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οι ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΊΕΣ 

ΕΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 1298 * 

(ΠΙΝ. 14 - 39) 

Άπο την εποχή, πού ό καθηγητής Weitzmann, πρώτος αυτός, απο

μόνωσε μία ομάδα ιδιαίτερα σημαντικών και καλλιτεχνικά πολύτιμων 

χειρογράφων τοϋ 13ου αιώνα, έχει πολύ απασχολήσει τήν έρευνα ή θέση 

της ομάδας αυτής στή ζωγραφική της συγκεκριμένης εποχής, γενικά, καί, 

ειδικότερα, σέ σχέση προς το χρόνο καί τις συνθήκες κάτω άπό τις όποι

ες συντελέστηκε ή λεγόμενη παλαιολόγεια αναγέννηση \ 

* Το χειρόγραφο αυτό είχε εντοπίσει μέβάση τις φωτογραφίες άπό το έργο τοοΜιιϋοζ, 
(βλ. σημ. 8) καί ό καθηγητής Η. Belting, τον όποιο καί απ' έδώ ευχαριστώ θερμά τόσο για 
τήν υπόδειξη του δημοσιεύματος του Mufioz, όσο καί γιά τήν πολύπλευρη βοήθεια του 
καί τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του επάνω σ' αυτό έδω το άρθρο, πού εϊχε τήν καλο
σύνη να διαβάσει σέ χειρόγραφο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον καθηγητή 
Η. Buchthal, πού μπήκε στον κόπο να μοβ στείλει σέ φωτοαντίγραφο το σχετικό κείμενο 
τοϋ R. Eisler άπό τή δημοσίευση τοδ Mufioz. Θερμά ευχαριστώ ακόμη τή Χριστιανική 
'Αρχαιολογική 'Εταιρεία γιά τήν παραχώρηση, μαζί μέ τήν άδεια δημοσίευσης, τοδ 
σχετικού μέ τό χειρόγραφο φωτογραφικού υλικού καί ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα 
τής 'Εταιρείας κ. Μ. Χατζηδάκη γιά τήν πολύτιμη βοήθεια του, γενικά, καί τή φροντίδα 
του γιά τή δημοσίευση αυτής τής μελέτης. Ευχαριστώ ακόμη τό "Ιδρυμα Πατερικών 
Μελετών γιά τήν παραχώρηση καί τήν άδεια δημοσίευσης τών φωτογραφιών άπό τό 
Φιλόθεου 5 καί τό Ιβήρων 5, όπως καί τή Bibliothèque Nationale στο Παρίσι γιά τήν 
άδεια δημοσίευσης τών φωτογραφιών τοϋ Paris, gr. 54. 

1. Κ. W e i t z m a n n , Constantinopolitan Book Illumination in the Feriod 
of the Latin Conquest, Gazette des Beaux-Arts, 1944, 193-214 καί τώρα εις Studies 
in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, εκδ. Η. Kessler, Chicago University 
Press, 1971, σ. 314-334, όπου μέ βάση τήν παρουσία ορισμένων τύπων ευαγγελιστών 
σέ γερμανικές μικρογραφίες χρονολογημένες στα 1230-1240 τοποθετείται όλη ή ομάδα 
στό δεύτερο τέταρτο τοϋ 13ου αι. 'Αδιαφορώντας γιά τή μαρτυρία τών γερμανικών χρφ. 
ÓV. L a z a r e v τά συνδέει μέ τον κώδικα Burney 20 τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου 
τοϋ 1285 καί τον gr. 101 τοϋ Leningrand (Novyi pamjatnik Konstantinopolsk miniatury 
XIII., Vizantijskij Vremennik, V, 1952, σ. 178 κ.έ. Πρβλ. καί τοϋ ιδίου, Storia della 
Pittura bizantina, Torino 1967, σ. 279-281). Ή χρονολόγηση όμως όλης τής ομάδας 
μέ βάση τά δύο αυτά χρφ. τοϋ Βρεταννικοΰ Μουσείου καί τοΰ Leningrad πού έπιχει-
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Την ομάδα αυτή, πού συγκροτήθηκε, κυρίως μέ βάση ορισμένους 
κοινούς τύπους ευαγγελιστών, άπο πέντε χειρόγραφα Ευαγγελίων (το 118 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 'Αθηνών2, τό 5 τής Μονής 'Ιβήρων 3, το 
gr. 54 τής Bibl. Nationale στό Παρίσι 4, το 753 τής Σκήτης τοο Αγίου 
'Ανδρέα στον "Αθω και τώρα στο Princeton ώς Garrett 2 5, και το 5 τής 

ρείται έδώ, αμφισβητήθηκε γενικά. Βλ. Ο. D e m us, Die Entstehung des Paläologenstils 
in der Malerei (Berichte zum XI. Internationalem Byzantinisten - Kongress, IV. 2, München 
1958) σ. 19-20 και Η. B e l t i n g , Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen 
Gesellschaft (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hi-
storishe Klasse), Heidelberg 1970, σ. 51 - 62. Πρβλ. επίσης Ο. D e m u s, The Style of the 
Kariye Djami, εις P. Underwood, ed., The Kariye Djami, vol. 4, Princeton University 
Press, Princeton 1975, σ. 134-135, 144 καί 145-146. 

2. P. Β ü b e r i , Die Miniaturhandschriften der Nationalbibliothek in Athen (Denk
schriften der Akademie der Wissenschaften in Wien 1917, Π, T23, αρ. 24 καί πίν. XXX). 
Πρβλ. καί We i t ζ m a n n, ο.π. σ. 317 κ.έ., είκ.309, οπού καί ή λοιπή παλαιότερη βιβλιο
γραφία. Πρβλ. επίσης «Βυζαντινή Τέχνη», Κατάλογος 'Εκθέσεως Βυζαντινές Τέχνης 
στην 'Αθήνα, 'Αθήναι 1964, άρ. 324. 

3. Σ. Λ ά μ π ρ ο ς , Κατάλογος τών έν ταΐς Βιβλιοθήκαις του 'Αγίου Όρους ελλη
νικών κωδίκων II, Cambridge, 1895 -1900, σ. 1. Πρβλ. καί Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, 'Ι
στορημένα Ευαγγέλια Μονής 'Ιβήρων 'Αγίου "Ορους, 'Αθήναι 1932, σ. 7, πίν. 12-57. 
'Επίσης Κ. W e i t z m a n n , ο.π. 321 κ.έ., είκ. 312-313. Γιά την παράσταση του 
κτήτορα πρβλ. Η. B e l t i n g , Das illuminierte Buch, σ. 35-37 καί τ ο ο ι δ ί ο υ , Der 
Auftraggeber in der spätbyzantinischen Gesellschaft, εις Art et société à Byzance sous 
les Paléologues (Actes du colloque organisé par l'Association Internationale des Études 
Byzantines à Venise en Septembre 1968), Venise 1971, σ. 166, πίν. LXVI. "Εγχρωμες 
απεικονίσεις άπό τις περισσότερες μικρογραφίες του κώδικα καί όλη ή σχετική βι
βλιογραφία εις «Οί Θησαυροί τοο 'Αγίου Όρους», εκδ. 'Εκδοτικής 'Αθηνών, τ. Β', 
'Αθήναι 1975, σ. 296-303 καί είκ. 11-40. 

4. Κατάλογος 'Εκθέσεως Byzance et la France médiévale, 6κδ. J. Porcher, Paris 
1958, άρ. 79 μέ βιβλιογραφία. Η. O m o n t , Miniatures des plus anciens manuscrits 
grecs de la Bibl. Nat. du Vie au XlVe siècles, Paris 1929, πίν. XC-XCVI. Πρβλ. καί 
Κ. W e i t z m a n n , ο.π. σ. 323 - 325, είκ. 314 κ α ι ν . L a z a r e ν, Pittura bizantina, 
είκ. 384 - 394. Πρβλ. επίσης Κατάλογο, «Βυζαντινή Τέχνη», ο.π. σ. 280, αριθ. 325 μέ βιβλ. 
Γιά τήν έ μ μ ε σ η σχέση του κύκλου τών μικρογραφιών του μέ εκείνες του 'Ιβήρων, 
βλ. B e l t i n g , Das illuminierte Buch, σ. 40-41. 

5. S. D e R i c c i - W . J. W i l s o n , Census of Medieval and Renaissance Manu-
scripts in the USA and Canada, I, 1937, σ. 865, άρ. 2. Πρβλ. καί Β. W. Cl a r k, A descrip
tive Catalogue of the Greek New Testament Manuscripts in America, 1937, άρ. 725, 
όπου γιά πρώτη φορά διατυπώνεται ή άποψη, ότι οί μικρογραφίες αποτελούν μετα
γενέστερη προσθήκη σέ κώδικα τοδ Που/13ου αιώνα, θέση πού απορρίπτει ό W e i t z 
m a n n (Constantinopolitan Book Illumination, σ. 321, σημ. 29), αποδέχεται ομως ό Β e I-
t i n g , (ο.π. σ. 61). Τελευταία ο ί Α . v a n B u r e n καί G. Vi c a n , εις Illuminated 
Greek Manuscripts from American Collections. An Exhibition in Honor of K. Weitzmann, 
Princeton Univ. Press, 1973, σ. 177- 178, αποδέχονται μέν τή μεταγενέστερη προσθήκη 
τών μικρογραφιών διατηρούν όμως τήν πρώιμη χρονολόγηση Weitzmann συγκρίνον-
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Μονής Φιλόθεου)6 έρχεται να πλουτίσει το Εύαγγελιστάριο πού, άπ' αυ

τή τήν άποψη, για πρώτη φορά, παρουσιάζεται εδώ. 

Το χειρόγραφο αυτό φυλασσόταν ώς τις αρχές τουλάχιστον του αι

ώνα μας στο σκευοφυλάκιο της εκκλησίας του Αγίου 'Ιωάννου του Θεο

λόγου στον Επάνω Μαχαλά της Σμύρνης, οπού τελευταίος το είδε καί 

το φωτογράφησε το 1907 ό ιδρυτής της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 

Εταιρείας Γεώργιος Λαμπάκης, ό όποιος δημοσίευσε λίγο αργότερα μία 

σύντομη περιγραφή του στο βιβλίο του το αφιερωμένο στις ορθόδοξες 

Κοινότητες τής Μικρας 'Ασίας 7. Τον προηγούμενο ακριβώς χρόνο είχε 

δημοσιεύσει καί ό Dr. R. Eisler, στο έργο του Α. Munoz, Monumenti d'arte 

medioevale e moderna 8, τρεις από τις μικρογραφίες μέ μία σύντομη επί

σης περιγραφή. 'Από τότε δέν ξανάγινε, όσο ξέρω, λόγος για το σημαντι

κότατο αυτό κειμήλιο, πού φαίνεται ότι χάθηκε μαζί μέ τα τόσα άλλα κατά 

τή μικρασιατική καταστροφή. 

Στή δημοσίευση τού Λαμπάκη προσφέρεται καί μία φωτογραφία τής 

μικρογραφίας μέ τήν παράσταση τοϋ 'Ιωάννη, πού ακριβώς αποτέλεσε 

τήν παρακίνηση σέ αναζήτηση περισσότερων στοιχείων. Κατά καλή τύ

χη ή έρευνα στο πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο τής Χριστιανικής 'Αρ

χαιολογικής Εταιρείας, πού φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο 'Αθη

νών, πρόσφερε εκτός άπό το βιβλιογραφικό καί τα μεταγενέστερα σημειώ

ματα, υλικό για δύο ακόμη άπό τα διακοσμημένα δισέλιδα τοϋ χειρογρά

φου τα όποια καί δημοσιεύονται εδώ (πίν. 14-17). Τό κενό πού παρουσιά

ζει τό αρχείο αυτό ώς προς τήν τέταρτη μικρογραφία, μέ τήν παράσταση 

τοΰ Λουκά, συμπληρώνει ή δημοσίευση τοϋ Murioz, άπό τήν οποία καί 

ανατυπώθηκε εδώ ή μικρογραφία αυτή (πίν. 25). 

Τό χειρόγραφο, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τοΰ Ααμπάκη καί τοΰ 

Eisler, αποτελούσαν 290 περγαμηνά φύλλα, διαστάσεων περίπου 235 x 

320 χιλ., καί στολιζόταν μέ τις ολοσέλιδες μικρογραφίες τών τεσσάρων 

ευαγγελιστών καί ακόμη μέ διακοσμητικά έπίτιτλα καί αρχικά. Στα στοι

χεία αυτά περιορίζονται ουσιαστικά οί πληροφορίες πού δίνουν οί παρα

πάνω πηγές σχετικά μέ τή διακόσμηση του κώδικα. Ευτυχώς όμως οί φω

τάς τις — χωρίς επιτυχία κατά τή γνώμη μου — μέ ορισμένες τοιχογραφίες τής 
Mileäeva (Πρβλ. καί σημ. 9). 

6. Λ ά μ π ρ ο ς , Κατάλογος, δ.π. 1, σ. 151. W e i t z m a n n , δ.π. σ. 205. Πρβλ. 
καί D e m us, Die Entstehung des Paläologenstils, σ. 20 καί του ι δ ί ο υ , The Style 
of the Kariye Djami, σ. 146, όπου σέ αντίθεση προς τήν πρώιμη χρονολόγηση του Weitz
mann τοποθετείται στή στροφή προς το 14ο αιώνα. 

7. Γ. Λ α μ π ά κ η ς , Οί 'Επτά 'Αστέρες τής Άποκαλύψεως, 'Αθήναι 1909, σ. 
221 -222, είκ. 120. 

8. Roma, 1906, Ι, πίν. XIII-XIV. 
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τογραφίες τοϋ Λαμπάκη πού έχουν σωθή περιλαμβάνουν ολόκληρο το 

δισέλιδο κάθε φορά, με τή μικρογραφία κάθε ευαγγελιστή, πού βρίσκεται 

πάντα στη verso πλευρά τοϋ φύλλου, και την αρχή των περικοπών τοϋ 

ευαγγελίου του, στη recto τοϋ επόμενου, έτσι ώστε μπορεί κανείς να έχει 

σαφή εικόνα τόσο της γενικής διάρθρωσης όσο και τοϋ κειμένου μέ τά περί

τεχνα έπίτιτλα και αρχικά. Μόνο για τήν αρχή των περικοπών τοϋ κατά 

Λουκδν λείπει κάθε στοιχείο. 

Ή γραφή είναι καθαρή, αρχαιοπρεπής σέ μεγάλα, κάπως τετραγωνι

σμένα, γράμματα, τυπική τοϋ Που αιώνα. Τά αρχικά σχηματίζονται άπα 

φυλλοφόρα συμπλεκόμενα στελέχη και μπαίνουν στο περιθώριο (πίν. 18). 

Τό κείμενο, γραμμένο σέ δύο στήλες, αφήνει αρκετό περιθώριο άπ' όλες 

τις πλευρές. Οί περικοπές κάθε ευαγγελίου αρχίζουν πάντα μέ τή recto 

οψη τοϋ νέου φύλλου και μόνο σέ μία περίπτωση, στην αρχή τών περι

κοπών τοϋ κατά Μάρκον, ενα μικρό υπόλοιπο από το τέλος τοϋ προηγου

μένου ευαγγελίου αναγκάζει τή μετάθεση τής αρχής τοϋ κατά Μαρκον 

στή δεξιά στήλη (πίν. 14-16). 

Τά έπίτιτλα δέν είναι πάντα τά ίδια σέ μέγεθος και σχήμα. Στην περί

πτωση τών περικοπών από τό ευαγγέλιο τοϋ 'Ιωάννη το έπίτιτλο αντιστοι

χεί στο συνολικό πλάτος τών δύο στηλών τοϋ κειμένου (πίν. 18), ενώ στις 

δύο άλλες περιορίζεται στο πλάτος τής μιας μόνο στήλης (πίν. 15-16). Ώ ς 

προς τή μορφή, εκείνο τοϋ κατά Ίωάννην έχει σχήμα ορθογώνιο μέ ενα 

μικρό ελεύθερο διάστημα στο Κέντρο, οπού είναι γραμμένος ό τίτλος : 

«Έκ τοϋ κατά Ίωάννην» σέ ωραία κεφαλαία γράμματα. Ό κάμπος τοϋ 

ορθογώνιου εϊναι γεμισμένος μέ κόσμημα άπό έλισσόμενους σέ κύκλους 

φυλλοφόρους βλαστούς και καλυκόμορφα άνθη στο κέντρο τών κύκλων, 

ανάμεσα στους οποίους αναπτύσσονται άλλοι μικρότεροι βλαστοί μέ άκαν-

θόμορφα ή χωνοειδή φύλλα. Ά π ό τις τρεις γωνίες τοϋ ορθογώνιου ξεπη-

δοΰν σχηματοποιημένα φυτικά κοσμήματα και άπό τό κέντρο τής επάνω 

πλευράς δύο φυλλοφόροι κλάδοι ανάμεσα στους οποίους εικονίζεται ενα 

πουλί να πετά. 'Ανάλογη άλλα πιο έντονα σχηματοποιημένη είναι ή δια

κόσμηση και τών άλλων δύο έπίτιτλων, άπό τά όποια εκείνο τοϋ κατά 

Ματθαίον έχει τή μορφή ενός κεφαλαίου Π και τοϋ κατά Μάρκον σχήμα 

τετράγωνο (πίν. 15 καί 16). 

Στο τέλος τοϋ κειμένου, στή verso όψη ενός άπό τά τελευταία φύλλα 

τοϋ κώδικα, τοϋ 287, βρίσκεται, γραμμένο επίσης σέ δίστηλο, τό ακόλουθο 

βιβλιογραφικό σημείωμα (πίν. 17) : 

Το παρόν αγιον εύαγγέλιον πέφυκεν Γερασίμου μ(ητ)ροπολίτου Φιλιππου-

πόλεως καί ύπερτίμον πόθω πολλφ καί επιμέλεια εξ οικείων αντοϋ άναλω-

μάτων μάλλον δε τών τοϋ Θεοϋ δωρεών κατασκευασθέν καί κοσμιθέν εκ χρυ

σού και αργύρου γραφεν δε τγ\ αντοϋ προτροπή χειρι Δα(βι)δ μονάχου και τε-
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λειωθεν μηνι Δεκεμβρίω ίνδικτιώνος ιβ' εν ετει ,ς~ωζ (1299) βασιλεύοντος 

τον ευσεβέστατου κυρίου 'Ανδρόνικου και Ειρήνης και τοϋ υιοϋ αντον τον ευ

σεβέστατου κνρίον Μιχαήλ των Παλαιολόγων και Μαρίας Αύγούστης : (Ή 

χρονολογία έφ' όσον πρόκειται για μήνα Δεκέμβριο αντιστοιχεί κανονικά 

μέ το 1298). 

Στή recto οψη τοϋ παράφυλλου πού ακολουθεί είναι γραμμένα τα 

ακόλουθα μεταγενέστερα σημειώματα (πίν. 17) : 

«Το παρόν αγιον εναγγέλιον, εκοσμίθη και εκαλοπίσθει το δεύτερον δι 

αργυρού δεσήματος όλον το έξωθεν δαπάνη τον πανιερωτάτον μ(ητ)ροπολί-

του της άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως 'Εφέσου, νπερτίμου και εξάρχον πάσης 

"Ασίας κυρίου κυρ Μελετίου Πετροκοκκίνου τον ποτέ Λουκά και κτίτορος 

της αγίας εκκλησίας ταύτης τοϋ Μεγάλου Βασιλείου. Έν ετη σωτηρίω a ψ ο θ 

(1779) κατά μήνα Σεπτέμβριον Ίνδικτιώνος ιγ':» 

«Το παρόν θείον και Ιερόν εν μεμβράναις χειρόγραφον εναγγέλιον της 

Νέας Διαθήκης τον κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού υπάρχει τό γ ε νϋν, ίδιον 

απόκτημα της εν Σμύρνη κατά τον επάνω μαχαλάν ιεράς τρισυπόστατου εκ

κλησίας τον 'Αγίου ενδόξου και εναγγελιστοϋ Ίοιάννου τοϋ Θεολόγου, ως αγο

ρασθέν παρά των τιμιωτάτων επιτρόπων αυτής υπό τίνων άγαρηνών. Και προς 

πίστωσιν βεβαιοϋται παρά της ημών μετριότητας. Έν ετει σωτηρίω ,α ω λ α 

(1831). Ίνδικτιώνος δ', κατά μήνα Σεπτέμβριον : 

Ό πατριάρχης πρώην Κωνσταντινουπόλεως "Ανθιμος. 

Οί πληροφορίες πού προσφέρουν τα σημειώματα αυτά είναι αρκετά 

διαφωτιστικές τόσο για τις συνθήκες κατασκευής του χειρογράφου, όσο 

καί για τή μεταγενέστερη τύχη του. Έδώ ενδιαφέρει κυρίως το βιβλιογρα

φικό σημείωμα, πού παραδίδει τή χρονολογία καθώς καί τα ονόματα 

άφιερωτοϋ καί γραφέα του χειρογράφου, στοιχεία πού λείπουν άπ' όλα 

τα χειρόγραφα τής ομάδας Weitzmann μέ μία μόνο, αμφισβητούμενη 

καί αυτή, εξαίρεση 9 καί πού προσδίδουν ακριβώς στο χαμένο πια κώ

δικα τής Σμύρνης τήν ξεχωριστή του σημασία. 

Ό μητροπολίτης Γεράσιμος, ό κτήτορας τοϋ χειρογράφου, θα πρέπει 

νά κατείχε τον επισκοπικό θρόνο τής μητρόπολης τής Φιλιππουπόλεως 

γιά ενα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα : ήδη τό 1285 υπογράφει μέ 

9. Πρόκειται γιά τόν Garrett 2, οπού σημείωμα μεταγενέστερο αναφέρει έκτος 
άπα τον τότε κάτοχο τοϋ χειρογράφου, Ιερομόναχο Καλλίστρατο, καί τον πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως 'Αθανάσιο (1289-1293 καί 1303-1309). Ό συσχετισμός αλλαγής 
Ιδιοκτησίας τοο χειρογράφου μέ τήν αντικατάσταση των αρχικών μικρογραφιών του 
μέ τίς σημερινές, πού πρότεινε ό B e l t i n g (δ.π. σ. 61), δέν έγινε αποδεκτός από 
τους Α. van B u r e n καί G. Vi can (δ.π. 177), πού επιμένουν στην πρώιμη 
χρονολόγηση Weitzmann. Πρβλ. καί σημ. 5. 

3 
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αυτό τον τίτλο στη Σύνοδο των Βλαχερνών 10. Όπως είναι διατυπωμένο 
το βιβλιογραφικό σημείωμα, δέν διευκρινίζεται αν το ευαγγέλιο προορι
ζόταν να μείνη στην αποκλειστική κατοχή τοϋ κτήτορα ή παραγγέλθηκε 
μέ τήν προοπτική νά δωρηθη στή συνέχεια στο ναό της μητρόπολης. Ό 
παρωχημένος χρόνος πού χρησιμοποιείται για το ρήμα το δηλωτικό τής 
κυριότητας του κώδικα, «πέφυκεν», σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός οτι πρό
κειται για βιβλίο καθαρά λειτουργικό, επιτρέπουν τήν υπόθεση, οτι ή 
παραγγελία τελικά αποσκοπούσε στον πλουτισμό ίσως του ίδιου τοϋ μη
τροπολιτικού ναού μέ ενα πολύτιμο ευαγγέλιο. Τό ότι προοριζόταν να 
εξυπηρετήσει λειτουργικές ανάγκες συνάγεται καί από τήν πολύτιμη στά-
χωσή του, πού υπονοεί ή παρατήρηση του βιβλιογραφικού σημειώμα
τος : «κοσμιθέν έκ χρυσού καί αργύρου», όπως καί ή ανάλογη τοΰ 
πρώτου από τά μεταγενέστερα σημειώματα, «έκοσμίθη καί έκαλοπίσθει 
τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν δι'αργυρού δεσήματος όλον τό έξωθεν...». 

Ό σ ο ν άφορα στον προσδιορισμό τοΰ εργαστηρίου, οπού εκτελέστη
κε ή παραγγελία τοΰ Γερασίμου, ή ιδιότητα τοΰ μονάχου πού αναγνωρί
ζεται στο γραφέα Δαβίδ n υποδεικνύει τον εντοπισμό του κατ' αρχήν σέ 
κάποιο μοναστήρι. 'Από τις μονές τής περιοχής ή σκέψη στην περίπτωση 
αυτή θα ήταν φυσικό νά στραφή στο μοναστήρι τοΰ Barjkovo, πού οχι 
μόνο βρίσκεται πολύ κοντά στή Φιλιππούπολη (σέ απόσταση τριάντα 
περίπου χιλιομέτρων), άλλα καί αποτελούσε κέντρο ποικίλων δραστηριο
τήτων 12. Ό σ ο όμως ελκυστική καί αν είναι ή υπόθεση αύτη, ή έλλειψη 
κάθε συγκεκριμένου στοιχείου, πού νά τή στηρίζει, σέ συνδυασμό μέ τή 
γενικά υψηλή ποιότητα τοΰ χειρογράφου καί ορισμένους ειδικούς χαρα
κτήρες στην τεχνοτροπία των μικρογραφιών υποδεικνύουν μάλλον ενα 

10. Βλ. Μ. Σ τ α μ ο ύ λ η , Συμβολή εις τήν Ίστορίαν τών 'Εκκλησιών τής Θρά
κης, Θρακικά, τόμ. 14, 1940, σ. 181. Πρβλ. επίσης L e q u i e n , Oriens Christianus, I, 
Paris 1740, col. 1155 -1162 καί V. L a u r e n t , Le Corpus des sceaux de l'Empire Byzantin, 
V, L'Église, 1ère Partie, Paris 1963, σ. 518-519. Για τήν επισκοπή Φιλιππουπόλεκς, 
σύντομες πληροφορίες εις Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ό ϋ, Οι επισκοπικοί κατάλογοι 
των επαρχιών τής Β. Θράκης καί έν γένει τής Βουλγαρίας άπα τής 'Αλώσεως καί έξης, 
Θρακικά, τόμ. 8,1937, σ. 183. Βλ. επίσης για τήν ιστορία τής Φιλιππουπόλεως, Ά ρ χ ε ι -
ο ν Θ ρ ά κ η ς , τόμ. 12, 1945 -1946, σ. 345 - 347. καί Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Βυζαντινοί 
Μελέται II-V, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 161-165. 

11. Καί στους καταλόγους τών Μ. V o g e l - V . G a r d t h a u s e n (Die griechi
schen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig, 1909, σ. 100) αναφέρεται ό 
γραφέας Δαβίδ μέ βάση τήν πρόχειρη δημοσίευση τών σημειωμάτων του χειρογράφου 
τής Σμύρνης άπό τον Ο. T h . Wulff, Izvestija russk. archaeol. Institut Konst., τόμ. 3, 
1898, σ. 203. 

12. A. G r a b a r , La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, Texte, σ. 56. 
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κεντρικό εργαστήριο πού ίσως μόνο στην Κωνσταντινούπολη θα μπο

ρούσε να άναζητηθή αυτή τήν ε π ο χ ή . 

οι ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΊΕΣ. "Οπως ή δ η αναφέρθηκε, σύμφωνα με τις παλαιές 

περιγραφές, πού επιβεβαιώθηκαν άπό τα φωτογραφικά τεκμήρια πού 

συγκεντρώθηκαν, το εύαγγελιστάριο ε ικονογραφούσαν οί παραστάσεις 

τών ευαγγελιστών 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου (fol. 7ν), Ματθαίου (fol. 67ν), 

Λουκά (fol. 97ν) και Μάρκου (fol. 131ν) 1 3 (πίν. 19, 23, 25 και 29). 

Οί τέσσερεις αυτές ολοσέλιδες μικρογραφίες έχουν πλαίσιο άπό απλή 

ταινία, πού καταλήγει στις επάνω γωνίες σέ τρίφυλλο κόσμημα, όμοιο με 

σχηματοποιημένο κρινάνθεμο, και εικονίζουν τους γενειοφόρους ευαγγε

λιστές καθισμένους σέ ξύλινους θρόνους μέ μαξιλάρια, εμπρός άπό ενα 

κτίριο μέ πλούσια διαρθρωμένη όψη, πού διατρέχει ολο το πλάτος τοϋ 

πίνακα. Τ ο υπόλοιπο βάθος της παράστασης καλύπτεται μέ χρυσό. Τα 

ονόματα τών ευαγγελιστών διακρίνονται γραμμένα μέ σχετ ικά μικρά, 

στρογγυλευμένα, κεφαλαία γράμματα επάνω στο χρυσό βάθος. Μέ εξαί

ρεση τ ή μορφή τοΰ Μάρκου, πού παριστάνεται μετωπικά, όλοι οί ευαγγε

λιστές ε ικονίζονται γυρισμένοι ελαφρά προς τα δεξιά. 

Και πρώτα ό ' Ι ω ά ν ν η ς (είκ. 19), καθισμένος σέ λιτά διακοσμη

μένο ξύλινο θρόνο μέ χαμηλή πλάτη, πατεί σέ ορθογώνιο υποπόδιο καί 

φαίνεται βυθισμένος στην ανάγνωση ενός ογκώδη κώδικα, πού κρατεί 

μισάνοιχτο στα χέρια, μπρος στο στήθος, πολύ κοντά στα μάτια 1 4 . Το 

13. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επάνω στο θέμα εικονογράφησης τοϋ βυζαντινού 
Εύαγγελισταρίου άπό S h. T s u j i , Byzantine Lectionary Illustration, εις Illuminated 
Greek Manuscripts from American Collections, ο.π. (οπως στη σημ. 5) σ. 34-39. 
Πρβλ. επίσης Κ. W e i t z m a n n , The Narrative and Liturgical Gospel Illustrations, 
εις New Testament Manuscript Studies, έκδ. M. M. Parvis καί A.P. Wikgren, Chicago 
University Press, σ. 151 -174 καί 215-219, τώρα καί εις Studies in Classical and 
Byzantine Manuscript Illumination, σ. 274-270, καί C. M e r e d i t h , The Illustration 
of codex Ebnerianus. A study in liturgical illustration of the Comnenian Period, Journal 
of the Warburg and Courtauld Institut, τόμ. 29, 1966, σ. 419 κ.έ. 

14. Ή λεπτομέρεια ξαναβρίσκεται στις παραστάσεις ολόσωμων ευαγγελιστών στα 
Εύαγγελιστάρια Paris, Bibl. Nat. gr. 70 καί Wien, Nat. Bibl. Theo!, gr. 240, τοϋ 10ου αιώ
να (βλ. Κ. W e i t z m a n n , Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, 
Berlin 1935, σ. 14-15, είκ. 83 καί 85). Τήν ίδια εποχή διαπιστώνεται καί ό τύπος τοϋ 
ένθρονου ευαγγελιστή μέ το μισάνοιχτο ευαγγέλιο στα χέρια, οπως δείχνει ή μικρο
γραφία τοϋ 'Ιωάννη στο χειρόγραφο 56 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 'Αθηνών (έδώ πίν. 
34). Πρβλ. καί Κατάλογο «Βυζαντινή Τέχνη», 'Αθήναι 1964, αριθ. 306, όπου καί ή λοιπή 
σχετική βιβλιογραφία. Ό τύπος όμως αυτός εξακολούθησε να είναι σέ χρήση καί στο 
12ο αιώνα, δπως βεβαιώνουν οί παραστάσεις τών ευαγγελιστών, πού αντιγράφουν τον 
τύπο εκείνων τοϋ χειρογράφου τής Βιέννης, στο χαμένο Ευαγγέλιο μέ Πράξεις τών 
'Αποστόλων τής Μονής Διονυσίου (αριθ. 8) τοϋ 1133, άπό το όποιο μόνον ενα φύλλο μέ 
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γκρίζο ίμάτιο πού τον τυλίγει αφήνει να φανή μόνον ή παρυφή του γαλά

ζιου χιτώνα 1 5. Εμπρός του, στο δεξιό τμήμα της εικόνας, παριστάνεται 

ενα μικρό ερμάρι μέ ανοικτά τα φύλλα του επάνω μέρους, πίσω από τό 

όποιο υψώνεται αναλόγιο, οπού βρίσκεται ένας ανοιχτός κώδικας μέ ελ

ληνικό κείμενο, ενώ άπό τήν κορυφή τοΰ κάθετου στελέχους του κρέμεται 

σέ πλούσιες αναδιπλώσεις ενα κομμάτι βαθύχρωμου υφάσματος. Τή σύν

θεση κλείνει στο βάθος ή όψη ενός τριώροφου κτηρίου μέ οριζόντια επί

στεψη και αλλεπάλληλες ζώνες από τοξωτά και ψηλόστενα ορθογώνια 

ανοίγματα, πού στέφονται άπό μία ζώνη μέ οδοντωτό κόσμημα και μία 

σειρά άπό κιλλίβαντες. 

Ή παράσταση του Μ α τ θ α ί ο υ (πίν. 23), ανάλογη ώς προς τή στά

ση της μορφής και τά χρώματα μέ τήν προηγούμενη, διαφοροποιείται 

ώς προς τά λοιπά εικονογραφικά στοιχεία. Ό ϊδιος ό ευαγγελιστής εικο

νίζεται μέν να κρατά ενα μισάνοιχτο κώδικα, όπου διακρίνεται ή αρχή 

τοΰ ευαγγελίου του στα ελληνικά, τον κώδικα όμως αυτόν στηρίζει στον 

αριστερό μηρό και κρατά τό βλέμμα του στραμμένο προς τό ανοιχτό βι

βλίο τοϋ αναλογίου μπροστά του. Τό τελευταίο αυτό έχει βάση σχηματι

σμένη άπό δύο ξύλα ενωμένα σταυρωτά και τό κάθετο στέλεχος του τορ-

νευμένο, μετά άπό κάποιο ύ'ψος, σέ ρομβοειδή και σφαιρικά εναλλάξ 

σχήματα. Δίπλα στο αναλόγιο, επάνω στο πάτωμα, διακρίνεται ενα μικρό 

κυβικού σχήματος αντικείμενο, πού θα μπορούσε ίσως νά άναγνωρισθή 

και σαν βιβλίο. Ό ξύλινος, λοξά τοποθετημένος, θρόνος έχει χαμηλή 

πλάτη και τις οριζόντιες συνδέσεις στή βάση του σέ καμπύλη μορφή. 

Ή επιφάνεια τοϋ κτηρίου στο βάθος είναι έδώ λιτότερα και έν μέρει άδε-

ξιότερα διαμορφωμένη. Φέρει δύο μόνο ανοίγματα, τό ενα αριστερά το

ξωτό και τό άλλο δεξιά, ανάμεσα στο αναλόγιο και στή μορφή, ορθογώνιο, 

πού στέφονται άπό έλικόμορφα κοσμήματα, και τέλος γείσο, πλουτισμένο 

μόνο στο δεξιό του τμήμα άπό μία απλή οδοντωτή ταινία. 

Επαναλαμβάνοντας μέ έλαφρή άλλα σημαντική άπό συνθετική άπο

ψη τροποποίηση τή στάση της παραπάνω μορφής, όσον άφορα στή θέση 

τού κώδικα, ή παράσταση τοϋ Λ ο υ κ ά (πίν. 25) εντυπωσιάζει κυρίως 

μέ τήν πρωτοτυπία των συνθετικών λύσεων πού εφαρμόζει. Ή μορφή 

έδώ, τυλιγμένη σέ ΐόχρωμο ίμάτιο και δοσμένη σέ ραδινότερες αναλογίες 

τις προτομές τον αποστόλων έχει σωθή στή Συλλογή Π. Κανελλοπούλου (βλ. απεικόνιση 
εις F. D ö l g e r , Mönchland Athos, München 1945, είκ. 114-115. Πρβλ. Κατάλογος 
«Βυζαντινή Τέχνη» άρ. 313, μέ απεικόνιση. Το βιβλιογραφικό σημείωμα εις 
Λ ά μ π ρ ο ν. δ.π. τόμ. Ι, 1895, σ. 319). 

15. ΟΙ περιγραφές τών χρωμάτων είναι παρμένες άπό τή δημοσίευση τοΟ 
R. Ε i s 1 e r (πρβλ. σημ. 8). 
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και χαλαρότερη στάση, μέ τα πόδια σταυρωμένα χαμηλά, εικονίζεται σαν να 
έχει τυλίξει μέ τα δύο χέρια τον ογκώδη κώδικα, χαμηλά μπρος στο στή
θος. Συγχρόνως, ένώ κλείνει το μικρό κεφάλι ελαφρά προς τα εμπρός και 
πίσω, στρέφει το βλέμμα στοχαστικά προς το δεύτερο βιβλίο, πού βρίσκε
ται ανοιχτό επάνω στο αναλόγιο, λίγο υψηλότερα μπροστά της. Το τε
λευταίο αυτό στηρίζεται μέ απλό τορνευτό στέλεχος σέ μικρό ερμάρι, 
λοξά τοποθετημένο. Ή κλασικής λιτότητας όψη τοϋ κτηρίου στο βά
θος διαμορφώνεται σέ δύο ζώνες. Στην κατώτερη άπ' αυτές διακρίνεται 
ενα τοξωτό άνοιγμα, προοπτικά σχεδιασμένο, πού στέφεται άπό τα γνω
στά έλικόμορφα κοσμήματα, και τήν επάνω διατρέχει είδος οδοντωτής 
ταινίας σέ ανάγλυφο, ένώ το σύνολο επιστέφει γείσο μέ ωραίο ιωνικό 
κυμάτιο. 

Τέλος, ή εντυπωσιακή, μετωπικά δοσμένη και σέ γαλάζιο όρθόσημο 
χιτώνα και πλούσιο (γκρίζο;) ίμάτιο ντυμένη μορφή τοϋ Μ ά ρ κ ο υ (πίν. 
29) είκονίζεται πλαισιωμένη άπό δύο ψηλόστενα έπιπλα, στο δεξιό άπό 
τα όποια στηρίζεται το μέ επίσης τορνευτό κάθετο στέλεχος αναλόγιο. 
Επάνω στο τελευταίο αυτό βρίσκεται ανοιχτός κώδικας μέ λευκές 
όμως σελίδες. Ό ευαγγελιστής είκονίζεται νά στηρίζει μέ το αριστερό 
του χέρι ενα μεγάλο ανοιχτό κώδικα, όπου διαβάζεται ή αρχή του ευαγγε
λίου του, και φέρει το δεξιό λυγισμένο μπρος στο στήθος. Ή όψη τοϋ 
κτηρίου στο βάθος εντυπωσιάζει μέ τήν πλούσια του επίστεψη, πού απο
τελείται άπό το γνωστό οδοντωτό κόσμημα, μία σειρά άπό προοπτικά 
τοποθετημένους, ογκώδεις κιλλίβαντες και τέλος, μία σειρά από προο
πτικά επίσης δοσμένους πυργίσκους. Στο μικρό ορατό τμήμα της κατώ
τερης επιφάνειας επαναλαμβάνεται τό γνωστό και άπό τις παραστάσεις 
τοϋ 'Ιωάννη και Ματθαίου ραδινό τοξωτό άνοιγμα μέ τό έλικόμορφο κό
σμημα. 

Εικονογραφικά οί μορφές αυτές συντάσσονται άμεσα ή έμμεσα μέ τήν 
ομάδα εκείνη προσωπογραφιών τών ευαγγελιστών, πού όπως αναφέρθηκε 
ήδη, για πρώτη φορά συγκρότησε ό καθηγητής Weitzmann. 'Ιδιαίτερα 
εκείνες τοϋ 'Ιωάννη και Μάρκου βρίσκουν τα απόλυτα παράλληλα τους 
σέ μικρογραφίες τών ίδιων αυτών ευαγγελιστών ή άλλων στα περισσό
τερα άπό τα χειρόγραφα τής ομάδας. Συγκεκριμένα, ή μορφή τοϋ 'Ιωάννη 
ξαναβρίσκεται στην παράσταση τοϋ ίδιου ευαγγελιστή στο χειρόγραφο τής 
Μονής 'Ιβήρων (πίν. 20) και στον κώδικα 54 τοϋ Παρισιού (πίν. 21) καθώς 
και στή μορφή τοϋ Ματθαίου στα χειρ. Garrett 2 και Φιλόθεου 5 (πίν. 36), 
ένώ ό τύπος τοϋ Μάρκου στο Σμύρνης έχει έπιβληθή σέ όλα τά χειρόγρα
φα τής ομάδας (πίν. 29, 30 και 32) μέ εξαίρεση μόνο τό 'Αθηνών, πού 
σ' αυτή τήν περίπτωση εφαρμόζει τον εικονογραφικό τύπο, πού έχει ή 
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μορφή τού Λουκά στο Garre t t 1 6 . Μόνον σέ μικρές λεπτομέρειες, πού 

άφοροϋν κυρίως στα στοιχεία του περιβάλλοντος, σημειώνονται ορισμένες 

αποκλίσεις στα διάφορα χειρόγραφα, αποκλίσεις, πού όμως αντί να τα 

αποξενώνουν μάλλον τά συνδέουν έμμεσα μεταξύ τους, μια και δέν εμφα

νίζονται πάντα μεμονωμένες. Για τήν ακρίβεια, στην παράσταση του 'Ιω

άννη τά διάφορα Επιπλα αντιστοιχούν στή γενική, τους μορφή και στα 

τρία χειρόγραφα, Ιβήρων, Σμύρνης και Παρισιού (πίν. 19, 20 καί 21), ποι

κίλλουν όμως ελαφρά στό τελείωμα των επιφανειών καί στα λιτά τους 

κοσμήματα, ή λεπτομερειακή παραβολή των όποιων δίδει στό χειρόγραφο 

της Μονής 'Ιβήρων τήν κεντρική θέση. Στοιχεία δηλαδή πού χαρακτηρί

ζουν το χειρόγραφο αυτό στή συγκεκριμένη παράσταση επαναλαμβάνονται 

ή παραλείπονται χιαστί στα δύο άλλα. Π.χ. το σύμβολο του εύαγγελιστού 

καί το ανοικτό ειλητάριο επάνω στό ερμάρι διατηρούνται στό Paris. 54 

παραλείπονται όμως άπό τήν παράσταση τού Σμύρνης, ένώ ή μικρή ανα

δίπλωση τού ίμάτιου πού προβάλλει λίγο άπό τήν αριστερή παλάμη τού 

ευαγγελιστή, παραλείπεται άπό το μικρογράφο τού παρισινού χειρογράφου, 

διατηρείται όμως σ'εκείνο της Σμύρνης. 

"Οσον άφορα στην παράσταση του Μάρκου εκτός άπό τήν παράλει

ψη της πέννας στό χειρόγραφο τής Σμύρνης, πού ό ευαγγελιστής εικονί

ζεται να κρατά στό δεξί χέρι σ' ολα τά άλλα χειρόγραφα (πίν. 29, 30 καί 

32), τις σημαντικότερες ιδιομορφίες όσον άφορα στα έπιπλα εμφανίζουν 

το Garrett καί το Φιλόθεου, άπό τά όποια το τελευταίο φθάνει να αντικα

ταστήσει, σέ αντιστοιχία προς τήν παράσταση τού Λουκά στό G a r r e t t ν , 

το μικρό έπιπλο στα δεξιά του ευαγγελιστή με ενα κομψό, ραδινό κτήριο. 

'Από τά λοιπά χειρόγραφα τά μέν τής 'Ιβήρων καί τού Παρισιού μπορούν 

νά χαρακτηρισθούν ταυτόσημα, ένώ τό Σμύρνης διαφέρει απ' αυτά τόσο 

ώς προς τον τρόπο πού διαμορφώνει τήν επιφάνεια τών ξύλινων επίπλων 

— μέ σύστημα παράλληλων φωτεινών γραμμών—οσο καί ώς προς τήν 

παράλειψη κάθε είδους γραφικής ύλης — φύλλα κώδικα, πέννες—άπό 

τήν επάνω επιφάνεια τών ερμαρίων, ειδών πού πλουτίζουν τήν εικόνα σέ 

ολα τά άλλα χειρόγραφα. 'Ενδιαφέρον είναι, οτι καί έδώ ή λεπτομερειακή 

παραβολή τών παραστάσεων δίδει στό χειρόγραφο τών 'Ιβήρων κεντρική 

θέση. 

Πέρα όμως άπό τις μικρές αυτές λεπτομέρειες, πού δέν είναι πάντα 

απαραίτητο νά αντανακλούν μια ιδιαίτερη σχέση εξάρτησης ή τό αντίθετο, 

εκείνο πού διαφοροποιεί τις μικρογραφίες τού χειρογράφου τής Σμύρνης 

16. Βλ. απεικόνιση εις Wei t z m a nn, Constantinopolilan Book Illumination, 
είκ. 309-310. 

17. Βλ. W e i t z m a n n , ο.π. είκ. 310. 
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από τις αντίστοιχες των λοιπών της ομάδας είναι ή διαμόρφωση του βά
θους, πού μέ τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της είναι άγνωστη οχι μόνο 
ανάμεσα στα χειρόγραφα τής ομάδας άλλα, όσο ξέρω, σε μικρογραφίες της 
εποχής αυτής γενικά. Το νέο αυτό στοιχείο, πού διαφοροποιεί τή γενική 
«εικόνα» θα πρέπει, νομίζω να άντιμετωπισθή μέσα στην οικογένεια σαν 
νεωτερισμός του συγκεκριμένου χειρογράφου. Στο συμπέρασμα αυτό οδη
γεί τόσο ή μορφή του όσο και τό γεγονός οτι έχει έφαρμοσθή σ' όλες τις 
μικρογραφίες του. Συγχρόνως ή σχετική αυτή ομοιομορφία στή δήλωση 
τοϋ χώρου αποτελεί άλλο ενα στοιχείο εκφραστικό της τάσης πού διαπι
στώνεται έδώ γιά αισθητική ενοποίηση τών εικονογραφικών τύπων του προ
τύπου και προσαρμογή τους σε μία νέα αισθητική αντίληψη, τάσης πού 
εκδηλώνεται και στο δτι όλοι οί ευαγγελιστές εικονίζονται μέ ενα μι-
σάνοικτο κώδικα στα χέρια. 

Της τάσης αυτής έκφραση, αν δεν κάνω λάθος, άποτελοϋν ακόμη 
και αυτές οί ίδιες οί μορφές τοϋ Ματθαίου και τοϋ Λουκά (πίν. 23 και 25). 
Ό εικονογραφικός τους τύπος μέ τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες στή 
στάση καί στην οργάνωση της πτυχολογίας μπορεί τελικά να άποδειχθή 
σαν ενα συμπίλημμα στοιχείων πού χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μέσα 
στην ομάδα για τήν παράσταση άλλων ευαγγελιστών. Τό φαινόμενο αυτό, 
πού θα μπορούσε να έχει ύπαγορευθή καί από λόγους πρακτικούς, όπως 
π.χ. τήν έλλειψη ταιριαστού προτύπου γιά τις μορφές αυτές, ανιχνεύε
ται στα παρακάτω σημεία. 

Καί πρώτα, ή μορφή τοϋ ευαγγελιστή Ματθαίου (πίν. 23), ένώ ώς προς 
τή λεπτομέρεια τοϋ μισάνοιχτου κώδικα πού κρατεί, ακολουθεί τον τύπο 
τοϋ 'Ιωάννη, ώς προς τή στάση τοϋ σώματος καί ιδιαίτερα τών ποδιών, 
όπως καί τή διευθέτηση τών ενδυμάτων στην περιοχή αυτή καί εμπρός 
στο στήθος, επαναλαμβάνει στις κύριες γραμμές τον τύπο εκείνο, πού 
στην ομάδα μας αντιπροσωπεύεται άπό τή μορφή τοϋ Λουκά στο χειρό
γραφο τών 'Ιβήρων (πίν. 24). 'Ιδιαίτερα πειστική στή σύγκριση αυτή εΐναι 
ή παρουσία ορισμένων κοινών λεπτομερειών, όπως ή μικρή αναδίπλωση 
τοϋ ίμάτιου πού κρέμεται ανάμεσα στα γόνατα, ή έλαφρή πτύχωση του 
μπρος στο στήθος καί ή οργάνωση τών πτυχών γύρω άπό τις κνήμες 
καί στην άκρη του, πού κρέμεται κάτω άπό τό δεξιό γόνατο. Οί δια
πιστώσεις αυτές καί ιδιαίτερα εκείνη πού άφορα στην πτυχολογία, ή οποία 
δεν φαίνεται τελείως άσχετη σε έμπνευση καί προς τήν παράσταση τοϋ 
'Ιωάννη (πίν. 19), σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός, οτι ή όλη εικόνα προδίδει, 
πέρα άπό κάποια αδυναμία στή σύνθεση, επίσης δυσκαμψία καί αβεβαιό
τητα στο σχέδιο, πού αποκορυφώνονται στην άτυχη προοπτική απόδοση 
τοϋ αριστερού ποδιοϋ, ενισχύουν τήν υποψία, οτι ή συγκεκριμένη παρά
σταση ή δημιουργήθηκε ad hoc μέ τό δανεισμό τών κύριων συνθετικών 
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στοιχείων άπό άλλους τύπους της ομάδας ή αποτελεί προσαρμογή κάποιου 

συγγενικοϋ προτύπου σ' ëva ιδανικό τύπο, του οποίου τήν επιτυχέστερη 

έκφραση αντιπροσώπευε ή παράσταση τοβ 'Ιωάννη. 

Σέ ανάλογες γενικά διαπιστώσεις οδηγεί και ή ανάλυση της εντυπωσια

κής μορφής τοο Λουκά (πίν. 25) μέ τή διαφορά, οτι εδώ δεν πρόκειται α

πλώς για ενα συμπίλήμμα άπο στοιχεία δανεισμένα αποκλειστικά άπο τύπους 

τής ομάδας άλλα για το συνδυασμό τών μοτίβων αυτών μέ άλλα πού χαρα

κτηρίζουν έργα τυπολογικά άσχετα προς αυτήν, και το τολμηρό συνταίρια-

σμα όλων αυτών μέσα σ' ενα πνεύμα έντονα κλασικιστικό. Και πρώτα, 

ή χαλαρή στάση τής μορφής και ή κλίση τής κεφαλής πού έρχεται σέ 

αντίθεση προς τήν ενεργητική διάθεση πού αποπνέουν γενικά οί μορφές 

τής ομάδας θυμίζει όμως κυρίως τις μορφές τοϋ Μάρκου και 'Ιωάννη στο 

χειρόγραφο 101 τής Βιβλιοθήκης του Leningrad 18, συνδυάζεται μέ δύο βα

σικά στοιχεία χαρακτηριστικά τής ομάδας : το μισάνοιχτο ευαγγέλιο στα 

χέρια τοϋ συγγραφέα του και τή θέση τών ποδιών. Ά π ' αυτά το πρώτο, όπως 

ήδη σημειώθηκε, θά πρέπει να θεωρηθή σαν μία από τις κύριες ενδείξεις, 

τής διάθεσης για μορφολογική ενοποίηση τών παραστάσεων μεταξύ τους 

ένώ το δεύτερο προσφέρει τό πιστότερο προς το πρωτότυπο δείγμα τής 

λεπτομέρειας αυτής ανάμεσα στα γνωστά χειρόγραφα τής ομάδας. Συγκε

κριμένα, μόνο στην παράσταση τοϋ 'Ιωάννη στο 'Αθηνών 118 (πίν. 26) μπο

ρεί κανείς ακόμη νά διακρίνει ëva τμήμα άπο τό πέλμα τοϋ δεξιοΰ ποδιοΰ 

πίσω άπό κείνο τοϋ άριστεροϋ. Ή λεπτομέρεια σχεδιασμένη αδέξια και στην 

τελευταία αυτή μικρογραφία παρανοήθηκε και παραλείφθηκε ολωσδιόλου 

άπ' όλες τις παραστάσεις τών λοιπών χειρογράφων πού επαναλαμβάνουν τον 

τύπο (πίν. 27). Ή ατέλεια στά τελευταία αυτά σκεπάστηκε κατά κάποιο 

τρόπο στην κυριολεξία άπό τό ιμάτιο, πού πέφτει πλούσιο ίσια κάτω σαν 

παραπέτασμα στο σημείο αυτό, και μόνο στή μικρογραφία τοϋ Σμύρνης 

αποδίδεται και πάλι σωστά. Ή προσεκτική αυτή απόδοση τοϋ προτύπου, 

πού διαπιστώνεται στο σημείο αυτό, αποκτά ακόμη περισσότερο ενδια

φέρον άπό τό γεγονός, οτι συνδυάζεται μέ μία αναδιοργάνωση τής πτυ-

χολογίας, πού τό ίδιο αυτό πρότυπο πρότεινε για τήν περιοχή αυτή, 

(πρβλ. 'Ιωάννη στο 'Αθηνών και Ματθαίο στά 'Ιβήρων και Paris. 54, πίν. 

26 και 27). Έτσι ό μικρογράφος τοϋ Σμύρνης μεταθέτει προς τ' αριστε

ρά, συμπιέζοντας το συγχρόνως ελαφρά, τό σύστημα τών σέ αλλεπάλληλα 

τρίγωνα διαμορφωμένων πτυχών τοϋ «παραπετάσματος» εμπρός άπό 

τό δεξιό πόδι και δίνει τόν κύριο λόγο σ' 'ένα σύστημα νέων, περίπου 

κατακόρυφων πτυχών, πού ανοίγουν μπροστά σέ βαθειές αναδιπλώσεις. 

Παράλληλα δέν παραλείπει νά προσθέσει — μοτίβο επίσης προσφι-

18. V. L a z a r e ν, Storia, ο.π. (όπως εις σημ. 1), είκ. 399 και 400. 
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λές καί χαρακτηριστικό του ζωγράφου στο Σμύρνης ιδιαίτερα δέ πετυχημέ

νο συνθετικά στην προκειμένη περίπτωση — τήν άκρη τοΰ ίμάτιου, πού 

ξεκινά πίσω από το δεξιό μηρό καί πέφτει σε πλούσιες αναδιπλώσεις ανά

μεσα στο θρόνο καί στο υποπόδιο. Μέ τις επεμβάσεις αυτές πετυχαίνεται 

ή δημιουργία μιας νέας μορφής σφιχτά δεμένης τυπολογικά μέ τις υπό

λοιπες του χειρογράφου καί συνθετικά άψογης. 

Μέ τις παρατηρήσεις αυτές προβάλλει τό ερώτημα τής εσωτερικής, 

τεχνοτροπικής, σχέσης των μικρογραφιών τοΰ χειρογράφου τής Σμύρ

νης μέ τά υπόλοιπα τής ομάδας καί ακόμη τοϋ βαθμού τής συμβολής τους 

στις γνώσεις μας επάνω στή ζωγραφική τής εποχής. 'Αφήνοντας για μία 

άλλη ευκαιρία τή διεξοδικότερη συζήτηση κυρίως επάνω στο δεύτερο άπό 

τά παραπάνω γενικότερα προβλήματα, μια καί τοϋτο ξεφεύγει άπό τό συγ

κεκριμένο στόχο τής μελέτης αυτής, θά περιοριστούμε σ' ορισμένες προ

καταρκτικές παρατηρήσεις επάνω σε θέματα μεθόδου καί στο χαρακτή

ρα των μικρογραφιών τοΰ συγκεκριμένου χειρογράφου. 

Ή εκτίμηση των χρονολογικών δεδομένων, πού βρίσκονται σήμερα 

στή διάθεση τής έρευνας, οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι σέ τελική ανάλυση 

ή απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα προϋποθέτει τήν αποδέσμευση ώς 

ενα βαθμό τής έρευνας άπό τήν τυπολογική συγγένεια των έργων. Καί 

τούτο γιατί τά χρονολογικά αυτά δεδομένα τεκμηριώνουν μία σαφή προτί

μηση στους εικονογραφικούς αυτούς τύπους ευαγγελιστών σ' ένα αρκετά 

μεγάλο διάστημα : άπό τό πρώτο τρίτο εως τήν τελευταία δεκαετία τοϋ 13ου 

αιώνα (για να μείνομε στα πλαίσια μόνο αυτής τής περιόδου). Τό πρώτο 

όριο τό προσφέρει ή μεταφύτευση ορισμένων άπό τους τύπους πριν άπό τό 

1230-1240 στή δυτική τέχνη (χειρόγραφο μέ σχέδια τής Βιβλιοθήκης τοΰ 

Wolfenbüttel καί Εύαγγελιστάριο τοϋ Goslar) 1 9, πού πρώτος διαπίστωσε ό 

καθηγητής Weitzmann, καί τό δεύτερο το χειρόγραφο τής Σμύρνης, πού 

παρουσιάζεται έδώ. Χωρίς να μπορεί τό δεύτερο άπό τά δεδομένα αυτά, 

δηλαδή τό χειρόγραφο τής Σμύρνης, νά αναιρέσει ολωσδιόλου τή σημασία 

19. Γιά το Εύαγγελιστάριο τοϋ Goslar, βλ. Α. G o l d s c h m i d t , Das Evangeliar 
im Rathaus zu Goslar, Berlin 1910. Τήν εξάρτηση τών μικρογραφιών του άπό το Sketch
book τής Βιβλιοθήκης είς Wolfenbüttel είχαν διαπιστώσει ήδη οί έκδοτες του τελευταίου 
F. R ü e k e r und Η. R. H a h n 1 ο s e r, Das Musterbuch von Wolfenbüttel, (Mitteil
lungen der Gesellschaft für Vervielfältige Kunst) Wien 1929. Πρβλ. καί Κ. W e i t z 
m a n n , Zur byzantinischen Quelle des Wolfenbüttler Musterbuches, εις Festschrift 
H. R. Hanhloser zum 60. Geburtstag 1959, Basel und Stuttgart 1961, σ. 223 κ.έ. 
Βασιζόμενος κυρίως στην αναμφισβήτητη σχέση τών δυτικών αυτών έργων μέ τύπους 
ευαγγελιστών χαρακτηριστικούς τής συγκεκριμένης κυρίως ομάδας βυζαντινών χειρο
γράφων χρονολόγησε τά τελευταία αυτά ό Weitzmann στο δεύτερο τέταρτο τοο 13ου 
αιώνα (πρβλ. καί σημ. 1). 
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του πρώτου τροποποιεί ουσιαστικά τή φύση τής μαρτυρίας του υποδει

κνύοντας, οτι και στή συγκεκριμένη περίπτωση τό ασφαλέστερο κριτήριο 

για τή χρονολογική κατάταξη του τόσο ομοιογενούς εικονογραφικά υλι

κού προσφέρει ή συγκριτική τεχνοτροπική ανάλυση μέ βάση κυρίως τους 

παραπάνω σταθερούς χρονολογικούς σταθμούς και όχι ή αποκλειστική 

παρακολούθηση εικονογραφικών τύπων, πού άλλωστε δέν αποτελούν 

εφεύρεση της συγκεκριμένης αυτής εποχής. Παράλληλα δικαιώνει την 

αναγνώριση χρονολογικής απόστασης ανάμεσα στα χειρόγραφα και θεω

ρητικά αφαιρεί κάθε εμπόδιο για τήν τοποθέτηση των μικρογραφιών τοϋ 

Garrett 2 στα τέλη τοϋ αιώνα, πού έχει ήδη προταθή 20. 

Τις θέσεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν δύο από τις μικρογραφίες 

ενός άλλου χειρογράφου, πού επαναλαμβάνουν τύπους ευαγγελιστών της 

ομάδας μας και πού, άπ' ο,τι ξέρω, δέν έχουν ώς τώρα συσχετισθή μέ το 

πρόβλημα. Πρόκειται για τις ολοσέλιδες μικρογραφίες των ευαγγελιστών 

Ματθαίου και Λουκά στο ελληνικό χειρόγραφο 2123 μέ Καινή Διαθήκη 

και Ψαλτήριο τής Μονής Σινά, τοϋ 124221, πού επαναλαμβάνουν τους τύ

πους τοϋ Μάρκου και 'Ιωάννη, αντίστοιχα, άπό τό χειρόγραφο τής Σμύρ

νης (πίν. 22 καί 32). Ή τυπολογική σύμπτωση των παραστάσεων αυτών μέ 

οποιαδήποτε αντίστοιχη τής ομάδας Weitzmann είναι τόσο εντυπωσιακή 

όσο διδακτικές είναι και οί διαφορές. Πίσω άπό τή σαφώς αμελέστερη και 

άδεξιότερη απόδοση τοϋ προτύπου, πού προδίδουν ενα δεύτερης σειράς 

εργαστήριο, διαφαίνεται καθαρά ή διαφορά τοϋ αισθητικού χώρου μέσα 

στον όποιο δημιουργήθηκαν22. Παρά τις προϋποθέσεις για προοπτική ανά

πτυξη, πού θέτουν τά ίδια τα θέματα, ή εικόνα παραμένει σταθερά δεμένη 

20. Τήν ανάγκη διάκρισης ανάμεσα στην τυπολογική σύμπτωση καί τήν τεχνοτρο
πική σχέση υπέδειξε πρώτος ό καθηγητής Ο. D e m us, (Die Entstehung..., σ. 20), 
χωρίς όμως να αποδεσμεύσει γενικά τήν ομάδα άπό τή χρονολόγηση Weitzmann καί 
προτείνοντας για τόν Garrett 2 τό δεύτερο τέταρτο τοϋ 13ου αιώνα (πρβλ. σημ. 1). Τή 
χρονολόγηση όμως αύτη αναθεώρησε πρόσφατα ό ίδιος τοποθετώντας τις μικρογραφίες 
τοϋ χειρογράφου αύτοΰ στα τέλη τοϋ αιώνα (The style of the Kariye Djami, σ. 135 καί 
146) αποδεχόμενος έτσι τήν άποψη Belting (βλ. σημ. 5). 

21. V. B e n e a e v i ò , Monumenta archaeologica et palaeographica, Fase. I, Lenin
grad 1925, σ. 47 κ.έ. Στην αρχική διακόσμηση τοϋ 1242 στην όποια ανήκουν καί οί 
μικρογραφίες μέ τους ευαγγελιστές, προστέθηκαν αργότερα, σέ δύο στάδια, μικρογρα
φίες μέ προσωπογραφίες καί σύμβολα αυτοκρατόρων καί στο 18ο αιώνα μία σειρά εικό
νων μέ βιβλικά θέματα. Βλ. Η. B e l t i n g , Das illuminierte Buch.., σ. 52-53 καί 88-92. 
Πρβλ. επίσης Μ. R e s t i e , Die Miniaturen des Codex Vindob. gr. 53 εις Beiträge zur 
Kunst des christlichen Ostens : Erste Studiensammlung, Recklinghausen 1965, σ. 105, 
καί Δ. Π ά λ λ α ς, Εικόνα τοϋ "Αγίου Ευσταθίου στή Σαλαμίνα, εις Χαριστήριον εις Άν. 
Όρλάνδον, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1966, σ. 364. 

22. Ό B e l t i n g , (ö. π. σ. 53) αποδίδει τις μικρογραφίες αυτές στή λεγόμενη 
τέχνη «τών Σταυροφόρων». 
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στο πλαίσιο της και τα στοιχεία για τή δήλωση τής τρίτης διάστασης μέ
νουν ουσιαστικά ανεκμετάλλευτα μια και παρουσιάζονται μεμονωμένα 
χωρίς ανταπόκριση μεταξύ τους. 'Ακόμη, ό χειρισμός των πλούσιων εν
δυμάτων και ή κυριαρχική θέση της μορφής μέσα στον πίνακα εκφρά
ζουν ριζικά διαφορετικές αισθητικές αντιλήψεις. Τά βαριά υφάσματα 
στή μορφή τοϋ Λουκά (πίν. 31) διαρθρώνονται σέ πλούσιες αναδιπλώσεις, 
όπου οί κύριες πτυχές, ρέουσες σέ ομόκεντρες καμπύλες, σβήνουν ομαλά 
όπως και οί μικρότερες πού τις συμπληρώνουν. Έτσι ή όλη μορφή, προ
άγγελος έν μέρει τής τέχνης τής Sopoëani, αποκτά όγκο χωρίς νά διαθέτει 
καί τήν ανάλογη σωματικότητα23. 

Ή απλή παράθεση των μικρογραφιών αυτών μέ εκείνες τοΰ χειρογρά
φου τής Σμύρνης αναδεικνύει καθαρότερα τήν τεχνοτροπική καί χρονική 
απόσταση ανάμεσα στα δύο έργα, αφαιρεί θεωρητικά τή δυνατότητα αμφι
σβήτησης μιας ενδεχόμενης χρονικής απόστασης ανάμεσα καί στα υπό
λοιπα χειρόγραφα τής ομάδας καί διευκολύνει τήν ανίχνευση τής τεχνο-
τροπικής σχέσης των μικρογραφιών τής Σμύρνης μέ τά λοιπά τής ομάδας 
καί τήν ενταξή τους ανάμεσα στις ποικίλες τάσεις τής εποχής, πού καί θα 
έπιχειρηθή προκαταρκτικά έδώ. 

Στή λεπτομερειακή παρουσίαση τών μικρογραφιών αυτών υπογραμμί
στηκαν ορισμένες ιδιομορφίες, πού αφορούσαν κυρίως στις παραστάσεις 
τοϋ Ματθαίου καί τοϋ Λουκά, όπως καί στή διαμόρφωση τοϋ βάθους, καί 
πού αναγνωρίστηκαν σαν ενδεικτικές μιας προσπάθειας για αισθητική 
ενοποίηση τών θεμάτων τοΰ προτύπου καί τήν προσαρμογή τους σέ νέες 
αρχές. 

'Ιδιαίτερα ή μορφή όσο καί αυτή ή απλή παρουσία τών αρχιτεκτο
νημάτων τοΰ βάθους μέ τον έντονο κλασικιστικό χαρακτήρα — εκείνο στην 
παράσταση τοΰ 'Ιωάννη (πίν. 19) θυμίζει όψη πολυόροφου κτηρίου τής 
πρώιμης ιταλικής αναγέννησης — προσθέτουν ένα νέο ουσιαστικό στοιχείο 
στις εικόνες, πού αποτελεί καί τήν πρώτη εύδιάγνωστη διαφορά τοΰ χειρο
γράφου τής Σμύρνης τόσο άπό τό συντηρητικότερο τύπο, όπου οί παραστά
σεις παραμένουν πιστές στο χρυσό βάθος τής παλαιότερης παράδοσης (Σινά, 
'Αθηνών, Ιβήρων) οσο καί άπό τά υπόλοιπα χειρόγραφα τής ομάδας, πού 
εκτεταμένα ή οχι υιοθετούν επίσης τή λεπτομέρεια αυτή (Garrett, Φιλό
θεου). Καί πρώτα, τά κτήρια αυτά συγκεκριμενοποιούν τον ουδέτερο, 

23. Πρβλ. τις μορφές άπό τήν Πεντηκοστή τής Sopocani μέ τήν παράσταση τοΰ 
Λουκά στο χειρόγραφο του Σινά (R. H a m a n n - M a c L e a n und Η. H a l l e n s -
l e b e n , Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien, Bildband, Giessen 1963, 
είκ. 130). Πρβλ. επίσης μέ τή μορφή του Προφήτη Ηλία άπα τή Moraòa τοο 1252 
(στο ϊδιο, είκ. 81). 
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αφηρημένο, χώρο τοΰ παλαιότερου τύπου, ενισχύουν την έννοια του βά
θους πού επιδιώκουν οί διατεμνόμενες γραμμές της προοπτικής διάταξης 
τών κύριων συνθετικών μονάδων της παράστασης και υπογραμμίζουν τον 
οριζόντιο άξονα. Οί χαμηλές αναλογίες τους, ή οριζόντια, σέ βαθύ ανά
γλυφο, πλούσια επίστεψη τους — ιδιαίτερα στην παράσταση του Μάρ
κου — εναρμονίζονται μέ τη συμπαγή σωματικότητα τών μορφών. Τέλος 
ή λιτή σέ ζώνες διάρθρωση τους άλλα, και κυρίως, ή διακόσμηση — πρβλ. 
ιδιαίτερα τή σωστή απόδοση τοΰ ίωνικοϋ κυμάτιου στή μικρογραφία τοϋ 
Λουκά και τις ζώνες από κιλλίβαντες2 4 — προδίδουν μια ενσυνείδητη 
προσπάθεια μίμησης κλασικών αρχιτεκτονικών μορφών (πίν. 25 και 29). 
Παράλληλα τά στοιχεία αυτά προσδιορίζουν καί τή λειτουργική σημα
σία τοϋ αρχιτεκτονικού αύτοϋ σκηνικοϋ, πού δρα έμμεσα στή δημιουρ
γία της εντύπωσης τοϋ βάθους χωρίς να ορίζει ένα συγκεκριμένο ακριβώς 
χώρο, δπως συνήθως συμβαίνει μέ τίς σύνθετες αρχιτεκτονικές μορφές 
τις πλουτισμένες μέ προβολές και γωνίες, πού ή σύγχρονη βυζαντινή 
ζωγραφική εφαρμόζει. Πλησιέστερο δείγμα για σύγκριση, τά κτήρια στις 
μικρογραφίες τοϋ Φιλόθεου (πίν. 32 καί 36), πού μέ τίς ραδινές αναλογίες 
τών συμβατικής φύσης αρχιτεκτονικών μονάδων καί τήν επιτηδευμένη κί
νηση τών υφασμάτων πού τίς συμπληρώνουν, βρίσκονται μακριά άπό το 
κλίμα τής ζωγραφικής τοϋ Σμύρνης. Σ' αντίθεση μέ τό διάτρητο χώρο 
πού τά στοιχεία αυτά δημιουργοΰν στο άθωνίτικο χειρόγραφο προσφέ
ροντας συνάμα ένα πλαίσιο για τή μορφή, στο Σμύρνης ή τοποθέτηση 
τής οπτικής γωνίας χαμηλά καί ή σχέση στις αναλογίες ανάμεσα στα κτή
ρια καί στή μορφή, όπως ακόμη καί ό χειρισμός τών αρχιτεκτονικών 
λεπτομερειών, δημιουργούν τήν εντύπωση τής απόστασης ανάμεσα στα δύο 
αυτά καί έτσι τήν αίσθηση τοΰ βάθους στον πίνακα. Τελική συνέπεια: ό 
θεατής έχει τήν εντύπωση μνημειακών αγαλμάτων στημένων μπρος άπό 
ένα αρχαίο σκηνικό. 

24. Καί τα δύο μοτίβα δέν έπαυσαν άπό τήν παλαιοχριστιανική εποχή να χρησιμο
ποιούνται στή βυζαντινή ζωγραφική (το ιωνικό κυμάτιο καί στην αρχιτεκτονική) σαν 
διακοσμητικά στοιχεία. 'Εκείνο όμως πού τα διακρίνει έδώ καί τα φέρνει σέ αμεσότερη 
σχέση προς τά μακρινά αρχαία πρότυπα, είναι ή σωστή απόδοση τους καί ή σχεδόν 
αποκλειστική χρήση τους σαν διακοσμητικών στοιχείων. Είδικά για τίς ζώνες άπό κιλ
λίβαντες βλ. Μ. R e s t i e , Das Dekorationssystem im Westteil des Baptisteriums von 
San Marco zu Venedig : Zur Geschichte des perspektivisch gemalten Konsolenfrieses, 
JOB, τόμ. 21, 1972 (= Festschrift O. Demus), σ. 229 κ.έ. 'Ανάμεσα στα Παλαιολόγεια 
έργα ή εικόνα τής Σταυρώσεως στον Έλκόμενο Μονεμβασίας προσφέρει τό συγγενι
κότερο δείγμα συνδυασμένης χρήσης ίωνικοο κυμάτιου καί ζώνης άπό κιλλίβαντες 
σέ κτήριο ανάλογο επίσης ώς προς τή γενική μορφή καί τή λειτουργικότητα. Βλ. 
Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ή Σταύρωσις τοΟ Έλκομένου Μονεμβασίας, Πελοποννη
σιακά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1955, σ. 23-49, πίν. Α'. 
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Στην τελευταία αυτή εντύπωση συμβάλλει ακόμη ή γλυπτική σύλ
ληψη των ίδιων τών μορφών, πού επιτυγχάνεται τόσο με τις προοπτικές 
σμικρύνσεις και θέσεις — πρβλ. δεξιό γόνατο και κλίση της κεφαλής προς 
τα «πίσω» στή μορφή τοϋ Λουκά — και μέ τή σκίαση εκτεταμένων περιο
χών, όσο και μέ τήν ανάγλυφη υποδήλωση κατά περιοχές τών όγκων τών 
σωμάτων, πού προβάλλουν μέ τή μαλακή φωτοσκίαση ανάμεσα από τα 
πλούσια, συχνά σέ κραυγαλέα σχήματα, πτυχωμένα υφάσματα. Οι αξίες 
αυτές μπορούν να εκτιμηθούν περισσότερο στις μορφές τοϋ "Ιωάννη και 
τοΰ Λουκά (πίν. 19 και 25), οπού ή στρογγυλευμένη γλυπτικότητα τών 
ρωμαλέων σωμάτων προβάλλει μέ τή σοφή, μαλακή φωτοσκίαση, ή οποία 
σέ συνεργασία μέ τις γραμμικότερες, στα σημεία αυτά πού εξέχουν, πτυχές 
τών υφασμάτων, πού παρακολουθούν τους όγκους τοΰ σώματος σβήνοντας 
προοδευτικά ή συμπλεκόμενες σέ διαζευκτά σχήματα, παρουσιάζει τά υφά
σματα σαν να κολλούν κατά τόπους επάνω στό σώμα. 

Τό σύστημα αυτό οργάνωσης τής μορφής, πού συνδυάζει τήν ανάγλυ
φη προβολή τών έπί μέρους όγκων μέ τήν παράλληλη διάρθρωση τών 
πλούσιων υφασμάτων στις ελεύθερες περιοχές σέ συστήματα άπό βαθιά 
χαραγμένες, πλατιές πτυχές μέ αιχμηρές ακμές, φέρνει στή μνήμη συγκε
κριμένα έργα τής μακεδόνικης αναγέννησης, ανάμεσα στα όποια ενα άπό 
τά πιο ταριαστά ίσως και τό πιο προσιτό εδώ για σύγκριση είναι τό χει
ρόγραφο 56 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 'Αθηνών 2 5 (πίν. 33). Ή παρα
βολή τών μορφών τοϋ 'Ιωάννη και κυρίως τοΰ Λουκά άπό τό Σμύρνης μέ τή 
μικρογραφία τοΰ Ματθαίου άπό τό αθηναϊκό χειρόγραφο αποκαλύπτει, 
νομίζω, πού έχει τις ρίζες της ή τεχνοτροπία πού τό πρώτο άπ' αυτά 
εκπροσωπεί. Ή επιμονή τοΰ παλαιολόγειου ζωγράφου ακόμη και σέ τεχνι
κές λεπτομέρειες, όπως στή χρήση σειρών άπό μικρότατες παράλληλα δια
ταγμένες γραμμές, για τή σημείωση σκιασμένων μερών ή φωτεινών ακμών 
στις πτυχές, πού χαρακτηρίζουν τά έργα αυτά τοΰ 10ου αιώνα, και πού 
εμφανίζονται σέ πολύ πιο περιορισμένη έκταση και εκφυλισμένη μορφή 
και στις παραστάσεις τοΰ Λουκά και 'Ιωάννη στό Σμύρνης, δέν αποτε
λεί ϊσως τυχαίο φαινόμενο. Τό ίδιο και τό γεγονός, ότι στό αθηναϊκό 
αυτό χειρόγραφο ξαναβρίσκεται καί ό τύπος τοΰ ενθρονου ευαγγελιστή μέ 
τό μισάνοιχτο βιβλίο στα χέρια (πίν. 34). 

Δίπλα σ' αυτά, οί μικρογραφίες τοΰ Σμύρνης προδίδουν τήν πα-
λαιολόγεια καταγωγή τους μέσα άπό τον τονισμό τής συμπαγοΰς σωμα-
τικότητας τών ρωμαλέων μορφών και τό ρεαλισμό τών φυσιογνωμικών 
χαρακτήρων τους, πού φθάνει ώς τήν εκφραστική δυσμορφία, τό σφιχτό 
πλάσιμο καί τή βαθύτερη σκίαση, τήν υφή τών πλούσιων χοντρών ύφα-

25. Βλ. σημ. 13. 
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σμάτων καί τήν πυκνότερη διάσταση τους σέ δυναμικά στερεομετρικά 

σχήματα. 

Με το συνταίριασμα όλων τών στοιχείων αυτών, πού μεμονωμένα χα

ρακτηρίζουν δύο ξεχωριστές καλλιτεχνικές τάσεις καί εποχές, ή ζωγρα

φική τοϋ Σμύρνης δέν βρίσκει άμεση ανταπόκριση ούτε στις μικρογρα

φίες τοΰ 'Αθηνών 118 (πίν. 26), το όποιο συνδυάζει τή μίμηση ανάλογων 

μακεδόνικων προτύπων τοϋ 10ου αίώνα με μία χαρακτηριστική ζωγραφική 

απόδοση τών επιφανειών, ούτε μέ τις μικρογραφίες του Ιβήρων (πίν. 20, 

24 καί 30), πού αν και προσαρμοσμένες στις νέες αντιλήψεις τοΰ «heavy 

style» ως προς τον όγκο τών μορφών, διατηρούν τους δεσμούς μέ τή ζωγρα

φική μέθοδο τοϋ τελευταίου αύτοϋ αθηναϊκού χειρογράφου2". 

"Αν παρακάμψουμε τον Paris. 54 (πίν. 21, 27 καί 28), πού έχει. νομίζω, 

ήδη άποσπασθή καί συνταχθή μέ μία ξεχωριστή γραμμή εξέλιξης της τε

χνοτροπίας της οροθετημένης από τό Σμύρνης, εξέλιξης, πού, όπως έχει 

ήδη παρατηρηθή, σαν κύρια χαρακτηριστικά παρουσιάζει τήν υπερβολική 

έμφαση τών πλαστικών στοιχείων καθώς καί τή διάκριση επιπέδων μέ βά

ση τή σκληρή φωτοσκίαση2 7, ξαναβρίσκομε τό νήμα πού κρατά τό Σμύρ

νης, πρώτα στις μικρογραφίες τοΰ Garrett 2 καί μετά στο Φιλόθεου 5. 

Για τή σύγκριση μέ τήν τέχνη τοϋ πρώτου προσφέρεται περισσότερο 

ή μικρογραφία τοϋ "Ιωάννη (πίν. 35), οπού ή μορφή τοϋ ενθρονου ευαγγε

λιστή δεσπόζει επάνω στο ουδέτερο βάθος κυρίως χάρη στην οργάνωση 

της σέ δυναμικά γεωμετρικά καί στερεομετρικά σχήματα. Γενικά ή παρά

σταση αυτή, τόσο άπό θετική όσο καί από αρνητική άποψη, παίρνει μία 

θέση ανάμεσα στην τέχνη τοϋ Σμύρνης καί στην παραλλαγή τοΰ Parisinus 

(πρβλ. πίν. 35 μέ πίν. 25 καί 27). Μέ τό πρώτο μοιράζεται τήν άνετη κί

νηση μέσα στο χώρο καί τό δυναμισμό τών επί μέρους συνθετικών στοι-

26. Γιά τό χαρακτήρα τών μικρογραφιών αυτών καί τήν τοποθέτηση τους στην αρχή 
τής σειράς, χρονολογικά, βλ. Ο. D e m u s, Die Entstehung..., σ. 20 καί Η. B e l t i n g , 
Das Illuminierte Buch..., σ. 35. Πρβλ. καί R. N a u m a n n - Η. B e l t i n g , Die Euphe-
mia Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken, Berlin 1966, σ. 167. Σχετικά μέ 
τό χαρακτήρα, τήν καταγωγή καί τήν έκταση εφαρμογής τοϋ τεχνοτροπικοϋ αύτοϋ ρεύ
ματος, τοϋ «heavy style», πρβλ. W. G r a p e , Zum Stil der Mosaiken in der Ki li se 
Camii in Istanbul, εις Pantheon, 1974, Μέρος Ι, σ. 3 - 13 καί Ο. D e m us, The Style 
of the Kariye Djami, (όπως εις σημ. 1), σ. 145 κ.έ. 

27. Πρβλ. D e m u s , ο.π. σ. 145. Τήν εφαρμογή της τεχνοτροπικής αυτής πα
ραλλαγής καί στή μνημειακή ζωγραφική πιστοποιούν ορισμένες μορφές στις τοιχο
γραφίες τής καμάρας τοϋ νοτίου κλίτους στή Μητρόπολη Μυστρά (κυρίως τοΰ Συμεών 
στην Υπαπαντή) (G. M i l l e t , Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 75. 3) 
καί αρκετές από τις ολόσωμες μορφές αγίων στην Όμορφη 'Εκκλησιά 'Αττικής 
( ' Α γ ά π η Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Οί τοιχογραφίες τής "Ομορφης 'Εκκλησιάς στην 
'Αθήνα, 'Αθήνα 1971, κυρίως πίν. 15, 16α-β καί 35). 
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χείων, διαφέρει όμως στή λακωνικότητα τών εκφραστικών μέσων και 
στη στερεομετρικότερη ανάλυση των μορφολογικών θεμάτων, πού συνδυά
ζεται μέ μία πιο επίπεδη σύλληψη τοϋ συνόλου. Μέ το δεύτερο συμβαδί
ζει ως ένα σημείο στην εφαρμογή έντονης αντίθεσης ανάμεσα σε σκιασμέ
να και φωτεινά μέρη, πού ξεκόβονται μέ σαφήνεια και διαμορφώνονται 
γεωμετρικά, συχνά αυτόνομα άπό τήν ανατομική διάρθρωση (πρβλ. τις 
βαθιές πτυχές πού «σκάβουν τό δεξιό μηρό στή μορφή τοϋ 'Ιωάννη και 
στά δύο χειρόγραφα και τήν περίεργη διαφοροποίηση επιπέδων στην πε
ριοχή της κνήμης στην ΐδια μορφή τοϋ Garrett), ενώ στέκει σέ απόσταση 
τόσο άπό τον ξύλινο, άκαμπτο «κυβισμό» του Parisinus δσο και άπό 
τή χωρίς υπερβολές τονισμένη σωματικότητα τών μορφών του Σμύρνης. 
Γενικά ό αισθητά μειωμένος ρόλος τοϋ στοιχείου τοϋ όγκου και ή διά
σπαση τοϋ ανάγλυφου, πού κατά περιοχές ή μορφές σ' αυτό τό χειρό
γραφο 2 8 συνδυάζεται μέ μία αναβίωση τοϋ λειτουργικοΰ ρόλου της γραμ
μής, πού διαπιστώνεται και στή μορφή τοϋ Λουκά, υπαγορεύουν τήν τοπο
θέτηση τών μικρογραφιών αυτών τοϋ Garrett σέ μία ελαφρά πιο προχω
ρημένη τεχνοτροπική και κατά συνέπεια και χρονική βαθμίδα άπό τις 
μικρογραφίες τοϋ Σμύρνης. 

Οί τελευταίες αυτές παρατηρήσεις μποροϋν νά έπαναληφθοΰν εμφατι
κότερα για τις μικρογραφίες τοϋ Φιλόθεου (πίν. 32, 36 και 37), δπου, παρά 
τις μικρές διαφορές πού διαπιστώνονται και εδώ ανάμεσα στις τρεις παρα
στάσεις, ή τάση ύποβιβασμοΰ τοϋ ανάγλυφου καί ενίσχυσης της θέσης της 
γραμμής είναι κοινή λίγο πολύ σέ όλες. Ιδιαίτερα πειστική απ' αυτή 
τήν άποψη είναι ή παραβολή της παράστασης τοϋ Λουκά στο χειρόγραφο 
αυτό μέ εκείνη τοϋ ίδιου ευαγγελιστή ή τή συγγενικότερη εικονογραφικά 
μορφή τοϋ Ματθαίου άπό τό Σμύρνης (πίν. 37 μέ πίν. 23). Ή συρρίκνωση 
αυτή καί τό στέγνο)μα ώς ένα βαθμό τών μορφών, πού συμβαδίζει μέ τήν 
ελάττωση τοϋ συναισθηματικού φορτίου τήν εκφρασμένη καί μέσα άπό τό 
σφικτό πλάσιμο τών προσώπων καί τή γραφικότητα τών στοιχείων τοϋ περι
βάλλοντος, σημαίνουν μία σημαντική αποδέσμευση άπό τά ιδανικά καί 
τους κανόνες εκείνους, πού οί δύο τελευταίες δεκαετίες τοϋ Που αιώνα 
έθεσαν προοδευτικά καί πού οί μικρογραφίες τοϋ Σμύρνης επιβεβαιώνουν 
χρονικά. Συνδυασμένα τά στοιχεία αυτά μέ τή χρήση χαμηλότερων θρό
νων, τή μετάθεση της οπτικής γωνίας, ώς προς τις μορφές, υψηλότερα, 

28. Το φαινόμενο της σχετικής τεχνοτροπικής ασυμφωνίας ανάμεσα στις μικρο
γραφίες ένας καί τοΰ αύτοϋ χειρογράφου, πού ιδιαίτερα στην τέχνη τών Παλαιολό
γων συχνά αντανακλά απλώς τή χρήση προτύπων διαφορετικής τεχνοτροπικής 
απόχρωσης καί παράλληλα τήν ευχέρεια ή τήν πρόθεση του εκάστοτε ζωγράφου νά 
άποδεσμευθή ή όχι από τήν τέχνη τοϋ προτύπου του αύτοϋ, θαπρεπε νά έρευνηθή ιδιαί
τερα καί στην περίπτωση τοϋ Garrett, όπου, κατά τή γνώμη μου, επίσης παρατηρείται. 
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τήν αντικατάσταση τών δυνατών ώμων πού χαρακτηρίζουν τις μορφές 

στο Σμύρνης μέ στενούς, κυρτούς, (πρβλ. μορφή Λουκά στα δύο χειρό

γραφα (πίν. 25 μέ πίν. 37), προτείνουν τελικά για το Φιλόθεου μία θέση 

τόσο τεχνοτροπική όσο και χρονική στο τέλος της σειράς της ομάδας, 

δηλαδή μέσα στην πρώτη δεκαετία τοϋ Μου αιώνα. 

Ή παραπάνω σύντομη συγκριτική έρευνα επιτρέπει νομίζω τή δια

τύπωση ορισμένων προκαταρκτικών, γενικότερου χαρακτήρα, παρατη

ρήσεων. Οί μικρογραφίες του χαμένου αύτοΟ χειρογράφου της Σμύρνης 

προσφέρουν μιαν ακόμη μαρτυρία της συνειδητής, και στή συγκεκριμένη 

περίπτωση, δημιουργικής επαφής τής παλαιολόγειας ζωγραφικής σ' αυτή 

τή φάση της μέ τό κλασικό πνεύμα μέσα άπό τα έργα τής μακεδόνικης 

αναγέννησης. Τό ενδιαφέρον είναι ακόμη, ότι ό μικρογράφος τοϋ χειρογρά

φου αύτοΰ κατάφερε χωρίς να άπομακρυνθή από βασικές αισθητικές αρχές 

τοϋ «heavy style», στο όποιο δούλευε, και μέ σεβασμό στα άμεσα εικονογρα

φικά πρότυπα του, να άνταποκριθή στις κλασικιστικές τάσεις τοϋ καιροϋ 

του δένοντας τις εικόνες του μέ τήν παράδοση αυτή όχι μέ μέσο μόνο τήν 

απλή υιοθέτηση ορισμένων μεμονωμένων εξωτερικών στοιχείων ή τήν 

ξηρή αντιγραφή, άλλα μέ τήν κατανόηση τής κλασικής αισθητικής, πού 

αποτυπώνεται κυρίως στην αίσθηση τής σχέσης τής μορφής μέ τό χώρο. 

Ή δημιουργική αυτή πλευρά τής δουλειάς του αποδεικνύεται καί άπό τή 

γενικά πετυχημένη εικονογραφική ενοποίηση τών συνθέσεων του καί τήν 

ευχέρεια του στή «μετάφραση» τών τύπων σύμφωνα μέ τις απώτερες επι

διώξεις του. Μ' όλα αυτά, νομίζω, ότι ή σημασία τοϋ χαμένου αύτοϋ 

πια χειρογράφου τής Σμύρνης ξεπερνά εκείνη τοϋ άπλοϋ χρονολογικοΰ 

τεκμηρίου μιας ορισμένης ομάδας χειρογράφων μέ τήν οποία συνδέεται 

κυρίως τυπολογικά καί επεκτείνεται καί σέ μία ουσιαστική συμβολή στην 

κατανόηση τής εποχής του γενικά. 

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο 

Είχε συμπληρωθή τό κείμενο τής παραπάνω μελέτης, όταν μετά άπό 

υπόδειξη τοϋ συναδέλφου κ. Ίω. Τουράτσογλου, τον όποιο καί άπό έδώ ευ

χαριστώ θερμά, επισκέφθηκα τή Συλλογή Θ. Τσάτσου στην Αθήνα, όπου 

φυλάσσονται δύο φύλλα βυζαντινού χειρογράφου μέ τις μικρογραφίες τών 

ευαγγελιστών Λουκά καί Ιωάννη 2 9 . Τις μικρογραφίες αυτές έκρινα σκόπιμο 

να παρουσιάσω έδώ παρ' όλο πού δέν προσθέτουν κανένα ουσιαστικό 

29. Θερμά ευχαριστώ επίσης τήν Κυρία Τσάτσου πού διευκόλυνε τή μελέτη καί 
επέτρεψε τή δημοσίευση τών μικρογραφιών αυτών. 
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νέο στοιχείο στο θέμα, οχι μόνο γιατί συντάσσονται εικονογραφικά και 
χρονολογικά με τήν ομάδα χειρογράφων, πού έχει αντικείμενο ή μελέτη 
αυτή, άλλα γιατί μέ τήν παρουσίαση τους ϊσως διευκολυνθή ή ταύτιση 
με το χειρόγραφο άπό το όποιο προέρχονται, γεγονός πού ίσως οδη
γήσει σε θετικότερα στοιχεία. Οι μικρογραφίες αυτές βρίσκονται στή 
recto οψη δύο περγαμηνών φύλλων, διαστάσεων 180 Χ 122 χιλ. και 183 Χ 
132 χιλ. αντίστοιχα, και έχουν θέμα τους ευαγγελιστές Λουκά και 'Ιωάννη 
τον Θεολόγο. Ή εικονογραφική συγγένεια των δύο αυτών παραστάσεων 
μέ τους τύπους εκείνους πού μέσα στην ομάδα Weitzmann αντιπροσω
πεύουν οι μικρογραφίες τών ίδιων ευαγγελιστών στο 'Ιβήρων 5 και στο 
Paris. 54, είναι τόσο στενή και διαπιστώνεται μέ τήν πρώτη ματιά, ώστε σκο-
πιμότερο είναι να γίνει λόγος για τις μικρές διαφορές πού παρατηρούνται. 

Και πρώτα, εντύπωση κάνει ή γενικά χαμηλότερη ποιότητα της δου
λειάς σέ σύγκριση προς όλα τ' άλλα χειρόγραφα της ομάδας, πού διαπιστώ
νεται πρώτα άπ' ολα στην αδυναμία τοϋ ζωγράφου να προσαρμόσει τό πρό
τυπο του στις μικρότερες διαστάσεις τοϋ χειρογράφου του. "Ετσι μή θέλον
τας να παραλείψει τίποτε, ούτε αυτό τό περίτεχνο πλαίσιο τοϋ προτύπου 
του, και ανίκανος να προσαρμόσει τό θέμα του μέ μέσο τή σωστή σμίκρυν
ση του, οδηγήθηκε στην άτεχνη ύπερκάλυψη τοϋ πλαισίου άπό τμήματα 
τής παράστασης ή στην αδέξια σμίκρυνση ορισμένων μόνο τμημάτων 
της τελευταίας. Τοΰτο παρατηρείται στή μορφή τοϋ 'Ιωάννη, οπού τά πό
δια σχεδιάστηκαν δυσανάλογα κοντά, μέ αποτέλεσμα τή διατάραξη τών 
αναλογιών και τών περιγραμμάτων τής μορφής και τής Ισορροπίας στή 
σύνθεση. Τήν αδυναμία αυτή στο σχέδιο συνοδεύουν προχειρότητα στην 
εκτέλεση και μέτρια τεχνική, στοιχεία πού συνδυασμένα επιτρέπουν τήν 
τοποθέτηση τών μικρογραφιών αυτών σέ κάποιο δεύτερης σειράς επαρχια
κό ίσως εργαστήριο. 

Μέ τήν επαρχιακή αυτή καταγωγή τών μικρογραφιών δέν είναι ίσως 
άσχετη και μία άλλη ουσιαστικότερη διαφορά πού παρουσιάζουν σέ σχέση 
προς τά άλλα χειρόγραφα τής ομάδας Weitzmann και πού άφορα στην εκλο
γή τών χρωμάτων. Συγκεκριμένα, στή μορφή τοϋ 'Ιωάννη ό συνδυασμός 
τοϋ γκρίζου μέ γαλάζιο στα ενδύματα πού επικρατεί στην ομάδα ανταλλάσ
σεται μέ εκείνον τοϋ κόκκινου (στο χιτώνα) μέ βαθυπράσινο (στο ιμάτιο). 
Τό ίδιο πράσινο χρώμα χρησιμοποιείται και στο πλάσιμο τοϋ προσώπου -
στα σκιασμένα μέρη - εκτεταμένα και αποκλειστικά στή μορφή τοϋ 'Ιωάν
νη και σέ συνδυασμό μέ τόνους γκρίζου και κάστανου στή μορφή τοϋ Λου
κά. 'Αλλαγές στα χρώματα σημειώνονται και στα πλαίσια, πού δουλεύον
ται κυρίως μέ αποχρώσεις τοϋ κάστανου. 'Εκείνο στή μικρογραφία τοϋ 
'Ιωάννη, πού στον τύπο επαναλαμβάνει τό πλαίσιο τής μικρογραφίας τοϋ 
ίδιου ευαγγελιστή στο 'Ιβήρων 5 και στο Paris. 54, δίδεται κυρίως σέ τόνους 

4 
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καστανού και μαϋρο. Τα ίδια χρώματα χρησιμοποιούνται βασικά και στο 
πλαίσιο της μικρογραφίας τοΟ Λουκά, πού επαναλαμβάνει το διακοσμη
τικό θέμα τών μικρογραφιών τοϋ Ματθαίου στα δύο τελευταία χειρόγραφα 

Παρά τις αξιοσημείωτες αυτές διαφορές στή χρωματική κλίμακα οί 
μικρογραφίες της Συλλογής Τσάτσου δέν παύουν να συνδέονται στενά με 
τήν ομάδα γενικά και το 'Ιβήρων ειδικότερα. Στή διατύπωση τής αποψης 
αυτής δέν οδηγεί μόνο ή στενή τυπολογική σχέση, πού αναφέρθηκε ήδη, 
άλλα ακόμη ή σύμπτωση ορισμένων χαρακτηριστικών λεπτομερειών και 
οί αναλογίες στον τρόπο απόδοσης τών μορφών καί τών υφασμάτων. Σχε
τικά μέ τήν πρώτη παρατήρηση αρκεί νά άναφερθή ή επανάληψη στην παρά
σταση του αθηναϊκού φύλλου λεπτομερειών, πού αποτελούν ιδιομορφίες— 
απ' ο,τι μπορεί κανείς νά κρίνει — τού χειρογράφου τών 'Ιβήρων, όπως είναι 
ό χαρακτηριστικός τονισμός τοϋ όγκου στο κάτω τμήμα τού κορμού στή 
μορφή τοϋ Λουκά, καί το σχήμα τοϋ επίπλου στην ίδια παράσταση, τό 
όποιο εικονίζεται νά έχει βάση στενότερη άπό τήν επάνω επιφάνεια. 'Αξί
ζει ϊσως νά σημειωθή, οτι τό Paris. 54 πού επίσης συνδέεται στενά μέ τό 
άθωνίτικο χειρόγραφο, παραβλέπει καί τις δύο αυτές λεπτομέρειες. 

"Οσον άφορα πάλι στην τεχνοτροπική σχέση, παρά τήν κατώτερη 
ποιότητα τής δουλειάς στα αθηναϊκά φύλλα, ή μέθοδος πού χρησιμοποιεί
ται καί εδώ γιά τή διαφοροποίηση τών επιφανειών καί τών όγκων καί πού 
χαρακτηρίζεται άπό τή χρήση τοϋ βασικοϋ χρώματος σέ διάφορους τό
νους, οί όποιοι γιά τή δήλωση τών «φώτων» φτάνουν σχεδόν τό άσπρο, 
δέν διαφέρει άπό εκείνη τοϋ 'Ιβήρων. 

Συνδυασμένες οί παρατηρήσεις αυτές επιτρέπουν, νομίζω, τήν υπό
θεση, ότι τά δύο φύλλα τής Συλλογής Τσάτσου προέρχονται άπό χειρό
γραφο πού εκτελέστηκε σέ κάποιο τοπικό εργαστήριο, ίσως τοϋ 'Αγίου 
Όρους, μέ πρότυπο αυτό τό ίδιο τό χειρόγραφο τών 'Ιβήρων. Ή χρονική 
απόσταση τους άπό τό πρότυπο αυτό δέν θα πρέπει νά θεωρηθή μεγάλη, αν 
λάβει κανείς υπ' όψη του τήν τεχνοτροπική συγγένεια τών δύο έργων καί 
μάλιστα σέ συσχετισμό μέ τις μικρογραφίες τοϋ Paris. 54, στο όποιο οί 
αποκλίσεις είναι ουσιαστικότερες. Οί διαφορές στα χρώματα δέν πρέπει, 
νομίζω, να ερμηνευθούν σαν ενδείξεις σημαντικής χρονικής απόστασης 
άλλα περισσότερο ίσως σαν έκφραση τών Ιδιαίτερων αισθητικών προτι
μήσεων τοϋ λαϊκοϋ ζωγράφου, πού οπωσδήποτε δέν εμποδίζει τήν τοπο
θέτηση τών μικρογραφιών αυτών στα τέλη τοϋ Που - αρχές τοϋ 14ου αιώνα. 

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND 



S U M M A R Y 

THE ILLUSTRATION OF A LOST PALAEOLOGAN LECTIONARY 

OF THE YEAR 1298 

(PL. 14-39) 

The manuscript presented here, now lost, was kept till the early years 
of the present century in the church of St. John the Theologian in Smyrna, 
where it was seen and examined by R. Eisler and G. Lampakis. Both 
these scholars published, in the years 1906 and 1909 respsctively, a short 
description of the codex and its miniatures giving at the same time its 
colophon and the later entries. Since then there has been no further mention 
of this highly important kimelion. Hence one can assume that it was lost 
during the disastrous Asia Minor campaign of the years 1921 -1922. 

Fortunately from the above mentioned descriptions and the old Lampa
kis' negatives preserved in the Archives of the Christian Archaeological 
Society, now kept in the Byzantine Museum of Athens, the essential fea
tures of this manuscript can be still reconstructed. According to this docu
mentation the codex consisted of 298 vellum leaves, measuring 320 x235 mm 
approximetely, and it was decorated with four full-page miniatures of the 
Evangelists, cited at the beginning of each section of lections (pericopes), 
and in addition elaborated headpieces and initials. 

From the colophon we learn, that the manuscript was written in the 
year 1298 on the orders and at the expsnce of the Métropolite of Philip-
poupolis, Gerasimus, by a monk named David. According to the later 
entries the manuscript was acquired in the year 1779 for the church of St. 
Basil the Great in Ephesus and only in the year 1831 was purchased from 
some «Arabs» for the church of St. John in the Epano Machala of Smyrna. 

The value of this manuscript lies mainly in its miniatures and their 
date. Iconographically the portraits of the Evangelists which were illustrating 
it belong to a closely interrelated group of miniatures isolated by Profes
sor K. Weitzmann, which consists of the Evangelists portraits of the fol
lowing manuscripts : Athens, National Library, cod. 118, Athos, Iviron 5 
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and Philotheou 5, Paris, Bibl. Nat. cod. gr. 54 and Princeton, Univ. Lib. 
cod. Garrett 2 (former Andreas Skiti 753). 

The date of this group of manuscripts has become the object of great 
dispute ever since its publication as such. Located in Constantinopel by 
Professor Weitzmann due to their high quality these manuscripts were dated 
also by him in the period of the Latin Conquest, mainly on the basis of 
the presence of Latin inscriptions or a billingual text in some of them and 
the strong iconographical similarities of certain of their miniatures to 
those illustrating two German manuscripts dated in the decade 1230-1240 
(drawings of the Wolfenbüttel Sketchbook and the derivative miniatures of 
the Goslar Lectionary). 

Other scholars departing from the apparent, in their opinion, stylistic 
differences between the individual members ot the group and disregarding 
the witness of the afore mentioned German derivatives, have proposed a 
greater time span between them and assigned the miniatures of Garrett 2 
and Philotheou 5 to the end of the 13th- beginning of the 14th century, 
to mention only the latest proposed date. 

To this controversy the miniatures of Smyrna codex contribute through 
their fixed date, which comes as a definitive support to the attempt made 
till now only on the basis of stylistic comparisons, to discern between 
typological dependence and chronological correspondence of the different 
members of the group. A further evidence supporting that conlusion is fur
nished by two of the miniatures with the Evangelists portraits illustrating 
an other manuscript, the codex Sinai gr. 2123. These miniatures, dated in 
the year 1242, belong iconographically to the group and are also for the 
first time presented here in this connection. 

With these two manuscripts we now have more reason to assume a 
current use of the types of the Evangelists portraits in question throughout 
the 13th century (in order to remain within the limits of the period con
cerned). The dates offered by the German (1230-1240), the Sinai (1242) 
and the Smyrna (1298) miniatures cover this period almost from its begin
ning to its very end. Consequently that group which was formed on the 
basis of an iconographical identity does not need to be regarded as pos
sessing a stylistic homogeneity and representing a chronological unity 
as well. 

In the light of this new evidence an attempt is made, in the second 
part of this study, to define the character of the Smyrna miniatures and 
their stylistic relation to the other members of the Weitzmann group. 
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With regard to the first of these two questions the comparative ana
lysis of the Smyrna miniatures has shown a conscious effort towards icono-
graphical as well as aesthetical uniformity of all four compositions. Thus 
all Evangelists are depicted seating on heavy benches turned toward the 
right (except Mark) and holding an open codex. In addition, the figures of 
Matthew and Luke appear to be composed of motives borrowed from the 
genuine iconographical types of the group. Finally, an architectural back
ground of common general form and function and with very similar deco
rative motives in all four miniatures contributes further to the aesthetical 
uniformity of the different pictures. 

These modifications of the model gain more importance since they 
appear to be rooted in the intention to adapt the picture as a whole to 
classical prototypes. This tendency is expressed in the role and the decora
tive details of the architectural background as well as in the treatment of 
the figures and their relation to space. 

The figure style in particular, besides its palaeologan traits, is distin
guished by the articulation, of the garments in large surfaces which indicate 
by gradual shadowing the relief of the body and are juxtaposed with broad, 
sharply indented folds, grouped richly in the free parts of the drapery. 
This system which combines a strongly pronouncing relief with garments 
draped in rich, zig-zag folds, as can be recognised especially in the figures 
of John and Luke of the Smyrna manuscript, is identified as having its 
roots in a well-known style of the 10th century, represented here by the 
miniatures of the manuscript nr. 56 of the National Library in Athens. 

With these major characteristics the Smyrna miniatures appear to 
differ stylistically as much from the more or less painterly style of the 
manuscripts Athens 118 and Iviron 5, which have consequently to be 
regarded as belonging to an earlier date, as also from the miniatures 
of Garrett 2 and Philotheou 5. In these latter ones a certain decrease of 
the volume of the body combined with a progressive linearisation of the 
drapery and a different conception of space in the picture are already 
apparent and justify a later date (around after 1300) already proposed 
for these miniatures. 

Thus the Smyrna miniatures contribute through their fixed date to the 
chronological and stylistic classification of a distinctive group of manus
cripts and further more they offer one more example of the retrospective 
trends in palaeologan art around the year 1300. 
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A P P E N D I X 

The text on the Smyrna manuscript had already been completed when 
two more miniatures iconographically related to the group were discovered 
in the private Collection of Th. Tsatsos in Athens. These two miniatures 
on single parchment leaves once belonging to the same manuscript 
represent the Evangelists John and Luke and repeat iconographically to the 
smallest detail the portraits of the same authors in the manuscript Ivi-
ron 5. This absolute iconographical correspondence which extends to a 
stylistic imitation as well allows us to regard the Athens miniatures as 
copies of those of the Athos manuscript. At the same time their inferior 
artistic quality which could suggest a provincial origin leads to the assump
tion that they were executed in some small workshop of Athos — at the end 
of 13th - beginning of 14th century—with the miniatures of Iviron 5 
as a model. 
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Εύαγγελιστάριο Σμύρνης, fol. 7v. Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος 
(φωτ. αρχείου ΧΑΕ). 
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'Ιβήρων 5, fol. 357 ν. Ό "Αγιος 'Ιωάννης ô Θεολόγος (φωτ. Πα
τριαρχικού 'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών). 
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Paris, gr. 54, fol.278 Ό Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος (φωτ. αρχείου 
Βυζαντινού Μουςτείου). 
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Σινά, Μονή 'Αγίας Αικατερίνης, gr. 2123, fol. 44 ν. Ό "Αγιος Μάρκος 
(φωτ. αρχείου Βυζαντινού Μουσείου). 
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Εύαγγελιστάριο Σμύρνης, fol. 67 ν. Ό Ευαγγελιστής Ματθαίος 

(φωτ. αρχείου ΧΑΗ). 
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Ιβήρων 5, fol.218v. Ό Ευαγγελιστής Λουκάς (φωτ. Πατριαρχικού 
'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών). 
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Εύαγγελιστύριο Σμύρνης. fol.97v. Ό Ευαγγελιστής Λουκάς (ανατ. από Munoz). 
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'Αθηνών 118, fol. 178ν. Ό Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος (φωτ. αρχείου 
Βυζαντινού Μουσείου). 
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Paris gr. 54, fol.lOv. Ό Ευαγγελιστής Ματθαίος (φωτ. αρχείου Βυζαντινού Μουσείου). 

Paris gr. 54, fol. 173. Ό Ευαγγελιστής Λουκάς (φωτ. αρχείου Βυζαντινού Μουσείου). 
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Εύαγγελιστάριο Σμύρνης, fol. 131 ν. Ό Ευαγγελιστής Μάρκος. 
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'Ιβήρων 5, fol. Ι36ν. Ό Ευαγγελιστής Μάρκος (φωτ. Πατριαρχικού 
'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών). 
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Σινά, Μονή 'Αγίας Αικατερίνης, gr. 1242, fol. 49. Ό Ευαγγελιστής Λουκάς 
(φωτ. αρχείου Βυζαντινού Μουσείου). 
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Φιλόθεου 5, fol. 138ν. Ό Ευαγγελιστής Μάρκος (φωτ. Πατριαρχικού 
'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών). 
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'Αθηνών 56, fol. 4ν. Ό Ευαγγελιστής Ματθαίος (φωτ. αρχείου Βυζαντινού 
Μουσείου). 
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'Αθηνών 56, fol. 217ν. Ό Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος (φωτ. αρχείου Βυζαντινού 
Μουσείου). 
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Princeton, University Library, gr. Garrett 2, fol. 270v. Ό "Αγιος 'Ιωάννης 
(ανατ. άπό Η. Belting, Die Auftraggeber der Bildhandschrift, πίν. LXIX). 
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Φιλόθεου 5, fol. 23ν. Ό Ευαγγελιστής Ματθαίος (φωτ. Πατριαρχικού 
'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών). 
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Φιλόθεου 5, fol. 214ν. Ό Ευαγγελιστής Λουκάς (φωτ. Πατριαρχικού 'Ιδρύ
ματος Πατερικών Μελετών). 
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Συλλογή Θ. Τσάτσου. Μικρογραφία του Ευαγγελιστή 'Ιωάννη. 
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Συλλογή Θ. Τσάτσου. Μικρογραφία του Ευαγγελιστή Λουκά. 
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