
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣIΑΙ

Sirarpie Der Nersessian, IJillustration du roman de Barlaam et 
Joasaph, d’apres les cliches de la Frick Art Reference Library et 
de la Mission Gabriel Millet au Mont Athos. Preface de Charles 
Diehl, Paris, 1937 (E. de Boccard). Τόμος κειμένου εκ 250 σελ. μετά 
108 εικόνων και λεύκωμα εξ 102 φωτοτνπ. πινάκων.

Είς την χώραν τών ’Ινδών έ'ζη βασιλεύς «μεγέθει σώματος, άμα δε και 
ωραιότητι προσώπου σεμνυνόμενος», ιό δνομα Άβεννήρ, ειδωλολάτρης κα'ι 
διώκτης φοβερός των Χριστιανών. Ούτος άπέκτησεν υιόν, δν ώνόμασεν Ίωά- 
σαφ, κα'ι περ'ι τοΰ οποίου οί άστρολόγοι προεφήτευσαν δτι θά γίνη Χριστια
νός. Ό Άβεννήρ, ταραχθείς διά την προφητείαν ταύτην, διέταξε γενικόν 
διωγμόν τών Χριστιανών καί έκτισε πολυτελές άνάκτορον, εις τό όποιον ενέ- 
κλεισε τον νεαρόν Ίωάσαφ, ΐνα άπομακρΰνη άπ’ αυτού παν θέαμα καί πάντα 
λόγον δυνάμενον να δώση εις αυτόν νύξιν περί άλλης ζωής, καλυτέρας εκείνης 
ήν διήγεν. “Οταν ό Ίωάσαφ εμεγάλωσεν, έπέτυχεν από τον πατέρα του, μετά 
πολλάς παρακλήσεις, την άδειαν νά έξέλθη τού ανακτόρου- καθ’ οδόν συναντά 
ένα λεπρόν, ένα τυφλόν καί ένα γέροντα. Τά θεάματα ταϋτα άναγκάζουσι 
τον Ίωάσαφ νά σκεφθή δτι ύπάρχουσιν άσθένειαι καί δυστυχίαι είς τον 
κόσμον αυτόν καί δτι ούδείς δΰναται ν’ αποφυγή τόν θάνατον. Κατά τον 
ίδιον αυτόν καιρόν είς άγιος ερημίτης ασκούμενος είς την έρημον τής Σεναα- 
ρίτιδος, δνόματι Βαρλαάμ, λαμβάνει έκ Θεού την εντολήν νά μεταβή πλησίον 
τοΰ Ίωάσαφ καί νά φέρη αυτόν είς τόν Χριστιανισμόν. Πράγματι ό Βαρλαάμ 
μεταμφιάζεται είς έμπορον καί μετά πολλάς δυσκολίας εϊσάγεται παρά τώ 
Ίωάσαφ μέ την πρόφασιν νά τφ πωλήση πολύτιμον λίθον. Ό Βαρλαάμ 
αρχίζει τότε την κατήχησιν τοΰ νεαρού Ίωάσαφ διά σειράς θαυμάσιων καί 
γραφικωτάτων παραβολών καί τέλος βαπτίζει αυτόν καί επιστρέφει εις τό 
ερημητήριόν του.

Ό βασιλεύς Άβεννήρ μανθάνει παρά τοΰ διδασκάλου τοΰ υιού του 
Ζαρδάν δτι ό Ίωάσαφ έγένετο Χριστιανός, προσπαθεί διά διαφόρων τρόπων 
νά έπαναφέρη αυτόν είς τήν ειδωλολατρίαν, αλλά είς μάτην. Μετά διάφορα 
δευτερεύοντα επεισόδια, ό Άβεννήρ γίνεται τέλος καί αυτός Χριστιανός, δπως 
καί δλος ό λαός του, καταστρεφονται οί ναοί τών ειδώλων, οί βασιλικοί 
θησαυροί διαμοιράζονται είς τούς πτωχούς καί πανταχοΰ άνεγείρονται έκκλη-
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σίαι. Μετά τον θάνατον τοΰ Άβεννήρ 6 Ίωάσαφ εγκαταλείπει τον θρόνον 
καί φεύγει εις την έρημον, όπου ζή μετά τοΰ Βαρλαάμ ως ασκητής. Μετά τον 
θάνατον άμφοτέρων τά λείψανα αυτών μεταφέρονται εν πομπή εις την πρω
τεύουσαν τοΰ κράτους τοΰ Άβεννήρ.

Αυτή είναι, εν βραχύτατη περιλήψει, ή ΰπόθεσις τοΰ περίφημου μυθι
στορήματος τοΰ Βαρλαάμ και Ίωάσαφ, τοΰ οποίου ή αρχική σύνθεσις, ως 
είναι ήδη έπαρκώς άποδεδειγμένον, έχει Βουδδιστικήν τήν καταγωγήν. Ό Ίωά
σαφ είναι αυτός ό Βοόδδας, τά δέ διάφορα επεισόδια τής ζωής του έχουσιν 
έμπνευσθή άπό τον μΰθόν του, ως έκθέτουσιν αυτόν τά ιερά βιβλία των 
Ινδών. Καί εις μέν τον βίον τοΰ Βοΰδδα οΰδαμοΰ υπάρχει πρόσωπον ανά
λογου προς τον μοναχόν Βαρλαάμ τοΰ μυθιστορήματος, διότι ό Βουδδας είχε 
μόνος τήν δυναμιν νά γνωρίση τήν αλήθειαν, ή παρουσία όμως τοΰ άσκητοϋ 
Βαρλαάμ ήτο απαραίτητος εις τον Χριστιανόν διασκευαστήν τοΰ κειμένου.

Τό πρόβλημα τοΰ τρόπου καί τής όδοΰ, δι’ ών τό Βουδδιστικόν τοΰτο 
κείμενον είσήλθεν εις τάς Χριστιανικός φιλολογίας άπησχόλησεν επί μακρόν 
τούς ερευνητάς, τά πορίσματα δέ τών εργασιών τούτων εκθέτει έν περιλήψει 
ή συγγραφεύς.

Ή πρώτη διασκευή φαίνεται σήμερον βέβαιον ότι έγένετο είς τήν Περ
σικήν, εξ αυτής δέ είς τήν ’Αραβικήν, εξ ής προήλθε κατά τον 130ν αιώνα μία 
διασκευή είς τήν Εβραϊκήν. Δυσχερεστέρα είναι ή έξακρίβωσις τής καταγω
γής τοΰ Έλληνικοΰ κειμένου. Αί επί τοΰ ζητήματος τούτου έρευναι τοΰ πατρός 
Peeters κατέληξαν εις τό θετικόν, ως φαίνεται, συμπέρασμα ότι ή Ελληνική 
διασκευή είναι μετάφρασις έκ τοΰ Γεωργιανοΰ κειμένου, γενομένη υπό Γεωρ
γίου τοΰ ’Ίβηρος, τοΰ γνωστοΰ ‘Αγιορείτου μοναχοΰ, όστις έχρημάτισεν ηγού
μενος τής Μεγίστης Λαύρας έν ‘Αγίφ ’Όρει καί άπέθανε κατά τό έτος 1028· 
Ούτως ή είς τήν Ελληνικήν διασκευή τοΰ μυθιστορήματος πρέπει νά τεθή 
περί τό έτος 1000, τοΰτο δέ, ως είναι ευνόητου, έχει μεγίστην σημασίαν διά 
τήν μελέτην τής είκονογραφήσεως τοΰ κειμένου. Αί παλαιαί γνώμαι, καθ’ ας 
συγγραφεύς τοΰ βιβλίου είναι ό ’Ιωάννης Δαμασκηνός, ούδεμίαν πλέον 
έχουσιν αξίαν.

Τό μυθιστόρημα τοΰ Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ αποτελεί ίσως μοναδικήν 
έξαίρεσιν μεταξύ τών δ'χι καθαρώς θρησκευτικών βιβλίων, ά'τινα εϊκονογρα- 
φήθησαν υπό τών Βυζαντινών. Είναι τό μόνον έξ αυτών τό τυχόν πλουσιω- 
τάτης, σχεδόν συνεχούς, είκονογραφήσεως, όπως είναι επίσης καί τό μόνον, 
τοΰ οποίου διεσώθησαν τά περισσότερα εικονογραφημένα χειρόγραφα.

Διά τήν μελέτην τής είκονογραφήσεως τοΰ μυθιστορήματος ή σ. έχρη- 
σιμοποίησε πάντα τά μέχρι σήμερον τουλάχιστον γνωστά εικονογραφημένα 
χειρόγραφα, όίτινα είναι τά εξής:

‘Έξ Ελληνικά, ήτοι; ό κώδ. 42 τής Μονής τοΰ Σταυρού έν Ίεροσολύ- 
μοις (11ου αί.), ό κώδ, 1 τής Ζωσιμαίας Σχολής έν Ίωαννίνοις (12ου αί.),
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τοΰ οποίου φύλλα τινά εύρίσκονται ύπ’ άριθ. Addit. 4491 εις την Πανεπι
στημιακήν Βιβλιοθήκην τοΰ Cambridge, 6 κώδ. 463 τής εν Άγ. ’Όρει 
Μονής τών Ίβήρων (τέλη 12ου ή άρχ. 13ου αί.), ό κώδ. 338 τοΰ King’s 
College εν Cambridge (τέλ. 12ου ή άρχ. 13ου αι.), δ κώδ. 1128 τής Έθν. 
Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (14ου αί.) και τέλος ό κώδ. 11 τής έν Άθήναις 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής (16ου αί.).

Δΰο Ρωσσικά: δ κώδ. 71 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λένινγραδ (17ου αί.) 
καί δ κώδ. 34.3.27 τής ά'λλοτε Αύτοκρατορικής ’Ακαδημίας τών Επιστημών 
έν Λένινγραδ (μέσα 17ου αί.).

Τρία τέλος ’Αραβικά: δ κώδ. 692 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού 
(Ιδ0” αί.) και οί ύπ’ άριθ. 273 (έτ. 1763 ά. X) καί 274 (έ'τ. 1778 ά. X) τής έν 
Παρισίοις Έθν. Βιβλιοθήκης.

Ή έπί τή βάσει τών χειρογράφων τούτων γενομένη μελέτη ήγαγε την 
σ. εις την διαίρεσιν τής δλης είκονογραφήσεως τοΰ μυθιστορήματος εις δΰο 
σαφώς διακεκριμένος δμάδας παραστάσεων. Την μίαν δμάδα άποτελοΰσιν 
αί εικόνες αί σχετιζόμεναι αμέσως προς την δρασιν τών προσώπων τοΰ μυθι
στορήματος. Εις την αυτήν δμάδα άνήκουσιν έπίσης αί εικόνες αί συνοδεΰου- 
σαι τάς παραβολάς, τάς δποίας λέγει δ Βαρλαάμ εις τον Ίωάσαφ. Τήν δευ- 
τέραν δμάδα άποτελοΰσιν αί εικόνες αί έμπνεόμεναι έκ τών θρησκευτικοΰ 
περιεχομένου δμιλιών καί κατηχήσεων, αΐτινες άπατελοΰσι κυρίως τα μέρη 
τα υπό τοΰ Χριστιανοΰ διασκευαστοΰ προστεθέντα εις τό άρχικόν Βουδδιστι- 
κδν κείμενον τοΰ μυθιστορήματος.

Ή δ ιαίρεσις αΰτη τών εικόνων εις δΰο δμάδας, ήν έπεχείρησεν ή σ. 
σχετίζεται στενώτατα προς αυτήν τήν εις δμάδας διαίρεσιν τών εικονογρα
φημένων χειρογράφων καί δδηγεϊ εις συμπεράσματα περί τής άρχικής μορφής 
τής είκονογραφήσεως τοΰ μυθιστορήματος.Ύπάρχουσι πράγματι χειρόγραφα) 
καί ταΰτα είναι τα άρχαιότερα, δπως οϊ κώδικες τών Τεροσολΰμων καί τών 
Ίωαννίνων, καί νεώτερά τινα, δπως δ κώδ. τής έν Άθήναις Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής κ. ά. τών δποίων ή είκονογράφησις περιορίζεται άποκλειστικώς 
καί μόνον εις τα γεγονότα τοΰ μυθιστορήματος καί τάς παραβολάς, οΰδεμία 
δέ εϊκών θρησκευτικοΰ περιεχομένου υπάρχει έν αΰτοΐς. ’Υπάρχει έπίσης μία 
δευτέρα δμάς, εις ήν άνήκουσιν οί κώδ. τής Μ. Ίβήρων, τοΰ Cambridge 
κ, α. δπου άναφαίνονται καί δλίγαι θρησκευτικοί παραστάσεις. Τήν πλήρη 
δμως εϊκονογράφησιν καί τών έπεισοδίων τοΰ μυθιστορήματος καί τών παρα
βολών καί τών θρησκευτικοΰ περιεχομένου ομιλιών παρέχουσιν οί κώδ. 1128 
τών Παρισίων καί 71 τοΰ Λένινγραδ.

Κατά τήν γνώμην τής σ. ή είκονογράφησις τοΰ μυθιστορήματος έδη- 
μιουργήθη άρχομένου τοΰ 11ου αϊώνος καί είναι πάντως άρχαιοτέρα τοΰ 
1066, διότι εις τό κατά τό έτος έκεϊνο γραφέν Ψαλτήριον ύπ’ άριθ. 19352 
τοΰ Βρεττανικ,οϋ Μουσείου ευρίσκειαι εϊκών τής παραβολής τοΰ ύπό τοΰ
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μονοκέρωτος διωκόμενου ανθρώπου, ήτις περιέχεται εις to μυθιστόρημα. 
Κατά την σ. ή αρχική εικονογράφησις περιωρίζετο μόνον εις τα επεισόδια 
τοϋ μυθιστορήματος καί τάς παραβολάς, είχε δηλαδή περίπου τήν μορφήν 
‘των χειρογράφων τών Ιεροσολύμων και των Ίωαννίνων. Ή προσθήκη τών 
εικόνων τών σχετικών προς τό θεολογικόν μέρος τοΰ μυθιστορήματος εγέ- 
νετο, κατ’ αυτήν, ολίγον κατ’ ολίγον, από τοϋ 12ου αϊώνος καί εφεξής.

Παρά τάς περί τοΰτου κατά μέρος αποδείξεις, τάς οποίας έπιμελώς 
συνήγαγεν ή σ. εκ τής μελέτης μιας έκάστης τών σκηνών τής Π. καί Κ. Δ. 
αΐτινες άφθονοΰσιν ιδία εις τον Παρισινόν κώδ. 1128 καί τον κώδ. 71 τοΰ 
Λένινγραδ, νομίζω ό'τι θά ήδΰνατο ϊσως νά θεωρηθή επίσης πιθανή καί 
ή αντίθετος άποψις· δτι δηλαδή τό αρχικόν πρότυπον τοΰ 11ου αϊώνος 
περιελάμβανε πλουσιωτάτην καί λίαν έκτεταμένην εϊκογράφησιν ό'χι μόνον 
τών γεγονότων τοΰ μυθιστορήματος, αλλά καί τοΰ θεολογικοΰ αΰτοΰ μέρους.

Θά ήτο αληθώς παράδοξος καί ανεξήγητος ή ά'νισος καί ανισοσκελής 
μορφή, τήν οποίαν θά παρουσίαζεν ή αρχική εικονογράφησις, αν αίίτη περιω- 
ρίζετο μόνον εις τά επεισόδια τοΰ μυθιστορήματος καί τάς παραβολάς, δπως 
έπιτρέπουσι νά κρίνωμεν νΰν τά χειρόγραφα τών 'Ιεροσολύμων καί τών 
Ίωαννίνων, δπου ουδέ ίχνος εικόνος θεολογικοΰ περιεχομένου υπάρχει, δεδο
μένου μάλιστα τοΰ θρησκευτικοΰ καί κατηχητικοΰ χαρακτήρος τοΰ μυθιστορή
ματος. ”Αν επίσης λάβωμεν προ οφθαλμών τό γεγονός δτι 6 110? αιών, 
καθ’ ον έδημιουργήθη ή εικονογράφησις τοΰ μυθιστορήματος, είναι, ως 
παρατηρεί καί ή σ., ή εποχή τών πλουσίως εικονογραφημένων χειρογράφων, 
θά ήτο πολύ δύσκολον νά εννοήσωμεν τήν εκ τής αρχικής ταΰτης διακο- 
σμήσεως παράλειψιν τών είς τό θεολογικόν μέρος άναφερομένων εικόνων.

Μία μόνον θά ήδΰνατο, ίσως, νά ύπάρξη έξήγησις' ή εκ τοΰ άρχικοΰ 
δήλα δή κειμένου, τό όποιον εχρησίμευσεν ως βάσις διά τήν είκονογράφησιν, 
απουσία τών θρησκευτικοΰ περιεχομένου περικοπών. ’Αλλά τοΰτο δεν είναι 
δυνατόν νά ύποστηριχθή, διότι καί τά παλαιότερα γνωστά χειρόγραφα τοΰ 
μυθιστορήματος περιέχουσι τάς περικοπάς ταΰτας, καί ή ιδία δέ ή σ. (σελ. 14 
κ. εξ.) παραδέχεται δτι από τής είς τήν Ελληνικήν μεταφράσεως αΰτοΰ τό 
μυθιστόρημα οΰδεμίαν διασκευήν αξίαν λόγου ΰπέστη.

Κατά τήν γνώμην μου, ή αρχική εικονογράφησις τοΰ μυθιστορήματος 
περιελάμβανε καί τάς εις τό θεολογικόν μέρος άναφερομένας εικόνας, τήν δέ 
πιστοτέραν οπωσδήποτε ιδέαν τής αρχικής ταΰτης είκονογραφήσεως παρέχει 
ό Παρισινός κώδ. 1128, άν καί αυτός ακόμη είναι ίσως ή επιτομή τοΰ πρωτο- 
τΰπου, ως έπιτρέπουσι νά συνάγωμεν ώρισμέναι λεπτομέρειαι εις τάς εικόνας 
τών ά'λλων χειρογράφων, ας μετά μεγάλης πορατηρητικότητος καί έπιμελείας 
έσημείωσεν ή σ.

Οι κώδικες τών Ίεροσολΰμων καί τών Ίωαννίνων θά ήδΰνατο οΰτω 
νά θεωρηθώσιν έπιτομαί μέ πλήρη άπομάκρυνσιν, ά'γνωστον διά τίνα λόγον,
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των θρησκευτικού περιεχομένου είκόνων, επίσης οί κώδικες τής Μ. Ίβήρων 
κα'ι τού Cambridge θά ήδύναντο νά χαρακτηρισθώσιν ως έπιτομαΐ περισ
σότερον εκτεταμένοι.

Αί περισσότερον ή όλιγώτερον εκτενείς επιτομαί αύται τού αρχικού 
πρωτοτύπου οφείλονται, πιθανώτατα, εις τά κέντρα και τούς τόπους δπου 
τά χειρόγραφα διεκοσμήθησαν. Είναι άξιον πολλής προσοχής τό γεγονός δτι 
τά δύο χειρόγραφα, από τών οποίων λείπει πάσα θρησκευτικού περιεχομένου 
είκών, οί κώδικες δηλαδή τών 'Ιεροσολύμων και τών Ίωαννίνων, άνήκουσιν 
από άπόψεως τεχνοτροπίας εις την ’Ανατολήν.

'Η τεχνοτροπία τής αρχικής είκονογραψήσεως τού μυθιστορήματος είχε, 
κατά τά συμπεράσματα τής σ., χαρακτήρα καθαρώς 'Ελληνιστικόν, ώς και 
ημείς άλλοτε εΐχομεν εικάσει. (Βλ. Actes du IIP Congres internat. d’Etudes 
Byzantines, Athenes, 1932, 236). Ή εϊκονογράφησις αΰτη, λόγφ τής τεχνο
τροπίας της, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι έδημιουργήθη εν αυτή τή 
Κωνσταντινουπόλει ή εις περιοχήν εύρισκομένην υπό τήν άμεσον αυτής 
καλλιτεχνικήν έπίδρασιν, δπως επί παραδείγματι τό "Αγ. ’Όρος. Ούτως από 
άπόψεως τεχνοτροπίας νομίζτο δτι τό χειρόγραφον τό δίδον τήν πιστοτέραν 
ιδέαν τού πρωτοτύπου είναι ό κώδ. τής Μ. Ίβήρων, δστις κατά τινα εικασίαν 
τής σ., έγράφη καί έκοσμήθη έν αυτή τή Μονή δπου καί νύν εύρίσκεται.

Διά τήν δημιουργίαν τής πλούσιας ταύτης είκονογραψήσεως δ τεχνίτης 
έχρησιμοποίησε τήν ατομικήν αυτού ικανότητα καί έμπνευσιν, έδανείσθη 
δμως ή οπωσδήποτε έπηρεάσθη από τήν τέχνην τής εποχής του, από τάς 
θρησκευτικός παραστάσεις δπως καί από τάς ίστορικάς, από τάς εικόνας τών 
ιερών προσώπων δπως καί από τάς προσωπογραφίας τών βασιλέων. Τάς 
διαφόρους ταύτας επιδράσεις καί τά δάνεια εξετάζει καί αναλύει μετά σπανίας 
παρατηρητικότητος καί γνώσεως ή σ.

Τοιαΰτα είναι εν γενικαΐς γραμμαΐς τά συμπεράσματα εις άκαταλήγειή σ. 
περί τής είκονογραψήσεως τού περιφήμου καί δημοφιλεστάτου μυθιστορήματος.

Ελάχιστα είναι τά σημεία έν τώ ώραίφ τούτα) βιβλίφ, τά όποια θά είχον 
ίσως ανάγκην διευκρινήσεως ή περαιτέρω έρεύνης. Τά σημεία άλλωστε ταύτα 
δεν άνήκουσιν εις τον στενόν κύκλον τής έξετάσεα>ς τών εικονογραφημένων 
χειρογράφων, άτινα άποτελούσι τό κύριον θέμα τών ερευνών τής σ. καί κατά 
συνέπειαν θά ήδύναντο νά θεωρηθώσιν έξερχόμενα ίσως τών πλαισίων τού 
βιβλίου αυτής.

"Εν τών ζητημάτων τούτων είναι, κατά τήν γνώμην μου, ή έξέτασις τής 
έπιδράσεως, ήν ήσκησεν ή εϊκονογράφησις τού μυθιστορήματος. Ή έπίδρασις 
αύτη είναι, ώς τουλάχιστον νομίζω, διπλή· άμεσος δηλαδή, άπορρέουσα 
κατ’ ευθείαν έκ τής είκονογραψήσεως τών χειρογράφων, καί έμμεσος προελ- 
θούσα έξ αυτού τού μυθιστορήματος.

Εις τήν άμεσον έπίδρασιν δύνανται νά καταιαχθώσιν αί έν ταις μικρό-
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γραφίαις τών Ψαλτηρίων και ταΐς τοιχογραφίαις τών εκκλησιών απεικονίσεις 
τής έν τώ μυθιστορήματι περίφημου παραβολής τού ανθρώπου τοϋ διωκό
μενου υπό τοΰ μονοκέρωτος. Εις τά παραδείγματα τής παραστάσεως εν τοιχο- 
γραφίαις, τά όποια παραθέτει ή σ. (σελ. 67), θά ήδυνάμην νά προσθέσω δυο 
ακόμη έξ ανεκδότων διακοσμήσεων, ας βεβαίως δεν ήδυνατο νά γνωρίζη ή σ. 
Ή μία τούτων εύρίσκεται έν τώ Παρεκκλησίφ τών Τριών 'Ιεραρχών τής 
Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων καί έγένετο κατά τό έτος 1637. Ή σκηνή 
εΐκονίζεται δπως καί εις τό πρώτον μέρος τοϋ χειρογράφου τοϋ Cambridge 
(Λεύκωμα, πίν. XXIII. 87) καί τοΰ Παρισινοΰ 1128 (Λεύκωμα πίν. LXVIII. 
267), ό άνθρωπος δηλαδή παρίσταται διωκόμενος υπό τοΰ μονοκέρωτος, δστις 
παραδόξως έχει δυο κέρατα. Ή ετέρα παράστασις εύρίσκεται είς τον έν 
Καστόρια Ναόν τοϋ Προδρόμου (Ενορίας Άποστ. Λουκά) καί εγένετο κατά 
τό έτος 1727. Αυτή ομοιάζει προς τήν τοιχογραφίαν τοΰ 'Αγ. Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης (Γ. Σωτηρίου έν Ήμερολογίω Μεγ. 'Ελλάδος, 1929, 112), 
ό άνθρωπος δηλαδή παρίσταται έπί τοΰ δένδρου, είς τήν ρίζαν τοΰ οποίου 
είκονίζονται οί δυο μΰες με τάς έπιγραφάς: ήμερα, ή νήχτα. Πάντα τά 
άλλα στοιχεία τής παραστάσεως έχουσι παραλειφθή.

Αί εις δημώδη γλώσσαν έπιγραφαί τής τοιχογραφίας ταΰτης δεικνΰου- 
σιν δτι ή παράστασις έμπνέεται από τήν είς τήν κοινήν μετάφρασιν τοΰ 
μυθιστορήματος, δπως είναι ό εικονογραφημένος κώδιξ τής έν Άθήναις 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής, είς τον όποιον δμως δεν υπάρχει παράστασις τής 
παραβολής ταΰτης. Είναι έν τοΰτοις παράδοξον δτι τήν τόσον δημοφιλή 
ταΰτην παραβολήν, τήν μόνην ήτις λόγφ ίσως τοΰ διδακτικοΰ αυτής χαρα- 
κτήρος άπεικονίσθη είς τάς έκκλησίας, ό ’Αγάπιος είς τήν εύρυτάτην έν 
δημώδει γλώσση περίληψιν τοΰ μυθιστορήματος, ήν κατεχώρισεν είς τον 
Παράδεισόν του, τήν παρέλειψε, είς τήν σειράν δέ ήν έχει αυτή έν τή διηγήσει 
λέγει μόνον: «Ταΰτα λέγων ό γέρων (ό Βαρλαάμ), είπε καί τινα 
υποδείγματα εις καταφρόνησιν τοΰ ματαίου κόσμου, διά νά τον 
κάμη (τον Ίωάσαφ) νά μισήση τον πλοΰτον, τήν τιμήν, καί αύτάρ- 
κειαν». (’Αγαπίου, Παράδεισος, έκδοσις Βενετίας, 1683, 16).

Εις τήν άμεσον έπίσης έκ τοΰ μυθιστορήματος έπίδρασιν δέον ν’ άπο- 
δοθή καί ή είς τον 17ον αιώνα άναγομένη μικρά εϊκών τοΰ Μουσείου Δ. 
Λοβέρδου έν Άθήναις ή παριστάνουσα τον βασιλέα Άβεννήρ καί τον 
Ίωάσαφ δρθίους καί κρατοΰντας εϊλητάρια ανοικτά. Άν έχωμεν προ οφθαλ
μών δτι ό Άβεννήρ δεν αναγράφεται ως άγιος εις τό ορθόδοξον έορτολόγιον, 
ένω υπάρχει είς τό Καθολικόν, εορταζόμενος τήν 3 Αύγουστου (Der Nerses- 
sian, σ. 6, σημ. 1), καί δτι απεναντίας ό Ίωάσαφ, δπως καί ό Βαρλαάμ, 
εορτάζονται υπό τής ορθοδόξου Έκκλησίας, τήν συνέπειαν δέ τοΰ έορτασμοΰ 
θά ίδωμεν ευθύς αμέσως, πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ή μικρά εΐκών τοΰ 
Μουσείου Δ· Λοβέρδου πηγάζει έξ αύτοΰ τοΰ μυθιστορήματος.
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Εις την άμεσον έπίδρασιν τοϋ μυθιστορήματος οφείλονται, νομίζω, αί 
έν ταΐς τοιχογραφίαις τών ναών εικόνες τοΰ Βαρλαάμ και Ίωάσαφ. Ώς παρα
τηρεί κα'ι ή σ. (σελ. 6), τό μυθιστόρημα έτυχε τής επιδοκιμασίας τής Εκκλη
σίας καί τα δυο κυριώτερα έν αύτώ πρόσωπα, ό Βαρλαάμ καί ό Ίωάσαφ, 
έλαβον θέσιν εις τό έορτολόγιον καί τό ανατολικόν καί τό δυτικόν. Κατά τό 
ορθόδοξον έορτολόγιον, ό Ίωάσαφ εορτάζεται την 26Ίν Αυγούστου, ό δε 
Βαρλαάμ φαίνεται δτι είναι ό εορταζόμενος τήν 30'ί,ν Μαΐου, ώς υποθέτει 
ό Νικόδημος εις τον Συναξαριστήν του (ύποσημ. εις τήν 30<|ν Μαΐου).

Ή έρευνα τών έν ταΐς έκκλησίαις απεικονίσεων τών δυο τούτων ηρώων 
τοϋ μυθιστορήματος νομίζω δτι δεν στερείται ένδιαφέροντος, διότι θά ήδύ- 
νατο νά όδηγήση εις συμπεράσματα περί τοϋ χρόνου τής εισαγωγής αυτών 
έν τφ έορτολογίω. Έκ τών μέχρι τοΰδε, εις έμέ τουλάχιστον, γνωστών απει
κονίσεων ιών δυο τούτων προσώπων ή άρχαιοτέρα είναι ή μεταξύ τών τοι
χογραφιών τοϋ Ναοΰ τής Θεοτόκου εις τήν Στουδένιτσαν τής Σερβίας, γενο- 
μένων περί τό έτος 1190. (Βλ. VI. Petkovic, Manastir Studenitsa [σερβ], 
Beograd, 1924, σ. 49 καί είκ. 56. Επίσης VI. Petkovic, La peinture 
serbe da moyen-age, II, Beograd, 1934, σ. 8 καί είκ. 1). Κατά τον 
14ον καί τούς μετέπειτα αιώνας τά παραδείγματα γίνονται πολυάριθμα. 
Τέλος ή Ερμηνεία τών ζωγράφων δχι μόνον αναγράφει αυτούς μεταξύ τών 
οσίων (Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοπού- 
λου Κεραμέως, Πετροΰπολις, 1909, 165), αλλά τούς εισάγει καί εις περίεργον 
σύνθεσιν χρησιμεύουσαν προς είκονογράφησιν τής παρά Ματθαίφ (13.45) 
παραβολής τοϋ ζητοϋντος καλούς μαργαρίτας (Ερμηνεία, ένθ’άν. 115 κ.εξ. §6).

Έν τέλει θά είχον νά προσθέσω δυο εικασίας μου.
Ή μία αφόρα εις τήν έν αρχή τοΰ κώδικος τής Μ. Ίβήρων όλοσέλιδον 

εικόνα τοϋ γράφοντος μοναχοϋ (Λεύκωμα, πίν. I). Τον έν τή είκόνι παριστα- 
νόμενον ή σ. θεωρεί ώς τον Ίωάννην Δαμασκηνόν (σελ. 34). Τοϋτο είχεν 
εικάσει καί ό Σ. Λάμπρος (Catalogue of the Greec Manuscripts on Mount 
Athos, Cambridge, 1895- 1900, II, σ. 149, άριθ. 4583/463). Άλλ’ εις τήν 
εικόνα δεν υπάρχει έπιγραφή δνομάζουσα τον παριστανόμενον. Είναι πράγ
ματι οΰτος ό Δαμασκηνός; Νομίζω δτι περί τοϋ ταυτισμοϋ τούτου δύναταί 
τις πολύ νά άμφιβάλλη. Ό είκονιζόμενος μοναχός ούτε κατά τήν μορφήν 
ομοιάζει προς τον Δαμασκηνόν, ού'τε φέρει τό χαρακτηριστικόν σαρίκιον, τό 
φάρος, κατά τον Ευγενικόν, σαφώς περιειληγμένον τον Σΰριον 
τρόπον, τό όποιον, κατά τον ίδιον, μαρτυρεί τήν πατρίδα καί τό γένος αύτοΰ 
(Βλ. Έπειηρίδα Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 9,1932,355). Καί είναι μέν αλη
θές δτι εις τήν άπεικόνισιν αύτοΰ έν Μηνολογίω τοϋ Βατικανοϋ ό Δαμασκη
νός είκονίζεται άνευ τοϋ σαρικιού (II Menologio, πίν. 213), άλλ’ εις μνημεία 
σύγχρονα περίπου προς τον κώδικα τής Μ. Ίβήρων, δπως ή τοιχογραφία 
τοϋ Βατσκόβου έν Βουλγαρία (A. Grabar, La peinture religieuse en
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Bulgarie, Paris, 1928, Λεύκωμα, πίν. IV) και ή ανέκδοτος μικρογραφία τοΰ 
νπ άριθ. 234 κωδικός τής εν Άγ. "Ορει Μ. Παντοκράτορας (Πρβ. Λάμπρον, 
εν θ’ αν. I, σ. 112 κ. έξ. άριθ. 1268/234), ούτος φέρει ήδη τό χαρακτηρίζον 
αυτόν σαρίκιον. Αί παρατηρήσεις αΰται μέ άγουσιν εις την ύπόθεσιν δτι ό εν 
αρχή τοΰ κώδ. τής Μ. Ίβήρων γραφών μοναχός δεν είκονίζει τον Ίωάννην 
Δαμασκηνόν, αλλά πιθανώς τον Ίωάννην μοναχόν τής Μονής τοΰ 'Αγίου 
Σάββα, δστις, κατά την επιγραφήν πολλών χειρογράφων καί αυτοί) τοΰ τής Μ. 
Ίβήρων, είναι ό κομίσας «εκ τήςένδοτέρας τών Αίθιόπων χώρας, 
τής Ινδών λεγομένης, πρός την αγίαν πόλιν» την ψυχωφελή ιστο
ρίαν τοΰ Βαρλαάμ και Ίωάσαφ. (Βλ. την επιγραφήν παρά Der Nersessian, 
23 και παρά Λάμπρφ, ένθ’ άν. II, σ. 149, άριθ. 4583/363). Έκ συγχύσεως 
πρός τον Ίωάννην τοϋτον Σαββαΐτην φαίνεται δτι προήλθε καί ή εσφαλ
μένη παράδοσις δτι τό μυθιστόρημα έγράφη υπό τοΰ Ίωάννου Δαμασκηνού 
(Πρβ. και Der Nersessian, σ. 8 κ. έξ.).

Ή έτέρα εικασία μου σχετίζεται πρός λεπτομέρειαν μιας τών μικρογρα
φιών τοΰ κώδ. 71 τοΰ Λένινγραδ. Είς την εικόνα την παριστάνουσαν τον 
Παράδεισον (Der Nersessian, σ. 149, είκ. 72) είκονίζεται ή 'Αγία Τριάς 
καί Ικατέρωθεν δύο ’Άγγελοι, δεξιά δέ ό Άπόστ. Παύλος, παρά τούς πόδας 
τού οποίου εΰρίσκεται μορφή καθημένη εντός κατασκευάσματος εν εΐδει 
κουβουκλίου. Ή σημασία τής παραδόξου ταΰτης μορφής είναι, ως παρα
τηρεί και ή σ., εντελώς ανεξήγητος. Έκφράζομεν έν τούτοις την απλήν εικα
σίαν μήπως παριστα τον Μέγαν Αλέξανδρον και είναι άνάμνησις τής περι- 
φήμου εις ουρανούς άναβάσεως αυτού τής περιγραφομένης είς τό δημοφιλέ- 
στατον μυθιστόρημα τού Ψευδό-Καλλισθένους. Ή είς ουρανούς άλλωστε 
άνάβασις τοΰ ’Αλεξάνδρου είκονίσθη, ως είναι γνωστόν, πολλάκις υπό τών 
μεσαιωνικών τεχνιτών.

Τοιούτον τό ώραϊον βιβλίον τής Δ°« Der Nersessian. Δι’ αυτού πλου
τίζεται ή γνώσις περί τής κοσμικής ζωγραφικής τών Βυζαντινών, ής ελάχιστα 
μνημεία έφθασαν μέχρις ημών. Ό ακριβώς σχεδόν καθωρισμένος χρόνος, 
καθ’ δν έδημιουργήθη ή είκονογράφησις τού μυθιστορήματος, αί άρχαι 
δηλαδή τού 11ου αίώνος, διευκολύνει ημάς νά έκτιμήσωμεν τήν δύναμιν και 
τήν ζωτικότητα τής τέχνης κατά τήν περίοδον εκείνην, ικανής ακόμη νά συν
θέτη διακοσμήσεις τοιαύτης έκτάσεως. Τά πολυάριθμα εικονογραφημένα χει
ρόγραφα τού μυθιστορήματος, τά όποια μετά εξαιρετικής επιμελείας καί 
μεθοδικότητος κατέταξε καί έμελέτησεν ή σ. έπιτρέπουσι νά διακρίνωμεν τάς 
μεταβολάς είς τήν εκλογήν τών εικόνων καί είς τήν τεχνοτροπίαν, ας έπέφερον 
οί κατά τόπους αντιγράφεις τοΰ αρχικού πρωτοτύπου. Αί λεπτομερείς τέλος 
καί μετά σπανίας παρατηρητικότητος γενόμεναι είκονογραφικαί καί τεχνικαί 
αναλύσεις όδηγοΰσι τήν σ. εις τήν εξέτασιν πλείστων ζητημάτων γενικωτέρας 
σημασίας καί καθιστώσιν ούτω τό βιβλίον έξόχως χρήσιμον είς τούς περί 
τήν Βυζαντινήν ζωγραφικήν καί εικονογραφίαν άσχολουμένους.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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