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Σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι µόνο η παρουσίαση µιας από τις πιο καινούριες και
συναρπαστικές εικόνες της Κοπεγχάγης, η οποία εκτέθηκε πρόσφατα στο Μουσείο
Willumsen, αλλά και η -έστω σύντοµη- συζήτηση του ζητήµατος των ηµιτελών εικόνων
και της ευθύνης µε την οποία αυτές βαρύνουν τον συντηρητή. Επιπλέον, η εργασία αυτή
θα επικεντρωθεί στην απρόσµενη πρόκληση της ταυτοποίησης της εν λόγω εικόνας.
Μου ζητήθηκε να γνωµοδοτήσω για µια σειρά εικόνων από τη συλλογή του Μουσείου
Willumsen, συµπεριλαµβανοµένης της προκειµένης. Η έρευνα ήταν αρκετά δύσκολη εξ
αιτίας της ιδιαίτερης εικονογραφίας της εικόνας: η προτοµή της εστεµµένης Παρθένου
µε σταυρωµένα χέρια, πλαισιωµένης από δύο λυχνίες που κρέµονται από χρυσές
αλυσίδες. Στην ταυτοποίηση της εικόνας µε βοήθησε η επιγραφή της, «Η Σκοπιώτισα»,
και η οµοιότητά της µε µια άλλη, πλήρως διατηρηµένη εικόνα από την εκκλησία της
Αγίας Γερτρούδης στο Morsbach, γνωστή ως «Η Παρθένος Σκοπιώτισσα» .
Η διαδικασία αναγνώρισης περατώθηκε και το πόρισµα δόθηκε στην διευθύντρια του
µουσείου Leila Krogh, η οποία εξέδωσε τον κατάλογο της έκθεσης που άνοιξε για το
κοινό το περασµένο καλοκαίρι µε µεγάλη επιτυχία.
Στα πλαίσια της έρευνάς µου όµως γύρω από τις θαυµατουργές εικόνες και τον ιερό
χώρο εν γένει, επιστρέφω σε αυτήν την εικόνα της οποίας η εικονογραφία εξακολουθεί
να προκαλεί το ενδιαφέρον µου. Η λεπτοµέρεια των δύο λυχνιών φέρεται να καθιστά
σαφές το αρχικό λειτουργικό πλαίσιο, την χρήση της εικόνας ή του προγενέστερού της
προτύπου. Είναι αυτή ακριβώς η λειτουργία της που µοιάζει να έχει ενσωµατωθεί
κωδικοποιηµένα στην εικονογραφία της υπό την µορφή των δύο λυχνιών. Ίσως να µην
κατανοήσουµε ποτέ πλήρως το πώς και το γιατί της εξέλιξης της εικονογραφίας, αφού
πρόκειται για µία διαδικασία της οποίας τα στάδια µεταβολής των µορφών είναι ασαφή.
Υποθέτω ότι αυτό ισχύει και για την «Παναγιά Σκοπιώτισα».

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς µου για τις βυζαντινές θαυµατουργές εικόνες συνάντησα
κάποιες περιγραφές σκευών φωτισµού, των λυχνιών ουσιαστικά που κρέµονταν µπροστά
από την θαυµατουργή εικόνα. Πρόκειται για έναν τόπο και στην ιστορία των βυζαντινών
εικόνων υπάρχουν δύο πολύ γνωστές περιπτώσεις: το “Ιερόν Μανδήλιον”, µία
απεικόνιση του Χριστού, και η “Παναγιά η Αθηνιώτισα”. Σύµφωνα µε ένα παλιό µύθο
που διηγήθηκε ένας Ισλανδός µοναχός, ο οποίος πήγε για προσκύνηµα στην Ιερουσαλήµ
το 1102, στον ναό του Παρθενώνα υπήρχε µία λυχνία µπροστά από την εικόνα της
«Παναγιάς Αθηνιώτισας», της οποίας η φλόγα δεν έσβηνε ποτέ παρ’ ότι το λάδι της δεν
ανανεωνόταν. Αυτό αποτελεί ανεκτίµητη πληροφορία για τη µελέτη της εικονογραφίας.
Η ιστορία όµως περιπλέκεται, διότι εκείνη την εποχή φαίνεται να µπερδεύεται η εικόνα
της «Αθηνιώτισας» µε αυτήν της «Σουµελιώτισας» (από τον Πόντο). Παρ’όλα αυτά,
ούτε η «Αθηνιώτισα» ούτε η «Σουµελιώτισα» αντιπροσωπεύουν τον εικονογραφικό
τύπο της «Σκοπιώτισάς» µου, δεδοµένου ότι και οι δύο ανήκουν στον τύπο της
Οδηγήτριας.
Υπάρχει όµως ένα νήµα που µπορεί να ενώνει και τις τρεις εικόνες, την «Σκοπιώτισά»
µου, την «Αθηνιώτισα» και την «Σουµελιώτισα» (της οποίας το πλήρες όνοµα είναι
«Παναγία του Λεµά, η Παρθένος του Μαύρου Βουνού») και αυτό δεν είναι άλλο από την
ορεινή προέλευσή τους, από το γεγονός ότι ανήκουν και οι τρεις στον θαυµατουργό
τύπο της εικόνας από το βουνό. Ο ιερός χώρος του βουνού είναι ένας κατ’ εξοχήν τόπος,
όπου συνήθως συµβαίνουν τα θαύµατα: η Ακρόπολη, ο Λεµάς και ο Σκοπός (Ζάκυνθος).
Ως εκ τούτου, η «Σκοπιώτισά» µου θα µπορούσε άνετα να ανταλλάξει ονόµατα µε την
«Αθηνιώτισα» ή την «Σουµελιώτισα» (Βερµιώτισα), συµπέρασµα που υποστηρίζεται και
από τη λυχνία που λέγεται ότι κρεµόταν µπροστά από την «Αθηνιώτισα» και
απεικονίζεται και στην «Σκοπιώτισά» µου.
Όλα θα ήταν απλούστερα αν η εικόνα µου ήταν µία Οδηγήτρια, αλλά δεν είναι. Η
επονοµαζόµενη «Σκοπιώτισα» είναι µια εστεµµένη Παρθένος κατά τον ιταλικό τύπο
Addolorata` µια Βενετσιάνικη Παρθένος µε τα χέρια σταυρωµένα σε µια χιαστί στάση
που συµβολίζει την θυσία του Χριστού. Πρόκειται ουσιαστικά για µια υπέροχη εικόνα
της Παρθένου όπου δύο κόσµοι συναντώνται και της οποίας η εικονογραφία
αποτυπώνεται µε κάποιον παλίµψηστο τρόπο –προς µεγάλη σύγχυση του
βυζαντινολόγου και προς µεγάλη κατάπληξη του θεατή.
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Πώς θα πρέπει να αντιµετωπίσω, να ταυτοποιήσω και να ονοµάσω µια τέτοια εικόνα της
οποίας η επιγραφή προκαλεί σύγχυση την ίδια στιγµή που είναι διαφωτιστική (sic); Είναι
γεγονός ότι η δυναµική των αντίρροπων εννοιών «αποκάλυψη-συγκάλυψη» είναι ίδιον
της ιερής εικόνας αλλά η αντιφατική της πραγµατεία έχει κάτι κοινό µε το αδύνατο
’’Ceci n’est pas une pipe” του Foucault, το οποίο πάντως ωχριά σε σύγκριση µε την
παράδοξη πραγµατεία της «Σκοπιώτισας». Πράγµατι, η εικόνα θέλει να κοινωνήσει κάτι
µέσω της επιγραφής της (ως γνωστόν, η επιγραφή πάντα αποκαλύπτει την ταυτότητα
µιας εικόνας) την ίδια στιγµή που η εικονογραφία της λέει κάτι άλλο. Παρ’ όλα αυτά, η
ιερή και περίπλοκη πραγµατεία της µοιάζει να περιέχει και να συγκαλύπτει για πάντα
ολόκληρη την δραµατική ιστορία της δηµιουργίας της εικόνας, µια ιστορία της οποίας ο
συντηρητής θα όφειλε ίσως να είναι ενήµερος. ∆εν πρόκειται για απλή δεοντολογία της
διαδικασίας συντήρησης/αποκατάστασης αλλά για την ουσιαστική οντολογία της
εικόνας. Γεγονός που βεβαιώνεται ακόµη πιο κατηγορηµατικά στην περίπτωση της
ηµιτελούς εικόνας εξ’ αιτίας της δυναµικής που δηµιουργεί το ηµιτελές/ανοιχτό σώµα
της για συζήτηση και ενσωµάτωση νέων εικονογραφικών θεωριών.
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