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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 
 
 
MARGARITA TELLENBACH 
Observations concerning the appearance of Byzantine elements in the late work of El Greco 
 
Since the beginning of research about Domenikos Theotokopoulos, discussion has been 
ongoing as to whether the painter belongs in the tradition of the accomplished icon painter or 
if he is to be considered mainly as an Italian mannerist. 

In his famous analysis of the Burial of the Count of Orgaz, the distinguished Austrian art 
historian Max Dvořák1 refers to influences of Italian mannerists in the late work of El Greco: 
from the corpses of Michelangelo to the use of the pale incarnate of Tintoretto. 

The evident interrelations between El Greco and Italian art in Rome and Venice in the 16th 
century cannot be denied. Furthermore, both traditions to which El Greco belongs, the 
Byzantine world of icons and the Italian Renaissance, can be found in his works from the time 
of his arrival in Spain onwards. 

A much broader insight into the master’s early work has been gained since the 1990s, 
thanks to important research conducted in Greece and beyond. We can now trace much better 
the artist’s origins and his Byzantine heritage, especially regarding his apprenticeship as an 
icon painter in the circle of the Cretan School of the 16th century. 

It seems as if in his last decades of life El Greco rediscovered the rich palette of expressions 
he had learned in his Cretan years. This assumption could be very important for the 
interpretation of El Greco's late work, also in view of his stylistic evolution: we can discover the 
different traditions amalgamated and transformed by El Greco until he developed his 
characteristic style. 

In this analysis, the painting The Burial of the Count of Orgaz will serve as an example for 
these observations. 

Domenikos Theotokopoulos painted the work in the years before 1568. It displays the 
burial of a Spanish nobleman and the ascension of his soul, in the presence of his 
contemporaries and the prodigious epiphanies of St. Stephen and St. Augustine. In the center 
of the painting, a fair-haired angel carries the light greyish soul of the count to heaven. There 
appears a Deesis, St. Mary and St. John the Baptist, functioning as intercessors while kneeling 
in front of Christ. He thrones above a legion of saints. 

The visualization of the deceased’s soul is a motif linking this late work to an early work by 
El Greco: the Koimesis icon, discovered in 1983 on the island of Syros. Research has revealed 
parallels between the two works regarding theme, composition and iconography. In the 
catalogue of the El Greco exhibition in Vienna 2001, Sylvia Ferino-Padgen identifies this motif 
as an element of the Greek imagery (“Bildwelt”) and briefly mentions the comparable display 
in the Syros icon of El Greco's early work2. Previously, Robert Byron and David Talbot Rice had 

                                                
1 Dvořák M., Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Munich 1924, 262. 
2 Ferino Padgen, Sylvia, “El Greco. Einleitende Bemerkungen zu Leben und Werk”, El Greco, exhibition catalogue, 
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compared the Burial of the Count of Orgaz with Koimesis images from the Palaeologean era 
and the Cretan School3. 

The following question will be pursued: Why does El Greco represent the motif of the soul 
in his late work? Could it be that in the Burial of the Count of Orgaz he reused Byzantine 
elements from the icon painting tradition he learned and applied successfully in Candia? Does 
El Greco present those iconographic and compositional elements in a transformed way in 
Toledo? Or is the recurrence to Byzantine iconography part of his reception of those motifs in 
Western Europe? In other words, could El Greco have seen this imagery in Italy or Spain of the 
Cinquecento? 

The motif of the soul can indeed be found in Western art as well, at least in the 
iconography of the Last Judgement or Hell, in pictorial programs of medieval architectural 
sculpture and in the context of the death of St. Mary, which reached the West through artistic 
influences from Byzantium. 

The origin of the representation of the soul lies in antique Greek iconography. In antiquity it 
was believed that the soul lived on as a spirit after death, and it was therefore personified in 
the imagery as a “psyche”. Psychai, sometimes misleadingly called “eidola”,4 were described in 
the literary traditions of Plato and Homer as restless shadows remaining close to the dead and 
their graves, depicted as reduced human figurines or abstract stick figures.5 

Examples can be found especially in Attic vase painting. Antiques such as these vases were 
part of the Renaissance collections in Byzantium as well as in Italy. Therefore, it is entirely 
possible that Byzantine icon painters were familiar with this antique soul iconography. 

In Byzantine imagery, the representation of the soul is closely linked to the motif and 
composition of the Dormitio of St. Mary. According to tradition, St. Mary is represented on her 
deathbed within the circle of the disciples and in the presence of Jesus. He takes her soul in 
the form of an infant wrapped in clothes and hands it to angels who accompany her soul to 
heaven. 

This motif exists in several variations. Sometimes the ascension and therefore the 
visualization of the soul is substituted by a medal carried by angels. We encounter this 
iconography from the extraordinary Chora Monastery in Constantinople to Serbia, from 
Palermo to Lublin, on ivory carved book covers of the Ottonian era in the 10th century, and 
triptychs in 18th century Lebanon. The Koimesis was also a popular icon motif in the Cretan 
School of the 15th and 16th century. 

This means that the representation of the soul in the context of the Koimesis is a standard 
motif within Byzantine iconography. It reached the West as early as Ottonian art, as a result of 
Byzantine influences. The Koimesis is subsequently to be observed in the Western medieval 
period in icons, architectural sculpture, illuminations, glass paintings, mosaics and altars. 

                                                                                                                                          
Vienna 2001, Milan 2001, [Ferino-Padgen, S. and Seipel, W., ed.], 33 and note 49. 
3 Byron R., Talbot-Rice D., The Birth of Western Painting. A History of Colour, Form and Iconography, London 1930, 
189, see plates 65, 67i, 67ii, 68. 
4 Maderna C., «Tod und Leben an attischen Grabern der klassischen Zeit», Thetis. Mannheimer Beitrage zur 
Klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, [Stupperich R. / Richter, H. A., ed.], 18 (2011), 
54ff. 
5 Op.cit., 54. 
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Nevertheless, the traditional iconography was mostly taken over in full and only transformed 
lightly in composition and style of representation. The motif of the angel carrying the soul up 
to heaven is rare, in Byzantium as well as in the Western hemisphere. Ottonian ivories made 
by Byzantine masters show an angel carrying the soul floating down on the left side, and flying 
upwards with the soul in his arm on the right side (e.g. the Worcester Koimesis). Another ivory 
displays two angels floating upwards, bearing the soul together (San Millan de la Cogolla 
monastery, Angels carrying the soul of St. Emiliano, 11th century). Furthermore, there are 
Byzantine examples of burials of saints which feature the same composition of angels carrying 
the soul in their arms. 

In the West I have not been able to find corresponding imagery. It seems as if only the 
traditional Koimesis motif has been passed on. In Gothic architectural sculpture 
representations of the soul do exist, e.g. in Strasbourg, Chartres, Laon and at churches of the 
Ile-de-France. Nevertheless, the angels never carry the soul in their arms. From the 14th to the 
16th century the motif of the soul is well represented in Western Europe (Germany, Spain, 
Netherlands) but in those cases the angels floating down do not appear. 

In Italy the Koimesis and soul motif is represented at prominent places, as for example in 
the mosaics of the 13th century in the churches dedicated to St. Mary in Rome (Santa Maria 
Maggiore, Santa Maria in Trastevere), from Duccio to Giotto in the 13th and 14th century up to 
Andrea Mantegna in the 15th. But either the angel or the soul were substituted for the 
medallion of St. Mary. 

In the 16th and 17th centuries the representation of the Dormitio continues to appear, but 
loses its popularity and is replaced by the coronation of St. Mary or her ascension. Even in the 
few existing examples, the event, which includes the visualization of her soul, is no longer a 
mystery. 

The focus lies rather on the human death of Mary, as depicted by the Flemish paintings of 
the 15th century. Examples for this evolution come from Caravaggio and Carlo Saraceni. In the 
case of Nicolas Poussin, angels are included in the picture, but the representation of the soul is 
lacking, just as in the works of his predecessors. 

The soul with an angel is intensively thematised in an isolated context by Guariento di Arpo 
in the 14th century, and can also be found in a totally different context in around 1628, in the 
work of Diego Velázquez, where it embodies the Christian soul next to the flagellated Christ. 

In view of this change of iconography in the West, the nearly contemporary visualization of 
the soul surprises us even more in the late work of El Greco, in the last third of the 16th 
century. The absence of representations identical with the motif of El Greco shows us that the 
Burial of the Count of Orgaz is a Byzantine pictorial motif, which he nevertheless transformed 
for this composition. Here, the totality of elements has been amalgamated. The pictorial 
theme of the Dormitio is transformed for the representation of the count’s death; Mary in the 
mandorla is accompanied by Christ and John the Baptist (and therefore transformed into a 
representation of Deesis); the Assumption of the soul is put in the center of the painting. 
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The center of the painting also shows the climax of the striking stylistic differences between 
the heavenly and earthly hemispheres: the ecstasy of the heavenly zone on the one hand, and 
the earthly bounded figural frieze with the accompanying saints on the other, are another hint 
to the treatment of these different traditions in the work of El Greco. 

Hence, several threads of Byzantine imagery are united here: the visualization and 
assumption of the soul, the Deesis as well as the compositional structure of the painting which 
corresponds to the early work of El Greco's Cretan years. 

It is evident that in the upper half of the painting The Burial of the Count of Orgaz, El Greco 
disconnects heavily from post-Byzantine and even from Italian vocabulary and style. He creates 
his own characteristic stylistic vocabulary, but at the same time quotes unambiguously 
Byzantine prototypes and his own early work as an icon painter in iconographic and 
compositional terms. 

Even though the observations of Max Dvořák and those of many other international and 
European art historians are absolutely valid, both of El Greco’s traditions - that of the 
Byzantine icon painter and that of the Italian mannerist - must be acknowledged. 
 
 
 
 
ΜARGARITA TELLENBACH 
Παρατηρήσεις για την παρουσία στοιχείων της βυζαντινής παράδοσης στο όψιμο έργο του 
Γκρέκο 
 
Έως σήμερα συνεχίζεται η συζήτηση που είχε ξεκινήσει από τις πρώτες κιόλας έρευνες γύρω 
από το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, για το κατά πόσον ο ζωγράφος υπήρξε ένας 
ολοκληρωμένος αγιογράφος της παράδοσης ή αν θα πρέπει να θεωρείται κυρίως 
εκπρόσωπος του ιταλικού μανιερισμού. 

Στην περίφημη ανάλυση της Ταφής του Κόμητος του Οργκάθ, ο διακεκριμένος Αυστριακός 
ιστορικός της τέχνης Max Dvořák1 αναφέρθηκε στις επιδράσεις του ιταλικού μανιερισμού στο 
ύστερο έργο του Γκρέκο: από τους νεκρούς του Michelangelo στον χλωμό Χριστό της 
Ενσάρκωσης του Tintoretto. 

Οι σχέσεις του έργου του Γκρέκο με την ιταλική τέχνη της Ρώμης και της Βενετίας του 16ου 
αιώνα είναι αδιαμφισβήτητες. Επιπλέον από τη στιγμή της άφιξής του στην Ισπανία κι εξής, 
στο έργο του μπορούν να ανιχνευθούν και οι δύο παραδόσεις στις οποίες ανήκει, ο κόσμος 
των βυζαντινών εικόνων και η Ιταλική Αναγέννηση.  

Από τη δεκαετία του 1990 κι έπειτα σημαντική υπήρξε η διεύρυνση των γνώσεών μας για 
το πρώιμο έργο του καταξιωμένου ζωγράφου χάρη στη σημαντική έρευνα που διεξήχθη 
κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην Ελλάδα. Μπορούμε τώρα να εντοπίσουμε με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις καταβολές του καλλιτέχνη και τη βυζαντινή κληρονομιά στο έργο του, ιδίως όσον 
αφορά τη μαθητεία του ως αγιογράφου εντός του κύκλου της Κρητικής Σχολής του 16ου 
αιώνα. 

                                                
1 Dvořák Max, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Μόναχο 1924, 262. 
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Φαίνεται πως στις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του ο Γκρέκο ξαναβρήκε την πλούσια 
παλέτα των εκφραστικών μέσων που του παρείχε η μαθητεία του στην κρητική περίοδο της 
ζωής του. Το συμπέρασμα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία σημαντική παράμετρο στην 
ερμηνεία του όψιμου έργου του, ενώ παράλληλα ενδιαφέρει και σε σχέση με τη μετεξέλιξη 
της τέχνης του από τεχνοτροπικής απόψεως: μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις διαφορετικές 
παραδόσεις όπως αυτές αφομοιώνονται και μεταμορφώνονται από τον Γκρέκο, φτάνοντας 
στη μετεξέλιξή τους στο προσωπικό και ιδιαίτερο δικό του ύφος. 

Στην παρούσα ανάλυση, θα χρησιμοποιήσουμε το έργο Η Ταφή του Κόμητος του Οργκάθ 
ως παράδειγμα για τις παραπάνω παρατηρήσεις. 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ζωγράφισε αυτό το έργο λίγα χρόνια πριν από το 1568. 
Παρουσιάζει την ταφή του Ισπανού ευγενούς και την ανάληψη της ψυχής του παρουσία 
σύγχρονών του αλλά και των αποκαλυπτικών μνημειακών μορφών του Αγίου Στεφάνου και 
του Αγίου Αυγουστίνου. Στο κέντρο της σύνθεσης ένας ξανθός άγγελος μεταφέρει την 
γκριζωπή ψυχή του κόμη στον ουρανό. Παρεμβάλλεται μία παράσταση Δέησης, καθώς η 
Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, λειτουργώντας ως μεσολαβητές, γονατίζουν μπροστά 
στον Χριστό. Εκείνος ένθρονος παρουσιάζεται πάνω από πολυπληθή χορεία Αγίων. 

Η αναπαράσταση της ψυχής του θανόντος αποτελεί ένα μοτίβο που συνδέει αυτό το 
ώριμο έργο με ένα πρωϊμότερο του Γκρέκο: την εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου, η οποία 
ανακαλύφθηκε το 1983 στη Σύρο. Η έρευνα έχει αποκαλύψει κοινά σημεία μεταξύ των δύο 
αυτών έργων, τόσο όσον αφορά το θέμα, όσο και τη σύνθεση και την εικονογραφία τους. Στον 
κατάλογο της έκθεσης του Γκρέκο (Βιέννη 2001), ο Perino Sylvia-Padgen συνέδεσε το 
συγκεκριμένο μοτίβο ταυτίζοντάς το με την ελληνική παράδοση του «κόσμου των εικόνων» 
("Bildwelt») και παρουσίασε εν συντομία τα στοιχεία σύγκλισης μεταξύ του έργου του 
Τολέδου και του πρώιμου έργου της Σύρου.2 Είχαν προηγηθεί ο Robert Byron και ο David 
Talbot Rice, οι οποίοι είχαν ήδη προβεί σε συγκρίσεις μεταξύ της Ταφής του Κόμητος του 
Οργκάθ με εικόνες της Κοίμησης της παλαιολόγειας περιόδου και της Κρητικής Σχολής.3 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα μας απασχολήσει το ερώτημα γιατί ο Γκρέκο επέλεξε να 
αναπαραστήσει το μοτίβο της ψυχής στην τελευταία περίοδο του έργου του; Οφείλεται άραγε 
στο ότι στην Ταφή του Κόμητος του Οργκάθ επέλεξε να χρησιμοποιήσει στοιχεία από τη 
βυζαντινή αγιογραφική παράδοση, τα οποία είχε μάθει και εφαρμόσει με επιτυχία στην 
Κάντια; Παρουσιάζει μεταποιημένα τα εικονογραφικά αυτά στοιχεία στη σύνθεση του 
Τολέδου; Και τέλος, μήπως η επαναφορά αυτή στη βυζαντινή εικονογραφία αποτελεί μέρος 
της πρόσληψης αντίστοιχων μοτίβων που απαντούν στην τέχνη της Δυτικής Ευρώπης; Με 
άλλα λόγια, θα μπορούσε να έχει δει ανάλογες παραστάσεις στην Ιταλία ή στην Ισπανία του 
16ου αιώνα; 

Απεικονίσεις της ψυχής απαντούν πράγματι και στη δυτική τέχνη, τουλάχιστον στην 
εικονογραφία της Δευτέρας Παρουσίας ή και της Κολάσεως όπως και στα προγράμματα 
γλυπτού διακόσμου της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά και σε παραστάσεις του θέματος 
της Κοίμησης της Θεοτόκου που έφτασαν στη Δύση μέσω της καλλιτεχνικής επιρροής του 
Βυζαντίου. 

                                                
2 Ferino Padgen S., «El Greco. Einleitende Bemerkungen zu Leben und Werk», κατ. έκθ. El Greco, Βιέννη-Μιλάνο 
2001, [Ferino-Padgen S, Seipel W., επιμ.], 33 σημ. 49. 
3 Byron R., Talbot Rice D., The Birth of Western Painting. A History of Colour, Form and Iconography, Λονδίνο 1930, 
189, εικ. 65, 67i, 67ii, 68. 
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Η προέλευση των αναπαραστάσεων αυτών βρίσκεται στην αρχαία ελληνική εικονογραφία. 
Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι η ψυχή συνέχιζε να ζει ως πνεύμα και μετά θάνατον και, 
επομένως απαντά σε παραστάσεις προσωποποιημένη ως «Ψυχή». Η Ψυχή, που μερικές 
φορές παραπλανητικά ονομάζεται επίσης και «είδωλο»4, όπως περιγράφεται στη φιλολογική 
παράδοση, στον Πλάτωνα και στον Όμηρο, παρουσιάζεται ως ανήσυχη σκιά που παραμένει 
κοντά στον νεκρό και τον τάφο του και απεικονίζεται ως φιγούρα σε σμίκρυνση ή ως 
αφηρημένο γραμμικό σκαρίφημα της ανθρώπινης φιγούρας.5 

Τέτοια παραδείγματα απαντούν κυρίως στην αττική αγγειογραφία και τέτοια αγγεία 
αποτελούσαν μέρος των αναγεννησιακών συλλογών στο Βυζάντιο, καθώς και στην Ιταλία. Ως 
εκ τούτου, είναι απολύτως πιθανό οι βυζαντινοί αγιογράφοι να ήταν εξοικειωμένοι με τις 
αρχαίες αυτές απεικονίσεις της ψυχής. 

Στη βυζαντινή εικονογραφία η αναπαράσταση της ψυχής συνδέεται στενά ως μοτίβο με τη 
σύνθεση της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σύμφωνα με τη βυζαντινή εικονογραφική παράδοση, η 
Θεοτόκος βρίσκεται στο νεκροκρέβατό της και αναπαρίσταται πλαισιωμένη από τον κύκλο 
των μαθητών με κυρίαρχη την παρουσία του Ιησού. Εκείνος παρουσιάζεται να παραλαμβάνει 
την ψυχή της, που έχει τη μορφή ενός φασκιωμένου βρέφους, και να την παραδίδει στους 
αγγέλους που θα την συνοδεύσουν στον παράδεισο. 

Αυτό το μοτίβο απαντά σε διάφορες παραλλαγές. Μερικές φορές η ανάληψη της ψυχής 
της Θεοτόκου και κατ’ επέκταση η απεικόνιση της ψυχής υποκαθίσταται από ένα μετάλλιο 
που κρατούν αγγελικές μορφές. Τη συγκεκριμένη εικονογραφία την συναντάμε ευρέως: από 
την εξαιρετική Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Σερβία, και από το Παλέρμο 
μέχρι το Λούμπλιν, στα ελεφαντοστέινα καλύμματα της οθωνικής περιόδου του 10ου αιώνα ή 
σε τρίπτυχα, και έως τον Λίβανο του 18ου αιώνα. Επίσης η Κοίμηση αποτέλεσε ένα 
διαδεδομένο θέμα φορητών εικόνων της Κρητικής Σχολής του 15ου και 16ου αιώνα. 

Αυτό σημαίνει ότι η απεικόνιση της ψυχής στο πλαίσιο της Κοίμησης είναι ένα 
χαρακτηριστικό μοτίβο της βυζαντινής εικονογραφικής παράδοσης. Έφθασε στη Δύση, όπως 
φαίνεται και στην οθωνική τέχνη του 10ου αιώνα ως αποτέλεσμα της βυζαντινής επίδρασης. 
Κατόπιν, την περίοδο του Μεσαίωνα, το θέμα της Κοίμησης απαντά σε εικόνες, αρχιτεκτονικά 
γλυπτά, σε εικονογραφημένα χειρόγραφα, σε βιτρό, ψηφιδωτά και σε ιερά ναών. Παρ’ όλα 
αυτά η παραδοσιακή εικονογραφία αντιγράφεται σχεδόν πιστά με ελαφρές μόνο 
διαφοροποιήσεις στη σύνθεση και στο ύφος της παράστασης. Το μοτίβο του αγγέλου που 
μεταφέρει την ψυχή στην ουράνια σφαίρα σπανίζει στο Βυζάντιο, όπως σπανίζει και στη 
Δύση. Σε ελεφαντοστέινα ανάγλυφα της οθωνικής περιόδου φιλοτεχνημένα από βυζαντινούς 
τεχνίτες θα δούμε να παριστάνεται ο άγγελος που φέρει την ψυχή να ίπταται προς τα κάτω 
από την αριστερή πλευρά και στη δεξιά πλευρά να υψώνεται κρατώντας την ψυχή (π.χ. στην 
Κοίμηση του Worcester). Σε μια άλλη παράσταση απεικονίζονται δύο άγγελοι, οι οποίοι 
πετούν κρατώντας και οι δύο μαζί την ψυχή (μοναστήρι San Millán de la Cogolla, όπου οι 
άγγελοι μεταφέρουν την ψυχή του Αγίου Αιμιλιανού, 11ος αιώνας). Επιπλέον υπάρχουν 
παραδείγματα παραστάσεων της Ταφής Αγίων της βυζαντινής περιόδου με την ίδια σύνθεση 
των αγγέλων να μεταφέρουν την ψυχή στα χέρια τους. 

                                                
4 Maderna C., «Tod und Leben an attischen Grabern der klassischen Zeit», Thetis. Mannheimer Beitrage zur 
Klassischen Archaeologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, [Stupperich R., Richter, H. A., επιμ.], 18 (2011), 
54 κ.ε. 
5 Ό.π., 54. 
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Στη Δύση δεν έχω βρει αντίστοιχες παραστάσεις. Μοιάζει σαν να υιοθετήθηκε μόνο το 
παραδοσιακό μοτίβο της Κοίμησης. Στη Γοτθική αρχιτεκτονική στον γλυπτό διάκοσμο 
απαντούν παραστάσεις της ψυχής, π.χ. στο Στρασβούργο, τη Σαρτρ, τη Λαν και στις εκκλησίες 
του Ile-de-France. Παρ’ όλα αυτά, σε αυτές τις απεικονίσεις οι άγγελοι δεν απαντούν ποτέ 
κρατώντας την ψυχή στα χέρια τους. Από τον 14ο έως τον 16ο αιώνα το μοτίβο της ψυχής 
απαντά συχνά στη Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Ισπανία, Κάτω Χώρες), αλλά στις περιπτώσεις 
αυτές δεν απεικονίζονται οι άγγελοι που τους είδαμε να πετούν προς τα κάτω. 

Στην Ιταλία, η Κοίμηση και το μοτίβο της ψυχής αναπαριστώνται σε προβεβλημένες θέσεις, 
όπως για παράδειγμα στα ψηφιδωτά του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρώμης που είναι 
αφιερωμένες στην Παναγία (Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Trastevere), και σε έργα 
φιλοτεχνημένα από τον Duccio και τον Giotto τον 13ο και 14ο αιώνα, μέχρι τον Andrea 
Mantegna τον 15ο αιώνα. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές είτε ο άγγελος είτε η ψυχή 
αντικαθίστανται από την παράσταση του Μεταλλίου της Παναγίας. 

Τον 16ο και τον 17ο αιώνα το θέμα της Κοίμησης, αν και συνεχίζει να απαντά σε 
παραστάσεις, ωστόσο φαίνεται να χάνει τη δημοτικότητά του και να αντικαθίσταται από τη 
Στέψη της Παναγίας ή την Ανάληψή της. Στα ελάχιστα πλέον παραδείγματα της παράστασης 
της Κοίμησης αυτής της περιόδου, αν και περιλαμβάνεται η απεικόνιση της ψυχής της, έχει 
όμως πάψει να παρουσιάζεται ως Μυστήριο. 

Όπως φαίνεται στις παραστάσεις στα φλαμανδικά έργα ζωγραφικής του 15ου αιώνα, τώρα 
το ενδιαφέρον εστιάζεται μάλλον στην ανθρώπινη διάσταση του θανάτου της Θεοτόκου. 
Παραδείγματα αυτής της μετεξέλιξης απαντούν στο έργο του Caravaggio και του Carlo 
Saraceni. Στην περίπτωση έργων όπως του Nicolas Poussin, οι άγγελοι περιλαμβάνονται μεν 
στη σύνθεση, αλλά η αναπαράσταση της ψυχής λείπει, ακριβώς όπως λείπει και από τα έργα 
των προγενέστερών του καλλιτεχνών. 

Το θέμα της ψυχής που την φέρει αγγελική μορφή ως αυτοτελής παράσταση απασχόλησε 
επίμονα τον Guariento d’Arpo τον 14ο αιώνα ενώ απαντά επίσης, σε απολύτως διαφορετικό 
πλαίσιο όμως, γύρω στα 1628 στο έργο του Diego Velázquez, όπου απεικονίζεται η 
χριστιανική ψυχή δίπλα στον Χριστό της Μαστίγωσης. 

Εν όψει αυτής της αλλαγής που συμβαίνει στην εικονογραφία της Δύσης, μας εκπλήσσει 
ακόμη περισσότερο η σχεδόν σύγχρονή τους απεικόνιση της ψυχής στο όψιμο έργο του 
Γκρέκο κατά το τελευταίο τρίτο του 16ου αιώνα. Η απουσία των παραστάσεων της ψυχής, ως 
έχει στην παράσταση της Ταφής του Κόμητος του Οργκάθ, καταδεικνύει ότι ο Γκρέκο 
χρησιμοποίησε μεν το βυζαντινό εικονογραφικό μοτίβο, αλλά μεταποιώντας το στη σύνθεσή 
του. Εδώ τα επιμέρους στοιχεία του θέματος, έχουν ενοποιηθεί. Το εικονογραφικό θέμα της 
Κοίμησης της Θεοτόκου έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της παράστασης του θανάτου του 
Κόμητος του Οργκάθ. Η Παναγία εν δόξη συνοδεύεται από τον Χριστό και τον Ιωάννη τον 
Βαπτιστή και έτσι μετατρέπεται σε παράσταση της Δέησης. Η ανάληψη της ψυχής 
τοποθετείται στο κέντρο της σύνθεσης. 
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Στο κέντρο του έργου βρίσκεται όμως και η κορύφωση της διαφοροποίησης και από 
τεχνοτροπικής απόψεως μεταξύ της γήινης και της ουράνιας σφαίρας: εκστατική και 
αποκαλυπτική η ουράνια σφαίρα από τη μια, το γήινο επίπεδο οριοθετημένο σε ζωφόρο με 
τους αγίους από την άλλη, αποτελούν μία ακόμη ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο ο Γκρέκο 
αντιμετώπισε τις δύο διαφορετικές παραδόσεις. 

Φαίνεται, συνεπώς, να είναι αρκετά τα νήματα που ενώνουν τελικά το έργο αυτό με την 
εικονογραφική παράδοση των βυζαντινών εικόνων: η απεικόνιση της ψυχής και της 
Ανάληψής της, η Δέηση καθώς και η όλη δομή της σύνθεσης που αντιστοιχεί στο πρώιμο έργο 
της κρητικής περιόδου του Γκρέκο.  

Στο άνω τμήμα του έργου Η Ταφή του Κόμητος του Οργκάθ είναι εμφανές ότι ο Γκρέκο 
διαρρηγνύει σε μεγάλο βαθμό τους δεσμούς του με τη μεταβυζαντινή παράδοση και ακόμη 
και με την ιταλική εικαστική γλώσσα και ύφος. Δημιουργεί το δικό του χαρακτηριστικό 
μορφολογικό λεξιλόγιο, αλλά την ίδια στιγμή υιοθετεί αταλάντευτα τα βυζαντινά πρότυπα 
επιστρέφοντας στο ίδιο το δικό του πρώιμο έργο για την εικονογραφική και τη συνθετική 
πραγμάτευση. 

Παρά το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις του Max Dvořák και πολλών άλλων ιστορικών τέχνης 
είναι απολύτως έγκυρες, θα πρέπει εντούτοις να αναγνωριστούν στο έργο του Γκρέκο και οι 
δύο παραδόσεις: και της βυζαντινής τέχνης και του ιταλικού μανιερισμού. 
 
 
 
 
JAN ZACHARIAS 
The image of Christ between East and West. The case of El Greco 
 
There can be no doubt that El Greco’s art is closely connected to structures and concepts 
known and used by icon painters.1 From his comments on the margins of books in his library, 
we know that he appreciated icon painting.2 Nevertheless, it remains difficult to precisely 
indicate which specific elements in his compositions are actually of Byzantine, post-Byzantine 
or generally Eastern origin. I shall attempt to address these elements in his depiction of Christ 
the Saviour.3 

El Greco’s Christ the Saviour seems to be one of his most exceptional works, where 
Byzantine and Western elements seem to be combined in an uncommon unity. We could say 
that El Greco’s Saviour is reminiscent of the Byzantine composition of God Pantocrator, as 
depicted in the vaults of Byzantine churches. 

                                                
1 David Davies, “The Byzantine legacy in the art of El Greco”. Lydie Hadermann-Misguich, “Permanence d´une 
tradition byzantine dans l´oeuvre du Greco”. Stella Papadaki-Oekland, “El Greco´s Byzantinism. A Re-evaluation”. 

Nicos Hadjinicolaou (ed.), El Greco of Crete. Proceedings of the international symposium held on the occasion of the 
450th Anniversary of the artist´s birth (Iraklion, 1-5 September, 1990), Iraklion 1995. 
2 Nicos Hadjinicolaou, “La defensa del arte bizantino por El Greco: Notas sobre una paradoja”, Archivo espanol del 
arte, LXXXI, 323 Julio-Septiembre 2008, 222.  
3 El Greco painted Christ the Saviour five times. Harold Wethey, El Greco and his school, vol. II, Princeton 1962, num. 
cat. 113, 114, 160, 173, 186. 



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ / SUMMARIES 17 
 ................................................................................................................................................................................  

Rudolf Wittkower has pointed out that El Greco was not innovative in his compositions and 
that he often reused the same compositions if he found them suitable.4 In his depictions of the 
Saviour we do indeed find that he actually used the same composition, the same colours and 
even the same facial features in all his depictions. This repeated use of a composition was in 
harmony to the way Byzantine artists worked. 

In the representations of Christ’s facial features, the basic concept may be found in the 
Byzantine canon as described in The Painter’s Manual of Mount Athos. Nevertheless, we have 
to add that Greco used the Byzantine canon only when painting Christ’s features, but did not 
abide to it when painting the body of Christ, nor did he use it when painting other 
compositions. He did not of course adopt it in his secular portraits.  

El Greco seems to have used a similar composition for painting Christ in his various versions 
of the compositions of Christ Carrying the Cross. However, this work differs from The Saviour in 
several ways. First of all, the eyes of Christ are not directed towards the viewer but gaze 
upwards towards the sky. They indicate that Christ’s journey on earth has not yet finished. The 
gaze5 hereby addresses a teleological significance also providing a temporal dimension 
connected to the figure of Christ, a dimension that would be inacceptable for a depiction of 
the Saviour, as he resides in eternity.6  

In its strict frontality, the facial features of the Saviour differ from the features of Christ in 
Christ Carrying the Cross. In the latter Christ’s face is turned slightly upward, while the face of 
The Saviour looks down directly to the viewer. There is a reason for this. In Byzantine, post-
Byzantine, old Russian and often in Western Medieval art, Christ’s face is often depicted en 
face. The profile view was reserved for either secondary figures or figures playing a negative 
role in the narrative. As Meyer Schapiro has pointed out: “In older art, the frontal form is the 
more pronounced as a vehicle of the sacred or transcendental” and “the duality of the frontal 
and profile can signify the distinction between good and evil, the sacred and the less sacred of 
profane (…).”7 El Greco’s depiction of The Saviour adheres to this very convention. The 
preservation of the semiotics of the frontal depiction, in keeping with Byzantine tradition, 
becomes even more noticeable when Christ’s head and face are compared to the Apostolado 
series, where each Apostle is depicted with his head turned in a different direction.8  

The depiction of Christ’s facial features was an important issue in icon painting. The key 
aspect addressed in Byzantine representations of the facial features of Christ was to retain the 
individual characteristics of a human rendering of the face, called лицо by P. Florenskij, while 
uniting it with the divine nature of Christ. It is His divinity that is seen shining through His face, 
lighting it up and transforming it into the face of God – лико, (ειδος in Greek).9 El Greco 

                                                
4 “El Greco was not much interested in ‘invenzione’ for its own sake. He repeated, or almost repeated, compositions, 
figures and attitudes sometimes over a period of ten, twenty, thirty or even forty years”. Rudolf Wittkower, “El 
Greco’s language of gesture”, in, idem, Allegories and the migration of symbols, London 1977, 148. 
5 For the theory of the gaze, see Norman Bryson, Vision and painting. The logic of the gaze, London 1987. 
6 A very accurate note: “through El Greco’s genius a narrative subject has been transformed into a devotional one 
much favored by the Spanish of the Counter Reformation.” Wethey (see note 3), 37.  
7 Meyer Schapiro, Words and Picture, on the literal and symbolic in the illustrations of the text, 1973, 41-43.  
8 In this sense, the composition of Apostolado resembles the composition of an iconostasis, more precisely its fourth 
row with the Pantocrator in the middle. 
9 Павел Флоренский, Иконостас, in, idem, Избранные труды по искусству. Мoscow, 1996, 90. 
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showed little interest in the particular features of Christ’s face, and rather looked for the inner 
form of Christ’s character, as it did his Byzantine predecessors.10 

The entire face of the Saviour glows with light, which doesn’t seem to come from a natural 
source, but seems to emanate from the face of the Saviour itself. El Greco refers back to the 
long-standing Byzantine and post-Byzantine tradition of God’s names. Christ is given various 
names and titles in the Bible, emphasizing His divine or human nature.11 One of His names is 
Light of the world: “I am the Light of the world; he who follows Me will not walk in the 
darkness, but will have the Light of life.” (John, 8:12) The concept of Christ as “the light of the 
world” was indeed well known in Byzantine art.  

The supernatural inner glow of El Greco´s Christ the Saviour distinguishes him from Christ 
the Saviour by say, Titian or Tintoretto, where His face is illuminated by an external source, 
and which in turn implies a completely different handling of the overall structure of the 
composition. According to the Byzantine theory of depiction, shadow could not be 
represented, since it was considered an impossibility, a non-being.12 In the Neoplatonic theory 
of the emanation of light, which strongly influenced Byzantine thought and consequently the 
Byzantine treatment of its depiction, light is gradually transferred lower and lower in the 
heavenly hierarchy. In the end, light is seen emanating in all things. This is the underlying 
philosophical reason why Byzantine and post-Byzantine art almost completely lacks shadow. 
On the other hand, however, shadow is present in El Greco’s depiction of Christ. It covers the 
left side of His neck. This proves El Greco’s ability to use and combine different strategies of 
depiction to reach the most suitable result. 

The dark background of the painting is also of Western origin. It has its place in the 
composition: Only when seen against such a background does Christ’s face shine emphatically, 
thus becoming in effect “the light of the world”. 

The gloriole in the shape of a rhomboid indicates influences from both the Western and the 
Eastern traditions. El Greco’s paintings from his Italian period show a gloriole that has its 
origins in the work of Giovanni Bellini. However, the gloriole as depicted in The Saviour and 
The Carrying of the Cross is more reminiscent of a rhombus. This shape appears in Byzantine 
and post-Byzantine art above the head of Sophia, God’s Wisdom, or forms an energy-filled 
space around Christ – the so called glory (Сила in Russian) – and is an iconographic motif 
commonly found in compositions of Saviour in the Glory (Спас в Силах). It seems that El Greco 
used this specific form. He set the rhomboid shape on the Western gloriole and thereby 
created a peculiar synthesis of the Byzantine rhombus shaped gloriole giving it its Western 
function as a mere symbol of divinity.13 

                                                
10 For the reception of Greekness in El Greco see Hadjinicolau 2008 (note 2).  
11 О. С. Попова, Образ Христа в византийском и русском искусстве V-XIV веков, in, О.С. Попова, Прблемы 
византийского искусства, мозаики, фрески, иконы, Моscow 2006, 66. 
12 Флоренский (see note 9), 166.  
13 The gloriole had a different significance in the semiotics of icons than it did in the West. In icon painting, it is 
necessary to read the gloriole as a symbol of God’s light, a symbol of the face of God or of a saint, and it surrounds 
his head only because it was impossible to have God’s light (golden colour) directly illuminate the saint’s face, as it 
would cover it. Thus, the gloriole should not be understood as an energy field surrounding saints or as a golden halo 
placed behind their heads. Борис А. Успе́нский, Семиотика иконы, in, idem, Семиотика искусства, Moscow, 
1996, p. 269. 
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Another point of interest is the use of the thin strokes of white colour that illuminate 
Christ’s robe. Their position and direction cannot be explained by a logical natural source of 
illumination, but its origin may be found in Byzantine and post-Byzantine art, where these 
white (or golden) strokes, called пробела or оживка (literally translated as “bringing to the 
life”), symbolise the rays of God’s divine light and follow the edges of folds on the cloth.14 Just 
as in icon-painting, here too, Christ’s garment does not follow the outline or volume of His 
body.15 Indeed, in his late period El Greco used drapery as a vehicle of expression. Extremely 
twisted drapery enabled him to bring into the painting an aspect of spirituality, which was later 
interpreted as mysticism.  

The sphere, a general symbol of the world, which Christ is seen holding in his left hand in an 
unusually possessive manner16 (expressing Christ’s rule over the world), also belongs to the 
general framework of Western iconography. The gesture of blessing in the Catholic Church 
rite, which he makes traditionally with His right hand, is also of Western origin. 

The distinction between left and right hand plays a key role in icon-painting.17 The ‘divine’ 
icon is painted as if from God’s point of view. His left hand determines the left side and vice 
versa. In the semiotics of icon-painting, the left side symbolises the profane, the human or the 
diabolic (depending on the context), while the right side symbolises the divine, the heavenly, 
or simply the “good”. Thus, Christ holds the sphere – the symbol of the world – in his left hand 
and gives his blessing with his right hand.18 

This symbolism could also be read into compositions where the face of God is represented 
as divided into two parts. The left part represents Christ’s human nature, while the right part 
represents His divinity. We can observe the same principle being retained in El Greco’s The 
Saviour. Christ’s right eye is the eye of God, maybe even that of a judge, perfectly rounded and 
different from the left eye, which is full of mercy, reminding us that Christ is also a human 
being.  

El Greco used the principles of icon painting and Byzantine iconography, but his Saviour is 
not an icon. Reference to divinity with God is essential to an icon, whereas El Greco had to 
abide by the rules set by the Council of Trent.19 

The Saviour thus needs to be understood as a painting that generally respects the decrees 
of the Council of Trent, and this is why El Greco’s creations are not icons showing the real 
presence of God, but only painted representations, or pictures. 

 

                                                
14 Egon Sendler, L'icône, image de l'invisible, (Czech translation), Prague 2011, p. 224. 
15 Papadaki-Oekland (see note 1), p. 420. 
16 This gesture seems to indicate that Christ is Saviour and Pantocrator at the same time. 
17 Борис А. Успе́нский, Правое и левое в иконописном изображении, in, idem, Семиотика искусства, Moscow, 
1996, pp. 297-303. 
18 For more about the left and the right in El Greco see Avigdor Poseq, El Greco’s "Annunciations" from the right and 
the left, in, Source: Notes in the History of Art, Vol. 19, No. 4 (Summer 2000), pp. 18-28. 
19 El Greco was familiar with the Canons and Decrees of Council of Trent; he had a translation of them in his library. 
Fernando Marías, Augustin Bustamente, Las ideas artisticas de El Greco, Madrid 1981, p. 221. 
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JAN ZACHARIAS 
H εικόνα του Χριστού μεταξύ ανατολής και δύσης. Η περίπτωση του Γκρέκο 
 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το έργο του Γκρέκο ήταν στενά συνδεδεμένο με τις δομές 
και τις αντιλήψεις που ήταν οικείες στους αγιογράφους.1 Από τα σχόλιά του στα περιθώρια 
των βιβλίων της βιβλιοθήκης του, γνωρίζουμε, πόσο εκτιμούσε την αγιογραφία.2 Παρ’ όλα 
αυτά δεν είναι απλό να εντοπίσει κανείς ακριβώς ποια συγκεκριμένα στοιχεία έχουν 
βυζαντινή, μεταβυζαντινή ή εν γένει ανατολική προέλευση. Θα επιχειρήσω να εξετάσω αυτά 
τα στοιχεία στο έργο του Γκρέκο Ο Σωτήρ Χριστός.3 

Το συγκεκριμένο έργο του Γκρέκο φαίνεται να είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα του, 
όπου τα βυζαντινά και τα δυτικά στοιχεία βρίσκονται ενοποιημένα. Μπορούμε να πούμε, όχι 
χωρίς κάποια αβεβαιότητα ωστόσο, ότι η παράσταση έχει τις ρίζες της στον βυζαντινό τύπο 
του Θεού Παντοκράτορα όπως απαντά στους θόλους των ναών. 

Ο Rudolf Wittkower είχε σημειώσει ότι ο Γκρέκο δεν έκανε καινοτόμες επιλογές στις 
συνθέσεις του και συχνά επαναλάμβανε τις ίδιες, αν τις θεωρούσε κατάλληλες για αυτό που 
ήθελε να αποδώσει.4 Έτσι, την ίδια σύνθεση αλλά και τα ίδια χρώματα και τα ίδια 
χαρακτηριστικά προσώπου που βλέπουμε στον Σωτήρα θα τα βρούμε ξανά σε όλες τις 
απεικονίσεις του Χριστού. Η πρακτική αυτή είναι ασφαλώς εναρμονισμένη με την πρακτική 
των αγιογράφων της βυζαντινής τέχνης. Αλλά και η βασική ιδέα των χαρακτηριστικών του 
προσώπου του Χριστού προέρχεται από τον βυζαντινό κανόνα, όπως περιγράφεται και στην 
Ερμηνεία της ζωγραφικής του Διονύσιου εκ Φουρνά. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε 
ότι ο Γκρέκο φαίνεται πως χρησιμοποίησε τον βυζαντινό κανόνα μόνο όταν ζωγράφιζε το 
πρόσωπο του Χριστού, αλλά δεν φαίνεται να τον ακολούθησε στην απόδοση του σώματος 
ούτε σε αυτό ούτε σε άλλα έργα του και φυσικά ποτέ στα κοσμικά πορτρέτα του. 

Παρόμοια με του Σωτήρα είναι τα χαρακτηριστικά του Χριστού στη σύνθεση Ο Χριστός 
αίρων το Σταυρό (Πορεία προς τον Γολγοθά), θέμα που το ζωγράφισε αρκετές φορές. Ωστόσο, 
το έργο αυτό διαφέρει από τον Σωτήρα με πολλούς τρόπους. Πρώτον, τα μάτια του Χριστού 
δεν κοιτούν προς την κατεύθυνση του θεατή αλλά στρέφονται προς τα πάνω, προς τον 
ουρανό, τονίζοντας έτσι ότι η ζωή του Χριστού επί γης δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της. 
Το βλέμμα Του5 προσδίδει επίσης εσχατολογική σημασία στη παράσταση ενώ προσδιορίζει 
και χρονικά τη στιγμή της αφήγησης, διάσταση η οποία δεν ήταν όμως αποδεκτή για την 
«ιερή» απεικόνιση του Σωτήρος και της αιωνιότητας που Εκείνος αντιπροσωπεύει.6 

                                                
1 David Davies «The Byzantine legacy in the art of El Greco», Lydie Hadermann-Misguich, «Permanence d´une 
tradition byzantine dans l´oeuvre du Greco», Stella Papadaki-Oekland, «El Greco´s „Byzantinism“. A Reevaluation», 
στο El Greco of Crete. Proceedings of the international symposium held on the occasion of the 450th Anniversary of 
the artist´s birth, Iraklion, 1-5 September, 1990, Ηράκλειο 1995 Nicos Hadjinicolaou (ed.).  
2 Nicos Hadjinicolaou, «La defensa del arte bizantino por El Greco: Notas sobre una paradoja», Archivo espanol del 
arte, LXXXI, 323 Julio-Septiembre 2008, 222.  
3Πέντε είναι τα γνωστά έργα του Γκρέκο με το θέμα αυτό, βλ. Harold Wethey, El Greco and his school, vol. II, 
Πρίνστον 1962 (αρ. cat. 113, 114, 160, 173, 186). 
4 “El Greco was not much interested in ‘invenzione’ for its own sake. He repeated, or almost repeated, compositions, 
figures and attitudes sometimes over a period of ten, twenty, thirty or even forty years.“ Rudolf Wittkower, «El 
Greco´s language of gesture», ό.π., και του ίδιου, Allegories and the Migration of Symbols, Λονδίνο 1977, 148. 
5 Βλ. σχετικά Norman Bryson, Vision and painting. The logic of the gaze, Λονδίνο 1987. 
6 Μία ορθή επισήμανση: “through El Greco´s genius a narrative subject has been transformed into a devotional one 
much favored by the Spanish of the Counter Reformation.” Βλ. Wethey, ό.π., σ. 37. 
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Το πρόσωπο του Σωτήρος με την αυστηρή του μετωπικότητα διαφέρει από το πρόσωπο 
του Χριστού που φέρει τον Σταυρό. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρόσωπο του Χριστού 
στρέφεται ελαφρώς προς τα επάνω, ενώ το πρόσωπο του Σωτήρος κοιτάζει προς τα κάτω, 
απευθείας προς τον θεατή. Τούτο δεν είναι χωρίς σημασία. Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή, 
συχνά και στην παλαιότερη ρωσική, αλλά και στη δυτική τέχνη του μεσαίωνα, το πρόσωπο 
του Χριστού απεικονίζεται μετωπικό. Το προφίλ προορίζεται για τις δευτερεύουσες μορφές 
μιας σύνθεσης ή για μορφές που παίζουν αρνητικό ρόλο στην αφήγηση. Όπως τόνιζε ο Meyer 
Schapiro: «Στην παλαιότερη τέχνη, η μετωπικότητα προσφερόταν ως όχημα του ιερού ή του 
υπερβατικού στοιχείου» και «η διάκριση μεταξύ του μετωπικού και του προφίλ μπορεί να 
υποδηλώνει τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και το κακό, το ιερό και το λιγότερο ιερό, το 
κοσμικό (...)».7 Ο τρόπος που απεικόνισε ο Γκρέκο τον Σωτήρα, αντανακλά τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Η διατήρηση της σημειολογίας του μετωπικού στη βυζαντινή παράδοση γίνεται 
ακόμα περισσότερο αισθητή αν συγκρίνουμε το πρόσωπο και το κεφάλι του Χριστού με 
εκείνα της σειράς των Αποστολικών, όπου ο κάθε Απόστολος απεικονίζεται με το κεφάλι του 
στραμμένο σε διαφορετική κατεύθυνση.8 

Η απεικόνιση του προσώπου του Χριστού ήταν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη 
βυζαντινή αγιογραφία: Έπρεπε να συνενώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπινου 
προσώπου ως έχουν στην καθημερινή ζωή (που ονομάζεται лицо από τον P. Florenskij) με τη 
θεία φύση του Χριστού. Είναι η θεϊκή υπόσταση που κάνει το πρόσωπο να ακτινοβολεί εκ των 
έσω, που το φωτίζει και το μετατρέπει σε πρόσωπο του Θεού (лико, ή είδος στα ελληνικά).9 
Στα έργα του ο Γκρέκο δεν φαίνεται να ενδιαφέρθηκε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
προσώπου του Χριστού αλλά αντίθετα φαίνεται πως τον απασχόλησαν η εσωτερική μορφή 
της θεϊκής του υπόστασης, όπως ακριβώς απασχολούσε και τους βυζαντινούς προκατόχους 
του.10 

Ολόκληρο το πρόσωπο του Σωτήρος είναι γεμάτο φως το οποίο δεν φαίνεται να 
προέρχεται από κάποια φυσική πηγή αλλά μοιάζει να εκπέμπεται από το ίδιο. Ο Γκρέκο ίσως 
να κάνει εδώ μια αναφορά στην παράδοση των ονομάτων του Χριστού στις Γραφές που 
τόνιζαν άλλοτε τη θεία και άλλοτε την ανθρώπινή Του Φύση.11 «Εγώ ειμί το φως του κόσμου· 
ο ακολουθών εμοὶ ου μη περιπατήσῃ εν τη σκοτίᾳ, αλλ᾿ έξει το φως της ζωής” (Κατά Ιωάννην 
Η΄, 12) και ασφαλώς, στη βυζαντινή τέχνη το θέμα του Χριστού, ως «Φως του κόσμου», ήταν 
γνωστό. 

Η υπερφυσική αυτή διάσταση του φωτός διακρίνει τον Σωτήρα Χριστό του Γκρέκο από τον 
Σωτήρα Χριστό του Tiziano ή του Tintoretto, όπου το πρόσωπο φωτίζεται από εξωτερική πηγή, 
γεγονός που συνεπάγεται μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση εν γένει στον τρόπο 
απόδοσης του θέματος. Σύμφωνα με τη βυζαντινή θεωρία περί των εικόνων, δεν ήταν 

                                                
7 “In older art, the frontal form is the more pronounced as a vehicle of the sacred or transcendental” and “the duality 
of the frontal and profile can signify the distinction between good and evil, the sacred and the less sacred of profane 
(…).”, Meyer Schapiro, Words and Picture, on the literal and symbolic in the illustration of the text, Χάγη-Παρίσι 
1973, 41-43. 
8 Κατ’ αυτήν την έννοια, η σειρά των αποστόλων (Apostolado) ομοιάζει ενός τέμπλου όπου απαντούν τα 
Αποστολικά στην τέταρτη σειρά με τον Παντοκράτορα στο κέντρο. 
9 Павел Флоренский, Иконостас, in Избранные труды по искусству, Мόσχα 1996, 90. 
10 Για το ζήτημα της «ελληνικότητας» στον Γκρέκο βλ. Hadjinicolau, ό.π., 2008  
11 О. С. Попова, Образ Христа в византийском и русском искусстве V-XIV веков, in, О.С. Попова, Прблемы 
византийского искусства, мозаики, фрески, иконы, Мόσχα 2006, 66. 
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δυνατόν να απεικονιστεί μια σκιά. Η ύπαρξη της σκιάς θεωρούνταν αδύνατη, ένα μη-ον.12 
Κατά τη νεοπλατωνική θεωρία για την εκπόρευση του φωτός, η οποία επηρέασε έντονα τη 
βυζαντινή απεικόνιση, το φως μεταφέρεται βαθμιαία όλο και πιο χαμηλά στην ουράνια 
ιεραρχία, μέχρι που φτάνει να διαχέεται και να ενυπάρχει σε όλα τα πράγματα. Αυτός είναι ο 
φιλοσοφικός λόγος πίσω από το ότι η βυζαντινή και η μεταβυζαντινή τέχνη στερούνται 
σχεδόν πλήρως της απόδοσης των σκιών. Από την άλλη πλευρά, η σκιά είναι παρούσα στην 
παράσταση του Σωτήρος Χριστού του Γκρέκο. Καλύπτει την αριστερή πλευρά του λαιμού του. 
Αυτό καταδεικνύει την ικανότητα του Γκρέκο στον συνδυασμό διαφορετικών παραδόσεων και 
τρόπων απεικόνισης προκειμένης της επίτευξης του επιθυμητού σε εκείνον αποτελέσματος. 

Το σκούρο φόντο του έργου είναι επίσης δυτικής προέλευσης. Η θέση του στη σύνταξη της 
όλης σύνθεσης δεν ήταν τυχαία: μόνο μέσα από την αντίθεση με το σκούρο φόντο θα 
μπορούσε το φως στο πρόσωπο του Χριστού να τονιστεί φτάνοντας στην ερμηνεία του ως 
«Φως του κόσμου». 

Η δόξα σε σχήμα ρόμβου φανερώνει επίδραση τόσο από τη δυτική όσο και από την 
ανατολική παράδοση. Σε έργα του της ιταλικής περιόδου οι απεικονίσεις της δόξας φαίνεται 
να βασίζονται στο έργο του Giovanni Bellini. Ωστόσο η απεικόνιση της δόξας στην παράσταση 
του Σωτήρος και του Χριστού αίροντα τον Σταυρό, είναι μάλλον σε σχήμα ρόμβου. Το σχήμα 
αυτό εμφανίζεται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη πάνω από τη μορφή της Αγίας 
Σοφίας, της Σοφίας του Θεού, ή στις απεικονίσεις του Χριστού εν Δόξη (Спас в Силах), όπου 
παρουσιάζεται ως μια ακτινοβόλος ενέργεια (δόξα και Сила στα ρωσικά). Φαίνεται συνεπώς 
ότι ο Γκρέκο εφάρμοσε το σχήμα του ρόμβου πάνω στο δυτικό πρότυπο και δημιούργησε 
έτσι, με τη συνένωση αυτή, μια ιδιότυπη σύνθεση σύμφωνη με τη δυτική σημασία της δόξας 
ως συμβόλου της θεότητας.13 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι οι λεπτές πινελιές λευκού χρώματος που φωτίζουν το 
ένδυμα του Χριστού. Λόγω της θέσης και της φοράς τους δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 
μια λογική πηγή φωτός γι’ αυτές, αλλά μπορούμε να βρούμε από πού προέρχεται η 
παράδοσή τους: στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, οι λευκές (ή χρυσές) αυτές πινελιές 
που αποκαλούνται пробела ή оживка (λέξη που κατά κυριολεξία σημαίνει "φέρει στη ζωή") 
συμβολίζουν τις ακτίνες του φωτός του Θεού και παρακολουθούν τις πτυχώσεις των 
ενδυμάτων.14  

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και στη βυζαντινή αγιογραφία, το ένδυμα του Χριστού 
δεν ακολουθεί το περίγραμμα και τον όγκο του σώματός Του στο έργο του Γκρέκο.15 Στη δε 
όψιμη περίοδο του έργου του χρησιμοποίησε τα ενδύματα ως όχημα έκφρασης. Εξαιρετικά 
συνεστραμμένες πτυχώσεις αποδίδουν ζωγραφικά την πνευματικότητα, η οποία φτάνει να 
ερμηνεύεται και ως μυστικισμός. 

                                                
12 Флоренский, ό.π., 166 
13 Η δόξα είχε άλλο συμβολισμό στην αγιογραφία και άλλη σημασία στη Δύση. Σε μία αγιογραφία η δόξα αποτελεί 
σύμβολο του Φωτός του Θεού και φωτίζει το δικό του πρόσωπο ή των Αγίων, υποκαθιστώντας το ίδιο το θεϊκό φως 
(που θα έπρεπε να αποτυπωθεί με τη χρήση χρυσού ακριβώς πάνω στα πρόσωπα των Αγίων, πράγμα αδύνατον 
καθώς θα τα έκρυβε πλήρως). Ο ρόλος της δόξας έχει άλλη σημασία και δεν υποκαθιστά τα φωτοστέφανα ή το 
χρυσό βάθος. Борис А. Успе́нский, Семиотика иконы, in idem, Семиотика искусства, Mόσχα 1996, 269. 
14 Egon Sendler, L'icône, image de l'invisible, Παρίσι 1981 (μτφρ. στα τσέχικα, Πράγα 2011, 224). 
15 Papadaki-Oekland, ό.π., 420. 
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Η σφαίρα, ένα γενικό σύμβολο του κόσμου, την οποία παρουσιάζεται να κρατά ο Χριστός 
στο αριστερό του χέρι με έναν ασυνήθιστα, κτητικό τρόπο16 (που εκφράζει την κυριαρχία Του 
επί του κόσμου) ανήκει επίσης στο πλαίσιο της δυτικής εικονογραφίας. Το δεξί του χέρι που 
το υψώνει ευλογώντας κατά το ρωμαιοκαθολικό τυπικό είναι επίσης δυτικής προέλευσης. 

Η διάκριση του αριστερού και του δεξιού χεριού παίζει βασικό ρόλο στην αγιογραφία.17 Η 
εικόνα, η οποία είναι «θεία» και «ιερή», θεωρείται ζωγραφισμένη σαν από το σημείο θέασης 
του Θεού. Το αριστερό Του χέρι καθορίζει την αριστερή πλευρά και το αντίστροφο. Στη 
σημειωτική της εικόνας, η αριστερή πλευρά συμβολίζει την κοσμική, την ανθρώπινη ή 
διαβολική (ανάλογα με το περιεχόμενο της παράστασης) και η δεξιά πλευρά συμβολίζει το 
θεϊκό, το ουράνιο, ή απλά το «καλό». Έτσι ο Χριστός κρατά τη σφαίρα, το σύμβολο του 
κόσμου, στο αριστερό του χέρι και ευλογεί με το δεξί.18 

Το συμβολισμό αυτόν θα μπορούσε να τον βρει κανείς και σε συνθέσεις του προσώπου 
του Θεού, όπου απαντά χωρισμένο σε δύο μέρη: το αριστερό μέρος αντιπροσωπεύει την 
ανθρώπινη φύση του Χριστού και το δεξί τη θεϊκή. Την αρχή αυτής της διάκρισης την 
συναντάμε και στον Γκρέκο, στον Σωτήρα, όπου το δεξί του μάτι είναι το μάτι του Θεού, ίσως 
ακόμη και του Κριτή, τέλεια στρογγυλεμένο και διαφορετικό από το αριστερό του μάτι που 
είναι γεμάτο έλεος, υπενθυμίζοντας ότι ο Χριστός είναι επίσης ένα ανθρώπινο ον. 

Ο Γκρέκο υιοθέτησε τις αρχές της αγιογραφίας και της βυζαντινής εικονογραφικής 
παράδοσης, αλλά ο Σωτήρας του δεν είναι μία ιερή εικόνα. Μια αγιογραφία είναι θεία και 
ιερή, ενώ το έργο του Γκρέκο έπρεπε να βρίσκεται σε συμφωνία με όσα όριζε η Σύνοδος του 
Τριδέντου.19 

Ο Σωτήρας πρέπει συνεπώς να ιδωθεί στο πλαίσιο της ζωγραφικής που σέβεται τα 
διατάγματα της Συνόδου του Τριδέντου και αυτός είναι ο λόγος που τα έργα του δεν είναι 
εικόνες όπου αποτυπώνεται η πραγματική παρουσία του Θεού, αλλά μόνο ζωγραφικές 
παραστάσεις, ζωγραφικά έργα. 
 
 
 
 
JOSÉ RIELLO 
The Greek Books of El Greco 
 
When El Greco died in Toledo on April 7th, 1614, among his property there were 130 books. A 
partial view of his library’s contents was made known by the two inventories drawn up by his 
son Jorge Manuel Theotokopoulos: the first was written a few weeks after his father’s death 
(12th April and July 7th, 1614), while the second was written as a testimony of the possessions 
that Jorge Manuel brought to his second marriage (August 7th, 1621). 

                                                
16 Η χειρονομία αυτή υποδηλώνει ότι ο Χριστός είναι ταυτόχρονα Σωτήρας και Παντοκράτορας. 
17 Борис А. Успе́нский, Правое и левое в иконописном изображении, in idem, Семиотика искусства, Mόσχα 
1996, 297-303. 
18 Βλ. σχετικά στο Source: Notes in the History of Art, Vol. 19, No. 4 (Summer 2000), 18-28. 
19 Σχετικά με το κατά πόσο γνώριζε ο Γκρέκο τα Διατάγματα της Συνόδου και την ύπαρξη στη βιβλιοθήκη του 
σχετικού τόμου των Διαταγμάτων σε μετάφραση βλ. Fernando Marías και Augustin Bustamente, Las ideas artisticas 
de El Greco, Μαδρίτη 1981, 221. 
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From a strictly quantitative point of view, it would appear that El Greco possessed an 
estimable library if one compares it with those of his contemporary colleagues: Juan de 
Herrera, the architect of the monastery of El Escorial, owned about 750 books, but most of the 
artists of this Early Modern Age possessed either very few books or none. At the same time, it 
could also be inferred from the aforementioned documents that the cultural orientation of El 
Greco’s library was mainly Greek and Italian, since among those 130 books listed, only 17 had 
been published in “Romance”―that is, in the Spanish language―, whereas 67 among them 
were written in Italian and 27 in Greek; “diez y nuebe libros de arquite[c]tura” (19 books on 
architecture) may be added to these. However, there are many handicaps in trying to draw 
conclusions based simply on the mere statistical analysis of the contents of a private library, 
since one cannot easily infer that an artist who possessed only a few books was an artist with 
little or no education, as it cannot be deduced that an artist who possessed a large number of 
books was an intellectual in the strict sense of the term. Like any other book-owner, an artist 
who owned books may not have read them at all or, if he had, he may not have understood 
their contents. On the other hand, an artist who may not have owned any, may have borrowed 
books from others and read them thoroughly. Equally, an artist could have given his books 
away at any point before his death, and for a number of reasons, leaving his inventory without 
record of his library. 

Bearing the above in mind, the case of El Greco should be considered as exceptional, since 
the content of his private library can and should be analyzed and studied together with his 
paintings, sculptures and the scenographic spaces that he had created for churches in Toledo, 
together with a huge number of more than 500 documents referring to his life and works. His 
annotations in the margins of a copy of the edition of Vitruvius’ treatise on architecture edited 
by Daniele Barbaro (1556), and on the second edition of the Lives by Giorgio Vasari (1568), 
should also be added. The content of these handwritten notes (18,000 words by his hand!) is 
fully consistent with much of what is revealed in the documents about his life, his library and 
his works. The cross examination of all these manifestations may thus lead to a number of very 
important conclusions about the Greek painter and his work, beyond the nationalist analysis 
that has been wrongly proposed during the last decade. 

Some documents reveal El Greco’s early self-awareness of his own artistic and personal 
exceptionality. This idea took hold over time as his reputation grew and with it grew his self-
consciousness of his “otherness” both within the Italian as within the Spanish context, due to 
the rejection he experienced as a personality or the rejection of some of his paintings, the 
lawsuits that he had to face in Toledo, or equally, the absence of commissions from the royal 
court of Madrid. Perhaps then, this “otherness” was also part of his library. 

In the inventory of 1614, Jorge Manuel listed first a “Memoria de libros griegos” (a list of 
Greek books). It is possible that he did so because he planned to sell his father’s books which 
did not concern his profession as an architect, as also because their reading would not have 
been easy for him, since he was not fluent in Greek and in any case, the economic benefits 
from selling the Greek books that he inherited from his father would have been considerable, 
due to the limited supply of such books in the Spanish book market at the time. Indeed, by 
comparing the inventories of 1614 and 1621 it can be deduced that Jorge Manuel had indeed 
sold many of his father’s books: the number mentioned decreases dramatically between the 
two dates. In 1621 it seems that he only retained 52 books, among which only twenty were 



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ / SUMMARIES 25 
 ................................................................................................................................................................................  

Greek and Italian ones (“B(V)einte libros griegos y italianos”). However, unless El Greco kept 
his books in a trunk, which was not unusual at the time, it is possible that he had actually 
classified them by language, starting with the Greek books. Although this should not surprise 
us, since it was common practice at the time, in El Greco’s case it could nevertheless be 
considered of particular significance. 

His library contained a Greek dictionary (“lex[i]con”), as well as an Italian one, but there is 
no mention of a Spanish dictionary. The Greek books listed include the fundamental writings of 
Homer as also other books by authors of classical antiquity such as Xenophon, Isocrates, 
Demosthenes and Lucian, to which Heliodorus, another Greek author, should be added, if 
indeed the particular reference in the inventory of 1621 refers to this ancient authority. 
Through their writings these authors had, in one or another way, advocated the sense of unity 
felt by the Greek people, inspiring enthusiasm for Greek culture and nurturing the patriotic 
spirit for all that had made Athens the cradle of the ancient world. El Greco probably shared 
with them that same spirit. Throughout his life, he repeatedly expressed his uniqueness by 
underlining his Cretan origin, as witnessed in some of his signatures on his paintings, and had 
spread his knowledge of the Greek language, again through the signatures or the inscriptions 
which his paintings bore. Moreover, El Greco proudly referred to his “Greek forefathers” in his 
notes to Vitruvius. From his point of view, they maintained their advantage in literature (“en 
esto de las letras”), although they had been overcome by the moderns, just as El Greco, in 
other disciplines. He also recognized the “ingeniosas dificultades” (ingenious difficulties) of 
Byzantine painting which, in his opinion, made the paintings by Giotto look “simple”. Another 
aspect should also be added here, which, being so obvious, has gone unnoticed: El Greco 
underlined his identity as a member of the most ancient and splendid culture by his nickname, 
as did many other of his fellow-countrymen. One can say that he did so with great success 
since, during the period of his life in Toledo he was known and called “el Griego” (the Greek) or 
“de nación griego” (from Greece) by some of his contemporaries, such as Alonso de Villegas, or 
Francisco de Pisa. 

Some of the books owned by El Greco were related or dedicated to the life of Alexander the 
Great, hero par excellence of Greek history. El Greco possessed a book by Demosthenes, a 
contemporary of Alexander the Great; several books by Plutarch, who portrayed the Emperor 
with devotion in his Parallel Lives; the biographies of Alexander the Great by Arrian and 
Quintus Curtius Rufus; and three books by Aristotle, tutor of Alexander, the latter being a case 
which should encourage us to rethink the supposed influence of Plato or of Neo-Platonism on 
El Greco’s paintings. In fact, El Greco did not own any of Plato’s books, nor did he quote the 
Platonic concept of “idea” in his notes. As for Alexander and the arts, he was the protector and 
maecenas of the ancient artist Apelles, the ‘painter of painters’. Their relationship was 
considered a commonplace, reflecting the dealings between artists and their patrons. In fact, 
El Greco may have considered himself to be a revival of Apelles and spread his image as a 
modern Apelles, as can be deduced from the ambiguous way Pirro Ligorio referred to the artist 
in his notes, or from some writings by other contemporaries of El Greco like Fray Hortensio, 
Félix Paravicino, and Tomás Tamayo de Vargas, who called him the “Apelles of our time”. 

El Greco also owned a Greek version of the Bible, and had some other Greek religious books 
like The Celestial Hierarchy by Pseudo Dionysius, the Constitutions of the Apostles and the 
Canons and Decrees of the Council of Trent, together with the most important texts by some 
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of the Eastern Church Fathers such as Justin, Dionysius, John Chrysostom and Basil in the 
original language. The key issue is that all of them had reflected on the problem of religious 
images, and perhaps that is the reason for El Greco’s interest in these writings, considering 
that, although much of his work was devoted to religious painting, he did not write about it in 
his annotations to Vitruvius and Vasari, at a time when the religious image had become the key 
issue addressed in the theory of painting. 

 
“Memoria de libros griegos” or List of Greek Books registered in El Greco’s inventory of his goods, 
April 12th and July 7th, 1614. Archivo Histórico Provincial de Toledo, escribano Juan Sánchez 
de Soria, sign. P-2523, fols. 1404r-1404v 

 
Josefo de belo Judaico 
lex[i]con 
xenofonte 
si[no]do tridentino 
demost[e]nes 
isocrates 
Omero 
S[an] Justino martir 
S[an] dionisio 
politica de aristotiles 
testamento nuebo y biejo en 5 tomos 
fisica de aristotiles 
luziano en dos tomos 
bite di Plutarco 
filosofia moral de plutarco 
Constituziones de los S[ant]os apostoles 
fabulas de isopo 
o[r]aziones de S[an] Ju[an] grisostomo 
eu[r]ipides 
politica de aristotiles 
[O]melias de S[an] basilio 
filopono en los libros de anima 
oraziones eticas de san basi[li]o 
ypocrates 
San dionisio de Zelesti yerarquia 
[Ar]temidoro 
[A]riani de belo [a]lexandri 
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JOSE RIELLO 
Τα ελληνικά βιβλία του Γκρέκο 
 
Όταν πέθανε ο Γκρέκο στο Τολέδο, στις 7 Απριλίου 1614, μεταξύ των άλλων αντικειμένων που 
άφησε, υπήρχαν και 130 βιβλία. Αυτά έγιναν μερικώς γνωστά από δύο απογραφές που 
κατάρτισε ο γιος του Θεοτοκόπουλου, Jorge Manuel: η πρώτη έγινε λίγες εβδομάδες μετά τον 
θάνατο του πατέρα του (12 Απριλίου / 7 Ιουλίου 1614) και η δεύτερη έγινε ως μαρτυρία των 
αντικειμένων που πήρε μαζί του ο Jorge Manuel στον δεύτερο γάμο του (7 Αυγούστου 1621).  

Από αυστηρά ποσοτική άποψη, φαίνεται ότι ο Γκρέκο διέθετε μια διόλου ευκαταφρόνητη 
βιβλιοθήκη, απ’ όσο μπορεί να εκτιμηθεί τουλάχιστον συγκριτικά με εκείνες των σύγχρονων 
συναδέλφων του. Αν ο Juan de Herrera, αρχιτέκτονας της Μονής του Εσκοριάλ, είχε περίπου 
750 βιβλία στην προσωπική του βιβλιοθήκη, οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες της 
πρώιμης αυτής εποχής των νεότερων χρόνων είχαν είτε ελάχιστα ή και κανένα. Από τις 
καταγραφές αυτές των βιβλίων του, μπορούμε επίσης να συναγάγουμε ότι τη βιβλιοθήκη του 
Γκρέκο απάρτιζαν κυρίως ελληνικά και ιταλικά βιβλία, δεδομένου ότι μεταξύ των 130 βιβλίων 
που αναφέρονται συνολικά μόνο 17 εξ αυτών προσδιορίζονται ως «romance», γραμμένα 
δηλαδή στην ισπανική γλώσσα, ενώ 67 ήταν στην ιταλική και 27 στην ελληνική γλώσσα. Σε 
αυτά θα πρέπει να προστεθούν και "diez y nuebe libros de arquite[c]tura» (19 βιβλία για την 
αρχιτεκτονική). Υπάρχουν ωστόσο πολλά μειονεκτήματα όταν επιχειρεί κανείς να βγάλει 
συμπεράσματα βασιζόμενος σε μία απλή στατιστική ανάλυση μιας ιδιωτικής βιβλιοθήκης. 
Δεν μπορεί, λόγου χάρη, να οδηγηθεί κανείς αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ένας καλλιτέχνης 
που είχε στην κατοχή του ελάχιστα βιβλία ήταν ταυτόχρονα και ένας καλλιτέχνης με 
αντίστοιχη κατάρτιση, όπως δεν μπορεί να υποθέσει και ότι ένας καλλιτέχνης που είχε στην 
κατοχή του πολλά βιβλία ήταν ένας διανοούμενος με την ουσιαστική σημασία της λέξης. 
Όπως και κάθε άλλος ιδιοκτήτης βιβλίων, ένας καλλιτέχνης μπορεί να μη διάβαζε καν τα 
βιβλία της βιβλιοθήκης του ή, ακόμη και αν τα διάβαζε, μπορεί να μην κατανοούσε το 
περιεχόμενό τους. Αντίθετα ένας καλλιτέχνης που δεν είχε βιβλία και ο οποίος μπορεί να τα 
δανειζόταν, θα τα διάβαζε προσεκτικά. Θα μπορούσε επίσης να έχει δώσει ή μοιράσει τα 
βιβλία του πριν από το θάνατό του για οποιονδήποτε λόγο. 

Υπό την έννοια αυτή, η περίπτωση του Γκρέκο είναι ξεχωριστή, δεδομένου ότι το 
περιεχόμενο της ιδιωτικής του βιβλιοθήκης, μπορεί και πρέπει να αναλυθεί και να μελετηθεί 
σε συνδυασμό με έργα ζωγραφικής, με τα γλυπτά του και με τις σκηνογραφίες χώρων που 
είχε κάνει για ορισμένες εκκλησίες του Τολέδο, όσο και σε συνδυασμό με τον τεράστιο 
αριθμό εγγράφων (πάνω από 500) που αφορούν τη ζωή και τα έργα του, καθώς επίσης και σε 
σχέση με τα σχόλια που έγραψε στα περιθώρια του αντιγράφου της έκδοσης της πραγματείας 
Περί Αρχιτεκτονικής του Βιτρούβιου που εξέδωσε ο Daniele Barbaro (1556) και στη δεύτερη 
έκδοση των Βίων του Giorgio Vasari (1568). Το περιεχόμενο αυτών των χειρόγραφων 
σημειώσεων (18.000 λέξεις γραμμένες με το χέρι του!) είναι πλήρως συμβατό με πολλά από 
τα υπόλοιπα έγγραφα τα σχετικά με τη ζωή του καλλιτέχνη, με τη βιβλιοθήκη του όπως και με 
τα έργα του. Η διασταύρωση όλων αυτών των «εκδηλώσεων» μπορεί να μας οδηγήσει σε 
ορισμένα πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τον Γκρέκο και το έργο του, πέρα από την 
εθνοκεντρική ανάλυση που έχει κακώς προταθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 

Ορισμένες μελέτες αποκαλύπτουν την αυτογνωσία που είχε ο Γκρέκο και μάλιστα από 
πολύ νωρίς για την καλλιτεχνική όσο και την προσωπική του μοναδικότητα. Η ιδέα αυτή 
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κυριάρχησε με την πάροδο του χρόνου, με την κορύφωση της φήμης του και την αυξανόμενη 
συναίσθηση της «διαφορετικότητάς» του, τόσο εντός του ιταλικού όσο και εντός του 
ισπανικού πλαισίου, εξαιτίας της απόρριψης της προσωπικότητάς του ή κάποιων έργων του, 
και των αγωγών που αντιμετώπιζε στο Τολέδο, ή την έλλειψη αναθέσεων από τη βασιλική 
αυλή της Μαδρίτης. Ίσως λοιπόν η «ετερότητα» αυτή να αντανακλάται και στη βιβλιοθήκη 
του. 

Στην απογραφή του 1614, o Jorge Manuel κατέγραψε πρώτα ένα «Memoria de libros 
griegos» (Κατάλογος ελληνικών βιβλίων). Είναι πιθανό ότι το έκανε επειδή σκόπευε να 
πουλήσει τα βιβλία του πατέρα του που δεν αφορούσαν άμεσα το επάγγελμά του ως 
αρχιτέκτονα ή επειδή η ανάγνωσή τους δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για αυτόν, επειδή δεν 
ήταν άπταιστα τα ελληνικά του και θα μπορούσε να αποκτήσει περισσότερα οικονομικά 
οφέλη από την πώληση των βιβλίων στην ελληνική γλώσσα που κληρονόμησε από τον πατέρα 
του, λόγω και της περιορισμένης προσφοράς τέτοιων βιβλίων στην ισπανική αγορά της 
περιόδου εκείνης. Πράγματι, συγκρίνοντας τις απογραφές του 1614 και του 1621 μπορεί να 
συναχθεί ότι ο Jorge Manuel είχε πουλήσει πολλά από τα βιβλία του πατέρα του, επειδή η 
βιβλιοθήκη είχε υποστεί σημαντική μείωση μεταξύ των δύο χρονολογιών: διατήρησε μόνο 52 
βιβλία, μεταξύ των οποίων «b(v)einte libros Griegos y Italianos» (είκοσι ελληνικά και ιταλικά 
βιβλία). Ωστόσο, εκτός και αν ο Γκρέκο διατηρούσε τα βιβλία του σε μπαούλο, πράγμα 
σύνηθες την εποχή αυτή, είναι πιθανό να τα είχε τοποθετήσει κατά γλώσσα, ξεκινώντας από 
τα ελληνικά βιβλία. Αν και την εποχή εκείνη αυτό ήταν κάτι συνηθισμένο θα μπορούσε 
εντούτοις να θεωρηθεί σημαντικό στην περίπτωση του Γκρέκο. 

Στη βιβλιοθήκη του υπήρχαν ένα «lex[i]con» (ένα ελληνικό λεξικό), και ένα ιταλικό, αλλά 
δεν αναφέρεται κάποιο ισπανικό λεξικό. Ανάμεσα στα βιβλία της ελληνικής γλώσσας που 
αναφέρονται, δεν έλειπαν τα θεμελιώδη έργα του Ομήρου, έργα του Ξενοφώντα, του 
Ισοκράτη, του Δημοσθένη και του Λουκιανού, στα οποία πρέπει να προστεθεί και ο 
Ηλιόδωρος, ‘Ελληνας συγγραφέας, αν θεωρήσουμε ότι η καταγραφή του 1621 αναφέρεται 
πράγματι σε αυτόν τον αρχαίο συγγραφέα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πάντως, οι 
συγγραφείς αυτοί ήταν που ενέπνευσαν με τις αναφορές τους το αίσθημα ενότητας του 
ελληνικού λαού και που διέδωσαν τον ενθουσιασμό για τον ελληνικό πολιτισμό εμφυσώντας 
πατριωτικά αισθήματα για την Αθήνα, την κοιτίδα του αρχαίου κόσμου. Πιθανόν ο Γκρέκο να 
έτρεφε τα ίδια αισθήματα. Σε όλη του τη ζωή επανειλημμένα εξέφρασε τη μοναδικότητά του, 
διακηρύσσοντας την κρητική καταγωγή του σε ορισμένες από τις υπογραφές των έργων του 
ενώ διαλαλούσε τη γνώση του της ελληνικής γλώσσας μέσω των υπογραφών και των 
επιγραφών του στα έργα του. Επιπλέον, ο Γκρέκο αναφέρεται περήφανα στους «Έλληνες 
προγόνους» στις σημειώσεις του στον Βιτρούβιο. Κατά την άποψή του, οι αρχαίοι πρόγονοι 
διατηρούσαν το πλεονέκτημά τους στη λογοτεχνική παράδοση («en esto de las Letras»), 
μολονότι είχαν ξεπεραστεί από τους νεότερους, όπως και ο Greco, σε άλλους κλάδους. 
Αναγνώρισε, επίσης, τα «ingeniosas dificultades» (τις ευρηματικές δυσκολίες) της βυζαντινής 
ζωγραφικής που, κατά τη γνώμη του, έκανε τα έργα του Giotto να μοιάζουν «απλοϊκά». Θα 
πρέπει να προστεθεί ένα άλλο γεγονός, που ακριβώς επειδή είναι προφανές περνά 
απαρατήρητο: Ο Γκρέκο διαδήλωνε τη συμμετοχή του στον πιο αρχαίο και λαμπρό πολιτισμό 
μέσω του προσωνυμίου του, ακριβώς όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες του.  
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Θα μπορούσε μάλιστα να ειπωθεί ότι το έκανε με μεγάλη επιτυχία, διότι ήταν γνωστός και 
αναφέρεται ως «el Griego» (ο Έλληνας) ή «de nación griego” (από την Ελλάδα) από κάποιους 
σύγχρονούς του, όπως ο Alonso de Villegas και ο Francisco de Pisa την εποχή που ζούσε στο 
Τολέδο. 

Μερικά από τα βιβλία του αναφέρονταν εμμέσως ή αμέσως στον Μέγα Αλέξανδρο, τον 
κατεξοχήν ήρωα της ελληνικής ιστορίας. Ο Γκρέκο είχε ένα βιβλίο του Δημοσθένη, σύγχρονου 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρκετά βιβλία του Πλουτάρχου, ο οποίος παρουσιάζει τον βασιλιά 
με θαυμασμό στους Βίους του. Είχε επίσης τις βιογραφίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον 
Αρριανό και τον Κόιντο Κούρτιο Ρούφο όπως και τρία βιβλία του Αριστοτέλη, δασκάλου του 
Αλέξανδρου, γεγονός το οποίο με τη σειρά του πρέπει να μας ενθαρρύνει να επανεξετάσουμε 
την υποτιθέμενη επιρροή του Πλάτωνα ή του νεοπλατωνισμού στο έργο του Γκρέκο. 
Αντίθετα, μάλιστα, θα επισημάνουμε ότι ο Γκρέκο δεν είχε στην κατοχή του έργα του 
Πλάτωνα και δεν κάνει καμία αναφορά στις σημειώσεις του στην έννοια της πλατωνικής 
«Ιδέας». Την ίδια στιγμή, από καλλιτεχνική άποψη, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν προστάτης και 
μαικήνας του αρχαίου καλλιτέχνη Απελλή, του ζωγράφου των ζωγράφων. Η σχέση τους ήταν 
υπόδειγμα για τη σχέση μεταξύ των καλλιτεχνών και των προστατών τους. Ότι ο Γκρέκο 
μπορεί να θεωρούσε τον εαυτό του αναβίωση του Απελλή και να διέδιδε την εικόνα του ως 
σύγχρονου Απελλή, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε, καθώς κάτι τέτοιο υπαινίσσεται ένα 
διφορούμενο σχόλιο του Pirro Ligorio, αλλά και άλλων συγκαιρινών του Γκρέκο όπως του Fray 
Hortensio, του Félix Paravicino και του Tomás Tamayo de Vargas, ο οποίος τον αποκαλεί 
«Απελλή της εποχής μας». 

Πέραν αυτών, ο Γκρέκο είχε επίσης στην κατοχή του μια ελληνική έκδοση της Αγίας 
Γραφής και κάποια άλλα ελληνικά θρησκευτικά βιβλία, όπως το Περί Ουράνιας Ιεραρχίας του 
Ψευδο-Διονυσίου, τα Συντάγματα των Αποστόλων και τους Κανόνες και Διατάγματα της 
Συνόδου του Τριδέντου μαζί με τα σημαντικότερα κείμενα των Πατέρων της Ανατολικής 
Εκκλησίας, όπως του Ιουστίνου, του Διονυσίου, του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του 
Μεγάλου Βασιλείου, γραμμένα στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Στα συγγράμματά τους οι 
παραπάνω έχουν κοινό σημείο την αναφορά στο ζήτημα των θρησκευτικών εικόνων και ίσως 
αυτός είναι ο λόγος για το ενδιαφέρον του Γκρέκο, δεδομένου ότι, ενώ μεγάλο μέρος του 
έργου του αφορά τη θρησκευτική ζωγραφική, εκείνος δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό στους 
σχολιασμούς του στις εκδόσεις του Βιτρούβιου και του Vasari, σε μια εποχή μάλιστα κατά την 
οποία η θρησκευτική εικόνα είχε γίνει το κατ’ εξοχήν ζήτημα της θεωρίας της ζωγραφικής. 

 
Κατάλογος των ελληνικών βιβλίων της βιβλιοθήκης του Γκρέκο (1614) 
“Memoria de libros griegos”, Ιστορικό Αρχείο της Επαρχίας του Τολέδου, Αρχείο 
Συμβολαιογράφου Juan Sánchez de Soria, εγγρ. P-2523, φ 1404r-1404v 

 
Josefo de belo Judaico 
lex[i]con 
xenofonte 
si[no]do tridentino 
demost[e]nes 
isocrates 
Omero 
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S[an] Justino martir 
S[an] dionisio 
politica de aristotiles 
testamento nuebo y biejo en 5 tomos 
fisica de aristotiles 
luziano en dos tomos 
bite di Plutarco 
filosofia moral de plutarco 
Constituziones de los S[ant]os apostoles 
fabulas de isopo 
o[r]aziones de S[an] Ju[an] grisostomo 
eu[r]ipides 
politica de aristotiles 
[O]melias de S[an] basilio 
filopono en los libros de anima 
oraziones eticas de san basi[li]o 
ypocrates 
San dionisio de Zelesti yerarquia 
[Ar]temidoro 
[A]riani de belo [a]lexandri 

 
 
 
 
IRENE LEONTAKIANAKOS 
The gradual abandonment of the Byzantine pictorial tradition in regions under Venetian rule. 
Thoughts on the early work of Domenikos Theotokopoulos in Crete 
 
Our aim is to shed light on certain aspects of Domenikos Theotokopoulos’ early work in Crete 
through the reading of a phenomenon known – in the absence of a more accurate term – as 
“painting bilingualism”, which describes the artists’ ability to adopt both modes of expression, 
one following the Byzantine tradition (“in forma greca”) and the other in accordance with 
western art (“in forma a la maniera latina”). 

Despite Domenikos Theotokopoulos’ prestige since the 19th century, he does not seem to 
have been an “exception” in the artistic mainstream of his birthplace before leaving Crete. We 
believe that such a view can be supported by juxtaposing the icons he painted there with 
works and artistic practices by important artists of his generation, such as Michael 
Damaskenos and Georgios Klontzas. His stylistic choices in the three paintings definitively 
attributed to his Cretan period are dictated each time by the subject matter of the work, and 
cannot but be characterized as “conventional” within the artistic context of the period. 

“Artistic bilingualism” as practiced in Crete in the 15th and further developed in the 16th 
century is a multidimensional phenomenon, which gave Theotokopoulos the potential to 
abandon the Byzantine tradition and adopt western modes of painting. However, this radical 
“transformation” never took place in Venetian Crete itself. Highlighting its complexity and 
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ideological context, we will attempt to see the aforementioned phenomenon in its historical 
evolution, in order to clarify the trends of religious painting in 16th century Crete, the artistic 
environment from which Theotokopoulos emerged and which, as we know, he left at the age 
of twenty-six. 

As a religious object of private as well as public worship, the Cretan icon in the 15th century 
acquires features of western religious works addressed to the emotions (variations on the 
themes of “Ecce Homo” and “Pietà”), but also of works with a public character and an essential 
role in Latin churches, such as the altar paintings (polyptych form and of the theme of “Sacra 
Conversazione”). Therefore, one type of object of devotion seems to have been substituted by 
another, in the minds of the Latins. Coming from the Catholic religious tradition, how could 
these works be received by the Greek-Orthodox public? 

The Virgin Lactans (whose breast, completely stylised, in horizontal arrangement, suggests 
nothing reminiscent of a human body part), as well as the Madre della Consolazione (which 
recalls Duccio’s style) can serve as typical examples of the nature of Western influences. These 
iconographic types, which appear in Cretan output in the 15th century, show the limited 
tolerance of both the Orthodox community and the Latins for alterations regarding the image 
of Holy Mary as depicted specifically in religious icons. It was a common eclectic approach to 
depict the Virgin and Christ in Byzantine style, and specific motifs or/and in the background in 
Western style. 

As has been established by many scholars, Western prints from the 16th century onward are 
not just a general source of inspiration for Cretan icons, but real models of painting. These 
western models of individual features or even whole compositions, particularly in later works, 
must have served as a practical guide and a means of communication between patrons and 
painters. However, we should not forget that this is a creative process based on imitation, a 
common practice within the Byzantine tradition. 

What role did the Union of the Churches, declared in the Synod of Florence-Ferrara in 1437-
38, play in artistic development in the course of the 16th century? In a recent study, a number 
of 16th-century illustrated manuscripts of an eclectic style have been related to circles 
supporting the Union of the Churches. Could the increasing use of the “maniera latina” in 
Cretan icons in the same period be, to a certain degree, connected to similar religious ideas? 
This is an issue still open for further discussion.  

It is possible that the more conservative attitude towards the “maniera latina”, which 
characterises important painters of the 17th century, is related to the need to support the 
Orthodox dogma, not only against the Catholics, but mainly against the advocates of the Union 
of the Churches. It seems then that within the context of Cretan icons, as they evolve 
historically and artistically from the 15th until the 17th century, there is always a strong 
religious-aesthetic connection between Orthodoxy and the Byzantine tradition.  

A historical paradox? Perhaps. On an individual level, what Theotokopoulos achieved after 
his departure from Crete, that is, abandoning the inherent eclecticism of the Cretan tradition 
to adopt exclusively Western modes of painting, can be seen once more, this time, more 
collectively. The abovementioned phenomenon occurs one and a half century later, in the 
Ionian Islands, where the Cretan painters mass migrate after the occupation of their homeland 
by the Ottoman Turks (1645-1669). There, other historical and cultural circumstances – where 
issues of identity and the relationship with the Venetian element play an equally important 
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role – trigger a similar type of “artistic revolution”. This process of complete abandonment of 
Byzantine elements by Orthodox painters in a Venetian-ruled environment raises scholarly 
issues related to the aforementioned problems, which could be summed up in the simple 
question: why there and then? 

As regards the generation of Theotokopoulos, it benefited from the special potential the 
“latina” style acquired in the sixteenth century and the resulting freedom. In addition to his 
talent and the deep knowledge of the Byzantine tradition, his familiarity with the western style 
of Cretan painting contribute to his transformation in the western Catholic world and his 
legendary status. 
 
 
 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΥ 
Η σταδιακή εγκατάλειψη της βυζαντινής παράδοσης σε περιοχές υπό βενετική κυριαρχία. 
Σκέψεις σχετικά με το πρώιμο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Κρήτη 
 
Στόχος μας είναι να φωτίσουμε ορισμένες πτυχές του πρώιμου έργου του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου στην Κρήτη μέσα από την ανάγνωση ενός φαινομένου που είναι γνωστό, 
ελλείψει μιας πιο ακριβούς ορολογίας, ως «ζωγραφική διγλωσσία», η οποία περιγράφει την 
ικανότητα των καλλιτεχνών να υιοθετούν και τους δύο τρόπους έκφρασης, της βυζαντινής 
παράδοσης («in forma greca») και τη δυτική («in forma a la maniera latina»). 

Παρά το κύρος που απολαμβάνει ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος από τον 19ο αιώνα και 
εξής, δεν φαίνεται να αποτέλεσε εν τούτοις «εξαίρεση» ως ζωγράφος στη γενέτειρά του, πριν 
εγκαταλείψει την Κρήτη. Πιστεύουμε ότι η αντιπαράθεση των εικόνων που ζωγράφισε εκεί με 
έργα και καλλιτεχνικές πρακτικές άλλων σημαντικών καλλιτεχνών της γενιάς του, όπως ο 
Μιχαήλ Δαμασκηνός και ο Γεώργιος Κλόντζας μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς την άποψη 
αυτή. Οι στυλιστικές επιλογές του στα τρία έργα της κρητικής του περιόδου που του 
αποδίδονται με βεβαιότητα υπαγορεύονται κάθε φορά από το αντικείμενο που 
πραγματεύεται, και το οποίο δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως «συμβατικό» στο 
καλλιτεχνικό πλαίσιο της εποχής του. 

Η «ζωγραφική διγλωσσία», όπως διαμορφώνεται στην Κρήτη τον 15ο και όπως 
αναπτύσσεται προχωρώντας ο 16ος αιώνας, είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο 
έδωσε στον Θεοτοκόπουλο τη δυνατότητα να εγκαταλείψει τη βυζαντινή παράδοση και να 
υιοθετήσει δυτικούς τρόπους ζωγραφικής. Ωστόσο, αυτή η ριζική «μεταμόρφωση» δεν έγινε 
στην ίδια τη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα και το 
ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, θα επιχειρήσουμε να δούμε το προαναφερθέν 
φαινόμενο στην ιστορική του εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τις τάσεις της 
θρησκευτικής ζωγραφικής του 16ου αιώνα στην Κρήτη, το καλλιτεχνικό περιβάλλον από το 
οποίο προήλθε ο Θεοτοκόπουλος και από το οποίο, όπως γνωρίζουμε, έφυγε στην ηλικία των 
είκοσι έξι ετών. 

Ως θρησκευτικό αντικείμενο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας λατρείας, η κρητική 
εικόνα του 15ου αιώνα αποκτά χαρακτηριστικά δυτικών θρησκευτικών έργων που 
απευθύνονται στο συναίσθημα (παραλλαγές των θεμάτων του «Ecce Homo» και της «Pieta»), 
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αλλά και χαρακτηριστικά έργων με δημόσιο χαρακτήρα και με ουσιαστικό ρόλο στις λατινικές 
εκκλησίες, όπως τα αλτάρια (μορφή πολύπτυχων, όπως και του θέματος της Ιεράς Συνομιλίας 
«Sacra Conversazione»). Ως εκ τούτου, για τους Λατίνους τουλάχιστον, ήταν απλώς η 
αντικατάσταση ενός τύπου λατρευτικού αντικειμένου από ένα άλλο. Ωστόσο, προερχόμενα τα 
έργα αυτά από τη ρωμαιοκαθολική θρησκευτική παράδοση, πώς αλήθεια προσλήφθηκαν από 
το ελληνορθόδοξο κοινό; 

Ο τύπος της Virgin Lactans (με τη στυλιζαρισμένη απόδοση του μαστού σε οριζόντια θέση, 
που δεν φανερώνει ότι πρόκειται για μέρος του ανθρώπινου σώματος), καθώς και το θέμα 
της Madre della Consolazione (που θυμίζει το ύφος του Duccio) μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυτικής επιρροής. Αυτοί οι εικονογραφικοί τύποι, που 
κάνουν την εμφάνισή τους στην κρητική παραγωγή τον 15ο αιώνα, δείχνουν τη μικρή ανοχή 
της ορθόδοξης κοινότητας, αλλά και των Λατίνων απέναντι στις αλλαγές που αφορούσαν στην 
απεικόνιση της Παναγίας, ιδίως αναφορικά με τις θρησκευτικές εικόνες. Η συνήθης εκλεκτική 
απαίτηση ήταν να απεικονίζεται η Παναγία και ο Χριστός σε βυζαντινό ρυθμό, με κάποια 
συγκεκριμένα θέματα ή/και το φόντο σε δυτικό ύφος. 

Όπως έχει διαπιστωθεί από πολλούς μελετητές, από τον 16ο αιώνα και μετά, δυτικά 
χαρακτικά δεν αποτέλεσαν μόνο μια γενική πηγή έμπνευσης για τις κρητικές εικόνες, αλλά 
πραγματικά πρότυπα της ζωγραφικής. Αυτά τα δυτικά πρότυπα από τα οποία αντλούνταν 
κάποια στοιχεία ή ακόμη και ολόκληρες οι συνθέσεις, ιδιαίτερα σε μεταγενέστερα έργα, 
πρέπει να έπαιξαν ρόλο πρακτικών οδηγών και μέσου επικοινωνίας μεταξύ αναθετών και 
ζωγράφων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε μια δημιουργική διαδικασία 
που στηριζόταν στη μίμηση, μια κοινή πρακτική στη βυζαντινή αγιογραφική παράδοση. 

Ποιο ρόλο έπαιξε η Ένωση των Εκκλησιών που κηρύχθηκε στη Σύνοδο της Φλωρεντίας-
Φεράρας το 1437-1438 στην καλλιτεχνική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα; Μια 
πρόσφατη μελέτη, έφερε στο φως έναν αριθμό εικονογραφημένων χειρογράφων του 16ου 
αιώνα σε εκλεκτικό ύφος που σχετίζονται με τους κύκλους που υποστήριζαν την Ένωση των 
Εκκλησιών. Θα μπορούσε η ολοένα αυξανόμενη χρήση της «maniera latina» σε κρητικές 
εικόνες κατά την ίδια περίοδο να συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, με τις θρησκευτικές αυτές 
ιδέες; Αυτό είναι ένα θέμα που παραμένει ανοικτό για περαιτέρω διερεύνηση. 

Είναι πιθανό ότι η πιο συντηρητική στάση έναντι της «maniera latina», που χαρακτηρίζει 
σημαντικούς ζωγράφους του 17ου αιώνα, σχετίζεται με την ανάγκη να υποστηριχθεί το 
ορθόδοξο δόγμα, όχι μόνο εναντίον των ρωμαιοκαθολικών αλλά κυρίως εναντίον των 
υποστηρικτών της Ένωσης των Εκκλησιών. Όσον αφορά στις κρητικές εικόνες, όπως αυτές 
εξελίσσονται ιστορικά και καλλιτεχνικά από τον 15ο ώς τον 17ο αιώνα, εμφανές είναι ότι 
υπάρχει σταθερά μια ισχυρή θρησκευτικο-αισθητική σύνδεση μεταξύ Ορθοδοξίας και 
βυζαντινής παράδοσης. 

Πρόκειται για ένα ιστορικό παράδοξο; Ίσως. Αυτό που είχε επιτύχει ο Θεοτοκόπουλος σε 
ατομικό επίπεδο, μετά την αναχώρησή του από την Κρήτη, δηλαδή, την εγκατάλειψη του 
εγγενούς εκλεκτικισμού της κρητικής παράδοσης, προκειμένου να υιοθετήσει αποκλειστικά 
δυτικούς τρόπους ζωγραφικής, συνέβη και με άλλους, αυτή τη φορά, πιο συλλογικά. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει ενάμισι αιώνα αργότερα, στα νησιά του Ιονίου, 
όπου οι Κρήτες ζωγράφοι μεταναστεύουν μαζικά μετά την κατάληψη της πατρίδας τους από 
τους Οθωμανούς (1645-1669). Εκεί, σε άλλες ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες, όπου όμως 
τα ζητήματα της ταυτότητας και της σχέσης με το βενετσιάνικο στοιχείο διαδραματίζουν 
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εξίσου σημαντικό ρόλο, δίνεται το έναυσμα για μια παρόμοιου τύπου «καλλιτεχνική 
επανάσταση». Αυτή η διαδικασία της πλήρους εγκατάλειψης των βυζαντινών στοιχείων από 
τους ορθοδόξους ζωγράφους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε βενετοκρατούμενο 
περιβάλλον δημιουργεί επιστημονικά ερωτήματα συνδεδεμένα με τα προαναφερθέντα 
προβλήματα και τα οποία θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στο απλό ερώτημα: γιατί εκεί και 
γιατί τότε; 

Όσον αφορά τη γενιά του Θεοτοκόπουλου, αυτή φαίνεται πως επωφελείται από τη 
δυναμική που είχε αποκτήσει η «forma latina» κατά τον 16ο αιώνα και την ελευθερία που 
αυτή της χάρισε. Όσο για τον ίδιο τον Θεοτοκόπουλο, εκτός από το ταλέντο του και τη βαθιά 
γνώση της βυζαντινής παράδοσης, συμβάλλει η εξοικείωσή του με τη δυτική τεχνοτροπία της 
κρητικής ζωγραφικής, που επιτρέπει τη μεταστροφή του, όταν φτάνει πια στον δυτικό 
καθολικό κόσμο, και στην καταξίωσή του. 
 
 
 
 
MARIA KAZANAKI-LAPPA 
Georgios Klontzas and Domenikos Theotokopoulos: Parallel or counter itineraries? 
 
The present paper is focused on the known evidence regarding the relation between the life 
and work of the two prominent Cretan painters of the second half of the 16th century, 
Klontzas and Theotokopoulos, proposing a further investigation on the ways in which their 
paths may have converged.  

Both painters were born to wealthy families which belonged to the middle class of the city 
of Candia. Klontzas, was born in c. 1540 and Theotokopoulos in 1541, and they both grew up in 
a cultural environment that had been largely shaped by the long co-existence and cross-
cultural influence of on the one hand, the native Cretans and on the other, their Venetian 
rulers. They each received a considerably high standard education, Theotokopoulos in the field 
of the humanities, as is indicated by his library and Klontzas in the field of theology, as is 
attested by the apocalyptic and prophetic texts comprising his Chronographia, today at the 
Biblioteca Marciana (Venice). It seems that they were also both endowed and intelligent 
apprentices who received their training by fine painters who taught them painting in the 
byzantine tradition, the practice of copying western engravings, and painting in the western 
style. As also known from notary documents, they both became distinguished masters in their 
art early on in their career. They maintained workshops situated in the city-centre and 
received commissions from both an Orthodox and a Catholic clientele. They painted small 
icons intended for a private clientele, larger ones for public use and ostentatious triptychs 
intended for private worship. As is also well-known, Klontzas was one of the two painters who 
were called upon on the 27th of December 1566, to appraise the value of Theotokopoulos’s 
The Passion of Christ for which the latter had requested permission to sell by lot before his 
departure from Candia. It is noteworthy that Domenikos accepted the price given by Klontzas 
even though it was lower than that given by the other appraiser.  

Archival evidence has disclosed that Klontzas owned an Orthodox church (St. Mark’s in 
Exoporto at Candia) and that he had been married twice. From his first marriage, dated in 
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1562, he had three sons who also became painters and probably worked with him in his 
workshop which was situated in the central city square. Despite the fact that only 14 of his 
works bear his signature, his known oeuvre is considered as consisting of a total of 35 portable 
icons, 15 triptychs and 5 illuminated manuscripts, which are extant today in museums and 
private collections in Greece, Sinai, Europe and the United States. Most of his signatures follow 
the commonplace way artists signed at the time: XEIP ΓEΩPΓIOY KΛONTZA (by the hand of 
Georgios Klontzas), to which he sometimes added ΤΟΥ ΚΡΗΤΟC (the Cretan) and in three cases 
he is known to have further amplified it with the addition of a verse reading: ΓEΩPΓIOY XEIP 
KΛONTZA TAΔ΄ EΓEΓPAΦEI O Δ΄ AY ΛABΩN MEMNHΣO KAMOY ΠPOΦPONΩΣ (this was painted 
by the hand of Georgios Klontzas and may he, who has received it, commemorate me 
willingly). Moreover, in his icon In Thee Rejoice (Venice) his signature reads ΣΠOYΔI KAI KOΠOΣ 
TOY ΓEΩPΓIOY KΛONTZA (study and work by Georgios Klontzas), indicating that in this case, he 
wished to underline his personal contribution to the particular composition. 

From the repertoire of his works it is apparent that Klontzas is preoccupied with central 
theological issues such as the sacrifice of Jesus and the salvation of humankind (Crucifixion), 
the final judgment, punishment and recompense (Day of Judgment), or the role of Virgin Mary 
in the Incarnation of God’s Word (In Thee Rejoice), which constitute recurring themes in his 
oeuvre worked over in a series of variations. At the same time, he engages in issues dealing 
with religious and secular history (Εcumenical Synod, Story of the Ishmaelites), aspects of 
secular everyday life (the preaching to the pious in a church) and monastic life (scenes from 
the life of monks), as well as with contemporary historical events (The Sea Battle of Lepanto) in 
addition to the depiction of the Sinai landscape as a locus sanctus. In his manuscript 
illuminations he deals with the tradition of the prophecies (Codices Bute and Barocianus), the 
spiritual aspect of liturgy (the Vatican Codex) and the deeper understanding of Divine Economy 
and Divine Providence (Marciana Codex).  

Only few of Klontzas’ works follow the iconography of the late byzantine tradition. In the 
rest there is an apparent effort to combine byzantine with western elements through the use 
of models which western European engravings amply provided. In some of his works he seems 
to “converse” artistically with the Italian old masters, as for example, Michelangelo, Tintoretto, 
and Veronese, while in a work belonging to an English private collection which was published 
recently, he depicted The Passion of Christ under the influence of Flemish works, such as those 
of Joachim Patinir. 

It is apparent that both Theotokopoulos and Klontzas belong to that tendency in Cretan 
painting which is characterized by an effort to revive the byzantine tradition and which also 
uses painting to express theological and philosophical ideas. Having acquired the knowledge 
and the high level mastership of the technique learnt at the Cretan workshops they both seem 
to be fully conscious of this heritage. This can be detected in Klontzas’ persistence in the 
byzantine tradition, as in Theotokopoulos’ astute comment in the Life of Giotto in Vasari’s Vite, 
where he defends byzantine painting as a teacher of “ingenious difficulties”. 

As many western painters of their time, they both created compositions by combining 
elements derived from Renaissance art and Mannerism, and often made obvious references to 
famous contemporary works. They also often even used the very same engravings as models in 
their work, as indicated by their common use of Giovanni Battista d’ Angeli’s Crucifixion, or 
Giovanni Battista Fontana’s Day of Judgment (1565) and the latter’s View of Mt. Sinai (1569). 
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Despite the difficulties posed by the small number of known works from Theotokopoulos’ 
Cretan period and equally the inability to safely date Klontzas’s works, a comparative study of 
their oeuvre, leads, nevertheless, to the conclusion that both painters dealt in their art with 
the same subject-matter, which included works like The Dormition of the Virgin, The Adoration 
of the Magi, The Prayer at Gethsemane, The Healing of the Blind, The Resurrection and the 
theme of Adam and Eve. 

Furthermore, it may be ascertained that their western orientation was not limited to their 
art, but extended to the general spiritual environment of the period of the Counter-
Reformation. This is clearly expressed in Theotokopoulos’s works of his Spanish period and 
equally, in a series of works by Klontzas such as the Sarajevo icon showing a realistic depiction 
of a preaching scene in a church at Candia, his icon depicting the Seventh Ecumenical Synod 
now in Copenhagen, or the Vatican Codex. In this latter Klontzas illuminates a Speech on the 
condition of priests, (a work falsely attributed to Basil the Great), by depicting in eight full-page 
miniatures all that is taking place on earth and in heaven during the various phases of the 
liturgy. The ideas imprinted in these works, such as the prominent theme of charity, the 
emphasis on the role of preaching, the crucial role played by the Church and its priests, or the 
veneration of icons and the meaning of the Holy Eucharist, all belong to the set of ideas 
prominent during the period of the Counter-Reformation leading us to the hypothesis that 
they may have been executed for Catholic clients. It appears, however, that such ideas were 
not foreign to the Orthodox community of Crete either, at least not to the upper social class to 
members of which Klontzas was certainly related and from who came most of his 
commissions. 

Both painters were intellectuals with wider cultural interests. Theotokopoulos had written 
his now lost treatises on painting, sculpture, and architecture, to which one could add his 
annotations in the margins of the editions he owned of Vasari’s Vite and Vitruvius’s treatise on 
architecture, wherein he expressed his innovative views on art and the artists of his time. The 
personal vision of Klontzas finds its supreme expression in the illuminated Marciana Codex, 
which reveals the theological and historical quests of the painter, his intense interest for 
apocryphal byzantine literature and his anxiety for the problems of his era.  

Their interests and their pursuits brought them into contact with intellectual circles: Much 
has been written about the relationship between Theotokopoulos and the humanitarian circles 
of Toledo. As for Klontzas, we may surmise that he must have been connected to the 
theological circles of Candia, who despite their strict adherence to Orthodoxy, were open to an 
approach with the Catholics. Furthermore, from the two luxurious prophecy books, that is the 
Codices Bute and Baroccianus, we may ascertain his close relationship with the Venetian noble 
Francesco Barozzi, an important mathematician, astronomer, philosopher and hermeticist, 
who entrusted him with the illumination of these Manuscripts, since they both appear to have 
shared the same utopian expectations of the hermeticist intellectuals of the 16th century. 

As can be deduced from the above, the social descent, the intellectual and artistic 
education, the professional development, in other words the external conditions, but also the 
personal choices of the two painters, that is the breaking off from tradition, the attempt to 
renew their art by borrowing elements from western art, the achievement of a recognizable 
personal style, the use of painting to convey philosophical and theological ideas and aesthetic 
views, the expression of theoretical opinions in their personal writings and the connection to 
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intellectual circles, all constitute what seems to be a parallel running path. However, at a 
certain point in time, which we can now date with accuracy, these two paths diverged 
radically. Theotokopoulos left for Venice in 1567, breaking his ties with tradition and opened 
his talent to new artistic experiences reached his artistic maturity in Spain, where he achieved 
eternal fame. Klontzas, on the other hand, attempted a compromise in the context of the 
orthodox tradition and although distinguished as a bold reformer of religious painting, his 
efforts did not find fertile ground to grow in and blossom. 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ 
Γεώργιος Κλόντζας και Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: παράλληλες ή αντίστροφες πορείες; 
 
Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των γνωστών έως σήμερα στοιχείων της 
σχέσης Κλόντζα-Θεοτοκόπουλου, και θα διερευνηθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο 
σχετίζονται οι δύο αυτοί εξέχοντες Κρήτες ζωγράφοι του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα. 

Και οι δύο ήταν γόνοι πλούσιων οικογενειών, οι οποίες ανήκαν στις μεσαίες τάξεις της 
πόλης του Χάνδακα. Ο Κλόντζας γεννήθηκε περίπου το 1540 και ο Θεοτοκόπουλος το 1541. 
Και οι δύο μεγάλωσαν σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί σε μεγάλο 
βαθμό από τη μακρά συνύπαρξη και διαπολιτισμική επιρροή των δύο λαών που 
συγκατοικούσαν στο νησί της Κρήτης, δηλαδή τους αυτόχθονες Κρητικούς και τους 
κυρίαρχους Βενετούς. Και οι δύο έλαβαν καλή εκπαίδευση, ο μεν Θεοτοκόπουλος στον τομέα 
των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως προκύπτει από τη βιβλιοθήκη του, ο δε Κλόντζας στον 
τομέα της Θεολογίας, όπως πιστοποιείται από τη Χρονογραφία του που σώζεται στη 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, ένα έργο που απαρτίζεται από αποκαλυπτικά και προφητικά κείμενα. 
Ήταν προικισμένοι και ευφυείς μαθητευόμενοι και εκπαιδεύτηκαν κοντά σε σημαντικούς 
ζωγράφους. Είχαν διδαχτεί τη βυζαντινή παράδοση, εξασκούνταν στην αντιγραφή δυτικών 
χαρακτικών, μελέτησαν τη δυτική τεχνοτροπία και έγιναν διακεκριμένοι δάσκαλοι της τέχνης 
τους, όπως αναφέρεται στα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα. Είχαν τα εργαστήριά τους 
στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετούσαν τόσο την ορθόδοξη, όσο και την καθολική πελατεία. 
Λάμβαναν αναθέσεις για μικρές εικόνες ιδιωτικής λατρείας, για μεγάλα έργα που 
προορίζονταν για δημόσια χρήση και πολυτελή τρίπτυχα για ιδιώτες. Όπως είναι γνωστό, ο 
Κλόντζας ήταν ένας από τους δύο ζωγράφους που κλήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 1566 να 
εκτιμήσουν την αξία του έργου του Θεοτοκόπουλου Τα Πάθη του Χριστού, όταν ο τελευταίος 
είχε ζητήσει την άδεια να πωληθεί με κλήρωση πριν την αναχώρησή του από τον Χάνδακα. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δομήνικος αποδέχθηκε την τιμή που όρισε ο Κλόντζας, παρ’ όλο που 
ήταν χαμηλότερη από αυτήν που έδωσε ο δεύτερος εκτιμητής. 

Όσον αφορά στον Κλόντζα, γνωρίζουμε από αρχειακές πηγές ότι ήταν ο ιδιοκτήτης της 
ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στο Εξώπορτο στην Κάντια και ότι ήταν παντρεμένος 
δύο φορές. Από τον πρώτο του γάμο, που χρονολογείται στα 1562, είχε αποκτήσει τρεις γιους 
που έγιναν επίσης ζωγράφοι και πιθανότατα εργάστηκαν μαζί του στο εργαστήριό του, που 
βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τα γνωστά σωζόμενα έργα του είναι τα 
ακόλουθα: 35 εικόνες, 15 τρίπτυχα και 5 εικονογραφημένα χειρόγραφα, τα οποία σώζονται 
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σήμερα σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, το Σινά, την Ευρώπη και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο 14 από αυτά τα έργα φέρουν την υπογραφή του. Οι περισσότερες 
υπογραφές ακολουθούν τον συνήθη τύπο XEIP ΓEΩPΓIOY KΛONTZA, και μερικές φορές 
προσθέτει ΤΟΥ ΚΡΗΤΟC. Σε τρεις περιπτώσεις, χρησιμοποίησε τον λογοτεχνικό στίχο ΓEΩPΓIOY 
XEIP KΛONTZA TAΔ EΓEΓPAΦEI O Δ AY ΛABΩN MEMNHΣO KAMOY ΠPOΦPONΩΣ. Στην εικόνα 
Επί σοι Χαίρει της Βενετίας υπογράφει ΣΠΟΥΔΙ ΚΑΙ ΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΟΝΤΖΑ θέλοντας 
προφανώς να υπογραμμίσει την προσωπική του συμβολή στη σύνθεση. 

Από τη θεματολογία των έργων του, είναι προφανές ότι τον Κλόντζα τον απασχόλησαν 
μεγάλα θεολογικά ζητήματα, όπως η θυσία του Ιησού και η σωτηρία της ανθρωπότητας 
(Σταύρωση), η Δευτέρα Παρουσία, η τιμωρία και η ανταμοιβή (Ημέρα της Κρίσης) και ο ρόλος 
της Παναγίας στην Ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού (Επί σοι Χαίρει), τα οποία επανέλαβε σε 
μια σειρά από παραλλαγές. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ασχολήθηκε με θέματα θεολογικά όσο και 
της κοσμικής ιστορίας (Οικουμενική Σύνοδος, ιστορίες των Iσμαηλιτών), της κοσμικής ζωής 
(απεικόνιση του κηρύγματος στην εκκλησία) και του μοναστικού βίου (σκηνές από τη ζωή των 
μοναχών), καθώς και με σύγχρονα γεγονότα (Η ναυμαχία της Ναυπάκτου), και με την 
απεικόνιση του τοπίου του Σινά ως Αγίου Τόπου. Στα εικονογραφημένα χειρόγραφά του 
ασχολήθηκε με την παράδοση των προφητειών (Κώδικας Bute και Barocianus), το πνευματικό 
μέρος της Λειτουργίας (Κώδικας του Βατικανού) και την κατανόηση του Σχεδίου του Θεού για 
τη διαχείριση του κόσμου από τη Θεία Πρόνοια (Κώδικας της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης). 

Μόνο λίγα από τα έργα του Κλόντζα ακολουθούν την εικονογραφία της ύστερης 
βυζαντινής παράδοσης. Στα υπόλοιπα υπάρχει μια προφανής προσπάθεια να συνδυάσει 
βυζαντινά και δυτικά στοιχεία, μέσα από τα καλλιτεχνικά πρότυπα που παρέχονται στα 
δυτικοευρωπαϊκά χαρακτικά. Ορισμένα από τα έργα του, φαίνεται να «συνομιλούν» με τα 
έργα μεγάλων Ιταλών ζωγράφων, όπως του Michelangelo, του Tintoretto ή του Veronese, ενώ 
σε ένα έργο το οποίο ανήκει σε μια αγγλική ιδιωτική συλλογή και δημοσιεύθηκε πρόσφατα, 
απεικονίζει το Πάθος του Χριστού υπό την επίδραση φλαμανδικών έργων, όπως του Joachim 
Patinir. 

Είναι προφανές ότι τόσο ο Θεοτοκόπουλος όσο και ο Κλόντζας ανήκουν στην ίδια τάση της 
κρητικής ζωγραφικής που χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια να αναβιώσει η βυζαντινή 
παράδοση και ότι χρησιμοποίησαν επίσης τη ζωγραφική για να εκφράσουν θεολογικές και 
φιλοσοφικές έννοιες και ιδέες. Έχουν και οι δύο κληρονομήσει την τεχνογνωσία και το υψηλό 
επίπεδο της τεχνικής τους κατάρτισης στα κρητικά εργαστήρια και φαίνεται να έχουν πλήρη 
επίγνωση αυτής της κληρονομιάς. Αυτό μπορεί να ανιχνευθεί στην «εμμονή στη βυζαντινή 
παράδοση» του Κλόντζα καθώς και στο αιχμηρό σχόλιο του Θεοτοκόπουλου στη ζωή του 
Giotto στους Βίους του Vasari, όπου υπερασπίζεται τη βυζαντινή ζωγραφική δηλώνοντας ότι 
είναι αυτή που μας διδάσκει «ευρηματικές δυσκολίες». 

Και οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν συνθέσεις, συνδυάζοντας στοιχεία που αντλούν από 
την τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού, με προφανείς αναφορές σε διάσημα 
σύγχρονα έργα, όπως συνέβαινε και στο έργο των δυτικών ζωγράφων της εποχής τους. 
Χρησιμοποιούν συχνά τα ίδια χαρακτικά, όπως το χαρακτικό της Σταύρωσης του Giovanni 
Battista d'Angeli, της Ημέρας της Κρίσης του Giovanni Battista Fontana (1565) και το χαρακτικό 
του ίδιου που απεικονίζει το Σινά (1569). Μια σύγκριση του ρεπερτορίου τους, παρά τις 
δυσκολίες, λόγω του μικρού αριθμού των έργων από την κρητική περίοδο του 
Θεοτοκόπουλου και την αδυναμία ασφαλούς χρονολόγησης των έργων του Κλόντζα, οδηγεί, 
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ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι και οι δύο ζωγράφοι ασχολούνται με μια σειρά από κοινά 
θέματα, όπως την Κοίμηση της Θεοτόκου, την Προσκύνηση των Μάγων, την Προσευχή στη 
Γεθσημανή, τη Θεραπεία του τυφλού, την Ανάσταση και το θέμα του Αδάμ και της Εύας. 

Επιπλέον, μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο προσανατολισμός τους προς τη Δύση δεν 
εξαντλείται με την τέχνη, αλλά επεκτείνεται και στο πνευματικό κλίμα της 
Αντιμεταρρύθμισης. Αυτό εκφράζεται σαφώς στα έργα του Θεοτοκόπουλου της ισπανικής 
περιόδου του και σε μια σειρά από έργα του Κλόντζα, όπως η εικόνα του Σεράγεβου, μια 
ρεαλιστική απεικόνιση ενός κηρύγματος σε εκκλησία στην Κρήτη, η εικόνα με τη σύνθεση της 
έβδομης Οικουμενικής Σύνοδου, που σήμερα βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, και τον Κώδικα του 
Βατικανού. Σε αυτό το τελευταίο ο Κλόντζας εικονογραφεί μια Ομιλία με θέμα την κατάσταση 
των ιερέων (σύγγραμμα που εσφαλμένα αποδιδόταν στον Μέγα Βασίλειο), απεικονίζοντας σε 
οκτώ ολοσέλιδες μικρογραφίες όλα όσα συμβαίνουν στη γη και στον ουρανό, κατά τη 
διάρκεια των διαδοχικών φάσεων της Λειτουργίας. Οι ιδέες που αποτυπώνονται σε αυτά τα 
έργα, όπως η φιλανθρωπία, η έμφαση στον ρόλο του κηρύγματος, καθώς και ο ρόλος της 
εκκλησίας και των ιερέων, η προσκύνηση των εικόνων, η έννοια της Θείας Ευχαριστίας, όλα 
ανήκουν στον κύκλο των ιδεών της Αντιμεταρρύθμισης και μας οδηγούν στην υπόθεση ότι 
εκτελέστηκαν για την καθολική τους πελατεία. Φαίνεται, ωστόσο, ότι αυτές οι ιδέες δεν ήταν 
ξένες προς τους ορθοδόξους της Κρήτης, τουλάχιστον όσον αφορά στην ανώτατη κοινωνική 
τάξη με την οποία σχετιζόταν ο Κλόντζας και από την οποία προέρχονταν άλλωστε οι 
περισσότερες από τις αναθέσεις που λάμβανε. 

Και οι δύο ζωγράφοι ήταν διανοούμενοι με ευρύτερα πολιτισμικά ενδιαφέροντα. Ο 
Θεοτοκόπουλος είχε συγγράψει πραγματείες για τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την 
αρχιτεκτονική (αν και πλέον έχουν χαθεί), καθώς και σχόλια σε εκδόσεις του Βαζάρι και του 
Βιτρούβιου, εκφράζοντας τις νεωτερικές αντιλήψεις και απόψεις του για την τέχνη και τους 
μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής του. Το προσωπικό όραμα του Κλόντζα βρίσκει την πιο 
συμπυκνωμένη έκφρασή του στον εικονογραφημένο Κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, 
που αποκαλύπτει τις θεολογικές και ιστορικές αναζητήσεις του ζωγράφου, το έντονο 
ενδιαφέρον του για την απόκρυφη βυζαντινή φιλολογία και την αγωνία του για τα 
προβλήματα της εποχής του. 

Τα συμφέροντά τους και οι πνευματικές αναζητήσεις τους, τους έφεραν σε επαφή με τον 
πνευματικό κόσμο. Πολλά έχουν γραφτεί για τη σχέση του Θεοτοκόπουλου με τους διεθνείς 
ανθρωπιστικούς κύκλους του Τολέδο. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στον Κλόντζα, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν αναμφίβολα συνδεδεμένος με θεολογικούς κύκλους του 
Χάνδακα, οι οποίοι παρά την αυστηρή προσήλωσή τους στην ορθοδοξία, ήταν ανοικτοί σε μια 
προσέγγιση των ορθοδόξων και των καθολικών. Επιπλέον, από τα δύο πολυτελή βιβλία 
προφητειών, δηλαδή τους κώδικες Bute και Baroccianus, μπορούμε να διαπιστώσουμε τη 
στενή σχέση που υπήρχε μεταξύ του Κλόντζα και του Βενετού ευγενούς Francesco Barozzi, 
σημαντικού μαθηματικού, αστρονόμου, φιλοσόφου και ερμητιστή, ο οποίος του ανέθεσε την 
εικονογράφηση των κειμένων, καθώς και οι δύο φαίνεται να μοιράζονταν τις ίδιες ουτοπικές 
προσδοκίες των ερμητιστών διανοούμενων του 16ου αιώνα. 

Όπως μπορεί να συναχθεί από τα παραπάνω, η κοινωνική καταγωγή, η πνευματική και 
καλλιτεχνική εκπαίδευση, η επαγγελματική εξέλιξη, με άλλα λόγια, οι εξωτερικές συνθήκες, 
αλλά και οι προσωπικές επιλογές των δύο ζωγράφων, όπως η ρήξη με την παράδοση, η 
προσπάθεια να ανανεώσουν την τέχνη τους μέσω δανείων από τη δυτική τέχνη, το κέρδος 
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του αναγνωρίσιμου προσωπικού ύφους, η χρήση της ζωγραφικής για να μεταφέρουν 
φιλοσοφικές και θεολογικές ιδέες και αισθητικές απόψεις, η έκφραση των θεωρητικών 
απόψεων στις προσωπικές γραφές και η σύνδεση με πνευματικούς κύκλους, όλα δείχνουν 
δύο παράλληλες πορείες. Παρ’ όλα αυτά, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που μπορούμε 
τώρα να χρονολογήσουμε με ακρίβεια, αυτοί οι δύο δρόμοι διαφοροποιούνται ριζικά. Ο 
Θεοτοκόπουλος έφυγε για τη Βενετία το 1567, σπάζοντας τους δεσμούς του με την 
παράδοση. Άνοιξε το ταλέντο του σε νέες καλλιτεχνικές εμπειρίες και έφτασε στην ώριμη 
καλλιτεχνική του περίοδο στην Ισπανία, κατακτώντας έτσι την αιωνιότητα. Ο Κλόντζας, από 
την άλλη πλευρά, επιχείρησε μια συμβιβαστική λύση στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης 
και διακρίθηκε ως ένας τολμηρός μεταρρυθμιστής της θρησκευτικής ζωγραφικής, αλλά οι 
προσπάθειές του δεν κατάφεραν να βρουν γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν και να 
εξελιχθούν. 
 
 
 
 
MARIA CONSTANTOUDAKI-KITROMILIDES 
Passion scenes in Cretan painting and in Theotokopoulos’ early work 
 
Scenes depicting various episodes from the cycle of the Passion of Christ constitute a 
fundamental sequence in the narrative of the last period of his earthly life and in Christian 
iconography. Such scenes multiplied in Byzantine art during the Palaeologan period, when old 
episodes were amplified and new ones were invented, following the four Gospels’ narratives, 
but also apocryphal writings, like the Acts of Pilate (Acta Pilati) as well as Byzantine 
ecclesiastical texts and hymns related to the Passion of the Lord. Extended cycles, unfolded in 
church mural decoration, may include various moments, chief among them being the Last 
Supper, the Betrayal of Judas, Christ’s Way to Calvary, the Crucifixion, the Deposition from the 
Cross, the Lament over the Dead Christ and the Burial of Christ. At times they were also 
depicted on portable icons.  

All of these representations and many more are found in Byzantine frescoes all over the 
territories of the Byzantine Empire and its periphery, including Venetian Crete; especially in 
the late Palaeologan period, some of them were isolated and rendered as independent 
subjects in panel painting.  

Portable icons of the Cretan school of the fifteenth and sixteenth centuries display a 
considerable number of Passion scenes. Most of them preserve traditional iconography 
transmitted through the Byzantine heritage of the island; some show an enrichment of their 
subjects with the introduction of elements from Western, especially Italian, late Medieval or 
Renaissance and Mannerist art, according to the period of their production. They follow in this 
way the development of taste during particular periods in a mixed cultural environment of 
Cretans and Venetians, Greek Orthodox or Roman Catholics, and the varying demands of their 
clientele. Some form of influence was probably exerted by Cretan Renaissance literature as 
well. During his Cretan years Domenikos Theotokopoulos was undoubtedly familiar with 
similar subjects, which had also considerable diffusion in the Creto-Venetian society, first as 
devotional themes par excellence for private worship, and secondly as a possible allegory of 
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degrees of hardship experienced by the Cretan population under Venetian rule. Domenikos’s 
early engagement with Passion scenes is documented by archival evidence dated 26 December 
1566, which reveals that he had already produced a painting of the “Passion of our Lord Jesus 
Christ”, executed against a golden background. This work, probably depicting one of the 
variations of the Man of Sorrows, has not been preserved. Two attempts have been made by 
scholars to identify the piece, and each one of them has indicated a different icon as a 
candidate for Theotokopoulos’s painting mentioned in the sources. 

If no work by master Domenikos exhibiting any scene of the Passion survives from his 
Cretan years, we do possess some examples from his Venetian period, which document the 
Cretan artist’s attitude towards the cycle under consideration and his own treatment of 
individual subjects pertaining to it. 

The present paper attempts a look at works by Theotokopoulos which represent scenes 
from the Passion and were realised during the short time span the Cretan artist spent in 
Venice (1567-1570). None of them is either signed or dated, but in my view they can be 
accepted within his oeuvre. They are housed in various museums and art galleries or kept in 
private collections. Belonging to various categories of painting, they are of different sizes, and 
range from little panels and small triptychs serving private devotion to somewhat larger 
paintings addressed to a wider audience. Their iconography, including as it does seminal 
Passion scenes such as the Last Supper, the Entombment and the Crucifixion, also comprises 
moments less frequently depicted, such as the Washing of the Disciples’ Feet by Christ, or 
Christ Brought before Pilate. 

The following works are included among them: 
1. The Last Supper (Bologna, National Picture Gallery).  
2. Four remaining scenes from the Ferrara triptych (Ferrara, National Picture Gallery, 

deposited by Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara), representing four scenes from the 
cycle of the Passion (the Washing of the Feet of the Disciples by Christ, the Agony in the 
Garden, Christ before Pilate, Crucifixion). 

3. The Entombment of Christ (Athens, National Gallery - Alexandros Soutzos Museum). 
4. The Entombment of Christ (London, private collection).  
5. The Pietà, with the Mother of God holding the dead Christ, surrounded by St. John the 

Theologian and Mary Magdalene (Philadelphia, The Philadelphia Museum of Art, The 
Johnson G. Johnson Collection). 
The rendering of the themes in these works extends from simple compositions to more 

complex schemes. Distancing himself from Byzantine iconography and style, Theotokopoulos 
follows more or less standard iconographic solutions of the time, found in Italian and especially 
Venetian painting. Similar orientations are noticed as far as style is concerned. The attraction 
of Venetian painterly values, the interplay between light and colour and luminous reflections 
predominate, along with an emphasis on movement and oblique axis pertinent to mannerist 
currents. Sources for the young Cretan also continue to be West European prints, from which 
he extracts figures and clusters, a practice familiar to him from his early years in his native 
Crete, as has been amply demonstrated in the past by various scholars. In the end, however, 
he offers versions of his own. 

Some of the above-mentioned scenes were also depicted by Theotokopoulos in subsequent 
years. Comparisons to his earlier versions throw light upon the different stages of his course, 
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the handling of existing visual sources and of colour combinations, and the formation of his 
particular technique; consequently they allow us to follow his artistic development to a certain 
extent. Finally, these early scenes from the Passion of Christ in a way anticipate his later 
involvement, according to relevant commissions, with more episodes from this cycle, which 
resulted in his admirable creations in monumental altarpieces, such as the famous Espolio, 
versions of the Agony in the Garden, and the large Crucifixions of his Spanish period. 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ 
Οι σκηνές του Θείου Πάθους στην κρητική ζωγραφική και στο πρώιμο έργο του 
Θεοτοκόπουλου 
 
Οι σκηνές από του κύκλο των Παθών του Χριστού συνιστούν μια βασική ακολουθία στην 
αφήγηση της τελευταίας περιόδου του επί της γης βίου Του και στη χριστιανική 
εικονογραφία. Κατά την παλαιολόγεια περίοδο οι σκηνές αυτές στη βυζαντινή τέχνη είχαν 
πληθύνει: παλαιότερες παραστάσεις είχαν εμπλουτίστεί, ενώ παράλληλα είχαν προστεθεί 
νέες, αντλημένες από τα τέσσερα Ευαγγέλια αλλά και από απόκρυφα κείμενα, όπως οι 
Πράξεις του Πιλάτου (Acta Pilati), καθώς και από βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα και 
ύμνους αναφερόμενους στα Πάθη του Κυρίου. Τον τοιχογραφικό διάκοσμο ναών 
καταλάμβαναν εκτενείς κύκλοι των επεισοδίων της αφήγησης, με κυριότερα ανάμεσά τους 
τον Μυστικό Δείπνο, την Προδοσία, την Πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά, τη Σταύρωση, 
την Αποκαθήλωση, τον Επιτάφιο Θρήνο και τον Ενταφιασμό, ενώ κατά καιρούς τα θέματα 
αυτά απεικονίζονταν και σε φορητές εικόνες.  

Οι παραπάνω παραστάσεις αλλά και πολλές ακόμη απαντούν σε βυζαντινές τοιχογραφίες 
σε όλη την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της περιφέρειάς της, 
συμπεριλαμβανομένης και της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Στην όψιμη μάλιστα 
παλαιολόγεια περιοδο ορισμένες απομονώθηκαν και αποδίδονταν ως αυτοτελή θέματα σε 
φορητές εικόνες.  

Ο αριθμός φορητών εικόνων της Κρητικής Σχολής του 15ου και 16ου αιώνα με 
παραστάσεις επεισοδίων από το Θείο Πάθος είναι σημαντικός. Στις περισσότερες διατηρείται 
η παραδοσιακή εικονογραφία της βυζαντινής κληρονομιάς του νησιού, ενώ σε κάποιες είναι 
εμφανής ο εμπλουτισμός των θεμάτων με την εισαγωγή στοιχείων από τη δυτική, κυρίως την 
ιταλική, τέχνη, είτε του ύστερου Μεσαίωνα ή της Αναγέννησης και του Μανιερισμού, 
ανάλογα με την περίοδο στην οποία ανήκουν. Οι εικόνες ανταποκρίνονται έτσι στην εξέλιξη 
του γούστου της περιόδου, όπως αυτό διαμορφώνεται στο ανάμικτο πολιτισμικό περιβάλλον 
Κρητών και Βενετών, Ορθόδοξων και Ρωμαιοκαθολικών, και στις ποικίλες απαιτήσεις των 
πελατών. Πιθανότατα κάποια επιρροή ασκεί και η λογοτεχνία της Κρητικής Αναγέννησης.  

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος αναμφίβολα θα ήταν εξοικειωμένος με τα θέματα αυτά στη 
διάρκεια της Κρητικής του περιόδου, καθώς αυτά ήταν πλατιά διαδεδομένα στην κρητο-
βενετική κοινωνία, πρώτα και κύρια ως κατ’ εξοχήν θέματα ιδιωτικής λατρείας, ίσως όμως 
επίσης, δευτερευόντως, ως αλληγορική έκφραση των δεινών που αντιμετώπιζε ο ντόπιος 
πληθυσμός υπό τη βενετική κυριαρχία. Μία αρχειακή μαρτυρία που χρονολογείται στις 26 
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Δεκεμβρίου του 1566, τεκμηριώνει την πρώιμη ενασχόληση του Δομήνικου με σκηνές του 
Θείου Πάθους, καθώς πιστοποιεί ότι είχε ήδη φιλοτεχνήσει ένα έργο με τα «Πάθη του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού», σε χρυσό βάθος. Το έργο αυτό που πιθανώς απεικόνιζε μια παραλλαγή 
του θέματος της Άκρας Ταπείνωσης δεν έχει διασωθεί. Οι δύο προσπάθειες που έχουν γίνει 
από τους μελετητές έως σήμερα για την ταύτιση του συγκεκριμένου έργου υπέδειξαν, κάθε 
μία, διαφορετική εικόνα.  

Αν και δεν σώζεται κάποιο έργο με παράσταση του Θείου Πάθους από την κρητική του 
περίοδο, υπάρχουν εν τούτοις τέτοια παραδείγματα από την περίοδο της Βενετίας, που 
μαρτυρούν για τη στάση του κρητικού καλλιτέχνη προς τη συγκεκριμένη θεματολογία και τον 
τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα θέματα που επέλεξε να αναπαραστήσει.  

Στην εισήγησή μου θα επιχειρήσω να εξετάσω ορισμένα έργα του Θεοτοκόπουλου με 
παραστάσεις από το Θείο Πάθος, τα οποία φιλοτέχνησε κατά το σύντομο χρονικό διάστημα 
που έζησε στη Βενετία (1567-1570). Κανένα εξ αυτών δεν φέρει υπογραφή ή χρονολογία, 
ωστόσο, κατά την άποψή μου, μπορούν να ενταχθούν στο έργο του. Σήμερα φυλάσσονται σε 
διάφορα μουσεία και πινακοθήκες όπως και σε ιδιωτικές συλλογές. Τα έργα αυτά ανήκουν σε 
διαφορετικά μεταξύ τους είδη, ποικίλουν σε διαστάσεις, και αφορούν τόσο σε μικρές εικόνες 
και μικρά τρίπτυχα ιδιωτικής λατρείας όσο και σε κάπως μεγαλύτερα έργα που απευθύνονταν 
σε ένα ευρύτερο κοινό. Στην εικονογραφία τους δεν περιλαμβάνονται μόνο τα κεντρικά 
επεισόδια του Θείου Πάθους, όπως ο Μυστικός Δείπνος, η Σταύρωση ή ο Ενταφιασμός, αλλά 
και παραστάσεις που δεν απεικονίζονταν τόσο συχνά, όπως Ο Νιπτήρας, και Ο Χριστός 
ενώπιον του Πιλάτου.  

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα ακόλουθα έργα:  
1. Ο Μυστικός Δείπνος (Μπολόνια, Εθνική Πινακοθήκη).  
2. Οι τέσσερις υπολειπόμενες σκηνές από το τρίπτυχο της Φερράρας (Εθνική Πινακοθήκη, 

Φερράρα, παρακαταθήκη της Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara), που 
περιλαμβάνουν τις τέσσερις σκηνές του κύκλου του Θείου Πάθους: Ο Νιπτήρας, Η 
Προσευχή στη Γεθσημανή, Ο Χριστός ενώπιον του Πιλάτου και η Σταύρωση.  

3. Ο Ενταφιασμός (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου).  
4. Ο Ενταφιασμός (Λονδίνο, ιδιωτική συλλογή).  
5. Η Pieta, με παράσταση της Θεοτόκου που κρατά τον νεκρό Χριστό, με τον Άγιο Ιωάννη τον 

Θεολόγο και τη Μαρία τη Μαγδαληνή (Φιλαδέλφεια, The Philadelphia Museum of Art, The 
Johnson G. Johnson Collection).  
Η απόδοση των παραπάνω θεμάτων έχει ένα εύρος από σχετικά απλές συνθέσεις έως 

περισσότερο περίπλοκες. Αποστασιοποιούμενος από τη βυζαντινή εικονογραφία και το 
βυζαντινό ύφος, ο Θεοτοκόπουλος ακολουθεί εν γένει συμβατικές εικονογραφικές λύσεις της 
περιόδου, όπως τις βρίσκουμε στα ιταλικά και, κυρίως, στα βενετσιάνικα έργα. Προς την ίδια 
κατεύθυνση κινούνται και τα υφολογικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων έργων. Εμφανής 
είναι κυρίως η έλξη που ασκούν επάνω του οι βενετσιάνικες ζωγραφικές αξίες, καθώς στα 
έργα αυτά κυριαρχεί το παιχνίδισμα ανάμεσα στο φως και το χρώμα και οι έντονες φωτεινές 
αντανακλάσεις, μαζί όμως με την έμφαση στην κίνηση και τον διαγώνιο άξονα, στοιχεία 
δηλαδή που συσχετίζονται με τον Μανιερισμό. Παράλληλα, ο νεαρός κρητικός καλλιτέχνης 
συνεχίζει να αντλεί από δυτικοευρωπαϊκά χαρακτικά απ’ όπου άλλοτε αποσπά μεμονωμένες 
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μορφές και άλλοτε περισσότερα μαζί στοιχεία μαζί, πρακτική που όπως έχει αποδειχθεί στο 
παρελθόν από διάφορους μελετητές, του ήταν οικεία από τα νεανικά του χρόνια στην 
πατρίδα του την Κρήτη. Στο τέλος, όμως, ο Θεοτοκόπουλος δίδει τη δική του πρωτότυπη 
εκδοχή.  

Κάποιες από τις προαναφερθείσες σκηνές του Θείου Πάθους τις επανέλαβε στο έργο του 
και τα επόμενα χρόνια. Η σύγκριση τους με τις προγενέστερες εκδοχές τους ρίχνει συνεπώς 
φως στα διάφορα στάδια της πορείας του, τον χειρισμό των προτύπων που χρησιμοποιούσε 
και των συνδυασμών των χρωμάτων που επέλεγε δημιουργώντας εν τέλει την ιδιαίτερη 
τεχνική του. Κατ’ επέκταση, μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε έως κάποιο βαθμό την 
καλλιτεχνική του εξέλιξη. Τέλος, κατά έναν τρόπο, αυτές οι πρώιμες παραστάσεις του κύκλου 
των Παθών του Χριστού μας προϊδεάζουν για την μεταγενέστερη ενασχόλησή του με τον 
ευρύτερο κύκλο των επεισοδίων του Θείου Πάθους, σύμφωνα και με τις αναθέσεις που 
έλαβε, ενασχόληση που τον οδήγησε στις αξιοθαύμαστες δημιουργίες των μνημειωδών 
ρετάμπλ, όπως το περίφημο Εσπόλιο, τις διάφορες εκδοχές Της Προσευχής στον Κήπο της 
Γεθσημανής και τις μεγάλες Σταυρώσεις της ισπανικής του περιόδου. 
 
 
 
 
NICOS HADJINICOLAOU 
Is the Passion of Christ in the Velimezis Collection (Athens) a work painted by Greco? 
 
Twenty years have passed since Nano Chatzidakis announced at the Cretological Congress in 
Heraklion in 1994 that she had discovered a work painted by Greco in an Athenian private 
collection. A painting known by name to all scholars interested in the subject, since it is 
mentioned in a document dated December 26th 1566, discovered and published by Maria 
Constantoudaki in 1975: “un quadro della Passione del nostro Signor Giesu Cristo, dorato”. 
What has happened since 1994 and how scholarship has reacted to this attribution is one of 
the questions raised. The other, more importantly, concerns the work itself. Its history, its 
physical appearance, its iconography and style will have to be examined, next to and together 
with the arguments put forward by Nano Chatzidakis, in order to justify her attribution.  
 
 
 
 
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Είναι το Πάθος του Χριστού της Συλλογής Βελιμέζη (Αθήνα) έργο του Γκρέκο; 
 
Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Νανώ Χατζηδάκη ανακοίνωνε στο Κρητολογικό 
Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το 1994, ότι ανακάλυψε σε μια αθηναϊκή 
ιδιωτική συλλογή ένα έργο που είχε φιλοτεχνήσει ο Γκρέκο. Πρόκειται για ένα έργο γνωστό 
στους μελετητές που ενδιαφέρονται για το θέμα, συγκεκριμένα με τον τίτλο: «εικόνα των 
Παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πάνω σε χρυσό» όπως αναφέρει έγγραφο με 
χρονολογία 26 Δεκεμβρίου 1566, το οποίο δημοσιεύθηκε από τη Μαρία Κωνσταντουδάκη το 
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1975. Το ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι τι συνέβη από το 1994 και εξής και ποιες 
ήταν οι αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας των μελετητών του έργου του Γκρέκο στην 
απόδοση αυτή. Το άλλο ερώτημα που τίθεται αφορά κυριότερα στο ίδιο το έργο. Η ιστορία 
του, η φυσική του κατάσταση και παρουσία, η εικονογραφία και τα τεχνοτροπικά του 
χαρακτηριστικά οφείλουν να συνεξεταστούν παράλληλα με τα επιχειρήματα τα 
προβαλλόμενα από τη Νανώ Χατζηδάκη για την αιτιολόγηση της απόδοσής της.  
 
 
 
 
CARMEN GARRIDO 
The Modena Triptych between East and West 
 
The Modena Triptych is a fundamental work within El Greco’s oeuvre, as it marks the point of 
his transition from his early work as an icon-painter in his native Crete to his subsequent 
oeuvre executed in Venice and Rome. In the six scenes depicted on the Triptych, we find 
evidence of features in keeping with his artistic beginnings, intermingled with influences from 
Italian prints; but above all, in his style and technique we discern the new influence exerted on 
the Cretan artist by the Venetian School. Indeed, the Venetian influence emerges forcefully in 
these small scale compositions, and is one that was to stay with him thereafter. 

The study of the technique in the Modena Triptych made in 2008, carried out thanks to the 
Galleria Estense with the cooperation of Professor Duilio Bertani, (University of Milan), has 
enabled us to clearly see the artist’s delicate and detailed underdrawing, the means he used 
while at work, as well as the materials he selected to lend his paintings their particular 
transparent quality, in a work completed by the high finish of varnish layers or glazes. In other 
words, he followed the technique practiced by Venetian artists, which stayed with him from 
that point onwards until his last days in Toledo. 

Our study also enabled us to distinguish the two manners in which he worked out his 
underdrawings and the way he achieved coloring through light. We were further able to 
determine the way the side panels of the Triptych closed, and the sequence of the 
iconographic discourse followed on its side wings: details that further demonstrate the 
evolution of the discernible Venetian and Roman influences in each of the scenes, which in 
some cases were intermingled. While stylistic influences seem to be derived from both the 
Venetian and Roman Schools, his painting technique remains fully Venetian: transparency 
achieved by the use of materials of a very high quality, mixed with pure binders, constitute the 
means by which the artist achieved the amazing translucent hues that we admire in his work 
even today. In fact, it is this very translucent color, a constant in his paintings thereafter, which 
allows us today to distinguish which of the works executed in Italy and Spain are autograph 
works by the master’s hand and which are not. 

In The Triptych we can discern stylistic and technical features which we find steadfastly in 
all his works in Toledo, from as early as his Espolio (Sacristy of the Cathedral), to, for example 
his View of Toledo (El Greco Museum) or his Adoration of the Shepherds, painted for the altar 
of his tomb (Museo del Prado), between which works his evolution is also evident. The working 
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method and material he used to create the visual “effects” that make his works stand out are 
ever present: volume, perspective renderings, range of colors, chiaroscuro, etc. 

In-depth study of the Modena Triptych is fundamental to our understanding of the change 
that the work of El Greco underwent when he came into direct contact with western art, and 
in particular with the art of the Venetian masters, wherein he found the essential principles 
that were to mark his artistic production thereafter. 
 
 
 
 
CARMEN GARRIDO 
To Tρίπτυχο της Μόδενας μεταξύ Ανατολής και Δύσης 
 
Το Τρίπτυχο της Μόδενας αποτελεί ένα θεμελιώδες έργο της καλλιτεχνικής παραγωγής του 
Γκρέκο το οποίο σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα πρώτα αγιογραφικά έργα του στην Κρήτη, 
όπου γεννήθηκε, στα μεταγενέστερα που θα δημιουργούσε στη Βενετία και τη Ρώμη. 

Στις έξι παραστάσεις του Τριπτύχου διακρίνουμε στοιχεία που προδίδουν τις καταβολές 
αυτού του έργου των πρώιμων χρόνων αναμεμιγμένες με τις επιδράσεις από ιταλικά 
χαρακτικά, ενώ κυρίως ευδιάκριτη είναι η επίδραση που φαίνεται να δέχτηκε, όταν έφτασε 
στην Ιταλία, από τη Βενετσιάνικη Σχολή, επίδραση που εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη σε αυτές 
τις μικρές παραστάσεις και η οποία θα τον συνοδέψει εφεξής τόσο στα χρόνια της διαμονής 
του εκεί όσο και αργότερα στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας στην Ισπανία.  

Η μελέτης της τεχνικής του Τριπτύχου, η οποία κατέστη δυνατή το 2008, χάρη στην Galleria 
Estense και τη συνεργασία του καθηγητή Duilio Bertani από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, 
επέτρεψε την αναγνώριση του περίτεχνου και λεπτομερούς προπαρασκευαστικού σχεδίου 
των παραστάσεων, όπως και των τεχνικών μέσων και των συγκεκριμένων υλικών που 
χρησιμοποίησε ο Γκρέκο στη ζωγραφική του αξιοποιώντας τη διαφάνεια, διαδικασία την 
οποία ολοκλήρωνε με τη χρήση βερνικιών και βελατούρας, μία τεχνική σύμφωνη, με άλλα 
λόγια, με αυτήν που ακολουθούσαν οι Βενετοί καλλιτέχνες της εποχής και την οποία 
εξακολούθησε να υιοθετεί ο ίδιος έως το τέλος της ζωής του στο Τολέδο. 

Σαν αποτέλεσμα της μελέτης που διεξήχθη, μπορεί κανείς επίσης πλέον να διακρίνει τις 
δύο διαφορετικές μανιέρες, δύο τρόπους χειρισμού των προπαρασκευαστικών σχεδίων στο 
υπόστρωμα των έργων, όπως και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επιτύγχανε την απόδοση 
του χρώματος μέσω του φωτός. Επίσης, μελετώντας το υποστήριγμα, εξακριβώθηκε το 
σύστημα κλεισίματος του Τριπτύχου και με ποια σειρά είχαν γίνει οι παραστάσεις των 
πλαϊνών του φύλλων. Οι λεπτομέρειες αυτές μας δείχνουν παράλληλα, την εξέλιξη των 
βενετσιάνικων και ρωμαϊκών επιρροών που δέχτηκε, οι οποίες καθίστανται εμφανείς σε κάθε 
μία από τις παράστασεις, και που σε κάποιες εξ αυτών συμφύρονται. Αν και οι υφολογικές 
επιδράσεις φαίνεται να προέρχονται και από τις δύο Σχολές (Βενετίας και Ρώμης), η τεχνική 
του είναι όμως εξολοκλήρου βενετσιάνικη: διαφάνειες που δημιουργούνται με τη χρήση 
ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας υλικών αναμεμιγμένων με αγνές συνδετικές ύλες, με τα οποία ο  
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καλλιτέχνης επιτυγχάνει την εντυπωσιακή διαύγεια των αποχρώσεων που ακόμη και σήμερα 
την θαυμάζουμε στο έργο του. Αυτή ακριβώς η διαύγεια του χρώματος, που θα αποτελέσει 
σταθερό στοιχείο στο σύνολο της παραγωγής του τόσο της ιταλικής όσο και της ισπανικής του 
περιόδου, μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια είναι τα πρωτότυπα αυτόγραφα έργα του και 
ποια όχι. 

Στο Τρίπτυχο μπορούμε ακόμη να παρατηρήσουμε τα υφολογικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά που θα παραμείνουν σταθερά στο έργο της ισπανικής του περιόδου, από τα 
πρώιμα έργα του στο Τολέδο, όπως στην περίπτωση του έργου Ο Διαμοιρασμός των ιματίων 
του Χριστού στο σκευοφυλάκιο του καθεδρικού ναού του Τολέδο, ώς τα τελευταία, όπως η 
Άποψη του Τολέδο (Μουσείο Γκρέκο) ή η Προσκύνηση των ποιμένων που φιλοτεχνήθηκε για 
τον τάφο του (Μουσείο Πράδο), στα οποία είναι παράλληλα εμφανής και η εξέλιξή του κατά 
το διάστημα που μεσολάβησε. Η μέθοδος της εργασίας και τα μέσα στα οποία στηρίζεται για 
να δημιουργήσει τα οπτικά «εφφέ», για τα οποία ξεχωρίζει το έργο του, είναι πάντα παρόντα: 
απόδοση όγκων και προοπτικής, χρωματική γκάμα, φωτοσκιάσεις, κ.λπ. 

Η σε βάθος μελέτη του Τριπτύχου της Μόδενας συνιστά έναν θεμελιώδη σύνδεσμο για να 
αντιληφθούμε τη σημαντική εξέλιξη που παρουσίασε το έργο του Γκρέκο ερχόμενο σε άμεση 
επαφή με τη δυτική ζωγραφική, και συγκεκριμένα με τη ζωγραφική των Βενετσιάνων 
δασκάλων, στην οποία φαίνεται πως βρήκε τις βασικές αρχές που θα σημάδευαν όλη την 
καλλιτεχνική του παραγωγή.  
 
 
 
 
PANAYOTIS IOANNOU 
The Modena Triptych and the question of the Madonneri 
 
As is well-known, one of the great obstacles in comprising a valid corpus [a catalogue raisonné] 
of El Greco’s oeuvre is the validity of the authorship of works occasionally attributed to the 
artist, together with the reliability of the relevant evidence presented to support the 
attributions made. This difficulty is naturally intensified in complexity when the attributions 
concern works from the periods of his life which still remain largely unknown: these are the 
Cretan and Italian periods. Thus, for El Greco’s Venetian period (1567-1570), our knowledge is 
limited to a single archival document and only very few works to go by – evidence which is in 
no way sufficient to reconstitute his artistic development – which however is central to our 
understanding, especially as it concerns one of the most critical phases in his oeuvre: it 
coincides with the decisive shift towards “Western” art, which by the end of this very period 
became fully incorporated in his art. 

The transitional nature of El Greco’s production – between his Byzantinizing work before 
1567 and the effort of integrating western models, which the Cretan first studied in their 
proper environment in Venice – is demonstrated predominantly in the six compositions of the 
famous Modena Triptych. The discovery of this work in 1937 by the young Rodolfo Pallucchini 
was of the greatest importance: even then and essentially out of any known context, the 
discovery of the particular Triptych enabled the detection of tangible elements demonstrative 
of his artistic development in both stylistic and iconographic terms for the first time. 
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A few years later, particularly after the Second World War, an initially somewhat 
mechanistic and later simplistic effort was made to link this transitional phase of El Greco’s 
work in Venice to the production of anonymous painters, who had been granted the name 
“Madonneri” in the early decades of the 20th century. The so-called Madonneri combined in 
their work an apparent attempt at a superficial imitation of Byzantine art with equally 
awkward use of Venetian art sources. 

The ambiguity regarding the context within which the term “Madonnero” was used, the 
transitional nature of El Greco’s painting (as manifest in at least the Triptych), the growing 
interest at the time for the work of the Cretan in which some scholars continued to discern 
powerful Byzantine undertones, and finally, the involvement of the art market, allowed El 
Greco implicitly – though more often explicitly – to become categorized by some scholars as a 
“madonnero”. If by 1933 Sergio Bettini characterized him as the Cretan “madonnero”, albeit 
with some reserve, in 1950 Pallucchini asserted dismissively: “There is no longer any doubt 
that El Greco worked in Venice for a few years as a madonnero”. 

From Pallucchini onwards, (many other Venetian art historians of the 40s and 50s followed 
in his wake), numerous works were attributed to El Greco “the madonnero”, almost always 
considered in conjunction with the compositions of the Modena Triptych, (which even 
included his signed works). The extremely low quality of many of them was considered, or 
rather was justified, as the laborious and awkward attempt of a Byzantine art-nurtured artist 
to master Venetian painting. 

Those few who opposed the methodological tactics of these countless attributions 
remained unheeded - in 1964 Arslan even wrote that the number of works attributed to El 
Greco “has no parallel in the entire history of Italian painting”, thereby indicating the invalidity 
of such attributions. As expected, these same scholars directly or indirectly contested the 
paternity of the Modena Triptych, or at least expressed strong reservations in linking the 
signature borne by the triptych (“cheir Domenikou”) to Theotokopoulos. 

The answer to the question posed by the «Greco madonnero issue» came from a different 
direction: it came with the discovery in the ’60s and ’70s of documents related to 
Theotokopoulos’s life in Crete and to the time of his arrival in Venice; with the non-inclusion of 
those works which presented him as a “madonnero” in scholarly catalogues and, finally, with 
the appreciation of works that actually show Theotokopoulos mastering Venetian painting, as 
for example his St. Francis Receiving the Stigmata. 

Nevertheless, the very fact that to this day we see paintings by the so-called “madonneri” 
being proposed as works by El Greco, even in scientific publications and in collections, 
indicates that the issue is far from being resolved. It has simply changed names.  

By presenting new and relevant archival evidence which sheds more light on this particular 
issue, I shall hereby examine: 
• the history and content of the term “madonnero” and the ideological battle fought over the 

scope covered by the specific term; 
• the way in which works by the “madonneri” became associated with the work of El Greco, 

based on the characteristics of the Modena Triptych; 
• how the “Greco madonnero issue” has to some extent haunted studies relating to the 

Italian and particularly the Venetian period of his oeuvre. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Το Τρίπτυχο της Μόδενας και το ζήτημα των Madonneri 
 
Είναι γνωστό ότι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την κατάρτιση 
ενός έγκυρου corpus [catalogue raisonné] του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου αποτελεί ο έλεγχος 
της πατρότητας των έργων που κατά καιρούς αποδίδονται στον καλλιτέχνη και η αξιοπιστία 
των συναφών μαρτυριών. Όπως είναι εύλογο, αυτή η δυσκολία παρουσιάζεται με 
μεγαλύτερη ένταση και πολυπλοκότητα όταν πρόκειται για έργα που αφορούν τις περιόδους 
του βίου του ζωγράφου που αγνοούμε περισσότερο: την κρητική και την ιταλική, και κυρίως 
τη βενετική (1567-1570), περίοδο για την οποία γνωρίζουμε μόνον ένα έγγραφο και ελάχιστα 
βεβαιωμένα έργα. Τα τεκμήρια αυτά σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για την ανασύσταση 
της καλλιτεχνικής ανέλιξης του Θεοτοκόπουλου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ακριβώς μια από τις 
πιο κρίσιμες φάσεις της: αυτή που ταυτίζεται με την αποφασιστικού χαρακτήρα στροφή του 
προς τη «δυτική» τέχνη, την οποία στο τέλος ακριβώς αυτής της περιόδου εμφανίζεται να έχει 
αφομοιώσει πλήρως.  

Η μεταβατικού χαρακτήρα παραγωγή του Θεοτοκόπουλου –ανάμεσα στη βυζαντινότροπη 
παραγωγή πριν το 1567 και την προσπάθεια αφομοίωσης δυτικών προτύπων, τα οποία ο 
Κρητικός μελέτησε στη Βενετία για πρώτη φορά απευθείας στο περιβάλλον που γεννήθηκαν– 
καταδεικνύεται κατεξοχήν στις έξι συνθέσεις τού πασίγνωστου Τριπτύχου της Μόδενας. Η 
ανακάλυψη αυτού του έργου στα 1937 από τον νεαρό Rodolfo Pallucchini αποτέλεσε γεγονός 
μέγιστης σημασίας: τότε και ουσιαστικά δίχως συμφραζόμενα, η ανακάλυψη του Τριπτύχου 
έκανε για πρώτη φορά δυνατή την απτή ανίχνευση της καλλιτεχνικής εξέλιξης του ζωγράφου 
τόσο από υφολογικής όσο και από εικονογραφικής πλευράς.  

Λίγα χρόνια αργότερα, κυρίως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, 
πραγματοποιήθηκε, με έναν τρόπο κάπως μηχανιστικό στην αρχή και υπεραπλουστευτικό στη 
συνέχεια, μια σύνδεση της μεταβατικής αυτής παραγωγής του Θεοτοκόπουλου στη Βενετία 
με την παραγωγή ανώνυμων ζωγράφων, στους οποίους είχε δοθεί, από τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ού αιώνα, η συμβατική ονομασία «madonneri». Στα έργα αυτών των ζωγράφων 
συνδυάζεται η εμφανής απόπειρα επιδερμικής μίμησης της βυζαντινής ζωγραφικής με τον 
εξίσου αδέξιο τρόπο χρήσης προτύπων της βενετσιάνικης τέχνης.  

Το ασαφές περιεχόμενο του όρου «madonneri», ο μεταβατικός χαρακτήρας της 
ζωγραφικής του Θεοτοκόπουλου (όπως ακριβώς φανερώνεται τουλάχιστον στο Τρίπτυχο), το 
όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον εκείνη την εποχή για το έργο του Κρητικού, στο οποίο 
ορισμένοι μελετητές συνέχιζαν να βλέπουν ένα ισχυρό βυζαντινό υπόστρωμα και, τέλος, η 
εμπλοκή του εμπορίου τέχνης επέτρεψαν, υπόρρητα αλλά τις περισσότερες φορές ρητά, να 
συγκαταλεχθεί, από ορισμένους μελετητές ο Θεοτοκόπουλος στην κατηγορία των 
«madonneri»: και εάν ήδη στα 1933 ο Sergio Bettini χαρακτήριζε, με κάποιες αποστάσεις 
είναι η αλήθεια, τον Κρητικό ως «madonnero», στα 1950 ο Pallucchini διαβεβαίωνε 
αφοριστικά: «δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι ο Γκρέκο στη Βενετία δούλεψε για μερικά 
χρόνια ως madonnero».  

Από τον ίδιο τον Pallucchini αλλά και από άλλους κυρίως βενετούς ιστορικούς της τέχνης, 
στις δεκαετίες του ’40 και του ’50 αποδόθηκαν, σχεδόν πάντα σε συνάρτηση με τις συνθέσεις 
του Τριπτύχου της Μόδενας, αναρίθμητα έργα (ακόμα και υπογεγραμμένα) στο όνομα «Greco 
madonnero». Η εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα πολλών από αυτά αναγνώσθηκε, ή μάλλον 
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δικαιολογήθηκε, ως η κοπιώδης και επαμφοτερίζουσα προσπάθεια του βυζαντινοθρεμμένου 
Κρητικού να αφομοιώσει την τεχνοτροπία της βενετσιάνικης ζωγραφικής.  

Όσοι, λίγοι, εναντιώθηκαν στην τακτική αυτών των αναρίθμητων αποδόσεων (ο Arslan στα 
1964 έγραψε μάλιστα ότι ο αριθμός των έργων που αποδόθηκαν στον Θεοτοκόπουλο «δεν 
έχει το παράλληλό της σε ολόκληρη την ιστορία της ιταλικής ζωγραφικής»), δείχνοντας το 
ανίσχυρο των αποδόσεων αυτών, δεν εισακούστηκαν. Οι ίδιοι, όπως ήταν σχεδόν 
αναμενόμενο, αμφισβητούσαν, άμεσα ή έμμεσα, την πατρότητα του Τριπτύχου της Μόδενας 
ή τουλάχιστον διατύπωσαν ισχυρές επιφυλάξεις για τη σύνδεση της υπογραφής που φέρει 
(«χείρ Δομηνίκου») με το όνομα του Θεοτοκόπουλου.  

Η ουσιαστική απάντηση στο ζήτημα του «Greco madonnero» ήρθε από άλλες πλευρές: 
από την ανακάλυψη στη δεκαετία του ’60 και του ’70 εγγράφων που αφορούν την παρουσία 
του Θεοτοκόπουλου στην Κρήτη και στον χρόνο άφιξής του στη Βενετία τη μη συμπερίληψη 
στους επιστημονικούς καταλόγους έργων του Θεοτοκόπουλου όσων πινάκων τον 
παρουσίαζαν ως «madonnero» και με το γεγονός ότι άρχισε να δίνεται η αξία που τους 
αναλογούσε σε έργα που πραγματικά δείχνουν την πορεία του Θεοτοκόπουλου προς την 
κατάκτηση της βενετσιάνικης ζωγραφικής, όπως Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα στίγματα.  

Ωστόσο, το ότι ακόμα βλέπουμε να (επανα)προτείνονται ως έργα του Θεοτοκόπουλου, 
ακόμα και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή σε συλλογές, δημιουργίες των λεγόμενων 
«madonneri», μας δείχνει ότι το θέμα δεν έχει κλείσει, αλλά μάλλον έχει αλλάξει όνομα. Με 
την παρουσίαση και νέων συναφών αρχειακών στοιχείων που ρίχνουν περισσότερο φως σε 
αυτό το ζήτημα, στην παρούσα ευκαιρία εξετάζονται:  
• η ιστορία και το περιεχόμενο του όρου «madonneri» και η ιδεολογική διαμάχη για τον 

προσδιορισμό του πεδίου που ο όρος αυτός καλύπτει 
• ο τρόπος με τον οποίο συνδέθηκαν τα έργα των «madonneri» με το έργο του 

Θεοτοκόπουλου, βάσει των χαρακτηριστικών του Τριπτύχου της Μόδενας 
• πως το «επεισόδιο Greco madonnero» έχει στοιχειώσει εν μέρει τις μελέτες για την ιταλική 

και δη τη βενετσιάνικη περίοδο του Θεοτοκόπουλου.  
 
 
 
 
FERNANDO MARÍAS 
Miles Christi once again: El Greco and his Venetian clientele 
 
The so-called Modena Triptych (ca. 1567 to 1569, Modena, Galleria Estense), is one of the 
works by Domenikos Theotokopoulos dated somewhere between Candia and Venice, though 
academic consensus inclines towards a Venetian rather than a Cretan chronology. Only 
published in 1937, and last acquired in Florence by its first known owners - the last Marquis of 
Cataio, Tommaso Gravato degli Obizzi (1750-1803), from Battaglia Terme, Padova, from whom 
it was then passed on to the Galleria Estense Collection in Modena - it has yet to be 
interpreted in a unanimous way. 

Although nothing is known about the potential customers of works by the artist from 
Candia during his stay in Venice, the triptych has so far been analysed as an exclusively 
personal work, and one which reflects Theotokopoulos’s religious and cultural position. 
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However, we could argue for the hypothesis that this was not an autonomous work; indeed, 
precisely because it is a work great in ideas and innovative in its cultural complexity, and not 
solely a work of figurative cultural renewal derived from the impetus given by paintings or 
prints, it must have been commissioned by someone whose interests lay close to those 
represented in the triptych. It is thus better considered a work of collaboration between client 
and artist. The Patriarch of Aquileia Giovanni Grimani (ca. 1500-1593), whose house in Santa 
Maria Formosa the painter is known to have visited, could well have been such a client; his 
brothers, the deceased Cardinal Marino (ca. 1488-1546) and General Marco (1494-1544), had 
shown similar interest in the Pauline Epistles and in Mount Sinai and the Monastery of Saint 
Catherine’s respectively - the latter visited the Monastery on his second voyage to the Holy 
Land at some point between 1534 and 1536. 

In this sense, the choice of engravings identified so far as models for its central panel 
depicting The Coronation of the Christian Soldier could well have been the result of an 
agreement between client and artist, portraying both their intentions: of the former through 
the engravings he selected, and of the latter through the modifications he subjected them to. 

In accordance with this point of view, we shall analyse the Triptych as an object of 
transaction, in which the artist’s input was but one of a number of elements constituting the 
source of its ideological production. 
 
 
 
 
FERNANDO MARΙAS 
Μiles Christi και πάλι: ο Ελ Γκρέκο και οι πελάτες του στη Βενετία 
 
Το ονομαζόμενο Τρίπτυχο της Μόδενας (περ. 1567-1569, Μodena, Galleria Estense) είναι ένα 
από τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου αμφισβητήσιμης χρονολογίας, τοποθετούμενο 
χρονολογικά μεταξύ Χάνδακα και Βενετίας, αν και υπερισχύει η άποψη που το κατατάσσει 
στη βενετσιάνικη περίοδο. Αν και δημοσιεύθηκε μόλις το 1937, αγορασμένο στη Φλωρεντία 
από τους πρώτους γνωστούς στην ιστορία ιδιοκτήτες του τελευταίος εκ των οποίων ήταν ο 
μαρκήσιος του Catajo, Tommaso Gravato degli Obizzi (1750-1803) από την Battaglia Terme της 
Πάδοβας, από τα χέρια του οποίου πέρασε στη συλλογή της Galleria Estense της Μόδενας, 
στερείται έως σήμερα ομόφωνης ερμηνείας. 

Αν και δεν μας είναι γνωστά στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς πελάτες των έργων του 
Kρητικού καλλιτέχνη κατά την περίοδο της παραμονής του στη Βενετία, το τρίπτυχο έχει 
αναλυθεί ως ένα έργο σύλληψης του ζωγράφου που αντανακλά τη θρησκευτική και 
πολιτισμική του ταυτότητα. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι δεν πρόκειται για 
μια ανεξάρτητη δημιουργία επειδή ακριβώς είναι ένα έργο σύνθετο και νεωτερικό, και όχι 
μόνο απλώς το αποτέλεσμα κάποιας ανανέωσης που προήλθε από την επαφή του με 
ζωγραφικά έργα και χαρακτικά. Αντίθετα, πρόκειται για ανάθεση από κάποιον με 
ενδιαφέροντα ανάλογα με εκείνα που απεικονίζονται στο τρίπτυχο. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
θεωρηθεί προϊόν συνεργασίας και συμφωνίας μεταξύ πελάτη και καλλιτέχνη. Ένας από τους 
πιθανούς αναθέτες του έργου μπορεί να ήταν ο πατριάρχης της Ακυλίας Giovanni Grimani 
(περ. 1500-1593), του οποίου το σπίτι στη Santa Maria Formosa επισκέφθηκε ο ζωγράφος. Οι 
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αποθανόντες αδελφοί του, καρδινάλιος Marino (περ. 1488-1546) και o στρατηγός Marco 
(1494-1544), είχαν ανάλογα ενδιαφέροντα για τις επιστολές του αποστόλου Παύλου, για το 
Όρος Σινά και τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, τα οποία μάλιστα επισκέφθηκε ο τελευταίος 
στο δεύτερο ταξίδι του στους Αγίους Τόπους μεταξύ του 1534 και του 1536. 

Με αυτή την έννοια, η επιλογή των χαρακτικών που έχουν εξακριβωθεί ως πηγές του 
έργου στο κεντρικό του φύλλο, με την παράσταση της Στέψης του χριστιανού στρατιώτη, θα 
πρέπει να ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του ζωγράφου και να 
αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις του πρώτου ως προς τις επιλογές των χαρακτικών και τις 
προθέσεις του δεύτερου δια μέσου των τροποποιήσεων που επέφερε σ’ αυτές. 

Κατά τούτο, ενδιαφέρει να αναλύσουμε το τρίπτυχο ως ένα αντικείμενο συναλλαγής, για 
τη δημιουργία του οποίου ο καλλιτέχνης δεν υπήρξε παρά ένα από τα στοιχεία που 
συνθέτουν τις ιδεολογικές αφετηρίες του. 
 
 
 
 
MICHIAKI KOSHIKAWA 
Andrea Schiavone, Battista Franco and the Grimani Family: Οn the historical context of the 
Modena Triptych and its visual sources 
 
It is widely known that the composition of the Triumph of the Christian Knight (The Crowning 
of the Christian Soldier), painted on the central panel of the Modena Triptych, is based on 
three woodcuts as principal visual sources: The Triumph of the Christian Knight after Battista 
Franco, The Last Judgment by an unknown artist, and The Last Judgment by Dürer. Apart from 
the well-known Dürer woodcut, however, the other two woodcuts have scarcely been studied 
in the previous literature of printmaking, although their iconography is rather rare and 
requires more analysis. So, it is worth asking in what historical context these woodcuts were 
produced, and why the young El Greco chose these works as his visual models for the Modena 
Triptych. This paper aims to contribute to our understanding of the Modena Triptych through 
the analysis of the anonymous Last Judgment and Franco’s Triumph of the Christian Knight. 

First, I will analyze the anonymous Last Judgment, identified as El Greco’s visual source by L. 
Hadermann-Misguich in her short yet important article in 1964. It is conserved in the collection 
of the Bibliothèque Νationale de France in at least two impressions, and its dimensions are 
rather large, more than 50 centimeters wide. In the center of the composition, Christ is seated 
on the celestial sphere, crushing the Devil and Death. They are lying on a chariot-like platform, 
surrounded by the four symbols of the Evangelists. In the upper part, to the left and right, 
flying angels are bringing various instruments of the Passion, and, behind Christ, numerous 
figures of the blessed are adoring the Saviour. In the foreground, outside the large circular 
plateau of clouds, the dammed souls are agonizing in the infernal flames, with a grotesque 
figure of the Beast with seven heads. 

Obviously, the iconography of this woodcut is rather unusual as a representation of the Last 
Judgment. The canonical figures of the Virgin Mary and St. John as principal intercessors are 
absent, while the symbols of the four Evangelists are prominently present around the chariot 
of Christ at the center, as in the description of His throne in chapter 4 of the Apocalypse. 
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Further, the conventional compositional division between the elected to the left and the 
dammed to the right is flatly omitted. Most probably, the designer of this composition was 
directly inspired by the last chapters of the Apocalypse of St. John. Instead of the scene of the 
resurrection of the dead, the entire foreground is occupied by the infernal “lake of fire”, where 
the Apocalyptic Beast and a figure of a bishop occupy the center, most probably alluding to 
Anti-Christ and Heresy.  

The designer of this otherwise little-known woodcut has scarcely been discussed, and now 
we should ask who designed it and when. The woodcut’s style obviously belongs to the 
Romanist trend of the mid-16th century in Venice, and shows considerable affinity with the 
woodcut illustrations of printed books centered on the publisher Francesco Marcolini. 
Especially, the Mannerist features of the figures in the woodcut are in many ways comparable 
to the woodcut illustrations in Le Sorti, published by Marcolini in 1540. The designs for most of 
the book’s illustrations are now plausibly ascribed to Giuseppe Porta and Lambert Sustris, 
strongly influenced by Francesco Salviati. Another obvious stylistic source for the woodcut’s 
designer is Parmigianino’s art, clearly observable in the sinuous and elongated figures. Further 
stylistic comparisons indicate that the designer of the woodcut Last Judgment was almost 
certainly Andrea Schiavone, one of the pioneers in introducing Central Italian styles in Venice 
in the 1540s and 1550s. To confirm this, we only need compare some details of the woodcut 
with several known drawings by Schiavone. The plausible date of the woodcut is ca. 1550-
1555. 

As for the woodcut representing the Triumph of the Christian Knight after Battista Franco, 
we now know that there exists a preparatory drawing for this scene of the Christian Knight, 
formerly in the Janos Scholz collection and now in the Pierpont Morgan Library in New York, 
which is stylistically quite typical of Franco. Although the former El Greco literature (Mayer, 
Miesel, Hadermann-Misguich, etc.) has only reproduced the small woodcut image (height 
about 18 centimeters), this woodcut was originally published with long printed texts around it, 
and the sheet bears at the bottom the title “Specchio de la via, verita, e vita del Fedel guerrier 
christiano” (“Mirror of the road, truth and life of the faithful Christian warrior”) as well as the 
date “MDLV”. (The text on the impression of the Bibliothèque Νationale is in Italian, but we 
know that the Latin version was also published.) We have here four groups of texts, all 
quotations from the Holy Bible: (Ι) from the Gospel of Matthew; (ΙΙ) from the Epistle to the 
Colossians; (ΙΙΙ) from the Epistle to Ephesians; (ΙV) short passages from the Second Epistle to 
Timothy, the Epistle to the Romans, and the Apocalypse. These texts are closely related to the 
woodcut image, and the woodcut’s composition can be regarded as an allegorical illustration 
to the texts. 

We can safely assume that this elaborate religious allegory would not have been conceived 
solely by the artist, but that there must have been someone who commissioned the woodcut 
for publication with a certain religious-political motivation. Massimo Firpo, scholar of the 
religious history of the 16th century, briefly commented on Battista Franco’s Morgan Library 
drawing, and suggested the possibility that it was commissioned from Franco by the Patriarch 
of Aquileia Giovanni Grimani (1506-93), a major Romanist patron in Venice, who shortly later 
had Franco decorate their family chapel in the Church of S. Francesco della Vigna in Venice. He 
read the allegorical scheme of the ceiling of the Grimani Chapel as containing messages in 
esoteric visual language closely related to the so-called Grimani affair: his hard struggle for a 
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cardinal’s hat against the oppositions of the inquisitors, who suspected him of heterodox 
beliefs. Firpo set the drawing in the context of Grimani’s final apology against the accusation of 
heresy that had made his nomination to the cardinalate impossible. Considering the date of 
the woodcut, however, we may view the drawing in a somewhat different light. In 1554-55, 
the question of Grimani’s promotion was at a critical phase, and the Venetian government was 
making repeated petitions to the Pope for his nomination. So, Franco’s woodcut, dated 1555 
and published with the license of the Venetian Senate, may have been invented for Giovanni 
Grimani to propagate his religious orthodoxy and firm resolution to suppress heresy. We note 
that Franco depicted the Theological Virtues with Charity in the central position. This may refer 
to the Epistle to the Galatians (5: 6), “faith working through love (caritas)”, a key passage used 
at Trent to deny Luther’s doctrine of justification by faith alone. 

Therefore, the two woodcuts chosen by El Greco as his models contained a strong 
eschatological overtone, and their curious iconography seems to be related to the serious 
political-religious questions about heresy in mid-16th century Venice, where Giovanni Grimani’s 
affair was the focus of attention in the 1550s. Interestingly, Andrea Schiavone also worked for 
the Grimani family in the 1550s. For Marcantonio Grimani (an important political figure 
belonging to another branch of the family), probably ca. 1552 he decorated the ceiling of the 
Grimani Chapel in the Church of San Sebastiano in Venice. In the mid-1550s he designed an 
altar-frontal commemorating Doge Antonio Grimani, grandfather of the Patriarch Giovanni. 
Considering these circumstances, I am inclined to think that El Greco’s curious choice of the 
two woodcuts as his models for the Modena Triptych might suggest his connection with, or 
approach to, the powerful Grimani family, rather than a random choice. We do not have any 
documentary clue to such a supposition, but several facts during El Greco’s Italian period seem 
to support this idea. In his early years, El Greco used as his iconographic models some designs 
by Federico Zuccari, who had worked on the Grimani Chapel after Battista Franco’s death in 
1561 and decorated the magnificent staircase of the Palazzo Grimani at Santa Maria Formosa. 
Later in Rome, it was Giulio Clovio who recommended El Greco to Cardinal Alessandro 
Farnese, and the miniaturist also had a close connection with the Grimani family, having 
provided splendid works for the Commentary to St. Paul’s Epistles commissioned by Marino 
Grimani (1488/89-1546), elder brother of Giovanni. 

Why did El Greco repeat Battista Franco’s composition after more than ten years for the 
central panel of the Modena Triptych, instead of painting a more conventional iconography of 
the Last Judgment there? Although Giovanni Grimani was still alive, the motivation for El 
Greco’s iconographic choice in the late 1560s cannot be the same as Franco’s woodcut. The 
last citation in the text printed on Franco’s woodcut is “Be faithful unto death, and I will give 
you the crown of life” (Apocalypse, 2: 10). The year 1565, a few years before the probable date 
of El Greco’s triptych, saw the tragic siege of Malta by Ottoman Turkey, and any victim in the 
siege might possibly have the claim to be commemorated in El Greco’s panel. Admitting that 
we don’t have any specific historical evidence, however, I would suggest a tentative hypothesis 
which puts the triptych in the context of the relationship between Giovanni Grimani and the 
Farnese. We should remember that Cardinal Ranuccio Farnese, younger brother of Cardinal 
Alessandro, died in 1565 in Parma. Born in 1530, he was nominated the Prior in Venice of the 
Order of St. John (the Knights of Malta) as a young boy, and studied in Padua in 1542-45. 
Incidentally, shortly after Ranuccio’s arrival in Venice, it was the Romanist faction in Venice, 
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such as Francesco Corner and Giovanni Grimani, who arranged the superb portrait of the 
young Farnese to be done by Titian as a gift to Cardinal Alessandro. Ranuccio was also the 
patron of Fulvio Orsini, who would later become El Greco’s patron in Rome. We return to the 
crucial question: in El Greco’s panel of ca. 1568, who is the knight being crowned by Christ, and 
who is the bishop holding the Eucharistic chalice, replacing the figure of St. Paul in Franco’s 
woodcut? In my mind Ranuccio Farnese and Giovanni Grimani are at least possible candidates.  
 
 
 
 
MICHIAKI KOSHIKAWA  
Andrea Schiavone, Battista Franco και Οικογένεια Grimani: το ιστορικό πλαίσιο και τα 
πρότυπα του Τριπτύχου της Μόδενας 
 
Όπως είναι ευρέως γνωστό, η σύνθεση του Θριάμβου του Χριστιανού Ιππότη (Στέψη του 
Χριστιανού Στρατιώτη) στο κεντρικό φύλλο του Τριπτύχου της Μόδενας, βασίστηκε σε τρεις 
ξυλογραφίες: τον Θρίαμβο Του Χριστιανού Ιππότη, ξυλογραφία βασισμένη σε έργο του 
Battista Franco, τη Δευτέρα Παρουσία άγνωστου καλλιτέχνη, και τη Δευτέρα Παρουσία του 
Dürer. Εκτός από τη γνωστότερη ξυλογραφία του Dürer, οι άλλες δύο ξυλογραφίες δεν έχουν 
τύχει ειδικότερης μελέτης παρά το γεγονός ότι η εικονογραφία τους είναι μάλλον σπάνια και 
χρήζει ειδικότερης διερεύνησης. Αξίζει συνεπώς να αναρωτηθούμε για το ιστορικό πλαίσιο 
εντός του οποίου τοποθετούνται οι συγκεκριμένες ξυλογραφίες και γιατί ο νεαρός Γκρέκο 
επέλεξε ως πρότυπά του τα συγκεκριμένα έργα για τη σύνθεση του Τριπτύχου της Μόδενας. Η 
εργασία αυτή στοχεύει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του Τριπτύχου της Μόδενας 
μέσω της ανάλυσης της Δευτέρας Παρουσίας του ανώνυμου καλλιτέχνη και του έργου του 
Franco Ο Θρίαμβος του Χριστιανού Ιππότη.  

Κατ’ αρχάς θα αναλύσω το έργο του ανώνυμου Η Δευτέρα Παρουσία, το οποίο, σύμφωνα 
με την L. Hadermann-Misguich σε ένα σύντομο αλλά σημαντικό άρθρο του 1964, θεωρήθηκε 
ότι αποτέλεσε πηγή του έργου του Γκρέκο. Το έργο σώζεται στη συλλογή της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα αρκετά μεγάλων διαστάσεων (πάνω από 50 
εκατοστά πλάτος). Στο κέντρο της σύνθεσης, ο Χριστός παρουσιάζεται καθήμενος σε ουράνια 
σφαίρα, συνθλίβοντας τον Διάβολο και τον Θάνατο. Οι μορφές αυτές βρίσκονται πάνω σε ένα 
επίπεδο με μορφή άρματος και περιβάλλονται από τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. 
Στο ανώτερο τμήμα του έργου στα αριστερά και στα δεξιά, ίπτανται μορφές Αγγέλων 
φέροντας σύμβολα του Πάθους και, πίσω από τον Χριστό, πολυάριθμες μορφές εκλεκτών 
παρουσιάζονται σε λατρευτικές στάσεις στραμμένοι προς τον Σωτήρα. Στο πρώτο επίπεδο, 
έξω από το μεγάλο κυκλικό σχηματισμό των νεφών, παριστάνονται οι ψυχές των 
καταδικασμένων σε στάσεις αγωνίας καιόμενες στις φλόγες της κολάσεως, όπου βλέπουμε 
και την γκροτέσκα μορφή του Θηρίου με τα επτά κεφάλια. 

Είναι προφανές, ότι τα εικονογραφικά στοιχεία αυτής της ξυλογραφίας είναι ασυνήθιστα 
για παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Από τη σύνθεση απουσιάζουν οι συνήθεις μορφές 
της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη ως μεσολαβητών, ενώ είναι έντονη η παρουσία των 
σύμβολων των τεσσάρων Ευαγγελιστών γύρω από το άρμα του Χριστού στο κέντρο, 
θυμίζοντας την περιγραφή του θρόνου του Κυρίου στο κεφάλαιο Δ΄ της Αποκάλυψης. 
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Επιπλέον δεν τηρείται η συμβατική διάταξη της θέσης των εκλεκτών στα αριστερά και των 
καταραμένων στα δεξιά. Είναι πολύ πιθανόν ο καλλιτέχνης που σχεδίασε την αρχική σύνθεση 
να είχε εμπνευστεί από τα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη. Αντί για 
τη σκηνή της Ανάστασης των νεκρών, το πρώτο επίπεδο καταλαμβάνεται από τη «λίμνη της 
φωτιάς», με το θηρίο της Αποκάλυψης και μια φιγούρα επισκόπου στο κέντρο, μορφές με τις 
οποίες ο καλλιτέχνης πιθανότατα υπαινίσσεται εδώ τον Αντίχριστο και την Αίρεση. 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σπανίζουν οι αναφορές στον καλλιτέχνη που σχεδίασε 
αυτήν την άλλωστε ελάχιστα γνωστή ξυλογραφία. Θα πρέπει συνεπώς να στραφούμε στο 
ερώτημα ποιος ήταν ο καλλιτέχνης της συγκεκριμένης σύνθεσης και πότε την σχεδίασε. Η 
τεχνοτροπία της ξυλογραφίας ανήκει προφανώς στην τάση των «Romanisti» της Βενετίας στα 
μέσα του 16ου αιώνα και δείχνει να συγγενεύει με τις ξυλογραφίες που απαντούν σε βιβλία 
που τυπώνονταν από τον εκδότη Francesco Marcolini. Ειδικότερα τα μανιεριστικά 
χαρακτηριστικά των μορφών της συγκεκριμένης ξυλογραφίας είναι σε πολλές περιπτώσεις 
συγκρίσιμα με τις ξυλογραφίες που εικονογραφούν τα Sorti, (έκδοση του Marcolini, 1540). Τα 
σχέδια στο μεγαλύτερο μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου αυτού αποδίδονται με 
σχετική ακρίβεια στον Giuseppe Porta και τον Lambert Sustris, στο έργο των οποίων 
διακρίνεται έντονη επίδραση, ως προς τα υφολογικά τους χαρακτηριστικά, από το έργο του 
Francesco Salviati. Μια άλλη προφανής πηγή για την ξυλογραφία του αγνώστου σχεδιαστή 
είναι η τέχνη του Parmigianino, η οποία είναι ευδιάκριτη από τη συστροφή και στην 
επιμήκυνση των μορφών. Περαιτέρω υφολογικές συγκρίσεις έδειξαν ειδικότερα ότι ο 
σχεδιαστής της ξυλογραφίας της Δευτέρας Παρουσίας μπορεί να ταυτιστεί με ασφάλεια με 
τον Andrea Schiavone, έναν από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες στην εισαγωγή των 
τεχνοτροπιών της κεντρικής Ιταλίας στη Βενετία κατά τις δεκαετίες 1540 και 1550. Αρκεί 
κανείς να συγκρίνει κάποιες λεπτομέρειες της ξυλογραφίας με γνωστά σχέδια του Schiavone 
για να επιβεβαιώσει αυτή την απόδοση. Κατά τούτο, η ξυλογραφία μπορεί να χρονολογηθεί 
μεταξύ 1550 και 1555. 

Όσο για την ξυλογραφία με την παράσταση του Θριάμβου του Χριστιανού Ιππότη του 
Battista Franco, γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει ένα προπαρασκευαστικό σχέδιο του έργου, 
(πρώην συλλογή Janos Scholz, σήμερα Pierpont Morgan Library, Νέα Υόρκη), το οποίο είναι 
από υφολογική άποψη χαρακτηριστικό του έργου του Franco. Παρά το γεγονός ότι στην 
προγενέστερη βιβλιογραφία σχετικά με το έργο του Γκρέκο (Mayer, Miesel, Hadermann-
Misguich, κ.λπ.) έχει παρουσιαστεί μόνο η μικρή ξυλογραφία (ύψους περίπου 18 εκατοστών), 
γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη σύνθεση τυπώθηκε αρχικά με εκτενή κείμενα ολόγυρα, ενώ 
επίσης το φύλλο φέρει στο κατώτερο τμήμα του τον τίτλο: «Specchio de la via, verita, e vita 
del Fedel guerrier christiano» («Καθρέπτης της πορείας, της αλήθειας, και της ζωής του πιστού 
χριστιανού πολεμιστή»), καθώς και τη χρονολογία MDLV. (Τα κείμενα στην αναπαράσταση 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι στα ιταλικά, αλλά γνωρίζουμε ότι είχε τυπωθεί επίσης στα 
λατινικά.) Στα κείμενα αυτά, έχουμε μια σειρά αποσπάσματα, όλα από την Αγία Γραφή, τα 
οποία χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες: (1) αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 
(2) αποσπάσματα από τις Επιστολές προς Κολοσσαείς, (3) αποσπάσματα από την Επιστολή 
προς Εφεσσίους, και (4) σύντομα αποσπάσματα από τη Δεύτερη Επιστολή προς Τιμόθεον, την 
Επιστολή προς Ρωμαίους, και την Αποκάλυψη. Τα κείμενα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα με 
την παράσταση της ξυλογραφίας και η σύνθεση μπορεί να θεωρηθεί αλληγορική εξεικόνιση 
των συγκεκριμένων κειμένων. 
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Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη σύνθετη θρησκευτική αλληγορία 
δεν θα ήταν σύλληψης αποκλειστικά του καλλιτέχνη που την σχεδίασε αλλά και αυτού που 
του την ανέθεσε, ο οποίος επιθυμούσε τη δημοσίευσή της για συγκεκριμένους θρησκευτικο-
πολιτικούς σκοπούς. Στο σύντομο σχόλιό του για το σχέδιο του Battista Franco της Morgan 
Library, ο Massimo Firpo, μελετητής της θρησκευτικής ιστορίας του 16ου αιώνα, πρότεινε την 
πιθανότητα η σύνθεση να ανατέθηκε στον Franco από τον πατριάρχη της Ακυλίας, Giovanni 
Grimani (1506-1593), μεγάλου προστάτη των «Romanisti» της Βενετίας, ο οποίος λίγο 
αργότερα ανέθεσε στον Franco τον εσωτερικό διάκοσμο του παρεκκλησίου της οικογένειας 
στην εκκλησία του S. Francesco della Vigna στη Βενετία. Σύμφωνα με τον Firpo οι συνθέσεις 
του εσωτερικού διακόσμου ήταν αλληγορικές με εσωτεριστικά μηνύματα στενά συνδεδεμένα 
με τη λεγόμενη υπόθεση Grimani: τον σκληρό αγώνα του για τη διεκδίκηση του αξιώματος 
του καρδιναλίου ενάντια στους αντιπολιτευόμενους και τους ιεροεξεταστές που τον 
θεωρούσαν αιρετικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Firpo συσχέτισε τον διάκοσμο με την κατηγορία της 
αίρεσης που σοβούσε εις βάρος της ανέλιξής του και με την τελική απολογία του Grimani. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονολογία της ξυλογραφίας μπορούμε να δούμε το σχέδιο 
αυτό και υπό μία κάπως διαφορετική οπτική. Στα 1554-1555, το ζήτημα της προώθησης του 
Grimani βρισκόταν σε μια κρίσιμη φάση και η ενετική κυβέρνηση είχε επανειλημμένα στείλει 
αναφορές στον Πάπα για τον διορισμό του. Έτσι, η ξυλογραφία του Franco, με χρονολογία 
1555, και η δημοσίευσή της με την άδεια της βενετικής Γερουσίας, μπορεί να εξυπηρετούσαν 
την ανάγκη να κάνει γνωστή ο Giovanni Grimani την πίστη του και την αταλάντευτη θέση του 
υπέρ της καταστολής των αιρέσεων. Σημειώνουμε ότι ο Franco ζωγράφισε τις Θεολογικές 
Αρετές με τη Φιλανθρωπία σε προβεβλημένη θέση. Αυτό μπορεί να παραπέμπει στο 
λεγόμενο στην προς Γαλάτας Επιστολή (Ε΄, 6), «πίστις δι’ αγάπης (caritas) ενεργουμένη», ένα 
απόσπασμα δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε στη Σύνοδο του Τριδέντου για την καταδίκη του 
λουθηρανικού δόγματος και της δικαίωσης μέσω της πίστης και μόνο. 

Ως εκ τούτου οι δύο ξυλογραφίες που επέλεξε ο Γκρέκο ως πρότυπά του περιείχαν μια 
έντονη εσχατολογική χροιά και η ιδιόμορφη εικονογραφία τους φαίνεται να σχετίζεται με τα 
σοβαρά ζητήματα που ετίθεντο σχετικά με τις πολιτικο-θρησκευτικές αιρέσεις στα μέσα του 
16ου αιώνα στη Βενετία και που κατά τη δεκαετία του 1550, είχαν στο επίκεντρο την υπόθεση 
του Giovanni Grimani. Είναι ενδιαφέρον ότι και ο Andrea Schiavone εργάστηκε επίσης για την 
οικογένεια Grimani τη δεκαετία του 1550. Συγκεκριμένα εργάστηκε για τον Marcantonio 
Grimani (σημαντικό πολιτικό πρόσωπο άλλου κλάδου της οικογένειας) διακοσμώντας περί το 
1552 την οροφή του παρεκκλησίου των Grimani στην εκκλησία του San Sebastiano στη 
Βενετία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1550 σχεδίασε την εξωτερική πλευρά της Αγίας Τράπεζας 
με θέματα αφιερωμένα στον δόγη Antonio Grimani, παππού του πατριάρχη Giovanni. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τείνω να πιστεύω ότι η περίεργη επιλογή από τον Γκρέκο 
των δύο συγκεκριμένων ξυλογραφιών ως πρότυπων για τη σύνθεση του Τριπτύχου της 
Μόδενας καταδεικνύει πιθανότερη σύνδεση ή προσέγγισή του με την ισχυρή οικογένεια 
Grimani παρά απλώς τυχαία επιλογή. Δεν έχουμε καμία ένδειξη για να τεκμηριώσουμε τον 
ισχυρισμό αυτόν με βεβαιότητα, αλλά διάφορα διάσπαρτα γεγονότα κατά τη διάρκεια της 
ιταλικής περιόδου του Γκρέκο μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πρώιμα χρόνια 
του ο Γκρέκο χρησιμοποίησε ως εικονογραφικά πρότυπα κάποια σχέδια του Federico Zuccari, 
ο οποίος είχε εργαστεί για το παρεκκλήσιο των Grimani μετά τον θάνατο του Franco το 1561 
και είχε επίσης φιλοτεχνήσει τον διάκοσμο της υπέροχης σκάλας του Palazzo Grimani στη 
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Santa Maria Formosa. Αργότερα στη Ρώμη, ακριβώς ο Giulio Clovio συνέστησε τον Γκρέκο 
στον καρδινάλιο Alessandro Farnese, και ο μικρογράφος αυτός διατηρούσε επίσης στενή 
σχέση με την οικογένεια Grimani, έχοντας ήδη φιλοτεχνήσει εξαίρετες μικρογραφίες στα 
Σχόλια στις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου μετά από σχετική ανάθεση που έλαβε από τον 
Marino Grimani (1488/1489 -1546), μεγαλύτερο αδελφό του Giovanni. 

Γιατί λοιπόν ο Γκρέκο επέλεξε, προκειμένου για την κεντρική σύνθεση του Τρίπτυχου της 
Μόδενας, να επανέλθει στη σύνθεση του Battista Franco μία δεκαετία αργότερα αντί να 
προτιμήσει μια πιο συμβατική εικονογραφία της Δευτέρας Παρουσίας; Αν και ο Giovanni 
Grimani ήταν ακόμη εν ζωή, ο λόγος που οδήγησε στη συγκεκριμένη εικονογραφική επιλογή 
του Γκρέκο, στα τέλη της δεκαετίας του 1560, δεν πρέπει να ήταν ο ίδιος με εκείνον που είχε 
ωθήσει τον Franco να συνθέσει την παράσταση της ξυλογραφίας. Το τελευταίο κείμενο που 
αναγράφεται στην ξυλογραφία του Φράνκο είναι «Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι 
τον στέφανον της ζωής» (Αποκάλυψη, Β: 10). Το έτος 1565, λίγα μόλις χρόνια πριν από την 
πιθανή χρονολόγηση του τρίπτυχου του Γκρέκο, είχε λάβει χώρα η τραγική πολιορκία της 
Μάλτας από τους Οθωμανούς, και δεν αποκλείεται να απαθανατίζεται στο έργο του κάποιος 
από τα θύματα. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο σχετικό 
ιστορικό στοιχείο, θα ήθελα να προτείνω μια υπόθεση εργασίας η οποία θέτει το τρίπτυχο 
στο πλαίσιο των σχέσεων Giovanni Grimani και Farnese. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο 
καρδινάλιος Ranuccio Farnese, νεότερος αδελφός του Alessandro, πέθανε το 1565 στην 
Πάρμα. Γεννημένος το 1530, διορίστηκε, νεαρός ακόμη, στη Βενετία ηγούμενος του τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη (των Ιπποτών της Μάλτας), και σπούδασε στην Πάδοβα το 1542-1545. Δεν 
είναι τυχαίο επίσης ότι λίγο μετά την άφιξη του Ranuccio στη Βενετία η ομάδα ακριβώς των 
Romanisti στη Βενετία, όπως οι Corner και οι Francesco και Giovanni Grimani, παράγγειλαν το 
περίφημο πορτραίτο του νεαρού Farnese στον Τισιανό ως δώρο προς τον καρδινάλιο 
Alessandro. Επίσης ο Ranuccio ήταν προστάτης του Fulvio Orsini, ο οποίος αργότερα έγινε 
προστάτης του Γκρέκο στη Ρώμη.  

Και για να επιστρέψουμε στο κρίσιμο ερώτημα: Στο φύλλο του Τριπτύχου (περ. 1568), 
ποιος είναι αλήθεια ο ιππότης που στέφεται από τον Χριστό, και ποια η ταυτότητα του 
επισκόπου που παριστάνεται να κρατά το δισκοπότηρο, αντικαθιστώντας τον Aπόστολο 
Παύλο στην ξυλογραφία του Franco; Κατά την άποψή μου, ο Ranuccio και ο Giovanni Grimani 
είναι τουλάχιστον δύο πιθανοί υποψήφιοι. 
 
 
 
 
DAVID MCTAVISH 
The Modena Triptych and the impending challenge of Venetian naturalism 
 
On this occasion I am not going to investigate in any detail the exact date of the Modena 
Triptych or even to open again the question of where it was painted. Nor will I focus on its 
iconographic meaning. It is not that I am not interested in those questions, far from it, but just 
that I have nothing to say at this moment. Those are, however, weighty matters that an 
exhibition such as this in Heraklion can do so much to address and a conference like this can 
do much to illuminate, if not actually resolve once and for all. In this regard, I want to thank 
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most sincerely Prof. Hadjinicolaou for inviting me to participate, and also for providing the 
invaluable, we could even say unique, opportunity to advance scholarship on these engaging 
and much debated topics. And so, I anticipate leaving these timely events with a much better 
understanding of these matters than before I arrived.  

Such an anticipated result, however, leads to a conundrum. A conference paper such as the 
present one has to be written before its author has had the opportunity to examine some of 
the visual evidence, and this is surely a recipe for scholarly inaccuracy and imprecision, or, at 
least, for putting the cart before the horse.  

For this reason, much of what I will say should be taken as just that - tentative suggestions, 
principally intended to help us look at the assembled works of art, perhaps with a slightly 
different focus. I don’t yet want to make large claims about some of what I will say, but let’s 
see.  

Having said that my comments will be tentative, to be tested against the evidence of the 
works of art, to get started, however, I need to make a number of assertions. First - that the 
underdrawing of the Adoration of the Shepherds in Kingston confirms that this panel was 
painted later than the Modena Triptych. Second - that the Baptism of Christ in Heraklion must 
also have been executed later than the Modena Triptych. And on the basis of these two 
assertions, we may proceed to build a third – that is, that the visual appearance of both the 
Heraklion and Kingston paintings leads us to believe that they were painted in Italy and most 
likely in Venice. Given these claims, we might then want to consider in greater detail how 
Domenikos Theotokoupolos, the newly arrived immigrant from Crete, responded to and 
absorbed what he saw in the artistically rich metropolis of Venice. Such an investigation 
presents many possibilities, but today I want to focus on “naturalism”, which will be in 
contrast, for instance, to Rodolfo Pallucchini’s far-reaching exhibition - called Da Tiziano a El 
Greco, Per la storia del Manierismo a Venezia, 1540-1590 - that focused on “mannerism.”  

Giorgio Vasari in his Preface to the Vite (1550 and 1568) said that “our art consists first in 
the imitation of nature [tutta imitazione della natura principalmente], but then, since it cannot 
reach such heights unaided, in the imitation of the most accomplished artists.” In contrast, 
Ludovico Dolce in his Dialogo della Pittura of 1557 (the so-called Aretino dialogue), which 
extolled the virtues of Venetian painting, indeed claimed its superiority over all other schools, 
emphasized only the imitation of nature.  

El Greco’s own painting provides plenty of evidence that he had looked at other works of 
art, including sculpture, as desirable models for imitation, in the sense advocated by Vasari. 
And as is well known, in the creation of the Modena Triptych El Greco relied extensively on 
Italian black-and-white prints as a source of inspiration. But what about his imitation of 
nature?  

To start, I want to investigate briefly one important aspect of Italian naturalism that El 
Greco seems not to have pursued, probably for easily explained reasons. During the 16th 
century in Italy, history painting - invariably featuring the human figure as protagonist 
(whether earthly or heavenly) - occupied the preeminent position. And in the creation of 
history painting, the desire to imitate nature principally took the form of a detailed 
examination of the human figure. This practice routinely involved the execution of drawings 
from live, posed models, frequently studio assistants. In the earlier part of the century, 
Michelangelo and Raphael epitomized this procedure, and toward the end of the century 
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Federico Barocci and Annibale Carracci revived it. But right away, we will detect two peculiar 
exceptions to this convention that pertain to El Greco. First, during the middle of the 16th 
century the practice of executing carefully observed life studies had fallen into decline, and 
second at no time was it carried out with any conviction or consistency in Venice. Although 
there may be some exceptions, this procedure of doing life drawings was employed neither by 
Titian, nor Jacopo Tintoretto, nor Paolo Veronese, nor Jacopo Bassano. And significantly there 
is no evidence that it was ever employed by El Greco, either. It is worth noting that Vasari also 
says that another Venetian artist, Giorgione, did actually execute life drawings when he was 
young and still learning his metier, but as he matured he abandoned this troublesome step in 
the making of a picture. Whether this is true or not, the exclusion of the cherished practice of 
undertaking preliminary life drawings both at the time when and in the place where El Greco 
first encountered a plenitude of Italian art is surely significant. And it helps to explain why this 
core element of art-imitating-nature is absent from his own procedures. Perhaps it also partly 
explains why some of El Greco’s paintings appear the way they do.  

If this practice was not part of the challenge of Venetian naturalism, what was? What 
characterized Venetian painting and what engaged El Greco in this regard during his stay in the 
city during the later 1560s?  

In order to investigate those questions more closely it is useful to return to the Modena 
Triptych, and to examine some of its components more precisely. As has already been 
convincingly demonstrated – largely at conferences that were forerunners of this one – El 
Greco was fully aware of a variety of Italian prints early in his career, certainly while he was 
still engaged as a practitioner of post-Byzantine art in Crete. Rodolfo Pallucchini was probably 
the pioneer in demonstrating the artist’s reliance on Italian prints, when in first publishing the 
Modena Triptych in 1937, he identified no fewer than three examples that had been 
ingeniously blended together to form the composition of the Adoration of the Shepherds. All 
three prints represented the subject of the Adoration of the Shepherds, and so it is entirely 
reasonable that the young artist should have turned to them for use in the creation of a 
composition of the same subject. In an analogous way, El Greco sought inspiration for some 
details in Giovanni Battista d’Angeli’s engraving of the Baptism of Christ for his painting of the 
same subject. The prints employed by El Greco may have successfully transmitted invaluable 
information about how to represent visually the verbal accounts of the sacred subjects, 
particularly with regard to overall compositions, figure types and poses and a host of 
embellishing details. But, of course, the prints were in black and white, and were totally 
inadequate in communicating a complete sense of the natural world as perceived through the 
senses, as experienced empirically. 

Venetian painting, and the attitudes of Venetian artists (and also their polemicists) could, 
however, readily supply models for imitation. Many factors were involved, perhaps operating 
almost simultaneously, which were almost certainly greeted with enthusiasm by the receptive 
newcomer from Candia. To students of Venetian art, these features are entirely familiar. First 
and foremost, they include the rendering in paint, especially in oil paint, of the effects of light 
in the real world - its transmission through space, and its definition of the shapes and textures 
of solid objects, and, in its absence, the appearance of shadows, perhaps particularly cast 
shadows. In extreme instances, it involves the creation of night pictures, or nocturnes, which 
had in fact become a fashion in Venice by the time of El Greco’s arrival.  
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To render the effects of light naturalistically implied shifting circumstances and indeed the 
underlying transitory quality of all visual experience. Such conditions were perhaps even more 
important in the depiction of subjects shown outdoors. There, the rendering of light could not 
help but be closely connected with the times of day – such as sunsets, one of which Pietro 
Aretino memorably recreated in words with reference to Titian – and specific weather 
conditions, including cloud formations and even storms – already famously painted early in the 
century by Giorgione. In the challenge to recreate these effects, El Greco responded not only 
to the subtle tonal values of Venetian painting but also to its much praised colour. 

The oil painting in Naples of A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle could be seen as 
a fulfillment of El Greco’s absorption of Venetian naturalism. At first glance, the subject itself is 
a quotidian event and the boy himself appears to be taken from everyday life, neither idealized 
according to the models of other art (ancient or modern) nor made to be part of some 
celebrated narrative (sacred or secular). El Greco’s acute observation of the naturalistic effects 
of light, from a single source in this case, and his rendering of a variety of surface textures fully 
demonstrates his mastery of Venetian naturalism, especially as realized through an equal 
mastery of applying oil paint to canvas. At the same time, we see El Greco rising to the 
challenge of painting a night scene. Of course, the technique is also Venetian, but already it is 
El Greco’s own, as well. In terms of defining Venetian naturalism, it is perhaps salutary to note 
what the painting, El Soplón, is not - that is, that it is not idealistic and it is surely not 
Mannerist. But as everyone knows today, the painting is almost certainly more than just the 
naturalistic depiction of an anonymous young boy lighting a candle. As Jan Bialostocki pointed 
out almost fifty years ago, the painting appears to emulate one made by Antiphilus, the 
celebrated Greek painter of antiquity, which depicted “a boy blowing a fire[…] and the light 
thrown on the boy’s face.” The painting is specifically mentioned by Pliny the Elder in his 
Natural History. The same classical author also recounts that another Greek artist, Apelles 
attempted to paint the “unpaintable” – a thunderstorm. In turn, this text has been put forward 
as perhaps the impetus for Giorgione’s Tempesta. And just as Giorgione employed aspects of 
Venetian naturalism to achieve a haunting verisimilitude in his “unpaintable” picture, so too 
did El Greco go on to use the lessons of Venetian naturalism to realize in paint what otherwise 
could well seem to be “unpaintable.”  
 
 
 
 
DAVID MCTAVISH 
Το Τρίπτυχο της Μόδενας και η επικείμενη πρόκληση του βενετσιάνικου νατουραλισμού 
 
Στη σημερινή μου ανακοίνωση δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομερή εξέταση του ζητήματος της 
ακριβούς χρονολόγησης του Τρίπτυχου της Mόδενας ούτε θα ξανανοίξω τη συζήτηση περί του 
τόπου όπου φιλοτεχνήθηκε το έργο. Επίσης δεν θα επικεντρωθώ στα ζητήματα που θέτει η 
εικονογραφία του έργου. Όχι γιατί δεν ενδιαφέρομαι για τα ζητήματα αυτά, κάθε άλλο 
μάλιστα, απλώς δεν έχω τίποτα να πω τούτη τη στιγμή επ’ αυτών. Πρόκειται, ωστόσο, για 
σημαντικά θέματα που μια έκθεση όπως του Ηρακλείου μπορεί να κάνει πολλά για να τα 
αντιμετωπίσει και ένα συνέδριο όπως το συγκεκριμένο μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα 
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για να τα φωτίσει, αν όχι και να τα επιλύσει μια για πάντα. Για τούτο, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή Νίκο Χατζηνικολάου για την πρόσκληση που μου 
απηύθυνε να λάβω μέρος, καθώς επίσης και για την ανεκτίμητη, αν όχι μοναδική ευκαιρία, 
της συμμετοχής μου στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης πάνω σε αυτά τα εξόχως 
ενδιαφέροντα και πολυσυζητημένα θέματα. Προσδοκώ με το πέρας των εκδηλώσεων αυτών 
να φύγω με βαθύτερη γνώση επί των ζητημάτων αυτών απ’ αυτήν που είχα πριν έρθω. 

Η προσδοκία ωστόσο για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, εμπεριέχει ένα οξύμωρο σχήμα. Μία 
ανακοίνωση συνεδρίου όπως η σημερινή έχει γραφτεί πριν ο συντάκτης της δει την έκθεση 
και χωρίς εποπτεία του οπτικού και άλλου υλικού που παρέχονται σε αυτήν. Τούτο 
αναμφίβολα συνιστά συνταγή για επιστημονική ανακρίβεια και ασάφεια ή, για να το πω 
αλλιώς, μοιάζει σαν να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. 

Για τον λόγο αυτό, πολλά από όσα θα πω πρέπει να θεωρηθούν διερευνητικές προτάσεις 
με κύριο στόχο να μας βοηθήσουν να δούμε τα εκτιθέμενα έργα υπό μία ίσως ελαφρώς 
διαφορετική οπτική γωνία. Δεν θα ήθελα να προβώ ακόμη σε μεγαλόσχημους ισχυρισμούς 
για κάποια πράγματα που θα πω σήμερα· ας πάμε όμως να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις μου θα έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και θα 
ελεγχθούν από τη μαρτυρία που θα παράσχουν τα εκτιθέμενα έργα, για να μπορέσουμε να 
ξεκινήσουμε, ωστόσο, θα πρέπει να θεωρήσουμε εξαρχής δεδομένα μια σειρά από στοιχεία. 
Πρώτα από όλα ότι το προπαρασκευαστικό σχέδιο της Προσκύνησης των Ποιμένων του 
Kingston επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο έργο φιλοτεχνήθηκε μετά το Τρίπτυχο της 
Μόδενας. Δεύτερον, ότι Η Βάπτιση του Χριστού του Ηρακλείου θα πρέπει επίσης να 
φιλοτεχνήθηκε μετά το Τρίπτυχο της Mόδενας. Και βάσει αυτών των δύο ισχυρισμών, 
μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα τρίτο, ότι δηλαδή η εικόνα που μας παρέχουν τα δύο έργα 
(του Ηρακλείου και του Kingston), μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχαν φιλοτεχνηθεί στην 
Ιταλία και πιθανότατα στη Βενετία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσαμε στη 
συνέχεια να εξετάσουμε λεπτομερέστερα με ποιον τρόπο ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ένας 
νεοφερμένος μετανάστης από την Κρήτη, ανταποκρίθηκε και αφομοίωσε τα όσα είδε στην 
καλλιτεχνικά πλούσια μητρόπολη της Βενετίας. Μια τέτοια έρευνα ανοίγει ασφαλώς ποικίλες 
δυνατότητες, αλλά σήμερα θα ήθελα να εστιάσω στο ζήτημα του «νατουραλισμού», που 
έρχεται σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την ιδιαίτερα φιλόδοξη έκθεση του Rodolfo 
Pallucchini με τίτλο Da Tiziano a El Greco, Per la storia del Manierismo a Venezia, 1540-1590 
(Aπό τον Τισιανό στον Γκρέκο, Για μια ιστορία του Μανιερισμού στη Βενετία, 1540-1590) – η 
οποία επικεντρωνόταν στον «Μανιερισμό». 

Ο Giorgio Vasari στο προοίμιο των Βίων (Vite, 1550 και 1568) δήλωνε ότι «η τέχνη μας 
συνίσταται πρωτίστως στη μίμηση της φύσης [tutta imitazione della natura principalmente], 
αλλά στη συνέχεια, δεδομένου ότι δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια ύψη χωρίς βοήθεια, στη 
μίμηση των πιο καταξιωμένων καλλιτεχνών». Σε αντίθεση, ο Ludovico Dolce στο έργο του 
Dialogo della Pittura του 1557 (τον λεγόμενο και διάλογο του Aretino), όπου εξυμνούσε τις 
αρετές της βενετσιάνικης ζωγραφικής, ισχυρίστηκε μάλιστα την υπεροχή της έναντι όλων των 
άλλων Σχολών, τονίζοντας μόνο το ζήτημα της μίμησης της φύσης. 

To ίδιο το έργο του Γκρέκο παρέχει πολλές ενδείξεις ότι είχε δει και άλλα έργα τέχνης, 
συμπεριλαμβανομένης και της γλυπτικής, ως δυνάμει προσφερόμενα πρότυπα προς μίμηση, 
με την έννοια που το έθετε ο Vasari. Και όπως είναι γνωστό, στη δημιουργία του Τρίπτυχου 
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της Μόδενας, ο Γκρέκο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε ασπρόμαυρα ιταλικά χαρακτικά ως 
πηγή της έμπνευσής του. Αλλά τι γίνεται με τη μίμηση της Φύσης; 

Ξεκινώντας, θα ήθελα εν συντομία να διερευνήσω μια σημαντική πτυχή του ιταλικού 
νατουραλισμού την οποία ο Γκρέκο δεν φαίνεται να είχε ακολουθήσει, πιθανότατα για 
ευεξήγητους λόγους. Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα στην Ιταλία, η ιστορική ζωγραφική, 
στην οποία χωρίς εξαίρεση πρωταγωνιστεί η ανθρώπινη μορφή (είτε επίγεια είτε επουράνια), 
είναι αυτή που καταλαμβάνει και τη σπουδαιότερη θέση. Και στη διαδικασία δημιουργίας της 
ιστορικής ζωγραφικής, η επιθυμία για τη μίμηση της φύσης παίρνει κυρίως τη μορφή της 
λεπτομερούς μελέτης ακριβώς της ανθρώπινης μορφής. Αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής 
αυτής αποτελεί η εκτέλεση προκαταρκτικών σχεδίων-μελετών μοντέλων εκ του φυσικού, 
ρόλο τον οποίο αναλάμβαναν συχνά, οι βοηθοί των ζωγραφικών εργαστηρίων. Στο πρώτο 
μισό του αιώνα, οι Michelangelo και Raffaello αντιπροσωπεύουν την επιτομή των καλλιτεχνών 
που επιδίδονται στη συγκεκριμένη διαδικασία, και προς το τέλος του αιώνα, οι Federico 
Barocci και Annibale Carracci την αναβιώνουν. Αλλά ευθύς αμέσως, θα εντοπίσουμε δύο 
αξιοσημείωτες εξαιρέσεις από τη σύμβαση αυτή, που και οι δύο σχετίζονται με την 
περίπτωση του Γκρέκο. Πρώτον, ότι στα μέσα του 16ου αιώνα, η πρακτική των σχεδίων-
μελετών μοντέλων εκ του φυσικού περιέρχεται σε παρακμή και, δεύτερον, ότι η συγκεκριμένη 
πρακτική δεν συνιστά σε καμία χρονική περίοδο πρακτική που ακολουθείται με συνέπεια ή 
πιστότητα στη Βενετία. Παρά τις όποιες εξαιρέσεις, ούτε ο Tiziano, ούτε ο Jacopo Tintoretto, 
ούτε ο Paolo Veronese, ούτε ο Jacopo Bassano έκαναν σχέδια εκ του φυσικού. Και κυριότερα, 
δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έκανε τέτοιου είδους σχέδια ποτέ ο Γκρέκο. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι ο Vasari λέει επίσης ότι ένας άλλος Βενετός καλλιτέχνης, ο Giorgione, είχε 
πράγματι κάνει σχέδια εκ του φυσικού όταν ήταν ακόμη νέος και μάθαινε την τέχνη του, αλλά 
καθώς ωρίμαζε εγκατέλειψε αυτό το ενοχλητικό στάδιο της διαδικασίας της κατασκευής ενός 
έργου. Είτε αυτό είναι αλήθεια είτε όχι, ο αποκλεισμός της τόσο πολύτιμης πρακτικής των 
προκαταρκτικών σχεδίων εκ του φυσικού, κατά τον χρόνο και στον τόπο όπου ο Γκρέκο 
συνάντησε για πρώτη φορά σε πληθώρα την ιταλική τέχνη, είναι σίγουρα σημαντική. Και αυτό 
μας βοηθά να εξηγήσουμε γιατί αυτό το βασικό στοιχείο της μίμησης της φύσης στα έργα 
τέχνης είναι απόν από τη δική του πρακτική. Ίσως αυτό να εξηγεί επίσης εν μέρει γιατί 
ορισμένα από τα έργα του Γκρέκο μοιάζουν όπως μοιάζουν. 

Εάν όμως η πρακτική αυτή δεν ήταν μέρος της πρόκλησης του βενετσιάνικου 
νατουραλισμού, τότε τι ήταν; Τι χαρακτηρίζει τη βενετσιάνικη ζωγραφική και τι απασχόλησε 
τον Γκρέκο κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1560; 

Προκειμένου να διερευνήσουμε πιο προσεκτικά αυτά τα ερωτήματα είναι χρήσιμο να 
στραφούμε στο Τρίπτυχο της Mόδενας, και να εξετάσουμε κάποια από τα συστατικά του με 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Όπως έχει ήδη καταδειχθεί πειστικά, κατά μεγάλο μέρος σε συνέδρια 
που στάθηκαν πρόδρομοι του συγκεκριμένου, ο Γκρέκο ήταν απολύτως εξοικειωμένος με μία 
μεγάλη γκάμα ιταλικών χαρακτικών από πολύ νωρίς στην καριέρα του, και σίγουρα, όταν 
εργαζόταν επαγγελματικά ως αγιογράφος της μεταβυζαντινής τέχνης στην Κρήτη. Ο Rodolfo 
Pallucchini ήταν ο πρώτος που κατέδειξε την εξάρτηση του καλλιτέχνη από τα ιταλικά 
χαρακτικά όταν, στην πρώτη δημοσίευσή του για το Τρίπτυχο της Mόδενας το 1937, 
αναγνώρισε όχι λιγότερα από τρία παραδείγματα που είχαν έξυπνα αναμειχθεί για να 
σχηματίσουν τη σύνθεση της Προσκύνησης των Ποιμένων. Και τα τρία χαρακτικά αφορούσαν 
σε παραστάσεις του θέματος της Προσκύνησης των Ποιμένων, και γι' αυτό είναι απολύτως 
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λογικό ότι ο νεαρός καλλιτέχνης άντλησε από αυτά για τη δημιουργία της δικής του σύνθεσης 
με το ίδιο θέμα. Κατ’ αντιστοιχία, ο Γκρέκο αναζήτησε την έμπνευση για κάποιες λεπτομέρειες 
της Βάπτισης του Χριστού σε χαρακτικό του Giovanni Battista d'Angeli με το ίδιο θέμα.  

Τα χαρακτικά που χρησιμοποιούσε ο Γκρέκο θα του παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για 
το πώς να αναπαριστά εικαστικά τις προφορικές παραδόσεις των ιερών θεμάτων, κυρίως δε 
πώς να αποδίδει συνολικά μια σύνθεση, αλλά και τον τρόπο απόδοσης διαφόρων μορφών σε 
ποικίλες στάσεις και θέσεις, όπως και μια σειρά διακοσμητικών λεπτομερειών. Αλλά, φυσικά, 
τα χαρακτικά ήταν ασπρόμαυρα, και ήταν εντελώς ανεπαρκή στο να του μεταφέρουν μια 
πλήρη αίσθηση του φυσικού κόσμου, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσω των αισθήσεων, και 
βιώνεται εμπειρικά.  

Η βενετσιάνικη ζωγραφική και η αντιμετώπιση των Βενετών καλλιτεχνών (και των 
πολέμιών τους) θα μπορούσαν, ωστόσο, εύκολα να του παρέχουν πρότυπα προς μίμηση. 
Πολλοί παράγοντες συντελούσαν προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να λειτούργησαν 
σχεδόν ταυτόχρονα, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι χαιρετίστηκαν με ενθουσιασμό από τον 
νεοφερμένο καλλιτέχνη από την Κάντια. Όσοι γνωρίζουν τη βενετσιάνικη τέχνη είναι πλήρως 
εξοικειωμένοι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτα και κύρια, αφορούν στην απόδοση με τη 
χρήση χρωμάτων, και μάλιστα συγκεκριμένα με τη χρήση ελαιοχρωμάτων, του φωτός ως έχει 
στον πραγματικό κόσμο: τη διάχυσή του μέσα στον χώρο, και τον τρόπο που ορίζει τα 
σχήματα και τις υφές των στερεών αντικειμένων, και, στην περίπτωση της απουσίας του, την 
απόδοση των σκιών, και ίσως ειδικότερα της προσπίπτουσας σκίασης. Σε ακραίες 
περιπτώσεις, αυτό περιλάμβανε και τη δημιουργία νυκτερινών έργων, τα οποία ήταν μάλιστα 
της μόδας στη Βενετία την εποχή της άφιξης του Γκρέκο εκεί. 

Η νατουραλιστική απόδοση των φωτοσκιάσεων εμπεριέχει τη μετατόπιση και τη συνεχή 
παροδικότητα κατά την οπτική εμπειρία. Οι συνθήκες αυτές θα ήταν ίσως πιο σημαντικές 
στην απεικόνιση θεμάτων που αφορούσαν σε εξωτερικούς χώρους. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
απόδοση του φωτός δεν θα μπορούσε παρά να είναι στενά συνδεδεμένη με τις ώρες της 
ημέρας, όπως π.χ. τα ηλιοβασιλέματα ένα εκ των οποίων εξύμνησε μοναδικά ο Pietro Aretino 
περιγράφοντας ένα έργο του Tiziano, αλλά και τις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχηματισμών των νεφώσεων, ακόμη και την περίπτωση των 
καταιγίδων και ήδη μια καταιγίδα είχε άλλωστε αποτυπωθεί στο περίφημο ομώνυμο έργο 
του Giorgione στις αρχές του 16ου αιώνα. Στην πρόκληση αυτή ο Γκρέκο ανταποκρίθηκε όχι 
μόνο αποδίδοντας τις λεπτές τονικές διαβαθμίσεις της βενετσιάνικης ζωγραφικής αλλά ακόμη 
και το τόσο εξυμνημένο χρώμα της.  

Η ελαιογραφία της Νάπολης ενός αγοριού που φυσά ένα κάρβουνο για να ανάψει ένα κερί 
(El Soplón) θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Γκρέκο 
αφομοίωσε τον βενετσιάνικο νατουραλισμό. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν το ίδιο το θέμα να 
αφορά μια καθημερινή στιγμή, το ίδιο το αγόρι φαίνεται να έχει βγει από την καθημερινή 
ζωή, καθώς ούτε εξιδανικεύεται (σύμφωνα με αρχαία ή σύγχρονα πρότυπα) ούτε συμμετέχει 
σε κάποια σημαντική αφηγηματική σκηνή (ιερή ή κοσμική). Η οξύτητα του Γκρέκο στην 
παρατήρηση των νατουραλιστικών φωτοσκιάσεων από μία και μόνη πηγή σε αυτή την 
περίπτωση και η απόδοση μιας μεγάλης ποικιλίας διαβαθμίσεων και υφών αποδεικνύει 
πλήρως σε ποιο βαθμό είχε κάνει κτήμα του τον βενετσιάνικο νατουραλισμό, ιδίως καθώς 
υλοποιούσε αυτές τις παρατηρήσεις χειριζόμενος εξίσου αριστοτεχνικά και την τεχνική των 
ελαιοχρωμάτων πάνω σε καμβά. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε πως χειρίστηκε ο Γκρέκο και την 
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πρόκληση της ζωγραφικής των νυχτερινών σκηνών. Φυσικά, η τεχνική είναι βενετσιάνικη, 
αλλά είναι ήδη επίσης κατάκτηση του Γκρέκο, ήδη κτήμα δικό του. Όσον αφορά τον ορισμό 
του βενετσιάνικου νατουραλισμού, είναι ίσως χρήσιμο να σημειωθεί τι δεν είναι το έργο El 
Soplón: με άλλα λόγια, δεν είναι έργο ιδεαλιστικό και δεν είναι σίγουρα ούτε έργο 
μανιεριστικό. Αλλά, όπως όλοι γνωρίζουν σήμερα, το έργο αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο 
από μια νατουραλιστική απεικόνιση ενός ανώνυμου νεαρού αγοριού που ανάβει ένα κερί. 
Όπως επεσήμαινε σχεδόν πριν από πενήντα χρόνια ο Jan Bialostocki, το έργο φαίνεται να 
συναγωνίζεται ένα παρόμοιο που είχε φιλοτεχνήσει ο Αντίφιλος, ο διάσημος Έλληνας 
ζωγράφος της αρχαιότητας, στο έργο του οποίου απεικονίζεται «ένα αγόρι, που φυσά τη 
φωτιά, και το φως της πέφτει και φωτίζει το πρόσωπό του». Το έργο αναφέρεται 
συγκεκριμένα από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο στη Φυσική Ιστορία του. Ο ίδιος κλασικός 
συγγραφέας αφηγείται επίσης ότι ένας άλλος Έλληνας καλλιτέχνης, ο Απελλής, «ζωγράφισε 
και πράγματα που δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν» – όπως μια καταιγίδα. Με τη σειρά 
του, το κείμενο αυτό έχει προταθεί ως πιθανή πηγή του Giorgione, ως κείμενο που τον ώθησε 
να ζωγραφίσει τη δική του Tempesta (Καταιγίδα). Και ακριβώς όπως ο Giorgione υιοθέτησε 
όψεις του βενετσιάνικου νατουραλισμού προκειμένου να επιτύχει την απίστευτη 
αληθοφάνεια της απεικόνισης «πράγματος που δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί», το ίδιο 
έκανε και ο Γκρέκο όταν αντλώντας από το μάθημα του βενετσιάνικου νατουραλισμού, 
προχώρησε στην υλοποίηση με τη ζωγραφική αυτού που άλλως θα μπορούσε κάλλιστα να 
μοιάζει «πράγμα αδύνατον να απεικονιστεί». 
 
 
 
 
NIKOLAS BAKIRTZIS & ROPERTOS GEORGIOU 
Light on El Greco from a technological perspective: The Baptism of Christ and the View of 
Mount Sinai at the Historical Museum of Crete in Heraklion 
 
Over the past decade, the remarkable progress of high-fidelity digital imaging and visualization 
technologies has significantly contributed to art history. These advancements along with an 
array of analytical scientific applications have led the development of novel cross-disciplinary 
methodological approaches to the study of works of art and their conservation. While 
providing new data, these processes have helped to redefine and complement established 
research methods in the field. In this context the emergence of advanced imaging applications 
in art history offers new tools that have helped to sharpen the focus of contemporary 
research. If nothing else, these technological developments provide opportunities to revisit, 
challenge and revise old, as well as, new problems and phenomena in art history.  

The present paper focuses on such an opportunity; in particular, the application of RTI 
(Reflectance Transformation Imaging) photography on the two famous works by El Greco at 
the Historical Museum of Crete in Heraklion: the Baptism of Christ and the View of Mount 
Sinai. The imaging project was a collaborative effort between the Cyprus Institute’s ICACH 
(Imaging Center for Archaeology and Cultural Heritage) and the Historical Museum of Crete, 
with the support of European Project LinkSCEEM-2.  
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RTI is a computational photography method that can provide outstanding high-fidelity 
photorealistic results in the documentation of surface textures. For works of art, RTI 
photography offers exceptional visual analysis of every surface relief detail. This technology 
relies on extracting reflection information from several images of the same object lit from 
different angles. All images are captured from a fixed point within a “known” hemispherical 
coordinate lighting environment. These images are processed together with an algorithm that 
re-synthesizes the total reflection information into a new photorealistic representation. The 
final result has dynamic light properties, providing the user with the control of light on the 
surface of the photographed object.  

This paper will offer the first presentation of the results of the application of RTI on the two 
works by El Greco in Heraklion. Digital images, visual analysis and video will provide an 
opportunity for closer looks and perspectives in their study as well as a fruitful context for 
discussion. RTI images capture the surface texture of the painting panels, revealing impressive 
details of the artist’s painting technique and use of color pigments.  

In the Heraklion Baptism of Christ, digital images demonstrate El Greco’s increased 
sensibility to the relief qualities of color pigment. He clearly utilized these attributes of his 
pigments to “mould” and animate parts of his composition. In addition, RTI images shed light 
on important details of the painting panel, such as the group of standing figures in the 
background setting of the represented scene, and the date in Latin numerals located in the 
lower left corner of the work. Furthermore, RTI documentation provides a detailed record of 
the state of preservation of the famous work that complements the analytical study of the 
painting led by the Benaki Museum and published in 2005.  
 

 
Detail of the head of Christ from the Baptism of Christ analysed in the diffuse light 

and specular enhancement mode of RTI photography 
 

The analysis of the View of Mount Sinai with the use of RTI images reveals interesting 
details of El Greco’s work in the way he painted the overall representation of Mount Sinai’s 
landscape, as well as the various figures in the lower foreground of the painting. Such close 
visual analysis provides an opportunity to revisit issues of composition, perspective and 
synthesis as well as to continue probing questions regarding the artist’s inspiration and 
influences. Moreover these images offer a clear visual understanding of the preservation 
condition of the painting and the visible evidence of damage and deterioration that it has 
suffered over time.  
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Specular enhancement applied in the middle part of the View of Mount Sinai 

 
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑOΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ & ΡΟΠΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ο Γκρέκο υπό το φως της τεχνολογίας: η Βάπτιση του Χριστού και η Άποψη του Όρους και 
της Μονής Σινά στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο 
 
Κατά την τελευταία δεκαετία η αξιοσημείωτη πρόοδος των τεχνολογιών ψηφιακής 
απεικόνισης υψηλής πιστότητας έχει συμβάλλει σημαντικά στην ιστορία της τέχνης. Οι εν 
λόγω εξελίξεις, μαζί με μια σειρά αναλυτικών επιστημονικών εφαρμογών έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη νέων διεπιστημονικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη μελέτη των έργων 
τέχνης και της συντήρησής τους. Πέραν της παροχής νέων δεδομένων, οι διαδικασίες αυτές 
έχουν βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό και τη συμπλήρωση των καθιερωμένων μεθόδων 
έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η εμφάνιση των προηγμένων 
εφαρμογών απεικόνισης προσέφερε στην ιστορία της τέχνης νέα εργαλεία που βοηθούν τη 
σύγχρονη έρευνα να εστιάζει σε εξειδικευμένους τομείς. Αν μη τι άλλο, αυτές οι τεχνολογικές 
δυνατότητες παρέχουν την ευκαιρία στους μελετητές της τέχνης και της ιστορίας της να 
επανεξετάσουν, να αναθεωρήσουν, ακόμη και να αμφισβητήσουν παλαιά συμπεράσματα 
αλλά και να θέσουν νέα ζητήματα και προβληματισμούς. 
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Η τεχνολογία RTI (Reflectance transformation imaging – οπτικοποίηση μετασχηματιμού 
αντανακλάσεων) είναι μια υπολογισμική μέθοδος φωτογράφισης που μπορεί να παρέχει 
εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης φωτορεαλιστικά αποτελέσματα για την τεκμηρίωση της υφής 
των επιφανειών. Στα έργα τέχνης, η εφαρμογή αυτή προσφέρει τη δυνατότητα απεικόνισης 
λεπτομερειών της ανάγλυφης υφής των επιφανειών σε εξαιρετικά υψηλή οπτική ανάλυση. Η 
τεχνολογία αυτή βασίζεται στην εξαγωγή πληροφοριών που προέρχονται από τη σύνθεση 
διαφορετικών εικόνων του ίδιου αντικειμένου φωτισμένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 
Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από στατικές λήψεις, λαμβάνονται δηλαδή από ένα 
σταθερό σημείο εντός «γνωστού» ημισφαιρικού περιβάλλοντος φωτισμού. Οι εν λόγω 
φωτογραφίες επεξεργάζονται με τη βοήθεια αλγορίθμου, μέσω του οποίου το σύνολο των 
πληροφοριών των αντανακλάσεων ανασυντίθεται εκ νέου παρέχοντας μια νέα 
φωτορεαλιστική αναπαράσταση. Το τελικό αποτέλεσμα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα 
δυναμικής επεξεργασίας του φωτισμού επί της επιφάνειας των φωτογραφημένων 
αντικειμένων.  

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί την πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
εφαρμογής της φωτογράφισης RTI στα δύο έργα του Γκρέκο στο Ηράκλειο. Μέσα από τις 
ψηφιακές εικόνες, την οπτική ανάλυση και το βίντεο παρέχεται η δυνατότητα να εστιάσει 
κανείς στα έργα ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη μελέτη τους προσφέροντας ένα γόνιμο 
πλαίσιο συζήτησης. Οι λήψεις με την εφαρμογή RTI καταγράφουν την υφή της ζωγραφικής 
επιφάνειας των έργων αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές λεπτομέρειες που αφορούν την 
τεχνική του καλλιτέχνη και τη χρήση της υφής των χρωμάτων στη ζωγραφική επιφάνεια. 

Στη Βάπτιση του Χριστού οι ψηφιακές εικόνες καταδεικνύουν την αυξημένη ευαισθησία 
του Θεοτοκόπουλου στις ιδιότητες των χρωστικών να συμβάλλουν στο ανάγλυφο της 
ζωγραφικής επιφάνειας. Είναι φανερό, ότι ο ίδιος χρησιμοποιούσε τα χρώματα «πλάθωντας» 
επιλεγμένα τμήματα της σύνθεσής του. Επιπλέον, οι εικόνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή RTI φωτίζουν σημαντικές λεπτομέρειες της σύνθεσης, όπως η ομάδα των μορφών 
στο φόντο, και η χρονολογία που εντοπίσθηκε στην κάτω αριστερή γωνία του έργου. 
Επιπλέον, η τεκμηρίωση RTI παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τη κατάσταση της συντήρησης 
του περίφημου έργου, συμπληρώνοντας έτσι την αναλυτική μελέτη που έγινε ήδη από το 
Μουσείο Μπενάκη και δημοσιεύθηκε το 2005. 

 

 
Το πρόσωπο του Χριστού, λεπτομέρεια από τη Βάπτιση του Χριστού, 

σε ανάλυση RTI υπό διάχυτο φωτισμό και κατοπτρική ενίσχυση 
 



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ / SUMMARIES 69 
 ................................................................................................................................................................................  

 
Εφαρμογή κατοπτρικής ενίσχυσης RTI στο μεσαίο επίπεδο 

του έργου Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά 
 

Η ανάλυση της Άποψης του Όρους και της Μονής Σινά με τη χρήση της εφαρμογής RTI 
αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές του έργου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 
Συγκεκριμένα φωτίζει λεπτομέρειες του τρόπου που ζωγράφισε το σύνολο της 
αναπαράστασης του Τοπίου του Όρος Σινά, καθώς και τις μορφές στο κατώτερο επίπεδο της 
σύνθεσης. Η εστιασμένη οπτική ανάλυση αυτού του είδους, παρέχει την ευκαιρία να 
επανεξεταστούν ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση και την απόδοση της προοπτικής, 
εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αρχική σύλληψη του έργου και τις επιδράσεις που 
δέχτηκε ο καλλιτέχνης. Επιπλέον, παρέχεται μία ξεκάθαρη εικόνα για την υφιστάμενη φυσική 
και υλική κατάσταση του έργου καθώς καθίστανται ορατές οι πιθανές βλάβες ή και το 
ποσοστό διάβρωσης που έχει υποστεί το έργο με την πάροδο του χρόνου. 
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