
Η ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣίΝΑΤΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 339 . ^

-----------

Ό ΰπ’ άριθ. 339 κώδιξ τής μονής Σινά έγράφη κατά τον 12°ν αιώ
να υπό ’Ιωσήφ καθηγουμένου τής έν Κων/πόλει Μονής τοϋ Παντοκρά- 
τορος καί άφιερώθη ύπ’ αυτοΰ εις τήν εν τή πατρίδι του Λήμνφ Μονήν 
τής ΓΙαντανάσσης1. Τό χειρόγραφον περιέχει εκλογήν έκ δεκαέξ λόγων 
τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ καί κοσμείται υπό μικρογραφιών, έκαστη 
των οποίων, πλήν τής πριότης, ευρίσκεται έν εί'δει έπιτίτλου εις τήν αρ
χήν τοΰ λόγου, έξ οΰ είναι είλημμένον καί τό θέμα της1 2. 'Ημάς δμως 
ενταύθα ενδιαφέρει μόνον ή έν αρχή τοΰ χειρογράφου ολοσέλιδος μικρο
γραφία, ή χρησιμεύουσα ως προμετωπίς αυτοΰ 3 * * * * 8 (Είκ. 1).

Εις τό μέσον τής μικρογραφίας ταΰτης, κάτωθεν τρίλοβου τόξου βα- 
σταζομένου υπό δυο κιόναιν μετά διπλών κορμών συνδεομένων διά κόμ
βου, εικονίζεται ό "Αγ. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός καθήμενος επί έδρας 
καί γραφών. Προ αυτοΰ ευρίσκεται άναλόγιον έχον εις τό ά'νω μέρος βι
βλίο ν ανοικτόν, ά'νω δέ καί δεξιά, εντός ημικυκλίου, ό Ίησοΰς έν προτομή 
ευλογών. Τό ά'νω μέρος τής δλης συνθέσεως καταλαμβάνουσι, κατά τά πλά
για, οικοδομήματα καλυπτόμενα υπό τροΰλλων καί σαμαρωτών ή πυραμι
δοειδών στεγών. Εις τό μέσον τών στεγών τούτων ΰψοΰται τροΰλλος, εις 
τό τΰμπανον τοϋ οποίου ανοίγεται τόξον βασταζόμενον υπό κιονίσκων 
καί στεγάζον εικόνα τής Θεοτόκου καθημένης έπί θρόνου άνευ έρεισι- 
νώτου καί κρατοΰσης έπί τών γονάτων τον Ίησοΰν κατά τον τύπον τής 
Πλατυτέρας. Εις τά πλάγια εύρίσκονται δυο πυργοειδή οικοδομήματα.

1 Βλ. V. Gartharisen, Catalogus codicum graecorum sinaiticorum, Ox
ford 1880, 72 κ. έξ.

2 Αί περισσότεροι άπεικονίσθησαν υπό τοΰ Ν. Kondakov, Λεύκωμα
τοϋ Σινά (ρωσ.), 'Οδησσός. 3882, πίν. 60—76. Τό λεύκωμα τοϋτο δέν ήδυνήθην νά
ϊδω. Τρεις έξ αυτών έδημοσίευσεν ό Ο. Μ. D a 1 t ο n, Byzantine Art and Archae
ology, Oxford 1011, σ. 4i5, είκ. 257 (Γέννησις), σ. 494, είκ. 296 (Πεντηκοστή), σ·
642, είκ. 407 (’Ανάστασις). Μίαν επίσης έδημοσίευσεν ό Η. Gluck, Die christli-
cke Kunst des Ostens, Berlin 1923, πίν. 3 ("Αγ. Κυπριανός).

8 Αϋτη έχει πολλάκις άπεικονιοΟή. Πλήν τών αρχικών δημοσιεύσεων τοϋ 
Kondakov τών άναφερομένων ΰπύ A. Nekrasov, έν L’art byzantin chez les 
Slaves. Deuxieme recueil dedie a la memoire de Th. Uspenskij, Paris 1923, 253, 
σημ. 2, τάς οποίας δέν ήδυνήθην νά ϊδω, ευρίσκεται καί έν A. Michel, Hi- 
stoire de Part, I, σ. 245, είκ. 134. ’Επίσης παρά Ν. Kondakov, Εικονογραφία 
τής Θεοτόκου (ρωσ.), ΙΙετρούπολις 1914—15, II, σ. 338, είκ. 188, καί τελευταΐον 
έν άρίστη φωτοτυπίςι παρά Nekrasov, "Evil’ άν. πίν. XXXVIII. Πρβ. καί J. 
Ebersolt, La miniature byzantine, Paris 1926, 38, σημ. 3.
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Είκ. 1. Ό "Αγ. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός. Μικρογραφία εν άρχή 
τοϋ Σιναϊτικοΰ κώδ. 339.

θωράκιον κοσμοΰμενον υπό ρομβοειδών γλυφών. Ό δεξιός πύργος στε
γάζεται υπό τροόλλου μετά παραθύρων εις τό τυμπανον, εις δε τον κάτω

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. Έτος ΙΣΤ' 9

Ή μικρογραφία εν αρχή τοΰ Σιναϊτικοΰ κάδ. 339.

Τούτων τό αριστερόν έ'χει πυραμιδοειδή στέγην καί φέρει εις τον οίνοι δ'ρο- 
φον τρία ανοίγματα, εις δε τον κάτω παράθυρον κλειστόν, ΰπ’ αυτό δε
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130 Α. Ξυγγοποϋλσυ

δροφον, δστις καλύπτεται υπό δρθομαρμαρώσεως, παράθυρον κλειστόν 
μετά μαρμάρινου πλαισίου. Εις τό κάτω μέρος άμφοτέρων των πυργοει
δών τούτων οικοδομημάτων ύπάρχουσι πυλώνες μετ’ δρθομαρμαρο'ισεως 
βασταζόμενοι κατά τά άκρα υπό κιόνων καί κλειόμενοι διά θωρακίων, 
τά όποια άφίνουν νά φαίνεται ό εις τό βάθος κήπος. Τέλος τό ίσοδομι- 
κόν βάθρον, επί τοϋ οποίου στηρίζονται οί κίονες τοΰ εις τό μέσον τρί
λοβου ανοίγματος, φέρει δύο καμάρας στεγαζούσας άνά μίαν κρήνην 
μετά πίδακος.

Προτού άσχοληθώμεν μέ τό πολύπλοκον τούτο άρχιτεκτόνημα, τό 
όποιον θά άποτελέση τό κύριον θέμα τής παρούσης μελέτης, ανάγκη νά 
έξετάσωμεν έπ’ δλίγον τήν εικόνα τοϋ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, ής τούτο 
αποτελεί κατά τινα τρόπον τό πλαίσιον.

Ή είκών αΰτη εις τάς γενικάς γραμμάς ακολουθεί τον τύπον τών 
γραφόντων μοναχών, τοΰ οποίου πολλά παραδείγματα ύπάρχουσι 1· Ό τύ
πος δέ ούτος τοΰ γράφοντος μοναχού πηγάζει από τό γενικόν σχήμα τών 
καθημένων καί γραφόντων Ευαγγελιστών 1 * 3 Τήν σχέσιν ά'λλωστε τής εν- 
ταΰθα έξεταζομένης εικόνος τοΰ Γρηγορίου προς τάς παραστάσεις τών 
Ευαγγελιστών δεικνύει δχι μόνον ό κατάκοσμος φωτοστέφανος του, δν 
εύρίσκομεν, αν καί σπανιώτατα, εις απεικονίσεις Ευαγγελιστών 3, καί 
δστις ενθυμίζει ζωηρώς τάς επί σμάλτων εικόνας4, αλλά καί ή έδρα επί 
τής όποιας ούτος κάθηται. Οί γράφοντες μοναχοί παρίστανται σχεδόν 
κατά κανόνα καθήμενοι επί σκαμνιού άνευ ερεισίνωτου, ώς δύναταί τις 
νά παρατηρήση εις τ’ ανωτέρω παρατεθέντα παραδείγματα, οί Εύαγγε- 
λισταί δμως κάθηνται ως επί τό πλεϊστον επί έ'δρας όμοιας προς τήν 
τοΰ Γρηγορίου τής έξεταζομένης μικρογραφίας, ής άνάλογον μορφήν εύ
ρίσκομεν πράγματι εις απεικονίσεις Ευαγγελιστών εν χειρογράφοις Β. Τέ

1 Βλ. προχείρους Κ. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des 9
und 10 J&hrhunderts, Berlin, 1935, πίν. XL. 221, LXXX1. 501. S. DerNerses- 
s i a tv, L’ illustration du roman de Barlaam et Joasaph, Paris, 1937, Λεύκωμα, 
πίν. I.

3 Βλ. A M. F r i e n d, The Portraits of the Evangelists in Greec and Latin 
Manuscripts f.v Art Studies, 1927, πίν. IX 101, X. 105, XI. 107. 108, XIII. 123, 
127, 130 κ. ά Weitzmann, Ένθ' άν. πίν. IV. 19, 20, V. 24.

3 Πρβ. τόν καχάκοσμον φοιχοσχέφανον τοϋ Ματθαίου είς τόν κώδ. suppl. 
gr, 52 τής Βιέννης. Η. Gerstinger, Die griechische Buchmalerei. Wien, 
1926, πίν. XIX.

4 ΙΙρβ. τόν έκ σμάλτου ’Αρχάγγελον είς τό Θησαυροφυλάκιον τοΰ Άγ. Μάρ
κου έν Βενετία. C h. Diehl, Manuel d’ art byzantin, 2α έκδ. Paris, 1925—26, II, 
σ. 694, είκ. 343.

ό Friend, Ένθ’ άν. πίν IX. 99. W eitzmann, Ένθ’ άν. πίν. XXXIV. 
193. Ρ. Β u b e r 1, Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Athen,
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λος πρός τάς εικόνας των Ευαγγελιστών μας φέρει και τό προ τοϋ Γρη- 
γορίου ευρισκόμενον άναλόγιον μέ τό ανοικτόν βιβλίον.

Κα'ι ταϋτα μεν όσον αφόρα εις τήν εικόνα τοϋ Ναζιανζηνοϋ.
Έρχόμεθα ήδη εις τήν έξέτασιν των άρχιτεκτονημάτων των περιβαλ

λόντων αυτήν, τά όποια παρουσιάζουσι πολύ μεγαλύτερον ενδιαφέρον.
'Ο Kondakov, ό και πρώτος ασχοληθείς μέ τήν μικρογραφίαν ταύ- 

την, ένόμιζεν ότι αϋτη είκονίζει μοναστήριον μετά τής μεγάλης του εκ
κλησίας (Καθολικού) εν τφ μέσψ καί άλλων παρεκκλησίων, πύργων καί 
κελλίων καί ότι τό τρίλοβον άνοιγμα τό στεγάζον τήν εικόνα τοϋ Γρη- 
γορίου αντικαθιστά τον εξωτερικόν τοίχον τοϋ Καθολικού1. Άργότε- 
ρον όμιλεΐ περί πεντατρούλλου εκκλησίας μετά τόξων, πύργων, εξεδρών 
καί στοάς, υπό τήν οποίαν κάθηται ό γραφών Γ’ρηγόριος. Τάς εις τό κάτω 
μέρος δύο κρήνας θεωρεί συμβολικάς, τούς δε κατά τά άκρα δύο πυλώ
νας άποκαλεΐ κιβώρια. Τέλος τον εις τό βάθος διά τών πυλώνων φαινό- 
μενον κήπον θεωρεί συμβολίζοντα τον Παράδεισον, όστις ανοίγεται διά 
τών λόγων τοϋ Ναζιανζηνοϋ* 1 2.

Ή λεπτομερής όμως έξέτασις τής μικρογραφίας ταύτης καί ή άνά- 
λυσις τών άπαρτιζόντων αυτήν στοιχείων δύναται νά μάς όδηγήση εις 
πολύ διάφορα συμπεράσματα.

Διά τήν έρευναν ταύτην πολύ δύναται νά μάς βοηθήση ό τρόπος 
κατά τον όποιον είκονίζεται ό Ναζιανζηνός εις τάς δύο παλαιοτέρας δια- 
σκευάς τής είκονογραφήσεως τών λόγων του, τάς οποίας άντιπροσωπεύ- 
ουσιν άφ’ ενός ό ύπ’ άριθ. 510 κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων, γραφείς μεταξύ τών ετών 880 καί 880, καί άφ’ ετέρου ό ύπ’ 
άριθ. 49—50 κώδιξ τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοϋ Μιλάνου, άνήκων 
ομοίως εις τόν 9ον αιώνα3.

Εις τόν Παρισινόν κώδ. 510 ό Γρηγόριος κάθηται επί έδρας καί 
γράφει εις βιβλίον ανοικτόν επί αναλογίου. ’Όπισθεν αύτοϋ υπάρχει χα
μηλόν κτίσμα, ως επίσης καί δένδρα ύποδηλούντα κήπον. Έμπροσθέν

Ή μικρογραφία εν άρχή τοϋ Σιναϊτικοΰ κώδ. 339. 131

Wien, 1917 (Denkschr. der Akademie in Wien. Phil-hist. K1.), πίν. XXV, 65. Διά 
τήν διακόσμησιν τής έδρας βλ. Dalton, ’Ένθ’ άν. σ. 678, είκ. 429.

1 Τάς σχετικάς δημοσιεύσεις τοϋ Kondakov, ως καί ανωτέρω έσημείωσα, 
δεν ήδυνήϋην νά ίδιο. Τάς περί τής έν λόγω μικρογραφίας γνώμας του γνωρίζω 
εν τής περιλήψεως ήν παρέχει oNekrasov, ’Ένθ’ άν. 253 κ, έξ. δστις φαίνε
ται αποδεχόμενος αύτάς.

2 Ν. Kondakoff, Histoire de l'art byzantin considere principalement 
dane les miniatures. Trad. M. Trawinski, Paris, 1886—91, II, 97.

3 Περί τών δύο τούτων χειρογράφων βλ. G. Millet, έν A. Michel, 
Histoire de l’art. I, 239 κ. έξ. D i e h 1, Manuel, 621 κ. έξ.
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132 Α. Ξυγγοποΰλοιτ

του είκονίζεται εκκλησία εις σχήμα τρικλίτου βασιλικής1 (Είκ. 2).
Εις τον Άμβροσιανόν κώδ. 49—50 ή παράστασις είναι διαφορε

τική. Έκεΐ εν αρχή έκαστου σχεδόν λόγου είκονίζεται το εσωτερικόν βα
σιλικής, όπου δ Ναζιανζηνός δρθιος εκφωνεί τον λόγον του, παρ’ αυτόν 
δέ εις επαλλήλους σειράς παρίστανται οι άκροαταί 3 4 (Είκ. 3), πολλάκις 
μάλιστα, όπως έν αρχή τοΰ λόγου εις τους Μακκαβαίους, παρά τον όμι-

Είκ. 2. *0 "Αγ. Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Μικρογραφία τοϋ ύπ’ άριθ. 510 
κώδ. τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

λοϋντα Ιεράρχην, παρίστανται κατά περίεργον τρόπον εις την άνω σει
ράν και τά πρόσωπα τά άναφερόμενα έν τή ομιλία, επι τοϋ προκειμένου 
δηλαδή οί Μακκαβαΐοι 3.

Άργότερον, εις χειρόγραφα εικονογραφημένα περιέχοντα την λει
τουργικήν λεγομένην εκλογήν τών δεκαέξ λόγοϊν τοΰ Γρηγορίου τών άνα- 
γινωσκομένων εις τήν ’Εκκλησίαν, όπως επι παραδείγματι δ Παρισινός 
κώδιξ 543, εΰρίσκομεν τον Ναζιανζηνόν καθήμενον επι έδρας και γρά- 
φοντα έμπροσθεν οικοδομήματος, τό όποιον, κατά πάσαν πιθανότητα, εί- 
κονίζει εκκλησίαν, προ δέ τοΰ Γρηγορίου τά πρόσωπα ή τά γεγονότα, ών 
γίνεται μνεία έν τφ λόγφ (Είκ. 4) i 2. Ή τελευταία αυτή διασκευή προ

1 Η. Ο a oat, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothfe- 
que Nationale, Paris, 1929, πίν. LV.

2 Φωτογραφία ΰπ’ άριθ. C. 355 τής έν Παρισίοις Collection des Hautes E- 
tudes.

s Άπεικόνισις παρά W eitzmann, "Ενθ’ άν. πίν. LXXXVII. 547.
4 O m o n t, ’Ένθ’ dv, πίν. CXXI. 1—2, CXXIII. 2.
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‘Η μικρογραφία έν αρχή εοϋ 2ινα'ίτικοϋ κώδ. 339. 133

έρχεται αναμφιβόλους από τον ελληνιστικής όλως έμπνεύσεως τύπον τοϋ 
Παρισινού κώδ. 510. Είναι φανερόν δτι ή εκκλησία, ή οποία εις τον Πα
ρισινόν κιόδ. 510 εύρίσκεται εις τό οίκρον τής είκόνος (Είκ. 2), έτοποθε-

τήΌ-η όπισθεν τού γράφοντος Γρη- 
γορίου, διά νά έξοικονομηθή χώρος 
προς άπεικόνισιν έμπροσθεν αυ
τού των προσώπων τών άναφερο- 
μένων εις τον λόγον.

Έχομεν ούτω εις τον Παρι
σινόν κώδ. 513 (Είκ. 4) τήν αρ
χήν τής συμπτύξεως τών παρα
στάσεων τού γράφοντος Ναζιαν- 
ζηνοϋ καί τού οικοδομήματος, δη
λαδή τής εκκλησίας. Ή συνεπτυ
γμένη αυτή μορφή επιτρέπει ήδη 
νά κατανοήσωμεν τήν απασχο
λούσαν ημάς μικρογραφίαν τοϋ 
Σιναϊτικοΰ κώδικος (Είκ. 1).

Είναι φανερόν δτι αυτή απο
τελεί μίαν συνένωσιν δλων τών 
παλαιοτέρων τύπων. Ό καθήμενος 
Γρηγόριος με τό προ αυτού άνα- 
λόγιον κατάγεται άναμφιβόλως 
από τήν παράστασιν τού Παρισι
νού κώδ. 510 (Είκ. 2) τό δτι δέ 
γράφει δχι επί τοϋ βιβλίου τοϋ ευ
ρισκομένου επί τοϋ άναλογίου> 
άλλ’επί φύλλου, τό όποιον κρατεί 
εις τήν άριστεράν, σχετίζει αυτόν 
προς τήν έξειλιγμένην μορφήν τοϋ 
Παρισινού κώδ. 543 (Είκ. 4). *0 
Ναζιανζηνός δμο:»ς δεν παρίστα- 
ται καθήμενος καί γράφων εις τό 
ύπαιθρον, δπως έν τφ Παρισινά» 
κώδ. 510, άλλ’ είς τό εσωτερικόν 
εκκλησίας. Ούδεμία, νομίζω, δύ- 
ναται νά ύπάρξη αμφιβολία, δτι ή 
τύπον τον όποιον παρέχει ό Άμ- 

όμιλών εις τό

Είκ. 3. Ό "Αγ. Γρηγόριος Ναζιαν- 
ζηνός όμιλών εντός τοϋ ναοϋ. Μικρο
γραφία τοϋ ύπ’ άριθ. 49—50 κώδικος 
τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοϋ 

Μιλάνου.

λεπτομέρεια αυτή σχετίζεται με 
βροσιανός κώ>δ. 49—δΟ,^.δπου ό 
εσωτερικόν βασιλικής (Είκ. 3).

τον
Γρηγόριος [παρίσταται
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134 Α. Ξυγγοπούλου

Ούτω δύναται νά θεωρηθηθή εκτός αμφιβολίας δτι ή απασχολούσα 
ήμάς παράστασις τοΰ Γρηγορίου σχετίζεται στενώς προς τούς παλαιοτέ- 
ρους τόπους. Τό οικοδόμημα όμως, εντός τοΰ οποίου είκονίζεται καθή- 
μενος καί γραφών, πόθεν κατάγεται ;

’Άν έξετάση τις λεπτομερώς τό πολΰπλοκον τοϋτο άρχιτεκτόνημα, Du 
παρατηρήση δτι τά άπαρτίζοντα αυτό στοιχεία εύρίσκονται πάντα είς τήν

Είκ. 4. "Αγ. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός—Μαυτΰριον τοΰ 'Λγ. Κυ
πριανού. Μικρογραφία τοΰ ύπ’ άριθ. 543 κώδ. τής Έθν. Βιβλιο

θήκης των Παρισίων.

έν σχήματι πεντατρούλλου ναοΰ σύνθεσιν, τήν οποίαν εν άλλη μελέτη 
ήμών εΰρομεν αποτελούσαν τήν προμετωπίδα των κωδίκων Βατικανού 
1162 καί Παρισινού 1208, ως καί τήν επικεφαλίδα των λειτουργικών εί- 
ληταρίων τών ’Αθηνών καί τής Πάτμου Ν

Πράγματι, τό τρίλοβον τόξον μέ τούς κίονας τούς έχοντας διπλούς 
συνδεδεμένους κορμούς, υπό τό όποιον είκονίζεται ό Ναζιανζηνός, ούδέν 
άλλο είναι παρά τό μεσαΐον άνοιγμα τοΰ Τέμπλου έν τη προμετωπίδι 
τού Βατικανού κωδικός καί έν τη έπικεφαλίδι τοΰ εΐληταρίου ’Αθηνών 3. 
Τό ύπεράνω τοΰ τρίλοβου τούτου ανοίγματος ορθογώνιον αέτωμα εύρί- 
σκεται άπαράλλακτον καί εις τούς ανωτέρω μνημονευθέντας κώδικας,

2,
ί Βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 13, 1987, 168 κ. ε%. είκ. 1— 

7—8.
5 Έπετηρίς, ’Ένθ’ άν. σ. 160, είκ. 1. σ., 168, είκ. 7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:03 EEST - 3.236.241.27



Ή μικρογραφία έν α.ρχχ) τοΰ ΣιναϊτικοΓ' κώδ. 339. 135

δπως και εις τα είλητάρια. "Ομοιος επίσης είναι καί ό υπέρ τό αέτωμα 
τοϋτο μέγας κεντρικός τροΰλλος, ή δέ επί τοΰ τυμπάνου αΰτοϋ κάτωθεν 
τόξου είκονιζομένη Θεοτόκος είναι ή Πλατυτέρα τών είληταρίων των 
’Αθηνών καί τής Πάτμου, ή οποία όμως εκεί ευρίσκεται κάτω τοΰ ορθο
γωνίου αετώματος καί όχι επί τοΰ τυμπάνου τοΰ τρουλλου, οπού κατα 
παρανόησιν έζωγράφησεν αυτήν ό τεχνίτης τοΰ Σιναϊτικού κωδικός.

’Αλλά καί τους τέσσαρας περί τον κεντρικόν μικροτέρους τροΰλλους, 
τούς είκονιζομένους εις τά δυο είλητάρια καί τά δύο χειρόγραφα, είναι 
δυνατόν να διακρίνωμεν εις την Σιναϊτικήν μικρογραφίαν περιπεπλεγμέ
νους μεταξύ στεγών καί πύργων ασχέτων προς τό κύριον θέμα. Ό εις 
τούτων ευρίσκεται αριστερά εις τό βάθος ευθύς παρά τον κεντρικόν, ό 
δέ αντίστοιχος προς δεξιά είκονίζεται κατά τό άκρον άποκεχωρισμένος 
τοΰ κεντρικού διά τού παρεμβαλλομένου οικοδομήματος με τήν σαμαρω- 
τήν στέγην. Οί δύο τέλος εμπρόσθιοι μικροί τροϋλλοι είναι οί στεγάζον- 
τες τούς δύο εκατέρωθεν τοΰ τρίλοβου κεντρικού ανοίγματος πύργους. 
Τούτων μόνον ό προς δεξιά διετήρησεν οπωσδήποτε τήν αρχικήν του 
μορφήν, ενώ ό προς αριστερά μετεβλήθη εις πυραμιδοειδή στέγην.

Είναι επίσης δυνατόν νά εξηγηθή καί ή προέλευσις τών δύο εις τό 
κάτω μέρος τής είκόνος καί κατά τά άκρα είκονιζομένων πυλώνων, τούς 
όποιους ό Kondakov ειχεν έκλάβει ώς κιβώρια. Ούτοι πράγματι ούδέν 
άλλο είναι είμή τά εκατέρωθεν τοΰ κεντρικού ανοίγματος τοΰ Τέμπλου 
δύο τόξα, υπό τήν μορφήν ιδία τήν οποίαν έχουσι ταΰτα εις τό είλητά- 
ριον τής ΙΙάτμου ’. Τούτο εξηγεί καί τήν δι’ δρθομαρμαρώσεως έπένδυ- 
σιν αυτών, τήν οποίαν εύρίσκομεν καί εις τό υπέρ τό τρίλοβον άνοιγμα 
ορθογώνιον αέτωμα, όπου μάλιστα ΰπάρχουσι καί οί διά μαρμαροθετή
ματος ρόδακες, είκονιζόμενοι εις τήν ιδίαν θέσιν καί εις τό είλητάριον 
τών ’Αθηνών εις τό χειρόγραφον τού Βατικανού.

Ούτω, νομίζω, άποδεικνύεται επαρκώς ότι τό όλον οικοδόμημα εις 
τήν προμετιοπίδα τοΰ Σιναϊτικού χειρογράφου πηγάζει από τήν άνάλογον 
σύνθεσιν τήν εύρισκομένην εις τούς κώδικας τοΰ Βατικανού καί τών ΙΊα- 
ρισίων, όπως καί εις τά είλητάρια τών ’Αθηνών καί τής Πάτμου.

Ή αρχιτεκτονική όμως αυτή σύνθεσις, ή οποία εις τά μνημεία εκεί
να έχει καθαρότητα συλλήψεως τόσην, ώστε νά μή άφίνη αμφιβολίαν, 
ώς εϊδομεν εν τή περί αυτής ήμετέρφ μελέτη, ότι είκονίζει τό εσωτερικόν 
Ίεροΰ εκκλησίας μετά τοΰ προ αυτού Τέμπλου 3, εις τήν μικρογραφίαν 
τού Σιναϊτικού κώδικος τήν απασχολούσαν ημάς ενταύθα έχει δεινώς 
παρανοηθή, ούτως ώστε νά χρειάζεται λεπτομερής εξέτασις αυτής διά νά 1 2

1 Έπετηρίς, ’ΈνΦ’ άν. σ. 172. είκ. 8.
2 Έπετηρίς, ”Ενθ’ άν. 169 κ. έξ.
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πεισθή τις δτι κατάγεται από τά πρότυπα εκείνα. Ό έκτελέσας αυτήν 
τεχνίτης, μή έννοών φαίνεται την σημασίαν τής αρχικής εκείνης συνθέ- 
σεως, παρεμόρφωσεν αυτήν διά τής προσθήκης πολλών ασχέτων εντελώς 
στοιχείων. Μεταξύ των στοιχείων τοΰτο>ν είναι καί ό κήπος ό φαινόμενος 
εις τό βάθος. Τοιοΰτους κήπους φαινομένους όπισθεν τοίχων ή κιγκλίδων 
εΰρίσκομεν όχι σπανίως εις μικρογραφίας χειρογράφων ελληνιστικού χα- 
ρακτήρος, όπως επί παραδείγματι εϊς τό Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β' εν 
τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού ι. ’Ολίγα επίσης δένδρα όπισθεν χαμηλού 
κτίσματος εΰρίσκομεν καί είςτήν ανωτέρω παρετεθεΐσαν εικόνα τοΰ Να- 
ζιανζηνοΰ έν τφ Παρισινφ κώδ. 510 (Είκ. 2), παράδειγμα δεικνΰον εις 
ημάς τον δρόμον διά τοΰ οποίου τό ελληνιστικόν τοΰτο στοιχεΐον είσήλ- 
θεν εις τήν απασχολούσαν ημάς συνθεσιν.

"Οσον αφορά εις τάς εις τό κάτω μέρος τής έξεταζομένης μικρογρα
φίας δυο κρήνας μετά πίδακος, δέον καί ή καταγωγή αυτών ν’ άναζητη- 
θή εις άναλόγους περιστάσεις ελληνιστικού χαρακτήρος3.

Ούτως εκ τών ανωτέρω διά μακρών εκτεθέντων προκύπτει τό θετι
κόν, ώς τουλάχιστον νομίζω, συμπέρασμα, ότι ή μικρογραφία τοϋ Σιναϊ- 
τικοΰ κωδικός δεν παριστα, ό'πως είχεν υποθέσει ό Kondakov, τό εσωτε
ρικόν μονής μετά τοϋ Καθολικού καί τών λοιπών εξαρτημάτων αυτής. 
Πρόκειται απλώς περί παρανενοημένης καί εκφυλισμένης μορφής τής έν 
σχήματι πεντατρουλλου εκκλησίας προμετωπίδος, τής οποίας τόν αρχικόν 
τόπον καί τήν εις διαφόρους περιστάσεις χρησιμοποίησιν αυτής έξητάσα- 
μεν εν προγενεστέρα έργασίμ ημών. ’Εκεί άπεδείξαμεν δτι τό έν τήπρο- 
μετωπίδι ταυτη πεντάτρουλλον άρχιτεκτόνημα είκονίζει τήν αψίδα εκκλη
σίας μετά τοΰ προ αυτής Τέμπλου. Ό ζωγραφήσας τήν προμετωπίδα τοϋ 
Σιναϊτικοΰ κώδικος, αντί νά είκονίση τόν Ναζιανζηνόν γράφοντα εις τό 
ύπαιθρον καί ενώπιον ή όπισθεν αύτοϋ τήν εκκλησίαν, δποις εις τούς 
Παρισινούς κώδικας 510 καί 343, (Είκ. 2, 4), ετοποθέτησεν αυτόν εις τό 
εσωτερικόν τής εκκλησίας, δπως ό ζωγράφος τοΰ Άμβροσιανοϋ κώδ· 
49—50 (Είκ. 3). Διά τήν παράστασιν δμως τοΰ εσωτερικού τής εκκλησίας 
εχρησιμοποίησε τό από τοϋ 9ου ήδη αίώνος έν χρήσει πεντάτρουλλον άρ- 1 2

1 Βλ. II Menologio di Basilio II, Torino, 1907 (Codices e Vaticanis select! 
. . . VIII), πίν. 181, 229, 384 κ. ά. Πρβ. καί L. de Β e y 1 i e, Ι/habitation byzan- 
tine, Grenoble - Paris, 1902, 78. 79, 144.

2 Βλ. προχείρως to ψηφιδωτόν τοΰ Δαφνιού παρά Ε. Diez-O. Demus, 
Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge Massachusetts, 1931, είκ. 109. Επίσης 
τούς κανόνα; τοΰ ΰπ' άριθ. 64 κώδικος τής Ίϊθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισΐων έν 
G. Schlumberger, L’epopee byzantine, I, 756, 767. Πρβ. καί Β e γ 1 i e, 
’Ένθ’ άν. 145.
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χιτεκτόνημα, περί τοΰ οποίου μάκρος έγένετο λόγος εις την προγενεστέ- 
ραν ημών μελέτην, αλλά μεταμορφωμένον καί παρανενοημένον. Εις την 
έπίδρασιν τέλος τών παλαιοτέρων ελληνιστικών εικόνων τοΰ Γρηγορίου 
γράφοντος έν ύπαίθριρ οφείλονται καί αί κρήναι καί ό κήπος εις τήν 
Σιναϊτικήν μικρογραφίαν. Ούτως ή άνευρεθεΐσα καταγωγή τισν άπαλλάσ" 
σει τά ελληνιστικά ταΰτα θέματα από τήν συμβολικήν σημασίαν, τήν 
οποίαν άπέδιδεν εις αυτά, ως ανωτέρω εΐδομεν, δ Kondakov.

Άλλα θά έρωτηθή ίσως, διατί δ γραφών Γρηγόριος είκονίζεται 
έχθ)ν ενώπιον ή όπισθεν αΰτοΰ εκκλησίαν ή καθήμενος εις τό εσωτερικόν 
αυτής. Τοΰτο θά έξηγήση τις ευκόλως αν έχη προ οφθαλμών ότι οί δεκάέξ 
λόγοι τοΰ Ναζιανζηνοΰ οί άποτελοΰντες τήν λειτουργικήν καλουμένην 
εκλογήν, αυτούς δέ ακριβώς περιέχει καί ό Σιναϊτικός κώδιξ, άνεγινώ- 
σκοντο εις τήν ’Εκκλησίαν καθ’ ώρισμένας εορτάς 3. Είς τον γνωστόν ήδη 
εις ημάς Παρισινόν κώδικα 443 αναγράφεται μάλιστα έν αρχή έκαστου λό
γου καί ή ημέρα τοΰ έτους, καθ’ ήν δέον οΰτος ν’ άναγινώσκηται έν τή 
Έκκλησίφ 4. Ή λεπτομέρεια αύτη εξηγεί αυτή καί μόνη τον λόγον τής 
άπεικονίσεως τής εκκλησίας μετά τοΰ Γρηγορίου.

Ή σΰνθεσις τέλος αΰτη, όπως παρουσιάζεται είς τήν Σιναϊτικήν μι
κρογραφίαν, θά ήδυνατο ίσως νά χρησιμεΰση ως αφετηρία διά τήν ερ
μηνείαν τής παραδόξου παραστάσεως τών Τριών 'Ιεραρχών —Γρηγορίου, 
Χρυσοστόμου καί Βασιλείου— τών δποίων έ'καστος χωριστά είκονίζεται 
ως «Πηγή τής Σοφίας», παραστάσεως λίαν διαδεδομένης είς τάς τοιχο
γραφίας από τοΰ 14ου κυρίως αίώνος, άλλ’ έμφανιζομένης από τοΰ 11ου 
ή 12ου είς τάς μικρογραφίας τών χειρογράφων 5. Ή έξέτασις όμως τοΰ 
θέματος τούτου έξέρχεται τών πλαισίων τής παρούσης εργασίας. Τοΰτο 
θέλομεν έξετάσει είς προσεχή μελέτην.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

3 Millet έν Michel, ’Ένθ" άν. 239. Οί λόγοι οΰτοι είναι είς τήν ΰπό 
τοΰ Μ i g n e (P G. τόμ. 35—36) έκδοσιν τών απάντων τοΰ Ναζιανζηνοΰ οί έξης, 
κατά τήν σειράν, ήν συνήθως έχουσιν είς τά χειρόγραφα : 1, 45, 44, 41, 15, 24, 
19, 38, 43. 39, 40, 11, 21, 42, 14 καί 16.

4 Ο m ο nt, "Ενθ’ άν. Εισαγωγή, 56.
3 Βλ. A, G r μ b a r, La peinture religiense eu Bulgarie, Paris, 1928, 278.
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