
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

“ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,,

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ώς σημειον έκκινήσεως διά την ερευνάν τοΰ αρκετά σπανίου καί πολύπλοκου 
είκονογραφικοϋ δέματος τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ώς «Πηγής τής σοφίας» 
ίίά μάς χρησιμεύση μία άγνωστος καί ανέκδοτος ακόμη είκών τής Συλλογής Δ. Λο
βέρδου. Αΰτη ανήκει εις την όλιγάριθμον ομάδα εικόνων τής Συλλογής ταύτης άναγο- 
μένων εις βυζαντινούς χρόνους, περί των οποίων θ’ άσχοληθώμεν προσεχώς καί εις 
άλλην μελέτην.

Ένταΰθα θά έξετάσωμεν πρώτον την εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, κατόπιν δέ 
θά προβώμεν εις τήν έρευναν τοΰ είκονογραφικοϋ θέματος, τό όποιον αΰτη παριστάνει.

Ή είκών τής Συλλογής Λοβέρδου (πίν. 1) 1 έχει ΰψος 0.405 καί πλάτος 0.315 μ. 
Τήν κεντρικήν παράστασιν περιβάλλει πλαίσιον ελαφρώς έξέχον (πλ. 0.063) σκαλισμένον 
επί τής ιδίας σανίδος, επί τής οποίας καί ή όλη είκών. Τοΰτο φέρει παραστάσεις άγιων, 
περί τών οποίων αμέσως κατωτέρω θά γίνη λόγος. Εις τό υπό τοΰ πλαισίου περιβαλ
λόμενου κεντρικόν ορθογώνιον είκονίζεται αριστερά, ώς προς τον θεατήν, μοναχός με 
φωτοστέφανον, καθήμενος επί θρόνου καί γράφων εις βιβλίον, επί τοΰ οποίου άναγι- 
νώσκονται τά εξής: ιδ[ου το δια] | τω π(α)τρι | δεδοΙκεν. | τι ουν | ελα[τ] | τονα. 
Τοΰτο είναι ή αρχή τής πρώτης ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου εις τήν προς Έφεσίους 
επιστολήν τοΰ Παύλου (Migne Ρ. G. 62, 11). Ό γράφων λοιπόν μοναχός είναι ό 
Χρυσόστομος. ’Όπισθεν τοΰ θρόνου είκονίζεται άνήρ όρθιος φέρων επίσης φωτοστέ
φανον καί όμιλών εις τό δεξιόν ούς τοΰ Χρυσοστόμου. Ούτος είναι ό ’Απόστολος 
ΙΙαΰλος, όπως μανθάνομεν από τήν επιγραφήν τήν ευρισκόμενην ύπεράνω τής κεφα?ιής 
του. Προ τοΰ Χρυσοστόμου υπάρχει αναλόγιου με βιβλίον ανοικτόν επ’ αύτοΰ, όπου 
άναγινώσκονται τά εξής: παυλος | αποςτο|λος ι(ηςο)υ | χ(ριςτο)υ δι|α θελήματος 

θ(εο)υ τοι[ς] I αγι[οις], Ταΰτα είναι ή αρχή τής προς Έφεσίους επιστολής τοΰ Παΰ-

1 Περιγραφή έν Ά. Παπαγιαννοποΰλου—Παλαιού. τοΰ 16ου αίώνος μέ πρότυπα βυζαντινά είκονογραφη-
Μουσειον Διονυσίου Λοβέρδου, Άθήναι, 1946, 38 κ. έξ. μένα χειρόγραφα, 
άριθ. 248, δπου ή είκών θεωρείται έργον τών μέσων
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λου (Έφεσ. 1,1). Και από τοΰ άνω μέρους τοΰ αναλογίου, όπου to ανοικτόν βιβλίον, καί 
από των θυρίδων τοΰ ερμαρίου, έπί τοΰ οποίου τοΰτο στηρίζεται, εκρέουν κρουνοί ύδά- 
των κυανοΰ χρώματος μετά χρυσών γραμμών. Κατά τό δεξιόν άκρον μοναχοί καί άλλοι 
γενειοφόροι φέροντες οί μέν μοναχικά κουκοΰλλια οί δε υψηλούς κωνοειδείς πίλους καί 
είς πλατΰγυρον σκιάδιον, συλλέγουσιν εντός ποτηρίων τό έκ τοΰ αναλογίου έκρέον ύδωρ. 
Τό βάθος τής συνθέσεως πληροΰσι δύο υψηλά οικοδομήματα συνδεόμενα μεταξύ των 
διά χαμηλού τοίχου. ’Από την στέγην τοΰ ενός προς την στέγην τοΰ άλλου εκτείνεται 
ερυθρόν ύφασμα. Είς την θύραν τοΰ προς τά δεξιά οικοδομήματος, κλειομένην μέ παρα
πέτασμα, προβάλλει μοναχός παρατηρών τον γράφοντα Χρυσόστομον καί τον όπισθεν 
αυτού ευρισκόμενον Παύλον. Κατά τά άκρα, όπισθεν τών οικοδομημάτων, διακρίνονται 
δύο κυπάρισσοι. Τέλος ΰπεράνω τών οικοδομημάτων, επί τοΰ χρυσού βάθους, είκονί- 
ζεται τμήμα κύκλου, δηλοΰντος τον ουρανόν, από τοΰ όποιου έκπέμπεται δέσμη ακτινών 
διευθυνομένη προς την κεφα?αήν τοΰ Χρυσοστόμου. Εκατέρωθεν τής φωτεινής αυτής 
δέσμης παρίστανται μέχρι τής όσφύος, εντός νεφών, τρεις μορφαί. ’Αριστερά ό Προ
φήτης Μωϋσής, ως αναφέρει ή παρ’αυτόν επιγραφή, κρατών βιβλίον ανοικτόν, επί τοΰ 
οποίου ή φράσις έκ τής αρχής τής Γενέσεως: εν | αρχι | επ|οι[η]!ςε[ν] | Ο | θ(εο)ς 
(Γεν. 1. 1). Δεξιά ό ’Απόστολος Πέτρος, δηλούμενος δι’επιγραφής, κρατών είς την 
δεξιάν δύο κλείδας, είς δέ την άριστεράν είλητάριον κλειστόν, καί παρ’αυτόν ό "Αγιος 
’Ιωάννης ό Θεολόγος, καθοριζόμενος ομοίως δι’επιγραφής, κρατών καί οΰτος είς την 
δεξιάν είλητάριον κλειστόν.

Τό περί την κεντρικήν παράστασιν πλαίσιον, ώς ήδη εϊπομεν, φέρει επίσης εικόνας. 
Είς την άνω πλευράν παρίσταται ή Ετοιμασία τοΰ θρόνου, εκατέρωθεν δέ αυτής δύο 
’Αρχάγγελοι μέχρι τής όσφύος προσκλίνοντες. Είς την άριστεράν, ώς προς τον θεατήν, 
όρθίαν πλευράν είκονίζονται εξ "Αγιοι μέχρι τής όσφύος, οί όποιοι, κατά τάς παρ’αυτούς 
ήμιεσβεσμένας έπιγραφάς, είναι οί εξής, έκ τών άνω προς τά κάτω: Ό ’Απόστολος 
Πέτρος, βλέπων προς δεξιά, εύλογών διά τής δεξιάς καί είς την άριστεράν κρατών 
είλητάριον κλειστόν. Ό Εύαγγελιστής Λουκάς κατενώπιον εύλογών καί κρατών βιβλίον 
ανοικτόν μέ την πρώτην φράσιν τοΰ Ευαγγελίου του. Ό Ευαγγελιστής Μάρκος, έστραμ- 
μένος προς δεξιό καί κρατών ομοίως βιβλίον ανοικτόν μέ τήν αρχήν τοΰ Ευαγγελίου του 
Ό "Αγ. Άνδρέας, κατενώπιον κρατών δι’άμφοτέρων τών χειρών είλητάριον κλειστόν. 
Ό "Αγ. Όνούφριος, κατενώπιον μέ τάς χεΐρας είς σχήμα δεήσεως. Ό "Αγ. Παντε- 
λεήμων, τήν μέν δεξιάν έ'χων προ τοΰ στήθους μέ τήν παλάμην προς τά έξω, είς δέ τήν 
άριστεράν κρατών κεκοσμημένον δοχεϊον φαρμάκων. Οί αντίστοιχοι έξ "Αγιοι τής 
δεξιάς όρθιας πλευράς είναι έκ τών άνω προς τά κάτω οί εξής: Ό Άπόστ. Παύλος, 
έστραμμένος προς αριστερά καί κρατών δι’ άμφοτέρων τών χειρών βιβλίον κλειστόν. 
Ο Εύαγγ. Ιωάννης, βλέπων ομοίως προς άριστερά καί κρατών δι’ άμφοτέρων τών 

χειρών βιβλίον άνοικτόν μέ τήν πρώτην φράσιν τοΰ Ευαγγελίου του. Ό Ευαγγελιστής 
Ματθαίος, κατενώπιον, κρατών ομοίως βιβλίον άνοικτόν μέ τάς πρώτας λέξεις τοΰ 
Ευαγγελίου του. Η ΰπ αυτόν μορφή δέν σώζει τήν έπιγραφήν της. Πρόκειται όμως 
περί Αποστολου, ως δεικνύει το εις την άριστεράν του είλητάριον. Τά χαρακτηριστικά 
ες άλλου τοΰ προσώπου δεικνύουν οτι ο εικονιζομενος είναι άσφαλώς ό Άπόστ. Σίμων
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ό Ζηλωτής Κ Κάτωθεν αυτού ό "Αγ. ’Αντώνιος, ευλογών και κρατών κλειστόν είλητά- 
ριον. Ό "Αγ. Ιωάννης ό Πρόδρομος, τείνων την δεξιάν εις σχήμα κηρύγματος. Τέλος, 
εις κάτω πλευράν τοΰ πλαισίου είκονίζονται τέσσαρες Τεράρχαι κατενώπιον, εύλο- 
γοϋντες και κρατούντες εις τήν άριστεράν Εύαγγέλιον. Τού πρώτου εξ αριστερών δεν 
διεσώθη ή επιγραφή. Είναι δμως εΰκολον να διακρίνη τις εκ τών χαρακτηριστικών του 
οτι πρόκειται περί τοΰ 'Αγ. Νικολάου 1 2. Μετ’ αυτόν είκονίζονται κατά σειράν ό "Αγιος 
Βασίλειος, ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος και ό "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος.

Προτού έλθομεν εις τό περιεχόμενον τής είκόνος, τό όποιον θά μάς όδηγήση είς 
τήν λεπτομερή έξέτασιν τού είς αυτήν παριστανομένου είκονογραφικού θέματος, είναι 
ανάγκη νά όρίσωμεν τήν χρονολογίαν της. Τοιουτοτρόπως θά όλοκληρωθή ή περί 
αυτής έ'ρευνα, πλήν βεβαίως τού είκονογραφικού θέματος.

Ό δλος χαρακτήρ τής είκόνος, ή τεχνοτροπία καί ή τεχνική της έκτέλεσις μάς 
φέρουν χωρίς αμφιβολίαν προς τούς χρόνους τών Παλαιολόγων. Είς τό ίδιον επίσης 
συμπέρασμα οδηγούν τά υψηλά καί μέ ορθήν προοπτικήν σχεδιασμένα οικοδομήματα 
τού βάθους, χαρακτήρος καθαρώς ελληνιστικού, τον όποιον επιτείνει τό ερυθρόν 
ύφασμα, τό άπλοΰμενον άπό τής μιάς στέγης είς τήν άλλην3, δπως επίσης καί αί 
όπισθεν τών κτηρίων προβάλλουσαι κυπάρισσοι4. Προς τάς καλλιτεχνικός αντιλήψεις 
τής εποχής τών Παλαιολόγων συμφωνεί καί ή ορθή σχέσις τών αναλογιών μεταξύ τών 
ανθρωπίνων μορφών καί τών πλαισιούντων αύτάς οικοδομημάτων. Ό τεχνίτης τής 
είκόνος ιδιαιτέραν δλως κατέβαλε φροντίδα διά τήν επιτυχή άπόδοσιν τού βάθους 
καί γενικώτερον τοΰ χώρου. ’Από τής άπόψεως ταΰτης αξία πολλής προσοχής είναι 
ή προοπτικώς ορθή σμίκρυνσις τού είς τό άνοιγμα τής θΰρας τού βάθους είκονιζο- 
μένου μοναχού εν σχέσει προς τον Παύλον καί τον καθήμενον Χρυσόστομον, οί όποιοι

1 Πρβ. τό ψηφιδωτόν τοΰ Όσ. Λουκά: Ε. Diez—Ο. 
Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge, 
Massachusetts, 1931, είκ. 46, επίσης τάς τοιχογραφίας 
τής Ζίτσας: VI. Petkovic, La peinture serbe du 
moyen-age, II, Beograd, 1934 πίν· XXXVI b. καί τοΰ 
Πρωτάτου 'Αγ. "Ορους: G. Millet, Monuments de 
l’Athos I, Les peintures, Paris, 1927, πίν. 38.4.

2 Πρβ. τό ψηφιδωτόν τής 'Αγ. Σοφίας τοΰ Κίεβου : 
G. Schluraberger, L’epopee byzantine, I, 57, επίσης 
τάς τοιχογραφίας τοΰ Μιλέσεβο: Ν. Okunev, Monu- 
menta artis serbicae, III, Pragae, 1931, πίν. 2, καί 
τοΰ Πρωτάτου: "Εγχρωμος άπεικόνισις παρά Β. Geor
gievskij Τοιχογραφίαι τοΰ Πανσέληνου είς τό Πρω- 
τάτον τοΰ 'Άθω (ρωσ.) οί. ε. πίν. 1.

3 Πρβ. προχείρως τά ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώ
ρας (Καχριέ Τζαμί) Κων/πόλεως, είς τό Δελτίον τοΰ 
Ρωσικού ’Ινστιτούτού Κων/πόλεως, 11, 1906, Λεύκωμα, 
πίν. XXIII, XXIX, XXX κ. ά1 ’Επίσης βλ. τάς τοιχογρα
φίας τοΰ νοτίου κλιτούς τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά: 
G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 
1910, πίν. 76-77. Ό Th. Schmidt, Revue Archeolo- 
gique, 1912, II, 132, παρατηρεί ότι τά επί τών στεγών 
άπλούμενα υφάσματα είναι συμβατικός τρόπος δια να

δείξη ό ζωγράφος ότι ή σκηνή εκτυλίσσεται όχι ενώ
πιον, άλλ’ εντός τής οικίας. Τούτο δμως εν μέρει μόνον 
δύναται νά θεωρηθή ακριβές. Τά οικοδομήματα, τά 
πληροΰντα τό βάθος είς τήν σκηνήν τής ίάσεως τής 
πενθεράς τοΰ Πέτρου, μεταξύ τών ψηφιδωτών τής Μο
νής τής Χώρας, δέν φέρουν ύφασμα, ενώ τό θαΰμα 
λαμβάνει χώραν είς τό εσωτερικόν (Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. 
Κων/λεως, ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. XLIX 109). ’Απεναν
τίας είς τήν ϊασιν τοΰ τυφλοΰ καί κωφού, μεταξύ τών 
ψηφιδωτών τούτων, άν καί ή σκηνή γίνεται είς τό ύπαι
θρον, υπάρχει τό ύφασμα, τοΰ όποιου ή μέν μία άκρα 
εύρίσκεται επί στέγης οικοδομήματος, ή δέ έτέρα είναι 
προσδεδεμένη είς δένδρον (Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. ένθ’ άν. 
Λεύκωμα, πίν. L. 112). Τό δένδρον δέ έκει δεικνύει σα
φώς δτι πρόκειται περί υπαίθρου. ’Επίσης είς τήν Μη- 
τρόπολιν τοΰ Μυστρά τό ύφασμα εύρίσκεται αδιακρίτως 
είς σκηνάς έκτυλισσομένας καί εντός κλειστού χώρου, 
δπως ή ΐασις τής πενθεράς τοΰ Πέτρου (Millet, Mistra, 
πίν. 76.2), καθώς καί είς τό ύπαιθρον, δπως ή άνάστα- 
σις τοΰ υίοΰ τής χήρας (Millet, Mistra, πίν. 76 3), ή 
ΐασις τής αίμορροούσης (Millet, ένθ. άν. πίν. 77.1) κ. ά.

4 Πρβ. τό ψηφιδωτόν τής Μονής τής Χώρας: Δελτ. 
Ρωσ. Ίνστ ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. XXV 77.
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παρίστανται πολύ μεγαλύτεροι, διότι εύρίσκονται εις τό πρώτον επίπεδον τοΰ πίνακος. 
Διά τής σμικρύνσεως αυτής τοΰ μοναχού ό ζωγράφος κατόρθωσε με τρόπον λίαν επι
τυχή νά δώστ] ζωηράν την έντΰπωσιν τής εύρύτητος τοΰ χώρου καί τής άποστάσεως 
μεταξύ τοΰ πρώτου επιπέδου και τοΰ βάθους. Έκτος όμως των γενικών γραμμών, 
ό τεχνίτης προσεπάθησε καί. διά τών λεπτομερειών νά επιτυχή την έντΰπωσιν αυτήν 
τοΰ βάθους, χρησιμοποιήσας προς τούτο μεθόδους γνωστάς ήδη εις την ελληνιστικήν 
τέχνην, τάς οποίας όμως δεν μετεχειρίσθησαν οι τεχνΐται τών κυρίως βυζαντινών 
χρόνων, τών παλαιοτέρων δηλαδή τού 13ου αίώνος. Προς τον σκοπόν τούτον ό ζωγρα- 
φήσας τήν εικόνα έσχεδίασε τον θρόνον, έπ'ι τού οποίου κάθηται ό Χρυσόστομος, 
καθώς και τό ύποπόδιον, διαγωνίως καί όχι παραλλήλως προς τήν κάτω πλευράν τής 
είκόνος, όπως θά έγίνετο εις παλαιοτέραν εποχήν. ’Αλλά καί αυτόν τον καθήμενον 
Χρυσόστομον παρέστησεν ό ζωγράφος κατά τρόπον έξυπηρετοϋντα τήν προσπάθειάν 
του τής προοπτικής άποδόσεως τού χώρου. Πράγματι, οί πόδες τού Χρυσοστόμου 
εύρίσκονται είς δύο διαφορετικά επίπεδα, ό δεξιός μάλιστα έζωγραφήθη κάτω τού 
υποποδίου, διά νά έπιτευχθή μετά τού αριστερού έντονωτέρα ή προς τά έσω προχω
ρούσα διαγώνιος νοητή γραμμή, ή παράλληλος προς τό ύποπόδιον. Όλαι αύταί αί 
λεπτομέρειαι δεικνύουν ότι ή έξεταζομένη είκών, από άπόψεως επιτυχούς άποδόσεως 
τοΰ χώρου, θά ήδύνατο νά θεωρηθή έν τών χαρακτηριστικωτέρων έργων τής ζωγρα
φικής τών Παλαιολόγων.

Έν τούτοις ό τεχνίτης τής είκόνος, παρ’όλην του τήν ρεαλιστικήν διάθεσιν, 
δείγμα τής οποίας είναι ή επίμονος προσπάθεια τής άποδόσεως τοΰ χώρου, δεν ήδυ- 
νήθη ν’ άποφύγη ώρισμένας συμβατικότητας άρρήκτως συνδεομένας μέ αυτό τό θέμα 
τού έργου του. Τούτο είναι περισσότερον καταφανές είς τον μικρόν όμιλον, δεξιά τής 
είκόνος, τον ευρισκόμενον προ τού αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου. Ούτος, άπό άπόψεως 
αναλογιών, ουδόλως φαίνεται σχετιζόμενος μέ τό κύριον σύμπλεγμα τοΰ Χρυσοστόμου 
καί τού Παύλου. Ένφ δηλαδή οί άποτελούντες αυτόν εύρίσκονται είς τό πρώτον επί
πεδον τής συνθέσεως, είναι πολύ μικρότεροι τοΰ Παύλου καί τού Χρυσοστόμου, 
φθάνοντες κατά τό ύψος μόλις ολίγον ύπεράνω τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου. 
Ό λόγος, διά τον όποιον ούτοι είκονίζονται μικρότεροι είναι διπλούς. Ώς θά ίδωμεν 
έρμηνεύοντες τήν όλην εικόνα, τ’ άποτελούντα τον όμιλον τούτον πρόσωπα είναι νοητά 
καί συμβολικά, ούδόλως παρευρεθέντα είς τήν παριστανομένην σκηνήν, όπως νοητοί 
καί συμβολικοί είναι καί οί κρουνοί οί έκρέοντες άπό τό άναλόγιον τοΰ Χρυσοστόμου 
καί άπό τό επ’ αύτοΰ βιβλίον. Ή ερμηνεία έξ άλλου τής είκόνος θά μάς δείξη 
ότι οί άποτελούντες τον όμιλον τούτον είναι κοινοί θνητοί. Διά νά δηλώση λοιπόν 
τάς δύο αύτάς ιδιότητας τών προσώπων τοΰ ομίλου, τήν συμβολικήν δηλαδή 
καί τήν τών κοινών θνητών, τούς παρέστησεν ό ζωγράφος, κατά τρόπον συμβατικοί', 
μικροτέρους ενώπιον τών δύο κυρίων μορφών, τοΰ Παύλου καί τοΰ Χρυσοστόμου, 
οί όποιοι καί άγιοι είναι, άλλά καί πρωταγωνισταί, ώς θά ίδωμεν, τής είκονιζο- 
μένης σκηνής.

Ή όλη τεχνοτροπία λοιπόν τής είκόνος μάς φέρει άσφαλώς είς τούς χρόνους τών 
Παλαιολόγων.’Ήδη είναι άνάγκη νά όρίσωμεν κάπως άσφαλέστερον, κατά τό δυνατόν,
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την εποχήν, κατά την οποίαν αΰτη κατεσκευάσθη. Εις τούτο θά μάς βοηθήση ή τεχνική 
της έκτέλεσις.

Τά πρόσωπα και αί χεΐρες ζωγραφίζονται μέ εν γενικόν βαθύ καστανόν χρώμα, 
τον προπλασμόν, επ’ αυτού δε λευκοκίτρινοι ψωτειναι κηλίδες λίαν περιορισμένης 
έκτάσεως δηλούσι τά φωτιζόμενα μέρη (είκ. 1)· Τά λίαν προεξέχοντα σημεία (ρίνα, ζυγω
ματικά, μέτωπον κ.λ,π.) τονίζουσιν 
ελάχιστοι λεπτότατοι και λίαν φω
τεινοί γραμμαί, ενώ όλίγισται άλλαι 
σκοτεινού χρώματος, μόλις αισθητοί, 
σχεδιάζουν τάς όφρύς, τά βλέφαρα, 
τούς οφθαλμούς καί τό στόμα. Ουτω 
κυριαρχεί εις τά πρόσωπα μία ζω- 
γραφικήτεχνική, συμφώνως προς την 
οποίαν όλα δηλούνται μόνον μέ 
εναλλαγήν φωτός καί σκιάς, χωρίς 
ουδόλως σχεδόν την χρησιμοποίησιν 
τής γραμμής διά την δήλωσιν τού 
περιγράμματος καί των λεπτομε
ρειών. Ή ίδια τεχνική χρησιμο
ποιείται καί εις τά ενδύματα. Μέσοι 
τόνοι σχεδόν ουδόλως υπάρχουν. Τά 
φώτα είναι πολύ ολίγα, τονίζοντα 
καί εδώ τάς άκμάς μόνον τών πτυ
χών. Τά ίδια ακριβώς χαρακτηρι
στικά, ως προς τήν τεχνικήν έκτέλε- 
σιν, παρουσιάζει ή ώραιοτάτη είκών 
τής Συνάξεως τών Δώδεκα ’Αποστό
λων, ή εύρισκομένη είς τό Ιστορικόν 
Μουσεΐον τής Μόσχας λ Δυστυχώς 
ή ακριβής χρονολόγησις τής είκόνος ταύτης δεν έχει ακόμη έπιτευχθή. Ό Ajnalov 
χρονολογεί τήν εικόνα άπό τού 14ου αίώνος1 2, άλλ’ αί συγκρίσεις, επί τών οποίων 
βασίζεται, δεν είναι διόλου ασφαλείς 3. Τήν γνώμην τού Ajnalov ακολουθούν καί οί

Είκ. 1. Ό Χρυσόστομος μετά τοΰ Παύλου. 
Λεπτομέρεια τοΰ πίν· 1. Μέγεθος πραγματικόν.

1 Ο. Wulff—Μ. Alpatoff, Denkmaler der Ikonen- 
malerei, Hellerau bei Dresden, 1925, σ. 115, είκ. 43.

2 D. Ajnalov, Ή βυζαντινή ζωγραορική τοΰ 14ου 
αίώνος (ρωσ.), Πετρούπολις, 1917, 121 κ. έξ. Ή αυτόθι, 
πίν. XI, παρατιθεμένη φωτοτυπία δέν αποδίδει καθόλου 
τήν τεχνικήν τής είκόνος, δπως άποδεικνύει ή παραβολή 
μέ τήν άπεικόνισιν παρά Wulff—Alpatoff (βλ. προη- 
γουμένην σημείωσιν), ή οποία φαίνεται πιστότερα.

3 Τό κυριώτερον μνημεΐον, έπ'ι τοΰ οποίου στηρίζε
ται, είναι ή μικρογραφία τής Μεταμορφιόσεως είς τόν 
κώδ. 1242 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων περιέ-

χοντα τά έργα τοΰ I. Καντακουζηνοΰ καί γραφέντα με
ταξύ τιόν ετών 1371 καί 1375: Η. Omont, Miniatures 
des plus anciens manuserits grecs de la Bibliothe- 
que Nationale, Paris, 1929, πίν. CXXVI, 2. Προχεί- 
ρως καί παρά Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2a 
έκδ. Paris, 1925-1926, II, σ. 879, είκ. 434. "0 Ajnalov 
ευρίσκει, εκτός άλλων, μεγάλην ομοιότητα μεταξύ τοΰ 
Μωϋσέως, είς τήν άνω δεξιάν, ώς πρός τόν θεατήν, γω
νίαν τής μικρογραφίας καί τοΰ Εύαγγ. Ματθαίου τής 
είκόνος τής Μόσχας, παριστανομένου τελευταίου δεξιά, 
είς τήν πρώτην σειράν. Ή όμοιότης είναι βεβαίως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:34 EEST - 54.226.8.97



6 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

Wulff-Alpatoff Ούτοι δμως προβαίνουν συγχρόνως καί εις μερικάς λίαν επιτυχείς 
συγκρίσεις, ώς προς την τεχνικήν ιδίως έκτέλεσιν τών προσώπων τής είκόνος, μέ μικρο
γραφίας χειρογράφων τοΰ 13ου αίώνος 2. ”Αν λοιπόν λάβωμεν ύπ’ όψιν άφ’ένός την 
τεχνικήν σχέσιν τής είκόνος τής Μόσχας με μικρογραφίας τοΰ 13ου αίώνος καί άψ’ ετέρου 
τήν σχέσιν ώρισμένων έπ’ αυτής μορφών, όπως ό Ματθαίος, μέ τάς από τοΰ 1265-70 
τοιχογραφίας τής Σοπότσανι, καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα ότι αυτή ανήκει πράγματι 
εις τό δεύτερον ήμισυ ή εις τα τέλη τοΰ 13ου αίώνος3. Εις τήν ιδίαν περίπου εποχήν πρέπει 
ασφαλώς νά τοποθετήσω μεν καί τήν άπασχολοΰσαν ημάς εικόνα τής Συλλογής Λο- 
βέρδου. Είναι αληθές ότι πολλαί από τάς λεπτομέρειας, τάς όποιας παρετηρήσαμεν εις 
τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, καί μάλιστα ή διαγώνιος σχεδίασις επίπλων καί 
άλλων αντικειμένων διά τήν έπίτευξιν τής έντυπώσεως τοΰ βάθους, ανευρίσκονται εις 
έ'ργα τών αρχών τοΰ 14ου αίώνος. Πράγματι, τοιαύτας λεπτομέρειας συναντώμεν εις 
τά ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί, 1310 -1320) τής Κωνσταντινουπό
λεως4, εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου (1312) τοΰ 'Αγίου 
’Όρους0 καί εις άλλα μνημεία. Τοΰτο όμως δέν σημαίνει ότι αί λεπτομέρειαι αΰται 
τότε μόνον παρουσιάζονται διά πρώτην φοράν καί ότι συνεπώς θά έ'πρεπεν είς τήν 
ιδίαν εποχήν νά τοποθετήσωμεν καί τήν ένταΰθα έξεταζομένην εικόνα. Αί πραγματικώς 
έκπλήσσουσαι διά τον ρεαλιστικόν των χαρακτήρα λεπτομέρειαι αΰται δέν εμφανί
ζονται τό πρώτον είς τάς άρχάς τοΰ 14ου αίώνος. Είναι παλαιότεραι, άπαντώσαι ήδη 
άπό τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 13ου αίώνος, ώς άποδεικνΰουν αί από τοΰ 1265-70 τοι- 
χογραφίαι τής Σοπότσανι, περί τών οποίων καί ανωτέρω έγένετο λόγος6. Αί τοιχογρα-

άναμφισβήτητος, αλλά τοΰτο δέν σημαίνει ότι τά δύο 
έ'ργα είναι οΰγχρονα. Ή παράστασις τοΰ Ματθαίου επί 
τής είκόνος αντιγράφει τάς παραστάσεις τών όρθιων 
Ευαγγελιστών, αί όποΐαι είχον ήδη δημιουργηθή τόν 
10°ν αιώνα, όπως δεικνύει ό κατά τό 964 γραφείς κώδ. 
70 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (Omont, ένθ’ 
άν. πίν. LXXIX). Ό τύπος ούτος εξακολουθεί ακόμη 
τόν 12ον αιώνα είς τούς Ευαγγελιστής τοΰ κώδ. 8 τής 
'Αγιορειτικής Μονής Διονυσίου (έτους 1133. A. Friend, 
The Portraits of the Evangelists in Greek and 
Latin Manuscripts, είς τό περιοδ. Art Studies, 1927, 
πίν. 1, 9-12). ΓΙρός τόν Ματθαίον δμως τής είκόνος τής 
Μόσχας εύρίσκομεν παρουσιάζοντα περισσοτέρας τής 
μιας ομοιότητας, ακόμη καί ώς πρός τήν σκίασιν τοΰ 
δεξιοΰ ποδός, τόν Θεοδόχον Συμεών είς τήν σκηνήν τής 
'Υπαπαντής μεταξύ τών άπό τοΰ 1265-70 τοιχογραφιών 
τής Σοπότσανι, είς τήν Σερβίαν (Ν. Okunev, είς τό 
περιοδ. Byzantinoslavica, 1, 1929, πίν. 5). Ό Πέτρος 
έξ άλλου τής είκόνος τής Μόσχας, δεύτερος έξ αριστε
ρών είς τήν πρώτην σειράν, σχετίζεται επίσης μέ τάς 
παραστάσεις τών όρθιων Ευαγγελιστών, ώς δεικνύει ή 
παραβολή πρός τήν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 756 τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, άνήκοντος είς τόν 11ον 
αιώνα (Friend, ένθ’ άν. πίν. VII 84 καί σ. 133). Τό 
άμεσον δε, θά έλεγε τις, πρότυπόν του είναι ό Άπόστ. 
Πέτρος τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ κώδ. 37, άνήκοντος είς 
τόν 12ον αιώνα (W. Η· Ρ. Hatch, Greek and Syrian

Miniatures in Jerusalem, Cambridge, Massachu
setts, 1931, πίν. XXXVII). Αί όλίγαι αύταί παρατηρή
σεις, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά πολλαπλασιασθοΰν, δει
κνύουν δτι δέν είναι ανάγκη νά καταβιβάσωμεν μέχρι 
τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 14ου αίώνος τήν εικόνα τής 
Μόσχας, ώς νομίζει ό Ajnalov.

1 ”Ενθ’ άν. 270.
2 Κυρίως μέ τόν κώδ. 101 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λέ- 

νινγκραδ: Wulff—Alpatoff, ένθ’ άν. σ. 271, είκ. 110 
καί τόν κώδ. theol. 300 τής Βιβλιοθ. τής Βιέννης: Η. 
Gerstinger, Die griechisehe Buchmalerei, Wien, 
1926, Λεύκωμα, πίν. XI καί ΧΙΙα.

3 Ό Muratoff έτοποθέτει τήν εικόνα επίσης είς τόν 
13°ν αιώνα (άναφέρεται υπό τοΰ Ajnalov, ένθ’ άν. σ. 
124, σημ. 1). Άργότερον δμως τήν άνήγαγεν είς τόν 
12°ν. Περιττόν νά σημειωθή δτι ή γνώμη αυτή είναι 
εντελώς απίθανος. Βλ. Ρ. Muratoff, La peinture by- 
zantine, Paris, 1928,127. Διά τήν αυτόθι, πίν. CLXXII, 
άπεικόνισιν, ληφθεΐσαν άναμφιβόλως άπό τό βιβλίον 
τοΰ Ajnalov, ισχύουν τ’ άνωτέρω, σ. 5, σημ. 2, λε- 
χθέντα.

4 Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. Κων/λεως, ένθ’ άν. Λεύκωμα, 
πίν. XXIII, XXV 77, XXIX, XXXV 92 κ. ά.

5 Millet, Athos, πίν. 88. 1, 90. 2, 93. 1, 94. 1.
6 Okunev, έν Byzantinoslavica, ένθ’άν. πίν. 4, 22. 

VI. Petkovie, La peinture serbe du moyen age, I, 
Beograd, 1930, πίν. 21, c. 22 a, b, 23 c.
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φίαι τοϋ Άρίλγιε εις την Σερβίανή γενόμεναι κατά τα τέλη τοϋ 13ου αίώνος, 
δεικνύουν την μετάβασιν προς τα "ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώρας καί τάς συγχρόνους 
προς αυτά τοιχογραφίας. Νομίζω λοιπόν δτι καί από τής άπόψεως ταύτης ή τοποθέ- 
τησις τής είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου εις τό δεύτερον ήμισυ ή εις τό τελευταίου 
τέταρτον τοΰ 13ου αίώνος είς ούδέν κώλυμα προσκρούει.

Τέλος ή λεπτότης τής εργασίας, ή ευγένεια τοΰ σχεδίου καί άλλαι, είκονογραφίκαί 
ιδίως, λεπτομέρειαι, τάς οποίας προχωροΰντες κατωτέρω "θά έξετάσωμεν, δίδουν αρκετός 
βάσεις διά την ύπόθεσιν δτι ή είκών αΰτη κατεσκευάσΟη κατά πάσαν πιθανότητα είς 
την Κωνσταντινούπολην ”Αν τούτο είναι ακριβές, τότε ή είκών προσλαμβάνει μεγαλυ- 
τέραν ακόμη σημασίαν, δεδομένου δτι έλάχισται είναι αί φορηταί εικόνες αί μέχρις 
ημών περιελθοΰσαι, τάς όποιας θά ήδύνατό τις νά θεώρηση έξελθούσας από τά εργα
στήρια τής Πρωτευούσης.

II
Έρχόμεθα ήδη είς την ερμηνείαν τής επί τής είκόνος παριστανομένης σκηνής. 

Τά περισσότερα στοιχεία διά την ερμηνείαν ταύτην μάς παρέχουν αί παλαιαί βιο- 
γραφίαι τοΰ Χρυσοστόμου 1 2. Τό έπεισόδιον, τό αποτελούν τό θέμα τής έξεταζομένης 
είκόνος, εξιστορείται από δλους τούς βιογράφους του3. Έξ αύτών θά λάβωμεν 
ενταύθα ώς βάσιν τον Γεώργιον ’Αλεξάνδρειάς, ώς τον παλαιότερον. Έχει δε τό έπει
σόδιον τούτο εν περιλήψει ώς εξής: Κατά τά πρώτα έτη τής πατριαρχίας του, ό Χρυ
σόστομος τάς νύκτας «ήνίκα σχολήν ήγε το επιακοπειον» (192)4, είσήρχετο «εν τω 
άναχωρητικώ κοιτώνι αντοϋ, καί καύλήμενος επί τίνος θρόνου ήπτεν ενώπιον αυτόν 
λαμπάδα κηρόν» (192) καί έγραφε την ερμηνείαν τών επιστολών τού Παύλου. Γραφών 
ό Χρυσόστομος είχε προ αυτού πάντοτε μίαν εικόνα τού ’Αποστόλου Παύλου, προς 
την οποίαν συχνά ήτένιζε «καί ώς επί ζώντος αυτόν (τού Παύλου) οντω προσεϊχεν αύτω... 
ψανταζόμένος διά τής {λεωρίας αύτω όμιλεϊν» (192). Κατά τον καιρόν εκείνον είς τών 
επισήμων αύλικών, περιπεσών είς την δυσμένειαν τού αύτοκράτορος, διέτρεχε τον 
κίνδυνον νά θανατωθή καί διά τούτο έκρύπτετο. Διεμήνυσε λοιπόν οΰτος είς τον 
Χρυσόστομον παρακαλών νά τον δεχθή είς άκρόασιν την νύκτα. Ό Χρυσόστομος 
συγκατατίθεται καί παραγγέλλει «τινί τών είς ύπόμνησιν τεταγμένων (Πρόκλος δε οντος

1 Okunev, έν Seminarium Kondakovianum, 8, 
1936, πίν. X 1, XI 4.

2 Αί βιογραφίοα αΰταί είναι τέαααρες- ή τοΰ Γεωρ
γίου ’Αλεξάνδρειάς, γραφεΤσα, κατά τον Baur (Β.Ζ. 27, 
1927, 6 κ. έξ.), μεταξύ τών ετών 680 καί 725, ή ανώνυ
μος, παλαιοτέρα τοΰ 10ου αίώνος, τό έγκώμιον τοΰ Λέ- 
οντος τοΰ Σοφοϋ καί ή τοϋ Συμεών Μεταφραστοΰ. Διά 
την μεταξύ των σχέσιν καί την έκ τοϋ Γεωργίου ’Αλε
ξανδρείας έξάρτησιν τών νεωτέρων βλ. Ε. Bardy έν
Dictionnaire de theologie catholique, VIII 1, 660 
κ. έξ. Πάσαι αί βιογραφίαι έδημοσιεύθησαν υπό Η. 
Savile (Σαβιλίου), Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου τά ευρι

σκόμενα, VIII, Etonae, 1612. Τό έγκώμιον τοΰ Λέον- 
τος τοΰ Σοφοϋ καί παρά Migne, Ρ. G. 107, 228 κ. έξ. 
Επίσης παρά Migne, P.G. 114,1045 κ. έξ. ή βιογραφία 
τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ.

3 Γεώργιος ’Αλεξανδρείας Savile, VIII 192 κ· έξ. 
’Ανώνυμος, Savile, έν&’ άν. 323 κ. έξ. Λέων ό Σοφός, 
Savile, ένίΡ άν. 277 κ. έξ. Migne, Ρ. G. 107, 256 κ. έξ. 
Συμεών Μεταφραστής, Savile, ένθ’ άν. 393 κ. έξ. 
Migne, Ρ. G. 114, 1104 κ. έξ.

4 Οί έντός παρενδέσεως άριδμοί παραπέμπουν είς 
τάς σελίδας τής υπό Savile έκδόσεως τής βιογραφίας 
τοΰ Γεωργίου ’Αλεξανδρείας.
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ήν)» ', νά τον είσαγάγη την νύκτα εις τον κοιτώνα του. Την νύκτα ό Πρόκλος μετα
βαίνει να είδοποιήση τον Χρυσόστομον περί τής άφίξεως τοΰ αύλικοΰ «καί έρχεται 
προς τήν ϋύραν τον κοιτώνος καί παρακύψας διά τίνος οπής δρα τον Ίωάννην (δηλ. τον 
Χρυσόστομον) καϋήμενον επί τον ϋρόνον ανιόν καί γράφοντα, καί τον άγιον Παύλον 
άνακεκλιμένον όπισϋεν προς τή κεφαλή αντού, καί έχοντα το στόμα αντού κάτω εις το 
ονς τον Ίωάννον τδ δεξιόν, καί δμιλούντα αντώ. Ήν δε Έλισσαία ή μορφή αντον, καί 
δ πώγων τέλειος καί πλατύς.» (193)1 2. Ό Πρόκλος, νομίσας ότι πρόκειται περί άλλου 
επισκέπτου, δεν έτόλμησε νά είσέλθη. Τούτο επαναλαμβάνεται επί τρεις νύκτας. Την 
έπομένην τής τρίτης νυκτός ό Χρυσόστομος ενθυμείται τον αύλικον καί έρωτά περί 
αυτού τον Πρόκλον, ό όποιος τού εκθέτει τά κατά τάς τρεις νύκτας συμβάντα. 
Ό Χρυσόστομος έκπ?ιήσσεται λέγων ότι ούδένα έδέχθη κατά τάς τρεις αύτάς νύκτας 
είς τον κοιτώνά του. «Τότε δ Πρόκλος έξηγήοατο αντώ καί την μορφήν καί τδ σχήμα 
τον όφϋ'έντος αντώ, καί τδ πώς είχε τδ στόμα αντον κάτω εις τδ ονς αντον, καί έν 
μνστηρίω έλιάλει αντώ γράφοντος τον μακαρίον (δηλ. τού Χρυσοστόμου)... ώς δ’ έπαν- 
σατο δ Παύλος λαλών, άτενίσας τή είκόνι τού άποστόλον (δηλ. τού Παύλου, την κρεμα- 
μένην είς τον τοίχον), καί ϋεασάμενος τδν χαρακτήρα αντον δμοιον τον όφϋ'έντος αντον, 
βαλών μετάνοιαν τώ ’Ιωάννη καί δακτνλοδεικτών τήν εικόνα, είπε· σνγχώρησόν μοι, πάτερ, 
δν εΐδον λαλονντα σοι δμοιός έστι τούτον, ώς δε νπολαμβάνω, καί αντός έστι» (194). Τότε 
ένόησεν ό Χρυσόστομος ότι ό Θεός άπέστειλε τον Παύλον νά τον όδηγήση είς τήν 
ορθήν ερμηνείαν των επιστολών «έπιτρέψας δε τδν Πρόκλον έξω τής ϋύρας (τού κοι- 
τώνος) μικρόν άναμεΐναι, κλείσας αντήν έρριψεν έαντδν είς τδ έδαφος, ενχαριστών τώ 
φιλανϋρώπω Θεώ...» (114).

Τό έπεισόδιον λοιπόν αυτό παρέστησεν ό ζωγράφος επί τής είκόνος, άκολουθήσας 
κυρίως, ώς νομίζω, τήν διήγησιν τού Γεωργίου Ά?ιεζανδρείας. Τά οικήματα ούτω τά 
πληρούντα τό βάθος τής είκόνος παριστάνουν τον «άναχωρητικδν κοιτώνα» τού Χρυσο
στόμου, διαμορφωθέντα συμφώνως προς τάς αίσθητικάς άντιλήι|ιεις τής τέχνης τών 
Παλαιολόγων. Ό μοναχός ό προβάλλων από τήν διά παραπετάσματος κλειομένην 
θύραν είναι, κατά ταύτα, ό Πρόκλος. Ό ζωγράφος, ακολουθών καί ώς προς τό σημεΐον 
τούτο τήν ελληνιστικήν τέχνην τών χρόνων τών Παλαιολόγων, παρέστησε τήν θύραν 
ταύτην κλειομένην διά παραπετάσματος (βήλου), όπως καί τήν άλλην, τήν όπισθεν τού 
Παύλου, καί όχι μέξύλινον θυρόφυλλον, όπως θά ίδωμεν μετ’ ολίγον είς παλαιοτέραν 
παράστασιν τού ίδιου θέματος. Ό τεχνίτης όμως τής είκόνος παρέλετψε μίαν ουσιώδη

1 ’Ανώνυμος παρά Savile, ενθ’ άν. 323. Ό Πρόκλος 
ούτος είναι πρόσωπον πολύ γνωστόν είς τήν εκκλησια
στικήν ιστορίαν. Ουτος άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν 
θρόνον τής Κων/λεως (434 — 447) Μ. Ι’εδεών, Πατριαρ
χικοί πίνακες, Κων/λις, 1890, 181 κ. εξ. ώς τοΰ είχε 
προείπει ό Χρυσόστομος. ’Ανώνυμος, Savile, ενθ. άν. 
325. Έπί τής πατριαρχίας δέ αυτού μετεκομίσΟη είς 
Κων/λιν τό λείψανον τοΰ Χρυσοστόμου, όπως επίσης 
εΐχεν ουτος προφητεύσει.

2 Κατά τόν ’Ανώνυμον, ό Πρόκλος βλέπει «ανδρα 
τινά φαλακρόν, πλατείαν εμφαινοντα την γενειάδα, οΐς ό

λόγος τόν Έλισοαιε γράφει>. Savile, ένθ’ άν. 323. ’Ανά
λογος είναι ή περιγραφή τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ, 
Savile, ένθ. άν. 393. Migne, Ρ. G. 114, 1104- Ή παρο- 
μοίωσις αυτή τής μορφής τοΰ Παύλου μέ τόν προφ. 
Έλισσαΐον έχει άρκετήν είκονογραφικήν σημασίαν καί 
δέον νά προστεΟή είς τάς άναλόγους συγκρίσεις τής 
μορφή: τών θεοφόρων πατέρων, τάς όποιας παρέχει ό 
”Ελπιος ό Ρωμαίος. Βλ. Μ. Χατζηδάκην είς τήν ’Επε
τηρίδα τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, 14, 1938, 413 
κ. έξ. Βλ. καί σ. 402 κ. έξ.
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λεπτομέρειαν, την οποίαν αναφέρουν καί ό Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς καί οί άλλοι βιο
γράφοι τοΰ Χρυσοστόμου, δηλαδή την επί τοΰ τοίχου άνηρτημένην εικόνα τοΰ ’Απο
στόλου Παύλου. Ταΰτην θά εΰρωμεν εις άλλας καί παλαιοτέρας καί συγχρόνους μέ 
την απασχολούσαν ημάς εικόνα παραστάσεις.

Αί ΰπεράνω τών οικοδομημάτων εντός νεφών τρεις μορφαί, τοΰ Μωϋσέως, τοΰ 
'Αγ. Πέτρου καί τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, σχετίζονται μέ άλλα επεισόδια τοΰ 
βίου τοΰ Χρυσοστόμου παλαιότερα τοΰ ήδη έκτεθέντος. Καί πρώτον διά τον "Αγιον 
Πέτρον καί τον "Αγ. Ίωάννην τον Θεολόγον. Καί τό προς την έμφάνισιν αυτών σχε
τικόν έπεισόδιον διηγοΰνται όλοι οί βιογράφοι τοΰ Χρυσοστόμου λ Ενταύθα, όπως 
καί διά τό προηγοΰμενον, θ’ άκο?\,ουθήσωμεν τον Γεώργιον ’Αλεξανδρείας. Ότε ό Χρυ
σόστομος ήτο μοναχός εις μονήν παρά τήν ’Αντιόχειαν, προτού γίνη ακόμη διάκονος, 
έμόναζεν εις τήν ιδίαν μονήν καί γηραιός ασκητής, Σύρος τό γένος, ονομαζόμενος 
Ησύχιος. Ούτος είχε καί τό προορατικόν χάρισμα. Μίαν νύκτα, κατά τήν όποιαν 
ό Ησύχιος ήγρύπνει προσευχόμενος, βλέπει εις οπτασίαν δύο άνδρας ερχομένους προς 
τον Ίωάννην τον Χρυσόστομον «τον μεν ενα κρατούντα έν τη χειρι αυτού τόμον γεγραμ- 
μενον, τον δε έ'τερον κλείδας κατέχοντα.» (169)1 2. Ό Χρυσόστομος έ'σπευσε μετά φόβου 
νά τούς προσκύνηση καί νά τούς ερώτηση ποιοι είναι. Ούτοι τοΰ άπήντησαν ότι είναι 
απεσταλμένοι τοΰ Θεού. « Έκτείνας δε ό πρώτος την χειρα αυτού έπιδέδωκεν αύτώ τον 
γεγραμμένον τόμον, δν κατεΐχεν, είπών δέζαι τούτον τον χάρτην έκ τών χειρών μου. ’Εγώ 
γάρ είμΐ ’Ιωάννης δ άναπεσών εις τδ στήθος τού Κυρίου έν τώ μυατικώ δειπνώ... δ δε 
έτερος έκτείνας την χεΤρα αυτού έπιδέδωκεν αύτώ, άσπερ κατείχε κλείδας, λ άγιον δέζαι και 
ταύτας. ’Εγώ γάρ είμί Πέτρος δ ϋερμδς τη πίατει...» (169). Ή είκών τοΰ Μωϋσέως 
εμμέσως μόνον δύναται, νομίζω, νά έρμηνευθή μέ τάς ύπαρχούσας βιογραφίας. Κατά 
τον Γεώργιον ’Αλεξάνδρειάς, όταν ό Χρυσόστομος εύρίσκετο ακόμη εις τήν μονήν, 
ένεφανίσθη ’ Αγγελος, ό όποιος τοΰ είπεν ότι είναι θέλημα Θεοΰ νά χειροτονηθή πρε- 
σβύτερος. Ό Χρυσόστομος άρνεΐται προφασιζόμενος ότι δέν είναι ικανός καί ότι είναι 
ασθενής. Τότε ό "Αγγελος τοΰ άπαντά: « Ούκ άνέγνως έν τη γραφή τι εΐρηκεν δ Θεός 
τώ Μωϋση, ήνίκα έπεμιμεν αυτόν προς Φαραώ τον βασιλέα Αίγυπτου έξαγαγεΐν τον 
’Ισραήλ, δτι δίδωμί σε Θεόν τώ Φαραώ και ένισχύσω σε έν παντί έ'ργω: Και σε οϋν αυτός 
ένισχύσει, καί δίδωσι τό χάρισμα τής διακονίας αυτού εις τό έργον δ προχειρίζεται σε.» 
(176) 3. Έκ τοΰ χωρίου δέ τούτου πιθανώς έμπνεόμενος ό Λέων ό Σοφός κάμνει 
παραστατικώτερον τον παραλληλισμόν τοΰ Χρυσοστόμου προς τον Παΰλον καί τον 
Μωϋση: «...δτέ μεν τούς πάσιν άναστρεφόμένος (ό Χρυσόστομος) ινα κερδίση πάντας 
δ Παύλος ούτος δ νέος, ή πλείονας· δτε δε ιδιαζόντως τώ γνόφω κρυπτόμενος, καί καϋαρώς 
τώ καιλαρω συγγινόμενος δ νέος Μωύσής, ό ψυχών καί νόων δρώντων Θεόν νομοϋέτης 
καί οδηγός καί δημαγωγός » 4. Νομίζω ότι ή διήγησις τοΰ Γεωργίου ’Αλεξανδρείας,

1 Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς, Savile, 169 κ· έξ. ’Ανώ
νυμος, Savile, 302 κ. έξ. Λέων ό Σοφός, Savile, 271 
κ. έξ. Migne, Ρ. G. 107, 237 κ. έξ. Συμεών Μεταφρα
στής, Sa\41e 379 κ. έξ. Migne, Ρ. G. 114, 1104.

2 Οί εντός ιταρενθέσεως αριθμοί είναι οί τών σελί
δων τής έκδόσεως Savile.

3 Τό χωρίον εις τόν ’Ανώνυμον έ'χει ώς έξης: «... α 
δ Θεός ό άγιος βεβονλενται ονδείς εοτιν ό διασκεδάοαι η την 
βουλήν μεταποιήσαι δννάμενος, ώοπερ ουδέ Μωνοης τό 
παλ.αιόν εκείνος, ηνίκα την τον δεσπότου επιταγήν διε- 
κρούετο». Savile, ένθ’ άν. 308.

4 Savile, έ'νθ’άν. 273. Migne, Ρ. G. 107, 241 κ. έξ.
2
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δπως επίσης καί τό χωρίον τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφού είναι αί πηγαί τής παραστάσεως 
τοΰ Μωϋσέως έπ'ι τής εξεταζόμενης είκόνος. Αί τρεις αύταί μορφαί, τοΰ Μωϋσέως, τοΰ 
Πέτρου και τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, αί συμβολίζουσαι την ποιμαντικήν καί 
ερμηνευτικήν δράσιν τοΰ Χρυσοστόμου, είναι μοναδικαί επί τής είκόνος ταύτης, μή 
άπαντώσαι, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, οΰτε εις παλαιότερα ούτε εις νεώτερα αυτής 
μνη μεΐα.

Μένει τώρα προς ερμηνείαν ό είς τό αριστερόν μέρος τής έξεταζομένης είκόνος 
όμιλος των ανθρώπων, τών ίσταμένων προ τοΰ αναλογίου καί άντλούντων από τούς έξ 
αύτοϋ έξερχομένους κρουνούς (ε’ικ. 2). Τό μέρος τοΰτο τής είκόνος είναι, ώς ευκόλως δυ

νατοί τις νά έννοήση, άλληγορική παράστασις τής διδασκαλίας 
τοΰ Χρυσοστόμου καί τής ώψελείας, τήν όποιαν παρέχουν είς 
τούς πιστούς αί έρμηνεϊαι καί αί διδασκαλίαι του, συμβολιζό- 
μεναι με τούς εκ τοΰ αναλογίου έκρέοντας κρουνούς. Πόθεν 
ένεπνεύσθησαν οί τεχνϊται τον συμβολισμόν τούτον; Αί βιο- 
γραφίαι τοΰ Χρυσοστόμου ουδόλως μάς βοηθούν διά τήν 
διευκρίνησιν τοΰ ζητήματος. Τον παραλληλισμόν όμως τής 
διδασκαλίας τοΰ Χρυσοστόμου προς ποταμόν καταρδεύοντα 
τήν Εκκλησίαν εύρίσκομεν κατά κόρον επαναλαμβανόμενον 
είς τήν υμνολογίαν τής 13ης Νοεμβρίου, οπότε εορτάζεται 
ή μνήμη τής Κοιμήσεως αύτοΰ, καί τής 27ης Ίανουαρίου, 
έπετείου τής ανακομιδής τοΰ λειψάνου του λ Μεταξύ τών 
πολυαρίθμων παραδειγμάτων, τών είς τήν υμνολογίαν τών 
δύο τούτων εορτών ευρισκομένων, άναφέρομεν έν καί μόνον 
τό όποιον μάς δίδει άναμφισβητήτως τήν πηγήν τής επί τής 
έξεταζομένης είκόνος άπασχολούσης ημάς παραστάσεως: «Συ 
τής άκενώτου πηγής άντλήσας τά ρεΐϋ'ρα, ποταμούς δογμάτων τή 
’Εκκλησία προχέεις, εξ ών πάντες οί διψώντες άντλονμεν νάματα 
χρυσόρρει,ϋ-ρα, Χρυσόστομε» 1 2. Δύναται οΰτω νά θεωρηθή, νο

μίζω, βέβαιον ότι ή υμνολογία τών δύο τούτων εορτών ΰπήρξεν ή βάσις διά τήν δη
μιουργίαν τής συνθέσεως.

"Ηδη όμως, προτού προχωρήσωμεν είς άλλα ζητήματα, είναι ανάγκη νά έξετά- 
σωμεν λεπτομερέστερον τον όμιλον τούτον τών προ τοΰ αναλογίου ίσταμένων. Περί 
τών τριών έξ αυτών, τών είκονιζομένων είς τό βάθος μέ τό κουκούλλιον είς τήν 
κεφαλήν καί τον μανδύαν έπί τών ώμων, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία ότι 
παριστάνουν μοναχούς. Οί τρεις έμπροσθεν ευρισκόμενοι φέρουσι ράσον μέ πλατείας 
χειρίδας καί έχουν έπί τής κεφαλής υψηλόν κυλινδροειδή, ήμισφαιρικόν άνω, πίλον, 
ό όποιος είς τήν βάσιν του, δηλαδή ύπεράνω τοΰ μετώπου, φέρει λεύκάς ταινίας προσ- 
δενομένας είς τό όπισθεν μέρος τής κεφαλής. Τέλος, όπισθεν τών τριών τούτων μέ τούς

Είκ. 2. Μοναχοί καί ψάλται. 
Λεπτομέρεια τοΰ πίν. 1.

1 Βλ. ΜηναΧον Νοεμβρίου είς τήν13ην καί Ίανουα- Θ' Ωδής. Μηναΐον Ίανουαρίου, εκδ. Βενετίας, 1873,
ρίου είς τήν 27ην. 230 Β.

2 Κανών Α' τής 27ης Ίανουαρίου, τροπάριον τής
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υψηλούς πίλους υπάρχει άλλη μορφή, τής οποίας φαίνεται μέρος μόνον τής κεφαλής, 
μέ πλατΰγυρον σκιάδων. Ότι αί τρεις μορφαι με τούς υψηλούς κυλινδρικούς πίλους, 
τούς σκούφους, ώς άπεκάλουν αύτούς οί Βυζαντινοί ', είκονίζουσι κληρικούς άποδει- 
κνΰουν παραστάσεις έπ'ι μνημείων τού 14ου αίώνος. Εις μίαν μικρογραφίαν τού εις την 
Έθν. Βιβλιοθήκην τής Μαδρίτης άποκειμένου περιφήμου χειρογράφου των 'Ιστοριών 
τού Σκυλίιζη, ΰπεράνω ομίλου ρασοφοροΰντων και μέ πίλον δμοιον έπ'ι τής κεφαλής, 
υπάρχει ή επιγραφή: «Οί κληρικοί» ούδεμίαν άφήνουσα αμφιβολίαν περί τής ιδιό
τητάς των (είκ. 3)1 2. Επίσης χαρακτηριστική είναι μία μικρογραφία τού κώδ. 429 τής 
Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, άνήκοντος εις τό πρώτον ίσως ήμισυ τοΰ 15ου 
αίώνος 3 καί περιέχοντος τον ’Ακάθιστον ύμνον είκονογραφη- 
μένον. Εκεί εύρίσκομεν, εις την εικόνα την συνοδεΰουσαν τον 
24ον οίκον τοΰ ύμνου «Ό πανύμνητε μήτερόμιλον δια
κόνων, ευδιάκριτων έκ τοΰ λευκοΰ στιχαρίου καί τοΰ οραρίου, 
φερόντων τοιοΰτους λευκούς υψηλούς πίλους, χωρίς όμως τάς 
περί την βάσιν ταινίας, αί όποϊαι δεν υπάρχουν ούτε εις τό χει
ρόγραφον τής Μαδρίτης 4. Ότι όμως τοιούτους υψηλούς σκού
φους έ'φερον καί ψάλται, άναμφιβόλως υπό την ιδιότητά των 
ώς κληρικών, άποδεικνύει ή από τοΰ τέλους πιθανώς τοΰ 13ου 
αίώνος τοιχογραφία τής Ζίτσας είς την Σερβίαν, ή είκονίζουσα 
την έκ τοΰ τροπαρίου τών Χριστουγέννων «2ι σοι προσενέ- 
γκωμεν, Χρίστε κλπ.» προελθοΰσαν γνωστήν σύνθεσιν 5. Oil δέ 
εκεί πρόκειται άναμφιβόλως περί ψαλτών άποδεικνύει ή ψαλτική 
«χειρονομία», τήν οποίαν κάμνουν διά τής δεξιάς 6. Προτοΰ άφή- 
σωμεν τάς τρεις αύτάς μορφάς μέ τούς υψηλούς πίλους είναι 
ανάγκη να προσθέσωμεν δύο λέξεις διά τάς λεύκάς ταινίας, α^ 
όποΐαι, ώς εΐδομεν, περιβάλλουν τό κάτω μέρος τοΰ πίλου καί Είκ 3' Κληρικοί' Λεπτοιιε-

Ο , ο 17- 1 V α ν «■ , - Q „ , βεια έκ μικρογραφίας τοΰ
προσοενονται όπισθεν, θπναι πολύ πιθανόν οτι ενταύθα εχομεν τήν Σκυλίτζη τής Μαδρίτης, 

πρώτην μορφήν τής ταινίας τής φερούσης τό όνομα «κασμπαστί»
ή «κασπαστή», μέ τήν όποιαν περιέδενον τον σκούφον ό Πατριάρχης, οί ιερείς καί 
οί λοιποί εκκλησιαστικοί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 7. Είς τήν τοιχογρα-

1 Διά τόν πίλον και σκούφον βλ. Γ. Σωτηρίου είς 
τό περιοδ. Γρηγόριος Παλαμάς, 3, 1919, 365 κ. εξ.

2 Είκών παρά Ο. Tafrali, Thessalonique, des 
origines au XlVe siecle, Paris, 1919, a. 170, είκ. 39.

3 Διά τήν λίαν άμφισβητουμένην χρονολογίαν τοΰ 
χειρογράφου βλ. Ά. Ξυγγόπουλον είς τήν ’Επετηρίδα 
τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 10, 1933, σ. 329, σημ. 4.

4 Είκών παρά J. Myslivec έν Seminarium Κοπ- 
dakovianum, 5, 1932, πίν. XI. 5.

5 Petkovic, έ’νθ’ άν. I, πίν. 31 b. ’Επίσης καί παρά 
J. Strzjrgo\vski, Die Miniaturen des serbischen
Psalters... in Miinchen, Wien, 1905 (Denkschr. der 
k. Akadetnie der Wissenschaften in Wien. Philo-
sophisch-histor. Klasse, Bd. LII) σ· 109, είκ. 40.

6 Διά τήν «χειρονομίαν» βλ. Γ. Παπαδοπούλου, 
Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστι
κής μουσικής, ’Αθήνα ι, 1890, 224 κ. έξ· Κ. Ψάχου, Ή 
παρασημαντική τής βυζαντινής μουσικής, Άθήναι, 1917. 
64 κ. έξ. Ε. Βαμβουδάκη, Συμβολή είς τήν σπουδήν τής 
παρασημαντικής τών βυζαντινών μουσικών, I, Σάμος, 
1938, 76 κ. έξ.

7 Πρβ. Σωτηρίου, ένθ’ άν. 547 κ. έξ. Νομίζω ότι ή 
λευκή αυτή ταινία άρχικώς θά έκαλεϊτο Περιστέρα. 
Είναι γνωστόν ότι τό όνομα τοΰτο έφερε κατά τούς χρό
νους τής Τουρκοκρατίας είδος κωνικού πίλου τών ιε
ρέων, τοΰ οποίου τήν βάσιν περιέβαλλε λευκή ταινία. 
Σωτηρίου, ένθ’ άν. 550. Έν τούτοις, άπό τόν ορισμόν 
τής Περιστέρας, τόν όποιον δίδουν ό Somavera, παρά
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12 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

φίαν όμως τής Ζίτσας, περ'ι τής οποίας ανωτέρω έγένετο λόγος, αί λευκαί αύταί ταινίαι 
δεν περιβάλλουσι την βάσιν τοΰ πίλου, αλλά κατέρχονται προς τα κάτω περιδενόμεναι 
ύπδ την σιαγόνα. Τό παράδειγμα δεν εϊναι μοναδικόν εις την Ζίτσαν. Άνάλογον εύρί- 
σκομεν εις την Μονήν τής Κάτω Παναγιάς παρά την’Άρταν, μεταξύ τών ολίγων τοιχο
γραφιών τοΰ ναοϋ, αί όποϊαι είναι σύγχρονοι μέ την άνέγερσίν του υπό τοΰ δεσπότου 
τής Ηπείρου Μιχαήλ Β' Δούκα (1230-1271). Εκεί είκονίζεται ιεράρχης μέ χαμηλό- 
τατον λευκόν σκούφον προσδενόμενον διά λευκών επίσης ταινιών κάτω τής σιαγόνος λ 
Αί εικόνες αύταί, ιδίως ή τής Κάτω Παναγιάς, έρχονται εις ένίσχυσιν τών υπό τοΰ 
Γλυκά κατά τον 12ον αιώνα γραφομένων, ότι «συνήθεια μέχρι τον νϋν κεκράτηκεν έν 
άρχιερεϋσι το και τοΐς έμπροσΰίοις μέρεσι δεδεμένας έχειν όϋόνας» (σ. 538 Bonn.). 
Ή συνήθεια δέ αυτή έπεκράτησε, κατά τον Γλυκάν (έ'νθ. αν.), άφ’ότου ό ομολογητής 
πατριάρχης Κωνσταντινουπό?ιεως Μεθόδιος (842-846), άνακληθείς εκ τής εξορίας υπό 
τοΰ βασιλέως Θεοφίλου, είχε τάς σιαγόνας δεμένας μέ λεπτήν οθόνην, ως παθούσας 
παράλυσιν από τάς βασάνους, τάς οποίας ούτος ύπέστη 2. Καί είναι μέν αληθές ότι 
ό Γλυκάς περιορίζει τήν συνήθειαν αυτήν τών υπό τήν σιαγόνα δενομένων ταινιών 
μόνον εις τούς αρχιερείς. Ή τοιχογραφία όμως τής Ζίτσας πείθει ότι τοιαύτη συνή
θεια έπεξετάθη, άργότερον ίσως, καί είς άλλους κληρικούς πλήν τών αρχιερέων.

Έρχόμεθα τέλος είς τήν επί τής έξεταζομένης είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου 
μορφήν μέ τό πλατύγυρον σκιάδιον, τήν εύρισκομένην όπισθεν τών τριών κληρικών 
μέ τούς υψηλούς πίλους. Τοιαΰτα σκιάδια έφερον κατά τούς βυζαντινούς χρόνους οί 
κληρικοί, κατά δέ τήν Τουρκοκρατίαν καί ό Πατριάρχης3. Έπί τοΰ προκειμένου όμοος 
νομίζω ότι ή μορφή αΰτη μέ τό σκιάδιον είκονίζει μάλλον ψάλτην. Πράγματι, μεταξύ 
τών τοιχογραφιών τής Ραβάνιτσας (1381) είς τήν Σερβίαν βλέπομεν είς τήν γνωστήν 
σύνθεσιν, τήν ληφθεϊσαν άπό τό τροπάριον τών Χριστουγέννων «27 σοι προσενέγκωμεν, 
Χρίστε κλπ.», τρεις μορφάς μέ άναλόγου σχήματος σκιάδιον έπί τής κεφαλής4. Ούτοι 
δέν είναι ασφαλώς κληρικοί, ως άποδεικνύει τό μέχρι περίπου τών γονάτων κατερχό- 
ιιενον εξωτερικόν αυτών ένδυμα. Είναι όμως χωρίς αμφιβολίαν ψάλται, τών οποίων 
προεξάρχει ό Ιωάννης Δαμασκηνός, όπως εξάγεται όχι μόνον άπό τήν περιγραφήν 
τοΰ Εύγενικοΰ 5, αλλά καί άπό τήν ψαλτικήν χειρονομίαν, τήν οποίαν κάμνουν. Ότι 
τό πλατύγυρον τούτο σκιάδιον έφερον οί ψάλται επιβεβαιώνουν κατά τρόπον, ώς 
νομίζω, άναμφισβήτητον αί απεικονίσεις τών οίκων 23ου « Ψάλλοντές σου τον τόκον...'» 
καί 24ου «Ό πανύμνητε μήτερ...» τοΰ Ακαθίστου ύμνου, όπου ή παρουσία τών

Σωτηρίου, ένθ’ άν. 550, σημ. 1, καί ό Goar, Εύχολό- 
γιον, εκδ. 2α, Venetiis, 1730, 133, εξάγεται ότι Περι
στέρα εκαλείτο ή λευκή ταινία καί δχι δ πίλος. Φαίνε
ται δτι άργότερον άπό τήν ταινίαν έ’λαβε τό δνομα καί 
δ πίλος.

1 Εΐκών εις τό Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων 
τής 'Ελλάδος, 2, 1936, σ. 86, είκ. 18.

2 Ή τοιχογραφία τής Κάτω Παναγιάς, περί τής 
δποίας ανωτέρω έγένετο λόγος, παριστφ ’ίσως αυτόν τον 
δμολογητήν Πατριάρχην Μεθόδιον, τοΰ όποιου ή μνήμη

εορτάζεται τήν 141Γν ’Ιουνίου. Ή άνάγνωσις άλλως τε 
"Ανθυμος τής ήμιεσβεσμένης επιγραφής είς τήν τοιχο
γραφίαν δέν είναι ασφαλής, ώς αναφέρει ό κ. Όρλάν- 
δος, ’Αρχ. Βυζαντ. Μνημ. έ'νθ’ άν. 84, σημ. 2, νομίζω δέ 
δτι διακρίνονται τά στοιχεία τής λέξεως Μεθόδιος.

3 Σωτηρίου, έ'νθ’ άν. 367 κ. εξ. 546 κ. έξ.
4 Εΐκών παρά G. Millet, Reeherches sur l’icono- 

graphie de l’Evangile, Paris, 1916, σ. 166, είκ. 121.
5 Millet, έ'νθ’ άν. 167.
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•ψαλτών είναι απαραίτητος λ Τέλος τα πολύχρωμα καί μέ πλουσιωτάτας διακοσμήσεις 
ενδύματα των ψαλτών, δπως άποδεικνύει ή ψαλτική χειρονομία, εις την τοιχογραφίαν 
τής Μονής τοΰ Μάρκου παρά τά Σκόπια (δεύτερον ήμισυ τοΰ 14ου αίώνος)1 2 είναι 
ένδειξις ασφαλής δτι οί φέροντες σκιάδιον δύνανται να είναι ψάλται χωρίς άπαραι- 
τήτως νά είναι καί κληρικοί. Ψάλτας τέλος μέ υψηλούς σκούφους ή μέ σκιάδια ανα
φέρει καί ή Ερμηνεία τών ζωγράφων διά τήν είκονογράφησιν τοΰ 23ου οϊκου «Ψάλ- 
λοντές σου τον τόκον...» τοΰ ’Ακαθίστου3. Κατά ταΰτα καί οί φέροντες τούς υψηλούς 
σκούφους καί ό φέρων τό σκιάδιον εις τον προ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου 
δμιλον επί τής είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου είκονίζουν κατά πάσαν πιθανό
τητα ψάλτας. Ποία ή διαφορά μεταξύ τών φερόντων υψηλούς σκούφους καί τών 
καλυπτομένων μέ σκιάδιον δέν είναι εΰκολον νά εϊπη τις. Ίσως, δπως καί άλλοτε 
παρετηρήσαμεν4, ή διαφορά τοΰ καλύμματος νά είναι ένδεικτική διαφοράς βαθμού 
εις τήν ιεραρχίαν τών ψαλτών.

III

Έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεΰέντων προκύπτει τδ συμπέρασμα δτι εις τήν έξεταζο- 
μένην εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου παριστάνονται δύο διάφορα θέματα συνδεό
μενα μεταξύ των κατά τρόπον πράγματι αριστοτεχνικόν. Τό κυριαρχούν θέμα είναι 
ό Χρυσόστομος γραφών καθ’ύπαγόρευσιν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, εις αύτό δέ ανήκει 
καί δ άπό τοΰ ανοίγματος τής θύρας προβάλλων Πρόκλος. Τό δεύτερον είκονιζόμενον 
θέμα είναι ό δμιλος τών κληρικών καί ι[ιαλτών, οί όποιοι άντλοΰσιν άπό τούς κρουνούς 
τούς ρέοντας έκ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου. Τό σημεϊον ούτω, τό συνδέον τά 
δύο θέματα είναι τό άναλόγιον, άπό τό όποιον έξορμοΰν οί κρουνοί. Τά τρία τέλος 
πρόσωπα ύπεράνω τών οικοδομημάτων, δηλαδή ό Μωϋσής, ό Πέτρος καί ό ’Ιωάννης, 
έ'χουσι δευτερεύουσαν εντελώς σημασίαν, μή άπαντώντα, ως ήδη εϊπομεν, εις ούδεμίαν 
άλλην άνάλογον άπεικόνισιν. ’Ήδη πρέπει νά έξετάσωμεν λεπτόμερέστερον έκαστον 
τών θεμάτων τούτων, τά όποια εις τό εξής, χάριν συντομίας, άποκαλοΰμεν, τό μεν Χρυ
σόστομον μετά τοΰ Παύλου, τό δέ Πηγήν τής σοφίας. ’Επίσης πρέπει νά έξετασθή καί 
τό ζήτημα, πότε έγινεν ή συνένωσις τών δύο θεμάτων υπό τήν μορφήν τήν παρουσια- 
ζομένην είς τήν απασχολούσαν ημάς εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου.

1 Βλ. τό Σερβικόν Ψαλτήριον τοΰ Μονάχου, Strzy- 
gowski, ένθ’ άν. πίν. LVIII. 147. Επίσης τό χειρό
γραφον τής Συνοδ. Βιβλιοθ. τής Μόσχας, Myslivec, 
ένθ’ άν. πίν. XI. 5.

2 Myslivec, ένθ-’ άν. πίν. X. 5. Ή είκών ευκρινέ
στερα παρά L. Mirkovic —Ζ. Tatic, Μάρκοβ μαναστίρ 
(σερβ,), Νόβι Σάδ, 1925, σ. 49, είκ. 52.

3 «... ψάλται (άλλοι με σκιάδια, άλλοι με μακρες λεύκες 
σκούφιες)...», Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέ
χνης, εκδ. Α. Παπαδοποΰλου Κεραμέως, Πετρούπολις, 
1909, 150 κγ\

4 Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 9, 1932, 356. 
Ή διαφορά αυτή τών καλ,υμμάτων τής κεφαλής, διά

τήν οποίαν βλ. και Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 
10, 1933, 337, σημ. 1, παρατηρεϊται και είς μεταγενε
στέρων χρόνων μεμονωμένος εικόνας μελωδών. Είς δύο 
μουσικούς κώδικας τής Λαύρας τοΰ 'Αγ. "Ορους έσώθη- 
σαν εικόνες τοΰ πρωτοψάλτου Ίωάννου Γλυκέως καί 
τοΰ μαΐστορος Ίωάννου Κουκουζέλη, έκ τών όποιων ό 
πρώτος φέρει υψηλόν κυλινδροειδή λευκόν πίλον, φαι- 
λώνιον καί έπιγονάτιον, ό δέ δεύτερος σκιάδιον καί 
ράσον. Εικόνες έν Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική έπισκό- 
πησις τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Άθή- 
ναι, 1904, είς τό τέλος. Διά τούς περιέχοντας τάς εικό
νας κώδικας Παπαδοπούλου, Συμβολαί είς τήν ιστορίαν 
τής παρ’ ήμϊν έκκλ. μουσικής, 158, σημ. 259.
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Ό Χρυσόστομος μετά τοϋ Παύλου, όπως άποδεικνύουν τά μνημεία, τα 
όποια θά έξετάσωμεν κατωτέρω, είναι ασφαλώς τό παλαιότερον των δύο θεμάτων. 
Την άρχαιοτέραν, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον, γνωστήν άπεικόνισίν του παρέχει μία 
μικρογραφία τοϋ ύπ’άριθ. 211 κωδικός τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Αθηνών άνή- 
κοντος εις τον 10ον αιώνα \ Ή μικρογραφία όμως αυτή έ'χει στοιχειώδη εντελώς 
χαρακτήρα. Παρουσιάζει δηλαδή απλώς έν προτομή τον Παύλον εύλογοϋντα καί 
κύπτοντα επί τοϋ βιβλίου, τό όποιον κρατεί ανοικτόν ό απέναντι αύτοϋ έν προτομή 
επίσης ε’ικονιζόμενος Χρυσόστομος. Ό Grabar, λαμβάνων προ οφθαλμών άφ’ ενός ότι 
τό έπεισόδιον τής έμφανίσεως τοϋ Παύλου εις τον Χρυσόστομον, τό όποιον ανωτέρω 
παρεθέσαμεν, άναφέρεται ήδη υπό τού Γεωργίου ’Αλεξάνδρειάς (680-725) καί 
άφ’ ετέρου τήν κατά κρόταφον παράστασιν τών δύο μορφών καί τά χαρακτηριστικά 
τοϋ Παύλου, καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι ή μικρογραφία αυτή τοϋ ’Αθηναϊκού 
κώδ. 211 αντιγράφει πρότυπον παλαιότερον τών χρόνων τής Είκονομαχίας 1 2. Τοΰτο 
είναι πολύ πιθανόν. Άν δέ λάβωμεν ύπ’ όψιν τά λεγάμενα υπό τοϋ Γεωργίου ’Αλεξαν
δρείας εις τό προοίμιον τής ύπ’ αύτοϋ συγγραφείσης βιογραφίας τοϋ Χρυσοστόμου, 
ότι «ήνθολόγησεν» εκ τών παλαιοτέρων 3, θά ήδυνάμεθα ίσως νά καταλήξωμεν εις 
τό συμπέρασμα ότι ή σύνθεσις αύτη τοϋ Χρυσοστόμου μέ τον Παύλον είναι παλαιο- 
τέρα τών χρόνων τοϋ συγγραφέως τούτου. Είναι όμως ζήτημα, όπως τούλάχιστον 
νομίζω, άν ήδη κατά τήν προεικονομαχικήν εποχήν ή σύνθεσις είχε λάβει τήν οριστικήν 
μορφήν, τήν έμφανιζομένην, όπως θά ’ίδωμεν, από τοϋ 11ου κυρίως αίώνος, ή άν τό 
περίφημον αύτό έπεισόδιον δεν άπεδίδετο απλώς μέ τά δύο πρόσωπα, τον Παύλον καί 
τον Χρυσόστομον είκονιζομένους όμοϋ ή χωριστά. Εις τήν σκέψιν αύτήν μάς οδηγούν 
αί δύο εικόνες τοϋ Χρυσοστόμου καί τοϋ Παύλου, παριστανομένων όρθιων εις δύο 
απέναντι σελίδας τοϋ κώδ. 210 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών, ό όποιος περιέχει 
ομιλίας τοϋ Χρυσοστόμου καί ανήκει εις τον 9ον ή 10ον αιώνα 4. Είναι φανερόν ότι 
καί εις τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 211, όπου ό Παύλος καί ό Χρυσόστομος είκονίζονται ό 
εις απέναντι τοϋ άλλου εις τήν ιδίαν μικρογραφίαν, καί εις τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 210, 
όπου τά δύο αυτά πρόσωπα εύρίσκονται είς δύο απέναντι σελίδας, οί έκτελέσαντες τάς 
εικόνας ταύτας ζωγράφοι είχον ύπ’ όψει των τό έπεισόδιον αύτό, τό όποιον όμως άπέ- 
δωκαν κατά τρόπον έντελώς άπλοϋν. Βεβαίως είς τήν μικρογραφίαν τοϋ κώδ. 211 
ύπάρχει κάποια απόπειρα συνθέσεως καί είναι πολύ πιθανόν ότι ό έκτελέσας αύτήν τε
χνίτης είχεν ύπ’ όψει του ώρισμένον πρότυπον, τό όποιον άπέδωκε κατά τρόπον έντε
λώς απλοποιημένοι'. Τό πρότυπον όμως αύτό, όσον καί άν θεωρηθή απλοποιημένου 
είς τήν μικρογραφίαν ταύτην, πάντως δεν φαίνεται ότι θά ήτο όμοιον μέ τήν σύνθεσιν

1 Έδημοσιεΰθη υπό A. Grabar έν Seminarium 
Kondakovianum, 5, 1932, πίν. XXIII. 2.

2 Grabar, ένθ’ άν. 294 κ. έξ.
3 «Ουδεν μεν εξ αυτών αντοπτηοαντες, εκ δε τών ουγ- 

γραψαμένων αυτά άν&ολογήοαντες». Savile, ένθ’ άν.
158, 25.

4 Ρ. Buberl, Die Miniaturenhandschriften der 
Nationalbibliothek in Athen, Wien, 1917 (Denkschr. 
der k. Akademie der Wissensch. in Wien. Philo-

sophisch-histor. Klasse, Bd. 80, Abh. 2), σ. 5, άριθ. 2 
καί πίν. II, 2-3. Βλ. καί A. Delatte, Les manuscrits 
a miniatures et a ornements des Bibliotheques 
d’Athenes, Liege - Paris. 1926 (Bibliotheque de la 
Faculte de Philosophie et Lettres de l’Universite 
de Liege, Fasc, XXXIV), σ. 72 κ. εξ. άριθ. 30 καί 
πίν. XXIX (μόνον ό Παΰλος). Κ. Weitzmann, Die 
byzantinische Buchmalerei des 9 und 10 Jahrhun 
derts, Berlin, 1935, 61 κ. εξ. πίν. LXVII 399, 400.
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την έπικρατήσασαν από τοΰ 11 ου αίώνος. ’Αλλά, και αν παρά ταΰτα παραδεχθώμεν 
μετά τοΰ Grabar την ΰπαρξιν μιας τοιαΰτης συνθέσεως δημιουργηθείσης κατά τούς 
προεικονομαχικούς χρόνους, πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι αΰτη θά είχε πολύ περιω- 
ρισμένην διάδοσιν. Αί μικρογραφίαι τοΰ ’Αθηναϊκού κώδ. 211 ανήκουν, ώς εύστοχώ- 
τατα παρετήρησεν ό Grabar, εις τον κύκλον τής ανατολικής τέχνης, σχετιζόμεναι μέ 
παλαιά πρότυπα δημιουργηθέντα ίσως είς την ’Αντιόχειαν λ Ό ’Αθηναϊκός κώδ. 
210, τον όποιον ό Weitzmann κατατάσσει είς την ομάδα τών χειρογράφων των σχετι- 
ζομένων μέ άρμενικάς μικρογραιρίας καί καταγομένων εκ τής περιοχής τής Τραπε- 
ζοΰντος 2, φαίνεται, κατά την γνώμην μου, πιθανώτερον ότι προέρχεται εκ Κων/πό- 
λεως. Οΰτω, κατά τούς ίδιους περίπου χρόνους, έ'χομεν δύο διαφόρους τρόπους άποδό- 
σεως τοΰ αύτοΰ επεισοδίου. Ή ’Ανατολή τό αποδίδει μέ μίαν σύνθεσιν, αν καί υποτυ
πώδους μορφής, την οποίαν όμως αγνοεί, φαίνεται, ή Κων/πολις, άρκουμένη είς την 
παράθεσιν τών δύο ηρώων τοΰ επεισοδίου είς δύο μεμονωμένος εικόνας των. Οΰτω 
κατα?ιήγομεν είς τό συμπέρασμα ότι μέχρι τοΰ 10ου αίώνος, καί αν ακόμη ύπήρχεν ιδία 
σύνθεσις διά τό έπεισόδιον τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παύλον, αΰτη δέν φαίνεται νά 
εΐχεν επικρατήσει γενικώς, οΰτε δέ καί την γνωρίζομεν επακριβώς.

Την σύνθεσιν εντελώς πλέον άπηρτισμένην, υπό την μορφήν τήν οποίαν εϊδομεν 
είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, τήν εύρίσκομεν είς μικρογραφίας χειρογράφων 
άπό τοΰ 11ου αίώνος.

Είς τήν ανέκδοτον ακόμη, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, μικρογραφίαν, τήν 
εΰρισκομένην είς τήν αρχήν τοΰ κώδ. 766 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, ό όποιος 
περιέχει τας έπιστολάς τοΰ Παύλου μετά ερμηνείας, βλέπομεν είκονιζόμενον τό έπεισό
διον, όπως τό διηγείται ό Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς καί οι άλλοι βιογράφοι (είκ. 4). Ό Χρυ
σόστομος κάθηται επί θρόνου μετά υποποδίου, γράφων επί πινακίδος καί έ'χων προ αύτοΰ 
άναλόγιον, επί τοΰ οποίου όμως δέν υπάρχει τό ανοικτόν βιβλίον, τό ευρισκόμενον είς 
τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου. ’Όπισθεν τοΰ Χρυσοστόμου παρίσταται, όπως καί 
είς τήν εικόνα, ό Παύλος. Δύο καί εδώ οικοδομήματα πληροΰσι τό βάθος, αλλά πολύ 
σχηματικώτερα και στενώτερα παρά είς τήν εικόνα, τό δέ ΰφασμα, τό όποιον εκεί εκτεί
νεται άπό τοΰ ενός κτηρίου προς τό άλλο, είς τήν μικρογραφίαν εΰρίσκεται μόνον είς 
τό αριστερόν οικοδόμημα. Ή θύρα τοΰ δεξιού οικοδομήματος, άπό τήν όποιαν προ
βάλλει ό Πρόκλος, δέν κλείεται μέ παραπέτασμα, όπως είς τήν εικόνα Λοβέρδου, αλλά 
μέ ξύλινα θυρόφυλλα. Έν νέον στοιχεΐον, πρώτην φοράν εμφανιζόμενοι', είναι ή με
γάλη είκών τοΰ ’Αποστόλου Παύλου ή κρεμαμένη δι’ άλύσεως άπό τοΰ π?ω.ισίου τής 
μικρογραφίας επί τοΰ χρυσού βάθους, μεταξύ τών δύο οικοδομημάτων. Ό ζωγραφήσας 
τήν μικρογραφίαν ταύτην ή τό πρότυπόν του ήσθάνΰη τήν ανάγκην νά παραστήση καί 
τήν εικόνα τοΰ Παύλου, περί τής όποιας τόσος γίνεται λόγος είς τήν διήγησιν τοΰ σχε
τικού επεισοδίου. Επειδή όμως δέν ύπήρχεν αλλού θέσις, δέν έδίστασε νά τήν ζωγρα- 
φήση είς τόχρυσοΰν βάθος, αδιαφορών διά τήν ελάχιστα φυσικήν αύιήν τοποθέτησιν, 
ή όποια όμως είχε τό προσόν ότι καθίστα τήν εικόνα λίαν εμφανή. Ό ζωγράφος τής 1

1 Grabar, εν&’ άν. 260. Πρβ. καί Weitzmann, 
έ'νθ’ άν. 57 κ. έξ.

2 Weitzmann, ένθ’ άν. 61 κ. έξ.
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Συλλογής Λοβέρδου, προ όμοιας αδυναμίας εύρεθε'ις διά την έξεύρεσιν θέσεως προς 
τοποθέτησιν τής είκόνος τοΰ Παύλου κα'ι μή έννοών, φαίνεται, να παραβίαση την 
φυσικότητα τοΰ έργου του, την παρέλειψε. Δέον τέλος νά σημειώσωμεν, σχετικώς 
με την μικρογραφίαν ταΰτην τοΰ κωδικός τοΰ Βατικανοΰ, και μίαν ακόμη λεπτομέ
ρειαν. Ό Χρυσόστομος δηλαδή παρίσταται καθήμενος έπ'ι θρόνου, όπως και εις την 
εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου. Τον θρόνον αναφέρει ρητώς έκ τών βιογράφων μό-

Είκ. 4· Μικρογραφία τοΰ κώδ. 766 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού.

νον ό Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς λ Τοΰτο θά ήδύνατο ίσως νά θεωρηΰή επαρκής έ'νδει- 
ξις ότι ό ζωγραφήσας την μικρογραφίαν ή τό πρότυπόν του είχεν ΰπ’ όψει του την βιο
γραφίαν ταΰτην.

Όμοιου τύπου μικρογραφία εύρίσκεται εις τον κώδ. 7 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών 
’Αθηνών (είκ. 5)1 2. Τό χειρόγραφον τοΰτο, τό όποιον άλλοι χρονολογοΰν άπό τοΰ 10ου

1 «... καί κα&ήμενος επί τίνος ϋ·ρόνου...» Savile, ενθ’ θέμα τής είκόνος. Ό Delatte, παρασυρθείς άπό μίαν
άν. 192. μικρογραφίαν τοϋ ’Αθηναϊκού κώδ. 151, ϋπέθεσεν ότι

2 Buberl, ένθ’άν. πίν. XVII. 40 καί σ. 14. Delatte, παριστάνονται ό Εύαγγ. Λουκάς μέ τόν Παϋλον. 
ένθ’ άν. 77 κ· έξ. Οΰτε ό είς οΰ'τε ό άλλος ήννόησαν τό
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αίώνος καί άλλοι, μέ περισσοτέραν ίσως πιθανότητα, από τοϋ 12ου \ περιέχει τό 
Ψαλτήριον 1 2. Ή μικρογραφία αΰτη μάς δίδει τά ίδια ακριβώς στοιχεία, τα όποια 
συνηντήσαμεν καί εις την προηγουμένως έξετασθεΐσαν τοϋ κώδ. 766 τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Βατικανού (είκ. 4). Τά ϊδια είςτά δύο άκρα στενά οικοδομήματα, εδώ μάλιστα πολύ άπλού- 
στερα καί χωρίς τό ύφασμα επί τής στέγης τοϋ αριστερού. Εις την ιδίαν επίσης θέσιν, 
επί τοϋ χρυσοϋ βάθους, ή είκών τοϋ Άποστ. Παύλου3. Ύπάρχουσιν όμως καί μερικαί 
διαφοραί από την μικρογραφίαν τοϋ 
κωδικός τοϋ Βατικανοϋ. Ή θύρα, από 
την οποίαν προβάλλει ό Πρόκλος, 
κλείεται όχι μέ ξύλινα θυρόφυλλα, 
όπως εις τον κώδικα τοΰ Βατικανοϋ, 
αλλά μέ παραπέτασμα, όπως είς την 
εικόνα Λοβέρδου. Τέλος ό Χρυσόστο
μος δεν κάθηται επί θρόνου, άλλ’ επί 
σκαμνιού, χωρίς έρεισίνωτον, πατεΐ 
όμως επί χαμηλοϋ υποποδίου. Καί τό 
κάθισμα εν τούτοις αυτό είναι σύνηθες 
είς εικόνας Ευαγγελιστών4, ώστε θά 
ήτο εϋκολον νά τό άντέγραψεν ό τεχνί
της τής μικρογραφίας από άνάλογον 
παράστασιν.

Αί δύο έξετασθεΐσαι μικρογρα- 
φίαι δεικνύουν ότι τον 11ονήδη αιώνα 
ή παράστασις αϋτη τοϋ Χρυσοστόμου 
μέ τον ΓΙαϋλον όχι μόνον εΐχε τελείως 
άπαρτισθή, άλλ’είχε καί ευρύτατα δια- 
δοθή. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται καί από τό 
επίγραμμα τοϋ Ίωάννου Εύχαίτων, τό 
φέρον τον τίτλον: «Είς την κατά τον _ ,, , _ ,. „ _ „ 0, „ _ .
Τ ^ ' iliix. D. Μικρογραφία του κωο. 7 της Βόύ. Βιβλίου, των Απηνών.
άγιον Παύλον κα'ι τον Χρυσόστομον
ιστορίαν», όπου ό λόγιος ιεράρχης τοϋ 11ου αίώνος περιγράφει εικόνα εντελώς άνά-

1 Ό Ί. Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων 
τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήναι, 1892, 
ο. 1, άριθ. 7, χρονολογεί τόν κώδ. από τοϋ 10ου αίώνος. 
Τούτον ακολουθεί άνεξελέγκτως δ Delatte, ένθ’ άν. 75. 
Ό Buberl, ενθ’ άν. 14, τοποθετεί αυτόν είς τόν 
12°ν αιώνα.

2 Ή παρουσία τής σκηνής ταύτης είς τό Ψαλτήριον 
εξηγείται έκ τοΰ γεγονότος δτι εύρίσκεται είς τήν αρχήν
τοΰ ‘Υπομνήματος τοΰ Χρυσοστόμου είς τούς Ψαλμοΰς.
Ό ζωγράφος τήν άντέγραψεν άσφαλώς άπό χειρόγρα
φον περιέχον τάς Έπιστολάς τοΰ Παύλου μέ ερμηνείας 
τοΰ Χρυσοστόμου, άνάλογον πρός τόν άνωτέρω έξετα-

σθέντα Βατικανόν κώδ. 766.
3 Ό Delatte, ένθ’ άν. 78, τήν παρουσίαν τής είκό- 

νος, χωρίς νά έννοήση τίνα αϋτη παριστάνει, θεωρεί 
«έκπί.ηκτικήν» καί διερωτάται, μήπως έτέθη εκεί διά 
νά συμπλήρωσή τήν διακόσμησιν τοΰ δωματίου (!) ή 
μήπως παριστά άνοιγμα, άπό τό όποιον φαίνεται ή 
μορφή τοΰ Χριστοΰ (!) παρατηρών έν τελεί οτι «αί 
θεΐαι εμφανίσεις παρίστανται ενίοτε μέ τόν τρόπον αυ
τόν είς τήν βυζαντινήν τέχνην (!).

4 Βλ. π. χ. τόν Ματθαίον είς τόν σύγχρονον κώδ. 70· 
τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών παρά Buberl, ένθ’ 
άν. πίν. XXV. 64.

3
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λογον προς τάς έξετασθείσας μικρογραφίας, άπύ την όποιαν δεν έλειπε κα'ι ή μορφή 
τοΰ Πρόκλου λ

Διά νά συμπληρώσωμεν την έξέτασιν τοΰ θέματος τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰ- 
λον είναι ανάγκη νά μελετήσωμεν και μίαν ακόμη παράστασιν. Αυτή εύρίσκεται μεταξύ 
τών τοιχογραφιών τοΰ καθολικοΰ τής Μονής Χελανδαρίου είς τό "Αγιον "Ορος. Αί 
τοιχογραφίαι αΰται έγένοντο -περί τό 1300, τά χρώματά των όμως άνενεώθησαν κατά 
τό 1804, χωρίς ουδόλως σχεδόν, είς τάς περισσοτέρας τούλάχιστον σκηνάς, ν’ άλλοιωθή 
ή αρχική σύνθεσίς των 2. "Ωστε είς τήν ένδιαφέρουσαν ημάς σΰνθεσιν ή όλη είκονογρα- 
φική διάταξις είναι ή αρχική τοΰ 14ου αίώνος, έκτος ελάχιστων άσημάντων προσθηκών

Είκ. 6. Σκηναί έκ τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία Μ. Χελανδαρίου 'Αγίου Όρους.

τοΰ ζωγράφου τοΰ 1804, αί όποΐαι άλλωστε ευκόλως γίνονται, ώς θά ίδωμεν, άντιληπταί. 
Είς τήν σΰνθεσιν λοιπόν ταΰτην (είκ. 6)3 είκονίζεται δεξιά ό γράφων Χρυσόστομος, 
καθήμενος επί σκαμνιού, όπως είς τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 7, (είκ. 5) καί πατών επί στρογ
γυλού ψιαθίνου υποποδίου. Τό ψιάθινον τοΰτο στρογγυλόν ύποπόδιον, τό όποιον βλέ- 
πομεν καί είς τήν έν τω μέσοι εικόνα τοΰ Χρυσοστόμου, τήν μέλλουσαν νά μάς απασχό
ληση αμέσως κατωτέρω, χρησιμοποιούμενον καί σήμερον ακόμη είς τό "Αγ. ’Όρος υπό 
τό όνομα «πατίκι», είναι κατά πάσαν πιθανότητα προσθήκη τοΰ 1804. Όπισθεν τοΰ 
Χρυσοστόμου είκονίζεται ό Παΰλος. Επειδή όμως ή παράστασις είναι άντεστραμμένη, 
οΰτος όμιλεΐ είς τό αριστερόν οΰς τοΰ Χρυσοστόμου, καί όχι είς τό δεξιόν, όπως ανα
φέρει ό Γεώργιος ’Αλεξανδρείας καί ώς παριστάνουν αυτόν αί μέχρι τοΰδε έξετασθεΐ- 
σαι εικόνες. Είς τό βάθος υπάρχει οικοδόμημα, από τήν θύραν τοΰ όποιου προβάλ?ιει 
ό Πρόκλος. Καί εδώ ή θύρα κλείεται μέ ξύλινα θυρόφυλλα, όπως είδομεν είς τον κώδ. 1

1 Migne, Ρ. G., 120, 1134, ΙΓ'. Τήν έ'κδοσιν τοΰ 
Ρ. de Lagarde δέν ήδυνήθην νά ϊδω.

2 Millet, Athos, Κείμενον πρό των πινάκων, σ. 61.
3 Millet, Athos, πίν. 79, 3.
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766 τοΰ Βατικανού. Ή παράστασις λοιπόν αύχή είναι καθ’ δλα σύμφωνος προς τάς 
παλαιοτέρας μικρογραφίας. Εις τό μέσον τής συνθέσεως είκονίζεται ό Χρυσόστομος 
όρθιος, πάτων πάλιν έπί στρογγυλού ψιαθίου καί άναγινώσκων εις βιβλίον ανοικτόν 
επί αναλογίου. Εις τό βιβλίον υπάρχει ή εκ τοΰ Ψαλμ. 118.26 φράσις: «Τάς οδούς σου 
(αντί μου) εξήγγειλα». Τό σχήμα τών γραμμάτων δεικνύει ότι ή έσφαλμένως γραμμένη 
αυτή φράσις όφεί?ιεται χωρίς αμφιβολίαν εις τον ανακαινιστήν τοΰ 1804. Τό περίεργον 
εδώ είναι ότι τό άνω σώμα τοΰ Χρυσοστόμου κρατείται όρθιον υπό σχοινιού, τό 
όποιον, διερχόμενον κάτω άπό τάς μασχάλας καί προ τοΰ στήθους του, προσδένεται έπί 
αγκιστροειδούς καρφιού προσηλωμένου εις τήν στέγην τής αριστερός πτέρυγος τοΰ είς 
τό βάθος οικοδομήματος. Άπό τάς βιογραφίας πολλών ασκητών είναι γνωστόν τό 
μέσον τούτο διά τήν ύπερνίκησιν τοΰ καμάτου καί τοΰ νυσταγμού λ Ούδεΐς όμως τών 
βιογράφων τοΰ Χρυσοστόμου αναφέρει ότι καί ούτος έχρησιμοποίει αυτό διά νά 
παραμένη άγρυπνος. Τοιούτου άλλωστε μέσου δεν φαίνεται νά είχεν ανάγκην ό Χρυ
σόστομος, τοΰ όποιου ό Γεώργιος Αλεξάνδρειάς θαυμάζει τό υπέρ φύσιν πολυάγρυ- 
πνον 2. Νομίζω ότι τό σχοινίον αύτό είναι προσθήκη τοΰ 1804 προελθοΰσα άπό παρε- 
ξήγησιν τοΰ αγκιστροειδούς καρφιού έπί τής στέγης τοΰ είς τό βάθος οικοδομήματος. 
Είς παραστάσεις δηλαδή τών χρόνων τών Παλαιολόγων, είς τούς όποιους ανήκει καί ή 
προκειμένη, αγκιστροειδή καρφία άναλόγου μορφής βλέπομεν είς τάς στέγας τών οικο
δομημάτων χρησιμεύοντα διά τήν συγκράτησιν τών υφασμάτων τών έκεΐ άπλουμένων3. 
Τό είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Χελανδαρίου οικοδόμημα μέ τάς δύο πτέρυγας, άνήκον 
είς τήν αρχικήν σύνθεσιν 4, φαίνεται ότι έ'φερεν έπί τής στέγης άνάλογον ύφασμα, τό 
όποιον συνεκρατείτο μέ τό αγκιστροειδές καρφίον. Προ τής έπισκευής τοΰ 1804 τό 
μέρος τοΰτο τής τοιχογραφίας ήτο πιθανώτατα κατεστραμμένου. Αύτό συνάγεται σα
φώς άπό τά οικοδομήματα τά πληροΰντα τό άριστερόν ήμισυ τοΰ βάθους, όπου ή βι
βλιοθήκη, ή υψηλή βάσις μέ τον κίονα καί ό έλλειψοειδής φεγγίτης οφείλονται χωρίς 
καμμίαν άμφιβολίαν είς τον άνακαινιστήν τοΰ 1804. Ούτος, μή δυνάμενος νά έννοήση 
τον προορισμόν τοΰ άγκιστρου τούτου, έσκέφθη νά τό χρησιμοποιήση διά τό σχοινίον, 
τό όποιον έζωγράφησε συγκρατοΰν τό άνω σώμα τοΰ Χρυσοστόμου, άδιαφορών διά 
τό γεγονός ότι τό οικοδόμημα, έπί τοΰ όποιου τό άγκιστρου, εύρίσκεται είς έπίπεδον 
πολύ βαθύτερον άπό τον Χρυσόστομον. 'Η παράστασις αύτη τοΰ Χρυσοστόμου όρθιου 
καί άναγινώσκοντος δέν φαίνεται συνδεόμενη μέ κανέν ώρισμένον έπεισόδιον τοΰ βίου

"Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής σοφίας

1 Βλ. π. χ. τά γραφόμενα είς τον βίον τοΰ Δανιήλ 
Στυλίτου περί τοΰ Έδρανοΰ τοΰ ώς μονάχου μετονομα- 
σθέντος Τίτου: «Προς νπνον δε οί'αν έπεδείξατο την άμιλ
λαν ό γεννάδας; Σχοινίοις τών μααχαλών προς μέσον έςαρ- 
τήαας αέρα, σανίδα παρά το ατή&ος άπλοι καί τη σανίδι 
βίβλον έπιτίέλησιν, ΐν* άμφιο καί όντως άνηρτημένφ άναγι- 
νώοκειν παρη καν νπο τον καμάτου δέηση ποτέ προς νπνον 
τραπεϊναι ή σανίς την κεφαλήν δέχηται μικρά τινα παραμν- 
ϋουμένη την βίαν της φύσεως». Η. Delehaye, Les saints 
stylites, Bruxelles, 1923, 135. Migne, P.G., 116,1017 
κθ'. Βλ. καί Delehaye, ενθ’ άν. 62, 99 καί L κ. εξ. 
Πρβ. καί τήν νεοελληνικήν μετάφρασιν τοΰ ’Αγαπίου

είς τό Έκλόγιον εκδ. Βενετίας, 1799, 85. Άνατύπωσις 
καί έν Κ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, Δεκέμβριος,269.

2 ιην γάρ πολνάγρυπνος υπέρ φνσιν». Savile, ένθ’ 
άν. 192.

3 Βλ. π. χ. Millet, Athos, πίν. 27. 3. Millet, Mi- 
stra, πίν. 75· 3. 77.1. Petkovic, ένθ’άν. I, πίν.48α, 54α.

4 Βλ. εντελώς άνάλογον οικοδόμημα είς τά ■ψηφι
δωτά τής Μονής τής Χώρας, Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. Κ/λεως 
ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. XXV, 77. Ό τύπος ούτος τοΰ 
οικοδομήματος άπαντφ καί παλαιότερον. Πρβ- L. de 
Beylie, Inhabitation byzantine, Grenoble-Paris, 
1902, 79.
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αύτοϋ. Νομίζω δμως δτι αύτη εύρίσκεται εις κάποιαν σχέσιν μέ τό εις τδ αριστερόν 
άκρον έπί τοΰ τοίχου ζωγραφημένον είκονίδιον, περ'ι τοϋ οποίου εύθύς κατωτέρω. Ή 
κατά τό αριστερόν άκρον τρίτη παράστασις είκονίζει τον Χρυσόστομον γονυπετή έπ'ι 
τετραγώνου ψιάθου, προσθήκης πιθανώτατα καί αυτής τοϋ 1804, και κρατούντα εις 
τάς χεϊρας πινακίδας. Ύπεράνω αύτοϋ, επί τοϋ τοίχου, είναι ζωγραφημένη μικρά είκών 
τής Θεοτόκου εν προτομή δεόμενης. Τό είκονίδιον τοϋτο, δπως δλον τό εκεί μέρος τής 
τοιχογραφίας, έχει ύποστή ριζικήν επισκευήν κατά τό 1804. Ό ζωγράφος, μή διακρί- 
νων πλέον τήν επί τοϋ εικονιδίου μορφήν, παρέστησεν εκεί τήν Θεοτόκον. Είναι δμως 
βέβαιον δτι άρχικώς ή επί τοϋ τοίχου είκών παρίστανε τον Άπόστ. ΓΙαϋλον. Έχομεν 
δηλαδή καί εδώ τήν εικόνα τοϋ Παύλου, τήν άναφερομένην εις τάς βιογραφίας τοϋ 
Χρυσοστόμου καί τήν οποίαν εΰρομεν ήδη εις τάς μικρογραφίας τοϋ κώδ. 766 τοϋ Βα- 
τικανοϋ καί τοϋ ’Αθηναϊκού 7. Ή διαπίστωσις αυτή μάς επιτρέπει νά έρμηνεύσωμεν 
τήν παράστασιν τοϋ Χρυσοστόμου γονυπετούς προ τής είκόνος μέ τάς πινακίδας εις 
τάς χεϊρας. Πράγματι, κατά τον ανώνυμον βιογράφον, ό Χρυσόστομος, περατώσας 
τήν ερμηνείαν των επιστολών τοϋ Παύλου μέ τήν βοήθειαν τοΰ ’Αποστόλου, ηύχα- 
ρίστησε κατά πρώτον τον Θεόν. Κατόπιν «...τδ πτνχίον (δηλ. τό χειρόγραφον τοϋ 
έργου) είς χεϊρας λαβών, τη τοϋ Παύλου είκόνι προσατενίοας εφη, δέχοιο, Παύλε, των 
παρ' έμοϋ πόνων καί ών εχω τδ τιμιώτατον δώρημα κ.λ.π.»1. Λεν ύπάρχει λοιπόν, νομίζω, 
αμφιβολία δτι τό περιστατικόν τοϋτο είκονίζει ή τρίτη σκηνή τής έξεταζομένης τοιχο
γραφίας.

Εΐπομεν ανωτέρω δτι καί ή είς τό μέσον παράστασις τοϋ Χρυσοστόμου όρθιου 
προ τού αναλογίου έχει κάποιαν σχέσιν μέ τό επί τοΰ τοίχου είκονίδιον, τό όποιον, κατά 
τά ήδη έκτεθέντα, παρίστανε προ τής επισκευής τον Παύλον. Πράγματι, κατά τον 
Γεώργιον ’Αλεξανδρείας, ό Χρυσόστομος «ήνίκα διήρχετο τάς έπιστολάς αύτοϋ (τοϋ 
Παύλου) ένητένιζεν αύτη (τή είκόνι τοϋ Παύλου)... »1 2. Νομίζω λοιπόν πιθανόν δτι 
ή παράστασις αυτή, χωρίς ν’ άναφέρεται είς συγκεκριμένον περιστατικόν, δεικνύει 
απλώς τον Χρυσόστομον μελετώντα τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου καί άτενίζοντα προς 
τήν επί τοϋ τοίχου εικόνα τοϋ ’Αποστόλου.

Ό μακρότερος κάπως λόγος, τον όποιον έκάμαμεν προκειμένου περί τής τοιχο
γραφίας τοϋ Χελανδαρίου, προήλθεν από τό γεγονός δτι είς αύτήν έχουν συγκεντρωθή 
τρεις παραστάσεις έκ τού βίου τοϋ Χρυσοστόμου, δύο εκ τών οποίων εμφανίζονται 
διά πρώτην φοράν. Ή ερμηνεία τών έπεισοδίων τούτων μάς οδηγεί είς μερικάς γενι- 
κωτέρας σκέψεις δυναμένας νά μάς βοηθήσουν είς τον καθορισμόν τής εποχής, κατά 
τήν οποίαν έδημιουργήθη καί διεδόθη ή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ημάς ενταύθα παρά- 
στασις τοϋ Χρυσοστόμου μέ τον Παύλον. ”Αν έξετάσωμεν τά μνημεία τής βυζαντινής 
ζωγραφικής από τών αρχών τοϋ 11ου αίώνος καί εξής θά εϋρωμεν σειράν παραστάσεων 
άναφερομένων είς επεισόδια έκ τοϋ βίου τοΰ Χρυσοστόμου. Οϋτω, διά νά περιορι- 
σθώμεν είς ολίγα γνωστά παραδείγματα, είς τό Μηνολόγιον τοϋ Βατικανού είκονίζεται 
ό Χρυσόστομος άπαγόμενος είς τήν έξορίαλ', καθώς καί ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου του3.

1 Savile, ενθ’ άν. 324 κ. εξ.
2 Savile, ενθ’ άν. 192.
3 II Menologio di Basilio II. (Cod. Vatic, gr.

1613). Torino, 1907. (Codices e Vaticanis selecti, 
VIII), πίν. 178, 353.
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Εις δύο μικρογραφίας, εις την τοιχογραφίαν τοΰ Χελανδαρίου, εις την εικόνα τής Συλ
λογής Λοβέρδου, καθώς κα'ι εις τό επίγραμμα τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, εχομεν τό έπεισό- 
διον τοΰ Χρυσοστόμου με τον Παΰλον. Εις την εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου εΰρομεν 
επίσης τον Πέτρον κα'ι Ίωάννην, άναφερομένους εις άλλο περιστατικόν τοΰ βίου τοΰ 
Χρυσοστόμου, όπως εις την τοιχογραφίαν τοΰ Χελανδαρίου εΐδομεν δύο άλλα επεισόδια. 
Τέλος εις ετερον επίγραμμα τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, φέρον την επιγραφήν: «Εις την 
κηδείαν τοΰ Χρυσοστόμου καί την κατά τον 'Αδελφών ιστορίαν» ’, υπάρχει ή περιγραφή 
είκόνος, την όποιαν εύρίσκομεν κατά τό 1637 μεταξύ των τοιχογραφιών τοΰ παρεκ
κλησίου των Τριών Ιεραρχών εις την Μονήν Βαρλαάμ τών Μετεώρων1 2, κα'ι σχετιζο- 
μένην προς τό όραμα τοΰ Αδελφιού επισκόπου Άραβισσοΰ περί τής είς τούς ούρανούς 
θέσεως τοΰ Χρυσοστόμου μετά θάνατον, συμφώνως προς τήν διήγησιν τοΰ Γεωργίου 
’Αλεξάνδρειάς και άλλων βιογράφων3.

Ή απεικόνισες τών διαφόρων τούτων έπεισοδίων μάς οδηγεί είς τήν σκέψιν ότι 
θά υπήρχε πιθανοιτατα βιογραφία τοΰ Χρυσοστόμου μέ εύρεΐαν είκονογράφησιν, από 
τήν οποίαν έλάμβανον τά πρότυπά των οι ζωγράφοι. Τό γεγονός δε ότι, εκτός άλλων, 
τό έπεισόδιον τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον υπάρχει καί ώς χωριστή είκών μάς 
οδηγεί καί είς άλλην σκέψιν. Διά ν’άποσπασθή δηλαδή ή παράστασις αυτή από τήν 
όλην είκονογράφησιν τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου καί ν’άποτελέση ιδίαν χωριστήν 
σύνθεσιν, σημαίνει ότι ή όλη είκονογράφησις έγινεν είς χρόνους παλαιοτέρους τών 
μέσων τούλάχιστον τοΰ 11ου αίώνος, οπότε εύρίσκομεν τάς πρώτας αύτοτελεΐς 
τοιαύτας εικόνας.

Πότε άπηρτίσθη ή εκτεταμένη αύτή εικονογράφησες;
Μίαν ένδειξιν, οπωσδήποτε ασφαλή, μάς παρέχουν, νομίζω, αί δύο μικρογραφίαι 

τοΰ Μηνολογίου τοΰ Βατικανοΰ. Τοΰτο, ώ: γνωστόν, έγράφη καί έκοσμήθη προς 
χρήσιν τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου (976-1025) 4. Έχει όμως 
ήδη παρατηρηθή ότι τό μεγαλύτερον μέρος, αν μή όλαι αί μικρογραφίαι τοΰ κωδικός 
τούτου, αντιγράφουν παλαιότερα πρότυπα, εικόνας δηλαδή καί μάλιστα χειρόγραφα 
περιέχοντα εικονογραφημένους βίους αγίων5. Κατά ταΰτα, τό πρότυπον τοΰ ζωγρα- 
φήσαντος είς τό Μηνολόγιον τάς δύο σχετικάς μέ τήν ζωήν τοΰ Χρυσοστόμου εικόνας 
δέον νά θεωρηθή παλαιότερον τοΰ τέλους τοΰ 10ου ή τών αρχών τοΰ 11ου αίώνος, 
οπότε είκονογραφήθη τό βασιλικόν τοΰτο χειρόγραφον. Εΐδομεν όμως ανωτέρω, έξετά- 
ζοντες τήν είς τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 211 μικρογραφίαν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον 
Παΰλον, ότι μέχρι τοΰ 10ου αίώνος ή παράστασις τοΰ επεισοδίου τούτου δέν είχε λάβει 
ακόμη τήν οριστικήν της μορφήν. Οΰτω καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα ότι ή είκονο- 
γράφησις τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου έδημιουργήθη τον 10ον αιώνα, πάντως όμως προ

1 Migne, P.G., 120, 1138 ΚΑ'.
2 Βλ. Ά. Ξυγγόπουλον είς τήν Έπετηρ. τής Έταιρ· 

Βυζαντ. Σπουδών, 9, 1932, 351 κ. εξ.
3 Savile, ένθ’ άν. 254. Πρβ. καί τόν ’Ανώνυμον,

παρά Savile, ενθ’ άν. 364 κ·έξ. καί Νικηφόρου Καλ- 
λίστου, Εκκλησιαστική ιστορία, Migne, Ρ. G., 146,
1016 κ· εξ. Τά κατά τό όραμα τοΰ ’Αδελφιού εκτίθενται

καί είς εν άπό τά εγκώμια τοΰ Κοσμά Βεστίτωρος είς 
τόν Χρυσόστομον. Πρβ. Κ. Δυοβουνιώτην είς τήν Επε
τηρίδα τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 2, 1925, 61 κ. έξ·

4 Βλ. προχείρως Diehl, Manuel d’art byzantin, 
II, 632 κ. έξ.

5 G. Millet έν A. Michel, Histoire de Part, I. 1, 
237 κ. έξ. Weitzmann, ένθ’ άν. 30 κ. έξ.
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τοΰ 976, δτε άνήλθεν εις τον θρόνον ό Βασί?ιειος Β', προς χρήσιν τοΰ όποιου έγράφη 
και διεκοσμήθη τό Μηνολόγιον τοΰ Βατικανού. Ή πρώτη σκέψις θά ήτο νά πάροδε- 
χθώμεν ότι αφορμήν διά την είκονογράφησιν τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου εδωκεν ίσως 
ή μεγάλη αγιολογική εργασία τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ και ότι βάσις διά τήν 
δημιουργίαν τοΰ κύκλου αύτοΰ τών εικόνων έκ τής ζωής τοΰ Χρυσοστόμου θά έχρη- 
σίμευσεν ή υπό τοΰ Συμεών τούτου καταρτισθεΐσα νέα βιογραφία τοΰ ιεράρχου. Τοΰτο 
όμως είναι εντελώς άπίθανον. Ό χρόνος τής ακμής τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ, 
παρ’ όλας τάς γενομένας έρεύνας, δεν κατέστη δυνατόν νά όρισθή μετ’ ασφαλείας. 
Ή ακμή του έτέθη είς τό δεύτερον ή μισυ τοΰ 10ου αίώνος ή άργότερον εις τόνΐΐ0''1 2 3, 
διά νά τοποθετηθή έπειτα και πάλιν εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 10ου3, και ή εποχή 
αυτή είναι ή σήμερον θεωρουμένη ώς μάλλον πιθανή.

Άφ’ ετέρου όμως καί αυτή ή υπό τοΰ Μεταφραστοΰ συνταχθείσα βιογραφία τοΰ 
Χρυσοστόμου παρέχει μερικάς ενδείξεις πειθούσας ότι δεν ήτο ή βάσις τής είκονογρα- 
φήσεως τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου. Πράγματι, εις αυτήν δεν άναφέρεται ούτε τό όραμα 
τοΰ ’Αδελφιού περί τής μετά θάνατον θέσεως τοΰ Χρυσοστόμου εις τούς ουρανούς 
ούτε τά κατά τήν ανακομιδήν τοΰ λειψάνου τοΰ ιεράρχου. Όπως εϊδομεν όμως, εικόνα 
τοΰ οράματος τοΰ ’Αδελφιού περιγράφει είς επίγραμμά του, κατά τον 110ν αιώνα, 
ό ’Ιωάννης Εύχαΐτων, ή δε ανακομιδή τοΰ λειψάνου είκονίζεται είς τό Μηνολόγιον 
τοΰ Βασιλείου Β'. Ό βίος συνεπώς ό γραφείς υπό τοΰ Μεταφραστοΰ δεν είναι ή πηγή 
τοΰ είκονογραφικοΰ κύκλου τής ζωής τοΰ Χρυσοστόμου. Ή πηγή αύτοΰ είναι παλαιο- 
τέρα, κατά πάσαν δε πιθανότητα αύτη είναι ό υπό τοΰ Γεωργίου ’Αλεξάνδρειάς συν
ταχθείς βίος ή ό ανώνυμος, είς τούς οποίους εύρίσκομεν καί τό όραμα τοΰ ’Αδελφιού 
καί τά κατά τήν μετακομιδήν τοΰ λειψάνου. Έφ’ όσον λοιπόν ή άγιολογική εργασία 
τοΰ Μεταφραστοΰ είναι ξένη προς τήν δημιουργίαν τοΰ είκονογραφικοΰ κύκλου τής 
ζωής τοΰ Χρυσοστόμου ποία είναι ή αίτια τής συγκροτήσεώς του κατά τον 10ον αιώνα; 
Νομίζω ότι πρέπει νά σχετίσωμεν αυτήν μέ τον ιδιαίτερον σεβασμόν προς τον Χρυσό
στομον, τον όποιον βλέπομεν νά επιδεικνύουν ό αύτοκράτωρ Λέων ό Σοφός (886- 
912) καί ό υιός καί διάδοχός του Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (912-959). Με
ταξύ τών λόγων τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ υπάρχει καί << Εγκώμιον είς τόν μέγαν τής οι
κουμένης διδάσκαλον άγιον Ίωάννην τον Χρυσόστομον» δεικνύον μέ μόνον τόν τίτλον 
του τόν θαυμασμόν τοΰ εστεμμένου συγγραφέως διά τόν ιεράρχην. Τό εγκώμιον δέ 
τοΰτο, ώς ήδη παρετηρήθη, είναι «ευσυνείδητος περίληψις» τής βιογραφίας τοΰ Γεωρ
γίου ’Αλεξάνδρειάς λ Τόν σεβασμόν αύτόν έκληρονόμησε καί ό Κωνσταντίνος ό Πορ
φυρογέννητος, επί τών ημερών τοΰ οποίου, ώς μαρτυροΰν οι χρονογράφοι, ήρξατο

1 Κ. Krumbacher, 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογο
τεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου (Βιβλίο!!· Μαρασλή), 
I, 402 κ. εξ.

2 Βλ. Σωφρ. Εΰστρατιάδην είς τήν Έ.τετηρ. τής 
Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 8, 1931, 47 κ. έξ. καί 10, 
1933, 26 κ. έξ.

3 Βλ. τήν μελέτην τοΰ A. Ehrhrardt, Oberliefe- 
rung und Bestand der hagiographischen und homi- 
letischen Literatur der griechischen Kircben von

den Anfangen bis zum Ende des 16 Jahrhrunderts, 
Erster Teil, Bd. II, 3, Lieferung, 308 κ. εξ. [Texte 
und Untersuchungen zur Geschicbte der altchrist- 
lichen Literatur, τ. 51, 3, Leipzig, 1935]. Τήν γνώσιν 
τοΰ βιβλίου τούτου οφείλω είς τήν καλωσύνην τοΰ 
συναδέλφου κ. Κ. Μπόνη, τόν όποιον καί από τής θέ
σεως ταύτης ευχαριστώ θερμότατα.

4 Bardy έν Dictionnaire de Theologie catholi- 
que, VIII. 1, 660.
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μεγαλοπρεπέστερος ό πανηγυρισμός τής μνήμης τοϋ Χρυσοστόμου1. Τα ιστορικά 
«ύτά δεδομένα, συμπίπτοντα απολύτως μέ τα ανωτέρω έκτεθέντα είκονογραφικά πορί
σματα, μάς επιτρέπουν να συμπεράνωμεν δτι ή είκονογράφησις τοΰ βίου τοϋ Χρυσο
στόμου έγένετο κατά πάσαν πιθανότητα έπ'ι των ήμερων τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ 
ή τοΰ υίοΰ του Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου.

Τέλος είναι φυσικόν νά παραδεχθώμεν ότι ή είκονογράφησις αυτή τοΰ βίου τοΰ 
Χρυσοστόμου έ'γινεν είς την Κων]πολιν. Τοΰτο άλλωστε μαρτυρεί και ό ελληνιστικός 
χαρακτήρ τής μικρογραφίας τοΰ κώδ. 766 τοΰ Βατικανοΰ, περί τής όποιας μάκρος ήδη 
λόγος έγένετο ανωτέρω.

IV.

Έξητάσαμεν μέχρι τοΰδε τό έ'ν μέρος τής συνθέσεως, όπως αυτή εμφανίζεται είς 
την εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, δηλαδή τον Χρυσόστομον γράφοντα καθ’ ύπαγό- 
ρευσιν τοΰ Παύλου, Τοΰτο άλλωστε, ως εϊδομεν, είναι τό παλαιότερον, άποτελοΰν την 
βάσιν τής όλης συνθέσεως. Έρχόμεθα τώρα είς την έξέτασιν τοΰ ετέρου μέρους τής 
παραστάσεως, δηλαδή είς τον όμιλον τών άντλούντων άπό τούς κρουνούς, οι όποιοι 
εκρέουν εκ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου.

Ή Πηγή τής σοφίας, όπως έχαρακτηρίσαμεν ανωτέρω τό θέμα τοΰτο, 
εϊδομεν ότι κατάγεται άπό τήν υμνολογίαν τών δύο είς τον Χρυσόστομον αφιερω
μένων εορτών, δηλαδή τής 13n? Νοεμβρίου, επετείου τοΰ θανάτου του, καί τής 27’ΐ? 
’Ιανουάριου, επετείου τής ανακομιδής τοΰ λειψάνου του. Τό είκονογραφικόν τοΰτο 
θέμα τής Πηγής τής σοφίας ευθύς εξ αρχής τό εύρίσκομεν συνηνωμένον μετά τής 
παραστάσεως τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον ΙΊαΰλον. Πρύ τοΰ 14ου αίώνος δεν άπαντώσι 
παραστάσεις μόνου τοΰ Χρυσοστόμου, χωρίς δηλαδή τον Παΰλον, συνηνωμένου μέ τήν 
Πηγήν τής σοφίας.

Πότε όμως έ'γινεν ή συνένωσις τής σκηνής τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον και 
τής Πηγής τής σοφίας; Αυτή φαίνεται νά έγινε πολ,ύ ενωρίς, διότι ενωρίς ήδη ή σκηνή 
τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον άπεσπάσθη, ώς εϊδομεν, άπό τήν όλην εικονογρά
φησήν τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου, άποτελέσασα ιδίαν εικόνα.

Τό παλαιότερον μέχρι τοΰδε γνωστόν παράδειγμα τής συνενώσεως τών δύο 
τούτων θεμάτων μάς παρέχει, αν δέν άπατώμαι, μία μικρογραφία τοΰ κώδ. A 172 τής 
Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου, περιέχοντος τάς ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου 
καί άνήκοντος είς τον 11ον ή 12ον αιώνα (είκ. 7) 1 2· Κατά τό αριστερόν μέρος, έμπροσθεν 
οικοδομήματος έχοντος τήν μορφήν προσόψεως τρικλίτου βασιλικής μέ εξώστην καί 
είς τό βάθος δένδρα, κάθηται ό Χρυσόστομος επί θρόνου, φορών τήν αρχιερατικήν

1 Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολόγιον, Κων/πολις, 
1899, 191.

2 Ή μικρογραφία ήτο μέχρι τοΰδε ανέκδοτος. Περι
γραφήν λεπτομερή αύτής, χωρίς άπεικόνισιν καί χωρίς 
κατανόησιν τοΰ παριστανομένου θέματος, είχε δώσει ό Ε. 
Redin είς τήν Έφημερίδατοϋ(ρωσικοΰ)Ύπουργείου τής

Παιδείας, 1891, Δεκέμβριος, 307. Σύντομος περιγραφή 
καί παρά Ae. Martini—D. Bassi, Catalogue codicum 
graecorum bibliothecae Ambrosianae, Mediolani, 
1906, I, σ. 78, άριθ. 65 (A 172 sup), δπου ό κώδιξ τοπο
θετείται είς τόν 12»ν αιώνα.
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του στολήν καί γραφών εις μακρόν είλητάριον. Έπΐ τοϋ είληταρίου τούτου, τοΰ οποίου 
τό άνω άκρον εΰρίσκεται επί αναλογίου ίσταμένου προ τοΰ Χρυσοστόμου, άναγινώ- 
σκεται ή ανορθόγραφος επιγραφή: + ςυνε|χος α|κουο[ν] | ΑΝΑ|γινοςκ|ΟΜΕΝΟΝ| 
ΤΟΝ | ΕΠΙ j ΣΤΟΛΟ ] Ν του μα | κ[α]ριου· Είναι δέ αΰτη ή αρχή τής ύποθέσεως τής ερμη
νείας τοΰ Χρυσοστόμου είς τήν προς Ρωμαίους επιστολήν τοΰ Παύλου (Migue, Ρ. G. 
60, 391). Όπισθεν τοΰ θρόνου τοΰ Χρυσοστόμου είκονίζεται ό Παΰλος είς τήν 
γνωστήν στάσιν. ’Από τοΰ άνω άκρου τοΰ είληταρίου τοΰ Χρυσοστόμου έξορμα ποτα-

24 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

Είκ. 7. Μικρογραφία τοΰ κώδ. Α. 172 τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου.

μός χυνόμενος επί τοΰ εδάφους. ’Όπισθεν τοΰ αναλογίου είκονίζεται πολυπληθής 
όμιλός μοναχών καί ιεραρχών, ένφ άλλοι ίεράρχαι γονυπετείς πίνουσιν εκ τοΰ ποταμού. 
Είς τήν άνω δεξιάν γωνίαν, εντός τμήματος κύκλου δηλοΰντος τον ουρανόν, είκονίζεται 
ό Ίησοΰς μέχρι περίπου τών γονάτων, μέ τεταμένην τήν ευλογούσαν δεξιάν, από τής 
οποίας έξορμα δέσμη άκτίνων κατευθυνομένη επί τοΰ γράφοντος Χρυσοστόμου. Τέ?ιος, 
κάτω περίπου τοΰ αναλογίου, παρίσταται μοναχός γονυπετής μέ τάς χεΐρας είς σχήμα 
προσευχής. Ό Redin ύπέθεσεν ότι ή μορφή αΰτη είναι προσωπογραφία δωρητοΰ_ 
Νομίζω πιθανώτερον ότι αΰτη είκονίζει μάλλον τον Πρόκλον καί δέον να σχετισθή
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με τό έπεισόδιον, χό όποιον καί ανωτέρω άνεφέραμεν (σ. 8). Προκειμένου δηλαδή 
ν' αποκάλυψη ό Πρόκλος εις τον Χρυσόστομον ότι εκείνος, τον όποιον είδεν όμιλοϋντα 
εις τό ούς του, ήτο ό Παΰλος «βαλών μετάνοιαν τφ Ίωάννϊ]... είπε κ. λ. π.».

Τα νέα στοιχεία, τά όποια ή μικρογραφία αΰτη προσθέτει, όσον αφορά τό 
γνωστόν ήδη θέμα τοΰ Χρυσοστόμου με τον Παύλον, είναι ή αρχιερατική στολή τοΰ 
Χρυσοστόμου, έν άντιθέσει προς όλας τάς άλλας γνωστάς παραστάσεις, όπου οΰτος 
είκονίζεται πάντοτε μέ ράσον, τό όποιον άλλωστε φυσικόν ήτο να έφερεν εις τον 
κοιτώνα, του. Άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό όπισθεν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον 
Παύλον ευρισκόμενον οικοδόμημα εις σχήμα βασιλικής μετά τοΰ εξώστου καί των 
δένδρων. Τοΰτο σχετίζεται ατενώς προς τήν μικρογραφίαν τοΰ γράφοντος Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου είς τον περίφημον κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων 1 
καί δεικνύει ότι ή μικρογραφία τοΰ χειρογράφου τής Άμβροσιανής αντιγράφει πρότυ
πον ελληνιστικής τεχνοτροπίας. Ή παρατήρησις αΰτη ενισχύει, νομίζω, κατά τι τήν 
ανωτέρω διατυπωθεΐσαν γνώμην περί εϊκονογραφήσεως τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμοτ» 
είς τήν Κων/πολιν, δεδομένου ότι καί ό κώδ. 510 τών Παρισίων άνήκεν, ως γνωστόν, 
είς τον Βασίλειον Α' τον Μακεδόνα καί αναμφιβόλους αντιπροσωπεύει τήν ανακτο
ρικήν τέχνην τών χρόνων εκείνων. Τά δένδρα τέλος τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος παρου
σιάζονται καί πάλιν είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου υπό μορφήν κυπαρίσσων, 
ακριβώς όπως καί είς τήν τέσσαρας αιώνας παλαιοτέραν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινού 
κώδ. 510, περί τής όποιας έκάμαμεν ήδη λόγον.

Νέον επίσης στοιχεΐον είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ χειρογράφου είναι 
ή είς τον ουρανόν άπεικόνισις τοΰ Χριστοΰ, τήν όποιαν δεν εύρίσκομεν είς ούδεμίαν 
άλλην παράστασιν, ένώ τό τμήμα τοΰ κύκλου καί τήν δέσμην τών ακτινών συνηντή- 
σαμεν είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου. Τέλος διά πρώτην φοράν συναντώμεν 
είς τήν μικρογραφίαν αυτήν τον Πρόκλον γονυπετή. Ή παράστασις αΰτη, τής όποιας 
ανωτέρω έξηγήσαμεν τήν σημασίαν, είναι, νομίζω, μία είσέτι άπόδειξις τής γνώμης 
ότι υπήρχε πλήρης είκονογράφησις τής ζωής τοΰ Χρυσοστόμου, άπό τήν όποιαν άντέ- 
γραφον διαφόρους σκηνάς οί ζωγράφοι.

Τό θέμα τής Πηγής τής σοφίας, τό όποιον διά πρώτην, όπως ε’ίπομεν, φοράν 
παρίσταται είς τήν έξεταζομένην μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος, είναι άξιον 
παρατηρήσεως διά τον τρόπον τής συνδέσεώς του προς τήν παράστασιν τοΰ Χρυσο
στόμου μέ τον Παΰλον. Ένώ δηλαδή είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου οί 
κρουνοί εκρέουν από τό άναλόγιον, εδώ αυτό τοΰτο τό είλητάριον, επί τοΰ όποιου 
γράφει ό Χρυσόστομος, μεταβάλλεται είς ποταμόν. Βεβαίως ή οΰτω σχηματιζομένη 
καμπύλη, ή όποια ενώνει τον γράφοντα Χρυσόστομον μέ τούς εκ τού ποταμού πίνοντας 
αρχιερείς, είναι λίαν παραστατική τής περικλειομένης είς τήν εικόνα αλληγορίας. Είναι 
όμως συγχρόνως καί όλιγώτερον αληθοφανής έν σχέσει προς τήν εικόνα Λοβέρδου, 
όπου ό ζωγράφος, εμποτισμένος άπό τον ρεαλισμόν τής εποχής του, άπέδωκε τό πράγμα 
κατά τρόπον, θά ήδύνατό τις νά εΐπη, φυσικώτερον. Ή συνένωσις αυτή τοΰ είληταρίου

1 Omont, Miniatures, πίν. LV. Προχείρως και είς τήν Έπετηρ. τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 16, 1940, 
σ. 132, είκ. 2.

4
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μέ τον κρουνόν, όπως την βλέπομεν εις την μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός, 
δεν δυνάμεθα να εϊμεθα βέβαιοι ότι έδημιουργήθη είδικώς διά τήν προκειμένη ν παρά- 
στασιν. Τάς περί τούτου αμφιβολίας μάς εγείρει μία περίεργος μικρογραφία τοΰ κόιδ. 
A. Ν. I. 8 άποκειμένου εις την Πανεπιστημιακήν βιβλιοθήκην τής Ελβετικής Βασι
λείας (Bale, Basel) και περιέχοντος τα έργα τοΰ Άγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου μετά 
τών ερμηνειών τοΰ Ήλία Κρήτης άνήκοντος δέ, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τά τέλη τοΰ 
12ου ή εις τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος (είκ· 8) λ Εις την μικρογραφίαν αυτήν είκονίζεται

ό "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος καΟήμένος 
έπ'ι θρόνου και έχων έπ'ι τοΰ ώμου περι
στεράν, είκονίζουσαν τό "Αγιον Πνεΰμα2, 
προς τήν οποίαν κατέρχονται ακτίνες εκ 
τμήματος κύκλου, κατά τήν άνω αριστε
ρόν γωνίαν τής είκόνος, δηλοΰντος τον 
ουρανόν. Ό ιεράρχης γράφει εις είλητά- 
ριον στηριζόμενον έπ'ι αναλογίου προ 
αύτοΰ ίσταμένου. Τό είλητάριον τοΰτο 
εκτείνεται προς τά κάτω, όπου συναντά 
δεύτερον άναλόγιον, τό δέ άκρον αύτοΰ 
εύρίσκεται εις χειρας δευτέρας μορφής 
καθημένης επί θρόνου προ τοΰ αναλογίου. 
Ή μορφή αύτη είκονίζει, ως δηλοΐ ή πα
ραπλεύρους επιγραφή, τον μητροπολίτην 
Κρήτης Ήλίαν, τον γνωστόν σχολιαστήν 
τών λόγων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου3, 
ό όποιος γράφει έπ'ι τοΰ ίδιου είληταρίου 
τάς ερμηνείας του. Ό εις τήν μικρογρα
φίαν ταύτην μοναδικός, αν δεν άπατώμαι, 
τρόπος συνδέσεως τών δύο μορφών διά 
τοΰ είληταρίου δεν είναι, νομίζω, άσχετος 
προς τον τρόπον συνενώσεως τοΰ γρά- 
φοντος Χρυσοστόμου μέ τούς προ αύτοΰ 
κληρικούς διά τοΰ εις ποταμόν μεταβαλ- 

λομένου είληταρίου είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός (είκ. 7). Άν λά- 
βωμεν ύπ’ όψιν ότι ή είκονογράφησις τών λόγων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου ειχεν

Είκ. 8. "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος καί Ήλίας Κρήτης. 
Μικρογραφία τοΰ κώδ. A.N.L 8 τής Πανεπιστημιακής 

Βιβλιοθήκης τής Βασιλείας.

1 'Η μόνη, είς εμέ τουλάχιστον, γνωστή άπεικόνισις 
τής μικρογραφίας ταύτης καί άλλων τριών τοΰ ίδιου 
χειρογράφου εύρίσκονται είς τό βιβλίον τοΰ J. Sajdak, 
Literatura Bizatitynska, Warsawa, α.ε. σ. 696. Περί 
τοΰ κωδικός τούτου, ό όποιος είναι έκ βομβυκίνου χάρ
του, κάμνει λόγον ό Η. Omont έν Centralblatt fur 
Bibliothekswesen, 3, 1886, σ. 492, άριθ. 35, άναφέρων

απλώς ότι οΰτος είναι εικονογραφημένος, χωρίς νά πε- 
ριγράψη τάς μικρογραφίας, καί χρονολογίαν αυτόν από 
τοΰ 13ου αίώνος.

2 Πιθανώς ή περιστερά νά είναι μεταγενέστερα 
προσθήκη.

3 Ήκμασε μεταξύ 825 καί 960. Βλ. Krumbacher, 
ενθ’ άν. I, 271.
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ήδη συντελεσθή τον 90ν αιώνα ή δηλαδή προ τής δημιουργίας τής είκόνος τοΰ Χρυσο
στόμου ώς Πηγής τής σοφίας, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα ότι κάποια μικρογραφία 
ανάλογος προς την εύρισκομένην εις τό χειρόγραφον τής Βασιλείας, περί τής οποίας 
ανωτέρω έγένετο λόγος, έδωκε πιθανώς την ιδέαν τοΰ εις ποταμόν μεταβαλλομένου 
είληταρίου εις τον Άμβροσιανόν κώδικα. Καί είναι μέν αληθές ότι ή σύνθεσις τοΰ 
χειρογράφου τής Βασιλείας είναι μοναδική, καθ’ όσον τούλάχιστον γνωρίζω, μεταξύ 
τών εικονογραφημένων κωδίκων τοΰ Γρηγορίου Θεολόγου. Τοΰτο όμως δεν έχει με- 
γά?α]ν σημασίαν. Όπως δεικνύουν καί αί άλλαι, επίσης περίεργοι καί μοναδικαί, 
μικρογραφίαι τοΰ ίδιου χειρογράφου 1 2, πρόκειται ασφαλώς ένταΰόα περί παραλλαγής 
τής είκονογραφήσεως. τής οποίας άλλος άντιπρόπωπος, πλήν τοΰ χειρογράφου τής 
Βασιλείας, δεν είναι ακόμη γνωστός.

ΈπανερχόμεΟα εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός (είκ. 7), διά νά εξε
τάσω μεν τούς προ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου κληρικούς. Ό ζωγράφος τής είκό
νος Λοβέρδου παρέστησε τούς κληρικούς καί τούς ψάλτας κατά τρόπον κομψότερον, 
άντλοΰντας από τούς κρουνούς με ποτήρια, κατ’ άντίθεσιν προς τήν μικρογραφίαν, 
όπου οί αρχιερείς παρίστανται γονυπετείς μέ τό πρόσωπον επί τής επιφάνειας τοΰ 
ύδατος ή άντλοΰντες μέ τάς χείρας. Τέλος καί τα παρά τό άναλόγιον πρόσωπα είναι δια
φορετικά. Εις τήν μικρογραφίαν, ώς εϊπομεν, είκονίζονται μόνον αρχιερείς καί μοναχοί, 
χωρίς τούς κληρικούς μέ τούς σκούφους καί τούς ψάλτας μέ τά σκιάδια, τούς παριστα- 
νομένους εις τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, από τήν οποίαν πάλιν λείπουν οί 
ίεράρχαι. Ή απουσία όμως τών κληρικών μέ τούς σκούφους καί τών ψαλτών μέ τά 
σκιάδια δυνατόν νά οφείλεται καί εις τό γεγονός ότι κατά τήν εποχήν, κατά τήν οποίαν 
έδημιουργήθη ή σύνθεσις, όποις τήν βλέπομεν εις τον Άμβροσιανόν κώδικα, δέν θά 
είχον ίσως ακόμη είσαχθή τά καλύμματα ταΰτα τής κεφαλής. "Οσον αφορά τήν κατα
γωγήν τοΰ προ τοΰ αναλογίου ίσταμένου ομίλου τούτου, τον όποιον διά πρώτην φοράν 
συναντώμεν εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος, δέον νά προστεθώσιν 
όλίγαι λέξεις. Νομίζω ότι καί τό θέμα τούτο τών όρθιων μορφών, τών ίσταμένων προ 
καθημένου καί γράφοντος ιεράρχου, προέρχεται επίσης, κατά πάσαν πιθανότητα, από 
τά εικονογραφημένα χειρόγραφα τών λόγων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. Άπόδειξις 
τούτου ή μικρογραφία τοΰ κώδ. 543 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων3, όπου 
προ τοΰ γράφοντος Γρηγορίου είκονίζεται όμι?ιθς μαρτύρων, ώς εξάγεται από τον 
μικρόν σταυρόν, τον όποιον έκαστος αυτών κρατεί είς τήν δεξιάν4. Είναι αληθές ότι 
τό χειρόγραφον τοΰτο, άνήκον είς τον 14ον αιώνα5, είναι πολύ μεταγενέστερον τοΰ 
χρόνου, κατά τον όποιον εΐδομεν ότι έδημιουργήθη τό θέμα τοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής 
σοφίας. Μικράν όμως τοΰτο έχει σημασίαν, διότι είναι γνωστόν ότι οί κοσμοΰντες τά

1 Millet παρά Michel, εν ft’ άν. I. 1, 239 κ. εξ.
2 Sajdak, ένθ’ άν. σ. 691, 693, 733.
3 Omont, Miniatures, πίν. CXXI. 2.
4 Διά τόν μικρόν σιαυρόν, ώς διακριτικόν γνώρισμα 

τών μαρτύρων, βλ. G. de Jerphanion, La voix des 
monuments, Nouvelle serie, Roma —Paris, 1938,308.

5 Ό H. Bordier, Description des peintures et

autres ornements contenus dans les manuscrits 
grecs dela Bibliotheque Nationale, Paris, 1883,186, 
τό έχρονολόγει από τοΰ 12ου αίώνος. Ή χρονολογία 
δμως αυτή δέν άνταποκρίνεται πρός τήν τεχνοτροπίαν 
του. ’Ακριβέστερα φαίνεται ή από τοΰ 14°ν αίώνος χρο- 
νολόγησις τοΰ Omont, έ'νά’ άν. επεξηγηματικόν κείμε
νον είς τήν άρχήν, σ. 56.
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χειρόγραφα έχρησιμοποίουν παλαιότερα πρότυπα, προσαρμόζοντες αυτά κατά την τεχνο
τροπίαν με την αισθητικήν τής εποχής των. "Οτι δέ τοιαϋτα πα?<.αιότερα χειρόγραφα 
ύπήρχον πράγματι άποδεικνύει ή μικρογραφία τοΰ είς τον 11ον αιώνα αναγόμενου 
Ίεροσολυμιτικοΰ κώδ. 14, είς την οποίαν είκονίζεται καθ ’ όμοιον τρόπον ό ’Ιωάννης 
Δαμασκηνός ή Δεδομένου ότι ή μικρογραφία αυτή, χρησιμεΰουσα ως έπίτιτλον λόγου 
αποδιδόμενου είς τον Δαμασκηνόν, περιλαμβάνεται είς κώδικα περιέχοντα τάς ομιλίας 
τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, φυσικόν είναι νά παραδεχθώμεν ότι ό κατασκευάσας 
αυτήν ζωγράφος είχε προ οφθαλμών παράστασιν τοΰ Γρηγορίου γράφοντος, τον 
όποιον αντικατέστησε διά τοΰ Δαμασκηνού.

Ή μικρογραφία λοιπόν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός μάς δίδει τήν πρώτην μορφήν 
τήςπαραστάσεωςτοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής τής σοφίας1 2. Ή εποχή τών Παλαιολόγων, 
τήν οποίαν αντιπροσωπεύει ή είκών τής Συλλογής Λοβέρδου, έλαχίστας έπέφερε μετα- 
βολάς, άποσκοπούσας κυρίως είς τήν αισθητικήν έμφάνισιν τής συνθέσεως. Ή παρά- 
στασις τέλος έξηκολοΰθησε νά είκονίζεται καί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. 
Έν χαρακτηριστικόν τοιοΰτον παράδειγμα παρέχει είς ημάς ή παράστασις ή εύρισκο- 
μένη μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΰ ναΐσκου τής Μονής Άγ. Νικολάου Ντίλιου είς 
τήν νησίδα τής λίμνης τών Ίωαννίνων, αί όποΐαι χρονολογοΰνται, κατά τήν ΰπάρχου- 
σαν επιγραφήν, από τοΰ 1543 (είκ. 9)3. Ή τοιχογραφία αυτή, τής οποίας πρόχειρον σχε
δίασμα παρέχομεν ενταύθα, συνδυάζει τον τύπον τής μικρογραφίας τοΰ Άμβροσιανοΰ 
κώδικος καί τής είκόνος Λοβέρδου. Τό άναλόγιον προ τοΰ Χρυσοστόμου έχει παρα- 
ληφθή, ό δέ ποταμός εξέρχεται άπό τό χαμηλόν σκαμνίον, επί τοΰ οποίου κάθηται 
ό γράφων ιεράρχης. Οί αρχιερείς καί οί μοναχοί άντλοΰοιν εκ τοΰ ποταμοΰ τούτου μέ 
ποτήρια. Είς τό δεξιόν μέρος, κάτω τοΰ Πρόκλου, είκονίζεται μοναχός μεγαλύτερος έν 
οχέσει μέ τούς άλλους, γονυπετής καί πίνων εκ τοΰ ποταμοΰ. Αί μεγαλύτεροι διαστάσεις 
τοΰ μοναχοΰ τούτου μέ άγουν είς τήν υπόνοιαν ότι είς τό πρότυπον, άπό τό όποιον 
αντέγραψε τήν σύνθεσιν ό έκτελέσας τήν τοιχογραφίαν, είναι πιθανόν ότι ούτος είκόνιζε

1 Hatch, Greek and Syrian Miniatures, πίν. X. 
Διά τόν κώδικα βλ. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Ιερό 
σολυμιτική Βιβλιοθήκη, I, Πετρούπολις, 1891, 45 κ. έξ. 
’Ανάλογος είναι καί ή άπό τοΰ έτους 1140 τοιχογραφία 
τοΰ ‘Αγ. Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς είς τήν εκκλησίαν τής 
‘Αγ. Τριάδος τής Μονής Κυρίλλου τοΰ Κίεβου, γενο- 
μένη, κατά τόν Ainalov, έκ βυζαντινοί προτύπου, άντι- 
γραφέντος υπό Ρώσων ζωγράφων. D. Ainalov, Ge- 
schichte der russischen Monumentalkunst der vor- 
moskovitischen Zeit, Berlin, 1932, πίν. 16β, καί σ. 31 
κ. έξ. Τό βυζαντινόν αυτό πρότυπον νομίζω οτι κατά 
πάσαν πιθανότητα ήτο μικρογραφία χειρογράφου είκο- 
νίζουσα τόν Γρηγόριον τόν Θεολόγον.

2 Ό Redin, ένθ’άν. νομίζει ότι ή συμβολική παρά- 
στασις τής διδασκαλίας τοΰ Χρυσοστόμου ώς ποταμοΰ 
ανέρχεται είς παί.αιοχριστιανικήν εποχήν, κατά τήν 
οποίαν ή διδασκαλία τοΰ Χριστού είκονίζεται άλληγο- 
ρικώς υπό μορφήν πηγής δροσιζούσης έλάφους καί
περιστεράς, παραπέμπει δέ είς τά ψηφιδωτά τής Ραβέν

νας. Πόσον ό τύπος ούτος τοΰ Χρυσοστόμου γράφοντος 
επί είληταρίου είς τήν σύνθεσιν τής Πηγής τής σοφίας 
είχε διαδοθή άποδεικνύει μία μικρογραφία τοΰ κώδ. 
Coisl. 224 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων 
(Weitzmann, ένθ’ άν. πίν. XXXIX. 217). Είς τήν 
μικρογραφίαν αυτήν εύρισκομένην επί φύλλου προερχο- 
μένου έξ άλλου χειρογράφου (Weitzmann, ένθ’ άν. 29, 
σημ. 165), είκονίζεται ό Εύαγγ. Λουκάς, ώς δεικνύουν 
τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του, γράφων επί μα- 
κροΰ είληταρίου, κατά τόν άνατολικόν τύπον τοΰ Εύαγ- 
γελιστοΰ, γνωστόν ήδη άπό τοΰ 6ου αίώνος (κώδ. τοΰ 
Rossano, Συριακόν Εύαγγέλιον τοΰ Ραβουλά). Μετα- 
γενεστέρα χειρ, τοΰ 12ου ίσως αίώνος, έ'χει γράψει ΰπερ 
άνω τής είκόνος: «Ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος». 
Δεν πρόκειται συνεπίϋς περί είκόνος τοΰ Χρυσοστόμου 
κατά τόν τύπον τοΰ Λουκά, ώς ένόμισεν ό Weitzmann 
(ένθ’ άν. 29).

3 Βλ. ’Α. Ξυγγόπουλον είς τά Ηπειρωτικά Χρονικά, 
1, 1926, 142.
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τον Πρόκλον, ακριβώς όπως και εις τον Άμβροσιανόν κώδικα. Ό τοιχογράφος δηλαδή 
τοΰ 1543, παρανοήσας την γονυπετή αυτήν μορφήν, την έΰεώρησεν ώς ένα των έκεΐ 
μοναχών καί την παρέστησε πίνουσαν εκ τοΰ ποταμού, ενώ αΰτη πράγματι εΐκόνιζε 
τον Πρόκλον. "Ανω τέλος τής δλης συνθέσεως υπάρχει ή αρκετά γριφώδης επιγραφή: 
ΑΡΚΗ (αρχή ;) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΘΕΓΓΕΣΘ(αι) ΣΥΝ ΤΟΙΣ Αν(θΡΩπ)0ΙΣ·

Οΰτω, εκ τής δλης μέχρι τοΰδε γενομένης έρεύνης, άποδεικνΰεται δτι ήδη άπό τοΰ 
11ου ή 12ου αίώνος εις την αρχικήν άπεικόνισιν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον,

"Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή της σοφίας»

Είκ. 9· Τοιχογραφία τής Μ. Ντίλιου (1543) έπί τής νησΐδος τής λίμνης Ίωαννίνων.

προελθοΰσαν άπδ την έπί τών χρόνων πιθανώς τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφού ή τοΰ Κων
σταντίνου Πορψυρογεννήτου γενομένην εικονογράφησιν τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου τούτου, 
προσετέθη ή παράστασις τής Πηγής τής σοφίας, χρησιμοποιηθέντων προς άπαρτισμόν 
αυτής υπαρχόντων ήδη παλαιοτέρων στοιχείων. Τά δύο ταΰτα θέματα, στενώτατα πλέον 
μεταξύ των συνδεθέντα, άπετέλεσαν ένιαίαν εικόνα, την οποίαν εύρίσκομεν αμετά
βλητον σχεδόν καί κατά την εποχήν τών Παλαιολόγων καί κατόπιν εις τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους.

V.

Παραλλήλως προς τήν παράστασιν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον συνηνω- 
μένην μετά τής Πηγής τής σοφίας, τής οποίας τήν γένεσιν καί τήν έξέλιξιν μέχρι τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας παρηκολουθήσαμεν ανωτέρω, εύρίσκομεν, άπο τών χρόνων 
τών Παλαιολόγων, έν άλλο θέμα, έξ αυτής προελθόν. Ή παράστασις δηλαδή τής 
Πηγής τής σοψίας επεκτείνεται καί εις τούς δύο άλλους έκ τών Τριών Ιεραρχών, τον 
Βασίλειον καί τον Γρηγόριον τον Θεολόγον, είκονιζομένους κατ’ άνάλογον πρός τον
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Χρυσόστομον τρόπον, άλλ’ άνευ βεβαίως τοΰ Παύλου, προς τον όποιον οΰτοι ουδόλως 
σχετίζονται. Οΰτω βλέπομεν συχνά κα'ι τούς Τρεις Ίεράρχας, Βασίλειον, Γρηγόριον 
κα'ι Χρυσόστομον, είκονιζομένους όμοϋ ώς Πηγάς τής σοφίας. Τό θέμα τούτο εμφανί
ζεται εις την τέχνην μόλις τον 14ον αιώνα ’, ή πηγή όμως, από την οποίαν προήλθεν, 
είναι πολύ παλαιοτέρα. Πράγματι, αΰτη σχετίζεται με την εορτήν τών Τριών 'Ιεραρχών, 
κατά την 30ώ Ίανουαρίου, καθιερωθεισαν, συμφώνως προς τό Μηναϊον, έπι τής βασι
λείας τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ (1080—1118)1 2. Την εορτήν καθιέρωσεν, όπως επίσης 
μάς π?π|ροφορεΐ τό Μηναϊον, ό γνωστός ποιητής ’Ιωάννης ό Μαυρόπους, μητροπολίτης 
Εύχαΐτων 3, ό όποιος κα'ι τήν υμνολογίαν τής εορτής συνέθεσε και επιγράμματα εις 
ένα έκαστον τών Τριών 'Ιεραρχών κα'ι εις τούς τρεις όμοϋ4, τέλος δέ και εγκώμια εις 
αυτούς συνέγραψεν 5. Ό ’ίδιος, εις εν επίγραμμά του, λέγει ότι κα'ι εικόνας ακόμη τών 
Τριών Ιεραρχών έδώρησε 6. Κατά πα?ιαιόν σημείωμα,ή εορτή αΰτη είσήχΟη τό1082 7 
υποθέτω όμως ότι από τοΰ έτους εκείνου ό εορτασμός θά ήρχισεν εις τήν Εκκλησίαν 
τής Κων/πόλεως και ότι οΰτος θά ειχεν ίσως είσαχθή ένωρίτερον εις τά Εύχάϊτα, τών 
οποίων ό ’Ιωάννης ήτο μητροπολίτης ήδη από τοΰ 1047, άν μή κα'ι πρότερον8. Εις τήν 
υπό τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, ώς εϊπομεν, συντεθεϊσαν υμνολογίαν τής εορτής έν τών 
συνηθεστέρων θεμάτων, κατά διαφόρους τρόπους έπαλαμβανόμενον, είναι ή παρο- 
μοίωσις τής διδασκαλίας τών Τριών 'Ιεραρχών προς ποταμόν. Περίληψιν τής ιδέας 
ταύτης δίδει τό άπολυτίκιον τής εορτής, τό όποιον δέν παραλείπει ν’ άναφέρη «... τούς 
μελιρρύτους ποταμούς τής σοφίας, τούς τήν κτίσιν πάσαν ϋεογνωσίας νάμασι καταρδεύ- 
σαντας». Τό περιεργότερον όμως είναι ότι εις τήν όλην υμνολογίαν ό Χρυσόστομος 
είναι ιδίως έκεΐνος, τοΰ όποιου ή διδασκαλία παραβάλλεται προς ποταμόν 9. ’Ακόμη 
δέ καί οί έγκωμιασταί τών Τριών 'Ιεραρχών τήν ίδιαν προτίμησιν δεικνύουν διά τον 
Χρυσόστομον 10. Τό γεγονός τούτο εξηγείται, νομίζω, άν έ'χη τις προ οφθαλμών ότι 
ό ’Ιωάννης Εύχαΐτων, συνθέτων τήν υμνολογίαν τής εορτής, ειχεν ύπ’όψει του τ’άνα- 
φερόμενα εις τάς ακολουθίας τής 13ο? Νοεμβρίου κα'ι τής 27ο? Ίανουαρίου, όπου 
ειδομεν ότι ό παραλληλισμός τής διδασκαλίας τοΰ Χρυσοστόμου με ποταμόν επανα
λαμβάνεται κατά κόρον. ’Απεναντίας, εις τήν υμνολογίαν τής 25ο? Ίανουαρίου, οπότε 
εορτάζεται ή μνήμη τοΰ 'Αγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, ή παραβολή τής διδασκαλίας 
του προς ποταμόν ή προς πηγήν γίνεται σπανιώτερον καί όχι μέ τόσην παραστατικότητα,

1 G. Millet έν R. Α. 1908. I,· 173. A. Grabar, La 
peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 339.

2 Βλ. Μηναϊον Ίανουαρίου, εις τάς 30. Ό παλαιός 
Συναξαριστής, συντεθείς εις εποχήν άρχαιοτέραν, δέν 
αναγράφει τήν εορτήν ταύτην. Εις τούς Συναξαριστάς 
τοΰ Μαργουνίου και τοΰ Νικοδήμου έχει χρησιμοποιηθή 
τό κείμενον τοΰ Μηναίου μεταφρασμένον εις τήν δημο
τικήν. Τοΰτο μετέφρασεν έκ νέου από τό Μηναϊον ό Κ. 
Δουκάκης, Μέγας Συναξαριστής, ’Ιανουάριος, 641 κ. έξ.

3 Πρβ. καί Migne, Ρ. G. 29. 1, σ. CCCLXXXIX 
κ. έξ.

4 Migne, Ρ. G. 120, 1135 κ. έξ.
5 Βλ· καί Κ. Δυοβουνίώτην εις τήν ’Επετηρίδα τής

Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 10, 1933, 55, σημ. 1.

6 Migne, P.G. 120, 1182 κ. έξ. ΠΕ\
7 Γεδεών, Έορτολόγιον, 66.
8 Krumbacher, έ'νθ’ άν. II, 682.
9 Πρβ. τούς στίχους εις τήν αρχήν τοΰ εις τό Μη- 

ναΐον Συναξαριού :
Μίμον μένος δε την ροήν τών νδάτων, 
δ καοδίαν τε και στόμα χρνοονς μόνος, 
τους εκτακέντας εκ παθών άναιμΰχει.

Επίσης τό τροπάριον τής Δ' Ωδής. Μηναϊον Ίανουα
ρίου, έ'κδ. Βενετίας, 1873, 250 Β.

10 Φιλόθεος Κ7ως παρά Migne, Ρ. G. 154, 797: 
«... νυν δε ποταμοί μεν θεολογίας εκ τον Χρίστον (ίσως 
χρυσόν) στόματος και τής αυτόν (τοΰ Χρυσοστόμου) θεο
λόγου γλ,ώττης άνέβλνααν, και παααν επότισαν τήν γην......
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όπως διά τον Χρυσόστομον. Τέλος, είς την υμνολογίαν τής Ιί? Ίανουαρίου, επετείου 
τοΰ 'Αγ. Βασιλείου, άπαξ μόνον εξυμνείται ό ιεράρχης ώς «'Ορθοδοξίας τή ’Εκκλησία 
βλάσας διδάγματα» 1.

Ό Ιωάννης Εύχαΐτων όμως, αν και είς το επίγραμμά του είς τούς Τρεις Τεράρ- 
χας λέγει διά τον εαυτόν του ότι:

Ταντην αμοιβήν τοΐς διδασκάλοις νέμει, 
εννονς μαθητής, οίκέτης Ιωάννης 1 2.

έν τοΰτοις τραίνεται δεικνΰων μεγαλυτέραν συμπάθειαν προς τον Χρυσόστομον, τοΰ 
όποιου έφερε καί τό όνομα. Ταΰτην μαρτυροΰσι τά επιγράμματα, τά ύπ’ αύτοϋ, ώς

Α.

εϊδομεν, συντεθέντα είς επεισόδια τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου τούτου. ’Ίσως λοιπόν καί τό 
στοιχεΐον αυτό νά μη είναι ξένον με την παραβολήν τής διδασκαλίας τοΰ Χρυσο
στόμου κατά προτίμησιν προς ποταμόν.

Έρχόμεθα ήδη είς την έξέτασιν τοΰ είκονογραφικοΰ θέματος τών Τριών Ιεραρ
χών ώς πηγών τής σοφίας. Αί δύο παλαιότεραι, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον, γνωσταί 
παραστάσεις είναι, άν δεν άπατώμαι, άφ’ ενός μεν αί τοιχογραφίαι είς τό ΝΑ παρεκ- 
κλήσιον τής Παναγίας τοΰ Βροντοχίου (Άφεντικοΰ) τοΰ Μυστρά καί άφ’ ετέρου 
ή μικρογραφία τοΰ Σερβικοΰ Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ ’Αφεντικού είς τον Μυστράν (είκ. 10)3, γενόμεναι περί 
τό 1366 4, μάς παρέχουν την πληρεστέραν άνάπτυξιν τοΰ θέματος. Αΰται σχετίζονται

1 Μηναϊον Ίανουαρίου, έκδ. Βενετίας, 1873, 4 Α· ηγουμένου Κυπριανού. G. Millet, έν B.C.H. 23, 1899,
2 Migne, P.G. 120, 1136 ΙΖ'. σ. 120, άριά. IX. Ό Κυπριανός εύρίσκετο «άρτίως»
3 Millet, Mistra, πίν. 103. 2—4. ηγούμενος κατά τό 1366. Miklosich—Muller, Acta et
4 Είς τό παρεκκλήσιον σώζεται διά χρώματος τό diplomata, I, 480. 

μονόγραμμα τοΰ αρχιμανδρίτου, πρωτοσυγγέλλου και
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μέ σειράν παραστάσεων εκεί ευρισκομένων κα'ι άναφερομένων εις την υπό τοΰ Ίωάννου 
Εύχα'ί'των καθιέρωσιν τής εορτής των Τριών "Ιεραρχών, συμφώνως προς την διήγησιν 
τοΰ Μηναίου ή αί όποϊαι δμως δεν πρόκειται νά μάς απασχολήσουν ενταύθα. Μεταξύ 
τών τριών εικόνων τοΰ Αφεντικού, αί όποϊαι παριστάνουν τους Τρεις Ίεράρχας 
ώς Πηγάς τής σοφίας, ό Χρυσόστομος (είκ. 10Β)1 2 είκονίζεται καθήμενος κατενώπιον, 
μέ πινακίδα είς την χεΐρα, έτοιμος νά γράψη. "Ο τύπος ούτοςτοϋ Χρυσοστόμου καΰημε
νού κατενώπιον δεν είναι δημιούργημα τοΰ ζωγράφου τοΰ Αφεντικού. Τον εύρίσκομεν 
ήδη τον 110ν αιώνα είς μίαν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 224 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων περιέχοντος τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου κα'ι την ’Αποκάλυψην μέ ερμηνείας 
τοΰ Χρυσοστόμου, Οίκουμενίου και Θεοδωρήτου. Έκεΐ ό Χρυσόστομος κάθηται κατε
νώπιον προ αναλογίου, χαμηλότερον δέ παρίστανται καθήμενοι ό Οίκουμένιος κα'ι ό 
Θεοδώρητος 3. ’Αξία παρατηρήσεως επί τοΰ προκειμένου είναι ή είς τό επί τοΰ ανα
λογίου τοΰ Χρυσοστόμου βιβλίον φράσις: «'Ο νοητός Ευφράτης» 4, ή οποία δέν είναι 
άσχετος μέ τον παραλληλισμόν τής διδασκαλίας αύτοΰ προς ποταμόν.

Επανερχόμενοι είς την τοιχογραφίαν τοΰ Άφεντικοΰ, παρατηροΰμεν ότι οί κρου
νοί, άναβλύζοντες όχι από τό άναλόγιον μόνον, αλλά καί άπό τον θρόνον τοΰ Χρυσο
στόμου, σχηματίζουσιν είς τό κάτω μέρος τής συνθέσεως λίμνην, άπό την οποίαν άντλεϊ 
όμιλος μοναχών5. Ό Χρυσόστομος παρίσταται όχι μέ μοναχικόν έ'νδυμα, αλλά μέ 
αρχιερατικήν στολήν. Τοΰτο όμως δέν οφείλεται είς νεωτερισμόν τοΰ ζωγράφου. Την 
αρχιερατικήν στολήν έπέβα?ιεν αυτό τοΰτο τό θέμα. Τον Χρυσόστομον άλλωστε μέ 
αρχιερατικήν στολήν είς τήν σύνθεσιν ταύτην εΰρομεν ήδη είς τήν μικρογραφίαν τοΰ 
Άμβροσιανοΰ κώδικος. Πλήν λοιπόν τής παραστάσεως τοΰ Χρυσοστόμου καθημένου 
κατενώπιον, τήν οποίαν άλλωστε έπέβαλεν ή είς τό μέσον, μεταξύ τών δύο άλλων 
ιεραρχών, θέσις του, καί τής όλης διατάξεως τής συνθέσεως είς δύο ζώνας, αντί τής κατά 
παράταξιν, όπως μέχρι τοΰδε τήν έγνωρίσαμεν, ούδέν άλλο νέον στοιχεΐον παρουσιάζει 
ή τοιχογραφία. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον καί μέ τούς ετέρους δύο ίεράρχας. Ό Άγ. 
Γρηγόριος ό Θεολόγος (είκ. 10Α)° είκονίζεται πλαγίως γράφων είς μακρόν εί?ιητάριον, 
τό όποιον στηρίζεται επί αναλογίου. Κρουνοί δέν είκονίζονται ούδαμοΰ. Είς τό κάτω 
όμως μέρος τής συνθέσεως παρίσταται κρήνη μέ άναβρυτήριον φέρον είς τό άνω μέρος 
σφαίραν ή κώνον πίτυος μέ στόμια υπό μορφήν όφεων, άπό τοΰ στόματος τών όποιων 
ρέει τό ΰδωρ. Εκατέρωθεν τοΰ άναβρυτηρίου δύο όμιλοι άνδρών μέ ράσον καί 
κωνοειδή πίλον επί τής κεφαλής, ένθυμίζοντες τούς παριστανομένους είς τήν εικόνα τής 
Συλλογής Λοβέρδου, συλλέγουσι τό εκ τών κρουνών ρέον ΰδωρ. Είς τήν σύνθεσιν 
αύτήν έ'χομεν δύο χωριστά θέματα σχεδόν ουδόλως μεταξύ των συνδεόμενα. ’Έχομεν 
δηλαδή άφ’ ενός τον Άγ. Γρηγόριον γράφοντα καί άφ’ ετέρου τούς δύο ομίλους 
όντλοΰντας άπό τήν είς τό μέσον αυτών κρήνην. Διά τήν παράστασιν τοΰ Άγ. Γρηγο-

1 Millet, Mistra, πίν. 103, 5-6. 5 Ό εις τό δεξιόν μέρος είκονιζόμενος μέ μανδύαν
2 Millet, Mistra, 103. 3. καί είδος τιάρας είς τήν κεφαλήν νομίζω δτι οφείλεται
3 Omont, Miniatures, πίν. CI. 2. είς παρανόησιν τοΰ σχεδιαστοϋ. Πρόκειται πιθανώτατα
4 Omont, έ'νίΚ άν. Επεξηγηματικόν κείμενον τών περί μοναχού φέροντος κουκούλλιον.

πινάκων, σ. 49. Είς τήν φωτοτυπίαν αίίτη ελάχιστα 6 Millet, Mistra, πίν. 103. 2. 
είναι ορατή.
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ρίου γράφοντος ό τεχνίτης τοΰ 'Αφεντικού έχρησιμοποίησε υπάρχοντα ήδη πρότυπα, 
μεταξύ τών οποίων τό άρχαιότατον είναι ίσως ό περίφημος κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιο
θήκης των Παρισίων, γραφείς μεταξύ τών ετών 880 καί 886 λ 'Αλλά καί ή κρήνη 
μέ τό άναβρυτήριον συνδέεται προς τάς εικόνας τοΰ Γρηγορίου. Εις την μικρογραφίαν 
τοΰ Σιναϊτικοΰ κώδ. 339, περιέχοντος τούς λόγους τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, εύρί- 
σκομεν είκονιζομένους δύο άναλόγου οπωσδήποτε μορφής κρήνας είς τό υπό τούς πόδας 
τοΰ γράφοντος ιεράρχου οικοδόμημα1 2. Τα στοιχεία λοιπόν τής συνθέσεως ύπήρχον. 
Ό τεχνίτης τοΰ Άφεντικοΰ τα συνήνωσε, προσθέσας εκατέρωθεν τής κρήνης καί τούς 
δύο ομίλους τών κληρικών καί ψαλτών, τούς οποίους έδανείσθη από παράστασιν τοΰ 
Χρυσοστόμου ώς Πηγής τής σοφίας άνάλογον εντελώς προς την εικόνα τής Συλλογής 
Λοβέρδου. Ή οΰτω όμως σχηματισθεΐσα σΰνθεσις, πρέπει νά όμολογηθή, ότι δεν 
παρουσιάζει την ενότητα, την οποίαν εϊδομεν είς την παράστασιν τοΰ Χρυσοστόμου. 
Έπισταμένη ολίγον έξέτασις δεικνύει ότι ούδεΐς σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ τών άπαρ- 
τιζόντων αυτήν μερών.

Καθ ’όμοιον τρόπον πλαγίως, κατ'αντίθετον όμως διεύθυνσιν, είκονίζεται καθήμε- 
νος καί γράφων επίσης ό Άγ. Βασίλειος (είκ. 10 Γ)3. Οΰτος, ώς προς τήν όλην παράστα- 
σιν, αποτελεί τό αντίστοιχον τοΰ Γρηγορίου. Άπό τοΰ προ αύτοΰ αναλογίου έξορμώσι 
κρουνοί, οί όποιοι συρρέουν εντός φρέατος ευρισκομένου είς τό κάτω μέρος τής συνθέ
σεως. Μοναχοί, εκατέρωθεν τοΰ φρέατος, άντλοΰσιν έξ αύτοΰ ύδωρ μέ κάδον μή φαινό
μενου, τοΰ οποίου όμως βλέπει τις τό σχοινίον κυλιόμενον επί ξυλίνου κυλίνδρου. Καί 
εδώ έ'χομεν δύο θέματα συνδεόμενα χαλαρώτατα μεταξύ των καί προερχόμενα άπό 
διάφορα πρότυπα. Τήν εικόνα τοΰ Άγ. Βασιλείου γράφοντος ό τεχνίτης τοΰ Άφεντικοΰ 
άντέγραψεν εκ παλαιοτέρας τοιαύτης. Είς τον κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων, όπου εΰρομεν τό παλαιότερον παράδειγμα τοΰ Άγ. Γρηγορίου γράφοντος, 
υπάρχει ομοίως καί ή είκών τοΰ Άγ. Βασιλείου είκονιζομένου κατά τρόπον πολύ 
άνάλογον4. Όσον άφορά τό φρέαρ, τό όποιον άποτελεϊ τό κέντρον τής κάτωθεν τοΰ 
Άγ. Βασιλείου παραστάσεως, καί τον ξύλινον κύλινδρον, τον χρησιμεύοντα άντί τροχα
λίας διά τήν άνέλκυσιν τοΰ κάδου, τά πρότυπα ήσαν άφθονα. Τό φρέαρ δηλαδή υπάρχει 
άπαραιτήτως είς τήν σκηνήν τής συναντήσεως τοΰ Ίησοΰ μέ τήν Σαμαρείτιδα, θέμα 
συνηθέστατον είς τάς τοιχογραφίας καί τά ιστορημένα Ευαγγέλια. Είς τάς παραστάσεις 
αύτάς ύπεράνω τοΰ φρέατος υπάρχει πολύ συχνά καί ό ξύλινος κύλινδρος, όπως 
δεικνύουν πολλαί μικρογραφίαι Ευαγγελίων5, άναλόγους τών όποιων ειχεν άσφαλώς 
προ οφθαλμών ό ζωγραφήσας τήν τοιχογραφίαν τοΰ Άφεντικοΰ.

1 Omont, ενθ’ άν. LV. Προχείρους καί είς τήν 
Έπετηρ. τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 16, 1940, σ. 132, 
είκ. 2, οπού καί άλλα παραδείγματα εικόνων τοΰ Γρη
γορίου γράφοντος.

2 Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, ενθ’ άν. 
σ. 129, είκ. 1.

3 Millet, Mistra, πίν. 103. 4.
4 Omont, ενθ’ άν. πίν. XXXIb.
5 Βλ. π. χ. τόν κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθ. τών

Παρισίων: Omont, ενθ. άν. πίν. XXXIX. 2, τόν ύπ’ 
άριθ. 54 τής ιδίας Βιβλιοθήκης : Omont, πίν. XCVI, 
27, ώς καί τόν κώδ. υπ’αριθ. 74: [Η. Omontj, Evan- 
giles avec peintures du Xle siecle, Paris, [1908], II, 
πίν. 150b, 151a. Βλ. επίσης τόν κώδ. 105 τής Βιβλιοθή
κης τοΰ Λένινγραδ : Ε. Cadman—Η. Willoughby, 
The Four Gospels of ICarahissar, Chicago, 1936 
II, πίν. CXIX.

5
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Ή μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τοϋ Μονάχου (είκ. II)1, άνήκοντος εις 
τά τέλη τοΰ 14ου ή είς τάς άρχάς τοΰ 15ου αίώνος1 2, παριστάνει εις δΰο ζώνας, άνω τον 
Γρηγόριον και τον Βασίλειον, κάτω δε τον Χρυσόστομον. Καί οί τρεις είκονίζονται 
ενώπιον αναλογίου, από τοΰ οποίου ρέουσι κρουνοί. Προ τοΰ Γρηγορίου και τοΰ Βασι
λείου ΐστανται άνθρωποι μέ πλούσιας στολάς και υψηλούς σκούφους, Τούτους, βοηθού- 
μενοι από τάς άναλόγους μορφάς έπ'ι τής είκόνος Λοβέρδου, καθώς και από τούς

είκονιζο μένους μέ ομοίως 
πολυτελείς στολάς είς πα
ραστάσεις οϊκων τοΰ ’Ακα
θίστου ύμνου μεταξύ των 
τοιχογραφιών τής Μονής 
τοΰ Μάρκου παρά τά Σκό
πια3, δυνάμεθα να χαρακτη- 
ρίσωμεν ως ψάλτας. Προ 
τοΰ Χρυσοστόμου είς την 
κάτω ζώνην είκονίζεται δι
πλή σειρά μοναχών, οί όποιοι 
πίνουν γονυπετείς από τον 
πλατύν ποταμόν τον έκρέοντα 
έκ τοΰ αναλογίου. Ό,τι κά- 
μνει ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
είς την μικρογραφίαν αυτήν 
είναι ή έ'κτασις, την οποίαν 
παρουσιάζει τό Θέμα, όσον 
αφορά τον Χρυσόστομον, καί 
τό εντελώς σχηματικόν καί 
υποτυπώδες τών ποταμών 
είς τούς δύο άλλους "Ιεράρ- 
χας. Είναι δηλαδή φανερόν 
ότι ή άπεικόνισις τών δύο 
τούτων Ιεραρχών, τοΰ Γρη
γορίου καί τοΰ Βασιλείου, 
έ'γινανέπίτή βάσει τής παρα- 
στάσεως τοΰ Χρυσοστόμου. 

Τά δύο παλαιότερα μέχρι τοΰδε, ως εϊπομεν, γνωστά παραδείγματα τής παραστά
σεως τών Τριών Ιεραρχών ως Πηγών τής σοφίας, τά όποια ανωτέρω έξητάσαμεν 
ή τοιχογραφία δηλαδή τοΰ Άφεντικοΰ είς τον Μυστράν καί ή μικρογραφία τοΰ Σερ- 
βικοΰ Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου, μάς βοηθοΰν νά έννοήσωμεν πώς έσχηματίσθησαν αί

Είκ. 11. Μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τής Βιβλιοθήκης 
τοϋ Μονάχου.

1 Strzygowski, Serbische Psalter, πίν. XVII. 3 Mirkovic— Tatie, Μαρκοβ μαναστίρ, σ. 46, είκ.
36. Πρβ. καί σ· 34. 49, σ. 49, είκ. 52.

2 Strzygowski, ενθ’ άν. 112 κ. έξ.
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εικόνες αύται. Εις την τοιχογραφίαν τοΰ Μυστρά ή μόνη σύνθεσις, ή παρουσιάζουσα 
πλήρη διαύγειαν νοήματος καί πραγματικήν ενότητα μεταξύ τοΰ καθημένου ιεράρχου 
και των κάτωθεν αύτοϋ μορφών, είναι ή τοΰ Χρυσοστόμου. Ό ποταμός, ό έκρέων έκ 
τοΰ θρόνου καί τοΰ αναλογίου τοΰ ιεράρχου, τον συνδέει κατά τρόπον φυσικόν με τούς 
πίνοντας μοναχούς τοΰ κάτω μ,έρους τής συνθέσεως. Εις την εικόνα όμως τοΰ Βασι
λείου ή σΰνδεσις αυτή των δύο μερών, τοΰ γράφοντος δηλαδή ιεράρχου καί τών έκτοΰ 
φρέατός άντλούντων μοναχών, είναι εντελώς τεχνιτή. Έξ άλλου ή εισροή τοΰ πόταμοΰ 
εντός φρέατος καί ή έξ αύτοΰ άντλησις με κάδον είναι έξω πάσης πιθανότητάς καί 
πραγματικότητας. Είναι φανερόν ότι εδώ ό τεχνίτης ήθέλησε νά σύνθεση παράστασιν 
αντίστοιχον προς την εικόνα τοΰ Χρυσοστόμου. Πρέπει όμως νά όμολογηθή ότι ή ιδέα 
τοΰ φρέατος, εις τό όποιον εισρέουν οί ποταμοί, δεν ήτο πολύ έπιτυχής, έκτος έάν με 
τό φρέαρ ήθελεν ό ζωγράφος νά συμβόλίση τύ βάθος τών νοημάτων τοΰ Βασιλείου· 
Τέλος, εις τήν παράστασιν τοΰ Γρηγορίου, κάθε σύνδεσμός μεταξύ τοΰ ιεράρχου καί 
τών εκατέρωθεν τής κρήνης είκονιζόμένων έλλείπει. Πρόκειται δηλαδή περί απλής 
παραθέσεως δύο θεμάτων, τοΰ ενός κάτω τοΰ άλλου. Εις τό Σερβικόν Ψα?αήριον τοΰ 
Μονάχου, όπως εΐδομεν, ή παράστασις τών έκ τοΰ αναλογίου έξερχομένων κρουνών 
είναι, διά τον Γρηγόριον καί τον Βασίλειον, έντελώς υποτυπώδης. ’Απεναντίας, εις τήν 
παράστασιν τοΰ Χρυσοστόμου, υπάρχει πλήρης σύνθεσις με πλάτος καί οργανικήν ενό
τητα τής όπόίας τό νόημα γίνεται αμέσως καταληπτόν εις τό πρώτον βλέμμα.

Οΰτω, έκ τών ανωτέρω έξάγονται μερικά θετικά, ως νομίζω, συμπεράσματα. Ή 
μόνη δηλαδή μέχρι τοΰ 14ου αίώνος ύπάρχουσα είκών ιεράρχου ώς Πηγής τής σοφίας 
ήτο ή τοΰ Χρυσοστόμου. Έπί τή βάσει τής είκόνος ταύτης έδημιουργήθησαν, κατά 
τον 14°ν αιώνα, αί παραστάσεις τών δύο άλλων ιεραρχών, τοΰ Γρηγορίου καί τοΰ Βα
σιλείου, ώς Πηγών τής σοφίας. Διά τήν δημιουργίαν τών παραστάσεων τών δύο τού
των ιεραρχών έχρησιμοποιήθησαν αί εικόνες αυτών γραφόντων, τάς οποίας εΐδομεν 
ύπαρχούσας τον 90ν ήδη αιώνα. Τοΰτο όμως δεν σημαίνει ότι αί εικόνες αύταί τών δύο 
ιεραρχών γραφόντων προέρχονται από παλαιότατα πρότυπα είκονίζοντα αυτούς ώς 
Πηγάς τής σοφίας. Τήν ύπόθεσιν αΰτήν φαίνεται κάμνων ό Grabar λ Έχων όμως 
ύπ’ όψει του τήν εικόνα τοΰ Χρυσοστόμου εις τήν ανωτέρω περιγραφεΐσαν μικρογρα
φίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος, τήν οποίαν έγνώριζεν από τήν περιγραφήν τοΰ 
Redin, ομολογεί ότι τό παλαιότερον διασωθέν μνημείον δεν ανέρχεται πέραν τοΰ 11ου 
αίώνος. Ή ανωτέρω γενομένη λεπτομερής έξέτασις απέδειξε, νομίζω, έπαρκώς ότι προ 
τοΰ 11ου αίώνος ούτε ή παράστασις τοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής τής σοφίας είχε 
δημιουργηθή, ώς έπίσης καί ή άπεικόνισις τών δύο άλλων 'Ιεραρχών εις τό ίδιον θέμα 
ήτο άγνωστος προ τοΰ 14ου αίώνος. Με βάσιν λοιπόν τάς προϋπαρχούσας εικόνας τών 
δύο άλλων Ιεραρχών γραφόντων καί κατά τό υπόδειγμα τοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής 
τής σοφίας έδημιουργήθησαν καί αί παραστάσεις τοΰ Γρηγορίου καί τοΰ Βασιλείόυ 
είς τό ίδιον θέμα. ’Αλλά, ώς εΐδομεν, αί συνθέσεις αύται, γενόμεναι έκ τών ένόντων, 
δεν παρουσιάζουν τήν ενότητα τήν παρατηρόυμένην είς τήν εικόνα του Χρυσοστόμου· 1
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Τό φαινόμενόν τοΰχο είναι ακριβώς αντίστοιχον τοΰ παρατηρούμενου εις την υμνολο
γίαν. Καί έκεΐ εϊδομεν δτι κατά την 30γΐν Ίανουαρίόυ αί παρομοιώσεις τής διδασκαλίας 
προς ποταμόν είναι άφθονώτεραι διά τον Χρυσόστομόν. Τοΰτο δέ προέρχεται, διότι 
καί εις την υμνολογίαν των εορτών εις μνήμην τοΰ Χρυσοστόμου τό θέμα τοΰτο 
επαναλαμβάνεται κατά κόρον, ενώ εις τάς έορτάς τών δύο άλλων Ιεραρχών μόλις 
έ μόραν ίζεται.

Κατά ταΰτα, ή μόνη πραγματική σΰνθεσις τής Πηγής τής σοφίας έδημιουργήθη 
διά τον Χρυσόστομον. Αυτή, βασιζόμένη καί εις την υμνολογίαν καί εις την φήμην 
τοΰ Χρυσοστόμου ώς έρμηνευτοΰ, άπετελέσθη άρτιώτατα από τον ζωγράφον, ό όποιος 
πρώτος την έδημιοΰργησεν. ’Άλλωστε, ώς εϊδομεν, ούτος έπεξέτεινε θέμα πρόϋπάρ- 
χον, την εικόνα δηλαδή τοΰ Χρυσοστόμου γράφοντος καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ Παύλου. 
Τοΰτο δέ ακριβώς τό θέμα είναι ό πυρήν τής όλης συνθέσεως. Τέλος, ότι ή πραγμα
τική Πηγή τής σοφίας άναφέρεται εις τον Χρυσόστομον, άποδεικνύόυν αί μεμονωμέ
νοι αύτοΰ παραστάσεις καί όταν ακόμη, τύν 14ον αιώνα, τό θέμα τών Τριών 'Ιεραρχών 
ώς Πηγών τής σοφίας είχεν ήδη δημιουργηθή καί διαδοθή.

Έκτος τής είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου, ή όπόία είναι κατά πάσαν πιθανότητα 
παλαιοτέρα τής δημιουργίας καί διαδόσεως τοΰ 'θέματος τών Τριών Ιεραρχών, έχομεν 
ώς παράδειγμα τήν ανωτέρω παρατεθεϊσαν τοιχογραφίαν τοΰ 1543 εις τον ναΐσκον 
τοΰ Άγ. Νικολάου επί τής νησϊδός τής λίμνης τών Ίωαννίνων, όπου δεν είκονίζονται 
όί δύο άλλοι ίεράρχαι (είκ. 9). ’Αλλά καί ή έμμονή εις τήν άπεικόνισιν, καί μετά τον 
14ον αιώνα, τοΰ επεισοδίου τοΰ Χρυσοστόμου με τον Παΰλον όμοΰ με τήν Πηγήν τής 
σοφίας, όχι μόνον εις τάς μεμονωμένος εικόνας, όπως ή τοΰ Άγ. Νικολάου, αλλά καί 
εις τάς παραστάσεις τοΰ Χρυσοστόμου μετά τών δύο άλλων ιεραρχών ώς Πηγών τής 
σοφίας, όπως παραδείγματος χάριν, εις τό Πογάνοβο τής Βουλγαρίας, κατά τό 1500 ή 
δεικνύει πόσον οί ζωγράφοι ειχον συνείδησιν ότι ή πραγματική εΐκών τής Πηγής τής 
σοφίας ήτο ή τοΰ Χρυσοστόμου.

Ή έξέτασις τής είκόνος τής Συλλογής Λόβέρδου μάς έφερεν εις τήν έρευναν τών 
πηγών καί τής έξελίξεως ενός άπό τά παραδοξότερα θέματα τής βυζαντινής εικονογρα
φίας. Τό γεγονός ότι τό θέμα τοΰτο ανήκει εις κύκλον ξένον προς τήν είκονόγράφησιν 
τής ΓΙ. καί Κ. Διαθήκης είναι ακριβώς ή αφορμή τών μεγάλων καί πολλάκις ανυπερ
βλήτων δυσχερειών, τάς οποίας ή έρευνα τών παραστάσεων αύτοΰ παρουσιάζει. Έν 
άντιθέσει προς τήν ΙΊ. καί Κ. Διαθήκην, όύδεμία σχεδόν προεργασία διά τά θέματα 
ταΰτα έχει ακόμη γίνει, αί δέ περισσότεροι απεικονίσεις αυτών, εις τούς τοίχους τών 
εκκλησιών ή εις τάς σελίδας τών χειρογράφων είναι ακόμη αδημοσίευτοι. Έπί τή 
βάσει τών εις ημάς γνωστών δημοσιευμένων καί ανεκδότων μνημείων προσεπαθήσαμεν, 
κατά τό δυνατόν, βοηθούμενοι καί άπό τά κείμενα, νά εΰρωμεν τήν γένεσιν καί τήν έξέ- 
λιξιν τοΰ περιέργου τούτου θέματος. ’Ίσως ή δημοσίευσις καί άλλων, ανεκδότων ακόμη- 
μνημείων νά έπιφέρη μεταβο?Ας εις τάς λεπτομέρειας τής προκειμένης μελέτης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

1 Grabar, ενΟ’άν. Λεύκωμα, πίν. LVII, ανω ζώνη. Ό Γρηγόριος εις τόν πίν. LIX, ανω ζώνη. Κείμενον, σ. 338.
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Ό "Αγ. ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος μετά τοΰ Παύλου. Συλλογή Δ. Λοβερδου. Άθήναι.
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