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ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ 12ου ΑΙΩΝΑ 

ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΠΙΝ. 77-82) 

"Ενα από τα σημαντικότερα πρόσφατα αποκτήματα τοϋ Βυζαντινοϋ Μου
σείου είναι αναμφισβήτητα το εικονογραφημένο χειρόγραφο με τα τέσσερα 
ευαγγέλια, πού αγοράστηκε από Ιδιώτη τό 1962 και ταξινομήθηκε μέ τον 
αριθμό 204. Ή σημασία του οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι διατηρεί 
δνα μέρος από τήν αξιόλογη εικονογράφηση του και στοιχεία, πού βοηθούν 
στην ακριβή χρονολόγηση του στις αρχές τοΰ Που αιώνα. Για τους λόγους 
αυτούς άλλα και επειδή σαν πρόσφατη εισαγωγή δέν περιλαμβάνεται στους 
δημοσιευμένους καταλόγους τοΰ Μουσείου \ κρίθηκε σκόπιμη ή παρουσίαση 
του έδώ, εξω άπό τα πλαίσια τής γενικής δημοσίευσης τών μικρογραφιών 
τών βυζαντινών χειρογράφων τοϋ Μουσείου, πού ήδη βρίσκεται σέ επε
ξεργασία. 

Ό κώδικας, σήμερα ακέφαλος, ελλιπής και κολοβός, διατηρεί 254 περ-
γαμηνά φύλλα, διαστάσεων 155 Χ 122 χιλ., πού περιέχουν τα έξης: 

φφ. Ια - 34β Τό κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, άπό «είσελθεΐν. ή πλούσιον εις 

τήν βασιλείαν τοΰ Θεού είσελθεΐν». 
φ. 35α Μεταγενέστερο σημείωμα τοϋ 1790, πού επαναλαμβάνει ορισμένα 

στοιχεία τοΰ χαμένου σήμερα βιβλιογραφικού σημειώματος, 
φ. 36α Προοίμιον τοΰ κατά Μαρκον ευαγγελίου, 
φφ. 38α - 38β Τα κεφάλαια τοΰ κατά Μαρκον ευαγγελίου, 
φ. 40β 'Ολοσέλιδη μικρογραφία τοΰ ευαγγελιστή Μάρκου, 
φ. 41α Έπίτιτλο κόσμημα τοΰ κατά Μαρκον ευαγγελίου, 
φφ. 41α - 95β Τό κατά Μαρκον εύαγγέλιον. 

φφ. 96α - 187α Τό κατά Λουκαν εύαγγέλιον άπό «ή Ελισάβετ ήν στείρα...». 
φφ. 187β - 188α Ή Ύπόθεσις τοΰ κατά Ίωάννην ευαγγελίου. 
φφ. 188β - 189α Τοΰ κατά Ίωάννην ευαγγελίου τα κεφάλαια, 
φφ. 190α - 246β. Τό κατά Ίωάννην εύαγγέλιον άπό «ού παρέλαβον. όσοι και 

δλαβον αυτόν...». 
φφ. 247α-251 β Έκλογαί δ(ιάφοροι) τών τεσσάρων ευαγγελιστών. 

1. Ν. Β έ η , ΔΧΑΕ ΣΤ' (1906), 49-120. Δ. Π ά λ λ α , ΠΧΑΕ Β' (1933), α -1 ' , καί 
τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Κατάλογος Χειρογράφων τοϋ Βυζαντινοϋ Μουσείου'Αθηνών, 'Αθήναι, 1955. 
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Ό κώδικας διατηρεί σήμερα 34 όκτάφυλλα τετράδια, αριθμημένα έκτος 

από το τελευταίο. Έχουν εκπέσει τα εφτά πρώτα τετράδια και το 39ο. Μετά 

το 1 Ιο τετράδιο ακολουθούν, χωρίς να έχουν υπολογιστεί στην αρίθμηση τε

τραδίων, ένα τετράφυλλο και ένα έξάφυλλο, πού περιέχουν τα φύλλα 31 έως 

40. Στο πρώτο άπ' αυτά είναι γραμμένο το τελευταίο μέρος τοΰ κατά Ματ

θαίον ευαγγελίου και στο έξάφυλλο περιλαμβάνονται το Προοίμιον τοΰ 

κατά Μάρκον, ό πίνακας κεφαλαίου τοδ ίδιου αύτοδ και ή ολοσέλιδη μι

κρογραφία τοδ ευαγγελιστή. Στο τμήμα αυτό τοδ βιβλίου παρατηρούνται 

και τα έξης χάσματα: άπα ένα φύλλο κάθε φορά, μετά τα φύλλα 48, 54 και 95. 

Μέ βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι επιτρεπτή ή υπόθεση, δτι τό τέλος 

τοδ κατά Μάρκον ευαγγελίου ακολουθούσε ένα έπί πλέον, έκτος αρίθμησης, 

τετράδιο τό όποιο θα περιείχε τό Προοίμιο, τον πίνακα κεφαλαίων και τή 

διακόσμηση τής αρχής τοδ κατά Λουκάν ευαγγελίου, κατά τό σύστημα 

εκείνου τοδ κατά Μάρκον. 

Τήν αποκατάσταση ενός ανάλογου συστήματος διακόσμησης και στην 

περίπτωση τοΰ κατά Ίωάννην ευαγγελίου υποδεικνύει τό γεγονός, ότι και 

έδώ έχουν εκπέσει τα φύλλα πού περιείχαν τα εισαγωγικά κείμενα και τήν 

ρχή τοδ ευαγγελίου ένώ συγχρόνως, στην πίσω όψη τοδ φύλλου 189 παρα

τηρούνται ίχνη χρώματος, πού θα πρέπει να προέρχονται άπό τό έπίτιτλο 

πού θα κοσμούσε τήν αρχή τοδ Προοιμίου στο ευαγγέλιο τοδ 'Ιωάννη, πού 

βρισκόταν στην αντικριστή δψη τοδ επόμενου, χαμένου σήμερα, φύλλου. 

Τέλος, φθορές παρατηρούνται μετά τά φύλλα 101, 189 και 221, άπ' δπου 

έχει εκπέσει και ένα φύλλο κάθε φορά. Επίσης, τό τετράδιο 35 είναι έννιά-

φυλλο και τό 40 έξάφυλλο, ένώ άπό τό τελευταίο τοΰ κώδικα, πού δέν φέρει 

αριθμό, έχουν εκπέσει τά τελευταία, άγνωστο πόσα, φύλλα. 

Τό κείμενο είναι γραμμένο σε μία στήλη, σέ γραφή μάλλον στρογγυλή 

και πυκνή, μέ μελάνη ανοιχτή καστανή και σέ στίχους πού κυμαίνονται άπό 

18 έως 24. Τά αρχικά και οί τίτλοι είναι χρυσοί επάνω σέ κιννάβαρη. Στην 

έχέτριχη πλευρά τής περγαμηνής είναι χαραγμένη ή χαράκωση (Είκ. 1). 

Στο φ. 35α (Πίν. 80β) είναι γραμμένο μέ μαύρη μελάνη και πέννα τό ακό

λουθο σημείωμα: 

έτοϋτο το τετραενάγγελον είναι άπό/ κτίσεως κόσμου ,ζχιζ' (1108) όπου 

είναι Ιως/ τήν σήμερον α ψ^(;)0: άπό Χρίστου έτος/ και είναι χρονών εξα

κόσια εβδομήντα πέντε/ ως το έγραφε δ ταπεινός ήγνάντηος. 

Πιο κάτω στην ίδια σελίδα και όπως φαίνεται άπό τό ίδιο χέρι είναι γραμ

μένο τό όνομα: Ίωαννίκιος Ιερομόναχος Φοϋρος. 

Άπό τό περιεχόμενο τοΰ σημειώματος αύτοΰ γίνεται φανερό, ότι πρόθεση 

τοΰ συντάκτη του Ιερομόναχου Ίωαννίκιου Φούρου ήταν να διασώσει τά 

κύρια στοιχεία τοΰ άρχικοΰ Κολοφώνα, τοΰ οποίου ή σχέση μέ τον υπόλοιπο 
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κώδικα θα πρέπει να είχε ήδη την εποχή εκείνη σοβαρά διαταραχτεί. Δυστυ
χώς όμως δ ζήλος τοϋ Ίωαννίκιου, όπως φαίνεται, δέν συνοδευόταν άπο κά
ποια ανάλογη εξοικείωση άπο μέρους του μέ τους αριθμούς, γιατί τα χρο
νολογικά στοιχεία πού δίνει δέν συμφωνούν μεταξύ τους. 

Ή κύρια δυσκολία προέρχεται άπο τον τρόπο αναγραφής τής χρονολογίας 

Είκ. 1. Χαράκωση φύλλων 
τοϋ χειρογράφου 204 του 

Βυζαντινού Μουσείου. 

άπο Χριστού γεννήσεως, δπου τα δύο τελευταία στοιχεία πού πρέπει να 
αποδίδουν τις δεκάδες και μονάδες, μέ καμιά δυνατή, υποθετική, αντικατά
σταση δέν δίνουν τή διαφορά τών 675 χρόνων πού εκείνος 'έχει υπολογίσει 
ανάμεσα στή χρονιά τοδ αρχικού βιβλιογραφικού σημειώματος, όπως τήν 
έχει μεταφέρει, και σ' εκείνη τοϋ δικού του. Συγκεκριμένα, αν δεχτεί κανείς 
δτι δ Ίωαννίκιος δχει αντιγράψει σωστά τή χρονιά τοΰ κολοφώνα (6616 = 
1107)-υπόθεση, πού δπως θα δούμε στηρίζουν ορισμένα ουσιαστικά χα
ρακτηριστικά τής διακόσμησης τοΰ κώδικα - τότε θα πρέπει τό δικό του 
σημείωμα να είχε γραφτεί στα 1782/3. "Ομως τα τελευταία γράμματα τής 
χρονολογίας αυτής μέ κανένα τρόπο δέν μπορούν να διαβαστούν σαν π 
και γ. ή β. Ή σωστότερη, κατά τή γνώμη μου ανάγνωση τους θα ήταν ^ 
(=90) και 0, μέ το τελευταίο σαν δηλωτικό τής δοτικής (χιλιαστώ έπτακο-
σιοστφ έννενηκοστώ). Στην περίπτωση αυτή όμως ή διαφορά ανάμεσα στή 



292 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ÖKLAND 

χρονολογία τοϋ αρχικού βιβλιογραφικοο σημειώματος και τοο μεταγενέ
στερου δέν είναι 675 άλλα 682 χρόνια. 

Μπροστά σ' αυτές τις δυσκολίες δύο υποθέσεις είναι, κατά τή γνώμη 
μου επιτρεπτές. "Η δτι ό Ίωαννίκιος έκανε λάθος στην αφαίρεση ή δτι ή 
πληροφορία πού δίνει σχετικά με την ηλικία τοΟ χειρογράφου είναι άπα δεύ
τερο χέρι. Συγκεκριμένα, ότι ή τελευταία φράση στο σημείωμα του: «ώς το 
έγραψε ό ταπεινός Ιγνάτιος» δέν άφορα στο γραφέα του κώδικα και συντά
κτη τοϋάρχικοϋ κολοφώνα2 άλλα σέ μεταγενέστερη πληροφορία, γραμμένη 
άγνωστο μέν ποΰ δμως το 1873, άπό κάποιο μοναχό 'Ιγνάτιο, ό όποιος είχε 
κάνει και τον υπολογισμό, δτι ό κώδικας ήταν, τότε, 675 χρονών. Τήν πλη
ροφορία ακριβώς αύτη μετέφερε ανεξέλεγκτα ό Ίωαννίκιος, αλλάζοντας μό
νον τή χρονιά άπο Χρίστου γεννήσεως, χωρίς να προσέξει δτι ό αφαιρετικός 
υπολογισμός, πού εϊχε κάνει πριν εφτά χρόνια ό 'Ιγνάτιος, δέν ίσχυε πιά. 

Ή τελευταία αυτή υπόθεση νομίζω, δτι βρίσκεται πιο κοντά στην πραγ
ματικότητα, γιατί ερμηνεύει σωστότερα τή θέση και τό νόημα της φράσης: 
«ώς τό έγραψε ό ταπεινός Ιγνάτιος». Πάντως, δπως και άν ερμηνευθεί ή 
ασυμφωνία αυτή ανάμεσα στο αποτέλεσμα τοϋ άφαιρετικοΰ υπολογισμού 
τών Ιγνάτιου / Ίωαννίκιου και τή χρονιά γραφής τοϋ σημειώματος, σημασία 
'έχει, δτι, ελάχιστα επηρεάζει τή χρονολογία 1107/8 σαν χρονιά γραφής 
τοο κώδικα, ή οποία, όπως ήδη σημειώθηκε, στηρίζεται και άπό ορισμένα 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά τής £στω και αποσπασματικά διατηρημένης σή
μερα διακόσμησης τοϋ χειρογράφου. 

Άπό τή διακόσμηση αυτή σώζονται τα έξης: 
Στο φ. 36 ëva ταινιόμορφο έπίτιτλο, πού καταλήγει στις γωνίες σέ κόμ

βους και είναι κοσμημένο μέ εναλλασσόμενα δρθια και ανεστραμμένα τρί
γωνα, τά πεδία τών οποίων γεμίζουν τρίφυλλα εναλλάξ γαλάζια και πράσινα, 
επάνω σέ χρυσό κάμπο (Πίν. 79β). 

Διακοσμητικά αρχικά, άπό τά όποια ορισμένα είναι σχετικά μεγάλων 
διαστάσεων, ώστε νά αντιστοιχούν στο υψος ëcoç δέκα περίπου στίχων τοϋ 
κειμένου, και τά οποία είναι σχεδιασμένα μέ χρυσό στή μορφή σχηματο
ποιημένων φυλλοφόρων κλάδων (Πίν. 81α). Μόνον ëva άπ' αυτά, τό εψιλον 
στο φ. 104ν, είναι συνδυασμένο μέ τή μορφή ενός πουλιού, στο στήθος τοϋ 
οποίου εμφανίζεται στηριγμένο, και έχει τήν οριζόντια κεραία διαμορφω
μένη σέ χέρι πού ευλογεί (Πίν. 81 β). 

2. Άπο τους γνωστούς γραφείς μέ τό όνομα 'Ιγνάτιος μόνον τρείς συμπίπτουν γενικά 
μέ τήν εποχή γραφής τοο κώδικα μας. Kai στίς τρείς όμως περιπτώσεις πρόκειται για 
χειρόγραφα χωρίς μικρογραφίες, ώστε τό ενδεχόμενο συγγένειας κάποιου άπ* αυτά μέ 
τό δικό μας θά μπορούσε νά κριθεί ασφαλέστερα άπό κάποιο παλαιογράφο. Βλ. Μ. V ο-
gel-V. G a r d t h a u s e n , Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renais
sance, Leipzig, 1909, σ. 159. 



ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ TETPAEYΑΓΓΕΛΟ 293 

Ά π ό τις μικρογραφίες πού θα πρέπει να είκονογραφοΰσαν τήν αρχή δλων 
των ευαγγελίων σώζονται μόνον εκείνες τοϋ ευαγγελίου τοϋ Μάρκου, πού 
βρίσκονται στις αντικριστές όψεις τών φ. 40ν και 41 (Πίν. 78). Στην αριστε
ρή είκονίζεται ό ευαγγελιστής, καθισμένος κάτω άπο ένα αέτωμα, πού στηρί
ζουν δύο κολόνες άπό πράσινο μάρμαρο, μέ υψηλή, πολυμερή βάση και 
μεγάλα κορινθιακά κοιονόκρανα (Πίν. 79α). Στο τύμπανο τοϋ αετώματος 
μέσα σε μετάλλιο, εικονίζεται ή Βάπτιση, ένώ τα μικρά ελεύθερα τριγωνι
κά πεδία τοο αετώματος όσο και τοο έπιστυλίου, πάνω στο όποιο αυτό προ
βάλλεται, κοσμούνται μέ λεπτούς σχηματοποιημένους βλαστούς, πού σχη
ματίζουν τέσσερις κύκλους και περιβάλλουν άπό ένα άνθόμορφο κόσμημα. 
Τήν τριγωνική κορυφή τοϋ αετώματος, πού εξέχει άπό το υψηλό, ορθογώνιο 
έπιστύλιο γεμίζει ενα τρίφυλλο κόσμημα, ένώ παρόμοια άλλα πιο σχηματο
ποιημένα τρίφυλλα γεμίζουν τα μικρά περίπου τριγωνικά πεδία, στα όποια 
μοιράζεται ή ταινία, πού τονίζει τήν περιφέρεια τοϋ έπιστυλίου άπό τις 
τρεις πλευρές. Τέλος, σχηματοποιημένα άνθέμια τονίζουν τις επάνω γωνίες 
τοϋ έπιστυλίου και έλικόμορφοι κλάδοι βλαστάνουν άπό μικρές προεξοχές 
τόσο τής όλης κατασκευής δσο και τοϋ έπιστυλίου. 

Ή μεγάλη φθορά πού παρουσιάζει ή μικρογραφία μέ τον ευαγγελιστή 
επιτρέπει ορισμένες παρατηρήσεις μόνον ώς προς τα γενικότερα είκονο-
γραφικά της χαρακτηριστικά. Ό ευαγγελιστής είκονίζεται στην αριστερή 
πλευρά τής σύνθεσης, καθισμένος σ' ενα μάλλον υψηλό θρόνο, μπροστά 
άπο ενα κυλινδρικό έπιπλο, επάνω στο όποιο είναι στηριγμένο το αναλόγιο. 
Στραμμένος ελαφρά προς τον θεατή φορεί γαλάζιο χιτώνα και ανοιχτό ιόχρω-
μο ίμάτιο. Τα χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του είναι τελείως έξίτηλα καί 
μόνο τα πυκνά, μαΰρα μαλλιά καί γένεια του δέν αφήνουν αμφιβολία για 
τήν ταυτότητα τής μορφής. Δυσδιάγνωστη είναι επίσης ή θέση τών χεριών 
του άπό τά ελάχιστα δμως ίχνη τοϋ δεξιοΰ, πού ακόμη διακρίνονται, καί 
τήν παραβολή μέ τήν κατά τά λοιπά απόλυτα όμοια παράσταση τοϋ ίδιου 
ευαγγελιστή σ' ένα πολύ συγγενικό χειρόγραφο τής Bratislava, για το όποιο 
θα γίνει διεξοδικότερα λόγος πιο κάτω, μποροΰμε να ύποθέσομε, δτι είχε 
τό αριστερό χέρι κάτω άπό το πηγούνι, στή γνωστή στάση περισυλλογής, 
στην οποία συχνά είκονίζεται ό ευαγγελιστής αυτός, καί μέ τό δεξιό κρατού
σε τον ανοικτό κώδικα επάνω στα γόνατα του 3 . 

'Ενδιαφέρουσα είναι ή προοπτική οργάνωση τής μικρής εικόνας. Ή μορ
φή τοϋ ευαγγελιστή, δπως καί τό έπιπλο καί τό αναλόγιο αναπτύσσονται στο 
πρώτο επίπεδο, πού ορίζουν οί κολόνες τοϋ αρχιτεκτονικού πλαίσιου, ένώ 

3. Για τον εικονογραφικό αυτό τύπο, βλ. Α. Μ F r i e n d , The Portraits of the Evan
gelists in Greek and Latin Manuscripts, Art Studies V (1927), 142. Ή παράσταση στα 
χειρόγραφα πού εξετάζονται έδώ αποκλίνει άπό τόν τύπο τοο μακεδόνικου προτύπου 
μόνον ώς προς τή στάση τών ποδιών. 
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ëvct δεύτερο επίπεδο ορίζουν τα δψηλά κτήρια, πού πλαισιώνουν στο «βά
θος» το κύριο θέμα. "Ομοια συμμετρική, λιτή και ισορροπημένη παρουσιά
ζεται και ή παράσταση τής Βάπτισης στο τύμπανο τοϋ αετώματος. Ό Χρι
στός είκονίζεται στο κέντρο, στραμμένος ελαφρά και σέ σχετικά ελεύθερη 
κίνηση προς τον 'Ιωάννη, πού σκύβει ζωηρά προς αυτόν άπα τήν αριστερή 
όχθη, σέ αντίθεση προς τή μορφή τοϋ μοναδικού αγγέλου, πού με μία ήρεμη 
κάμψη τοο κορμού, εναρμονισμένη μέ τήν καμπύλη περιφέρεια τοϋ μεταλ
λίου, κλείνει άπα δεξιά τή σύνθεση. 

Τό μεγάλο τετράγωνο έπίτιτλο κόσμημα, πού συνοδεύει και συμπληρώνει 
είκονογραφικά τήν προσωπογραφία τοϋ ευαγγελιστή στην αντικριστή σε
λίδα, δχι μόνο χρησιμεύει σαν εισαγωγή στο κείμενο άλλα καί προσφέρει 
το ταιριαστό αφηρημένο «φόντο» για τήν παράσταση τοϋ συμβόλου τοϋ 
ευαγγελιστή, τοϋ λέοντα, πού είκονίζεται μέσα σέ δίσκο στο κέντρο να 
κρατά τόν τόμο τοϋ ευαγγελίου (Πίν. 80α). 

Τό σύστημα αυτό εικονογράφησης τής αρχής των ευαγγελίων σέ χειρό
γραφα τετραευάγγελα, πού συσχετίζει τή μορφή τοϋ ευαγγελιστή μέ μία 
συγκεκριμένη ευαγγελική σκηνή, θα πρέπει νά θεωρηθεί, μέ βάση τα υπάρ
χοντα στοιχεία, σαν δημιουργία τοϋ 10ου αιώνα. Κύρια μαρτυρία σ' αυτό 
άποτελοΰν οί μικρογραφίες τοϋ χειρογράφου τής Καινής Διαθήκης στή 
Walters Art Gallery τής Βαλτιμόρης, Cod. 524, τοϋ οποίου ή χρονολόγηση 
στο πρώτο μισό τοϋ 10ου αιώνα έχει γίνει γενικά αποδεκτή 4. Στο χειρόγραφο 
αυτό ή αρχή κάθε ευαγγελίου εικονογραφείται μέ δύο ολοσέλιδες αντικρι
στές μικρογραφίες, πού είκονίζουν αντίστοιχα τον ευαγγελιστή καί μία εύα-
γελική σκηνή. Όπως έδειξαν οί σχετικά πρόσφατες μελέτες κυρίως τοϋ 
Κ. Weitzmann, τό σύστημα αυτό δημιουργήθηκε κατά πρώτο λόγο κάτω 
άπό τήν επίδραση πού άσκησαν ή εικονογράφηση τών Εύαγγελισταρίων 
καί ή Λειτουργία γενικότερα στή διακόσμηση χειρογράφων μέ τα τέσσερα 
ευαγγέλια ή ολόκληρη τήν Καινή Διαθήκη 5. Παράλληλα, ή επιλογή τών 

4. Κ. W. C l a r k , A Descriptive Cataloge of Greek New Testament Manuscripts in 
America, Chicago, 1937, σ. 351 - 352, πίν. LVI. Βλ. καί Princeton University, Art Museum, 
Illuminated Greek Manuscripts from American Collections. An Exhibition in Honor of 
Kurt Weitzmann, ÊK. G. V i k a n, Princeton, 1973, αριθ. κατ. 5, είκ. 5, 7, δπου καί δλη 
ή παλαιότερη βιβλιογραφία. Μια διεξοδική ανάλυση τής εικονογράφησης του πρόσφερε 
δ Κ. W e i t z m a n n , An illustrated Greek New Testament of the tenth century in the 
Walters Art Gallery, είς Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, £κ. U. E. M c C r a -
c k e n , The Walters Art Gallery, Baltimore, 1974, σ. 19-38. 

5. Πρώτος ό Κ . W e i t z m a n n αναγνώρισε και διερεύνησε τό πρόβλημα τοο ρόλου 
πού Επαιξε ή εικονογράφηση τών εύαγγελισταρίων καί ή λειτουργία γενικότερα, κυρίως 
στίς μελέτες του: The Narrative and Liturgical Gospel Illustrations, είς New Testament 
Manuscripts Studies, εκ. M. M. P a r v i s a n d A. P. W i k g r e n, Chicago, Univer
sity of Chicago Press, 1950, σ. 151 -174, τώρα καί είς Studies in Classical and Byzantine 
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συγκεκριμένων σκηνών (συνήθης συνδυασμός: Ματθαίος - Γέννηση, Μάρ
κος - Βάπτιση, Λουκάς - Γέννηση Προδρόμου και 'Ιωάννης - Ανάσταση) 
οφείλεται, άπα τη μια μεριά στο συσχετισμό μέ τήν εορτή κατά τήν οποία 
διαβάζεται ή αρχή τοϋ κάθε ευαγγελίου (στην περίπτωση τοΰ Μάρκου εϊναι 
ή εορτή των Φώτων, δπως αναφέρει καί ή επιγραφή επάνω άπα το έπίτιτλο 
τοϋ χειρογράφου μας) και άπό τήν άλλη σε επίδραση ορισμένων προλογι
κών κειμένων στα ευαγγέλια, τα όποια καί ακριβώς φαίνεται να οδήγησαν 
στην επιλογή καί ανάγνωση τών συγκεκριμένων αυτών ευαγγελικών περι
κοπών κατά τις ορισμένες εορτές6. 

Όσον άφορα ειδικά στην επιλογή τής Βάπτισης για τό ευαγγέλιο τοΰ 
Μάρκου αξίζει να σημειωθεί, δτι τόσο τό π ρ ο ο ί μ ι ο , πού περιέχει τό 
χειρόγραφο τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου καί πού αποδίδεται στον Θεοφύλα
κτο, δσο καί οί άλλες σχετικές υ π ο θ έ σ ε ι ς 7 , πού παραδίδονται μέ τό 
όνομα τοο Εύσέβιου ή τοϋ Κοσμά Ίνδικοπλεύστη, ανάμεσα στις άλλες πλη-

Manuscript Illumination, εκ. Η. K e s s l e r , Chicago and London, University of Chicago 
Press, 1971, σ. 248-270. Τ ο ϋ Ι δ ι ο υ , Byzantine Miniature and Icon Painting in the ele
venth century, The Proceedings of the Xlllth International Congress of Byzantine Stu
dies, Oxford 5-10 September, 1966, Sic. J. M. Hussey, D. Obolensky and S. Runciman, 
London, Oxford University Press, 1967, σ. 207- 224, τώρα καί εις Studies, σ. 271-313. 
Πρβλ. επίσης του Ιδιου The Constantinopolitan Lectionary, Morgan 639, εις Studies in 
Art and Literature for Belle da Costa Greene, Princeton, 1954, σ. 358 - 373, δπως και A 
Greek New Testament, g.a. (δπως σημ. 4) Ιδιαίτερα σ. 35. Για τή λοιπή νεώτερη βιβλιο
γραφία στο θέμα βλ. πιο κάτω σημ. 6. 

6. Ή C. M e r e d i t h (The Illustration of the Codex Ebnerianus, Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, XXIX, 1966, 419-424) πρώτη επισήμανε τή σημασία 
τών προλογικών αυτών κειμένων σέ συνδυασμό μέ τή λειτουργία καί τήν εικονογράφηση 
τών εύαγγελισταρίων για τήν επιλογή τών συνοδευτικών σκηνών. Δέν είχε δμως υπόψη 
της τό χειρόγραφο τής Walters Art Gallery, cod. 524, για τοϋτο κα'ι θεώρησε τό σύστημα 
αυτό σαν δημιουργία τής εποχής τών Κομνηνών. Πρβλ. Κ. W e i t z m a n n, An Illu
strated Greek New Testament, 6.ά. δπως σημ. 4, δπου απορρίπτεται ή άποψη επίδρασης 
τών κειμένων αυτών καί υπογραμμίζεται ή πρωταρχική σημασία τών δύο άλλων παραγόν
των. Στο θέμα επανήλθε πρόσφατα ό G. G a l a v a r i s (The Illustrations of the Pre
faces in Byzantine Gospels, στή σειρά Byzantina Vindobonensia, τόμ. XI, Wien, 1979, 
ιδιαίτερα σ. 69 - 72 καί 74 κ.έ.), ό όποιος επεκτείνει τήν έρευνα σ' δλα τα κείμενα τής 
ομάδας αυτής καί υπογραμμίζοντας τό ρόλο τους στην εικονογράφηση τής αρχής τών 
ευαγγελίων άπό τή μεσοβυζαντινή εποχή καί μετά αναγνωρίζει, Ιδιαίτερα στις σκηνές πού 
συνοδεύουν τις Πράξεις καί 'Επιστολές τών Αποστόλων, τήν παράλληλη μέ τή λειτουρ
γία επίδραση τών προλογικών κειμένων. 

7. Ό πιο συνηθισμένος δρος για τα κείμενα αυτά είναι ύ π ό θ ε σ ι ς, χρησιμοποιούν
ται δμως στα διάφορα χειρόγραφα καί ot όροι π ρ ο ο ί μ ι ο ν (όπως στό χρφ. τοο Βυ
ζαντινού Μουσείου), υ π ό μ ν η μ α , π ρ ό λ ο γ ο ς κ α ί π ρ ό γ ρ α μ μ α . "Ενα ση
μαντικό αριθμό άπό τα κείμενα αυτά δίνει ό Η. v o n S o d e n , Die Schriften des Neuen 
Testaments, 2η έκ., Göttingen, 1911, Ι, σ. 300 - 327. Για τό περιεχόμενο, τόν χαράκτη ρα καί 
τους συγγραφείς τών κειμένων αΰτ ών πρβλ. επίσης G a l a v a r i s , Ε.ά. κυρίως σ. 26 - 28 
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ροφορίες πού δίνουν σχετικά μέ τον ευαγγελιστή απομονώνουν σαν πρώτο, 
κύριο, θέμα τοΟ ευαγγελίου του τη Βάπτιση τοο Χριστού8. 

Ή επίδραση αύτη των προλογικών κειμένων δέν σταματά για το χειρό
γραφο τοϋ Βυζαντινού Μουσείου στο σημείο αυτό. Όπως αναφέρθηκε ήδη, 
στη σελίδα (φ. 41) πού άντικρύζει εκείνη μέ τον ευαγγελιστή και τή Βάπτιση, 
βρίσκεται το μεγάλο έπίτιτλο κόσμημα στο κέντρο τοΰ οποίου εικονίζεται 
το σύμβολο τοο ευαγγελιστή. Και ό συσχετισμός αυτός, τοΰ πορτραίτου 
τοΰ ευαγγελιστή μέ τό σύμβολο του, εξαρτάται κατά κύριο λόγο άπό τήν 
ίδια κατηγορία προλογικών κειμένων, τόσο τών γενικών προλόγων δσο και 
εκείνων πού άποτελοΰν σύντομη είσαγωγή στα ευαγγέλια, δίνοντας πληρο
φορίες σχετικά μέ τό συγγραφέα, τό περιεχόμενο και τό χαρακτήρα τοΰ έρ
γου. Στα κείμενα αυτά, μέ βάση τό δράμα τοΰ 'Ιεζεκιήλ καί τήν 'Αποκάλυψη, 
κάθε ευαγγελιστής ή ευαγγέλιο συσχετίζεται έκτος τών άλλων καί μέ ενα 
άπό τα αποκαλυπτικά δντα: άνθρωπο, λέοντα, μόσχο καί αετό. 'Από τις 
διάφορες τάξεις αναφοράς9, τις γνωστές άπό τή γραπτή καί είκονογραφική 
παράδοση, τό χειρόγραφο τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου, δσο μποροΰμε νά κρί
νουμε άπό τό μοναδικό ζευγάρι πού διασώζει, θα πρέπει νά άκολουθοΰσε 
εκείνη πού παραδίδει σέ κείμενο του ό Έπιφάνιος Κύπρου (άνθρωπος-Ματ-
θαΐος, λέων-Μάρκος, βοΰς-Λουκας καί άετός-Ίωάννης), τήν οποία ακολού
θησε καί ό 'Ιερώνυμος καί γι' αυτό εφαρμόστηκε στή λατινική παράδοση 1 0. 

καί R. N e l s o n , The Iconography of Preface and Miniature in ths byzantine Gospel 
Book, New University Press, New York, 1980, σ. 5 -10. 

8. Τό προοίμιο τό σχετικό μέ τόν Μάρκο, πού περιέχεται στο χειρόγραφο τοϋ Βυζαν
τινού Μουσείου καί αποδίδεται στον Θεοφύλακτο, αναφέρει: «καί δτι ό μέν Ματθαίος 
τής κατά σάρκα γεννήσεως τοΰ Κυρίου έν αρχή μνημονεύει, ούτος δέ (ό Μάρκος) άπό 
τοϋ προφήτου 'Ιωάννου ήρξατο». "Ομοια, καί σ' εκείνα πού αποδίδονται στον Εύσέβιο 
καί Κοσμά Ίνδικοπλεύστη διαβάζουμε αντίστοιχα: «... διηγείται δέ (ό Μάρκος) έξ αρ
χής λέγων αρχήν είναι τού ευαγγελίου τό τοο 'Ιωάννου κήρυγμα καί βάπτισμα...» καί 
«... δς (Μάρκος) αρχήν τοΟ Ευαγγελίου ήτοι τής ευαγγελικής πολιτείας τό βάπτισμα 
συγγραψάμενος, ό τύπος ήν τής έκ νεκρών αναστάσεως, δι' ής εις άθάνατον καί άτρεπτον 
ζωήν άναγεννώμεθα» ( v o n S o d e n , 6.ά. σ. 323, 314 καί 318). 

9. Βλ. G a l a v a r is, 6.ά. σ. 36-49, καί N e l s o n , έ.ά. σ. 17-33. Ή ασυμφωνία, 
πού παρατηρείται στή διάκριση τών διαφόρων τάξεων καί τήν απόδοση τους σέ συγκε
κριμένους συγγραφείς, στίς δύο αυτές μελέτες είναι ακριβώς ενδεικτική τής σχετικής 
σύγχυσης πού επικρατεί στίς πηγές και ίσως επίσης καί τοΟ γεγονότος, δτι ή σχετική 
έρευνα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια. Έτσι ό N e l s o n κατατάσσει κάτω 
άπό τό δνομα τοο Έπιφάνιου δχι τήν τάξη αυτή άλλα μία άλλη (μέ Ματθαΐο-άνθρωπο, 
Μάρκο-μόσχο, Λουκά-λέοντα καί Ίωάννη-άετό) πού δέν συμφωνεί μέν μέ τό αυθεντικό 
έργο τοϋ συγγραφέα, παραδίδεται όμως μέ τό δνομά του σ' ενα άπό τά προλογικά κείμενα 
(αυτόθι, σ. 7 - 8 καί 18). 

10. Βλ. G a 1 a ν a r i s, 6.ά. σ. 39 - 42. Πάντως δέν αποκλείεται τό χειρόγραφο τοο 
Βυζαντινού Μουσείου νά μήν ακολουθεί καμία άπό τΙς τάξεις αυτές άλλα κάποιο άνά-
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'Αξίζει ακόμη ίσως να σημειωθεί και τούτο γιατί αποτελεί ένδειξη τοο ανε
ξάρτητου τρόπου - μέ βάση διαφορετικά πρότυπα - με τον όποιο συχνά 
δούλευαν γραφείς και μικρογράφοι, το γεγονός, οτι στο χειρόγραφο του Βυ
ζαντινού Μουσείου ένώ το προοίμιο αναφέρει σαν σύμβολο τοϋ Μάρκου 
τον αετό ή μικρογραφία τον συσχετίζει μέ το λέοντα. 

Ό εικονογραφικός συσχετισμός τών μορφών τών ευαγγελιστών μέ τά 
αποκαλυπτικά σύμβολα τεκμηριώνεται, δπως είναι γνωστό, στη βυζαντινή 
τέχνη και είδικά στα είκονογραφημένα χειρόγραφα μόλις κατά τή μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο11, μέ παλιότερο παράδειγμα, αμφισβητούμενο όμως σήμερα, 
τον περίφημο κώδικα 43 τής Μονής Σταυρονικήτα12. 'Ανάμεσα όμως στις 
παραστάσεις αυτές τοϋ 10ου αιώνα καί τή δική μας υπάρχουν ορισμένες μι
κρές άλλα ουσιαστικές διαφορές, πού ίσως δέν είναι άσχετες προς τήν εικο
νογραφική εξέλιξη τών τύπων μέσα στή βυζαντινή παράδοση. Συγκεκριμένα, 
τά σύμβολα είκονίζονται στο χειρόγραφο της Μονής Σταυρονικήτα μέσα 
σέ μετάλλια, ολόσωμα, χωρίς φτερά καί φωτοστέφανο καί χωρίς νά κρατούν 
τόμους τών ευαγγελίων13. 'Επίσης δέν εικονογραφούν τήν αρχή τών κειμέ-

μικτο σύστημα, δπως συμβαίνει καί σέ άλλες περιπτώσεις. Πρβλ. πίνακες σέ G a 1 α
ν a r i s, 6.ά. σ. 23 καί N e l s o n , έ.ά. πίν. Β, σ. III. 

11. "Η καθυστερημένη αυτή είσαγωγή τοο συστήματος στή Βυζαντινή τέχνη, σέ σύγκρι
ση προς τή Δυτική, δπου αποτελεί μια στερεά ριζωμένη καί ομοιογενή παράδοση από τήν 
καρολίνεια εποχή, οδήγησε στή διατύπωση διαφόρων θεωριών. 'Ανάμεσα σ'αυτές, τΙς 
ακραίες θέσεις εκπροσωπούν εκείνη πού αποδίδει τήν είσαγωγή τού συστήματος σέ δυ
τική επίδραση καί ή άλλη πού υποστηρίζει τήν ύπαρξη προεικονοκλαστικών προτύπων 
στην Ανατολική παράδοση. Βλ. σύντομη επισκόπηση τών διαφόρων απόψεων άπό 
G. V i k a n, είς Illuminated Greek Manuscripts from American Collections, Catalogue of 
an Exhibition in Honor of K. Weitzmann, εκ. G. V i k a n, The Art Museum, Princeton 
University, Princeton, 1973, σ. 144. G a l a v a r i s, ε.ά. σ. 47-49 και N e l s o n , έ.ά. 
σ. 16. Σημαντική συμβολή προς τή συστηματικότερη αντιμετώπιση τοΟ προβλήματος 
αποτελεί ή άπό μέρους τοΟ N e l s o n (έ.ά. σ. 93 -104) διερεύνηση τής καταγωγής τών 
προλογικών κειμένων καί κυρίως τών συνθηκών σύνδεσης τους μέ το κείμενο τών ευαγ
γελίων, για τήν όποια - σύνδεση - ή αποκατάσταση τής 'Ορθοδοξίας (843) έπαιξε, δπως 
φαίνεται, τον πιο σημαντικό ρόλο. 

12. Ή αυθεντικότητα τους σαν τμημάτων τής αρχικής εικονογράφησης αμφισβητείται 
άπό τόν N e l s o n (έ.ά. σ. 115- 118), ό οποίος μέ βάση τή θέση καί εκτέλεση τους, 
όπως καί τόν τύπο τών γραμμάτων αρίθμησης πού τά συνοδεύουν, προτείνει τήν αναγνώ
ριση τους σαν προσθηκών τοο 1300 περίπου. Για τίς λοιπές μικρογραφίες τοϋ χρφ. βλ. 
κυρίως Κ. W e i t z m a n n , Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts. 
Berlin, 1935, σ. 23 - 24, είκ. 169 -178. 

13. Τά χαρακτηριστικά αυτά θεωρήθηκαν άπό τόν C. N o r d e n f a l k (The Illustra
ted Diatessaron, Art Bulletin 50, 1968, 119-140 καί κυρίως 132-134, είκ. 16α κέ.) σαν 
διακριτικά του «γήινου» (terrestrial) σέ αντίθεση προς τόν «ουράνιο» (celestial) τύπο 
συμβόλων, του οποίου - γήινου - τήν καταγωγή αποδίδει σ' ένα επίσης παλαιοχριστιανικό, 
ίσως προκωνσταντίνιο, πρότυπο. 
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νων οϋτε συσχετίζονται με τις μορφές τών ευαγγελιστών άλλα είναι ζωγρα
φισμένα στο περιθώριο σελίδων τών οικείων ευαγγελίων, χωρίς και πάλι 
νά ακολουθούν ένα ορισμένο σύστημα ώς προς τή θέση. Μέ τα ειδικά αυτά 
χαρακτηριστικά και σέ συσχετισμό μέ τήν προσωπογραφία τοΰ ευαγγελιστή 
τεκμηριώνονται σέ βυζαντινά μνημεία μόλις στον llov αΐώνα14. Άπ' δ,τι δέ 
μπορεί να κρίνει κανείς μέ βάση τα γνωστά μνημεία, ή θέση είδικότερα τοδ 
συμβόλου επάνω ή μέσα στο έπίτιτλο ανήκει σ' έναν άπό τους παλιότερους 
τύπους15. 

"Ωστε, μέ βάση και μόνο τήν επιλογή τών εικονογραφικών θεμάτων, πού 
διακοσμούν τήν αρχή τοΰ ευαγγελίου τοϋ Μάρκου, άποκτοϋμε ένα χρονικό 
όριο, τον llov αιώνα, άπό τό όποιο και μετά μπορεί νά τοποθετηθεί ή είκο-
νογράφηση τοϋ χειρογράφου μας. Ή εξέταση του συστήματος μέ τό όποιο 
τα θέματα αυτά διατάσσονται, και ορισμένων είδικότερων χαρακτηριστικών 
τους μπορούν νά οδηγήσουν στην ακριβέστερη χρονολογική και γεωγρα
φική τοποθέτηση του. 

"Οπως αναφέρθηκε ήδη, στο πρώιμο, πειραματικό θά έλεγε κανείς, στάδιο 
εφαρμογής τοϋ συστήματος πού συνδυάζει τήν παράσταση τοΰ ευαγγελιστή 
μέ μία ευαγγελική σκηνή (βλ. πιο πάνω Baltimore, Walters Art Gallery, 
Cod. 514) οί δύο εικόνες δίνονται σέ δύο αντικριστές ολοσέλιδες μικρογρα
φίες. Άπό τά τέλη όμως τοϋ 11ου αίώνα, αν κρίνουμε άπό τα γνωστά παρα
δείγματα, εγκαταλείπεται, μέ ελάχιστες εξαιρέσεις1β, ή αρχή νά διατίθεται 

14. Πρβλ. μικρογραφίες στό τετραευάγγελο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών, άρ. 
57, όπου τά σύμβολα εικονίζονται μέσα σέ μικρά, χρυσά, μετάλλια στην κορυφή τών 
έπίτιτλων. Βλ. Ά. Μ α ρ α β ά - Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ καΐ Χ ρ. Τ ο υ φ ε ξ ή - Π ά -
σ χ ο υ, Κατάλογος τών εικονογραφημένων Βυζαντινών Χειρογράφων τής 'Εθνικής Βι
βλιοθήκης 'Αθηνών, Ι, εκ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 'Αθήνα, 1978, σ. 113, είκ. 228-231, 
όπου κα'ι ή παλιότερη βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης Καινή Διαθήκη Μόσχας, 'Ιστορικό 
Μουσείο, κώδ. 13 (Syn. 518), επίσης τού τέλους τοο 11ου αίώνα. Βλ. Κ. T r e u , Die 
griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR, Berlin, 1966, σ. 238-238, 
καΐ V. L a z a r e ν, Storia della pittura bizantina, Torino, 1967, σ. 250. 

15. 'Εκτός άπό τά παραδείγματα τής σημ. 14, επίσης στό χειρόγραφο, Oxford, Bodl. 
Libr. Auct. T. inf. 1.3. (Ι. H u 11 e r, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, 
Oxford Bodleian Library, I, 1977, σ. 75 - 76, είκ. 282 - 284). "Ελαφρά νεώτερη παραλλαγή 
τοϋ τύπου αύτοϋ αποτελεί ή διάθεση μιας ολόκληρης σελίδας, απέναντι σ' εκείνη μέ τον 
ευαγγελιστή, για τήν παράσταση τοϋ συμβόλου, όπως στά χειρόγραφα τοϋ 12ου επίσης 
αίώνα: τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κώδ. 3 (Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Κειμήλια τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πατριαρχικός ναός και Σκευοφυλάκιον, 
'Αθήνα, 1937, πίν. 47-50. R. N e l s o n , Text and Image in a Byzantine Gospel Book 
in Istanbul (Ecumenical Patriarchate cod. 3), Ph. D. dissertation, New York University, 
N. York 1978 και τοϋ Ιδιου Preface and Miniature (δπου σημ. 7) σ. 26, 30 και είκ. 18-19) 
τής'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών, άρ. 2251 (απεικόνιση εις G a l a v a r i s, Illustra
tions of the Prefaces (δπως σημ. 6), είκ. 2 - 8). 

16. "Οπως π.χ. στον κώδικα τοϋ Βατικανοΰ, cod. Urb. gr. 2 (C. S t ο r n a j ο 1 ο, Mi-
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μία ολοσέλιδη μικρογραφία για κάθε θέμα και ειδικότερα για τήν ευαγγε
λική σκηνή, τάση πού συνήθως συνδυάζεται μέ τήν πρόθεση μιας αμεσό
τερης γειτνίασης της μέ τή μορφή τοϋ ευαγγελιστή. Συνέπεια, ή συνεικό-
νιση και τών δύο σε μία ολοσέλιδη μικρογραφία, όπου ή ευαγγελική σκηνή 
επιστέφει τήν προσωπογραφία τοϋ ευαγγελιστή. Ό συνηθέστερος συνθετι
κός τύπος είναι εκείνος, στον όποιο τα δύο θέματα μοιράζονται περίπου 
εξίσου τήν προσφερόμενη ζωγραφική επιφάνεια, είτε αυτή ορίζεται άπό απλό 
ορθογώνιο πλαίσιο είτε άπό τόξο στηριγμένο σε κολόνες, οπότε ή ευαγγελι
κή σκηνή παριστάνεται στο τύμπανο τοϋ τόξου17. 

Κοντά στο βασικό αυτό τύπο διαπιστώνονται και άλλες λύσεις, ορισμένες 
άπό τις όποιες, δσο μπορεί κανείς κρίνει άπό το φτωχό ώς τώρα γνωστό 
και άσυστηματοποίητο υλικό, μποροϋν να θεωρηθούν ότι υπαγορεύτηκαν 
άπό δύο κυρίως παράγοντες: τήν πρόθεση να συμπεριληφθεί στην εικονογρά
φηση καί το σύμβολο τοϋ ευαγγελιστή και άπό τήν άλλη τή διάθεση εφαρ
μογής τοϋ τύπου της έπίτιτλης μικρογραφίας, πού γνώρισε μεγάλη διάδοση 
στο 12ο αΐώνα. Στην πρώτη περίπτωση, δπου στην πραγματικότητα έχουμε 
τή συνένωση δύο είκονογραφικών παραδόσεων ή συστημάτων, πού απο
σκοπεί στην πληρέστερη απόδοση τών προλογικών κειμένων, ό συνηθέστε
ρος τύπος είναι εκείνος, δπου το σύμβολο συνοδεύει τή μορφή τοϋ ευαγγελι
στή μέσα στην ίδια μικρογραφία, εικονισμένο στο επάνω τμήμα τής παρά
στασης ή συνδυασμένο μέ τό αναλόγιο 18. Σπανιότερος παρουσιάζεται ό τύ
πος, πού διατηρεί τή σχετική αυτονομία τών τριών είκονογραφικών στοι
χείων, όπως στο χειρόγραφο τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου19. 'Οπωσδήποτε 

mature delle Omilie di Giacomo Monaco e dell' Evangeliario Greco Urbinate, Roma, 1910, 
πίν. 83-93) καί στο τετραευάγγελο τής Βαλτιμόρης, Walters Art Gallery, cod. W531 
(G. V i k a n , είς Illuminated Greek Manuscripts, δπως σημ. 11, άρ. κατ. 44). 

17. Π.χ. τετραευάγγελο Πάτμου, άρ. 274 (G. J a c o p i , Le miniature dei Codici di 
Patmo, είς Clara Rhodos, VI -VII, 1932 - 33, σ. 573, είκ. 129 -134), Paris, Bibl. Nat. gr. 75 
(A. G r a b a r, Miniatures byzantines de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1939, είκ. 50 - 52), 
κώδιξ Ebnerianus, Oxford Bodleian Lib. MS. Τ, infra 1.10 (C. M e r e d i t h , The Illustra
tion of codex Ebnerianus, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXIX, 
1966, πίν. 69-70), Oxford, Bodl. Lib. MS Clarke 10 (O. P a c h t , Byzantine Illumination, 
Oxford, 1952, σ. 9, είκ. 18) καί ευαγγέλιο του Vani στην Τιφλίδα, MS. Α. 1335 (E. Ta-
k a i e h ν i 1 i, L'Évangile de Vani, Byzantion X, 1935, 655 - 663, πίν. XXVIII - XL). 

18. Π.χ. 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών, άρ. 163, δπου τα σύμβολα επάνω άπό τις 
μορφές τών ευαγγελιστών ( Μ α ρ α β α - Τ ο υ φ ε ξ ή , Κατάλογος Μικρογραφιών (δπως 
σημ. 14) είκ. 481, 483, 485) καί 'Ιστορικού Μουσείου Μόσχας, gr. 14(519), δπου τόσο τό 
σύμβολο δσο καί ή ευαγγελική σκηνή στό επάνω τμήμα τής μικρογραφίας τοο ευαγγε
λιστή ( L a z a r e ν, Storia, είκ. 265). Cambridge, Harvard College Lib. e. 215H TYP, 
δπου τό σύμβολο επάνω στο αναλόγιο (G. V i k a n , δ.α. άρ. 38, είκ. 66, 67). Πρβλ. 
επίσης πιο κάτω σημ. 20 καί 21. 

19. Πρβλ., μέ τις θέσεις δμως ευαγγελικής σκηνής-συμβόλου αντεστραμμένες, τό τε-
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πάντως, δπως δείχνουν τα γνωστά παραδείγματα, καμία σημαντική χρονο
λογική διαφορά δέν φαίνεται να διακρίνει τήν εισαγωγή τών διαφόρων αυ
τών λύσεων, οί όποιες εμφανίζονται περίπου παράλληλα σέ μνημεία των 
πρώτων δεκαετιών του 12ου αιώνα. Επίσης ούτε και τή διάκριση συγκεκρι
μένων εργαστηρίων πρέπει να σημαίνει τήν εποχή αυτή ή εφαρμογή τοο 
ενός ή τοΰ άλλου τύπου. 'Απόδειξη σ' αυτό αποτελεί και τό ίδιο το χειρό
γραφο τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, τό όποιο, όπως θα δούμε αμέσως, συνδέεται 
στενά μέ χειρόγραφα πού εικονίζουν τα σύμβολα επάνω στα αναλόγια τών 
ευαγγελιστών. 

"Οπως σημειώθηκε ήδη, πέρα άπό τήν επιλογή και διάταξη τών συγκεκρι
μένων είκονογραφικών θεμάτων ή μικρογραφία είδικά τοϋ ευαγγελιστή στο 
χειρόγραφο τοϋ Βυζαντινού Μουσείου χαρακτηρίζεται άπό τό πλούσια επε
ξεργασμένο αρχιτεκτονικό της πλαίσιο, μέσα στο όποιο εντάσσεται τό με
τάλλιο μέ τήν ευαγγελική σκηνή. Και τά δύο αυτά στοιχεία - είκονογραφι-
κό σύστημα, μορφή πλαισίου - χαρακτηρίζουν τις μικρογραφίες δύο ακό
μη χειρογράφων μέ τά τέσσερα ευαγγέλια, τά όποια προσφέρονται για 
σύγκριση επίσης τόσο άπό τήν άποψη τής τεχνικής δσο καί της τεχνοτρο
πίας. Πρόκειται για τό χειρόγραφο τής Μονής Μεγάλου Σπηλαίου άρ. 8 2 0 

καί για τον κώδικα Maurocordatianus τοΰ Lycaeum Augustanum τής Bra
tislava21, πού, καί τά δύο, έχουν χρονολογηθεί στις αρχές τοΰ 12ου αΙώνα. 
Στα χειρόγραφα αυτά ξαναβρίσκομε όλα εκείνα τά στοιχεία, εικονογραφικά 
καί διακοσμητικά, πού χαρακτηρίζουν τήν ολοσέλιδη μικρογραφία τοΰ χει
ρογράφου μας. Σημειώνομε ιδιαίτερα τόν κοινό εικονογραφικό τύπο τοΰ 
ευαγγελιστή Μάρκου στα χειρ. Βυζαντινού Μουσείου καί Bratislava22 καί 

τραευάγγελο Γενεύης, Bibl. pubi, et uni ν. gr. 19 (Η. Ο m ο n t, Catalogue des Manuscrits 
Grecs des Bibliothèques de Suisse, Leipzig, 1886, σ. 46. Απεικόνιση εις N e l s o n , έ.ά. 
σ. 22, είκ. 9). 

20. Βλ. Ν. Β έ η, Κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων κωδίκων τής έν Πελοπον-
νήσω μονής τοΟ Μεγάλου Σπηλαίου, Α', έν 'Αθήναις, 1915, σ. 7-9. Βλ. καί Γ. Σ ω τ η 
ρ ί ο υ , Άρχαιολογικόν Δελτίον (Παράρτημα) 4 (1918), 67, είκ. 21. 'Επίσης Ε. Τ ζ ί μ α ς 
καί Σ. Π α π α χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Χειρόγραφα Ευαγγέλια Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, 
'Αθήνα, σ. 34 - 58. Πρβλ. καί πιο κάτω σημ. 22. 

21. Βλ. Κ. B e n d a καί M y s l i v e c , The Illuminations of the Codex Maurocor
datianus, Byzantinoslavica 38 (1977), 1 -13. Για λοιπή βιβλιογραφία δπως καί τό πρό
βλημα τών μεταγενέστερων σημειωμάτων, πού δίνουν τό 1183 σαν terminus ante quem 
για τόν κώδικα, βλ. N e l s o n , ε.ά. κυρίως σ. 22 - 23 καί είκ. 10 - 14. 

22. B e n d a - M y s l i v e c , έ.ά. είκ., καί N e l s o n , ε.ά. είκ. Π. Ή αντίστοιχη μι
κρογραφία στό χρφ. τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου δέν σώζεται στην αρχική της μορφή (βλ. 
Β υ ζ α ν τ ι ν ή Τ έ χ ν η , Κατάλογος τής 9ης "Εκθεσης τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης 
στην 'Αθήνα, 'Αθήνα, 1964, άρ. 726). Όμως ή απόλυτη αντιστοιχία τών λοιπών τριών 
μικρογραφιών μ' εκείνες τής Bratislava δέν αφήνουν αμφιβολία, για τό δτι καί αυτή τοϋ 
Μάρκου ακολουθούσε τόν ϊδιο εικονογραφικό τύπο, πού ή αντίστοιχη στό τελευταίο 
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τήν ομοιότητα τών πραγματικών στοιχείων στην ίδια σύνθεση (πρβλ. Ιδιαί

τερα μορφή επίπλων, αναλογίου και κτηρίων), δπως και το συσχετισμό 

τοϋ ευαγγελιστή αύτοϋ μέ τή Βάπτιση, πού και στις τρεις περιπτώσεις εικονί

ζεται μέσα σε μετάλλιο στο τύμπανο τής άετωματικής επίστεψης. 

Τή συγγένεια όμως τών τριών αυτών χειρογράφων κάνει ακόμη πιο εντυ

πωσιακή ή ομοιότητα τών διακοσμητικών τους μοτίβων, πού συχνά ταυτί

ζονται και στίς μικρότερες σχεδόν λεπτομέρειες. Σημειώνομε ενδεικτικά τή 

χρήση και στά τρία τοϋ ιδιόμορφου αρχιτεκτονικού πλαισίου τής μικρογρα

φίας μας, πού μάλιστα στο χειρόγραφο τής Bratislava περιβάλλει επίσης τή 

μορφή τοϋ Μάρκου, και ιδιαίτερα τό χαρακτηριστικό τρόπο μέ τον όποιο 

ή άετωματική κατασκευή διατέμνει μόνο μέ τή μία της πλευρά τήν επάνω 

ταινία τοϋ έπιστυλίου. 'Ακόμη τήν επανάληψη και στά τρία χειρόγραφα 

τών ίδιων φυτικών καί γεωμετρικών διακοσμητικών μοτίβων: τα τριγωνικά 

πεδία τών έπιστυλίων στολίζουν κύκλοι, πού περικλείουν τρίφυλλα ή άνθε-

μωτά κοσμήματα καί από τήν περιφέρεια τών οποίων βλαστάνουν συμμετρι

κά άλλα, συνήθως καρδιόσχημα, φύλλα- τις γωνίες τών έπιστυλίων τονίζουν 

παρόμοια μεγάλα άνθεμωτά κοσμήματα καί άπό τή βάση τους, δπως καί άπα 

τή βάση τής όλης αρχιτεκτονικής κατασκευής, βλαστάνουν όμοιοι ελικοει

δείς κλάδοι- οί ταινίες πού περιτρέχουν τα έπιστύλια ή χρησιμοποιούνται 

καί σαν ταινιόμορφα έπίτιτλα διαρθρώνονται σε συνεχόμενα γεωμετρικά, 

συνήθως τριγωνικά, σχήματα, μέ ελαφρά καμπύλες πλευρές, πού γεμίζουν 

σχηματοποιημένα τρίφυλλα. 

Περισσότερο όμως καί άπό τήν ταυτότητα στά μοτίβα ενώνει ίσως τα 

χειρόγραφα αυτά ή ομοιότητα στην ποιότητα καί εκτέλεση, πού χαρακτηρί

ζεται άπό κάποια αμέλεια καί τραχύτητα, στοιχείο πού ακριβώς τά αντι

διαστέλλει άπό έργα τοϋ 11ου αίώνα, όπου παρόμοια ή τά ίδια ακριβώς μο

τίβα ξεχωρίζουν για τήν ακρίβεια στην εκτέλεση καί τή λεπτολόγο επεξερ

γασία τών λεπτομερειών. Διδακτική ως προς τό τελευταίο είναι ή παραβολή 

τοϋ γεωμετρικοΟ κοσμήματος, πού γεμίζει τον κάμπο τοϋ μεγάλου έπί-

τιτλου στο χειρόγραφο τοϋ Βυζαντινού Μουσείου (φ. 41) καί συντίθεται 

άπό έξάπλευρα, οργανωμένα γύρω άπό μικρά τετράγωνα καί γεμισμένα μέ 

είδος καρδιόσχημων φύλλων, μέ τό ίδιο κόσμημα σ' Ινα χειρόγραφο τοϋ 

11ου αίώνα, π.χ. τον κώδικα 74 (φ. 104) τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοϋ Πα

ρισιού a . 

αυτό χειρόγραφο. Τή θέση αυτή ενισχύει καί ή παραβολή μέ τις μικρογραφίες τοϋ χρφ. 
άρ. 1 στην Τδια Μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, πού άποτελοον τήν παλαιολόγεια «έπί 
λέξει» επανάληψη τών ίδιων εικονογραφικών τύπων. Βλ. N e l s o n , 6.ά. σ. 35 - 37 καί 
είκ. 10-13 καί 26-29. Για το χειρόγραφο αυτό γενικά βλ. επίσης Β υ ζ α ν τ ι ν ή Τέ
χ ν η , έ.ά. άρ. 725, μέ παλιότερη βιβλιογραφία. 

23. Βλ. απεικόνιση είς Η. Ο m ο n t, Évangiles avec peintures byzantines du Xle 
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Ή παραβολή τέλος, τής εικονογράφησης και τών τριών αυτών χειρογρά
φων άπο την άποψη της απόδοσης τών εικονιστικών θεμάτων οδηγεί σέ ανά
λογες επίσης διαπιστώσεις. Σαν πρώτο κοινό χαρακτηριστικό θα μπορούσε 
να σημειωθεί ή κάποια αντίθεση στην τεχνική πού εφαρμόζεται στην από
δοση τών γυμνών μερών στις μορφές, άπο τή μία μεριά, και τών υφασμάτων 
άπο τήν άλλη. Για τα πρώτα εφαρμόζεται, σέ μικρότερο ίσως βαθμό στο 
χειρόγραφο τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, άπ' όσο μπορώ νά κρίνω άπο τις φω
τογραφίες, ή αρχή τής πλαστικής απόδοσης μέ τή βοήθεια τής φωτοσκίασης, 
ένώ στα υφάσματα γίνεται χρήση κυρίως άδιαβάθμητων φωτεινών χρωμά
των, δπου ή ήρεμη, «στατική», σέ κλειστά σχήματα οργανωμένη πτυχολο-
γία διαρθρώνεται μέ σκοτεινές γραμμές καί φώτα «πεταχτά», πού συνήθως 
είναι επίσης καθαρά γραμμικά. Ή σχετικά πλούσια αυτή χρήση τών φώτων 
συνδυασμένη μέ τήν πλαστικότητα τών προσώπων, Ιδιαίτερα, καί τήν έντα-
ση πού παίρνει το βλέμμα μέσα στις σκοτεινές κόγχες τών ματιών, εξασφα
λίζει στις μάλλον ραδινές καί κλειστές μορφές σωματικότητα καί ζωντάνια. 
Σ' αυτό συμβάλλει καί ή «στρωματογραφική» σύνθεση, πού στηρίζεται -κι 
αυτό είναι ένα άπο τά τυπικά μπορεί κανείς νά πει χαρακτηριστικά τής τέ
χνης τών χειρογράφων μας- στην τάση νά δημιουργηθεί ή εντύπωση μιας 
κυκλικής-προοπτικής διάταξης τών συνθετικών στοιχείων τής παράστασης, 
μέ τήν τοποθέτηση τοϋ κεντρικού θέματος πάντα στο πρώτο επίπεδο καί τή 
βαθμιδωτή «υποχώρηση» τών λοιπών στοιχείων προς το «βάθος». Το τε
λευταίο αυτό μπορεί νά εκτιμηθεί Ιδιαίτερα στις μικρές συνθέσεις τών μεταλ
λίων, όπου οί ζωγράφοι εκμεταλλεύονται επιδέξια το προσφερόμενο σχήμα, 
παίρνει όμως μεγαλύτερη σημασία καί εϊναι πιο χαρακτηριστικό στις συν
θέσεις τών ευαγγελιστών καί ιδιαίτερα εκείνη τοο Βυζαντινού Μουσείου. 
"Ισως κάποτε ή διεξοδικότερη έρευνα καί άμεση εξέταση όλου του σχετικού 
μέ τά χειρόγραφα αυτά υλικού νά φωτίσει καλύτερα τις πηγές τής τέχνης 
τους καί ν' αποκαλύψει τήν ειδικότερη σχέση της μέ πρότυπα τής προη
γούμενης περιόδου, ζωηρή ανάμνηση τής οποίας πρέπει νά αποτελεί 
ιδιαίτερα ή πλαστικότητα καί ελεύθερη κίνηση τής μορφής τοΰ Χριστού άπο 
τήν παράσταση τής Βάπτισης στό χειρόγραφο τοΰ Βυζαντινού Μουσείου. 

Οί διαπιστώσεις μας επάνω στή στενή συγγένεια πού συνδέει τό χειρό
γραφο αυτό μ' εκείνα τής Μονής τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου καί τής Bratislava 
δέν θ' άποτελοΰσαν ουσιαστική συμβολή σ' απάντηση τοϋ κύριου προβλή
ματος μας -τής άκριβοΰς χρονολόγησης τοΰ πρώτου- αν σταματούσαν 
στό σημείο αυτό, δεδομένου, δτι καί τά δύο άλλα δέν φέρουν ακριβή χρονο
λογία. "Ομως καί τά δύο αυτά έχουν συνδεθεί καί σωστά κατά τή γνώμη μου -

siècle, Reproduction des 361 miniatures du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque Na
tionale, 2 τόμ., Paris, 1908, πίν. 92. 



ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟ 303 

μάλιστα εκείνο τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου έχει αναγνωρισθεί σαν προϊόν τοϋ 
ϊδιου Κωνσταντινουπολίτικου εργαστηρίου-με μία άλλη μικρή ομάδα 
χειρογράφων τών αρχών τοΰ 12ου αιώνα24. Πρόκειται για το Ψαλτήριο τής 
Βιβλιοθήκης τοϋ Harvard College, ms. gr. 3 2 5 (ΕΙκ. 2) και το χειρόγραφο 
μέ τις Πράξεις τών 'Αποστόλων στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τοϋ Παρισιού, 
Cod. Suppl. gr. 1262Μ. Άπ' αυτά το πρώτο χρονολογείται μέ βάση τους πί
νακες Πασχαλίωνστό 1104/5, πράγμα πού επιβεβαιώθηκε άπό τή μελέτη τής 
είκονογραφίας και τής τέχνης τών μικρογραφιών των, και τό δεύτερο στο 1101. 

Ή σύγκριση τής διακόσμησης τοΰ χειρογράφου τοΰ Βυζαντινού Μου
σείου μέ εκείνη τών δύο τελευταίων αυτών και Ιδιαίτερα τοϋ Ψαλτηρίου τοδ 
Harvard αποδίδει τα ίδια θετικά αποτελέσματα πού έδωσε και ή παραβολή 
ιδιαίτερα μέ τις μικρογραφίες τοΰ χειρογράφου τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. 
Για τήν αποφυγή επαναλήψεων περιοριζόμαστε να υπογραμμίσουμε τήν ταυ
τότητα σέ τύπο και εκτέλεση τοΰ αρχιτεκτονικής μορφής πλαισίου, πού περι
βάλλει τήν παράσταση τής Δεήσεως στο χειρόγραφο τοΰ Harvard (ΕΙκ. 2), 
τών έπί μέρους διακοσμητικών μοτίβων τόσο σ' αυτό τό ίδιο δσο και στα ται-
νιόμορφα έπίτιτλα και ακόμη τήν ομοιότητα τών αρχικών γραμμάτων και 
τής γραφής γενικότερα (πρβλ. Ιδιαίτερα ταυτόσημη μορφή τοΰ άρχικοΰ Α). 
"Ομοια χαρακτηριστική είναι ή συγγένεια στή γενική σύλληψη και τεχνική 
απόδοση τών μορφών, δπως καί στους φυσιογνωμικούς τύπους. Τέλος, κάθε 
άλλο παρά συμπτωματική μπορεί να είναι καί ή συμφωνία τους σ' ενα εσω
τερικό καί ουσιαστικό στοιχείο τοΰ εικονογραφικού τους προγράμματος: 
δλα, καί τοΰ κώδικα τοΰ Harvard συμπεριλαμβανομένου, παρουσιάζουν μία 
σαφή επίδραση τής λειτουργίας27. 'Αντίθετα, τό γεγονός αυτό αποτελεί, 
κατά τή γνώμη μου, καί μία άπό τις Ισχυρότερες ενδείξεις για τή σύνδεση 
τους άμεσα ή έμμεσα μ' ένα κοινό εργαστήριο28. 

24. Βλ. G. V i k a n , έ.ά. (δπως σημ. 11), σ. 129, όπου για πρώτη φορά σημειώνεται ή 
στενή συγγένεια τοο χρφ. τοο Μ. Σπηλαίου μ' εκείνα τοϋ Harvard καί Παρισιοϋ (πρβλ. 
πιο κάτω σημ. 25 καί 26). Βλ. επίσης καί L. N é e s , An Illuminated Byzantine Psalter 
at Harvard University, Dumbarton Oaks Papers 29 (1975), κυρίως 216-217. 

25. G. V i k a n , £.ά. σ. 128-29, μέ παλιότερη βιβλιογραφία καί L. N é e s , £.ά. 
σ. 207-224. 

26. J. B e c k w i t h , The Art of Constantinople, London - New York, 1961, σ. 124, 
είκ. 164. 

27. Βλ. G. V i k a n καί L. Ν e e s, δπως στή σημ. 25. 
28. "Απ* δσο μπορώ να κρίνω άπό τ!ς φωτογραφίες, τό μόνο άπό τα χειρόγραφα τΠς 

ομάδας, πού φαίνεται νά υστερεί σέ ποιότητα (εμφανέστερο στοιχείο ή απλουστευμένη 
μορφή τών αρχιτεκτονικών πλαισίων) είναι εκείνο τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου. Πάντως, 
οπωσδήποτε μόνο μία εξέταση δλων τών έργων στο πρωτότυπο θα επέτρεπε τή διατύ
πωση ασφαλέστερων καί οριστικότερων συμπερασμάτων σχετικά μέ τήν εκτέλεση δλων 
στο ίδιο εργαστήριο. 
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Μετά τις διαπιστώσεις αυτές, νομίζω, δτι δέν υπάρχει πια λόγος να αμφι

σβητεί κανείς τήν αξιοπιστία τής πληροφορίας πού έχει διασώσει στο έστω 

και αδέξια διατυπωμένο σημείωμα του ό Ίωαννίκιος Φοϋρος και να δεχτοΟ-

Είκ. 2. Harvard College, Ms Gr. 3, f. 8V (μέ τήν αδεία 
τής Houghton Library, Harvard University). 

με σαν σωστή τή χρονολόγηση του χειρογράφου του Βυζαντινού Μουσείου 

στο έτος 1107/8. Πέρα όμως άπό τήν επιβεβαίωση μιας χρονολογίας σημα

σία 'έχει δτι, όπως ελπίζω, ή έστω και προκαταρκτική συγκριτική εξέταση 

τής διακόσμησης τοΰ χειρογράφου αύτοο πρόσθεσε άλλο 'ένα δεΐγμα-έπιχεί-

ρημα σέ δύο, περισσότερο ή λιγότερο, καίρια προβλήματα, πού απασχολούν 

τή σημερινή έρευνα: τήν επίδραση τής λειτουργίας και τών προλογικών κει

μένων στην εικονογράφηση τών τεσσάρων ευαγγελίων κατά τή μεσοβυζαν-

τινή εποχή και τή δραστηριότητα ενός κωνσταντινουπολίτικου εργαστηρίου 

χειρογράφων στις αρχές τοΰ Που αίώνα. 

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ÖKLAND 



S U M M A R Y 

AN ILLUSTRATED GOSPEL O F T H E T W E L F T H CENTURY IN 

T H E BYZANTINE M U S E U M O F ATHENS 

(PL. 77-82) 

The illuminated Byzantine gospel book discussed here for the first 

time is distinguished among the museum's recent acquisitions by its 

age and quality. Purchased in 1962, the codex now consists of 254 

parchment leaves, 155 χ 122 mm., arranged in quires, of which the 

first seven are missing. Most of the illustrations, which must have in

cluded four fullpage miniatures with portraits of the evangelists and a 

large headpiece to each gospel, are also missing. Only the illustration 

for the Gospel of St. Mark is preserved. This consists of a full-page mi

niature of the evangelist, who is shown seated inside an elaborate orna

mental frame, that includes a pediment supported on columns. On the 

pediment, set in a rectangular frame, is a medallion depicting the Bap

tism of Christ. On the opposite page, a large, square, ornamental head

piece shows a medallion with the evangelist's symbol, the lion, holding 

an open codex. 

On fol. 35r, a later entry reads: "This gospel was written ,ζχις' years 

(1108) after the creation of the world, which is a αψ^(;)ο years from 

the birth of Christ to this day, and is six hundred and seventy-five years 

old, as humble Ignatios set down in writing". 

Further down we read a name, which is presumably that of the writer 

of this entry: " the monk Ioannikios Fouros". 

The discrepancy in the chronological data of Ioannikios Fouros's entry 

is best explained by assuming that he took his information not from the 

manuscript's colophon, which presumably was already lost, but from 

the source he mentions, namely a certain Ignatios, also a monk, but 

not the scribe of the codex. This Ignatios, seven years earlier (if the 

years from the birth of Christ are correctly read as 1790) wrote down 

somewhere his information, which Ioannikios copied uncritically. Wha

tever the reason for the discrepancy, it hardly alters the final date of 

the manuscript (AD 1108), which, as we intend to show, can be confirmed 

by the arrangement of its illustrations and the style of its miniatures. 

The most distinctive iconographie trait of this illustration is that the 

evangelist's portrait is faced by his symbol and associated with a feast 

scene. 

20 
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The association, in manuscripts of the four gospels, of the evangelist's 
portrait with a feast scene has been recognized, with good reason, as 
due to the influence exercised by the illustration of the lectionary and, 
in general, of the liturgy. Quite apart from this influence, however, 
the selection of a specific feast scene - in most cases the same one -
for each evangelist, which is linked with the feast-day on which the be
ginning of his gospel is read, also depends, as recent investigations have 
shown, on two sets of supplementary, introductory texts which ussually 
precede the gospels and refer to them as a whole or give information 
about their authors. To the same source of inspiration we now attribute 
the association of the portraits of the evangelists with their apocalyptic 
symbols (man, lion, calf, eagle). 

The fact that these sets of texts in all probability were added to the 
gospels after the iconoclastic controversy gives the first clue towards 
establishing a date for the Athens manuscript, a date which can be 
verified by comparing the manuscript with examples well known for 
their iconographie similarities. By this method, we see that the general 
arrangement of subjects in the Athens manuscripts was in use, with 
slight variations, chiefly at the end of the eleventh century and the first 
decades of the twelfth. More specifically, in a group of manuscripts, 
at present still very small, we find not only the same choice and general 
arrangement of iconographie components, especially in the pages de
picting the evangelists, but the same technique and style. We refer to 
the manuscripts Megalospelion no. 8 and the codex Maurocordatianus 
in the Lycaeum Augustanum of Bratislava, which, although they bear 
no colophon, have been established as dating to the beginning of the 
twelfth century. This date has been corroborated for the Megalospe
lion ms. no. 8, in particular, by its close affinity in ornament, execution 
and figure style - an affinity that suggests a common workshop - with 
the Praxapostolos ms. in the Paris Bibl. Nat. cod. gr. 1262 dated in the 
year 1101, and the illustrated Psalter at the Harvard College Library, 
ms. gr. 3, which on the basis of its Paschal tables must be dated to the 
year A.D. 1104/5. 

A direct comparison of the Athens manuscript and the codex at Har
vard, also with regard to script, initials and the influence of liturgy on 
the illustrations, leaves no doubt of their close general affinity, and not 
only confirms a date of A. D. 1108 for the former but suggests the pos
sibility of an association with the same Gonstantinopolitan workshop. 

STELLA PAPADAKI-ÖKLAND 
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"τ: 
Βυζαντινό Μουσείο. Τετραευάγγελο άρ. 204. α. Ό Ευαγγελιστής Μάρκος καί ή Βάπτιση 

(fol. 40ν). β. Έπίτιτλο fol. 36. 
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