεο, εγνχκελνη είλαη νη ρνξεγνί γηα ηα πξψηα κεγάια ζχλνια δσγξαθηθήο...
Φαίλεηαη πψο νη πεξηζζφηεξν θνζκηθέο θαη "κνληέξλεο" αληηιήςεηο ηεο ρνξεγίαο θάησ
απφ ηελ επίδξαζε ηεο Αλαγέλλεζεο - θαη κέζσ, θπξίσο, ησλ επίζεκσλ θαη πνιηηηθνχ
ραξαθηήξα πξνζσπνγξαθηψλ βαζηιέσλ, πξηγθίπσλ θαη αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ....ζα
επλνήζνπλ κεγαιχηεξα αλνίγκαηα πξνο ηε ζχγρξνλε δπηηθνεπξσπατθή δσγξαθηθή θαη
πξνο ηελ απεπζείαο κειέηε ηεο θχζεο… Οη πξνζσπνγξαθίεο ησλ δσξεηψλ,
πξνπρφλησλ, ιατθψλ, κεγαιεκπφξσλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 16νπ αηψλα
αθφκα θαη ππαιιήισλ, πξνπρφλησλ θαη άιισλ ρσξηθψλ θαη καζηφξσλ, κε κία
επηηαρπλφκελε θαη απμαλφκελε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξνπζία θαη κε πηνζέηεζε θαη
άιισλ ζεκάησλ, ζα δψζνπλ ην έλαπζκα γηα κία δηαθνξνπνίεζε...47».
πκπεξαζκαηηθά, ηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα
ακθηζβεηεζνχλ είλαη:
-Σν αίζζεκα ησλ Κεξθπξαίσλ ινγίσλ φηη ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ζ βαζηά ηνπο ηζηνξηθή γλψζε είλαη απηή πνπ
ηνπο θάλεη κε ηα γξαπηά ηνπο, λα εξγάδνληαη, λα κεηαθξάδνπλ θαη λα «πσινχλ» πξνο
άπαζα ηελ κνξθσκέλε πιένλ Δπξψπε ηηο αμίεο ηνπ θιαζηθνχ Διιεληζκνχ. Γελ είλαη
θίλεηξν κφλν ην θέξδνο, είλαη θαη ην πξντφλ πνπ κεηαθξάδνπλ, ην νπνίν έρεη ηελ
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Για τισ άλλεσ μορφζσ τζχνθσ υπάρχουν ςχεδόν μθδενικά ςτοιχεία.
ου
Γαρίδθσ Μίλτοσ, «Μορφζσ χορθγείασ και αιςκθτικοί προςανατολιςμοί ςτθ ηωγραφικι του 16 αι.»
Χριςτιανικι Αρχαιολογικι Εταιρεία, Δζκατο Πζμπτο υμπόςιο Βυηαντινισ και Μεταβυηαντινισ
Αρχαιολογίασ και Σζχνθσ, Ακινα, 12, 13 και 14 Μαΐου 1995 ςελ. 19.
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δχλακε λα δεηηέηαη θαη λα κνξθψλεη πεξηζζφηεξν ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηνπο Γπηηθνχο
πινχζηνπο, ζηα αξραηνειιεληθά ζπγγξάκκαηα.
-ηε ζξεζθεία ηνπο, παξφιν πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αιιαμνπηζηήζνπλ
ακχλνληαη θαη παξακέλνπλ, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη θαη
παξάιιεια θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα κεηαηξέςνπλ ηηο αθαηαιαβίζηηθεο πξνηάζεηο ησλ
θεηκέλσλ ζηελ ηφηε θαζνκηινπκέλε γιψζζα, γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο
απφ ην επξχ θνηλφ.
-Βαζηνί κειεηεηέο, πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη φπνπ
ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία, κεηαδίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο,
ε νπνία αλαδεηά ην άηνκν κέζα ζηελ απεξαληνζχλε ελφο ζχκπαληνο θαη ηελ
ππαξμηαθή ηνπ θαηαλφεζε.
-Απνθηνχλ ηθαλφηεηεο δηείζδπζεο ζηηο άξρνπζεο ηάμεηο ηεο Δπξψπεο κέζα απφ
ηελ ρξήζε ησλ Διιεληθψλ θαη Ρσκατθψλ ζπγγξακκάησλ. Ζ δξάζε είλαη ακθίπιεπξε.
Γπξεχνπλ νη Δπξσπαίνη αμίεο δηαρξνληθέο θη απηνί ηνπο ηηο δίλνπλ. Πηζηεχνπκε φηη ε
δηείζδπζε δελ ήηαλ θαη ηφζν δχζθνιε.
- Σα παξνπζηαδφκελα θείκελα έρνπλ ηελ αλαδεηνχκελε αλζξσπνθεληξηθή
ηδενινγία. Απηνί πνπ ηα πξνζθέξνπλ δελ κπνξεί παξά λα ηπγράλνπλ έλα κεγάιν
ζεβαζκφ θαη λα ζεσξνχληαη άμηνη απφγνλνη, άμησλ πξνγφλσλ.
- Σν λεζί γεληθφηεξα, απφ φια ηα παξαπάλσ παίξλεη αλαγελλεζηαθά ζηνηρεία θαη
παξάγεη κέζα απφ απηά. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πνιπθνζκία πνπ
παξειαχλεη ζηελ Κέξθπξα, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπγρψλεπζε
ηδηαηηεξνηήησλ, γλψζεσλ, εζψλ, εζίκσλ, ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηειεηψλ. Έηζη
φπνην αλαγελλεζηαθφ ζηνηρείν εηζάγεηαη ζηγά-ζηγά, γίλεηαη θηήκα ησλ Κεξθπξαίσλ.
κσο «Ζ αλαγέλλεζε είλαη έλλνηα ζρεηηθή. εκαίλεη δχν βαζηθά πξάγκαηα. Σελ
ηνκή κε ην παξειζφλ πξψηα. Μα θαη ηελ ζπλέρηζε ηνπ παξειζφληνο κε λέα, νπζηαζηηθά
λέα κνξθή. Ουσιαστικά νέα. …..Γελ είλαη φκσο ε αλαγέλλεζε θαη κηα κεηαβνιή πνπ
μεζπκαίλεη γξήγνξα ζηα πξψηα ηεο βήκαηα θαη μαλαπέθηεη ζην παξειζφλ ρσξίο
αδηάθνπε πξνζπάζεηα εμέιημεο.»48
ήκεξα ε αλζξσπφηεηα ζηεξείηαη απφ κηα

πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε πνπ ζα

πξνζθέξεη αλαθνχθηζε ζηελ αληθαλφηεηα αληίιεςεο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο.
Παγθνζκίσο ε πλεπκαηηθή παξαθκή είλαη κεγάιε. Οη ηδενινγίεο είλαη μεπεξαζκέλεο,
επνπζηψδεηο θαη ζρεδφλ αλεπαξθείο.
48

Δίλαη θαη πάιη αλαγθαίν ν άλζξσπνο λα

Καςιμάτθσ Γρθγόριοσ, «Η υμβολι τθσ Επτανιςου ςτθ Νεοελλθνικι Αναγζννθςθ», Κερκυραϊκά
Χρονικά, Σόμοσ XV, Κζρκυρα, 1970, ελ. 9-20, ς. 9.

ηζνξξνπήζεη παίξλνληαο απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: πνηνο είκαη, πνπ είκαη θαη πνπ
πάσ. Αλαγελλεηηθφο ινηπφλ θαη πάιη, ν ζηφρνο. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ε επζχλε
ζπγθεληξψλεηαη ζε φζνπο κπνξνχλ λα αξζξψζνπλ κηα ινγηθή θαη ηεθκεξησκέλε
ζθέςε. Κάζε ινηπφλ ηζηνξηθή γλψζε είλαη ε βάζε γηα ηελ νπζηαζηηθή λέα
αλαγελλεηηθή πνξεία.

VENETO- SARACENIC

Βελεηφ-ζαξαηζέληθε49 είλαη ε νλνκαζία ηεο ηερληθήο πνπ απνδφζεθε ζε κία ζεηξά
αληηθεηκέλσλ, νηθηαθήο θαηά θχξην ιφγν ρξήζεο, απφ νξείραιθφ θαη ραιθφ θπξίσο,
πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνλ 15ν έσο θαη ηνλ 16ν αηψλα, κε ζαθείο ηζιακηθέο επηξξνέο,
ηφζν ζηελ ηερλνηξνπία, φζν θαη ζηε δηαθφζκεζε. Δμ νλφκαηνο πξνθχπηεη πσο ε
πεξίπησζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ αθνξά ηε Βελεηία θαη ηνπο αξαθελνχο. ε απηφ
ην ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο αξαθελνί, ηδηαίηεξα απφ ηηο ηαπξνθνξίεο
θαη έπεηηα, απνθαινχηαλ ζπιιήβδελ φινη νη Μνπζνπικάλνη.
Ζ νλνκαζία δφζεθε, γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία
πηζηεπφηαλ, ιαλζαζκέλα, φηη παξήρζεζαλ απφ αξαθελνχο ζηε Βελεηία. Ζ άπνςε
απηή ίζρπζε κέρξη θαη ηνλ 19ν αηψλα. Ο 20νο αηψλαο φκσο έθεξε ζηελ επηθάλεηα λέα
ζηνηρεία θαη πξσηνγελέο πιηθφ θαη ζεσξείηαη σο πην απνδεθηή πηα ε ζεσξία, πσο ηα
αληηθείκελα απηά αξρηθά θηηάρηεθαλ

ζηελ Μέζε Αλαηνιή

θαη αλαηέζεθε ε

θαηαζθεπή ηνπο ζε άξαβεο απφ Ηηαινχο εκπφξνπο πνπ επηζθέπηνληαλ ηηο πεξηνρέο
απηέο. Βέβαηα ζε κία πφιε φπσο ε Βελεηία, φπνπ νη ζπληερλίεο50 ήηαλ πνιχ θιεηζηέο
θαη είραλ απζηεξφ πεξηερφκελν, ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα θάπνηνλ Άξαβα λα
ιεηηνπξγεί δηθφ ηνπ εξγαζηήξην. Δπίζεο, ίζσο ηα αληηθείκελα λα θαηαζθεπάδνληαλ
φλησο ζε βελεηζηάληθν έδαθνο θαη έπεηηα λα ζηειλφηαλ ζηελ Αλαηνιή, γηα λα
δηαθνζκεζνχλ απφ αξαβηθά ρέξηα. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ δχζθνιν θαη ηδηαίηεξα
49

Veneto- saracenic είναι θ επίςθμθ ονομαςία ςτα αγγλικά. τθν ελλθνικι γλϊςςα δεν υπάρχει θ
ζννοια και πρϊτθ φορά καταχωρείται εδϊ με απευκείασ μετάφραςθ από τα αγγλικά.
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το Βενετικό χϊρο οι ςυντεχνία των χρυςοχόων εντοπίηεται ιδθ ςτισ αρχζσ του 13 αιϊνα και
οργανϊνονται βάςει καταςτατικοφ τθ λεγόμενθ Mariegola.
(http://www.venicethefuture.com/schede/uk/234?aliusid=234)

ρξνλνβφξν, θαζψο φκσο ν απψηεξνο ζθνπφο ησλ παξαγγειηνδφρσλ ήηαλ ν
εληππσζηαζκφο, ηφηε δελ είλαη απίζαλν λα αθνινπζείην απηή ε πξαθηηθή. Σέινο, ε
ζπιινγηζηηθή ζθέςε αλαπφθεπθηα νδεγείηαη θαη ζε έλα άιιν ζπκπέξαζκα. Γελ είλαη
απίζαλν νη εληνιέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αληηθεηκέλσλ λα δηλφηαλ απεπζείαο ζε
κνπζνπικάλνπο πνπ δνχζαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Λεβάληε θαη έπεηηα λα ζηειλφηαλ
ζηνπο παξαγγειηνδφρνπο.
Ζ αθξηβήο ινηπφλ πξνέιεπζε ή ε έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαιινηερλίαο καο
νδεγεί ζε πηζαλνινγηθέο θξίζεηο. κσο κε βεβαηφηεηα κπνξνχκε λα πνχκε πσο, απφ
έλα ζεκείν θαη έπεηηα νη δπηηθνί αξρίδνπλ λα κηκνχληαη ηνπο άξαβεο θαη λα παξάγνπλ
κε ηα δηθά ηνπο ρέξηα αληηθείκελα ίδηαο ηερληθήο. Σν παξάδεηγκα πνπ επηβεβαηψλεη ηε
ζθέςε απηή είλαη ν Κεξθπξαίνο Nicolo Rugina da Corfu, ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε
παξαθάησ.
Γηα λα εληαρζεί έλα αληηθείκελν ζηε βελεηφ-ζαξαηζέληθε θαηεγνξία πξέπεη λα
πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε βαζηά ράξαμε, αιιά θαη
ε έλζεζε, δειαδή, ε πξνζζήθε κέζα ζηα ραξαγκέλα ζεκεία πνιχηηκνπ πιηθνχ. Σν
πιηθφ απηφ ήηαλ ζπλήζσο αζήκη, ζπαληφηεξα ρξπζφο ή κία καχξε νπζία, ε νπνία
δπζηπρψο δελ έρεη αλαιπζεί εξγαζηεξηαθά, γηα λα γλσξίδνπκε ηε ζχλζεζή ηεο.
Βέβαηα, ζρεηηθά κε ηε καχξε νπζία ππάξρνπλ δηάθνξεο ππνζέζεηο κε ην ηη είλαη. Μία
απφ απηέο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ην niello. Σν niello ήηαλ έλα θξάκα ραιθνχ,
κνιχβδνπ θαη αξγχξνπ, ην νπνίν έβαδαλ νη ρξπζνρφνη ηεο Αλαγέλλεζεο ζηα
ραξάγκαηά ηνπο, γηα λα θαίλνληαη πην εληππσζηαθά ηα αληηθείκελά ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ
niello έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαγέλλεζεο ζηε
Φισξεληία. 51
Ζ νξγαληθή νπζία (είηε πξφθεηηαη γηα ην niello είηε φρη) κάιινλ δηνρεηεχνληαλ ζηα
ραξαγκέλα ζεκεία ζε πγξή κνξθή θαη έπεηηα ζηεξενπνηνχηαλ. Ο ζηφρνο ηεο
ηερλνηξνπίαο απηήο βαζίδεηαη ζηελ αληίζεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηφλν ηνπ
ρξπζνχ, αζεκηνχ ή ηνπ καχξνπ κε ην νξείραιθν ή ράιθηλν ζψκα ηνπ ζθεχνπο, γηα λα
βγαίλεη πξνο ηα έμσ ην ζρέδην θαη λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ηεο πξννπηηθήο. Με
ηελ κεηαιινηερληθή απηή, νη νπνηεζδήπνηε απεηθνλίζεηο ηνληδφηαλ, δηαρσξηδφηαλ ε
κία απφ ηελ άιιε θαη ην ίδην ην αληηθείκελν πξνθαινχζε εληππσζηαζκφ ζην ζεαηή.
51
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Βέβαηα δελ αξθνχλ κφλν απηά γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα αληηθείκελν βελεηφζαξαηζέληθν. Τπάξρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην
είλαη ε ρξήζε ηνπ αξακπέζθ ζηελ δηαθφζκεζε. Σα αξαβνπξγήκαηα είλαη έλα ζχλνιν
απφ ξπζκηθά γξακκηθά ζρέδηα, ηα νπνία «πιέθνληαη» κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ
θάηη ην ρανηηθφ. ε απηφ ην ζεκείν λα πνχκε πσο ε ρξήζε ηνπ αξακπέζθ είλαη πνιχ
δηαδεδνκέλε ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν ζηε
δηαθφζκεζε, φρη κφλν ζηε κεηαιινηερλία, αιιά ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ
πθαληνπξγία, ηα έπηπια θα. Δπίζεο, ε θπιιψδεο δηαθφζκεζε είλαη έλα δεχηεξν
ζηνηρείν, ην νπνίν βιέπνπκε λα επαλαιακβάλεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζσξεδφλ
ζε φια ζρεδφλ ηα παξαγφκελα έξγα.
Σα

αληηθείκελα

απηά

ραξαθηεξίδνληαη

γηα

ηελ

πνιπηέιεηά

ηνπο,

θαη

παξαγγέιινληαλ απφ εχπνξνπο γηα ιφγνπο επίδεημεο, αιιά θαη πξνζθνξάο ζε
επηθαλείο ηεο επνρήο. Αξθεί λα αλαθεξζεί θαλείο ζην δηάζεκν baptisere de Saint Luis
πνπ βξίζθεηαη ζην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ.52 Πξφθεηηαη γηα κία ιεθάλε ε νπνία
θηηάρηεθε απφ Μακεινχθνπο είηε ζηε πξία είηε ζηελ Αίγππην θαηά ην 1ν κηζφ ηνπ
14νπ αηψλα. Μεηαθέξζεθε ζηελ Γαιιία, ίζσο κέζσ ησλ ζηαπξνθνξηψλ θαη εληάρζεθε
ζηε ζπιινγή ησλ βαζηιέσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο βαπηίζεηο πνιιψλ επγελψλ
παηδηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γηα ηνλ γηφ ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε, κεηέπεηηα
απηνθξάηνξα ηεο Γαιιίαο. ηαλ κηιάκε γηα ζθεχε ελλννχκε ρξεζηηθά αληηθείκελα,
φπσο πηάηα, θαλάηεο, δνρεία θάζε ινγήο θα.

Baptistere of Saint Louis - 1300 - Egypt or Syria
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Ζ έλζεζε ίζσο έδσζε ζηνπο δπηηθνχο ηε ιχζε ζην δήηεκα ηεο πξννπηηθήο. ε φια
ηεο ηα επίπεδα

ε δπηηθή ηέρλε αλαδεηά «ρξπζέο» ηνκέο, γηα λα επηηεπρζεί ε

πξννπηηθή. ηε κέηαιιν - ραξαθηηθή ε ιχζε δίλεηαη κέζα απφ ηελ έλζεζε θαη ηε
βαζηά ράξαμε. Σν θαιαίζζεην απνηέιεζκα δηθαηνινγεί ηελ μαθληθή θαη ζπλερή
δήηεζε ηεο ηζιακηθήο ηέρλεο απφ ηνπο Γπηηθνχο.

Ζνκετθ μεταλλοτεχνία
Πξέπεη ινηπφλ πάληα λα έρνπκε θαηά λνπ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε βελεηφζαξαηζέληθα αληηθείκελα, επί ηεο νπζίαο κηιάκε γηα ηελ έλζεηε ηερληθή, δειαδή ηελ
πξνζζήθε ηνπ πιηθνχ. Ζ ηερλνηξνπία απηή ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ζηνλ αξαβηθφ
θφζκν θαη κάιηζηα απφ πνιχ παιηά. Έρνπλ εληνπηζηεί αληηθείκελα αθφκε θαη ηνπ 7νπ
αη. Ζ έλζεζε ήηαλ ήδε γλσζηή θαη εχθνια αλαγλσξίζηκε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν πξν
ηνπ 15νπ αη. O Βπδαληηλφο ηζηνξηθφο Γεψξγηνο Παρπκέξεο (1242- πεξ. 1310)
αλαθέξεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ίδηνπ καδί κε ηνλ Μηραήι Παιαηνιφγν
ζε εθθιεζία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηνπ πξφζθεξαλ θαγεηφ ζε δίζθν, ν νπνίνο
έθεξε αξαβηθέο επηγξαθέο κε ρξπζά θαη ιακπεξά γξάκκαηα. Μάιηζηα εμεγεί πσο νη
Αηγχπηηνη ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ ηέηνηα αληηθείκελα. Απηφ καο δείρλεη πσο ήδε ηελ
επνρή

απηή

ζηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε

θπθινθνξνχζε

ζηνπο

θχθινπο

ηεο

αξηζηνθξαηίαο ε ηζιακηθή κεηαιινηερλία θαη, ν Παρπκέξεο ήηαλ ζε ζέζε λα ηελ
αλαγλσξίζεη άκεζα53.
Οη Βπδαληηλνί ζαπκάδνπλ ηελ έλζεηε κεηαιινηερλία. Αξθεί θαλείο λα δεη ηελ
εμαηξεηηθή ιεηςαλνζήθε ηνπ 13νπ ή ηνπ 14νπ αηψλα, ε νπνία θέξεη βαζηά ράξαμε,
έλζεηεο απεηθνλίζεηο, αξαβνπξγήκαηα, γεσκεηξηθά θαη θπηηθά ζρήκαηα, γηα λα
θαηαλνήζεη ηελ ελζσκάησζε ηεο έλζεζεο ζηε βπδαληηλή κεηαιινηερλία.
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Οι τρεισ χολζσ

Παξφιν πνπ εληνπίδεηαη ήδε ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία ε έλζεηε ηερληθή,
σζηφζν δελ ρξεζηκνπνηείηαη δηαδεδνκέλα. κσο, ν 12νο αη. κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα
θαη ε δήηεζε γη’ απηά ηα πνιπηειή ζθεχε απμάλεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Λεβάληε 54 θαη
δελ ζηακαηά λα εκθαλίδεηαη κέρξη θαη ηνλ

16ν αη. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ

δηάζηεκα δηαθξίλνπκε ηξεηο ζρνιέο ηεο έλζεηεο ηερλνηξνπίαο,

νη νπνίεο

πξνζδηνξίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη γεσγξαθηθά. ην Ηξάλ θαη ηδηαίηεξα ζηε πεξηνρή
Khurasan είλαη ε πξψηε ρνιή πνπ ζπλαληάκε. Σνλ 12ν αηψλα ε πεξηνρή απνηειεί
θπξηνιεθηηθά ην θέληξν παξαγσγήο ηεο έλζεηεο κεηαιινηερλίαο. Απηή ηελ επνρή ην
Ηξάλ δηνηθείηαη απφ ηνπο ειηδνχθνπο Σνχξθνπο θαη είλαη κία πεξίνδνο αθκήο, απφ
ηελ νπνία καο παξαδίδνληαη έξγα εμαηξεηηθήο ηέρλεο. Μαο δίλεη εμαηξεηηθά δείγκαηα
φρη

κφλν

ζηελ

κεηαιινηερλία,

αιιά

θαη

ηελ

αξρηηεθηνληθή,

δσγξαθηθή

αλαπαξάζηαζε θα. Γηα λα θαηαλνεζεί ην θαιιηηερληθφ κέγεζνο αξθεί λα αλαθεξζεί
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πσο ε πεξίνδνο απηή νλνκάδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη σο ε «άλζεζε ησλ ειηδνχθσλ».
55

ηε δεχηεξε θάζε ην θέληξν κεηαηνπίδεηαη πξνο ην Ηξάθ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
πεξηνρή ηεο Mosul. Σν 1220 αξρίδνπλ νη επηδξνκέο ησλ Μνγγφισλ ζην Ηξάλ κε
απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παχζε ηεο θαιιηηερληθήο
παξαγσγήο.56 Οη Ηξαλνί ηερλίηεο κεηαλαζηεχνπλ ζηε Mosul θαη εθεί καδί κε ηνπο
ληφπηνπο ζπλερίδνπλ λα παξάγνπλ θαη δεκηνπξγείηαη ε δεχηεξε ρνιή. Ζ ράξαμε θαη
ε πξνζζήθε πιηθνχ δελ ήηαλ κία ηερληθή άγλσζηε ζηηο ηξαθηλέο πεξηνρέο, αιιά απφ
ην 1220 θαη έπεηηα απνθηά κηα πην επξεία δηάζηαζε θαη κεγαιχηεξε
αλαγλσξηζηκφηεηα θαη απφ εθεί δηνρεηεχεηαη ζηελ Δγγχο Αλαηνιή.
Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ρνιή απαληάηαη ζηε Γακαζθφ θαη ηελ Αίγππην απφ ηα
κέζα ηνπ 14νπ αηψλα έσο θαη ηνλ 16ν. Τπφ ηελ θπξηαξρία ησλ Μακεινχθσλ νη
πεξηνρέο απηέο βηψλνπλ κία πεξίνδν αθκήο ζε φια ηα επίπεδα θαη απνηεινχλ ην
θέληξν ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ. Απηή ε ζρνιή είλαη ζεκαίλνπζα, θαζψο ηφηε μεθηλά λα
ελζσκαηψλεηαη ζηε δπηηθή ζθέςε ε έλζεηε κεηαιινηερλία θαη απφ εθεί μεθηλά ε
βελεηφ-ζαξαηζέληθε ηέρλε.
ε απηφ ην ζεκείν εγείξνληαη δχν βαζηθά εξσηήκαηα. Γηαηί πξψην μεθηλά ηνλ 12ν
αηψλα ζηελ Αλαηνιή ε καδηθή παξαγσγή θαη, δεχηεξνλ πνηεο νη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο
κίαο ζρνιήο απφ ηελ άιιε; Σελ πεξίνδν απηή ην Ηξάλ θαη γεληθφηεξα ε Αλαηνιή
αζηηθνπνηείηαη.57 Ζ αλάδεημε ησλ ειίη ζεκαηνδνηεί ην ζεζκφ ηεο παηξσλίαο, έλαο
ζεζκφο γλσζηφο ήδε ζηε Γχζε. Οη πινχζηνη πάηξσλεο παξαγγέιλνπλ θαη
ρξεκαηνδνηνχλ καδηθά έξγα ηέρλεο. Απηά ηα έξγα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν
εληππσζηαθά αθνχ απψηεξνο ζηφρνο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ήηαλ ε επίδεημε
πινχηνπ θαη δχλακεο.
ζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξψηεκα ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή. Τπάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζρνιψλ θαη ηεο ηξίηεο. Οη δχν πξψηεο
παξάγνπλ έξγα φκνηα κεηαμχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θαιιηηερληθφ ιεμηιφγην.
Πξάγκα πνιχ ινγηθφ, αθνχ νη Ηξαλνί ηερλίηεο κεηαθέξζεθαλ ζηε Mosul. ηα
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αληηθείκελα πνπ παξήρζεζαλ ζην Ηξάλ, ζπλαληάκε θαη ηηο πξψηεο επηγξαθέοζθξαγίδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξν σο εκπνξηθή ηαπηφηεηα γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.58

Δπίζεο νη κεηαιινηερλίηεο ηεο Mosul

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ χθνο, νη αλαπαξαζηάζεηο δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ,
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηε δξάζε ηνπ εγεκφλα. 59

Βενετία και αραβικόσ κόςμοσ

Ζ θαιιηηερληθή γιψζζα ηνπ Ηζιάκ δηνρεηεχηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηε Γχζε κέζα
απφ ηελ Ηηαιία. Ζ ηειεπηαία επεξεάζηεθε απφ ηελ Αλαηνιή απφ πνιχ λσξίο. Ήδε
απφ ηνλ 11ν αηψλα εληνπίδνπκε ζπλάθεηεο κεηαμχ ησλ δχν θφζκσλ.

60

Απηέο νη

επηξξνέο δηαθξίλνληαη ζε φια ηα επίπεδα ηέρλεο, φπσο αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή,
κεηαιινηερλία,

πθαληνπξγία,

παινηερλία

θα.

Πνιινί

ηηαινί

δσγξάθνη

ρξεζηκνπνηνχζαλ κνηίβα απφ ην Ηζιάκ γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο, φπσο πθάζκαηα,
ηα νπνία έθεξαλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, γηα λα ληχζνπλ ζξφλνπο. Δπί παξαδείγκαηη ην
ζπλαληάκε ζηνλ Simone Martini ζηνλ πίλαθα ηνπ St, Louis of Toulouse, φπνπ
δηαθξίλνπκε ην ραιί, ην νπνίν θέξεη νρηαγσληθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Έλαο
επεξεαζκφο θαζαξά απφ ην Ηζιάκ.
κσο, ε έλζεηε κεηαιινηερλία θαηά θχξην ιφγν κεηαθέξεηαη ζηελ Ηηαιία κέζα
απφ ηελ Βελεηία θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο ιανχο ηεο Αλαηνιήο. Ζ Βελεηία μεθίλεζε
ην εκπφξην κε ηνλ θφζκν ηνπ Ηζιάκ ήδε απφ ηνλ 8ν αηψλα. Δμαηηίαο ηεο ζρέζεο απηήο
πνιινί έκπνξνί ηεο κάζαηλαλ αξαβηθά θαη μφδεπαλ πνιχ ρξφλν ζηηο πεξηνρέο εθείλεο,
αγνξάδνληαο πξντφληα.61 Ζ Γαιελνηάηε Γεκνθξαηία ηελ επνρή εθείλε, ήηαλ έλα
ηζρπξφ νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη λαπηηιηαθφ θέληξν. Απφ ηα
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κεγαιχηεξα ηεο επνρήο ηεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έπαηδε ην ξφιν ηνπ εκπνξηθνχ
ελδηάκεζνπ γηα ηα πξντφληα, πνπ θαηεπζπλφηαλ απφ ην Ηζιάκ πξνο ηελ Δπξψπε.
Πην ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη πσο ε βελεηφ-ζαξαηζέληθε κεηαιινηερλία είλαη βαζηά
ζπλδεδεκέλε κε ηνπο Μακεινχθνπο. πσο έρεη παξαηεξεζεί ε ηερλνηξνπία ησλ
δπηηθψλ κνηάδεη θαη αληηγξάθεη ζε πνιιά ζεκεία ηελ ηερληθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
αξαβηθήο θπιήο. Σα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα πνπ έρνπλ βξεζεί εηθάδεηαη πσο είλαη
θαιιηηερληθήο παξαγσγήο ηεο Αηγχπηνπ θπξίσο ηνπ 15νπ θαη αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα.
Σν Κάηξν ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ κία Μεηξφπνιε ζαπκαζηή. Βξηζθφηαλ ππφ ηελ
θπξηαξρία ησλ Μακεινχθσλ, νη νπνίνη επέδεημαλ κεγάιε θαιιηηερληθή δξάζε, θαζψο
απφ ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζήο ηνπο δηαζψδνληαη εμαηξεηηθά νηθνδνκηθά
ζπγθξνηήκαηα, ηδακηά, ηαθηθά κλεκεία θαη κεγαινπξεπή παιάηηα.
Οη Μακεινχθνη, νη νπνίνη ήηαλ ηζιακηθφ θχιν, απφ ηα κέζα ηνπ 13νπ αηψλα
θπξηαξρνχζαλ ζηελ Αίγππην, ηε πξία θαη ηνπο Ηεξνχο Σφπνπο ηνπ Ηζιάκ62. Σν
εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, πνηα κπνξεί λα ήηαλ ε ζρέζε Βελεηίαο θαη
Μακεινπθηθήο δπλαζηείαο ψζηε λα επεξεαζηεί ηφζν πνιχ ε πξψηε απφ ηε δεχηεξε.
Οη νηθνλνκηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο Βελεηίαο θαη Μακεινχθσλ ήηαλ πάξα
πνιχ ζηελέο. Ζ ζρέζε απηή ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξήζεθε αξρηθά πσο
άξαβεο είραλ εγθαηαζηαζεί ζην επξσπατθφ έδαθνο. Οη Μακεινχθνη ήηαλ θάηη ζαλ
ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αζία κε ηελ Δπξψπε, ζε
ζεκαληηθά εκπνξηθά πξντφληα, φπσο κπαραξηθά θα. Ζ Βελεηία επεδίσθε θαη
παξαρσξνχζε ζεκαληηθά πξνλφκηα ζηνπο εκπφξνπο ηεο, πνπ δξνχζαλ ζηελ Αλαηνιή
θαη έηζη νη Μακεινχθνη έγηλαλ ν εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Δπξψπεο ζε απηέο ηηο
πεξηνρέο. Μάιηζηα ζπρλφ ήηαλ θαη ην θαηλφκελν ελφο κφληκνπ βελεηνχ δηπισκάηε
εθεί.
κσο ε αλαθάιπςε λέσλ ζαιάζζησλ νδψλ πξνο ηελ Ηλδία (1499) απφ ηνλ Βάζθν
ληε Γθάκα, απνζηέξεζε ηελ Αίγππην απφ ην κνλνπψιην ησλ κπαραξηθψλ. Απηφ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ έπιεμε θαη ηελ ειίη ησλ Μακεινχθσλ, ηα
έμνδα απφ ηνπο πνιπεηείο θαη δαπαλεξνχο πνιέκνπο θαη ηνπο θαηαζηξνθηθνχο
ινηκνχο πνπ ππέζηε ε Αίγππηνο ηνλ 15ν αηψλα, θαηέζηεζαλ ζρεδφλ απαγνξεπηηθή ηε
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ρξήζε πνιχηηκσλ κεηάιισλ ζηελ έλζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ.63 Απηφ ην θελφ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ήξζαλ λα θαιχςνπλ νη Βελεηνί κεηαιινηερλίηεο, νη νπνίνη έρνπλ δεη
ηα ζθεχε απηά, ηα έρνπλ κειεηήζεη θαη πιένλ αξρίδνπλ λα ηα παξάγνπλ νη ίδηνη, αιιά
κε ηα κνηίβν ηνπο θαη ηα ζρέδηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο επξσπατθέο αλάγθεο θαη ζηελ
επξσπατθή αηζζεηηθή.
Πέξα απφ ηνπο Μακεινχθνπο βαζηά ήηαλ θαη ε ζρέζε ηεο Βελεηίαο κε ηνπο
Οζσκαλνχο, νη νπνίνη θαη απηνί έρνπλ λα επηδείμνπλ αμηφινγα δείγκαηα έλζεηεο
κεηαιινηερλίαο. Οη Οζσκαλνί, νη νπνίνη αλαδείρζεθαλ ζε παγθφζκηα δχλακε ηνλ 15ν
αηψλα, ελζσκάησζαλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ.

Βέβαηα νη

ζπλερφκελεο εκπινθέο πνιεκηθνχ ραξαθηήξα ζηα ηέιε ηνπ 15νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ
16νπ αηψλα δελ άθελαλ κεγάιν πεξηζψξην γηα αληαιιαγή θαιιηηερληθψλ εκπεηξηψλ. Γη
απηφ αθξηβψο ην ιφγν ζεσξείηαη πσο ε πξψηε επαθή ησλ βελεηψλ κε ηελ έλζεηε
κεηαιινηερλία έγηλε θπξίσο κέζα απφ ηνπο Μακεινχθνπο.
χκθσλα κε ηελ Sylvia Auld, ε νπνία είλαη Ηζηνξηθφο Σέρλεο θαη ην επηζηεκνληθφ
ηεο έξγν απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πάλσ ζε απηή ηελ
ηερλνηξνπία, ε βελεηφ-ζαξαηζέληθε κεηαιινηερλία εληάρζεθε ζε 3 θαηεγνξίεο.64 Ζ
πξψηε πεξηιακβάλεη αληηθείκελα, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ
Αίγππην θαη ηε πξία απφ Μακεινχθνπο ηερλίηεο. ηε δεχηεξε ζπλαληάκε
αληηθείκελα ηα νπνία παξήρζεζαλ απφ Ηξαλνχο ηερλίηεο θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε
ηνπο Οζσκαλνχο. Ζ Σξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά κηκήζεηο απφ ηερλίηεο, νη
νπνίνη κάιινλ δνχζαλ ζηε Βελεηία θαη ίζσο θαηαγσγηθά λα ήηαλ βελεηζηάλνη. Οη
κηκήζεηο αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα ινγηθή ηεο έλζεζεο θαη ηεο βαζηάο ράξαμεο αιιά
θαη ην δηαθνζκεηηθφ ηνπο «ιεμηιφγην» ζηεξίδνληα ζηα αξαβνπξγήκαηα.

Σαυτίςεισ και διαφοροποιιςεισ

Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε έλα ζθεχνο, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Αλαηνιή
κε έλα ην νπνίν θηηάρηεθε ζε ηηαιηθφ έδαθνο είλαη ε βαζηά ράξαμε, ε έλζεζε θαζψο
63

Αυτόκι
Auld Sylvia, Veneto-saracenic metalwork Objects and History, Thesis presented for the Degree of
Ph.D. to the University of Edinburgh, 1989, p. 4.
64

θαη ε ρξήζε ησλ αξακπέζθ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ζε έλαλ
κηθξφ αξηζκφ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη εχθνιν λα δηαθξίλνπκε έλζεην πιηθφ,
ηνπιάρηζηνλ κε γπκλφ κάηη. Απηφ ζπκβαίλεη είηε εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο πνπ κπνξεί
λα ππέζηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, είηε επεηδή νη ραξάμεηο είλαη πνιχ κηθξέο θαη
ζρεδφλ αλεπαίζζεηεο. Βέβαηα ππάξρεη θαη κία άιιε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ ζηε ράξαμε, θάηη ην νπνίν είλαη κάιινλ απίζαλν.
Οη δηαθνξέο έγθεηληαη πεξηζζφηεξν ζην ζρέδην θαη ζηα ζρήκαηα ησλ κνξθψλ. Σν
επξσπατθφ ζρέδην είλαη ζηελά «δεκέλν» κε ηηο θιαζηθέο ηνπ ξίδεο.65 Ο δηάθνζκνο
είλαη δηαηξεκέλνο, δειαδή ην ραξαθηηθφ θνκκάηη. Σα κνηίβα – αλαπαξαζηάζεηο είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλνκα ηκήκαηα, ελψ ηα αξαβνπξγήκαηα είλαη νξηνζεηεκέλα θαη
δελ «απιψλνληαη» ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα ην ηζιακηθφ
ζρέδην δελ δηαηξείηαη· επηθξαηεί θαη επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην ρείινο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη «απιψλεηαη» ζε φιε ηνπ ηελ επηθάλεηα. Δπίζεο πνιιέο θνξέο νη
θηγνχξεο πνπ αλαπαξηζηψληαη απφ ηνπο άξαβεο είλαη αιιφθνηεο θαη άγλσζηεο ζηελ
θιαζηθφηξνπε απφδνζε. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δηαρσξίζνπκε ηελ επξσπατθή
ινγηθή απφ ηελ Αξαβηθή ηδέα ηνπ αηειείσηνπ ρψξνπ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ζεαηή λα
παξαηεξεί άπεηξεο επαλαιήςεηο κνηίβσλ. Δμάιινπ γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο αθξηβψο
απηφ ζπκβνιίδνπλ ηα αξακπέζθ ζρήκαηα, ην άπεηξν. Αληηζέησο ζηα επξσπατθήο
πξνέιεπζεο αληηθείκελα νη εηθφλεο θαη ε ζχλζεζε παξνπζηάδνληαη πιήξεηο,
απηνηειείο θαη ηα κνηίβα νξηνζεηνχληαη ζε γξακκηθά πιαίζηα. Μία ραξαθηεξηζηηθή
πεξίπησζε νξηνζέηεζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε νξηδφληησλ θηφλσλ, νη νπνίνη «ζπάλε» ζε
ηκήκαηα ηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο ηα βελεηζηάληθα απηά θάζε απηά
θέξνπλ νηθφζεκα είηε ζην θέληξν είηε ζε θάπνην επδηάθξηην ζεκείν ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Δπηπξνζζέησο είλαη πην ζπρλφ θαηλφκελν ζηα δπηηθά ζθεχε λα ππάξρνπλ
αλαπαξαζηάζεηο, κε ηηο νπνίεο ν δεκηνπξγφο εμηζηνξεί έλα γεγνλφο, κηα ηζηνξία, φπσο
ζα δνχκε θαη ζηα πηάηα ηνπ Rugina. Δλψ ζηα αλαηνιίηηθα ζπλήζσο θπξηαξρεί ην
αξακπέζθ, ε θπιιψδεο δηαθφζκεζε ή δηάθνξα ζχκβνια θαη αθαηξεηηθά κνηίβα
θαζψο θαη ιέμεηο.
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Βέβαηα αλ παξαηεξήζεη θαλείο ην εληππσζηαθφ βάδν ζην Λνχβξν (βι. άλσζελ)
πνπ απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα εμαηξεηηθήο ηέρλεο ησλ Μακεινχθσλ, δελ
ζα είλαη εχθνιν λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξέο· σζηφζν φκσο ππάξρνπλ. Λείπεη ην
νηθφζεκν, νη κνξθέο έρνπλ αλαηνιίηηθε πξνέιεπζε, δελ ππάξρεη νξηνζέηεζε ηνπ
ρψξνπ πέξα απφ θάπνηα θπθιηθά ζρήκαηα, ηα νπνία πεξηθιείνπλ κεξηθέο κνξθέο.
Πάλσ θέξεη κία πνκπή ζξηακβεπηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηππείο, άινγα, αμησκαηηθνχο
θα.
Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο είλαη νη επηγξαθέο. Ο ιφγνο πνπ δελ
επηιέγνπλ εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, αιιά ιφγηα θαη θείκελα, νθείιεηαη ζηηο
ζξεζθεπηηθέο ηνπο θαηαβνιέο. Ζ θαιιηγξαθία θαη νη ιέμεηο παίδνπλ ξφιν δσηηθήο
ζεκαζίαο. Οη Μνπζνπικάλνη ζεσξνχλ πσο ν ζεφο δεκηνχξγεζε ην ζχκπαλ κέζα απφ
ηε δχλακε ησλ γξακκάησλ. Σν Κνξάλη δφζεθε ζηνλ πξνθήηε ζηελ αξαβηθή γιψζζα
θαη πεξηγξάθεηαη σο ν άπεηξνο ιφγνο ηνπ Θενχ66. Γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη πνιχ
ζεκαληηθφ ην θείκελν, ε ιέμε παξά ε εηθνλνγξάθεζε.
Ο ηξφπνο απφδνζεο ησλ επηγξαθψλ γηα ηνπο άξαβεο ήηαλ ηέρλε, γη’ απηφ είραλ
αλαπηχμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαιιηγξαθία. Απέδηδαλ θείκελα κέζα ζε
δηαθνζκεηηθή θφξκα67, ην νπνία σο επί ησ πιείζηνλ αθνξνχζαλ επρέο γηα κία θαιή
δσή ή ζηίρνπο απφ ην Κνξάλη. Δπί παξαδείγκαηη νη παξαθάησ επηγξαθέο68:

«So God will protect them from the evil of that day,
and grant them happiness and joy, and reward them
for their perseverance Paradise and silken robes [Koran
76:11-12]»
«O most one, o glorious one, o sufficient one, o strong
one (four of the ninety-nine names of God).
Preserved on the guarded tablet [Koran 85:22]»
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ηα δπηηθά αληηθείκελα νη επηγξαθέο ή αθηεξψζεηο ζπαλίδνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί νη δπηηθνί βιέπνπλ ηελ ηέρλε σο έλαλ ηξφπν θαηαγξαθήο ή αθήγεζεο ελφο
γεγνλφηνο ή πεξηζζφηεξσλ. Δληάζζνπλ ηελ ηέρλε κέζα ζην ηζηνξηθφ αθήγεκα κε
απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη λα γξάςνπλ θάηη, κηαο θαη νη εθάζηνηε απεηθνλίζεηο
κηινχλ απφ κφλεο ηνπο.
Ζ βελεηφ-ζαξαηζέληθε κεηαιινηερλία παξνπζηάδεη πνιιέο πξνβιεκαηηθέο. Μία
απφ απηέο είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα δελ θέξνπλ ππνγξαθή ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο
θαη ζπάληα εκεξνκελία κε απνηέιεζκα ε γεσγξαθηθή θαη ρξνληθή ηνπο ηνπνζέηεζε
λα είλαη δχζθνιε. Δπίζεο ε ηζηνξηθή έξεπλα έρεη λα επηδείμεη ιίγα πξάγκαηα θαη απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ βηβιηνγξαθίαο πνπ ππάξρεη. Ωζηφζν
φινη ηείλνπλ πξνο κία παξαδνρή. ηη πξφθεηηαη γηα έλα εληππσζηαθφ δείγκα ηέρλεο
πνπ επεξέαζε έλα απφ ηα πην κεγάια πνιηηηζηηθά θηλήκαηα ηεο επνρήο εθείλεο.
Απηφ θαίλεηαη απφ ην πψο ππνδέρζεθαλ απηήλ ηελ ηερληθή νη «κεγάινη» ηεο
Αλαγέλλεζεο. Καιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο, δηαλννχκελνη, νη νπνίνη έσο θαη ζήκεξα
πξνθαινχλ

ηελ

αλζξψπηλε

ζθέςε,

θαηέγξαςαλ

ηε

βελεηφ-ζαξαηζέληθε

κεηαιινηερλία, ηε ζαχκαζαλ θαη ελίνηε δεκηνχξγεζαλ έξγα, ηα νπνία αληαλαθινχλ
ην ηζιακηθφ παξάδεηγκα. Πξνο επίξξσζε απηψλ ζα αλαθέξσ κεξηθά νλφκαηα.
Ο

Benvenuto

Cellini,

Ηηαιφο ρξπζνρφνο, γιχπηεο,

δσγξάθνο,

ζρεδηαζηήο,

θαη κνπζηθφο, εμέθξαζε ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γη’ απηνχ ηνπ είδνπο ηε κεηαιινηερλία.
Μάιηζηα κηιάεη γη’ απηή ηελ ππέξνρε ηέρλε θαη ληψζεη ηελ αλάγθε λα ζπλαγσληζηεί
ηνπο άξαβεο. ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ αλαθέξεη πσο ην δηθφ ηνπ ρέξη μεπέξαζε ζε
θαιιηηερληθή αμία ηελ ηερλνηξνπία ησλ αξαθελψλ. Βέβαηα δελ έρεη εληνπηζζεί
θαλέλα έξγν έλζεηεο κεηαιινηερλίαο πνπ λα ηνπ έρεη απνδνζεί, γη απηφ δελ κπνξνχκε
λα γλσξίδνπκε πψο ν ίδηνο ηελ απέδσζε θαιιηηερληθά.
Ο Giorgio Vasari επίζεο Ηηαιφο δσγξάθνο, αξρηηέθηνλαο, ζπγγξαθέαο θαη
ηζηνξηθφο, ζηελ εξγνγξαθία ηνπ αλαθέξεη πσο ζηελ επνρή ηνπ ππάξρνπλ εμαηξεηηθά
αληηθείκελα, πνπ έρνπλ έλζεην πιηθφ θαη είλαη δηαθνζκεκέλα κε αξακπέζθ ζηνηρεία.
Ο δηάζεκνο γεξκαλφο δσγξάθνο, ζρεδηαζηήο θαη ραξάθηεο ηεο αλαγέλλεζεο Hans
Holbein θαηαζθεπάδεη κία ζεηξά κεηαιιίσλ, ζηα νπνία ε δηαθφζκεζε απφ
αξαβνπξγήκαηα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ πξνθαλήο.

Ο αξαβηθφο θφζκνο βαζηά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ παξαδφζεηο
δεκηνχξγεζε κία δηθή ηνπ θαιιηηερληθή γιψζζα ζε φια ηα επίπεδα, δειαδή
αξρηηεθηνληθή, κεηαιινηερλία, παινπνηία θα. Παξάιιεια κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζξεζθεπηηθψλ αλαγθψλ, ε ηζιακηθή ηέρλε απνηεινχζε θαη ηξφπν δσήο, κε εθθάλζεηο
ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ «ζπλάληεζή» ηεο κε ηελ αλαγελλεζηαθή
ζθέςε ηεο Γχζεο δεκηνπξγεί λέα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη θαηλνχξγηεο θαιιηηερληθέο
αθεγήζεηο ζηε Δπξψπε. Απηή ε «ζπλάληεζε» απνκάθξπλε ηελ αξαβηθή έλζεηε
ηερληθή απφ ηα απζηεξά πιαίζηα, πνπ έζεηαλ νη θαηαβνιέο θαη ην θνηλσληθφ
πεξηερφκελν, παξαδίδνληαο καο εμαηξεηηθά θηινηερλήκαηα, ηα νπνία σο θαη ζήκεξα
απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο θαη κειέηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ Δπξψπε ηνπ
Οπκαληζκνχ ηε ζαπκάδεη θαη πξνζπαζεί λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηηο δηθέο ηεο εκπεηξίεο
θαη ηδέεο θαη φπσο είδακε, ηα θαηέθεξε.

Nicolo Rugina Greco da Corfu
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Rugina γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα ην πξψην ηέηαξην θαη πέζαλε ην ηειεπηαίν
ηέηαξην ηνπ 16νπ αη. Αλήθεη ζηνπο Δπγελείο θαη ζην πκβνχιην ησλ 150 δει ην κηθξφ
πκβνχιην ηεο πφιεο .

Πνιιά νλφκαηα κε ην επίζεην απηφ απαληψληαη θαη ζήκεξα ζηε Ρνπκαλία φπνπ
ππάξρεη θαη νκψλπκνο πνηακφο. Ζ πξνέιεπζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ε εγθαηάζηαζή
ηεο ζηελ Κέξθπξα ρξνληθά καο είλαη άγλσζηε. Άμην πξνζνρήο φκσο είλαη κηα
δήισζε ηνπ ηδίνπ. Τπνγξάθεη σο Nicolo Rugina Greco da Corfu. Σν Greco δειψλεη
φηη αηζζάλεηαη Έιιελαο. Πφηε θαη πψο απνθηήζεθε ε αίζζεζε απηή

δελ είλαη

γλσζηφ. Τπνζέηνπκε φηη ε ζέζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πνπ κπνξεί
λα πξνυπήξρε ζηελ Κέξθπξα.
Κάλνληαο θάπνηνπο ζπλεηξκνχο ζηα πξνγξαθέληα νδεγνχκεζα ζην λα ςάμνπκε
θάπνηεο πεξαηηέξσ πεγέο. Σν δεκνζηεπκέλν άξζξν ηεο θαζεγήηξηαο Σδειίλαο
Υαξιαχηε «The meeting of Greeks and Romanians: An introduction»
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ζεκεηψλεη

φηη νη Έιιελεο είραλ αξρίζεη ην εκπφξην κε ηηο παξαδνπλάβηεο ρψξεο ζηελ αξρή ηνπ
15νπ αηψλα. ην ίδην άξζξν ζεκεηψλεηαη θαη ε άπνςε ηνπ Οχγγξνπ Ηζηνξηθνχ Odon
Fuves φηη ε ιέμε Greek ζηελ Οπγγαξία κπνξεί λα ζεκαίλεη ηέζζεξα πξάγκαηα:
1)

Σνπο πξαγκαηηθνχο Έιιελεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζην γέλνο ησλ

Διιήλσλ
2)

Σνπο Οξζφδνμνπο Βαιθάληνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα Διιεληθά

ζαλ θνηλή γιψζζα
3)

ινπο ηνπο Οξζφδνμνπο θαη

4)

ε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Οπγγαξίαο «Έκπνξνο»

Δθζέηνπκε ηηο επηζεκάλζεηο απηέο, ρσξίο λα κπνξνχκε λα επαιεζεχζνπκε ηελ
πξνέιεπζε ηεο Οηθνγέλεηαο Rugina ζην λεζί.
To φλνκα Έιιελαο (Greco) ηελ εμεηαδφκελε επνρή είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
Γπηηθή Δπξψπε. πσο ήδε είδακε, ε δήηεζε ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θεηκέλσλ ήηαλ
κεγάιε.
Ο Claude Garamond ην 1545, δεκηνχξγεζε, ηα πεξίθεκα Διιεληθά ηνπ Βαζηιέσο
(grecs du roi), ηα νπνία θαζφξηζαλ ηελ ειιεληθή ηππνγξαθία ηνλ 16ν αη.
Πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ δελ επηθξάηεζαλ. Υξεζηκνπνίεζε σο
πξφηππν, ην γξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ θεκηζκέλνπ Έιιελα θαιιηγξάθνπ ηεο απιήο
ηνπ Φξαγθίζθνπ ηνπ Α!, ηνπ Κξεηηθνχ Άγγεινπ Βεξγίθηνπ. Σα θπξηά απηά ζηνηρεία
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άζθεζαλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο ηππνγξαθίαο ηνπο δχν
επφκελνπο αηψλεο. Σα ειιεληθά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ
απνηχπσζε ησλ πξσηνηχπσλ θεηκέλσλ70
Έλα δεχηεξν ζέκα πξνο εμέηαζε είλαη πνπ ν Nicolo έκαζε ηελ ηέρλε ηνπ;
Οξηνζεηείηαη απηή ζηε Βελεηία ηνπο 15ν-16ν αη. Άξα ν Νicolo βξίζθεηαη κέζα ζην
φξην απηφ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πνιχ ζχγρξνλνο. Δπεηδή ζηελ Κέξθπξα
ζπκκεηέρεη ζην Μηθξφ πκβνχιην, είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηζθέθηεθε ηελ Βελεηία γηα
δεηήκαηα ηεο πφιεο ηνπ. Δθεί πξφζεμε ηα έξγα ηεο αξγπξνρξπζνρνΐαο θαη ίζσο,
αιιά πνιχ πηζαλφ, λα έκαζε ηελ ηέρλε εθεί. Έλα δεχηεξν ζελάξην είλαη λα είρε
δηαδνζεί ήδε ζηελ Κέξθπξα ε ηερληθή θαη λα έρνπκε ηε δεκηνπξγία κηαο ηνπηθήο
ρνιήο, πνπ πξνυπήξρε ή λα ήηαλ ν ίδηνο ν πξσηεξγάηεο ηεο. Δάλ ππνζέζνπκε φηη
έλα πηάην πνπ παξνπζηάδεη ηελ πνιηνξθία ηεο Σχληδαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηνπ
Μπαξκπαξφζα ην 1574, θηινηερλήζεθε ζηελ Κέξθπξα, ιφγσ ηνπ φηη απεηθνλίδεη δχν
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ λεζηνχ, επεηδή θαηά ηελ άπνςε καο δελ είλαη ηνπ Rugina,
θαζφηη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ δείρλεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή θαιιηηερληθή
πξνζσπηθφηεηα, καο νδεγεί ζηε ζθέςε φηη ε ρνιή εμαθνινχζεζε λα ππάξρεη ζην
λεζί θαη κεηά ηνλ Rugina.
Μηα άιιε πηπρή πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη, φηη κε ηελ νλνκαζία Nicolo Greco
ππάξρνπλ δηεζπαξκέλα ζηελ Ηηαιία πνιιά πξφζσπα. Μεξηθνί ππνιφγηζαλ φηη ζηα
κέζα ηνπ 16νπ αη. δνχζαλ ήδε ζηελ Ηηαιία ηνπιάρηζηνλ 40.000 ειιελνξζφδνμνη, πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε θαη θξαγθνθξαηνχκελε Αλαηνιή 71. Γηα ην
ιφγν απηφ νη κειεηεηέο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βηνγξαθήζνπλ ηνλ θαιιηηέρλε,
αλαθέξνπλ φηη κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε θάπνηνλ Nicolo Greco orpellaro, νπνίνο
εξγάδνληαλ ζηελ Ρψκε ην 154272 θαη θαηαγξάθεηαη ζε Παπηθέο απνγξαθέο. Απφ ηελ
ζρεηηθή καο έξεπλα φκσο δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ηαχηηζε απηή.
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Ο Rugina είρε εθιεγεί απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ σο «πξσηνκάζηνξαο»
(master). ηε Βελεηία ν ζεζκφο ησλ αδειθνηήησλ ίζρπε απφ πην παιηά. Ζ αδειθφηεο
ησλ αξγπξνρξπζνρφσλ ηδξχζεθε ην 1420 κε ηελ νλνκαζία Squola Tiraoro e Battioro.
Δπίζεο γηα ηηο αδειθφηεηεο είρε εθδνζεί θαλφλαο ιεηηνπξγίαο ην 1261, κε ηελ
νλνκαζία Mariegola, πνπ έδηλε ηηο βαζηθέο νδεγίεο ζχζηαζεο ηνπο. Γηα λα αζθήζεη
θάπνηνο ηελ ηέρλε, έπξεπε λα απνδερζεί ηνπο θαλφλεο ηεο ζπληερλίαο θαη λα έρεη κηα
θαιή γλψζε ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα γίλεη βνεζφο
άκηζζνο γηα πέληε ή επηά ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα λα παίξλεη έλα κηθξφ κηζζφ σο
εξγαδφκελνο γηα δχν ή ηξία ρξφληα. Σειηθά έπξεπε λα πεξάζεη απφ δνθηκή, κε ηελ
παξνπζία θνξπθαίσλ εθπξνζψπσλ ηεο ηέρλεο θαη ηφηε κπνξνχζε λα αλνίμεη δηθφ ηνπ
εξγαζηήξην, απνθηψληαο έηζη ηνλ ηίηιν ηνπ master. ηελ Κέξθπξα κηαο θαη δελ είρε
ηδξπζεί αθφκα ε αδειθφηεο ησλ αξγπξνρξπζνρφσλ (δεκηνπξγήζεθε πνιχ αξγφηεξα),
ν ξφινο ηνπ master αλαηίζεην απφ ηελ Γηνίθεζε. Πηζηεχνπκε φηη ίζρπαλ θαη ζην λεζί
νη γεληθνί θαλφλεο ηεο Mariegola, θαζφηη ε Κέξθπξα ήηαλ ππφ ηελ Βελεηία. Ο Rugina
σο master έπαηξλε καζεηείεο, κέζσ ζπκβνιαίσλ, πνπ ζπληάζζνληαλ κεηαμχ καζεηνχ
θαη δαζθάινπ θαη ήηαλ εμεηαζηήο γηα ηελ παξνρή αδείαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο.

Ο πρώτοσ Δίςκοσ

Έλα παλέκνξθν πηάην «πνπ ζα καο ιππήζεη» απφ νξείραιθν κε δηάκεηξν 42.30
εθαηνζηά. Παξαηεξνχκε βαζηά ράξαμε θαη ζηηο εζνρέο έρεη γίλεη ε πξνζζήθε ηεο
καχξεο

νπζίαο.

Σν

θέληξν

ηνπ

δίζθνπ

αθηεξψλεηαη

απνθιεηζηηθά

ζηελ

ραξηνγξάθεζε ηεο πφιεο. Ωζηφζν ζην πεξίγξακκα επηθξαηεί ην δηαθνζκεηηθφ
ζηνηρείν, ην νπνίν δηαθφπηεηαη νκαιά απφ νρηψ βηληέηεο. Οη βηληέηεο απηέο
απεηθνλίδνπλ επεηζφδηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Σν
δηαθνζκεηηθφ ιεμηιφγην αληιείηαη απφ ηα αξακπέζθ θαη νη βηληέηεο έρνπλ
θακππιφγξακκε κνξθή, κε απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηα
αξαβνπξγήκαηα θαη απνηεινχλ θαηά έλα ηξφπν πξνέθηαζή ηνπο. Σα αξακπέζθ ζε
ξπζκηθέο γξακκέο θαιχπηνπλ ην δηάθνζκν. Σν πίζσ κέξνο ηνπ δίζθνπ είλαη θελφ
ρσξίο θακία αλαπαξάζηαζε νχηε δηαθφζκεζε. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ βηληεηψλ καο

δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα επξσπατθήο πξνέιεπζεο πηάην, κηαο θαη ζηα πηάηα ηεο
Αλαηνιήο ε ηερλνηξνπία απηή δελ ζπλεζηδφηαλ. Δπνκέλσο γη’ απηφ ηνλ δίζθν
κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην επξσπατθφ ζηνηρείν κε ην αλαηνιίηηθν ζπλδπάδνληαη θαη
βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζρέζε.
Σν πηάην απηφ παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ηελ αξρή ηεο πνιηνξθίαο, ην θάζηξν-πφιε
θαη ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο (εμσπφιη). ηεξηδφκελνη ζε απιή παξαηήξεζε έρνπκε λα
ζεκεηψζνπκε ηα πην θάησ:
Α)

Ο ηνπξθηθφο ζηφινο θάλεη κηα θπθισηηθή θίλεζε. Έλα κέξνο ηνπ ηαμηδεχεη πίζσ
απφ ην λεζί ηνπ Βίδν (Μαιηπηέξνπ), πξνζηαηεπκέλν απφ ην βειελεθέο ησλ
ππξνβφισλ ηνπ θξνπξίνπ θαη θαηεπζπλφκελν πξνο ην πξνάζηην ηνπ Πνηακνχ, ην
νπνίν έθαςε.73 Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή καδεχνπλ ζθιάβνπο πνπ ζηέιλνπλ ζηηο
απέλαληη Ζπεηξσηηθέο αθηέο. χκθσλα κε ηε Πξεζβεία ηνπ 1542: «Καη απηή ε αηαμία
ππήξμε ε αηηία λα παξζνχλ ζθιάβνη είθνζη ρηιηάδεο θησρνί λεζηψηεο» 74
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Σν άιιν κέξνο ηαμηδεχεη πξνο ην λνηηά. πσο θαίλεηαη πξνο ηελ έμνδν ηνπ
Τιατθνχ ιηκέλα (ιηκλνζάιαζζα Υαιηθηφπνπινπ) φπνπ απεηθνλίδεηαη ην Πνληηθνλήζη
κε ην εθθιεζάθη επάλσ ηνπ. Ζ
ζηνηρεία

θίλεζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηζηνξηθά

75

Πινηάξηα κηθξνχ κεγέζνπο (βάξθεο;), 8 ηνλ αξηζκφ, πξνηείλνληαο ηα ληνπθέθηα
ηνπο (αξθεβνχδηα) πξνο ηνπο ακπλφκελνπο, πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηελ δηέιεπζε
ηνπ ζηφινπ πίζσ απφ ην Βίδν.
Β)
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εκεηψλεηαη ε ηνπνζεζία ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ76. Ζ Μεηξφπνιε ηφηε ήηαλ
αθηεξσκέλε ζηνπο Απνζηφινπο Πέηξν θαη Παχιν. ηελ πξνο ην εμσπφιη θνξπθή ηνπ
θξνπξίνπ ζεκεηψλεηαη C.S.!, δειαδή castrum stativo.77 Υξεζηκνπνηψληαο ην
ζαπκαζηηθφ (!) καο δειψλεη ηελ χπαξμε κφληκνπ θξνπξίνπ ηδηαίηεξα απφξζεηνπ. ηηο
δχν θνξπθέο θπκαηίδνπλ νη ζεκαίεο ηεο Βελεηίαο κε ραξαγκέλνπο ηνπο ιένληεο ηνπ
Αγ. Μάξθνπ θαη γέθπξα ελψλεη ηηο βάζεηο ηνπο. Σν άλνηγκα ηεο ηάθξνπ (θφζζα –
θνληξαθφζζα), ππάξρεη, φπσο επίζεο έρεη δηακνξθσζεί θαη ν ρψξνο ηεο πηαλάδαο.
Κπθιηθνί πχξγνη πεξηθιείνπλ φιν ην θάζηξν. Οη απιαθψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί, γηα
λα πεξηγξάςεη ην θάζηξν ν ραξάθηεο είλαη βαζηέο θαη έληνλν ην καχξν ηεο έλζεζεο.
Γεληθά παξνπζηάδεηαη κηα πξνεηνηκαζία απφθξνπζεο κηαο επίζεζεο, θαζφηη
ζηξαηηψηεο βξίζθνληαη ζηηο δχν θνξπθέο, παξαηεηαγκέλνη κε ηνλ νπιηζκφ ηνπο,
παξαθνινπζψληαο ηνλ ερζξηθφ ζηφιν λα πεξλά πίζσ απφ ην λεζί ηνπ Βίδν.
Γ)
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Οι ςυνθκζςτερεσ ονομαςίεσ για τα Λατινικά κάςτρα ιταν: α) castra stativa: Διαρκζσ
ςτρατόπεδο/Φροφριο, β) castra aestiva: Καλοκαιρινό ςτρατόπεδο/Φροφριο, γ) castra
hiberna:Χειμερινό ςτρατόπεδο/Φροφριο, δ) castra navalia or castra nautica: Ναυτικό
ςτρατόπεδεο/Φροφριο. το: (https://en.wikipedia.org/wiki/Castra).

Ζ πεξηνρή ηνπ Καβνζίδεξν δελ έρεη αθφκε ηεηρηζηεί θαη είλαη γεκάην ζθελέο. Δθεί
θαη ζην Μαλδξάθη δηαδξακαηίζζεθε έλα απφ ηα κειαλφηεξα ζπκβάληα ηεο
πνιηνξθίαο. Οη Βελεηνί κε ηελ αηηηνινγία ηεο κε επάξθεηαο ηξνθίκσλ γηα ηε ζίηηζε
ηνπ ζηξαηνχ, απέβαιαλ απφ ην θάζηξν ηα ιεγφκελα «άρξεζηα ζηφκαηα». Γέξνληεο,
γπλαίθεο θαη παηδηά εγθαηαιείθηεθαλ βνξά ζην ηνπξθηθφ ζηξάηεπκα. «Σελ ίδηα κέξα,
ηξηάληα Απγνχζηνπ, μέζπαζε κεγάιε ζχειια κε βξνρή, ραιάδη θαη αλέκνπο, θαη εθείλνη
νη θάηνηθνη πνπ είραλ δησρζεί απφ ην θξνχξην σο άρξεζηνη θαη επηδήκηνη γηα ηελ άκπλά
ηνπ θαη είραλ ζπζπεηξσζεί θάησ απφ ηα ηείρε γηα λα είλαη αζθαιέζηεξνη ππνθέξαλε
απφ απηή ηε δνθηκαζία θαη πνιινί πεζάλαλε. Πξάγκαηη ην ζέακα ήηαλ ζπαξαμηθάξδην,
λα βιέπεη θαλείο κηθξά παηδηά λα πεζαίλνπλ απφ πείλα θαη ηηο θαθνπρίεο κπξνζηά ζηα
κάηηα ησλ γνληψλ ηνπο, θαη ηφζε ήηαλ ε ηαιαηπσξία, ψζηε νη γνλείο επραξηζηνχζαλ ην
Θεφ, πνπ ιχηξσλε ηα παηδηά ηνπο απφ ρεηξφηεξα δεηλά….».78

Γ)
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ην ζεκείν απηφ ε παξαηήξεζή καο νδεγεί ζην εμσπφιη, ην νπνίν ζα νλνκάδνπκε
πιένλ πφιε ηεο Κέξθπξαο. ηαλ ν Rugina θηινηερλεί ην έξγν ηνπ, μέξεη φηη ε πφιε
πνπ ζρεδηάδεη δελ ππάξρεη πηα. Πεξηγξάθεη κε αξηηφηεηα κηα πφιε θάληαζκα. Απηή
είλαη ε πφιε ηνπ πνπ έρεη δήζεη, ηελ μέξεη θαη ηψξα έρεη ζβεζηεί απφ ην ράξηε.
Ππξπνιήζεθε… επί ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο…79 Σν αίηην ηνπ θαιιηηέρλε Nicolo
είλαη ε πνιηνξθία, γηαηί ν ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη ε πφιε ηνπ, πξηλ απφ ηνλ
φιεζξν. Πνιχ κεγάιε απειπηζία ηνλ δηαθαηέρεη φπσο θαη ηνλ επίζεο παξφληα
ζπληνπίηε ηνπ Νίθαλδξν Ννχθην ν νπνίνο ζηηο «Απνδεκίεο» ηνπ, Λφγνο Γ!. θεθ.νζ΄.πβ! γξάθεη… «Χ! γιπθεηά κνπ παηξίδα! Πψο λα κε θέξσ ζηε ζθέςε κνπ ηε ζπκθνξά
πνπ ζε βξήθε ρσξίο λα δαθξχζσ; Καη πψο λα μεράζσ θαη λα κε γξάςσ φζα είδα κε ηα
ίδηα κνπ ηα κάηηα; Μαθάξη λα κελ ηα είρα δεη, γηαηί δελ ζα είρα επεξεαζηεί ηφζν αλ ηα
είρα κάζεη απφ άιινλ…..80».
Ζ πφιε παξνπζηάδεηαη ήξεκε, ιακπξή, ππθλνθαηνηθεκέλε κε κεηξεκέλεο πεξίπνπ
31 εθθιεζίεο. Γηαηξείην ζε ηκήκαηα πνπ θαινχληαλ πεξηνρέο θαη θάζε κία ιάκβαλε ην
φλνκά ηεο απφ ηελ θνληηλή πξνο απηήλ εθθιεζία.81 Γξφκνη παληνχ ηελ δηαζρίδνπλ θαη
κεξηθνί θζάλνπλ κέρξη ζε εθθιεζίεο ή εθθιεζάθηα έμσ απφ απηήλ, γηα πξνζθχλεκα
ησλ πηζηψλ. Ζ εμνρή ηεο είλαη γεκάηε δέλδξα. Ζ ζάιαζζα ηελ πεξηβξέρεη γεκάηε
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ςάξηα θαη δειθίληα πνπ παίδνπλ ζηα ήξεκα λεξά ηεο. Σν Βίδν δελδξφθπην κε ηελ
εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ην Κνλδπινλήζη (Μπξνπδάδν) κε εθθιεζάθη
ζθαξθαισκέλν επάλσ ηνπ, ην Λαδαξέην κε ηα δέληξα ηνπ θαη ην εθθιεζάθη ηνπ λα
ζπκπιεξψλνπλ ηελ γαιήλε ηεο πφιεο. Οη αιπθέο, ζηελ ιίκλε Υαιηθηφπνπινπ, απφ
φπνπ νη ζπληνπίηεο ηνπ έβγαδαλ ρξήκαηα θαζψο εμήγαλ ην αιάηη θαη έθεξλαλ πινχην.
Μεγαινπξεπήο εθθιεζία ζην ρψξν ηεο Παιαηφπνιεο ν Ηάζνλαο θαη σζίπαηξνο
θνληά ζηνλ Αλεκφκπιν. Ο ρψξνο ηνπ ηαξζαλά φπνπ λαππεγνχληαλ ηα πινία θαη ν
ζηηνβνιψλαο πνπ ηελ πφιε ηξνθνδνηνχζε κε ζηηάξη θνληά ζηε εθθιεζηά ηνπ Αγίνπ
Βιαζίνπ, ζεκεξηλή Μεηξφπνιε.
Ζ ππέξβαζε ηνπ θαιιηηέρλε ζην κεγαιείν ηεο. Μηα θακέλε πφιε «δσληαλή» ζηα
κάηηα καο. Μηα πφιε πνπ ηελ έδεζε ν ίδηνο, νη ζπγγελείο ηνπ, νη θίινη ηνπ θαη πνπ νη
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ή έρνπλ ζθνησζεί θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ, ή έρνπλ γίλεη
δνχινη, ή έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ή είλαη ρσξίο ζπίηη θ.ιπ.
Γχξσ απφ ηελ εζσηεξηθή παξάζηαζε ππάξρεη δψλε κε νθηψ κεληαγηφλ. Απηά
εληφο θέξνπλ εηθνλνγξαθήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα γεγνλφηα, ηα νπνία έιαβαλ
ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Πέξα απφ ηηο βηληέηεο ην ππφινηπν κέξνο ηνπ
ρείινπο είλαη δηαθνζκεκέλν κε θπιιψδε ζρήκαηα θαη θακππισηά ξπζκηθά κνηίβα.

Κνηηάδνληαο ινηπφλ ηα κεληαγηφλ κε βάζε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ, ζηελ πξψηε
βιέπνπκε ζχγθξνπζε. Οη Οζσκαλνί απφ ην βάζνο πιεζηάδνπλ ζε ζρεκαηηζκφ,
θξαδαίλνληαο ηα γηαηαγάληα ηνπο. ηα αξηζηεξά έλαο πάλνπινο βελεηζηάλνο
ζηξαηηψηεο είλαη έηνηκνο λα ηνπο αληηκεησπίζεη πξνηάζζνληαο θαη απηφο ην ζπαζί
ηνπ. ε πξψην επίπεδν θαη ζηα δεμηά δηαθξίλνπκε έλαλ Οζσκαλφ, νπνίνο έρεη πάξεη
ιάθπξα θαζψο ηνλ βιέπνπκε κε ην ζαθί ζηνλ ψκν θαη πνιίηεο λα πξνζπαζνχλ είηε λα

απνζπάζνπλ ηα ιάθπξα είηε λα ηνλ απνκαθξχλνπλ. Καζφηη ην ηνπίν δείρλεη εμνρή, ε
ζθελή απηή ίζσο λα δηαδξακαηίζηεθε ζηα πεξίρσξα, πηζαλφηαηα ζηνλ Πνηακφ, φπνπ
εθεί ν νζσκαληθφο ζηξαηφο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ επίζεζε θαη άξρηζε ηελ
ιεειαζία.

ηε δεχηεξε βιέπνπκε βελεηζηάλνπο ζηξαηηψηεο ζε λπρηεξηλή έθνδν λα
ζθνηψλνπλ Οζσκαλνχο. Με θαζαξφηεηα ν Rugina παξνπζηάδεη ηνλ έλαζηξν νπξαλφ
θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπνζεηεί ρξνληθά κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν ην ζπκβάλ. Οη
Οζσκαλνί κε ηα ηνπξκπάληα θείηνληαη ζην έδαθνο λεθξνί, ζηε κέζε έλα ηξαπέδη κε
εδέζκαηα θαη νη δπηηθνί ζηξαηηψηεο κε ηηο ελδπκαζίεο ηνπο, ηα ζπαζηά θαη ηα δφξαηα
αλά ρείξαο ζηέθνπλ φξζηνη. Οη λπρηεξηλέο έμνδνη ήηαλ κία απφ ηηο πάγηεο ηαθηηθέο
ελφο πνιέκνπ. Ζ ζθελή είλαη θαη ηζηνξηθά πξαγκαηηθή δηφηη, ζπλέβε θαηά ηελ
πνιηνξθία. ην βηβιίν ηνπ Αζαλάζαηλα82 δηαβάδνπκε έλα ηέηνην επεηζφδην, φπνπ ν
Καπεηάληνο Σδεξεκία Νάιλην, ππνζηεξηδφκελνο απφ ην ππξνβνιηθφ ηνπ Φξνπξίνπ,
πξαγκαηνπνίεζε λπρηεξηλή έμνδν θαη ζθφησζε πνιινχο απφ ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν.
Ο Rugina ίζσο καο απεηθνλίδεη απηφ αθξηβψο ην πεξηζηαηηθφ.
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ηελ Σξίηε επίζεο βελεηζηάλνη ζηξαηηψηεο έρνληαο βγεη απφ ην θξνχξην, πνπ
θαίλεηαη επαλδξσκέλν ζην βάζνο, πξνζπαζνχλ κε ζσιελψζεηο θαη ρισξά θιαδηά λα
ζβήζνπλ ηελ θσηηά.

πλερίδνληαο ζην ηέηαξην κεληαγηφλ, ζε πξψην πιάλν, βιέπνπκε έλαλ βελεηζηάλν
ζηξαηηψηε ζην έδαθνο ελψ ν ζχληξνθφο ηνπ ζηε κάρε πξνζπαζεί αγσλησδψο λα ηνλ
απνκαθξχλεη, θαζψο νη Οζσκαλνί κέζα απφ παξάζπξα ζπηηηψλ εμαπνιχνπλ βέιε κε
ηα ηφμα ηνπο.

Αθνινχζσο ε ζθελή ππ’ αξηζκφλ πέληε καο παξνπζηάδεη ηελ εμήο εηθφλα: Ζ πφιε
έρεη πεξηθπθισζεί απφ ηηο θιφγεο. Γχν Οζσκαλνί ζηξαηηψηεο ζε δξάζε. Ο έλαο βάδεη
θσηηά ζε έλα ζπίηη θαη ν άιινο θαξαδνθεί. ε δεχηεξν επίπεδν βιέπνπκε ηα
θιεγφκελα ζπίηηα. Απηή ε ζθελή κάιινλ αθνξά ηηο θαηαζηξνθέο ησλ Οζσκαλψλ ζην
εμσπφιη.

ηελ έθηε βηληέηα δηαθξίλνπκε έλα ζηξαηφπεδν ζε ππαίζξην ρψξν θαη θάπνηαο
κνξθήο νρπξσκαηηθά έξγα κπξνζηά απφ απηφ. ην βάζνο ζάιαζζα. Απφ ην ζρήκα
ησλ ζθελψλ θαηαιαβαίλνπκε πσο πξφθεηηαη γηα νζσκαληθή θαηαζθήλσζε.
Πηζαλφηαηα ν ρψξνο ζηξαηνπέδεπζεο λα είλαη ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο, κηαο θαη νη
Οζσκαλνί παξάιιεια κε ηε ιεειαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ Πνηακνχ θαηεπζχλζεθαλ
πξνο ην θέληξν.

ηελ πξνηειεπηαία ζθελή, ν Rugina ηνπνζεηεί κία παξάζηαζε αθξηβψο έμσ απφ
ην ηείρηζκα ηνπ Φξνπξίνπ.

πγθεθξηκέλα βελεηζηάλνη ζηξαηηψηεο είλαη

παξαηεηαγκέλνη θαηά κήθνο ησλ ηεηρψλ, έηνηκνη λα απσζήζνπλ νπνηαδήπνηε

εηζβνιή, θαη έμσ απφ απηά έλαο Οζσκαλφο κε ζηξακκέλν ην θεθάιη πξνο ηελ
αληίζεηε ηνπ θξνπξίνπ θαηεχζπλζε.

ην φγδνν θαη ηειεπηαίν κεληαγηφλ βιέπνπκε ζθελή αηρκαισζίαο. Γχν Οζσκαλνί
ζηξαηηψηεο κεηαθέξνπλ ζηδεξνδέζκην έλαλ άληξα. Ο έλαο απφ ηνπο δχν ρηππά κ’ έλα
μχιν απφ πίζσ ηνλ αηρκάισην. Βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν θάπνπ ζηελ χπαηζξν.
ε έλα απφζπαζκα ζην έξγν ηνπ «Απνδεκίαη» ν Νίθαλδξνο Ννχθηνο πεξηγξάθεη κε
γιαθπξφηεηα ηνλ ηξφπν αηρκαισζίαο ησλ θεξθπξαίσλ θαη πψο ηνπο νδεγνχζαλ ζηηο
γαιέξεο. Γξάθεη «… φηαλ πήξαλε ηε δηαηαγή νη βάξβαξνη, αξρίζαλε λα θνξηψλνπλ ζηα
πινία ηνπο αηρκαιψηνπο ζηελ αληηθξηλή Ήπεηξν.»83 Ζ δνπιεία ζπλεπαγφηαλ φρη κφλνλ
ηνλ θνηλσληθφ ζάλαην ηνπ αηφκνπ, αιιά ηνπ αθαηξνχζε απηή θαζαπηή ηελ αλζξψπηλε
ππφζηαζε θαη ην ππνβίβαδε ζην εμήο ζε αληηθείκελν πξνο ηδηνθηεζία θαη ρξήζε.
πκπεξαζκαηηθά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ν Nicolo Rugina πξνζπαζεί ελ ζπληνκία
λα καο δψζεη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ γεγνλφησλ. Απνηππψλεη εηθνλνγξαθηθά ηε
δξακαηηθφηεηα θαη ηε θξηθαιεφηεηα ηεο πνιηνξθίαο θαη ελ πνιινίο ηα θαηαθέξλεη.
Γελ ζέιεη κφλν λα παξάγεη ηέρλε αιιά θαη λα εληάμεη ην έξγν ηνπ κέζα ζε
ηζηνξηνγξαθηθά πιαίζηα θαη εζηηάδεηαη ζηελ έλδνμε πφιε ηνπ.

Ο δεφτεροσ Δίςκοσ
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Ο δεχηεξνο δίζθνο ηνπ Rugina μεπεξλά ζε θαιιηηερληθή αμία, αιιά θαη ζε επίπεδν
αλαπαξαζηάζεσλ ηνπο άιινπο. ε απηφ ην πηάην καο απνδεηθλχεη ηηο κεγάιεο
δεμηφηεηέο ηνπ, αιιά θαη ηε βαζηά ηζηνξηθή ηνπ γλψζε. Δίλαη θαη απηφ απφ νξείραιθν
θαη επίζεο δηαζέηεη βαζηά θαη ιεπηή ράξαμε. Με δηάκεηξν 43.6 εθαηνζηά θέξεη
ζρεδίαζε ηφζν ζην κπξνζηηλφ φζν θαη ζην πίζσ κέξνο. Ο Nicolo εδψ νξηνζεηεί
ρσξνηαμηθά ην δίζθν ηνπνζεηψληαο θίνλεο, νη νπνίνη ρσξίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο
κπξνζηηλήο φςεο ζε έμη ηκήκαηα θαη ζε 2 δψλεο, κία εζσηεξηθή θαη κία εμσηεξηθή, ε
νπνία θαιχπηεη ην ρείινο ηνπ. Σν θάζε ηκήκα θέξεη κεληαγηφλ, ηα νπνία ζην ζχλνιν
ηνπο είλαη δψδεθα. Ο θαιιηηέρλεο θαίλεηαη πσο ζέιεη λα πεηχρεη κία ηέιεηα αλαινγία,
δειαδή ε θάζε δψλε θέξεη 6 κεληαγηφλ. ηελ πξψηε, ηα ηξία θέξνπλ εηθνλνγξαθηθέο
αλαπαξαζηάζεηο, ελψ ηα ππφινηπα είλαη απιψο δηαθνζκεηηθά. Σν ίδην αθξηβψο
ζπκβαίλεη θαη ζηε δεχηεξε.
ηελ πίζσ φςε επηρεηξεί θαη επηηπγράλεη δηαθνξεηηθή νξηνζέηεζε. Θα ιέγακε πσο
εδψ θαζνξίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ δίζθνπ κε βάζε ηε ζεκαηνινγία. Πην αλαιπηηθά
έρνπκε ηέζζεξηο δψλεο απφ κέζα πξνο ηα έμσ. ην θέληξν θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζε
κνξθή ζπξενχ. ηε δεχηεξε δψλε έρνπκε θπιιψδε δηαθφζκεζε. ηελ Σξίηε
απεηθνλίδεηαη ζε θπθιηθή κνξθή νιφθιεξν ην λεζί ηεο Κέξθπξαο κε πινία θαη ην
ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ αλεπηπγκέλν ζηα επεηξσηηθά παξάιηα. ηελ ηέηαξηε θαη
ηειεπηαία δψλε, δειαδή ην ρείινο ηνπ δίζθνπ απεηθνλίδεηαη κία πνκπή ζξηακβεπηηθνχ
– παλεγπξηθνχ ραξαθηήξα, ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε πην θάησ. Σν δηαθνζκεηηθφ
ιεμηιφγην ηζνξξνπεί αλάκεζα ζην γλσζηφ αξακπέζθ θαη ζηελ επξσπατθή ζρεδίαζε.
Με άιια ιφγηα αλαγέλλεζε θαη αλαηνιή ζπλαληηνχληαη ζε απηφ ην έξγν θαη ην
απνηέιεζκα είλαη έλα πηάην πςειήο αηζζεηηθήο θαη εμαηξεηηθήο επεμεξγαζίαο.
Σα επξσπατθά ζηνηρεία εδψ θπξηαξρνχλ θαη ην δηαθνξνπνηνχλ αηζζεηά απφ ηα
αξαβηθά ζρέδηα. Δπί παξαδείγκαηη, έρνπκε νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ, ζπξεφ ζην θέληξν,
θίνλεο θαη αλαπαξαζηάζεηο κε άκεζε αλαθνξά ζην αξραηνειιεληθφ θαη ξσκατθφ
παξειζφλ. Απηέο αθξηβψο νη αλαπαξαζηάζεηο είλαη πνπ θαηαηάζζνπλ ην δίζθν θαη
θαη’ επέθηαζε ηνλ ίδην ηνλ Rugina σο θαιιηηέρλε ζην πλεχκα ηεο Αλαγέλλεζεο.
Ζ ρξνλνιφγεζε θαηαζθεπήο κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Ζ
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ρξνληθή θαηάηαμε ηνπ δίζθνπ βαζίζηεθε
ζηηο απεηθνλίζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ απφδνζε ηνπ θξνπξίνπ ηεο Κέξθπξαο θαη ηνπ
εμσπνιίνπ. πγθεθξηκέλα βιέπνπκε πσο ήδε έρεη νινθιεξσζεί ν πξνκαρψλαο

Martinengo. Πεγέο καο πιεξνθνξνχλ πσο ν Girolamo Martinengo βξηζθφηαλ ζηελ
Κέξθπξα, σο δηνηθεηήο ην 1550 φπνπ θαη πξέπεη λα έκεηλε ην κέγηζην γηα πέληε
ρξφληα, αθνχ ην 1555 εληνπίδεηαη ζηε Λνκβαξδία. Άξα αλάκεζα ζε απηφ ην
δηάζηεκα πξέπεη λα θηηάρηεθε ν πξνκαρψλαο. Δπνκέλσο ην πηάην είλαη
κεηαγελέζηεξν ηνπ 1550, θαζφηη δελ γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή εκεξνκελία πνπ
ηειείσζε ην ακπληηθφ έξγν. 84
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Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ πηάηνπ ζε πξψην επίπεδν, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ
εκπξφζζηα φςε θαη απφ ην θέληξν πξνο ηα έμσ. ην κέζνλ δηαθξίλνπκε κία πεξίεξγε
απεηθφληζε ελφο θπθιηθνχ ζρήκαηνο. Μάιινλ πξφθεηηαη γηα εξαιδηθφ ζχκβνιν ρσξίο
λα κπνξνχκε λα πνχκε θάηη κε ζηγνπξηά. Πεξηβάιιεηαη απφ θακππιφγξακκα, θπθιηθά
θαη αξακπέζθ ζρήκαηα.

ηε δεχηεξε δψλε ζπλαληάκε καδί κε ην δηαθνζκεηηθφ θνκκάηη θαη ηηο πξψηεο
εηθνλνγξαθήζεηο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ε κία απφ ηελ άιιε κέζσ ησλ θηφλσλ θαη
κέζσ αξαβνπξγεκάησλ. Με βάζε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ αξρηθά αληηθξίδνπκε έλαλ
θίνλα κε πεξίεξγε δηαθφζκεζε.

Δλ ζπλερεία θαη πάληα ζην θέληξν ηνπ δίζθνπ, βιέπνπκε κία γπλαηθεία θηγνχξα
δαθλνζηεθαλσκέλε κε καθξχ θφξεκα, λα θξαηά δχν δνρεία ζηα ρέξηα ηεο θαη λα
ξίρλεη πγξφ απφ ην έλα ζην άιιν. Σν έλα ρέξη είλαη πην ςειά απφ ην άιιν.
Τπάξρνπλ δχν εηθαζίεο γηα ην πνηα κπνξεί λα είλαη απηή ε κνξθή. Ζ πξψηε
αθνξά ηε ζεφηεηα σθξνζχλε85, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, φηαλ ε Παλδψξα
άλνημε ην θνπηί δξαπέηεπζε. Ζ σθξνζχλε ζπκβνιίδεη ηελ θαξηεξία θαη ηελ
αγλφηεηα, θαη ζεσξνχηαλ απφ ηνπο αξραίνπο έιιελεο σο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο
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αξεηέο. πρλά αλαπαξίζηαηαη λα θξαηά θαλάηα ζην έλα ή θαη ζηα δχν ρέξηα. Οη
ξσκαίνη ηελ νλφκαδαλ Temperance, δειαδή ην αληίζηνηρν ζηα ιαηηληθά.

Ζ δεχηεξε εηθαζία αθνξά κία άιιε ζεφηεηα ε νπνία επίζεο αλαπαξηζηάηαη κε
παξφκνην ηξφπν θαη είλαη ε Ήβε86. Αξκνδηφηεηά ηεο ήηαλ λα ηξνθνδνηεί ηνπο
νιχκπηνπο ζενχο κε λέθηαξ θαη ακβξνζία. Δπίζεο ζπκβφιηδε ηελ αγλφηεηα θαη
λεφηεηα. Δπνκέλσο ζε απηφ ην κεληαγηφλ απεηθνλίδνληαη είηε ε σθξνζχλε είηε ε
Ήβε.

Ζ ηξίηε θηγνχξα πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη ε ξσκατθή ζεφηεηα Fortitude
(=αλδξεία)87. πκβφιηδε ην ζζέλνο, ηελ αλδξεία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρεη ην
θφβν. Ο Rugina εηθνλνγξαθεί ηηο ζεκειηψδεηο αξεηέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θαη
ξσκατθνχ θφζκνπ. Αξεηέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε άλζξσπνο ή θαηά ηνλ
Πιάησλα θάζε Πφιε.
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ηελ ακέζσο επφκελε πάιη νη αλαπαξαζηάζεηο αληινχληαη απφ ην αξραηνειιεληθφ
παξειζφλ. Με βάζε μαλά ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ θαη μεθηλψληαο απφ ηελ ψξα δψδεθα
παξά ηέηαξην απεηθνλίδεηαη «ε Κξίζε ηνπ Πάξη». χκθσλα κε ηε κπζνινγία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεμίσζεο πξνο ηηκή ηνπ γάκνπ ηεο Θέηηδνο κε ηνλ Πειέα, ε Έξηδα
επεηδή δελ είρε πξνζθιεζεί, γηα εθδίθεζε, πέηαμε έλα ρξπζφ κήιν πνπ πάλσ
αλέγξαθε ηε ιέμε «θαιιίζηε», δειαδή γηα ηελ σξαηφηεξε. Ζ Αζελά καδί κε ηελ
Αθξνδίηε θαη ηελ Ήξα δηεθδίθεζαλ ην κήιν. Ο Γίαο κε ζέινληαο λα επσκηζηεί ην
βάξνο ηεο απφθαζεο, κεηέζεζε ηελ επζχλε ζηνλ Πάξη. Ο ηειεπηαίνο ηειηθά επέιεμε
ηελ Αθξνδίηε, ε νπνία ηνπ έηαμε ηελ Ωξαία Διέλε. Δμάιινπ ζχκθσλα πάληα κε ηνλ
κχζν, απηή ήηαλ θαη ε αθνξκή ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ. ε απηή ηελ αλαπαξάζηαζε
βιέπνπκε αθξηβψο απηφ, ηνλ Πάξη θαζηζκέλν κε ην ρέξη ηνπ απισκέλν θξαηψληαο ην
κήιν πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ηηο Οιχκπηεο ζεέο.

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε, ε ακέζσο επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεη ηξεηο θηγνχξεο.
Με αθνξκή ηελ πξνεγνχκελε αλαπαξάζηαζε θαη κε βάζε ηελ απεηθφληζε ησλ
κνξθψλ, ίζσο λα πξφθεηηαη γηα ηελ Αθξνδίηε, Αζελά θαη Ήξα. Αλ ε ππφζεζε είλαη
ζσζηή, ηφηε πξψηε ζηε ζεηξά εκθαλίδεηαη ε Αθξνδίηε ζε κία πνιχ ζειπθή πφδα,
δεχηεξε ε Αζελά θξαηψληαο αζπίδα θαη δφξπ (ζχκβνιά ηεο) θαη ηξίηε ε Ήξα κε
καθξχ θφξεκα κε έληνλε πηπρνινγία. ηελ ηειεπηαία απεηθφληζε, κε βάζε ηελ

άπνςε ησλ εξεπλεηψλ Rogers J.M. θαη Ward R.M., παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο Μνίξεο,
νη νπνίεο θξαηνχλ ην λήκα ηεο δσήο. Βέβαηα ε απεηθφληζε ησλ κνξθψλ δελ
πξνζνκνηάδεη ζε παξφκνηεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ Μνηξψλ. Αλ φλησο φκσο ηζρχεη,
ηφηε ε θαζηζηή κνξθή είλαη ε Κισζψ ε νπνία πιέθεη ην λήκα θαη ζηα αξηζηεξά θαη
δεμηά ε Λάρεζηο κε ηελ Άηξνπν.

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε θηάλνπκε ζηελ ηέηαξηε δψλε ηνπ πηάηνπ. Ζ πξψηε
ζθελή ζηα δεμηά παξνπζηάδεη έλα βίαην γεγνλφο. Δπί ηεο νπζίαο βιέπνπκε έλαλ
απνθεθαιηζκφ. ε πξψην πιάλν κία θηγνχξα γνλαηηζηή ζην έδαθνο θαη απφ πάλσ ηεο
ζηέθνπλ δχν άλδξεο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ θξαηά ην εξγαιείν ηνπ θφλνπ, κάιινλ
ηζεθνχξη, έηνηκνο λα ζθνηψζεη ην ζχκα. Πην δεμηά δχν γπλαίθεο. ηα αξηζηεξά,
αθξηβψο πίζσ απφ ηελ ζθελή, δχν άλδξεο κε ηα ρέξηα ηνπο ζε ζηάζε πξνζεπρήο
θνηηνχλ ην γεγνλφο θαη ζην βάζνο δχν άλδξεο λα ζπλνκηινχλ. Καη εδψ ππάξρνπλ δχν
εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπκβνιηζκφ. Αο ηηο δνχκε. Ζ πξψηε αθνξά ηε ζπζία ηεο
Ηθηγέλεηαο.88 Ο γλσζηφο αξραηνειιεληθφο κχζνο, φπνπ ν Αγακέκλνλαο πξνθεηκέλνπ
λα εμεπκελίζεη ηελ νξγή ηεο ζεάο Αξηέκηδνο πξέπεη λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ
Ηθηγέλεηα, ε νπνία ηειηθψο κε ηελ παξέκβαζε ηεο ζεάο γιπηψλεη ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή.
Ζ δεχηεξε ππφζεζε νδήγεζε ηελ έξεπλα ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Rugina γη’ απηφ ην
κεληαγηφλ επεξεάζηεθε απφ ην άκεζν παξειζφλ θαη εηδηθφηεξα ηελ ηζηνξία ηεο
Βελεηίαο. πγθεθξηκέλα απεηθνλίδεη ηελ θαξαηφκεζε ηνπ δφγε

Marin Falier, ν

νπνίνο ήηαλ ν 55νο δφγεο ηεο Βελεηίαο89. Ο Falier θαηά ην έηνο 1335 νξγάλσζε έλα
απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηεο θπξίαξρεο αξηζηνθξαηηθήο ηάμεο, κε ζθνπφ
88
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λα απνθηήζεη πιήξε έιεγρν θαη λα κεηαηξέςεη ην πνιίηεπκα ζε απνιπηαξρηθφ. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ ν ίδηνο λα ζπιιεθζεί θαη λα ζαλαησζεί δηα απνθεθαιηζκνχ. Δάλ
εδψ ν θαιιηηέρλεο πεξηγξάθεη απηφ ην γεγνλφο, ηφηε ζπκπεξαίλνπκε πσο είλαη
γλψζηεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηζηνξία ηεο Βελεηίαο πξνζπαζψληαο λα απνδψζεη θαη
πνιηηηθή ρξνηά ζην έξγν ηνπ. Δπίζεο «ζπάεη» ηελ αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή
ηζηνξηθή αθήγεζε πνπ καο είρε ζπλεζίζεη σο ηψξα.

ηελ ακέζσο επφκελε ζθελή ε αθήγεζε επαλέξρεηαη μαλά ζηελ αξραία Ρψκε θαη
ζηνλ εξσηζκφ ηεο. Απεηθνλίδεηαη ν εξσηζκφο ηνπ ξσκαίνπ λένπ Gaius Mucius
Scaevola.90, ν νπνίνο γηα λα ζψζεη ηε Ρψκε απφ ηελ εηξνπζθηθή πνιηνξθία θαηά ην
508 π. Υ. πξνζθέξζεθε λα δνινθνλήζεη ν ίδηνο ηνλ βαζηιηά Lars Porsena. κσο αληί
ηνλ βαζηιηά ζθφησζε ηνλ γξακκαηέα ηνπ. ηαλ ζπλειήθζε θαη νδεγήζεθε κπξνζηά
ζηνλ βαζηιηά, αθνχ ζπζηήζεθε έβαιε ην ρέξη ζηε θσηηά γηα λα δείμεη ηνλ εξσηζκφ
ησλ ζηξαηησηψλ ηεο Ρψκεο, ρσξίο ην παξακηθξφ κνξθαζκφ πφλνπ ζην πξφζσπφ ηνπ.
Ο Porsena εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ πξάμε απηή ηνλ απειεπζέξσζε θαη ιίγν
αξγφηεξα έζηεηιε απεζηαικέλν ζηε Ρψκε, γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ εηξήλε91. Έηζη
ιέγεηαη πσο ν Scaevola έζσζε ηε παηξίδα ηνπ.
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ην ηειεπηαίν κεληαγηφλ έλαο άλδξαο κπξνζηά απφ βσκφ θάλεη πξνζθνξά.
πηζζελ ηνπ άλδξαο θξαηά ςειά κάιινλ έλα μχιν. ηα αξηζηεξά ηνπ άλδξαο κεγάιεο
ειηθίαο, πίζσ ηνπ κία γπλαηθεία θηγνχξα θαη ζην ηέινο δχν θηγνχξεο, νη νπνίεο
θξαηνχλ θάηη ζηα ρέξηα ηνπο. ε δεχηεξν επίπεδν δηαθξίλνπκε λαφ κε δσξηθνχ ηχπνπ
θνιψλεο θαη θακππισηφ ζηέγαζηξν.
Σν ρείινο ηνπ πηάηνπ πέξαλ ησλ βηληεηψλ ελδηάκεζα δηαθνζκείηαη κε ζθελέο
θπλεγηνχ θαη ππάξρνπλ δηάθνξα πηελά θαη δψα φπσο ζθχινη, ιαγνί θηι. Έληνλν
αξακπέζθ θαη ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ αιπζίδεο. Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξεο
αλζξψπηλεο γπκλέο κνξθέο θαηά κήθνο, ηνπνζεηεκέλεο αηαμηλφκεηα. Ίζσο πξφθεηηαη
γηα ηα γλσζηά ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο putti. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε χπαξμε ηνπ
νπξνβφξνπ φθη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρείινπο. Ολνκάδεηαη νπξνβφξνο γηαηί
απεηθνλίδεηαη λα ηξψεη ηελ νπξά ηνπ, ελψ ζηελ νπζία αθαηξεί ην παιηφ δέξκα. Ζ
εξκελεία ηνπ ζπκβνιηζκνχ πνηθίιεη. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο δειψλεη ηε λέα
αξρή, ελψ θάπνηνη άιινη ην αέλαν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε
πσο ζηελ πεξίκεηξν επηθξαηεί έληνλε θπζηνθξαηία, αθνχ ν θαιιηηέρλεο ηνπνζεηεί ηηο
θηγνχξεο ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε (δειαδή γπκλέο)
θαη ζε ζπλχπαξμε κε ηα ππφινηπα φληα.

ΠΙΩ ΟΨΘ

Δδψ ε αλάιπζε

ζα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ηελ

κπξνζηηλή φςε. Γειαδή ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ απεηθνλίζεσλ ζα γίλεη απφ
έμσ πξνο ηα κέζα. ηελ ηέηαξηε δψλε, ε νπνία θαιχπηεη ην ρείινο, γηλφκαζηε
κάξηπξεο κηαο ξσκατθήο ζξηακβεπηηθήο πνκπήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζξηακβεπηηθή
πνκπή ηνπ Ηνπιίνπ Καίζαξα θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην Κνινζζαίν ηεο Ρψκεο92. Ζ
επηινγή ηεο αληίζεηεο πεξηγξαθήο ηεο πνξείαο έγηλε γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη ν
Καίζαξαο νδεγείηαη πξνο ην Κνινζζαίν θαη δελ εμέξρεηαη απφ απηφ.
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Αθνινπζψληαο ηελ αληίζεηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ θαη μεθηλψληαο απφ ηελ ψξα
δψδεθα ζπλαληάκε αξρηθά ην Κνινζζαίν. Πξηλ απφ απηφ πέληε έθηππνη άλδξεο
θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο θιαδηά ειηάο. Ίζσο πξφθεηηαη γηα ηνπο ζσκαηνθχιαθεο ηνπ
ζηξαηεγνχ.

Πξνεγνχληαη ηέζζεξηο κνξθέο κε καθξχ ρηηψλα, νη νπνίεο θξαηνχλ επίζεο θιαδί
ειηάο θαη θνξνχλ

θνξψλεο. Μάιινλ πξφθεηηαη γηα αηρκαιψηνπο βαζηιηάδεο.

βιέπνπκε ηνλ ζηξαηεγφ έλζξνλν λα θξαηά ην ζθήπηξν ηνπ θαη λα θνξά θνξψλα,
πάλσ ζε έλα άξκα, ην νπνίν ζέξλνπλ δχν άινγα. Πάλσ ζην άξκα βιέπνπκε κία
γπλαηθεία κνξθή λα θξαηά θχπειιν θαη θιαδί ειηάο, ελψ ηα καιιηά ηεο αλεκίδνπλ,
ππνδειψλνληαο θίλεζε. Δδψ κάιινλ έρνπκε αλαπαξάζηαζε ηεο ξσκατθήο ζεάο
Victoria, ε αληίζηνηρε δειαδή ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο Νίθε. Ήηαλ ε αγαπεκέλε
ησλ ξσκαίσλ ζηξαηεγψλ θαη ζεσξνχληαλ πξνζηάηηδα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο.
Μάιηζηα ήηαλ ζχκβνιν ησλ ζηξαηησηηθψλ επηηπρηψλ.93 Σν θχπειιν πνπ θξαηά είλαη
έλα απφ ηα ηξφπαηα ηνπ εηηεκέλνπ ερζξνχ. Αθξηβψο απέλαληί ηεο αλάκεζα ζηα
άινγα, κία άιιε θηγνχξα κε θχπειιν, πνπ ην πξνζθέξεη ζηε ζεά.
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Πξνπνξεχνληαη επηά θηγνχξεο κε καθξηνχο ρηηψλεο, θνξψλεο θαη θιαδηά ειηάο.
Μνηάδνπλ πνιχ κε εθείλεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ην άξκα ηνπ Καίζαξα, επνκέλσο
είηε πξφθεηηαη θαη εδψ γηα αηρκαιψηνπο βαζηιείο είηε γηα ζπγθιεηηθνχο ηεο ξσκατθήο
γεξνπζίαο.

Δκπξφο ηνπο βξίζθνληαη ζηξαηηψηεο, πνπ θέξνπλ ιάβαξα ηα νπνία εηθνλίδνπλ
δηάθνξεο πφιεηο. Πξνθαλψο απηέο πνπ θαηέθηεζε ν ζηξαηεγφο. Αλάκεζα ηνπο
δηαθξίλνπκε άληξεο πνπ κεηαθέξνπλ αγάικαηα, ιεία απφ ηηο θαηαθηήζεηο 94.
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Η μεταφορά του αγάλματοσ μπορεί να δθλϊνει τθν επαναφορά τθσ αρχαιοελλθνικισ και ρωμαϊκισ
παράδοςθσ πίςω ςτον τόπο τουσ. Μπορεί να τα είχαν πάρει οι εχκροί και τϊρα επαναφζρονται εκεί
όπου ανικουν.

Δπίζεο βιέπνπκε λα κεηαθέξνπλ ιάθπξα φπσο ρξπζάθη θαη έλα θάξν γεκάην κε
παλνπιίεο, δφξαηα θαη ινγήο αληηθείκελα πνπ παξαπέκπνπλ ζην φηη δηεμήρζε κάρε.
Σν θάξν ζέξλνπλ δχν άινγα ζε ζηάζε θαιπαζκνχ.

Μπξνζηά απφ απηά, δχν κνπζηθνί παίδνπλ θιάνπην θαζψο θαη κνλφθεξνο πνπ ηνλ
ηππεχεη έλαο λεαξφο, ν νπνίνο θξαηά θαη απηφο θιαδί ειηάο ζην ρέξη ηνπ,
κεηαθέξνληάο καο ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηαθνχ. Ο κνλφθεξνο είλαη ζχκβνιν, ηεο
αγλφηεηαο αιιά θαη ηεο δεηλφηεηαο ζηε κάρε.

Λίγν πξηλ ηξεηο ειέθαληεο νη νπνίνη θέξνπλ θακπίλεο ζηηο πιάηεο ηνπο θαη έλαο
άληξαο λα ηνπο θξαηά κε ζρνηλί απφ ηηο πξνβνζθίδεο.

Σξεηο κνπζηθνί, κε κηζνζηξακκέλν πξφζσπν πξνο ηε πνξεία πνπ αθνινπζεί,
παίδνληαο έγρνξδα. Σα κνπζηθά φξγαλα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα δχν
ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί ηα φξγαλα δείρλνπλ ηελ κεηεμέιημε ηνπ βηνιηνχ θαη, δεχηεξνλ
καο απνθαιχπηεη ηε βαζηά γλψζε ηνπ Rugina γηα ηελ θαιιηηερληθή δσή ηεο επνρήο
ηνπ θαη πφζν ζχγρξνλνο ήηαλ.
πγθεθξηκέλα πξψην ζηε ζεηξά, απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο, έρνπκε ηε Viola da
gamba ζηελ νπνία ην κπξάηζν ζηελ θνξπθή ηνπ έρεη ζθαιηζκέλν πξφζσπν δψνπ. Σν
έγρνξδν απηφ δηνρεηεχηεθε απφ ηελ Ηζπαλία ζηελ Ηηαιία ζηα ηέιε ηνπ 15 νπ αηψλα θαη
ακέζσο απνηέιεζε ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε κνπζηθή ησλ κεγάισλ απιψλ.
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Γεχηεξν

ζπλαληάκε ηε Viola Bastarda, ε νπνία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο απφ ηα κέζα ηνπ 16νπ
αηψλα. Σέινο βιέπνπκε ηε Viola d’ Braccio. Σα έγρνξδα απηά φξγαλα αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηεο βηφιαο θαη ζπλδέζεθαλ άκεζα κε ηελ κνπζηθή δσή ηεο Αλαγέλλεζεο.

Άληξαο ν νπνίνο θαίλεηαη λα επηδίδεηαη ζε θάπνην είδνο ρνξνχ. Έρνπκε ινηπφλ
θαη έλαλ γεισηνπνηφ λα ρνξεχεη ζε μέθξελνπο ξπζκνχο. Φνξά ηε ραξαθηεξηζηηθή
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Weinfield Elizabeth, The Viol. At : (http://www.metmuseum.org/toah/hd/viol/hd_viol.htm)

ελδπκαζία κε ην αθφκα πην ραξαθηεξηζηηθφ θαπέιν. Οη γεισηνπνηνί ήηαλ
ζπλεζηζκέλν ζέακα θαηά ηε δηάξθεηα ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ πνκπή «αλνίγεη» κε κία νκάδα κνπζηθψλ κε πλεπζηά φξγαλα. Ο ηχπνο ησλ
νξγάλσλ είλαη πεξίεξγνο θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγάιε θακππιφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ
έλα πνιχπινθν ζρέδην. Έρνπλ νθηνεηδέο ζρήκα, πξάγκα πνπ καο παξαπέκπεη ζηα
γλσζηά serpent instruments, ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδνπλ απφιπηε ηαχηηζε κε απηά.
Ίζσο λα πξφθεηηαη γηα κία πξψηκε ή θαληαζηηθή κνξθή πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρέδην
ηνπ ξσκατθνχ πλεπζηνχ πνπ ιέγνληαλ BUCCINA. Ζ πξψηε εκθάληζε ησλ serpent
instruments, κε ηε ζπλήζε κνξθή εκθαλίδεηαη πεξί ην 159096, ρξνλνινγία
κεηαγελέζηεξε ηνπ πηάηνπ.

ιε ε πνκπή ηειηθά εηζέξρεηαη ζην Κνινζζαίν, πνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ ηζνγείνπ είρε 4 νξφθνπο. Απφ απηνχο, νη ηξεηο πξψηνη, είραλ αςίδεο θαη ν
ηέηαξηνο παξάζπξα. Ο Rugina απνδίδεη ην θηίξην κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα. Απηφ καο
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο είηε ην είδε κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα, είηε είλαη κία
αληηγξαθή απφ θάπνην άιιν έξγν.

Σελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ππήξρε έλαο δηάρπηνο ελζνπζηαζκφο γηα ηηο ξσκατθέο
πνκπέο. Πνιινί δηαλννχκελνη, θαιιηηέρλεο θαη βαζηιείο ηεο επνρήο πξνζπάζεζαλ λα
ηηο αλαπαξάγνπλ, αιιά θαη λα ηηο κηκεζνχλ. Ο Rugina γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δηθήο
ηνπ πνκπήο επεξεάζηεθε απφ ηα ζρέδηα ηνπ Benedetto Bordone (1460–1531), φπσο
θαη πνιινί άιινη ηελ επνρή εθείλε. Ο Bordone ήηαλ εθδφηεο, κηληαηνπξίζηαο, αιιά
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History of the Serpent, Part : Why a serpent; το: (http://www.serpentwebsite.com/hist1.htm)

θαη ραξηνγξάθνο, ν νπνίνο έδξαζε ζηε Βελεηία θαηά ηνλ 16ν αηψλα.97 Σν 1504
εμέδσζε κία ζεηξά απφ μπινγξαθίεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ πνκπή ηνπ Ηνπιίνπ
Καίζαξα. Οη μπινγξαθίεο είλαη ζε ζρέδηα ηνπ Bordone θαη ζε ράξαμε ηνπ ηερλίηε ηεο
επνρήο Jacobus Argentoratensis, θαη έρνπλ δηαζσζεί ζε κηθξφ αξηζκφ.98 Οη
νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν έξγσλ είλαη ζαθψο πνιιέο. Βέβαηα ν Nicolo πξνζάξκνζε
ηηο ηδέεο ζηε δηθή ηνπ ζθέςε θαη ζηε δηθή ηνπ ηερληθή. Παξαζέηνπκε θάπνηεο απφ ηηο
μπινγξαθίεο ηνπ Bordone γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε99.

Triumph of Caesar: Unicorn

Triumph of Caesar: Julius Caesar on his

Chariot

Triumph of Caesar: Warriors on Horseback
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Triumph of Caesar: Standard Bearers

Bordon Benedettο, The Artist. το:(http://www.lib.umich.edu/onlineexhibits/exhibits/show/singing-the-antiphonary--mich-/benedetto-bordon--miniator)
98
In praise of Aldus Manutius (ca. 1452-1515) Benedetto Bordon a Life in the World of Books. το:
(http://www.philobiblon.org/files/news/2015/04/bordonelr.pdf)
99
Οι φωτογραφίεσ αντλικθκαν από τθν θλεκτρονικι ςελίδα του Βρετανικοφ Μουςείου:
(http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/348325)

Ο θαιιηηέρλεο καο ίζσο ζέιεη

λα απνηππψζεη ηελ κεγάιε είζνδν ηνπ

Καίζαξα ζηε Ρψκε κεηά ηελ ληθεθφξα ηνπ κάρε επί ηεο Γαιαηίαο, Αηγχπηνπ, θαηά
ηνπ Βαζηιηά ηνπ Πφληνπ Φαξλάθε Α!, θαη ηεο Ννπκηδίαο ζηε βφξεην Αθξηθή.100
Γξάθεηαη πσο ε πνκπή ιέγεηαη πσο μεπέξαζε θάζε πξνεγνχκελν θαη πσο δηαθξηλφηαλ
γηα ηελ ππεξβνιή ηεο.
Μηα πνκπή κε αλάινγν ζεκαηηθφ πεξηερφκελν είρε δσγξαθίζεη θαη ν Andrea
Mantegna, ηελ νπνία απεηθφληζε ζε ελλέα δηαθνξεηηθνχο θακβάδεο (1484- 1492).
Βιέπνπκε θάπνηεο νκνηφηεηεο σο πξνο ηηο απεηθνλίζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Rugina,
φπσο ηνλ Ηνχιην Καίζαξα πάλσ ζην άξκα, κνπζηθνχο, θνκηζηέο κε ηξφπαηα θαη
ιάβαξα θα. Οη παξαζηάζεηο απηέο, ζα ιέγακε πσο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ζε
αλαπαξαζηάζεηο ξσκατθψλ ζξηακβεπηηθψλ πνκπψλ. Πέξαλ ηνχηνπ ππάξρνπλ ζαθείο
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ελφο έξγνπ κε ην άιιν. Παξνπζηάδεηαη έλα παηδί πάλσ ζην άξκα
ην νπνίν δαθλνζηεθαλψλεη ηνλ απηνθξάηνξα, θάηη πνπ ιείπεη απφ ηνλ Rugina. Οη
ειέθαληεο ηνπ Mantegna δελ θέξνπλ θακπίλεο ζηηο ξάρεο ηνπο, ν κνλφθεξνο
απνπζηάδεη, ζην πηάην έρνπκε ην Κνινζζαίν ελψ ζηνλ Mantegna αςίδα ζξηάκβνπ θα.
Έρεη δηαηππσζεί θαη κία δεχηεξε άπνςε ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ηηκψκελν
πξφζσπν ζηελ πνκπή101. Αλαθέξεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν· ηνχην
φκσο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί γηα πνιινχο ιφγνπο. πλνπηηθά, ην ελδηαθέξνλ ηεο
επνρήο γηα ηελ απεηθφληζε - πεξηγξαθή πνκπψλ αληινχζε πιεξνθνξίεο απφ εθείλεο
ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ. Δπηπξνζζέησο είλαη ζαθείο νη επηξξνέο ηνπ Rugina απφ ηηο
μπινγξαθίεο ηνπ Bordone. Ζ ελδπκαζία ηνπ ζηξαηεγνχ πάλσ ζην άξκα νδεγεί ηε
ζθέςε, επζχο εμ αξρήο φηη πξφθεηηαη γηα ξσκαίν, θαζψο θνξά ξνχρν πνπ παξαπέκπεη
ζηελ γλσζηή ηήβελλν ησλ ξσκαίσλ ηε ιεγφκελε toga. Δπνκέλσο ε επί ηνπ άξκαηνο
κνξθή δελ κνηάδεη κε ζηξαηειάηε ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ. Δπίζεο είλαη πξνθαλέο
πσο ην ηεηξαψξνθν θηίξην είλαη ην Κνινζζαίν. Δπηπξνζζέησο απφ ηελ κέρξη ηψξα
έξεπλά καο δελ πξνθχπηεη θαλέλα ζηνηρείν, πνπ λα επηβεβαηψλεη ζξηακβεπηηθή είζνδν
ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνπ ζηξαηνχ ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη κε πνιχ
ρακειφ εζηθφ, ζηα νχζα. Σέινο, είλαη πνιχ πην εχθνιν ν Rugina λα είδε ηηο
μπινγξαθίεο κηαο θαη θπθινθνξνχζαλ ήδε, είηε ζηελ Κέξθπξα είηε ζηελ Βελεηία, ζε
έληππε κνξθή θαη γεληθφηεξα ηηο δηάθνξεο απεηθνλίζεηο πνκπψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ
100

http://www.livius.org/sources/content/appian/appian-caesars-triumph/
Μαηαράκθσ Ανδρζασ Δ. , Nicolo Rugina da Corfu, Επιμζλεια- Ζκδοςθ Α. Μαηαράκθ, Κζρκυρα, 2015,
ςελ. 25-29.
101

εθείλε ηελ επνρή, απφ ην λα δηάβαζε ην ρεηξφγξαθν ηνπ Αξξηαλνχ «Αιεμάλδξνπ
Αλάβαζηο».
ην πηάην απηφ επηρεηξείηαη ε αληηπαξαβνιή κίαο ζξηακβεπηηθήο πνκπήο θαη
εηθφλσλ ηεο θιαζηθήο ηζηνξίαο κε ηελ πνιηνξθία ηνπ 1537 ζηελ Κέξθπξα. Ο
ζπκβνιηζκφο είλαη πξνθαλήο, δηφηη ζέιεη λα δνμάζεη ηελ πφιε ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηα
δηαδξακαηηζζέληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Σελ ηαπηίδεη κε έλα εξσηθφ
παξειζφλ κέζα απφ κία ηνικεξή εηθνληθή αθήγεζε.
ηε δεχηεξε δψλε ν Rugina δελ ζέιεη λα καο δείμεη κφλν ηελ πφιε θαη ην εμσπφιη,
αιιά νιφθιεξν ην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ. Δλ ζπγθξίζεη κε ην πξψην πηάην πνπ ήδε
αλαιχζακε εθηελψο, εδψ ν θαιιηηέρλεο

δελ καο παξνπζηάδεη γεγνλφηα ηεο

πνιηνξθίαο, αιιά ζέιεη λα καο δείμεη πσο δηακνξθψζεθε ε ίδηα ε πφιε κεηά ηελ
επίζεζε ησλ Οζσκαλψλ ην 1537. Δπί ηεο νπζίαο δελ ζέιεη λα απνηππψζεη ην «καχξν
γεγνλφο» ηνπ πξψηνπ πηάηνπ, αιιά κία εμειηθηηθή θαη ζεηηθή πνξεία ηεο πφιεο ηνπ.
Γελ επηθεληξψλεηαη ζε γεγνλφηα ηεο πνιηνξθίαο, νχηε νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζ’
απηήλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ηελ πεξηγξάθεη, φηαλ ε δνκή ηεο πφιεο, φπσο
παξνπζηάδεηαη θαη ε θαηαλνκή ησλ θηηξίσλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ Φξνπξίνπ,
είλαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Ζ πεξηγξαθή ηεο απεηθφληζεο ηνπ λεζηνχ είλαη
αλαγθαία θαη ζεκαίλνπζα.
ην Παιαηφ Φξνχξην παξνπζηάδεηαη λα έρεη ήδε θηηαρηεί ν πξνκαρψλαο
Martinengo, ζην δεμηφ κέξνο, απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία ηεο Μαλδξαθίλα, θαη πάλσ
ζε απηφλ πιήζνο ζηξαηησηψλ ζε παξαηεηαγκέλε ζηνίρηζε. Απηφ δείρλεη πσο ε
δηνίθεζε ήηαλ εηνηκνπφιεκε γηα θάζε ελδερφκελν θαη ίδηα ε πφιε ηνπ πην έηνηκε απφ
πνηέ. Σα θηίξηα εληφο ηνπ θξνπξίνπ παξνπζηάδνπλ κία ζρεηηθή νηθνδνκηθή ηάμε, κε
θεξακνζθεπέο, θακηλάδεο ηδαθηνχ θ.α. Γηαθξίλνπκε ηνλ Μεηξνπνιηηηθφ λαφ, ζηελ
είζνδν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη έλαο πεπιαηπζκέλνο ρψξνο. Πέληε ζην ζχλνιν ζεκαίεο
δηάζπαξηεο θπκαηίδνπλ: Σξεηο πάλσ απφ ην Μαλδξάθη, κία ζην Καπνζίδεξν θαη κία
ζηελ ζθνπηά ηεο Βεξζηάδαο. Ζ «Contra Fossa» έρεη ήδε δηαπιαηπλζεί, πνπ ζεκαίλεη
πσο ηα νρπξσκαηηθά έξγα έρνπλ αξρίζεη. Δπίζεο θαηά κήθνο ηνπ ηεηρηζκνχ θαη πάλσ
απφ ην Μαλδξάθη ππάξρνπλ ζηξαηηψηεο πνπ θαξαδνθνχλ. Σν Καπνζίδεξν
παξνπζηάδεηαη αηείρηζην θαη εθεί έλαο λαφο, πνπ ίζσο λα απεηθνλίδεη απηφλ ηνπ Αγίνπ
Ηζίδσξνπ. Δληχπσζε πάλησο πξνθαιεί ε κε χπαξμε θακπαλαξηνχ πνπ ν Rugina

πάληνηε

ηνπνζεηεί..

Σν

εμσπφιη

παξνπζηάδεηαη

αξαηνθαηνηθεκέλν102,

ζηα

θακπαλαξηά θπκαηίδνπλ ζεκαίεο θαη θφζκνο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο ζηα
πξναχιηα ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ εθθιεζηψλ. Ζ εμνρή παξνπζηάδεη έληνλν θπζηθφ
πινχην κε πνιιά ζπίηηα θαη εθθιεζίεο δηάζπαξηεο ζε φιν ηνλ ρψξν. Ζ
αλαπαξάζηαζε ηνπ βφξεηνπ κέξνπο ηεο Κέξθπξαο θηάλεη κέρξη θαη ην αθξσηήξην ηνπ
Αγίνπ ηεθάλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ φξνπο ηνπ Παληνθξάηνξα. Βάξθεο
θαη γαιέξεο κε θαηεχζπλζε πξνο ην ιηκάλη θαη κεγάιε λαπηηθή δχλακε επηβιέπεη ην
νζσκαληθφ ζηξαηφπεδν, ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ απέλαληη Ζπεηξσηηθή
αθηή, κε ζθελέο, ηππηθφ θαη πεδηθφ. ηε κέζε ε ζθελή ηνπ λαπάξρνπ ηεο νζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο θαη ν επηηειηθφο ρψξνο απφ πίζσ ηεο, κε δχν ζεκαίεο λα θπκαηίδνπλ
ζηηο γσλίεο. Αθφληηα θαη ιφγρεο δηαθνζκνχλ ην ρψξν ηεο πίζσ ζχλζεζεο θαη επίζεο
δηαθξίλνπκε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ην ζψκα ησλ γελίηζαξσλ.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ερζξνχ ζηελ απέλαληη πιεπξά απφ ηνλ θαιιηηέρλε ζέιεη λα καο
ηνλίζεη ηε κφληκε παξνπζία θαη ην ζπρλφ θίλδπλν, ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ ε Κέξθπξα.
Δμαηηίαο απηνχ αθξηβψο ηνπ θηλδχλνπ ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα βελεηηθά ζηξαηεχκαηα
ηφζν κέζα ζην Φξνχξην φζν θαη ζην εμσπφιη.
ηελ Σξίηε δψλε ππάξρεη ζχκπιεγκα απφ θπιιψδε δηαθφζκεζε, ζηελ νπνία καο
έρεη ζπλεζίζεη ν Rugina. Με απηφ ην ηκήκα δηαρσξίδεη ηνλ θεληξηθφ άμνλα απφ ηελ
ππφινηπε σο ηψξα αθεγεκαηηθή παξνπζίαζε. Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιήγνπκε
ζην θέληξν, φπνπ εθεί ν θαιιηηέρλεο καο «ζπζηήλεηαη» κέζα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ.
πγθεθξηκέλα, βιέπνπκε ζηε κέζε πάλσ ζε ζρήκα παπχξνπ κε ειηθνεηδή θνξά λα
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν: NICOLO RVGINA. Αθξηβψο απφ πάλσ έλαο ζπξεφο
κε ηε κνξθή αζπίδαο ζε ζηπι per fess103, ην νπνίν ηε ρσξίδεη ζε δχν κέξε νξηδνληίσο.
Ζ αζπίδα είλαη ε πην θνηλή κνξθή ζπξενχ. ε απηή δηαθξίλνπκε ζην πάλσ κέξνο δχν
βξαρίνλεο λα θξαηνχλ έλαλ ηχπν δφξαηνο. Ζ ιφγρε απηή ζπκβνιίδεη ηνλ ζηξαηησηηθφ
ραξαθηήξα ηνπ ζπξενχ. Σν θάησ κέξνο θέξεη ηξεηο γξακκέο δηαγψληεο.
πκπεξαζκαηηθά, ν Rugina δελ καο δίλεη κηα ζηαηηθή εηθφλα, ην αθξηβψο αληίζεην.
ε φιν ην κήθνο ηεο πνκπήο νη θηγνχξεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε. Σα άινγα ζε
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χετικά με τθν αραιοκατοίκθςθ που παρουςιάηει θ πόλθ παραπζμπουμε ςτο κεφάλαιο που
αφορά το πιάτο τθσ Σφνιδασ.
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Per fess ονομάηεται όταν θ αςπίδα χωρίηεται οριηοντίωσ ςε δφο μζρθ. το: A brief Heraldic Guide
to the Britsish Armorila Bindings Database. (http://armorial.library.utoronto.ca/sites/default/Briefheraldic-guide.doc.pdf)

θαιπαζκφ, ηα καιιηά ηεο ζεάο Νίθεο αλεκίδνπλ πξνο ηα πίζσ, θηγνχξεο ζε δηάθνξεο
ζηάζεηο λα παηαλίδνπλ θαη λα επηδίδνληαη ζε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο θα. ηηο αλζξψπηλεο
κνξθέο επίζεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο πξνζδίδεη κία ζρεηηθή πιαζηηθφηεηα.

Ο τρίτοσ Δίςκοσ

Σν ηξίην πηάην ηνπ Nicolo Rugina βξίζθεηαη ζην Μνπζείν MAK ηεο Βηέλλεο. Έρεη
δηάκεηξν 48,5 εθαηνζηά, είλαη θηηαγκέλν απφ νξείραιθν θαη έρεη ράξαμε. Δληφο ησλ
απιαθψζεσλ έρεη ηνπνζεηεζεί αζήκη. Ζ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ δίζθνπ δελ έρεη
αθφκε πξνζδηνξηζηεί, αιιά ηνπνζεηείηαη ζε Μεζνγεηαθφ έδαθνο. Παξφια απηά
εηθάδνπκε πσο θηινηερλήζεθε ζηελ Κέξθπξα, κηαο θαη ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία καο
απνθαιχπηνπλ ζαλ ρψξν δξάζεο ηνπ ην λεζί. Δπίζεο ζην πίζσ κέξνο θέξεη ηελ
ππνγξαθή, NICOLO RVGINA GRECO DA CORFV θαη εκεξνκελία FECE 1550.
Ο ραξάθηεο καο δίλεη ζηελ ππνγξαθή ηνπ έλα αθφκε ζηνηρείν. Σνπνζεηεί ηε ιέμε
Greco (=έιιελαο). Μαο δειψλεη πσο είλαη έιιελαο απφ ηελ Κέξθπξα. Απηφ
παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο καο δείρλεη κία αλάγθε απηνπξνζδηνξηζκνχ
απφ ηνλ ίδην. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο πξέπεη λα εμεηαζηεί κέζα απφ ην ελλνηνινγηθφ
πξίζκα ηεο επνρήο, ε νπνία είρε ζηξακκέλε ηε ζθέςε ηεο ζηνλ αξραηνειιεληθφ θαη
ξσκατθφ θφζκν. Ο Rugina φπσο έρεη απνδείμεη θαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν πηάην,

έρεη γλψζε ηεο ειιεληθήο θιαζηθήο παξάδνζεο. Μία γλψζε πνπ είλαη απφιπηα
ζπλπθαζκέλε κε ηελ νπκαληζηηθή παηδεία. Δπίζεο, γηα ηνλ Rugina θαη ην έξγν ηνπ
κπνξεί ε ιέμε Greco λα ιεηηνπξγνχζε θαη ζαλ κία εκπνξηθή ηαπηφηεηα πξνψζεζεο
ησλ έξγσλ ηνπ, κηαο θαη νη έιιελεο ηεο επνρήο εθείλεο είραλ κεγάιε δήηεζε ζηνπο
πλεπκαηηθνχο θαη θαιιηηερληθνχο θχθινπο. Ζ εκπνξηθή ηαπηφηεηα δελ πξέπεη λα
πξνμελεί εληχπσζε θαζψο ήηαλ κία ζπρλή πξαθηηθή. Δπί παξαδείγκαηη νη
κεηαιινηερλίηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Mosul, νη νπνίνη παξήγαγαλ αληηθείκελα έλζεηεο
ηερληθήο, ζπρλά ηνπνζεηνχζαλ παξφκνηνπο γεσγξαθηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. 104
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ηνπνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ
ηελ θαηαζθεπή ηνπ πηάηνπ. 105 Απηή ε πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα δηαζηαπξσζεί νχηε
λα ιεθζεί ζαλ δεδνκέλν, αιιά πξέπεη λα αλαθεξζεί γηα λα απνθηήζεη ν αλαγλψζηεο
κία ζπλνιηθή εηθφλα. Αλ βέβαηα θάηη ηέηνην επηβεβαησζεί κειινληηθά, ηφηε δελ είλαη
δηφινπ απίζαλν, ην πηάην λα ζηάιζεθε γηα δηαθφζκεζε ζε ρέξηα αξάβσλ θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ λα ηνπνζεηήζεθε ε ζθξαγίδα. Κάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε θαη ηελ
έξεπλα γηα ηνλ Rugina θαη ηε δξάζε ηνπ ζε άιιν επίπεδν.
ρεηηθά κε ηε δηαθφζκεζε παξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνίεζε γεσκεηξηθά arabesque
ζρήκαηα ζε παξάηαμε, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ κπξνζηηλνχ
κέξνπο. Φπιιψδεο δηαθφζκεζε απφ ην θέληξν έσο ην ρείινο ηνπ δίζθνπ. ην θέληξν
ζπλαληάκε έλα ζπξεφ ζε κνξθή αζπίδαο θαη γχξσ ηέζζεξα κεγάια θπθιηθά ζρήκαηα.
Ζ αζπίδα θέξεη δηαγψληα γξακκή. Γηάζπαξηα ππάξρνπλ ζρήκαηα ζε κνξθή ζηαπξνχ.
Παξνπζηάδεη απζηεξά αξαβηθά κνηίβα. Σν πίζσ κέξνο παξακέλεη ηειείσο θελφ ρσξίο
θαλέλαλ «ζηνιηζκφ». Φέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή.
Δδψ ν Rugina δελ επηρεηξεί θάηη παξφκνην νχηε κε ην πξψην νχηε κε ην δεχηεξν
πηάην. Γελ έρνπκε αθήγεζε, εηθνλνγξάθεζε, ραξηνγξάθεζε θα. Απνκαθξχλεηαη απφ
ην θεληξηθφ ζέκα, πνπ παξαηεξήζακε ζηα δχν πξνεγνχκελα πηάηα, δειαδή ηελ
παξνπζίαζε ηνπ λεζηνχ ηνπ θαη πεξηνξίδεηαη ζε έλα δηαθνζκεηηθφ ιεμηιφγην. Απηφο
ίζσο λα είλαη θαη ν ζθνπφο ηνπ πηάηνπ. Δηδηθφηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε πσο ζηηο
ραξάμεηο ηνπνζεηήζεθε αζήκη, έλα πνιχηηκν κέηαιιν, ηφηε κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε πσο ν παξαγγειηνδφρνο απνζθνπνχζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα
νηθηαθή ρξήζε πξνο επίδεημε πινχηνπ.
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Ballian Anna, «Three medieval Islamic brasses… οπ ςελ 116.
Bloom Jonathan M., Blair Sheila S. (edited), The Grove Encyclopedia of Islamic Art and
Architecture, vol. 1, Oxford University Press, 2009, p. 392.
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Γπζηπρψο ην πηάην απηφ δελ καο δίλεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηνλ Nicolo Rugina.
Βέβαηα, γηα αθφκε κία θνξά βιέπνπκε πσο είλαη έλαο εμαηξεηηθφο ραξάθηεο θαη κε
βαζηά γλψζε ηφζν ηεο βελεηφ-ζαξαηζέληθεο ηερλνηξνπίαο φζν θαη ηεο αξαβηθήο
δηαθφζκεζεο θαη ησλ κνηίβσλ ηεο.

Ο Δίςκοσ «τθσ πολιορκίασ τθσ Τφνιδασ»

Τπάξρεη κία ζχγρπζε κε έλα πηάην πνπ αλαθέξεηαη απφ ην Βξεηαληθφ Μνπζείν
θαη γηα ην νπνίν δειψλεηαη φηη παξνπζηάδεη ηελ πνιηνξθία ηεο Σχληδαο θαη πνπ
νξηζκέλνη πηζαλνινγνχλ φηη είλαη ηνπ Nicolo Rugina, ζηεξηδφκελνη ζε δχν βηληέηεο
ηεο εμσηεξηθήο δψλεο. Απηέο παξνπζηάδνπλ ε κελ κία ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο
επηζεκαίλνληαο LA CITA DE CORFU θαη ε άιιε έλα ηείρηζκα πνπ κνηάδεη πνιχ κε
ηελ πεξηνρή «Μνπξάγηα», φπσο κπνξεί λα εηδσζεί απφ ην λεζί Βίδν. Σν Βξεηαληθφ
κνπζείν πεξηγξάθνληαο,106 ζέηεη σο ρξνλνιφγεζή ηνπ ηα έηε κεηαμχ ηνπ 1540 –
1570. Σν πηάην είλαη αλππφγξαθν, θέξεη δηάκεηξν 35 εθαηνζηά, είλαη θηηαγκέλν απφ
νξείραιθν, έρεη ράξαμε θαη έλζεζε απφ αζήκη.
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Brass dish inlaid with silver wire and engraved with scenes illustrating a siege or battle between
Ottoman Turkish and Christian troops, probably The Siege of Tunis in 1535 by the Holy Roman
Emperor, Charles V. The surface of the dish is divided by bands of interlacing silver wire into petal-like
compartments which radiate from an engraved garland at the centre, containing the arms of Austria.
There are four concentric bands of ornament, 1 and 4 containing foliate ornament incorporating birds,
animals, mythical beasts and putti. Band 4 also includes on the rim four vignettes including a view of a
fortress, a naval battle, and a baker with bread on a tray on his head with a customer at a doorway.
Band 5 shows 5 scenes with Christian infantry, cannon and mounted soldiers, and four scenes showing
Janissaries, the Great Turk in procession, holding a sceptre, and another scene showing a mounted
pasha with a forked pennon as a standard, preceded by grooms with palms. A further scene shows a
Christian commander seated on an X-framed chair in a tent with a Turkish visitor. Inscribed. Date15401570. (http://www.britishmuseum.org)

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, δερφκαζηε ηελ παξαδνρή φηη είλαη ηα «Μνπξάγηα»
ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο. πσο ραξάζζεηαη ν ζρεδηαζκφο έρεη ηειεηψζεη ην ηείρηζκα
θαη ε πεξηνρή έρεη ππθλνθαηνηθεζεί, θαζφηη ζεηξά απφ ππθλά νηθήκαηα
«παξειαχλνπλ» κπξνζηά απφ ηα κάηηα καο.
Σν επφκελν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, εζηηάδεηαη ζην πφηε έγηλε ην πεξηκεηξηθφ
ηείρηζκα ηνπ εμσπνιίνπ;
Σνλ πεξηκεηξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ηείρνπο θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλέιαβε ν εθ
Πεξνχηδηαο αξρηηέθηνλαο Fernando Vitelli.107 Σνπ αλαηέζεθε λα θηηάμεη έλα ζρέδην,
ην νπνίν ζηάιζεθε ζηελ Βελεηία ην Γεθέκβξην ηνπ 1567 γηα έγθξηζε. Οη κεραληθνί
ηεο Βελεηίαο, πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ πξφζιεςε ελφο κε βελεηζηάλνπ γηα ην
κεγάιν απηφ έξγν, έθεξαλ αληίζεηεο γλψκεο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ
Vitelli.108 Ο Vitelli έθεξε ζηε Βελεηία ηειεηνπνηεκέλα ζρέδηα, κεηά απφ κηα
εθηεηακέλε θαη πνιχρξνλε αληαιιαγή απφςεσλ, ην 1577. Παξφιε ηελ αξγνπνξία θαη
ιφγσ ηεο κεγάιεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ίζρπε ζηε Βελεηία ηειηθά ν

Vitelli

αλαγθάζηεθε επί ελάκηζε έηνο (1577- 1578) λα επεμεξγαζηεί θαη πάιη ηα ζρέδηα θαη
λα ηα πξνζαξκφζεη ζε θάπνηεο ζθέςεηο ησλ βελεηζηάλσλ κεραληθψλ. Καη’ απηφ ηνλ
ηξφπν πέηπρε φκσο ηελ αξρηθή ηνπ πξφζεζε δει. λα ρηηζηεί ην λέν θξνχξην ζην ιφθν
ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. Παξάιιεια ζρεδηάζηεθε κηα κηθξή πξνέθηαζε πξνο ην ιφθν ηνπ
Αγίνπ Ησάλλε, γηα λα πξνζηαηεχεηαη ε πεξηνρή ησλ Καζηξάδσλ (Γαξίηζα),
απνξξίπηνληαο έηζη ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, πνπ ήζειε ηνλ πεξηκεηξηθφ ζρεδηαζκφ
λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξηνρή ησλ Καζηξάδσλ. Δπ’ απηνχ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε
φηη κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ Καζηξάδσλ απφ ηα ζρέδηα, πέηπρε θαη ηε ζρεηηθή
νηθνλνκία πνπ αλαγθάζηεθε λα θάλεη, θαζφηη ε βελεηηθή δηνίθεζε δηακαξηπξφηαλ γηα
ην κεγάιν θφζηνο ηνπ έξγνπ.109 Σειηθά ηα έξγα κάιινλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα
ζηε δεθαεηία ηνπ 1580.110
Απφ ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ αξρηηεθηφλσλ Savognano, Pallavicino θαη
Orsini πξνθχπηεη, φηη ν Savognano ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δελ απνθάζηδε
ηίπνηε θαη πξφηεηλε λα παξνπζηαζηεί ν Vitelli ζηελ βελεηηθή Γηνίθεζε. Γξάθεη:
«…Απηνί νη κεραληθνί ζαο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ θάζε ηη καχξν - άζπξν θαη δελ
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Viglino Micaela e Bruno Andrea (cura), Gli ingegneri military attivi nelle terre dei savoia e nel
piemonte orientale (XVI-XVIII secolo), Edifir, 2007, pp. 33
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Αυτόκι. ςελ.40
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Αυτόκι. ςελ.42

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηηο αξρέο γηα λα θάλνπλ πξαγκαηηθά ζρέδηα θαη λα αθήζνπλ ηα
ιφγηα. Γπξλνχλ κε κηα ππμίδα ζην ρέξη θαη ν έλαο θάλεη ηνπο άιινπο λα βιέπνπλ ηα
ιάζε ηνπο ή εάλ θάπνηνη ζρεδηάδνπλ έλα θαιφ ζρέδην…». Σν 1582 ν Savognano έθεξε
δχν καζεκαηηθνχο ηνλ Lorini θαη ηνλ Banhomo λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
αληηξξήζεηο επάλσ ζηα ζρέδηα γηα ην ηείρηζκα. Ζ Βελεηία δεηνχζε καδί κε ηνπο
Lorini θαη ηνλ Banhomo λα πάλε θαη δχν Γεληθνί Πξνβιεπηέο ψζηε νη δηαθνξεηηθέο
απηέο απφςεηο λα επηιπζνχλ γηα ην θέξδνο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο θαη ηεο ίδηαο. 111 Ζ
ελεηηθή γξαθεηνθξαηία απαηηνχζε δηαζηαπξνχκελνπο ειέγρνπο, ζπγθαηάζεζε ησλ
ππαιιήισλ νη νπνίνη είραλ άγλνηα ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνζέζεσλ ή ηνπηθήο γλψζεο.
Σν πξφβιεκα ηνπ ηεηρηζκνχ δελ κπνξνχζε λα ιπζεί κφλν κέζα απφ ηηο ζρέζεηο, ηα
ζρέδηα, ηηο απφςεηο θαη ηα μχιηλα κνληέια, αιιά κε ηελ επηηφπηα πξαγκαηηθφηεηα.
Φαίλεηαη φκσο, κηα θαη ε απφθαζε ήηαλ εηιεκκέλε, φηη νη πξνεξγαζίεο άξρηζαλ
απφ ην 1577 δηφηη ζηελ Πξεζβεία ηνπ 1577 νη Κεξθπξαίνη δηακαξηχξνληαη γηα ηελ
θαηεδάθηζε ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη αλαθέξνπλ «…εμ αηηίαο ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ
ηεηρίζκαηνο, πνπ άξρηζε ηψξα….»112 Δπίζεο είλαη γεγνλφο φηη θαηεδαθίζηεθαλ πάξα
πνιιά ζπίηηα γηα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά ζην ηείρηζκα. Γχν ήηαλ νη πεξηνρέο πνπ
έγηλαλ νη πεξηζζφηεξεο θαηεδαθίζεηο ζπηηηψλ, ησλ Καζηξάδσλ θαη ηεο πεξηνρήο
«Μνπξάγηα».113
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ην παξνπζηαδφκελν ηείρηζκα είλαη ηα «Μνπξάγηα», ζηα
νπνία, φπσο πξναλαθέξακε, έρνπλ θηηζηεί πνιπάξηζκα ζπίηηα θαη ε πεξηνρή είλαη
ππθλνθαηνηθεκέλε, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ην πηάην πξέπεη λα έρεη θηηαρηεί
ζίγνπξα κεηά ην 1577, αιιά κε ηελ επηπξφζζεηε πιεξνθνξία φηη ην 1632 ζηε παιηά
πφιε (εμσπφιη), ηα 93 ζπίηηα πνπ ππήξραλ δελ είραλ παξά 219-330 θαηνίθνπο
ζπλνιηθά.114, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 17ν αηψλα.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα, ζπγθξίλνληαο ηα πηάηα
ηνπ Rugina κε ην ελ ιφγσ, είλαη ην πξνζσπηθφ θαη αλαγλσξίζηκν χθνο ην νπνίν
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ραξαθηεξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Σν χθνο απνηειεί φρη κφλν ην αλαγλσξηζηηθφ
ζηνηρείν ηεο θαιιηηερληθήο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη θαηαμηψλεη ηνλ θαιιηηερληθφ
δεκηνπξγφ. Καη ζηα δχν πηάηα είλαη εκθαλήο ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ-θαιιηηέρλε λα
αλαπαξαζηήζεη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (δψα, άλζξσπνη θηι.). Έρνπκε
ινηπφλ λα ζπγθξίλνπκε ην χθνο ηνπ θαιιηηέρλε ηνπ πηάηνπ ηεο Σχληδαο κε ηα απηά
ηνπ Rugina. Ο δίζθνο ηεο Σχληδαο θέξεη πην ζπκκεηξηθέο, κεγαιφζσκεο αλζξψπηλεο
κνξθέο θαη κε πνιχ κεγάιε ηάμε ηνπνζεηεκέλεο. Ζ δηαθφζκεζε ηνπ γχξσ ρψξνπ
γίλεηαη κε θακππιφγξακκα θαη θνζκηθά γπκλά ζψκαηα, άζρεηα κε ην θεληξηθφ ηνπ
ζέκα θαη κε ζαθή επεξεαζκφ ηεο Αλαγελλεζηαθήο επνρήο. ηνλ Rugina νη κνξθέο
είλαη πην ειεχζεξεο, πην αθαηξεηηθέο θαη θαζφινπ ζηαηηθέο, ζρεδφλ ζθίηζα πνπ
επηθεληξψλνληαη ζηε δξάζε πνπ ζέιεη λα δείμεη θαη ην ζχλνιν ησλ βηληεηψλ ηνπ
ζπκπιεξψλνπλ ην νπζηαζηηθφ ζέκα. Ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν πηάην ηνπ, ε δηαθφζκεζε
είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ην πλεχκα ηνπ φινπ έξγνπ, παξνπζηάδνληαο, κε
ιεπηφηεηα, ηζηνξηθέο ή κπζηθέο παξαζηάζεηο, ψζηε ην θπξίσο ζέκα θαη ηα
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία λα απνηεινχλ κηα θαιιηηερληθή ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα.
Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη πνπζελά ην χθνο ηνπ ελφο, είλαη έζησ παξαπιήζην κε ηνπ
άιινπ, εηο ηξφπνλ ψζηε λα δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ.
Δθείλν ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβαίλεη, κηα θαη έρεη ζπκκεηνρή ζην φιν ζρέδην ε
Κέξθπξα θαη κάιηζηα ζε έλα άζρεην πξνο ηελ ηζηνξία ηεο γεγνλφο, δειαδή ηελ
πνιηνξθία ηεο Σχληδαο, είλαη ην ελ ιφγσ πηάην λα θαηαζθεπάζηεθε απφ θεξθπξαίν
θαιιηηέρλε, ελδερνκέλσο θαηά παξαγγειία ζε έλαλ καζεηή ηνπ Rugina θαη απηφο λα
ήηαλ ν δεκηνπξγφο ηνπ ππφ εμέηαζε πηάηνπ.
Μηα θαη αλαθεξφκαζηε ζην πηάην απηφ, ζα πξέπεη επ’ επθαηξία λα ζεκεηψζνπκε,
φηη νη ραξαγκέλεο παξαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ θακηά εηθφλα κάρεο ή πνιηνξθίαο,
παξά κφλν ηε ζπδήηεζε

πξνηάζεσλ κεηαμχ Οζσκαλνχ θαη πςειά ηζηάκελνπ

Ηζπαλνχ, κε ηα αληίζηνηρα ζηξαηεχκαηα ησλ δχν απηνθξαηνξηψλ παξαηεηαγκέλα ζε
δηάθνξεο βηληέηεο. Άμην πξνζνρήο είλαη ην ζηξάηεπκα ησλ γελίηζαξσλ.

Ηζηνξηθά ζεκεηψλνπκε φηη ε Ηζπαληθή Απηνθξαηνξία ιφγσ ησλ κεγάισλ
πνιεκηθψλ πεξηπεηεηψλ ζηηο νπνίεο εκπιαθεί (Αγγιία, Πνξηνγαιία, Οιιαλδία,
ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα θ.ιπ.), ην 1576 είρε θεξχμεη πηψρεπζε. Αληίζηνηρα ε
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία είρε θαη απηή νηθνλνκηθά εμνπζελσζεί ιφγσ ηνπ φηη είρε
αλνίμεη πνιεκηθά κέησπα κε Πεξζία θαη άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο. Μεγάιεο θαη
θαηαζηξνθηθέο λαπκαρίεο είραλ πξνεγεζεί κεηαμχ ησλ δχν απηνθξαηνξηψλ θαη είρε
θζάζεη πιένλ ε ψξα, ακθφηεξεο λα νδεγεζνχλ ζε κηα ζπκθσλία εηξήλεο. Ζ επηζπκία
απηή θαη ησλ δχν πιεπξψλ άξρηζε λα ζπδεηείηαη απφ ην 1576

κε εθαηέξσζελ

απεζηαικέλνπο θαη ηειηθά επεηεχρζε ε πνιππφζεηε εηξήλε ην 1577 θαη, ε νπνία
επηκεθχλζεθε κε ζπκθσλία ηνπ 1581 γηα άιια ηξία ρξφληα. Απηή πξνέβιεπε ηελ
παξαρψξεζε ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, πνπ θαηείρε ε Ηζπαλία,

ζηελ επνπηεία ησλ

Οζσκαλψλ θαη αληίζηνηρα λα εξεκήζεη ε Μεζφγεηνο Θάιαζζα απφ ηηο λαπκαρίεο πνπ
ηαιαηπψξεζαλ ακθφηεξνπο. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα κπνξνχζε ην ππφ εμέηαζε
πηάην λα έρεη θηηαρηεί.
πκπεξαζκαηηθά θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέζακε, ην πηάην απηφ δελ αλήθεη
ζηνλ Nicolo Rugina, δηφηη δελ έρεη ην θαιιηηερληθφ ηνπ χθνο, έγηλε πνιχ αξγφηεξα
απφ ηα πξνεγνχκελα ιφγσ ηεο πεξηκεηξηθήο ηείρηζεο θαη πηζαλφλ ν θαιιηηέρλεο λα
κελ βξίζθνληαλ ελ δσή.

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο δελ είλαη κφλν ε αλάιπζε ηεο ξνήο ησλ γεγνλφησλ, αιιά
κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ελφο επξχηεξνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ε παξνπζίαζε ελφο
θαιιηηέρλε, ν νπνίνο ήηαλ μεραζκέλνο απφ ηελ ηζηνξηθή «πέλα». πκπεξαζκαηηθά

είδακε ηηο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ 16νπ αη. ζηελ
Δπξψπε. Έπεηηα ην θέληξν βάξνπο κεηαηνπίζηεθε ζηελ νηθνλνκηθή, δηαλνεηηθή,
ινγνηερληθή θαη θαιιηηερληθή παξαγσγή ηεο Κέξθπξαο. Αλαδείρζεθε γηα αθφκε κία
θνξά ε αμία ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηνπ λεζηνχ, ην νπνίν παξφιν ηηο θαθνπρίεο πνπ
ππέζηε

ην ίδην θαη νη ζπκπαηξηψηεο καο, επηβίσζε. Δλ ζπλερεία ε έλζεηε

κεηαιινηερλία θαη ε βελεηφ-ζαξαηζέληθε ηέρλε παξνπζηάδνληαη θπξίσο ππφ ην
πξίζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ δπηηθνχ θαη αξαβηθνχ θφζκνπ θαη νη εηδνπνηνί
δηαθνξέο ηνπ ελφο απφ ηνπ άιινπ. Σν εηζαγσγηθφ θνκκάηη έγηλε γηα λα πεξάζνπκε
ζην θπξίσο ζέκα ηνπ βηβιίνπ, δειαδή ην Nicolo Rugina da Corfu. Αξρηθψο
παξαζέζακε βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έπεηηα αλαιχζακε ηα πηάηα ηνπ, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζην δεχηεξν πηάην, ην νπνίν ζεσξείηαη θαη ην πην αμηφινγν δείγκα ηεο
ηερληθήο ηνπ. Σέινο, αλαθεξζήθακε ζην δίζθν ηεο Σχληδαο κέζα απφ έλα
αλαζθεπαζηηθφ πιαίζην γηα λα απνδεηρζεί πσο ιαλζαζκέλα ρξεψλεηαη ε θαηαζθεπή
ηνπ ζηνλ θαιιηηέρλεο καο. Ο Nicolo κεηά απφ φια απηά, πιένλ, ζπγθαηαιέγεηαη
αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ άμησλ θεξθπξαίσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν «παίξλεη» ζέζε
κέζα ζηνπο άμηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Δπξψπεο.

