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Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985)• Σελ. 191-208
ΑΘΗΝΑ 1988

οι ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΊΕΣ
ΕΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 1600

Placet hic breviter narrare de picturis aliquot ad hue i ned it is,
... quibus ego nihil fere vidi elegantius, aut floridiore
colorum
gratia jucundius,
inter Graecae liturgiae
monumenta.
J.-P. Migne (PG, 99, 1689)

ΐ ν ί ο λ ο ν ό τ ι δέν περιλαμβάνεται στους δημοσιευμέ
νους καταλόγους χειρογράφων της Βατικανής Βιβλιο
θήκης, ό συμμιγής κώδιξ Vaticanus graecus 2137 δέν
είναι τελείως άγνωστος. ' Ο Mai δημοσίευσε στη Nova
Patrum Bibliotheca ίχνογραφήματα δλων σχεδόν των
μικρογραφιών του, τίς περιέγραψε καί τίς σχολίασε
— ο χ ι χωρίς παρανοήσεις—, καί αναφέρθηκε σέ ορι
σμένα άπό τά κείμενα του, ενώ σύντομες αναφορές
στον κώδικα απαντούν αργότερα σέ κείμενα τών
Migne, Pitra, Ehrhard, Harnack καί Mirkovic 1 . Στή
σύντομη αυτή μελέτη θ ' ασχοληθώ αποκλειστικά μέ
τίς μικρογραφίες του, πού είχαν προκαλέσει έδώ
καί 125 χρόνια τόν θαυμασμό τοΰ άββδ JacquesPaul Migne 2 .
Καί πρώτα λίγα λόγια γιά τό χειρόγραφο. Είναι χαρτώο, περιέχει 113 φύλλα, διαστάσεων 27x20,5 έκ. (σύν
τέσσερα λευκά χωρίς αρίθμηση, δύο στην αρχή καί
δύο στό τέλος), καί είναι σταχωμένο μέ λευκό δέρμα,
χωρίς σηκώματα. Τό κληροδότησε στή Βατικανή ό
καρδινάλιος Luigi Valenti Gonzaga, βιβλιοθηκάριος
της άπό τό 1802 μέχρι τόν θάνατο του τό 18083. Δέν
είναι γνωστό πώς τό χειρόγραφο περιήλθε στον Gon
zaga 4 , βέβαιο όμως είναι, νομίζω, οτι γράφηκε καί δια
κοσμήθηκε στην Κρήτη. ' Εκτός άπό τήν τεχνοτροπία
τών μικρογραφιών, πού θά έξετάσομε παρακάτω, συ
νηγορεί γ ι ' α υ τ ό ενα δημώδες κείμενο μέ κρητικούς
ιδιωματισμούς, πού καταλαμβάνει τά φφ. 23-26, στό
τέλος του οποίου είναι γραμμένη ή φράση: Έκ της
μονής τ(ής) κυρί(ας) της Γεθσιμανής κατ(ά) το σ(ωτή)ριον έτος αχ (=1600) Φευρουαρίου Τ \ ' Ο Mai είχε θε
ωρήσει οτι τό χειρόγραφο βρισκόταν τό 1600 στον
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γεθσημανή,
στά περίχωρα τών 'Ιεροσολύμων, καί οτι προφανώς
προοριζόταν γιά εκεί, άφοϋ περιγράφει τους μοναχούς
της μικρογραφίας τοΰ φ. 3Γ (Είκ. 2) ως asceterii gethsemaniani 5 . Κατά τόν Ehrhard αντιθέτως βρισκόταν
στην ελληνική μονή της Γεθσημανής μέσα στην
6
'Αγία Π ό λ η . Μονή όμως της Παναγίας υπήρχε στό
χωριό Γεθσημανή, στην περιοχή γύρω άπό τόν Χάν-

I . A . M a i , Nova Patrum Bibliotheca, VI, Romae 1853, σ. 584-592,
πίν. I-IX. M i g n e , PG, 31, 1685-1689 (κείμενο τοΰ φ. 2v)· 99, 16891692 (σχολιασμός τών μικρογραφιών, χωρίς νά αναφέρεται ποιο
χειρόγραφο κοσμούν). J. Β. P i t r a , Iuris ecclesiastici graecorum historia et monumenta, Romae 1864-1868, Ι, σ. X, 422· II, σ. 6, 224,
317. Ό ί δ ι ο ς , Analecta sacra Spicilegio solesmensi parata, II, Typis
Tusculanis 1884, σ. 199, 204. A. E h r h a r d , Die griechische Patriarchal-Bibliothek von Jerusalem, RQ 5 (1891), σ. 262-263, 384. * Ο
Ί δ ι ο ς , Das griechische Kloster Mar-Saba in Palaestina, RQ 7 (1893),
σ. 79, πίν. II. Α. H a r n a c k , Geschichte der altchristlichen Literatur
bis Eusebius 2 ,1. Die Überlieferung und der Bestand, Leipzig 1958, σ.
284. L. M i r k o v i c , Andjeli i demoni na kapitelima u erkvi Sv. Dimitrija Markova Manastira kod Skoplja, Ikonografske Studije, Novi Sad
1974, σ. 256-258, είκ. 68. Πρβλ. καί P. C a n a r t - V. P e r i , Sussidi
bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana, Città del
Vaticano 1970 (StT, 261), σ. 687. Π. Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Μιά άγνω
στη κρητική εικόνα στό Σεράγεβο, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τ. I B ' (1984), σ.
397, είκ. 10. Περιγραφές τοΰ κώδικα υπάρχουν σέ δύο χειρόγραφους
καταλόγους, πού μπορεί κανείς νά συμβουλευθεί στην Sala Con
sultazione Manoscritti της Βατικανής Βιβλιοθήκης: τό τρίτο μέρος
τοΰ λεγόμενου Inventario Alacci, πού συνέταξε ό scriptor graecus
Girolamo Amati (1768-1834), καί τόν κατάλογο τοΰ G. Cozza Luzi,
τοΰ τέλους τοΰ 19ου αϊ.
2. Σχετική ανακοίνωση έκανα στό Τ ' Διεθνές Κρητολογικό Συνέ
δριο (Χανιά, 29 Αυγούστου 1986). Ευχαριστώ θερμά τόν Mons. Paul
Canart καί τόν Praefectus της Βατικανής Βιβλιοθήκης π. Leonard
Boyle γιά τήν άδεια δημοσιεύσεως τών μικρογραφιών επίσης τό
Comité Catholique pour la Coopération Culturelle, τόν π. Pierre
Duprey καί τόν π. Olivier Raquez, πού μοΰ έδωσαν τήν δυνατότητα
νά παραμείνω στην Ρώμη, γιά νά μελετήσω τό χειρόγραφο, καθώς
καί τόν καθηγητή της Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. ' Ιωάννη Φουντούλη γιά τήν βοήθεια του σέ λει
τουργικά θέματα.
3. J. B i g n a m i O d i e r , La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI.
Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits, Città del Vaticano 1973 (StT, 272), σ. 209, 291 σημ. 22.
4. Ό Gonzaga κατέλαβε σημαντικές θέσεις στην Curia, δέν είχε
δμως ποτέ σχέση μέ τήν καθ' ημάς ' Ανατολήν. Γιά τήν ζωή του βλ.
τό σχετικό λήμμα τοΰ Mario de Camillis στην Enciclopedia Cattoli
ca, 6, Città del Vaticano 1951, στ. 923-924.
5. Mai, ο.π., σ. 585-586.
6. E h r h a r d , Die griechische Patriarchal-Bibliothek von Jerusalem,
RQ 5 (1891), σ. 262-263.
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δακα, την γνωστή ώς Paracandia. Μαρτυρείται ήδη στίς
αρχές τοϋ Μου αι. σέ κατάστιχο εκκλησιών καί μονα
στηριών πού εξέδωσε ό Ζ. Τσιρπανλής καί μνημονεύ
εται τόν 16ο αι. σέ μαρτυρία τοϋ πνευματικού Θεοδού
λου Πρωτοψάλτη, πού ό Μ. Μανούσακας χρονολογεί
μεταξύ τοϋ 1517 καί τοϋ 1534, καί σέ σημείωμα τοϋ
1584 στον σιναϊτικό κώδικα 309 7 . Στην μαρτυρία τοϋ
Θεοδούλου Πρωτοψάλτη ή διατύπωση είναι μάλιστα
ανάλογη μέ τοϋ χειρογράφου μας: εκ της μονής της
κυρίας της Γεθσημανής, της εν τοις όρίοις ούσης
Χανδάκου
Κρήτης.
Οί μικρογραφίες είναι συγκεντρωμένες στά φύλλα 1
καί 3-11, τών οποίων καταλαμβάνουν ολόκληρο τό
recto. Ή διατήρηση τους είναι αρκετά καλή· παρου
σιάζουν λιγοστές μόνο απολεπίσεις.
Στό φ. Ir (Είκ. 1) εικονίζεται πάνω σέ λευκό κάμπο ενα
δέντρο μέ επτά κλαδιά, πού τό δείχνει ενα χέρι κάτω
αριστερά. 'Από κάθε κλαδί φυτρώνουν ένδεκα φύλλα
μέ πέντε εως επτά λοβούς. ' Αριστερά καί δεξιά άπό τήν
ρίζα τοϋ δέντρου είναι γραμμένη ή προτροπή ορα καί
τάς μεν άρετάς ποίει τάς δε κακίας φεύγε. Σέ κάθε
κλάδο είναι γραμμένο ενα άπό τά επτά θανάσιμα αμαρ
τήματα, σέ δέκα φύλλα —πέντε άπό κάθε πλευρά τοϋ
κλαδιοϋ— δευτερεύοντα αμαρτήματα καί στό άκρινό
φύλλο τό αντίδοτο, ή αρετή πού τά διώχνει.
Τό πρώτο κλαδί, κάτω αριστερά, συμβολίζει τόν φθό
νο. Στά πλάγια φύλλα του είναι γραμμένες οί λέξεις
έπιβονλήν, θνμόν, εχθραν, άχαριστίαν, λύπη επί ετέ
ρου εύημερίαν, χαράν επί ετέρου ζημίαν,
κατηγορίαν
ετέρου, μυκτηρισμόν, όργήν, φόνον. Στό άκρινό φύλ
λο διαβάζομε οτι ή αγάπη εξολοθρεύει
ταύτα.
Τό κλαδί πού βρίσκεται άπό πάνω επιγράφεται ή άκηδία. Στά πλάγια φύλλα είναι γραμμένες οί συνέπειες
της: μικροψυχίαν, λήθην, κατήφειαν, φόβον, άπόγνωσιν, λυποψιχίαν, δειλίαν, όκνηρίαν, άμέλιαν καί ραθυμίαν, ενώ στό άκρινό αναγράφεται ή
έγρήγορσις
θάνατοι ταύτα.

Είκ. Ì. Κωδ. Vat. gr. 2137, φ. Ir

Στό μεσαίο κλαδί της δεξιάς πλευράς συμβολίζεται ή
φιλαργιρία,
πού συνεπάγεται άρπαγήν, κλοπήν, τόκον, ψεύδος, πλεονεξίαν, άδράνιαν, έπιορκίαν, δόλον,
ίεροσυλίαν, ψευδομαρτυρίαν. Τό άκρινό φύλλο έχει
ξακρισθεΐ.
Τό τελευταίο κλαδί, κάτω δεξιά, συμβολίζει τήν οργή,
πού έχει σάν επακόλουθα τρόμον σωματικόν, βλασφιμίαν, μνησικακίαν, σκληρότητα,
σωματικήν
άλλαγήν,
αν[οι]αν, μίσος, θόρυβον καί ϋβριν. Δύο φύλλα είναι
Τό τρίτο κλαδί αριστερά είναι ή γαστριμαργία, πού εδώ κατεστραμμένα.
προκαλεί πορνίαν, πολυυπνίαν, νού σκότωσιν, άσπλαγ- Ό κορμός καί τά κλαδιά είναι καφέ μέ χρυσοκοντυχνίαν, ήδονήν, μέθην, κλοπήν, άκολασίαν, νόμου άθέ- λιές, τό έδαφος πράσινο.
τησιν, λαιμαργίαν
ή εγκράτεια, ωστόσο,
άποκτείνει Ά π ό τόν 12ο ήδη αι. διάφορες αφηρημένες έννοιες
ταύτα.
απεικονίζονται συχνά στην δυτική τέχνη μέ τήν μορ
Τό κατακόρυφο κλαδί είναι ή ύπεριφανία. Τά πλάγια φή ενός δέντρου, ανάμεσα τους καί τά επτά θανάσιμα
φύλλα του συμβολίζουν τήν εριν, παρακοήν, ύπόκρι- αμαρτήματα μέ τίς υποδιαιρέσεις τους. Κύριο άμάρτησιν, καύχησιν, κενοδοξίαν, οϊησιν, άλαζονίαν, δοκοφροσύνη, καταλαλιάν, άνθροπαρέσκειαν. Σύμφωνα μέ
7. Ζ. Τ σ ι ρ π α ν λ ή ς , «Κατάστιχο εκκλησιών καί μοναστηριών τοϋ
τό τελευταίο φύλλο, ή ταπείνωσις αφανίζει ταύτα.
κοινού» (1248-1548), 'Ιωάννινα 1985, σ. 69 αριθ. 133, 371. Μ. Μα
Στό επόμενο κλαδί διαβάζομε ή πορνία, στά φύλλα του
κτηνοβατίαν, άσέβειαν, έρωτα, αίχμαλωτισμόν,
άπό- ν ο ύ σ α κ α ς , Ή χειροτονία ιερέων της Κρήτης άπό τό Μητροπολί
τη Κορίνθου (έγγραφα τοΰ I T ' αιώνα), ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τ. Δ ' (1964γνωσιν, μαλακίαν, μοιχείαν, αίμομιξίαν,
άρρενομα1965), σ. 325, 326. V. Benesevic, Catalogus codicum manuscriptoνίαν, θηλυμανίαν καί, στό άκρινό φύλλο, ή σωφροσύ rum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in monte Sina
asservantur, I, Petropoli 1911, σ. 158.
νη άπ[ο]λεί ταύτα.
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μα από τό όποιο πηγάζουν τά άλλα —radix omnium
malorum ή mater omnium viciorum— είχε θεωρηθεί
ήδη άπό τόν 6ο αι., σύμφωνα καί μέ την Σοφία Σειράχ
(ι' 13), ή υπερηφάνεια, πού στην μικρογραφία μας κα
τέχει τό ψηλότερο κλαδί. Παραστάσεις τοΰ δέντρου μέ
τά αμαρτήματα απαντούν, κυρίως σέ μικρογραφίες, μέ
χρι τόν 15ο αι. 8 .
Τά φύλλα 1ν καί 2r είναι λευκά.

νο σέ πρώτο πρόσωπο. Στά φφ. 5r καί 7r ό μοναχός
αυτός έχει περιέργως φωτοστέφανο.
Ή πρώτη άπό τίς μικρογραφίες αυτές (φ. 4r, Είκ. 3)
εικονογραφεί τό ακόλουθο χωρίο, γραμμένο στό φ.
3 ν " : Καί ΐδού κατεπετάσθη άγγελος κυρίου εκ του
ουρανού, καί έστη επί τήν εξωτέραν πύλην του νάρθηκος· καί όταν εϊπεν ό διάκων τοΰ κυρίου δεηθώμεν, ό
άγγελος εφη· στήσατε τάς καρδίας ημών εις τον φόβον
του θεοΰ. ενώπιον γαρ αύτοϋ ϊστασθε.
Εικονίζεται τό εσωτερικό εκκλησίας, μπροστά σέ ξύ
Οί μικρογραφίες των φύλλων 3r-l Ir εικονογραφούν τό
λινο επίχρυσο τέμπλο. "Ενας διάκονος στέκεται μπρο
κείμενο πού βρίσκεται στό verso τοΰ προηγουμένου
στά στην ωραία πύλη, κρατώντας μέ τό δεξί χέρι τήν
φύλλου.
άκρη τοΰ όραρίου. Δεξιά κάθεται σέ πολυθρόνα άββάς, πού φορεί μανδύα καί έπανωκαμήλαυχο, ένώ αρι
Στό φ. 3r (Είκ. 2) εικονογραφείται ό «Λόγος περί κα
στερά στέκεται άγγελος μέ στρατιωτική αμφίεση.
ταστάσεως ιερέων», ψευδεπίγραφο έργο τοΰ Μεγάλου
"Αλλος άγγελος σέ μικρότερη κλίμακα, μέ χιτώνα καί
Βασιλείου 9 . Στό κέντρο ενός δωματίου μέ φατνωματιιμάτιο, πετά επάνω αριστερά. Σύννεφα μισοσκεπάζουν
κή οροφή κάθεται σέ πολυτελή θρόνο ό άγιος Γρηγότόν ανατολικό τοίχο τοΰ ίεροΰ, πάνω άπό τό τέμπλο.
ριος ό Θεολόγος, πού φορεί πολυσταύριο φελόνιο καί
Στην αγία τράπεζα, πού καλύπτεται μέ ένδυτή, είναι
έπιτραχήλιο όπου είναι κεντημένες σέ τοξωτά διάχωτοποθετημένα όρθιο ευαγγέλιο καί δύο κηροπήγια μέ
ρα όρθιες μορφές. Στηρίζει κλειστό βιβλίο στον αρι
αναμμένα κεριά.
στερό μηρό, ενώ υψώνει τό δεξί χέρι σέ νεΰμα λόγου,
σάν νά απευθύνεται σέ πλήθος μοναχών πού τόν περι
Στό φ. 4ν είναι γραμμένο τό ακόλουθο κείμενο: Καί
στοιχίζει αριστερά καί δεξιά. Τό κάθισμα τοΰ θρόνου
όταν έρήθη το αγαθόν το έξομολογείσθε
τω Κυρίφ
είναι ξύλινο, μέ φύλλα άκανθας στίς γωνίες καί στυλίάπεκρίθη ό άγγελος καί εϊπεν τοις παρεστώσιν. άγασκους στό μέτωπο, καί άπό πάνω υψώνεται μαρμάρινο
θύνθητε πάντες καί στηρίχθητε
εις τον φόβον τοΰ θε
κουβούκλιο μέ όξύληκτους πεσσίσκους. Τό μαξιλάρι
οΰ, καί εις τήν λειτουργίαν
αύτοΰ. καί όταν εΐπον ό
απολήγει σέ φοΰντες. Μπροστά στον θρόνο είναι το
κύριος έβασίλευσεν
ό άγγελος εφη καί νΰν βασιλεύει
ποθετημένο μαρμάρινο υποπόδιο μέ δύο βαθμίδες. Τό
εν ήμΐν. εύφραίνεσθε καί άγαλλιάσθε χριστιανών το
δάπεδο μπροστά στον θρόνο είναι μαρμάρινο. Στους
γένος· οτι Χριστός βασιλεύει εις τους απέραντους αι
τοίχους κρέμονται εικόνες τοΰ Χριστού Παντοκράτοώνας, ουκ έτι ό διάβολος τον άνθρωπον
πολεμήσαι
ρος καί τής Παναγίας άριστεροκρατούσας σέ προτο
δύναται, καταποθείς παντελώς, καί όταν πάλιν ειπον
μή, μπροστά στίς όποιες ανάβουν δύο καντήλια, πού ή
δεΰτε άγαλλιασώμεθα
τω κυρίφ.
σκιά τους προβάλλει έντονα στον τοίχο.
Στην απέναντι σελίδα παριστάνεται ή Μικρά Είσοδος
Παραστάσεις κληρικών ή καί λαϊκών, πού πλαισιώ
(Είκ. 4). "Ενας λευκογένειος πρεσβύτερος προχωρεί
νουν ένθρονη μορφή πού διδάσκει, είναι αρκετά κοι
κρατώντας υψωμένο τό ευαγγέλιο. Προηγείται ένας
νές· ό Γαλάβαρης τίς ονομάζει ιερατικές σκηνές διδα αναγνώστης πού κρατεί λαμπάδα καί έπεται ένας ύποσκαλίας (hieratic teaching scenes) 10 . Τό περίεργο στην
διάκονος μέ λαμπάδα καί θυμιατήριο 1 2 . Μπροστά τους
περίπτωση μας είναι οτι παριστάνεται ό άγιος Γρηγόένας άγγελος βαδίζει μέ τά χέρια καλυμμένα προς τόν
ριος ό Θεολόγος —όπως δηλώνουν ή προσγεγραμμένη
άσκεπη μοναχό πού στέκεται δεξιά, κρατώντας πατε
επιγραφή άλλα καί τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστι
ρίτσα. Στην ωραία πύλη στέκεται μετέωρος ένας ιε
κ ά — καί όχι ό άγιος Βασίλειος, υποτιθέμενος συγ
ρέας, γυρισμένος πλάγια άλλα μέ τό κεφάλι στραμμέ
γραφέας τοΰ κειμένου πού εικονογραφείται. Δέν βρί νο προς τό ιερό* κρατεί κλειστό ευαγγέλιο. Δίπλα του
σκω καμιά ικανοποιητική εξήγηση γι'αυτή τήν ανω στέκεται, επίσης μετέωρος, ένας άγγελος. Ψηλά έπιμαλία.
φαίνεται μέσα σέ ρόδινα καί σταχτιά σύννεφα ό στηθαΐος Χριστός, πού ευλογεί μέ τά δύο χέρια.
Οί υπόλοιπες μικρογραφίες (Είκ. 3-10) είκονογραφοΰν
ένα άγνωστο, οσο μπόρεσα νά εξακριβώσω, όραμα, ' Η επόμενη μικρογραφία αναφέρεται στό χωρίο τοΰ φ.
5ν: Καί ώς ήλθεν επί τής καθέδρας, εφη Μιχαήλ ό
σχετικό μέ τήν Θεία Λειτουργία, γραμμένο στό verso
άρχων. Σοφία, καί ό Γαβριήλ πρόσχωμεν. καί ό δεσπό
τών φύλλων 3 έως 10. Καί οί οκτώ σκηνές εκτυλίσσον
της, ειρήνη πάσι. εύλογήσας τω σταυρικω δπλω τά
ται στό εσωτερικό εκκλησίας —πέντε μπροστά στό
σύμπαντα, καί ούτως ό ιερεύς ειρηνεύει έν τη εκκλη
τέμπλο καί τρεις μέσα στό ' Ιερό Βήμα, μπροστά στην
σία. Έπιφωνοΰντος
δέ τοΰ αγγέλου καί λέγοντος
Έν
αγία τράπεζα. Σέ όλες τίς μικρογραφίες εικονίζεται
ειρήνη στήκετε πάντες μετά φόβου καί τρόμου ίνα μή
δεξιά ένας λευκογένειος μοναχός, προφανώς ò συγ
τις τήν κεφαλήν αύτοΰ κλίνει προς τό συντυχεϊν
τίνα.
γραφέας τοΰ οράματος, μέρος τοΰ οποίου είναι γραμμέ
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καί ώς ήλθεν το προκείμενον ψάλλει ό Δανΐδ. καί τοΰ
αποστόλου
άναγινωσκομένου·
ό Παύλος
διδάσκει,
αδελφοί μου άκούετε. καί ώς ήλθεν το αλληλούια, βοά
ό Δαβίδ καί λέγει, ό Θεός εμφανώς ήξει. Ό Θεός
ημών καί ου παρασιωπήσεται.
καί τα έξης.
Οί αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, πού αναφέρει τό
κείμενο, ντυμένοι στρατιωτική στολή, στέκονται αρι
στερά καί δεξιά από έναν ύποδιάκονο πού διαβάζει τόν
απόστολο (Είκ. 5). Δεξιά κάθεται ό άββας. Μπροστά
στην αγία τράπεζα δέεται ένας πρεσβύτερος. Πάνω της
καίνε δύο κεριά, ενώ άπό πάνω κρέμεται ενα καντήλι.
Ψηλά έπιφαίνονται ό Χριστός, πού ευλογεί μέ τά δύο
χέρια, καί ό Δαβίδ, πού κρατεί άρπα· καί οί δύο εικονί
ζονται σέ προτομή.
Στό verso τοΰ φ. 6 είναι γραμμένο τό έξης κείμενο: Καί
ώς ήλθεν το αγιον εύαγγέλιον
ήκουον τοΰ
αγγέλου
είπόντος· έρχεται ό υιός τοΰ θεοΰ μελιζόμενος καί τοις
πιστοϊς διαδιδόμενος. οϊδα τοίνυν την στέγην της εκ
κλησίας άνεωγμένην καί τον ούρανόν φαινόμενον. καί
έκαστος λόγος τοΰ αγίου ευαγγελίου ώς πΰρ έγένετο.
καί εφθανεν μέχρι τοΰ ούρανοΰ. καί οτε είπεν ό διά
κων όσοι κατηχούμενοι
προέλθετε· είδα άνθρωπον
έστώτα μέλανα εις τάς αγίας πύλας της
εκκλησίας,
έχοντα αύτοΰ τεθολωμένην τήν θεωρίαν καί τρίζων
τους οδόντας αύτοΰ επί τους έστώτας εις τήν άγίαν τοΰ
θεοΰ έκκλησίαν όπως έκβάλλη ενα εκαστον άπ 'αυτής,
καί οτε είπεν ό διάκων μή τις τών κατοιχουμένων είδον
τον αγγελον κυρίου πώς συνεπετάσθη
ταϊς
πτέρυξιν
αύτοΰ καί ήρεν αυτόν εις τό εξώτερον πΰρ λέγων αύτω.
τί σύ ϊσταται ώδε μή έχων ένδυμα γάμου' τουτέστιν, μή
έχων έξουσίαν.
' Η αντίστοιχη σκηνή (φ. 7r, Είκ. 6) διαδραματίζεται
μέσα στό ' Ιερό Βήμα, οπού ένας πρεσβύτερος δέεται
μπροστά στην αγία τράπεζα, άπό τήν οποία ανεβαίνει
ούρανομήκης κόκκινη φλόγα. Δεξιότερα στέκονται
ένας διάκονος καί ένας άββάς μέ φωτοστέφανο, πού
τείνει τά χέρια σέ σχήμα ομιλίας. ' Ο άββάς στέκεται
μπροστά σέ θρόνο μέ κουβούκλιο. 'Αριστερά, μπρο
στά σέ μιά θύρα μέ αέτωμα, 'ένας κερασφόρος πτερω
τός διάβολος μέ μακριά ουρά καί ένας άγγελος μέ
στρατιωτική στολή χειρονομούν ζωηρά. Χαμηλότερα
ό διάβολος απομακρύνεται, ενώ τόν περιβάλλει τό πυρ
τό εξώτερον. Πάνω άπό τήν αγία τράπεζα υψώνεται
μαρμάρινο κουβούκλιο. Μαρμάρινο είναι καί τό δάπε
δο —τό ίδιο καί στίς επόμενες δύο παραστάσεις, πού
διαδραματίζονται επίσης μέσα στό ίερό—, καθώς καί
τό βάθρο μπροστά στην αγία τράπεζα. Δεξιά ανοίγεται
τοξωτό παράθυρο. Ό ουρανός πού, σύμφωνα μέ τό
κείμενο, φαίνεται άπό τήν στέγη της εκκλησίας, απο
δίδεται μέ τμήμα κύκλου, άπό οπού εκπέμπονται ακτί
νες, καί μέ σύννεφα.
' Η επόμενη μικρογραφία (φ. 8r, Είκ. 7) αναφέρεται στό
ακόλουθο χωρίο, γραμμένο στό φ. 7ν: Καί εξελθόντος

τοΰ ιερέως καί τοΰ διακόνου διαβιβάσαι τά άγια
ήκουον τοΰ αγγέλου είπόντος. πάτερ άγιε έξαπόστειλον τους μυσταγωγούς σου αγγέλους εις τό
λειτουργήσαι τάς θείας δυνάμεις σου· καί ευθέως είδον δύο αγγέ
λους εκ τοΰ ούρανοΰ κατερχόμενους,
καί
συνεπετάσθησαν ταϊς πτέρυξιν αυτών βαστάσαντες δε τον ιερέα
μετά τών αγιασμάτων καί άχραντων μυστηρίων
είσήγαγον εντός τοΰ θυσιαστηρίου λέγοντες αύτώ' βλέπε
πώς ίερουργεϊς παρισταμένων καί
συλλειτουργούντων
σοι τών θείων δυνάμεων, καί οτε είπεν ό διάκων στώμεν καλώς· στώμεν μετά φόβου, ήκουσα τοΰ αγγέλου
λέγοντος τοϊς παρισταμένοις· πάντες μετά φόβου στήκετε· φοβερά γαρ τά παρόντα
μυστήρια.
Καί ή σκηνή αυτή διαδραματίζεται μέσα στό Ί ε ρ ό
Βήμα, όπου ένας άγγελος μέ θώρακα καί ξίφος απευθύ
νεται στον ιερέα πού δέεται μπροστά στην άγια τράπε
ζα. Δύο άγγελοι, ντυμένοι χιτώνα καί ιμάτιο καί μέ τά
χέρια καλυμμένα, κατεβαίνουν άπό σύννεφο οπού έπιφαίνεται ό Θεός Πατήρ, στηθαΐος, πού ευλογεί καί
κρατεί σταυροφόρο σφαίρα. Χρυσές ακτίνες εκπέμπον
ται άπό τόν άγγελο επάνω αριστερά καί άπό αυτόν

8. F. Saxl, A Spiritual Encyclopedia of the Later Middle Ages,
JWarb V (1942), σ. 107-115. Α. K a t z e n e l l e n b o g e n , Allegories of
the Virtues and Vices in Medieval Art 2 , New York 1964, σ. 63-67. M.
B e r n a r d s , Speculum Virginum 2 , Köln 1982, σ. 82-85. LChrl 1, στ.
266-267 (J. Flemming)· 3, στ. 22-23 (M. Evans).
9. Κριτική έκδοση του δημοσίευσε ό Περικλής 'Ιωάννου, πού εξη
γεί καί τους λόγους γιά τους οποίους τό κείμενο αυτό δέν μπορεί νά
οφείλεται στον μεγάλο καππαδόκη ιεράρχη: Ρ.-Ρ. J o a n n o u , Disci
pline générale antique (IVe-IXe s.). II. Les canons des Pères Grecs,
Grottaferrata 1963, σ. 89-90 (σχολιασμός), 187-191 (κριτική έκδο
ση). Τό κείμενο, δπως παραδίδεται στον κώδικα μας, δημοσιεύθηκε
άπό τόν A n g e l o M a i (ο.π., σ. 584) καί άναδημοσιεύθηκε άπό τόν
M i g n e ( P G , 31, 1685-1688).
10. G. G a l a v a r i s , The Illustrations of the Liturgical Homilies of
Gregory Nazianzenus, Princeton 1969, σ. 27-37.
11. Τά είκονογραφούμενα χωρία έχουν ήδη δημοσιευθεί άπό τόν
Mai, ο.π., σ. 587-592, τά ξαναδημοσιεύομε όμως γιά νά διευκολύνομε τόν αναγνώστη. "Οπως καί στά κείμενα τοΰ φ. Ir, δέν άναλύομε τίς συντομογραφίες.
12. Οί κληρικοί μέ στιχάριο καί ορά pio πού εικονίζονται στά φφ.
4-10 χαρακτηρίζονται άπό τόν Mai, καί μερικές φορές καί άπό τό
κείμενο πού είναι γραμμένο απέναντι άπό τίς αντίστοιχες μικρο
γραφίες, ώς διάκονοι. Σέ πολλές, ωστόσο, περιπτώσεις, διστάζω νά
δεχθώ δτι πρόκειται γιά διακόνους καί προτιμώ νά τους χαρακτηρί
σω ώς ύποδιακόνους. Θεωρώ λ.χ. τήν μορφή τοΰ φ. 5r ώς ύποδιάκο
νο, δεδομένου οτι στην Μικρά Είσοδο ό διάκονος προηγείται τοΰ
ιερέως καί κρατεί αυτός τό ευαγγέλιο. Στό φ. 6r επίσης, ό κληρικός
αυτός διαβάζει τόν απόστολο, πράγμα πού δέν κάνει ό διάκονος. Στό
φ. 8r, δπου εικονίζεται ή Μεγάλη Είσοδος, ό διάκονος, καί όχι ό
ιερεύς, θά έπρεπε νά κρατεί τό δισκάριο. "Ισως οί παρεκκλίσεις
αυτές νά οφείλονται στην μή εξοικείωση τοΰ ζωγράφου μέ τήν λει
τουργική πρακτική. "Οσον άφορα τό γεγονός δτι οί μορφές αυτές
είναι αγένειες, θά έπρεπε νά εξετασθεί μήπως οί διάκονοι δέν έτρε
φαν αναγκαστικά γενειάδα στην ένετοκρατούμενη Κρήτη.
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Είκ. 5. Κωδ. Vat. gr. 2137, φ. 6r
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Ι
Είκ. 6. Κωδ. Vat. gr. 2137, φ. 7r
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Είκ. 7. Κωδ. Vat. gr. 2137, φ. 8r
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Είκ. 8. Κωδ. Vat. gr. 2137, φ. 9r
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

πού μιλά στον ιερέα. 'Αριστερά δύο άγγελοι με χιτώ
να καί μανδύα κρατούν ψηλά έναν πρεσβύτερο, πού
έχει τους ώμους σκεπασμένους μέ τόν αέρα καί βαστά
μέ τό ένα χέρι τό καλυμμένο άγιο ποτήριο, ενώ μέ τό
άλλο υψώνει τό δισκάριο μέ τό δισκοκάλυμμα, όπως
ορίζουν οί παλαιές διατάξεις, π.χ. του Φιλόθεου Κόκ
κινου* μπροστά τους στέκεται ένας ύποδιάκονος μέ
αναμμένη λαμπάδα. Στό άκρο δεξιά παρακολουθεί τά
συμβαίνοντα ό συνήθης άββάς. Πάνω στην αγία τρά
πεζα, πού καλύπτεται μέ μαρμάρινο κουβούκλιο άπό
οπού κρέμεται καντήλι, είναι τοποθετημένα άγιο ποτή
ριο, δισκάριο μέ αστερίσκο, δύο κεριά σέ κηροπήγια
μέ τρία πόδια καί δύο όρθια κλειστά βιβλία. Δίλοβο
παράθυρο ανοίγεται στην κόγχη του ίεροϋ. 'Αριστερά
ανοίγεται μιά θύρα μέ οξυκόρυφο τόξο.
' Η αντίληψη οτι ό ιερέας δέν πατεί στό έδαφος, όταν
μεταφέρει τά Τίμια Δώρα κατά τήν Μεγάλη Είσοδο,
αποτελεί κοινό τόπο σέ διάφορα σχετικά οράματα. ' Ο
συγγραφέας του κειμένου πού εικονογραφείται έδώ
προχωρεί ακόμη περισσότερο καί θεωρεί οτι τόν ση
κώνουν δύο άγγελοι.
' Η μικρογραφία τοϋ φ. 9Γ (Είκ. 8) αναφέρεται στό επό
μενο χωρίο: Καί δτε είπεν ό ιερεύς· τόν έπινίκιον
ϋμνον αδοντα· είδον τήν στέγην της εκκλησίας
άνεωγμένην καί μετά της φοβέρας φλογός πάλιν εϊδον
πλήθος αγγέλων καί έξαπτερύγων
κατερχόμενα
καί
μετ 'αυτών εϊδον πρόσωπα ενάρετα ä ουκ εστί δυνατόν
διηγήσασθαι τό κάλλος αυτών, ήν γαρ τό φέγγος αυ
τών ώς φλόξ πυρός· καί οίμέν άγγελοι καί αρχάγγελοι
έπετάσθησαν
ταϊς πτέρυξιν αυτών κύκλω του θυσια
στηρίου- τά δέ έξαπτέρυγα κύκλω τής αγίας τραπέζης·
καί παιδίον ώράθη μέσον αυτών δορυφορούμενον ώς
πυρ φλέγων, καί πυρός φλόγα επεσεν έπί τόν ιερέα καί
έγένετο ό ιερεύς φλόγα πυρός άπό τής κορυφής έως
των ονύχων αύτοϋ.
Μπροστά στην αγία τράπεζα, δπου είναι αναμμένα δύο
κεριά, δέεται ένας πρεσβύτερος, ένώ ένας διάκονος
στέκεται αριστερά, κρατώντας ανοικτό βιβλίο. Φλό
γες περιτυλίγουν τόν ιερέα, ένώ άλλη φλόγα ανεβαίνει
άπό τήν αγία τράπεζα. Μπροστά στό μαρμάρινο κου
βούκλιο, μέσα σέ τριπλή κυκλική γκρίζα δόξα, εικονί
ζεται γυμνό τό «παιδίον», πού προβάλλεται σέ φλόγες
πού σχηματίζουν έλλειψη καί περιβάλλεται άπό επτά
έξαπτέρυγα καί δεκαέξι κεφαλάκια αγγέλων. "Εξι άγ
γελοι πετούν σεβίζοντες πάνω σέ σύννεφα, αριστερά
καί δεξιά άπό τό κουβούκλιο. Κάτω δεξιά ό άββάς
παρακολουθεί μέ απορία τά συμβαίνοντα.
' Ακολουθεί στό φ. 9ν τό έξης κείμενο: Καί ώς ήλθεν τό
μακάριον καί άγιον πάτερ ημών ό έν τοις ούρανοϊς
ήκουσα αγγέλου είπόντος προς τους έστώτας. πατέρες
καί αδελφοί, αγαθοί καί πιστοί, ει τις έξ υμών κατά
τίνος έχει ή μετά γυναικός έθλίβη έν τω σαββάτω ή
ίδιον èv όράματι ουκ εστίν άξιος του άχραντου σώμα
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τος τοϋ κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού, καί δτε είπεν ό
ιερεύς τά άγια τοις άγίοις· τότε είδον τά πρόσωπα
εκείνα ώς ίερεΐα γενόμενα καί τους αγγέλους
κατέχον
τας μαχαίρας καί κατασφάζοντας
τόν παϊδα καί έκχέοντας τό αίμα αύτοϋ έν τω άγίω ποτηρίφ· τό δέ σώμα
κατακόψαντες έπέθηκαν επάνω τοϋ άρτου, καί έγένετο
ό άρτος σώμα καί ό οίνος αίμα τοϋ κυρίου ημών 'Ιη
σού Χριστού, καί συνελθόντες πάντες οί παριστάμενοι
μετελάμβανον
οί δέ τό αμήν μη λέγοντες ανάξιοι είσιν τοϋ υίοΰ τοϋ Θεού.
Στό απέναντι φύλλο εικονίζεται ένας πρεσβύτερος πού
στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη, ένώ μεταλαμβά
νει μοναχούς πού συνωθούνται αριστερά (Είκ. 9).
Μπροστά στον ιερέα σκύβουν δύο παιδιά πού κρατούν
λαμπάδες, ένώ δεξιά στέκονται σκυφτοί, μέ τά χέρια
προτεταμένα, ένας διάκονος μέ τό όράριο σταυρωμένο
καί, άσκεπης, ό άββάς πού εικονίζεται πάντα στην θέ
ση αυτή. Τρεις ακτίνες προβάλλουν άπό νεφέλη πού
καλύπτει τό επάνω μέρος του τέμπλου.
Τό τέλος του οράματος, στό φ. ΙΟν, έχει ώς έξης: Καί
δτε είπεν ό διάκων, έν ειρήνη προέλθωμεν
είδον δτε,
τάς θείας δυνάμεις δοξαζούσας τό παιδίον καί έν τω
ούρανώ ύψουμένας· καί τάς τής εκκλησίας
άπαρχάς
συν τω κυρίω εις τόν ούρανόν άνερχομένας. καί ταύτα
άκούσαντες οί άγιοι πατέρες καί κατανυγέντες,
έδω
καν δόξαν τω θεώ εις τους αιώνας, αμήν.
Στην αντίστοιχη μικρογραφία (φ. llr, Είκ. 10) ένας
πρεσβύτερος δίνει αντίδωρο σέ δύο μοναχούς άπό δί
σκο πού κρατεί ενα παιδάκι. Δεξιά περιμένουν ό άββας
καί άλλος ένας μοναχός. Ψηλά, σέ σύννεφο άπό οπού
προβάλλουν κεφαλάκια άπό putti, δύο άγγελοι μέ σκε
πασμένα τά χέρια πλαισιώνουν τό ημίγυμνο παιδίον,
πού ευλογεί μέ τά δύο χέρια. Καντήλι κρέμεται πάνω
άπό τήν αγία τράπεζα, δπου είναι τοποθετημένα δύο
κηροπήγια καί όρθιο κλειστό βιβλίο.
Οί μικρογραφίες τών φφ. 4-11 άλλοτε αποδίδουν μέ
αρκετή ακρίβεια τό χωρίο τού οράματος πού εικονο
γραφούν, όπως στά φύλλα 7r καί 8r, άλλοτε μέρος του,
δπως στό φ. lOr —δπου δέν εικονίζονται ό άγγελος
πού μιλά στους πιστούς καί οί άγγελοι πού κατακόπτουν τόν παΐδα καί χύνουν τό αίμα του, παριστάνεται
δμως ή μετάληψη πού αναφέρεται στό τέλος του χω
ρίου— ή στό φ. 1 1Γ —δπου φαίνονται οί θείες δυνάμεις
πού υψώνονται στον ουρανό μαζί μέ τό παιδίον, εικο
νίζεται δμως καί διανομή αντίδωρου, πού δέν μνημο
νεύεται στό κείμενο—, καί άλλοτε δέν ανταποκρίνον
ται στό απέναντι τους χωρίο, όπως στό φ. 5Γ. Σέ δύο
άπό τίς σκηνές (Είκ. 6-7) ό ζωγράφος ηθελημένα δέν
απέδωσε σωστά τόν χώρο, γιά νά περιλάβει δλα τά
επεισόδια τού κειμένου στην παράσταση: Στό φ. 7Γ,
προκειμένου νά περιλάβει τήν πύλη τής εκκλησίας
δπου στέκεται ό διάβολος, ό μικρογράφος τήν τοποθέ-
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τησε στό ' Ιερό Βήμα, ενώ στην επόμενη εικόνα ζωγρά
φισε δίπλα στην αγία τράπεζα την θύρα του τέμπλου,
άπό οπού οί άγγελοι εισάγουν τόν ιερέα στό 'Ιερό
Βήμα.
Οί πέντε παραστάσεις τέμπλου παρουσιάζουν ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον, δεδομένου οτι ελάχιστα ξυλόγλυπτα
κρητικά τέμπλα του 15ου-16ου αι. έχουν σωθεί καί οτι
σπανίζουν καί οί γραπτές απεικονίσεις τους 1 3 . Τά κά
θετα καί οριζόντια δοκάρια φέρουν επίχρυσο ανάγλυ
φο διάκοσμο φύλλων ή , σπανιότερα, πλοχμοΰ (φφ. 6Γ,
1 Ir), ώων (φ. 1 Ir) ή κυματίων (ωραία πύλη, φ. 5Γ). Σέ
μία περίπτωση (φ. 5r) στίς παραστάδες τής ωραίας πύ
λης είναι σκαλισμένα πλαίσια, οπού προφανώς ήταν
ζωγραφισμένες εικόνες γιά νά ασπάζονται οί πιστοί,
όπως συμβαίνει καί σέ άλλα τέμπλα τής εποχής 1 4 . Ό
διάκοσμος τών θωρακίων είναι γραπτός. Πάνω σέ γα
λάζιο βάθος είναι ζωγραφισμένοι μέ καστανό χρώμα
άνθεμωτοί βλαστοί, φανταστικά πουλιά καί, στό κέν
τρο, ενα μεγάλο άνθος μέ τέσσερα πέταλα 1 5 . Σέ τρία
τέμπλα τά θωράκια έχουν επιπλέον γραπτό πλαίσιο
πού κοσμείται μέ έλικόφυλλα καί μέ μεγάλα άνθη στίς
γωνίες. Οί πύλες είναι τοξωτές καί σειρά ανάγλυφων
τοξυλλίων εξέχει στην παρυφή του τόξου 1 6 - φυτικός
διάκοσμος καλύπτει τις δύο τριγωνικές επιφάνειες πά
νω άπό τό τόξο. Τό έπιστύλιο, ανάγλυφο καί επίχρυσο
κι αυτό, διακρίνεται σέ τρεις μόνο μικρογραφίες (φφ.
4r-6r). Κοσμείται μέ ζώνη άπό αντιθετικά φύλλα άκαν
θας μέ σταυρό σέ μετάλλιο πάνω άπό την ωραία πύλη.
Σέ δύο περιπτώσεις υπάρχει καί δεύτερη ζώνη μέ τό
γνωστό θέμα τών ανάγλυφων αχιβάδων 1 7 . Ταινία μέ
ανάγλυφο σχοινί επιστέφει τό έπιστύλιο, ενώ άπό πά
νω υψώνονται ό 'Εσταυρωμένος καί τά λυπηρά, πού
πλαισιώνονται άπό γοτθίζοντα φυτικά κοσμήματα.
Στά τρίλοβα άκρα τοΰ σταυρού είναι ζωγραφισμένες
τρεις μορφές σέ προτομή: ή Παναγία καί ό άγιος 'Ιω
άννης ό Θεολόγος στην οριζόντια κεραία καί αγένειος
άγιος στην κάθετη. Σέ μιά περίπτωση (φ. 5Γ) αναμμένα
κεριά είναι στερεωμένα στό επάνω μέρος του τέμ
πλου 1 8 .
Οί δεσποτικές εικόνες παραλλάσσουν. Δεξιά εικονίζε
ται ό Χριστός Παντοκράτωρ ενθρονος (φφ. 4r, 5r, 6r) ή
στηθαΐος (φ. 1 Ir) ή Μέγας Ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς στηθαίος (φ.
10Γ). Στίς παραστάσεις οπού είναι ενθρονος, εικονίζε
ται στην ίδια εικόνα (φ. 4Γ) ή σέ διπλανή (φφ. 5Γ, 6Γ)
καί ένας όρθιος άγιος: στό φ. 4Γ ό ευαγγελιστής Λου
κάς —όπως δηλώνει ή επιγραφή Ο ΑΓ(ΙΟΟ)
ΛΟΥKAC—, πού κρατεί κλειστό βιβλίο, αγένειος στρατιω
τικός άγιος στό φ. 5Γ καί ό Πρόδρομος μέ μηλωτή καί
ιμάτιο, χωρίς φτερά, στό φ. 6r. Οί παραστάσεις τής
Παναγίας παρουσιάζουν μικρότερη ποικιλία. Στά φφ.
4-6 εικονίζεται ενθρονη άριστεροκρατούσα, στον ίδιο
πάντα τύπο - στά φφ. lOr καί 1 Ir στον τύπο τής ' Οδηγή
τριας. Στό φ. 5Γ υπάρχει δίπλα της εικόνα ερημίτη μέ

λευκή γενειάδα πού πέφτει μέχρι τό έδαφος, ντυμένου
μόνο μέ περίζωμα άπό φύλλα, ό όποιος υψώνει τά χέ
ρια μπροστά στό στήθος —πιθανότατα του αγίου
'Ονούφριου— καί στό φ. 6Γ εικόνα μέ άγιο μοναχό,
'ίσως τόν 'Αντώνιο. Πάνω άπό τήν ωραία πύλη είναι
τοποθετημένη μακρόστενη εικόνα τής Φιλοξενίας του
'Αβραάμ —πού περιορίζεται στους τρεις αγγέλους
καθισμένους γύρω άπό ενα τραπέζι— (φ. 5Γ), ή του
' Επιταφίου Θρήνου (φ. 4r), ή του Χριστού νεκρού (φφ.
6r, lOr). Ό κάμπος τών εικόνων είναι χρυσός, εκτός
άπό τόν 'Επιτάφιο Θρήνο, όπου είναι γαλάζιος. Οί
δεσποτικές εικόνες τών φφ. 4 καί 10 είναι σκαφιδωτές.
Διερωτάται κανείς γιατί λείπουν άπό τά έπιστύλια οί
σειρές τών εικόνων μέ τό δωδεκάορτο καί τό Τρίμορφο ή τήν Μεγάλη Δέηση. "Αν καί τά εικονιζόμενα
τέμπλα δέν φαίνεται νά αποδίδουν συγκεκριμένα εικο
νοστάσια τής εποχής, οί μικρογραφίες είναι λεπτομε
ρειακές καί ακριβείς καί ή παράλειψη δέν πρέπει νά
οφείλεται στην αποφυγή απεικονίσεως παραστάσεων
σέ πολύ μικρή κλίμακα, πού θά ήταν δύσκολο ν ' απο
δοθούν στην περίπτωση αυτή ό ζωγράφος δέν θά εικο
νίζε τόν σταυρό μέ τά λυπηρά στό φ. 4r. ' Ο μικρογράφος μας ζωγραφίζει τέμπλα πού δέν είχαν δωδεκάορτο
καί αποστολικά, όπως αυτά πού έχουν σωθεί στην Πά
τμο, στά παρεκκλήσια τής Παναγίας καί τού ' Οσίου
Χριστοδούλου, στον "Αγιο Γεώργιο τών Ά π ο ρ θ ι α νών, στον Χριστό τής Δημαρχίας καί άλλου 1 9 . "Ας

13. Γιά τά ξυλόγλυπτα κρητικά τέμπλα τής ενετοκρατίας βλ. Μ.
C h a t z i d a k i s , RbK III, στ. 349-351 (λ. Ikonostas)· G. G e r o l a ,
Monumenti veneti nell' isola di Creta, 2, Venezia 1908, σ. 348-354· Κ.
Φ α τ ο ύ ρ ο υ , Πατμιακή αρχιτεκτονική. Ή εκκλησία τών 'Αγίων
'Αποστόλων ως δείγμα χαρακτηριστικής πατμιακής τεχνοτροπίας,
'Αθήναι 1962, σ. 31-36· Μ. Κ α ζ α ν ά κ η , 'Εκκλησιαστική ξυλογλυ
πτική στό Χάνδακα τό 17ο αιώνα, Θησαυρίσματα 11 (1974), σ. 252283" Ε. Τ σ α π ρ α λ ή ς , Ξυλόγλυπτα τέμπλα 'Ηπείρου 17ου - α' ήμίσεος 18ου αι., 'Αθήναι 1980, σ. 17-40. Γραπτές απεικονίσεις κρητι
κών τέμπλων υπάρχουν σέ εικόνα μέ παράσταση κηρύγματος στό
Σεράγεβο, πού έχω αποδώσει στον Γεώργιο Κλόντζα ( Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 383-397) καί σέ εικόνα τοΰ αγίου Μηνά στην Βενε
τία, μέ τήν υπογραφή τοΰ 'Εμμανουήλ Λαμπάρδου (Μ. C h a t z i d a 
kis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la Collection de l'Institut, Venise 1962 (εφεξής Chatzidakis, Icônes), πίν. 43).
14. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , δ.π., σ. 385 καί σημ. 5.
15.' Ανάλογο διάκοσμο φέρουν τά θωράκια στην εικόνα τοΰ Σεράγε
βου (ο.π., σ. 385-386, είκ. 1, 2, 6).
16. "Ομοια διαμόρφωση άπαντα π.χ. σέ ορισμένα τέμπλα τής Κρή
της ( G e r o l a , δ.π., είκ. 389, 390) καί τής Πάτμου ( Φ α τ ο ύ ρ ο υ , ο.π.,
πίν. 15, 17, 18).
17. Πρβλ. ο.π., πίν. 13, 15-21, καί G e r o l a , δ.π., είκ. 389, 390, πίν. 3.
18. Τό ίδιο συμβαίνει στό τέμπλο πού εικονίζεται στην εικόνα τοΰ
'Εμμανουήλ Λαμπάρδου ( C h a t z i d a k i s , Icônes, δ.π.).
19. Φ α τ ο ύ ρ ο υ , δ.π., πίν. 11-21. Ά π ό τά τέμπλα πού εξετάζει ή κ.
Φατούρου, μόνο ενα έχει δωδεκάορτο (πίν. 15β). Δέν έχει είκόνες
στό έπιστύλιο του τό αρχαιότερο άπό τά λιγοστά κρητικά τέμπλα
πού δημοσιεύει ό G. G e r o l a (δ.π., σ. 348-349, είκ. 389).
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σημειωθεί οτι στά έπιστύλια των πατμιακών αυτών τέμ
πλων απαντούν καί τά τρία διακοσμητικά θέματα πού
συναντήσαμε στίς μικρογραφίες μας, άλλα καί άλλα,
πού διατάσσονται σέ τέσσερις τουλάχιστον ζώνες.
Στην κατώτερη ζώνη, πού κοσμείται συνήθως μέ κληματίδα ή έλικόφυλλα καί πουλιά, υπάρχει κατά κανό
να πάνω άπό τήν ωραία πύλη ό σταυρός σέ κύκλο, πού
συναντήσαμε στον Βατικανό κώδικα στην ζώνη μέ τά
φύλλα άκανθας 2 0 . Πάνω άπό τίς πύλες πολλών πα
τμιακών τέμπλων σώζονται κατά χώραν μακρόστενες
εικόνες, ανάλογες μέ αυτές πού εικονίζονται στίς μι
κρογραφίες πού εξετάζομε. Καί τά τρία θέματα πού
συναντήσαμε απαντούν στην Πάτμο: ή Φιλοξενία του
'Αβραάμ 2 1 , ό 'Επιτάφιος Θρήνος 2 2 καί ό Χριστός νε
κρός 2 3 .
'Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά άμφια τών κληρι
κών. Τά φελόνια άλλοτε είναι μονόχρωμα καί άλλοτε
(φφ. 5r, lOr) φέρουν φυτικό διάκοσμο - στους ώμους
είναι ραμμένος ένας ή τέσσερις (φ. 8r) σταυροί. Στά
έπιτραχήλια είναι κεντημένοι άλλοτε όρθιοι άγιοι
(φφ. 3r, lOr) καί άλλοτε έλικόφυλλα (φφ. 8Γ, 1 Ir). Τά
στιχάρια τών διακόνων είναι μονόχρωμα* στά όράρια,
πού είναι πάντα κόκκινα καί απολήγουν σέ θυσάνους,
είναι κεντημένη τρεις φορές ή λέξη AriOC. "Ολοι οί
κληρικοί έχουν μακριά μαλλιά, πού πέφτουν στους
ώμους, καί παπαλήθρα.
Ή πτυχολογία είναι συνήθως «κοπτική»· σπανιότερα
είναι μαλακή, ρέουσα, όπως σέ μερικά φελόνια. Στά
πρόσωπα καί τά χέρια τό ρόδινο ανοικτό σάρκωμα
απλώνεται πάνω σέ φαιοκάστανο ανοικτό προπλασμό.
Λίγες λευκές ψιμμυθιές τονίζουν τά χαρακτηριστικά.
Τά χρώματα είναι ευφρόσυνα, ζωηρά. Κυριαρχούν τό
κιννάβαρι καί άλλες αποχρώσεις τοΰ κόκκινου, άλλ'
απαντούν συχνά καί καστανοί, γαλάζιοι καί φαιοί τό
νοι. Λιγότερο συχνά απαντούν τό ώχροκίτρινο καί τό
πράσινο.
Τό σχέδιο είναι αρκετά ελεύθερο καί, παρά τήν σχετι
κά μικρή κλίμακα, τό τέμπλο, τά ενδύματα καί τά διά
φορα αντικείμενα έχουν αποδοθεί μέ λεπτολόγο ακρί
βεια. 'Υπάρχουν ωστόσο καί ατέλειες. Στό φ. 4Γ ή
αγία τράπεζα φαίνεται σάν νά κλείνει τήν ωραία πύλη·
καί οί τέσσερις κίονες του κουβουκλίου της αγίας τρα
πέζης στηρίζονται στην μπροστινή πλευρά της (φφ.
7r, 8Γ· στό φ. 9Γ αντιθέτως είναι σωστά σχεδιασμένοι
στίς τέσσερις γωνίες)· ό πρεσβύτερος καί ό άγγελος
πού στέκονται στην ωραία πύλη στό φ. 5Γ φαίνονται
μετέωροι - ό άββάς εξέχει άπό τό κάθισμα στό φ. 6r καί
τά πόδια του είναι πολύ κοντά, ενώ στό επόμενο φύλλο
τό υποπόδιο πάνω στό όποιο στέκεται δέν βρίσκεται
μπροστά στό κάθισμα άλλα άπό κάτω του. Στό φ. 8Γ τά
δύο ευαγγέλια φαίνονται τοποθετημένα πίσω άπό τήν
αγία τράπεζα καί οχι επάνω της.
Χαρακτηριστική τών μικρογραφιών μας είναι ή σύν
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θεση σέ ένα αρμονικό σύνολο έντονων ιταλικών επι
δράσεων καί μακρινών βυζαντινών αναμνήσεων. Δυτι
κά στοιχεία είναι λ.χ. τά σύννεφα, τό κόκκινο βάθος
μέ χρυσές ακτίνες πάνω στό όποιο προβάλλεται ό
Χριστός —στά φφ. 5r καί 6r—, πού υποκαθιστά τήν
ελλειψοειδή ή κυκλική δόξα, οί κεφαλές putti, τό
«παιδίον» τών φφ. 9r καί 1 Ir, ό διάβολος τοΰ φ. 7r, οί
θρόνοι, οί έντονες σκιές πού ρίχνουν συχνά οί εικονι
ζόμενοι, τά καντήλια στά φφ. 6r, 8r καί 1 Ir, ή προσπά
θεια σωστής προοπτικής αποδόσεως, τό δάπεδο πού
σκουραίνει στό βάθος (φφ. 4, 6). Τά στοιχεία τοΰ χώ
ρου, τά τέμπλα, τά realia είναι ολα της εποχής της
ενετοκρατίας. 'Ακόμη καί οί εκ πρώτης όψεως παρα
δοσιακοί άγγελοι πού σεβίζουν στό φ. 9r έχουν κόμ
μωση διαφορετική άπό τών βυζαντινών.
Τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τών ηλικιωμένων
κυρίως μορφών, μέ τίς χοντρές μύτες καί τά αυστηρά
βλέμματα, είναι σήμα κατατεθέν τοΰ Γεωργίου Κλόντζα, πρωτοπόρου καστρινοΰ ζωγράφου εικόνων καί
μικρογράφου, πού πέθανε στίς αρχές τοΰ 160824. Ό
Κλόντζας, πού είχε ιδιαίτερη επίδοση στην δημιουρ
γία νέων εικονογραφικών θεμάτων, κυρίως αλληγορι
κών, επηρεάσθηκε άπό τήν ιταλική τέχνη σέ μεγαλύ
τερο βαθμό άπό ο,τι οί περισσότεροι σύγχρονοι του
κρητικοί ζωγράφοι καί τήν αφομοίωσε πιό οργανικά.
Τυπικά της τέχνης του είναι καί διάφορα επί μέρους
στοιχεία τών μικρογραφιών μας, όπως ή μορφή τοΰ
θρόνου στην παράσταση τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ
Θεολόγου (φ. 3Γ) καί τοΰ κιβωρίου της αγίας τραπέζης
μέ όξύληκτο ουρανό διπλής καμπυλότητος (φφ. 7r,
9r) 2 5 , τά ταβάνια μέ φατνώματα 2 6 , τά καντήλια τών φφ.
6r, 8r καί l l r 2 7 , ή εμφάνιση τών διακόνων 2 8 , οί άγγε
λοι μέ πανοπλία σέ κινημένες μανιεριστικές στάσεις
καί ό κερασφόρος πτερωτός διάβολος τοΰ φ. 7r 2 9 . Τά
θωράκια τών τέμπλων θυμίζουν έντονα τά αντίστοιχα
στοιχεία της εικόνας τοΰ Σεράγεβου, πού έχει αποδο
θεί στον Κλόντζα 3 0 . Οί ατέλειες, ωστόσο, πού σημει
ώσαμε, καί ορισμένες αδυναμίες στην σχεδίαση μερι
κών μορφών —π.χ. στά φφ. 5 καί 11— δικαιολογούν
επιφυλάξεις γιά τήν απόδοση όλων τών μικρογραφιών
στον ίδιο τόν Γεώργιο Κλόντζα, στον όποιο όμως
μπορεί νά προσγραφεΐ ανεπιφύλακτα μέρος τουλάχι
στον τοΰ διακόσμου, όπως ή παράσταση τοΰ φ. 3.
Μέ τό χειρόγραφο πού πρίν άπό 180 χρόνια κληροδό
τησε στην Βατικανή ό καρδινάλιος Gonzaga προστί
θεται ενα αρκετά ενδιαφέρον χρονολογημένο παρά
δειγμα στον περιορισμένο αριθμό εικονογραφημένων
κρητικών κωδίκων της όψιμης ενετοκρατίας, πού
μπορεί μάλιστα ν ' αποδοθεί στό εργαστήριο ενός άπό
τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής.
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20. Βλ. ύποσημ. 16. "Οπως στίς μικρογραφίες μας, φύλλα άκανθας
πλαισιώνουν τό μετάλλιο μέ τόν σταυρό στην εικόνα τοΰ Σεράγε
βου, οπού απαντούν επίσης οί αχιβάδες καί τό σχοινί ( Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 386, είκ. 3-4).
21. Φ α τ ο ύ ρ ο υ , ο.π., πίν. 13β, 21α. Πρβλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικό
νες της Πάτμου, 'Αθήναι 1977, πίν. Ε ' , 197.
22. Φ α τ ο ύ ρ ο υ , ό.π., πίν. 19β. Πρβλ. καί πολυπρόσωπο 'Επιτάφιο
Θρήνο επάνω άπό την βόρεια θύρα τού τέμπλου τοΰ καθολικού τής
μονής Σινά (G. F o r s y t h - Κ . We itzm an n, The Monastery of Saint
Catherine at Mount Sinai. The Church and Fortress of Justinian, Ann
Arbor, χ.χρ., πίν. LX).
23. Φ α τ ο ύ ρ ο υ , ο.π., πίν. 17α. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ό.π., πίν. Ε ' , 141,
146. Πρβλ. εικόνα μέ τό ίδιο θέμα επάνω άπό την πύλη τοΰ τέμπλου
τοΰ 'Αγίου Νικήτα στά Λούκια Μονοφατσίου: G e r o l a , ο.π., σ.
348-349, είκ. 389.
24. Γιά τόν Γεώργιο Κλόντζα βλ. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα
ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την "Αλωσιν, 'Αθή
ναι 1957, σ. 174-176· C h a t z i d a k i s , Icônes, σ. XXXIV- XXXV,
XLII, 74-81· ' Αθ. Π α λ ι ο ύ ρ α ς , Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας
(1540 ci.-1608) καί αϊ μικρογραφίαι τοΰ κωδικός αύτοΰ, 'Αθήναι
1977, σ. 28-58· Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα γιά ζωγρά
φους τοΰ Χάνδακα ( I T ' αι.) άπό τά αρχεία τοΰ Δούκα καί των νοταρίων τής Κρήτης, Θησαυρίσματα 14 (1977), σ. 168-170, 192-194· Μ.
Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η - Κ ι τ ρ ο μ η λ ί δ ο υ , Τρίπτυχο τοΰ Γεωργίου

Κλόντζα (;) άλλοτε σέ ξένη ιδιωτική συλλογή, Πεπραγμένα τοΰ Ε '
Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, 'Ηράκλειο 1985, Β', σ. 232248.
25. Γιά τόν ουρανό τοΰ θρόνου πρβλ. τό αντίστοιχο στοιχείο τοΰ
θρόνου τής Παναγίας στό 'Επί σοί χαίρει τής Βενετίας ( C h a t z i 
d a k i s , Icônes, πίν. 37)· γιά τό κουβούκλιο πρβλ. τά κιβώρια στό
επάνω μέρος τής ίδιας εικόνας καί στην Δευτέρα Παρουσία τής
Σύμης, πού αποδίδεται στον Κλόντζα (Μ. ' Α χ ε ί μ α σ τ ο υ , Είκών
τής Δευτέρας Παρουσίας έκ τής Σύμης, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τ. Ε ' (19661969), πίν. 89), καθώς καί τά κιβώρια στά φφ. Ι56ν καί 161 ν τοΰ
χειρογράφου τοΰ Κλόντζα στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη ( Π α λ ι ο ύ 
ρας, ο.π., είκ. 316, 327). Στό φ. 161 ν καί οί τέσσερις κίονες στηρίζον
ται στην πρόσθια πλευρά τής αγίας τραπέζης, όπως στά φφ. 7Γ καί
8Γ τοΰ χειρογράφου μας.
26. Π α λ ι ο ύ ρ α ς , ο.π., είκ. 23, 172, 327.
27. "Ο.π., είκ. 316, 334. Πρβλ. καί τά καντήλια στην εικόνα των έν
Ραϊθώ πατέρων τής μονής Σινά (G. G a l a v a r i s , The Icon in the Life
of the Church, Leiden 1981, πίν. XXXI) καί σέ τρίπτυχο ιδιωτικής
συλλογής (Π. Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , "Ενα άγνωστο τρίπτυχο τοΰ Γε
ωργίου Κλόντζα, Πεπραγμένα τοΰ Ε ' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συ
νεδρίου, 'Ηράκλειο 1985, Β', πίν. Κ Ε ' ) .
28. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες τής Πάτμου, πίν. 40.
29. Πρβλ. τίς πολυάριθμες παραστάσεις τής Δευτέρας Παρουσίας
τοΰ Κλόντζα καί τίς μικρογραφίες τής Μαρκιανής.
30. Βλ. ύποσημ. 14.
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RESUME

LES MINIATURES D'UN MANUSCRIT CRETOIS DE 1600

J—/e codex gr. 2137 de la Bibliothèque Vaticane, qui
pourrait être qualifié, quant au contenu, de patérikon,
avait été considéré comme provenant de la Palestine, à
cause d'une note où sont mentionnés le monastère de la
Sainte-Vierge à Gethsémani et la date 1600. Nous
préférons l'attribuer à un scriptorium crétois; en effet,
un des textes qu'il contient est écrit dans le dialecte de
cette île, et un village du nom de Gethsémani est
mentionné au 14e et au 16e siècle aux environs de
Candie, l'actuel Héraclion. Au début du manuscrit se
trouvent dix miniatures en pleine page, qui occupent le
recto des ff. 1 et 3 à 11. La première représente un arbre
dont les sept branches figurent les péchés capitaux, les
feuilles des péchés secondaires et les feuilles au bout des
branches les vertus qui les anéantissent. L'arbor viciorum
est un thème commun dans l'art occidental du 12e au
15e siècle. La miniature du f. 3, où saint Grégoire de
Nazianze trône entre deux groupes de moines, illustre
les "Instructions à un prêtre", attribuées jadis à saint
Basile, qui sont écrites au verso de la feuille précédente.
Ce schéma, qu'on rencontre souvent dans l'art byzantin,
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a été qualifié par G. Galavaris de "hieratic teaching
scene". Les autres miniatures illustrent une vision
relative à la messe, qui semble être inédite. Le texte
correspondant à chaque image se trouve au verso du
folio précédent. Les divers épisodes se déroulent soit
devant l'iconostase, soit dans le béma, en présence d'un
abbé, qui est sans doute censé figurer l'auteur de ce
texte. Les représentations d'iconostases sont précieuses,
étant donné que très peu d'iconostases Cretoises du 15e
et du 16e siècle nous sont parvenues, ou sont figurées
sur des icônes. Les iconostases de nos miniatures ne
comportent pas de dodékaorton ou de Grande Déisis,
comme cela d'ailleurs arrive dans les iconostases à peu
près contemporaines de plusieurs chapelles de l'île de
Patmos. Les traits stylistiques des miniatures nous
incitent à les attribuer à l'atelier de Georges Klontzas,
un des meilleurs peintres crétois du 16e siècle, établi à
Candie, où il est mentionné de 1562 à 1608.

P. L.
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