Η οικογένεια Λοράντου και η διαδροµή της από τον Χάνδακα στη Βενετία:
µια περίπτωση διαπολιτισµικής τεκµηρίωσης του οικογενειακού και υλικού τους βίου
(17ος αιώνας)
Ουρανία Καραγιάννη∗
Η αναζήτηση της πολιτισµικής συνέχειας κατά τον 17ο αιώνα, της µεταφοράς υλικών αγαθών
και πνευµατικών στοιχείων µεταξύ δύο σηµαντικών κέντρων του µεσογειακού κόσµου, του
βενετοκρατούµενου Χάνδακα και της µητρόπολης

Βενετίας, καθώς και του βαθµού

προσαρµογής σε νέο πολιτισµικό περιβάλλον, διαγράφεται επαρκώς µέσω της αρχειακής
έρευνας και µελέτης υλικού που απόκειται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας και στο Αρχείο
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.
Προκειµένου να αναδειχθεί το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, διερευνώνται µεµονωµένες
περιπτώσεις ατόµων ή οικογενειών ελληνικής καταγωγής, που µπορούν να θεωρηθούν
χαρακτηριστικές ως προς τα παραπάνω ζητούµενα.1
Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στην κρητική οικογένεια Λοράντου, η ιστορία της
οποίας τεκµηριώνεται επαρκώς µέσω του αρχειακού υλικού σε διάστηµα τριών διαδοχικών
γενιών.2 Έχουν εντοπιστεί διαθήκες µελών της, µετά θάνατον απογραφές κινητής περιουσίας
(inventarii), αλλά και έγγραφο διανοµής των υλικών αγαθών στα νόµιµα τέκνα της τρίτης
γενιάς. Σηµείο εκκίνησης της οικογένειας ήταν ο Χάνδακας όπου, όπως διαφαίνεται από τον
καταγραµµένο υλικό πλούτο, διαβιούσε ήδη σε υψηλό αστικό περιβάλλον, υιοθετώντας τις
υλικές συνήθειες της εποχής·3 στη συνέχεια, η παρουσία των Λοράντων καταγράφηκε στην
Βενετία όπου αφενός διατήρησαν την ευµάρειά τους αφετέρου συµµετείχαν ενεργά στα
κοινωνικά και επαγγελµατικά δίκτυα της πόλης: τα άρρενα µέλη σπούδαζαν στο
Πανεπιστήµιο της Πάντοβας, και στη συνέχεια εργάζονταν ως γιατροί στο νοσοκοµείο της
ελληνικής Αδελφότητας της πόλης, που στεγαζόταν σε κτήριο της Πλατείας των Ελλήνων
(Campo dei Greci).4
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Έτσι, η µελέτη των αρχειακών πληροφοριών και ειδικότερα του επιπέδου διαβίωσης
και του υλικού πλούτου των Λοράντων,5 διαγράφει µε ζωντανό τρόπο την εξέλιξη του οίκου
που δραστηριοποιήθηκε στη νέα πατρίδα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 17ου
αιώνα: τη διαµόρφωση των οικογενειακών σχέσεων, την επαγγελµατική και κοινωνική θέση,
την παιδεία και αισθητική των µελών της, την αγοραστική τους δύναµη, και τέλος τη
διατήρηση οικογενειακών κειµηλίων.
Στην πρώτη γενιά ανήκει ο Τζουάνε Λοράντος του ποτέ Εµµανουήλ από τον
Χάνδακα, ο οποίος σύµφωνα µε τη διαθήκη του, αποβίωσε στη Βενετία στα 1658·6 σύζυγός
του ήταν η Άννα ή Ανεζίνα Τζανκαροπούλα, στην οποία άφηνε όλη την κινητή περιουσία της
οικίας7. Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: τον Εµµανουήλ που πρέπει να ήταν πρωτότοκος
εφόσον είχε το όνοµα του παππού του· η διατύπωση του Τζουάνε για τον χαρακτήρα του γιου
του (…ma perche conosco la natura d’esso Emanuele esser stata sempre molto prodiga...),
υποδηλώνει τον ασταθή βίο του πρωτότοκου και την έλλειψη εµπιστοσύνης του πατέρα στον
γιο. Ο άλλος γιος του, ο Νικολό, πρέπει να ήταν ο αγαπηµένος του αφού τον όριζε
συνδιαχειριστή της διαθήκης µαζί µε την αγαπηµένη του σύζυγο Άννα Τζανκαροπούλα
(Lasso per mei fideli commissarij la signora Anna Zancaropula, mia amorevolissima consorte
con il signor Nicolò Lorando, dottor, nostro figliolo diletissimo.)· τέλος, ο διαθέτης ανέφερε
την κόρη τους Μαρία που είχε ήδη αποβιώσει.
Η χήρα του Τζουάνε, Άννα ή Ανεζίνα Τζανκαροπούλα, συνέταξε τη διαθήκη της στα
1659, πέθανε όµως εννέα χρόνια αργότερα, στα 1667.8 Όπως συνάγεται από την διανοµή
κινητών αγαθών του οίκου τους, η µητέρα προσπάθησε να αποκαταστήσει µερικώς τη σχέση
µε τον πρωτότοκο γιο της Manolachi· του κληροδοτούσε πέντε εικόνες της οικογενειακής
συλλογής έργων τέχνης µε τις εξής παραστάσεις: τους τέσσερεις Ιεράρχες, τον άγιο Ιωάννη
Θεολόγο –εικόνα χωρίς κορνίζα, τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, άλλη µικρών διαστάσεων
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µε την Παναγία και Παναγιάριο.9 Επίσης, του άφηνε τη lettiera, δηλαδή το σύστηµα του
κρεβατιού µε τις φιγούρες –δεν προσδιορίζεται εάν ήταν ανάγλυφες ή ζωγραφικές–, δυο
στρώµατα, δυο ζεύγη σεντονιών και δυο κουβέρτες, ένα µάλλινο προσκέφαλο, πέντε ανδρικά
πουκάµισα, δυο κασέλες, η µία µεγάλη από ξύλο κυπαρισσιού, τέσσερεις δερµάτινες
καρέκλες και άλλα τόσα σκαµνιά, δυο τραπεζάκια, το αλφαβητάρι που ήταν πάνω σε ένα
τραπέζι, µεγάλο σιδερένιο σκεύος µαγειρέµατος µε το καπάκι του και πιατικά, δέκα πιατέλες
και είκοσι µικρά πιάτα.10 Απουσίαζαν, όµως, κοσµήµατα, έργα µικροτεχνίας ή επίσηµα
ανδρικά ενδύµατα, που αποτελούσαν συνήθη και προσφιλή αγαθά µεταβίβασης στους
απογόνους και είχαν σηµαντική οικονοµική αξία. Η µητέρα Ανεζίνα όριζε πως την υπόλοιπη
κινητή και ακίνητη περιουσία θα κληρονοµούσε ο δεύτερος γιος της Νικολάκης και τα παιδιά
του (Il resto della mia robba, quanto c’ho et quanto m’aspetta, stabile et mobile, li lascio al
mio figliolo Nicolachi et alli suoi figlioli).
Ακολούθως, η πορεία της οικογένειας τεκµηριώνεται διαµέσου της διαθήκης11 και του
ευρετηρίου κινητής περιουσίας12 του dottor Νικολό·13 ο Νικολό συνέταξε διαθήκη το ίδιο
έτος µε τη µητέρα του, στα 1659, ενώ αποβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου 1661· άφησε πίσω τη
σύζυγό του Ανεζίνα Καγιάννη και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, τον πρωτότοκο Τζουάνε, τη
δευτερότοκη Βιργινία και τον µικρότερο Τζώρτζη. Ας σηµειωθεί εδώ ότι ο Νικολό στη
διαθήκη του ανέφερε και τη νόθα κόρη του Έλενα (mia figliola natural), η οποία διέµενε
στην οικία Λοράντου. Η Έλενα για την οποία υπήρχε πρόνοια να ζήσει υπό την επίβλεψη της
νόµιµης συζύγου και να «προικοδοτηθεί» µε πεντακόσια δουκάτα είτε παντρευόταν είτε
ακολουθούσε µοναχικό βίο, δεν έλαβε µερίδιο από την υπόλοιπη κινητή ή ακίνητη περιουσία.
Έτσι, ο Νικολό κληροδοτούσε την περιουσία του σε τρία µερίδια (…il rimanente poi che si
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trova in potestà mia, voglio che ugualmente participino li tre miei figlioli, Giovanni, Virginia
e Zorzi.).14 Με βάση την ίδια διαθήκη, η σύζυγός του θα κληρονοµούσε όλα τα ενδύµατα που
χρησιµοποιούσε, καθώς και το ποσό της προίκας της που ανερχόταν σε τέσσερεις χιλιάδες
δουκάτα.15
Για τη διερεύνηση της πολιτισµικής συνέχειας στις τρεις γενιές Λοράντου, πρόσφορο
πεδίο αποτελούν στοιχεία του υλικού πλούτου της οικογένειας, όπως τα ζωγραφικά έργα –
εικόνες και πίνακες–, τα κοσµήµατα και τα µικροτεχνήµατα, τα έπιπλα και ο ρουχισµός –
οικιακός και προσωπικός–, ακόµη και το περιεχόµενο της οικογενειακής βιβλιοθήκης. Το
επίπεδο του γούστου και τις ποικίλες πλευρές της υλικής καθηµερινότητας των Λοράντων
αναδεικνύουν κυρίως δύο έγγραφα: πρώτον, το post-mortem inventario του Νικολό, δηλαδή
το µετά θάνατον ευρετήριο των κινητών αντικειµένων που συντάχθηκε στα 1661, και,
δεύτερον, µεταγενέστερο δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1675,16 στο οποίο οριζόταν η διανοµή
της κινητής κληρονοµιάς στα νόµιµα τέκνα του.
Το ινβεντάριο του Νικολό αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη µελέτη των αγαθών που
είχαν συγκεντρωθεί από την πρώτη γενιά, µεταβιβάστηκαν και εµπλουτίστηκαν κατά τη
δεύτερη και εντέλει διανεµήθηκαν ισότιµα στην τρίτη γενιά. Στο συγκεκριµένο έγγραφο είχε
καταγραφεί και το οικογενειακό αρχείο των Λοράντων, µε πρωτότυπα έγγραφα ή αντίγραφα
που φύλασσε ο Νικολό σε µικρό γραφείο από ξύλο κυπαρισσιού, κοσµηµένο µε σχέδια από
µελάνη (Un scrittorio de cipresso piccolo disegnato con inchiostro).17 Μεταξύ των εγγράφων,
καταγράφηκε έγγραφο διανοµής των κινητών αντικειµένων ανάµεσα στον Τζουάνε και
Νικολό Λοράντο, πατέρα και υιό·18 άλλο έγγραφο του 1654 στο οποίο εµφανίζεται ο
Εµµανουήλ Λοράντος να δανείζεται εκατό δουκάτα από τον πατέρα του Τζουάνε· άλλο του
1651, εγγύηση του Νικολό στον πατέρα του Τζουάνε (scrittura di cautione), σύµφωνα µε το
οποίο το ποσό των 5260 δουκάτων ανήκε στον Νικολό· αξιοσηµείωτο ήταν κατάστιχο
µεγάλου σχήµατος, in foglio, µε δερµάτινη επένδυση κόκκινου χρώµατος, αλφαβητικό
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ευρετήριο και 135 φύλλα, όπου είχαν καταχωριστεί τα διάφορα ακίνητα και λοιπά
αποκτήµατα του Τζουάνε Λοράντου, και το οποίο διέθετε θήκη (Libro uno in foglio copperto
di corame rosso de diversi aquisti et altro del signor Zuane Lorando de carte cento trenta
cinque, scritte col suo alfabeto con la sua casseta, numero 9)· τέλος, αντίγραφο της διαθήκης
του πατέρα Τζουάνε που είχε συντάξει ο ίδιος νοτάριος Νικολό Βελάνος, στις 19
Σεπτεµβρίου 1656.
Σύµφωνα µε το ίδιο inventario, ένα χαµηλό ντουλάπι από ξύλο καρυδιάς, σαν σκρίνιο,
ήταν γεµάτο λυτά έγγραφα.19 Επιπλέον, το έγγραφο διασώζει πληροφορίες σύµφωνα µε τις
οποίες ο Νικολό Λοράντος είχε τοποθετήσει τα έντυπα βιβλία του σε ένα µεγάλων
διαστάσεων ερµάριο από ξύλο ελάτου µε πέντε ράφια· το έπιπλο έκλεινε µε δύο πόρτες από
µεταλλικό σιδερένιο πλέγµα.20 Η καταγραφή γινόταν ανά ράφι και µε βάση το µέγεθος του
βιβλίου· συνολικά απογράφησαν 86 βιβλία µεγάλου σχήµατος in foglio και 287 σε τέταρτο
και όγδοο σχήµα. Δυστυχώς, όµως, δεν σηµειώθηκε κανένας τίτλος της βιβλιοθήκης αυτής,
πλούσιας σε αριθµό έντυπων βιβλίων και πιθανότατα σε ποικιλία επιστηµονικών πεδίων,
όπως θα µπορούσε να συναχθεί από την ιδιότητα του dottor Νικολό και τις σπουδές του στην
Πάδοβα.21 Ιδιαίτερης αξίας πρέπει να ήταν δύο έντυπα άδετα βιβλία ενταγµένα σε
αντίστοιχες δέσµες, καθώς και διάφορα φύλλα χαρτιού µαύρου χρώµατος, στα οποία ήταν
τοποθετηµένα βότανα (diversi fogli di carta nera con herbe dentro). Επρόκειτο για την
προσωπική συλλογή του Λοράντου µε δείγµατα βοτανολογίας ή φυτολογίας, την οποία
πιθανότατα είχε διαµορφώσει ο ίδιος· µια τέτοια ερασιτεχνική ενασχόληση που ασκούσε στον
ελεύθερο χρόνο του, απαιτούσε µελέτη, βασικές επιστηµονικές γνώσεις και αναζήτηση
φυτών. Μία τρίτη δέσµη περιείχε διάφορα µικρά κατάστιχα µε χειρόγραφες µελέτες ή
σηµειώσεις (mazzo de diversi libreti de studii manuscritti), ενώ σηµειώνεται έτερη δέσµη µε
διάφορα µαδριγάλια, δηλαδή κοσµικά τραγούδια για µικρά φωνητικά σύνολα (Item un mazzo
de diversi madrigali).
Η τελευταία αυτή αναφορά προκαλεί εντύπωση, καθώς δηλώνει το ενδιαφέρον του
διαθέτη για τη µουσική, και ίσως την προτίµησή του για τη σύγχρονη µουσική
πραγµατικότητα· µπορούµε, λοιπόν, να υποθέσουµε οικογενειακές συνάξεις και φιλικές
19

Una casseta bassa, sive scrignio di noghera, piena de diverse scritture, quali si riservano inventariarle con
maggior commodo. La chiave del qual scrignio il soprascritto signor Marco Cagiani ha consegniato alla
soprascritta signora Agnesina, relicta di detto signor Nicolò Lorando: ASV, Notarile Atti (Nicolò Velano), b.
13565, φ. 314r.
20
Un armer d’albedo grande con le sue porte fatte col fil di ferro à rede, pieno de libri di stampa in cinque
scancie, cioé…: ASV, Notarile Atti (Nicolò Velano), b. 13565, φ. 312r. Για ένα αντίστοιχο έπιπλο, libraria, βλ.
Ζαµπακόλας, 358-359· για το θέµα των βιβλιοθηκών βλ. επίσης Ζαµπακόλας, 311-327, όπου και σχετική
βιβλιογραφία.
21
Για την φοίτηση του Λοράντου στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας, βλ. Πλουµίδης, λήµµα 151 (D. Nicolaus
Lorando cretensis 1647).

συντροφιές στην οικία Λοράντου µε τραγούδια, ίσως συνοδεία ενός φορητού µουσικού
οργάνου, εικόνα που µάς δείχνει, έστω και έµµεσα, πλευρές της καθηµερινότητας του
διαθέτη.22

Τα

µεµονωµένα

αυτά
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να

αποκωδικοποιήσουµε ορισµένα ενδιαφέροντα του Λοράντου, τόσο προσωπικά όσο και
κοινωνικά·23 συνάµα, δηλώνουν την πληθώρα ανάλογων ενασχολήσεων που είχαν
αναπτυχθεί και επικράτησαν τον 17ο αιώνα µεταξύ των µελών της αστικής και
µεγαλοαστικής τάξης των πόλεων, ως υγιής και παραγωγικός τρόπος διαχείρισης του
ελεύθερου χρόνου.24 Διαπιστώνεται πως µέσω της ενδεικτικής έστω καταγραφής του θέµατος
και αντικειµένου ενός βιβλίου, ακόµη και του σχήµατος ή της βιβλιοδεσίας, είναι δυνατό για
τον µελετητή να εµβαθύνει στα ενδιαφέροντα, το µορφωτικό επίπεδο, τις πνευµατικές
αναζητήσεις του διαθέτη, καθώς και στην σχέση του µε τον κοινωνικό του περίγυρο· ο dottor
Νικολό Λοράντος, λοιπόν, διέθετε βιβλία που σχετίζονταν µε τις σπουδές και την
επιστηµονική του κατεύθυνση, παράλληλα µε τόµους άλλων πεδίων: τα νοµικά βιβλία
συνυπήρχαν µε θεολογικά, ιστορικά, λογοτεχνικά κλασικών και σύγχρονων συγγραφέων,
αλλά και ποικίλες συλλογές, λόγου χάριν κοσµολογίας, φυτολογίας, χαρτογραφίας.
Εποµένως, η εξέταση τέτοιων αρχειακών πληροφοριών αποκαλύπτει και τον βαθµό
προσαρµογής και ένταξης µιας αστικής οικογένειας από τον Χάνδακα στο πολυπολιτισµικό
περιβάλλον της Βενετίας.
Ας σηµειωθεί εδώ ότι στη διαδικασία διανοµής των κινητών οικογενειακών αγαθών
πρέπει να συνυπολογίζονταν κριτήρια όπως η ηλικία και η θέση του κληρονόµου στο
γενεαλογικό δέντρο, η ιδιότητά του, αλλά και η χρηστικότητα, η οικονοµική αξία και ο
συµβολισµός του µεταβιβάσιµου αντικειµένου. Με αντίστοιχα, λοιπόν, κριτήρια θα πρέπει να
διανεµήθηκε στην τρίτη γενιά Λοράντου η πατρική βιβλιοθήκη που κάλυπτε, όπως ήδη
αναφέρθηκε, όλα τα σύγχρονα επιστηµονικά πεδία της εποχής. Ο πρωτότοκος Τζουάνε,
επίσης γιατρός στο επάγγελµα,25 πήρε συνολικά εκατόν εικοσιεπτά τόµους όλων των
σχηµάτων· στη Βιργινία αποδόθηκε εξίσου µεγάλος αριθµός βιβλίων, εκατόν εικοσιτριών
τόµων, ενώ ο Τζώρτζης θα λάµβανε µόλις ογδόντα έξι βιβλία. Υπολογίζεται, λοιπόν, ένα
σύνολο τριακοσίων τριάντα έξι τόµων, µια ευρεία και ποικίλης ύλης βιβλιοθήκη,
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Dennis 2006, 228-243.
Για τη σύνδεση της κοινωνικής ζωής µε συγκεκριµένα χρηστικά αντικείµενα, ενδεχοµένως πολυτελή, και
πάντως κατάλληλα για την ανάλογη περίσταση, βλ. Ajmar-Wollheim 2006, 206-221.
24
Για τη σηµασία του ελεύθερου χρόνου και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων βλ. τα πρακτικά συνεδρίου µε αυτή
τη θεµατική στην ιταλική πόλη Πράτο, Cavaciocchi 1994.
25
Η παρουσία και δράση του Τζουάνε ως ιατρού στο νοσοκοµείο της ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας έχει
καταγραφεί µε συχνότητα στα κατάστιχα µε τις Αποβιωτήριες Πράξεις του ναού του Αγίου Αντωνίνου τα έτη
1677-1679, 1681-1690, 1693, 1695, 1697, 1699, 1706, 1710, 1714, 1717: βλ. Μαλτέζου - Πλουµίδης (εκδ.)
2000, 452.
23

αντιπροσωπευτική του πανεπιστηµιακού γνωσιακού επιπέδου και των ενδιαφερόντων των
δύο πρώτων γενιών της οικογένειας Λοράντου.
Στην προκειµένη περίπτωση θα προσεγγίσουµε ακόµη την κατηγορία των
ζωγραφικών κυρίως έργων τέχνης, που µεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά και µέσω των
οποίων ερµηνεύεται η στάση και η αισθητική κατεύθυνση των µελών της οικογένειας
Λοράντου. Στο ινβεντάριο του Νικολό καταµετρήθηκαν πενηνταένα έργα: εικοσιπέντε
παλαιοί πίνακες φιλοτεχνηµένοι σε ύφασµα, µε απεικόνιση διαφόρων µορφών και απλές
κορνίζες, αντιµετωπίστηκαν ως ενιαίο σύνολο και όχι ως µεµονωµένα έργα (Quadri
vinticinque in tella de diverse fighure con loro cornice schiete, vechi, numero 25).
Ενδεχοµένως αυτό οφείλεται στη χαµηλή οικονοµική τους αξία και στη µέτρια αισθητική
τους συγκριτικά µε τις εικοσιπέντε εικόνες που προέρχονταν από την πατρική περιουσία,
δηλαδή ανήκαν στον Τζουάνε Λοράντο (de quali quadri dissero esser diversi di ragion del
quondam eccellente signor Zuane Lorando, padre di detto quondam signor Nicolò). Μεταξύ
των εικόνων σηµειώνονται τέσσερεις πίνακες in greco µε απλές επίχρυσες κορνίζες, που
έφεραν παραστάσεις της Θείας Λειτουργίας, της Αµπέλου, της Αγίας Βάτου και της Γέννησης
µε την Προσκύνηση των Μάγων· πιθανότατα επρόκειτο για σύνολο έργων που φιλοτέχνησε
ένας καλός µεταβυζαντινός ζωγράφος του πρώτου µισού του 17ου αιώνα, ίσως µάλιστα σε
εργαστήριο του Χάνδακα, από όπου ο πατέρας Τζουάνε τα είχε αγοράσει ή και παραγγείλει.26
Οι εικονογραφικές επιλογές µάς παραπέµπουν σε γνωστά και αγαπητά έργα της εποχής, όπως
οι εικόνες αντίστοιχης θεµατολογίας του Μιχαήλ Δαµασκηνού, σήµερα στη Συλλογή της
Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών του Ηρακλείου.27
Σύµφωνα µε το έγγραφο διανοµής του 1675, οι συγκεκριµένες εικόνες µοιράστηκαν
στην τρίτη γενιά ως εξής: ο Τζουάνε κληρονόµησε δυο έργα, τη Θεία Λειτουργία και την Αγία
Βάτο, η Βιργινία την Άµπελο, ο µικρότερος Τζώρτζης έλαβε τη Γέννηση µε την Προσκύνηση
των Μάγων. Συνολικά ο πρώτος έλαβε εικοσιέξι πίνακες, όσους και η Βιργινία, ενώ ο
Τζώρτζης κληρονόµησε εικοσιδύο έργα.28 Στον τελευταίο αποδόθηκαν τέσσερα ακόµη
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Για τη ζωγραφική εικόνων από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα, στην Κρήτη και σε άλλες βενετοκρατούµενες
περιοχές, βλ. Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου 2010, 493-534.
27
Βλ. Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου 1993, 451-457· για την υιοθέτηση και διαχρονική απόδοση ορισµένων
θεµάτων, όπως η Θεία Λειτουργία, βλ. εικόνα των αρχών του 18ου αιώνα, Μπορµπουδάκης 1993, 465.
Αναφέρω, επίσης, εικόνα Θείας Λειτουργίας των αρχών του 18ου αιώνα στη Συλλογή του Ελληνικού
Ινστιτούτου Βενετίας, έργο του Ιωάννη Μόσκου, ο οποίος επαναλαµβάνει τον εικονογραφικό τύπο του
Δαµασκηνού· βλ. σχετικά, Τσελέντη-Παπαδοπούλου 2002, 219-220, πίν. 83. Για το αγαπητό ήδη από τον 15ο
αιώνα θέµα της Αµπέλου, κυρίως σε φορητές εικόνες, βλ. έργα του ζωγράφου Άγγελου, Μπορµπουδάκης 2010,
158-163, πίν. 28, 29, 30· επίσης, το υπογεγραµµένο έργο του Βίκτωρος στην συλλογή του Ινστιτούτου,
Τσελέντη-Παπαδοπούλου 2002, 202, πίν. 70-71.
28
Το σύνολο των έργων που έλαβαν τα τρία αδέλφια καταγράφηκε αναλυτικά στο έγγραφο διανοµής της
περιουσίας: ASV, Notarile Atti (Francesco Velano), b. 13578, φφ. 217v-223r, 17 Οκτωβρίου 1675.
Συγκεκριµένα ο πρωτότοκος Τζουάνε θα λάµβανε τους εξής πίνακες:

σηµαντικά έργα που είχαν καταγραφεί στο inventario του πατέρα του και προέρχονταν από
την αρχική συλλογή του παππού του: οι δυο µεγάλες εικόνες των αγίων Ιωάννη Θεολόγου και
Νικολάου µε επίχρυσες ξυλόγλυπτες κορνίζες, µερικώς κατεστραµµένες, καθώς και πίνακας
µε τον Κύριο και την Μαρία Μαγδαληνή, σκηνή γνωστή ως Μη Μου Άπτου.
Η πλειονότητα των έργων της συλλογής Λοράντο ήταν θρησκευτικής εικονογραφίας,
ακολουθώντας

τη
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ζωγραφική

τεχνοτροπία,

όπως

χαρακτηριστικά

επισηµάνθηκε για τους τέσσερεις πίνακες ελληνικού στυλ. Συγχρόνως, καταγράφηκαν και
κοσµικά έργα, όπως δεκαπέντε πίνακες µε τις Σίβυλλες, που αποτελούσαν ενιαίο ζωγραφικό
σύνολο σε ύφασµα (in tela) και κληροδοτήθηκαν ισότιµα στα τρία τέκνα. Ενδιαφέρον
κοσµικός πίνακας µε µυθολογικό θέµα, απέδιδε την Περσεφόνη –ίσως την αρπαγή της κόρης
από τον Πλούτωνα. Το έργο ανήκε στην πλατιά καλλιτεχνική παραγωγή του 17ου αιώνα, που
αντλούσε εικονογραφικά θέµατα από την αρχαιότητα και τη µυθολογία. Ο πρωτότοκος
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τις
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προσωπογραφίες, ως εικαστική αποτύπωση της οικογενειακής ιστορίας και του γενεαλογικού
δέντρου των Λοράντων. Από την άλλη, ο µικρότερος Τζώρτζης κληρονόµησε και πέντε µη
ζωγραφικά θρησκευτικά έργα: επρόκειτο για µικροτεχνήµατα, ένα µεγάλο από µαργαριτόριζα

Segue l’inventario et nota della parte dei mobile, argenti, ori e gioie eletta al signor Giovanni, fratel maggiore.
Due quadri grandi con cornice dorate, schiette, l’uno i Thia Liturgia et l’altro i Agia Vatos/ Uno detto di san
Demetrio con cornice intagliata dorata/ Due detti con cornice nera, l’uno di san Giovanni Damasceno et l’altro
di san Giovanni Crisostomo/ Tre detti della Madona, l’uno in tela con cornice schietta poco dorata et li altri due
in legno piccolo senza cornice/ Due crocefici, l’uno picciolo d’avolio con sua cassa nera et l’altro di legno con
sua cassa di legno/ Un quadretto di legno dipinto d’ambedue le parti entro la sua cassa coverta di vetro/
Quattro quadreti in rame con cornice nera et sono il Padre eterno, la Madonna, santa Maria Maddalena et
l’Angelo Custode/ Un quadro di Noe in pietra con cornice nera/ Una pittura di Proserpina in legno con cornice
ordinaria schietta/ Nove pitture in tela, cioè quattro Sibile con cornice schiette poco dorate, due ritratti senza
cornice, altre due pitture senza cornice, et un’altra con cornice shietta, poco dorata.
Η δευτερότοκη Βιργινία κληρονοµούσε τα παρακάτω έργα:
Segue l’inventario et nota della parte dei mobili, argenti, ori e gioie eletta dalla signora Verginia Lorando,
secondogenita. Due quadri grandi con cornice straforate dorate, l’uno della Maddalena col Nostro Signore e
l’altro di san Zuane Teologo/ Uno detto grande nominato i Ambelos con cornice dorata schietta/ Due detti della
Madona, l’uno in tela con cornice intagliata dorata in parte e l’altro picciolo con la cornice in parte dorata/
Due detti con cornice nera schietta, l’uno di san Cirilo e l’altro di san Gregorio Teologo/ |φ. 220v Quattro detti
piccioli senza cornice, l’uno di san Nicolò, un’altro di san Giovanni, il terzo di san Gregorio Teologo et il
quarto della Madona/ Una madre perla con l’effigie della Madona/ Quattro quadretti in rame con cornice nere,
et sono i Quattro Evangelisti/ Un quadro in pietra nera et è la testa di san Giovanni Battista con cornice nera/
Nove pitture in tela, cioè quattro Sibile con cornice schiette poco dorate, et le altre cinque senza cornice, l’una
delle quali è picciola.
Τέλος, ο µικρός Τζώρτζης έλαβε τα εξής:
Segue l’inventario et nota della parte dei mobili, argenti, ori e gioie eletta dal signor Zorzi Lorando, fratel
minore.|φ. 219r Un quadro grande della Natività di Nostro Signor con l’adoratione de magi con cornice
indorata/ Due quadri grandi, l’uno di san Zuanne Teologo e l’altro di san Nicolò con cornice intagliate
straforate dorate/ Un detto grande del Nostro Signor et santa Maria Maddalena, senza cornice/ Un detto di san
Zorzi che tien una testa in mano con cornice intagliata dorata/ Un detto di san Basilio con cornice nera schieta/
Due detti più piccioli senza cornice, l’uno di san Giovanni Chrisostomo e l’altro del Nostro Signore/ Una madre
perla grande con l’effegie del Nostro Signore/ Quatro quadretti in rame con cornice nere, cioè santa Catterina,
san Francesco, san Domenico e san Silvestro/ Nove pitture in tela, cioè quatro Sibille con cornice schiette poco
dorate e le altre cinque sono senza cornice, le quatro grandi e l’una picciola.

µε την µορφή του Ιησού, και τέσσερεις χαλκογραφίες µικρών διαστάσεων µε µαύρα πλαίσια
όπου απεικονίζονταν οι άγιοι Αικατερίνη, Φραγκίσκος, Δοµήνικος και Σίλβεστρος· η τετράδα
αυτή προφανώς προερχόταν από ειδικευµένο στην τέχνη της χαλκογραφίας εργαστήριο, και
πάντως απεικόνιζε προσφιλείς αγίους της δυτικής εικονογραφίας, οι οποίοι είχαν εισχωρήσει
και αγαπηθεί από το ορθόδοξο κοινό.
Αξίζει να σηµειωθεί ένα ακόµη στοιχείο: στα 1661, η συλλογή έργων τέχνης του
Νικολό Λοράντου αριθµούσε πενήντα ένα πίνακες, ενώ στα 1675, όταν πλέον διανεµήθηκε
στην τρίτη γενιά, καταγράφηκαν ενενήντα τέσσερα έργα. Επρόκειτο, λοιπόν, για µια
αριθµητικά αξιόλογη συλλογή, που όπως φαίνεται, η οικογένεια συνέχισε να εµπλουτίζει. Η
πρακτική επένδυσης του αποθέµατος σε έργα τέχνης θεωρούνταν αρκετά ασφαλής, καθώς τα
πολυτελή αντικείµενα ήταν µεταβιβάσιµα κληρονοµικά στοιχεία και λειτουργούσαν ως
οικονοµικές µονάδες, που µπορούσαν να µεταπωληθούν σε πλειστηριασµούς, αποφέροντας
στην οικογένεια ρευστή χρηµατική αξία. Βέβαια, εκτός από την οικονοµική τους διάσταση,
τα έργα τέχνης προσέδιδαν οµορφιά και γόητρο στο εσωτερικό των οικιών, ενισχύοντας την
παράµετρο του καλού γούστου και της αισθητικής.
Εξετάζοντας τη συγκεκριµένη συλλογή, αναδεικνύεται ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας
της κυρίως µέσα από τα παρακάτω στοιχεία: την ποικιλία των εικονογραφικών θεµάτων και
της τεχνοτροπίας· τον συνδυασµό µεταβυζαντινών στοιχείων µε άλλα δυτικής προέλευσης σε
έργα όπως οι τέσσερεις χαλκογραφίες µε τους αγίους Αικατερίνη, Φραγκίσκο, Δοµήνικο και
Σίλβεστρο· την παρουσία καθαρά κοσµικών έργων, όπως οι Σίβυλλες και η Περσεφόνη που
χαρακτηρίστηκε pittura. Έτσι, στη συλλογή των Λοράντων συνυπήρχαν µεταβυζαντινές
εικόνες µε κοσµικούς πίνακες δυτικής τεχνοτροπίας, χαλκογραφίες ή έργα από
µαργαριτόριζα. Φαίνεται πως ο Τζουάνε Λοράντος, εκπρόσωπος της πρώτης γενιάς που
µετοίκησε από τον Χάνδακα στη Βενετία, είχε εστιάσει στην απόκτηση καλής ποιότητας
εικόνων· η πρακτική αυτή εναρµονιζόταν µε την τρέχουσα συνήθεια των Ελλήνων της
Βενετίας του 17ου αιώνα, που είχαν φθάσει πρόσφατα στην πόλη ή η οικογένειά τους είχε
εγκατασταθεί µια ή δυο γενιές πίσω, και εντούτοις διατηρούσαν εµφατικά τη συνήθεια
διακόσµησης της οικίας µε µεταβυζαντινής τεχνοτροπίας θρησκευτικά έργα ζωγραφικής.
Κατά τη δεύτερη γενιά, ο Νικολό απέκτησε εικοσιπέντε ακόµη πίνακες, για τους οποίους δεν
δηλώνεται το εικονογραφικό θέµα ή η τεχνοτροπία τους. Εντέλει, η τρίτη γενιά Λοράντου
παρέλαβε µια εµπλουτισµένη συλλογή που διατηρούσε ως βασικό πυρήνα τις εικόνες, σε
εικονογραφική ποικιλία και µε εµµονή σε θέµατα όπως η Παναγία, το Μη Μου Άπτου, µορφές
αγίων που έφεραν το όνοµα Ιωάννης (Θεολόγος, Χρυσόστοµος, Βαπτιστής), ενώ συγχρόνως
φαίνεται πως διέθετε αξιόλογα ως προς την εικονογραφία και την τεχνική τους εκτέλεση έργα

δυτικών καλλιτεχνών, ζωγράφων ή χαρακτών. Επρόκειτο, λοιπόν, για µια συλλογή σε εξέλιξη
που σε διάστηµα τριών γενεών εµπλουτίστηκε µε σηµαντικό αριθµό ζωγραφικών και άλλων
έργων, ανανεώνοντας και διευρύνοντας το αισθητικό της κριτήριο µέσω της αρµονικής
συνύπαρξης δυτικών κοσµικών έργων και µεταβυζαντινών εικόνων.
Εποµένως, µέσα από το αρχειακό υλικό αναδεικνύεται µια οικογένεια µε συνεχή
έγνοια για την µεταβίβαση, διάθεση και διανοµή των υλικών αγαθών στις επόµενες γενιές· η
φροντίδα για εξασφάλιση και διατήρηση του οικογενειακού πλούτου διαγράφεται µέσω των
διαθηκών και των απογραφών κινητών αντικειµένων. Η εικόνα της ευµάρειας και της
αφθονίας, ιδίως για αγαθά που αξιολογούνταν υψηλά στη νοοτροπία και συνείδηση της
οικογένειας, όπως εικόνες και πίνακες, αλλά και βιβλία, κοσµήµατα και έργα µικροτεχνίας,
δίνει το κοινωνικό στίγµα και τη θέση της· από τις διαθήκες της πρώτης γενιάς αναδεικνύεται
ο στενός δεσµός µε την κοινωνία του Χάνδακα, όπου πιθανότατα είχαν παραγγελθεί και
αγοραστεί πολλά από τα καταγραµµένα αντικείµενα. Η οικογενειακή συνέχεια όχι µόνο δεν
διακόπηκε µετά την µετοίκηση στη Βενετία αλλά αντιθέτως ενισχύθηκε µε την απόκτηση
νέων αγαθών που συµβόλιζαν και επιβεβαίωναν το κύρος της. Εν κατακλείδι, η αρχειακή
αυτή περίπτωση µελέτης για την οποία έχουν εντοπιστεί νοταριακά έγγραφα και διαθήκες,
µπορεί να λειτουργήσει ως δείγµα τεκµηρίωσης της διαπολιτισµικής συµπεριφοράς των
µελών της, της µετάβασης στο κατεξοχήν µητροπολιτικό κέντρο της Βενετίας και της
προσαρµογής στο κοσµοπολίτικο περιβάλλον της πόλης.
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