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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ή εξέλιξη της ελληνικής γραφής καί ή ιστορία του βυζαντινού βιβλίου δέν 
σταματούν ούτε με τήν άλωση της Κωνσταντινούπολης ούτε μέ τήν εφεύρεση καί 
εξάπλωση της τυπογραφίας. Στον 15ο καί 16ο αΐώνα τό ελληνικό χειρόγραφο 
μεταναστεύει καί σταδιοδρομεί στή Δύση, άλλα συγχρόνως παραμένει καί γνω
ρίζει νέα ακμή στην Ανατολή. 

Ή φυγή τών 'Ελλήνων λογίων στή Δύση της 'Αναγέννησης καί κυρίως 
στην 'Ιταλία συνοδεύθηκε άπό τήν προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τών γραπτών 
μνημείων τοϋ βυζαντινού πολιτισμού. Ή προσπάθεια αυτή, πού συνέπεσε χρονι
κά μέ τήν εκδήλωση τού ενδιαφέροντος τών ουμανιστών στην Ευρώπη γιά τά 
έ'ργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καί τίς κλασικές σπουδές, εκφράσθηκε 
καταρχήν μέ τήν μαζική καί συστηματική συλλογή χειρογράφων άπό τήν 
'Ανατολή καί τήν δημιουργία βιβλιοθηκών ή συλλογών ελληνικών χειρογράφων. 

Ή συνέχεια, δμως, της παράδοσης της ελληνικής γραμματείας εκφράσθηκε 
στή Δύση καί μέ τήν ζωηρή άντιγραφική δραστηριότητα σημαντικού αριθμού 
βυζαντινών γραφέων καί τών επιγόνων τους πού κατέφυγαν έκεϊ. 'Επαγγελματίες 
αντιγραφείς οργάνωσαν καλλιγραφικά εργαστήρια, εξασφαλίζοντας τά προς τό 
ζην μέ τήν μαζική παραγωγή χειρογράφων, μέ περιεχόμενο, κυρίως έργα της 
αρχαιοελληνικής γραμματείας, μιά καί αυτά είχαν μεγάλη ζήτηση τήν εποχή αυτή. 
Ή δραστηριότητα τους αναπτύχθηκε παράλληλα καί καταρχήν όχι ανταγωνιστικά 
προς τήν νέα μέθοδο παραγωγής βιβλίων, τήν τυπογραφία, εφόσον συνέβαλαν 
αποφασιστικά στή διαμόρφωση της ελληνικής εκδοχής της. 

Ή παραγωγή βιβλίων στίς παλιές περιοχές της βυζαντινής 'Ανατολής δέν 
διακόπηκε ούτε στην τελευταία πεντηκονταετία της χριστιανικής βασιλείας, ούτε 
καί μετά τήν οθωμανική κατάκτηση. Νέα ακμή τής καλλιγραφικής δραστηριότητας 
παρατηρείται κατά τόν 16ο αιώνα καί συμπίπτει μέ τήν γενικότερη ανάκαμψη, 
κυρίως στά μεγάλα μοναστικά κέντρα, όπως τό "Αγιον Όρος καί τά Μετέωρα, 
αλλά καί σέ άλλα μοναστήρια πού αναβιώνουν ή ιδρύονται τήν εποχή αυτή. 
Λειτουργικές καί ποιμαντικές ανάγκες αλλά καί πνευματικές αναζητήσεις οδηγούν 
στην παραγωγή βιβλίων κυρίως λειτουργικής πρακτικής, πατερικής καί ασκητικής 
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φιλολογίας, αλλά καί βιβλίων μέ περιεχόμενο συγγράμματα τών σύγχρονων 
λογίων. Ταυτόχρονα καί ανανεώνεται ή βυζαντινή παράδοση της διακόσμησης 
τών χειρογράφων. Ή έρευνα γιά τους πολυπληθείς βιβλιογράφους καί διακο
σμητές της πρώιμης Τουρκοκρατίας έχει πολλά ακόμη νά δώσει. 

Ελληνικά κείμενα μέ τήν μορφή έγγραφων συνέχισαν νά γράφονται καί νά 
παράγονται τήν εποχή αυτή, εφόσον εξυπηρετούσαν τίς γραμματειακές ανάγκες 
τών διοικητικών οργανισμών τών 'Ορθοδόξων, ιδίως τού πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως, τών επισκοπών καί τών μονών, πού συνέχισαν απρόσκοπτα νά 
λειτουργούν μέσα στό οθωμανικό κράτος. Οϊ γραμματείες καί οί νοτάριοι τών 
ιδρυμάτων αυτών διατηρούν αλλά καί διαφοροποιούν, προσαρμοζόμενοι σέ νέες 
πραγματικότητες, τήν παράδοση της βυζαντινής διπλωματικής. 

Προβλήματα πού αφορούν τήν ελληνική γραφή καί τό χειρόγραφο στον 15ο 
καί 16ο αΐώνα απετέλεσαν τήν θεματολογία διεθνούς συμποσίου μέ θέμα «Ή 
ελληνική γραφή κατά τους 15ο καί 16ο αιώνες», πού πραγματοποιήθηκε στό 
Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών άπό τίς 18 ως τίς 20 'Οκτωβρίου 1996. Τό συμπόσιο 
οργανώθηκε άπό τό κοινού μέ τό Μορφωτικό "Ιδρυμα της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος, τό όποιο μέ ειδικό τμήμα, τό Ιστορικό καί Παλαιογραφικό 'Αρχείο, 
υπηρετεί χρόνια τώρα ποικίλους τομείς της ελληνικής παλαιογραφίας. 

ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 



HERBERT HUNGER 

GEBRAUCHSSCHRIFTEN UND STILISIERUNGSVERSUCHE IN 

GRIECHISCHEN HANDSCHRIFTEN DES 15. UND 16. JAHRHUNDERTS 

Die Thematik dieses Symposiums ist breit und reich gefächert. Für den von mir 
für einen Beitrag gewählten Titel gibt es einen konkreten Anlaß. Vor wenigen Jahren 
übte Herr Kollege Robert W. Allison, Rezensent der beiden ersten Bände unseres 
Wiener Repertoriums der griechischen Kopisten 800-1600 (erschienen 1981 und 
1989), Kritik an der Terminologie der von mir erstellten paläographischen 
Charakteristika, die jeweils in Teil Β der beiden Bände erschienen waren1. Der 
Rezensent tadelte vor allem die mangelnde Differenzierung von Gebrauchsschrift 
und Kalligraphie und das Fehlen näherer Angaben über den Charakter der 
sogenannten Gebrauchsschrift2. 

Ich begrüße daher die Möglichkeit, im Rahmen dieses Symposiums meine 
Ansicht über die Gebrauchsschrift zu präzisieren und anhand einiger Schriftproben 
vor Augen zu führen. Vorweggeschickt sei ein Wort über das Verhältnis von Kursive 
und Gebrauchsschrift. Jede Kursive kann man, wenn man will, auch als 
Gebrauchsschrift bezeichnen, aber nicht jede Gebrauchsschrift ist eine Kursive. Diese 
zeichnet sich durch weitgehende Buchstaben- und/oder Wortverbindungen aus und 
wirkt schon dadurch, aber auch durch Gedrängtheit und Kleinformatigkeit 
raumsparend. Dieses Element ist für die Gebrauchsschrift unwesentlich. Gemeinsam 
ist beiden Schriftarten das Fehlen eines Stilisierungsversuches, d. h. eines deutlichen 
ästhetischen Elementes. So ist auch in meinen paläographischen Charakteristiken des 
Repertoriums die häufige Bezeichnung «ohne (jeden) Stilisierungsversuch» oder 
«ohne (jeden) ästhetischen Anspruch» zu verstehen, was konkret zugleich die 
Zuordnung zur Kategorie der Gebrauchsschrift bedeutet. 

1. Robert W. Allison, Speculum 66 (1991), SS. 679-683. 

2. Nur nebenbei sei auf ein Mißverständnis in Bezug auf den von mir wiederholt, genannten 

Minuskel-Kanon ausgeräumt: Der Verfall des Kanons ist nicht für die Dauer vom 13. bis zum 16. Jh., 

sondern von ca. 1100-1350 zu rechnen. Vgl. dazu schon H. Hunger, «Minuskel und 

Auszeichnungsschriften im 10.-12. Jh.», in: La Paléographie grecque et byzantine, Paris 21-25 Octobre 

1974 [Colloques Internationaux du C.N.R.S., η. 559], Paris 1977, SS. 201-220, hier 208f. 
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1. Das erste und wesentliche Kennzeichen einer Gebrauchsschrift ist also ein 

Negativum, vielmehr das Fehlen der Ausrichtung auf einen Stil, d. h. der Ausführung 

von Buchstaben, Ligaturen und Kürzungen in bestimmten sich regelmäßig 

wiederholenden Formen. Die Häufigkeit und Dichte dieser einem Stil zuzuordnenden 

Formen wird von Kopist zu Kopist und von Handschrift zu Handschrift jeweils 

variieren. 

Diese Schwankungen müssen bei der Qualifikation der Gebrauchsschrift nicht 

nur in Kauf genommen werden, sie haben vielmehr als ein selbstverständliches 

Kennzeichen dieser Schriftart zu gelten. Einzelne Buchstaben, aber auch 

Buchstabengruppen werden immer wieder, in Größe und Dichte unmotiviert 

wechselnd, in Erscheinung treten. Die Ebenmäßigkeit der Schriftneigung (senkrecht, 

rechts oder links geneigt) spielt wiederum nur eine negative Rolle; Unregelmäßigkeit 

der Schriftneigung ist bei Gebrauchsschriften eher zu erwarten als bei verschiedenen 

Stilgattungen. 

2. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei dieser Klassifizierung der Handschriften 

jene Beispiele, die sich mehr oder weniger einem Schriftstil oder auch nur dem 

weiteren Umkreis eines solchen Stils zuordnen lassen, einer grossen Zahl von 

Codices gegenüberstehen, welchen diese Merkmale nicht zugesprochen werden 

können. Gerade bei dem Versuch einer Gruppierung der überlieferten griechischen 

Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts wird die zweite Gruppe, d. h. die einem 

Schriftstil oder zumindest einem Stilisierungsversuch nahestehenden Codices, 

vielleicht sogar in der Minderheit bleiben gegenüber der Masse der in 

Gebrauchsschrift, d. h. so gut wie «merkmalfrei» geschriebenen Handschriften. 

«Merkmal» meint hier eine gewisse Zahl von Charakteristika, die in Richtung 

ästhetischer oder zumindest bewußt gestalteter Formen weisen. Angaben über 

interne, formale Eigenschaften — Grössenverhältnisse der Ober- und Unterlängen, 

Ausbildung der NW-SO und NO-SW- Diagonalen, Überwiegen von runden oder 

spitzen Formen, Rolle der Haar- und Schatten striche, Verhältnis von Schrift und 

Ornamentik, Mise en page— sind für unsere Einteilung irrelevant, wenngleich sie für 

die Beschreibung des einzelnen Objektes natürlich ihren Wert behalten. 

3. Um die angedeutete Gruppierung zu verdeutlichen, seien drei Arten von 

Codices in Beispielen vorgestellt: 

a) Gebrauchsschriften 

b) Schriften in Stilisierung bzw. Stilisierungsversuchen im Bereich bekannter 

Stilformen 

c) Stilisierungsversuche im Individualstil, d. h. Schriften sui generis. 



GRIECHISCHEN HANDSCHRIFTEN 13 

Die knappen Bemerkungen zu verschiedenen Schriftbeispielen bzw. einzelnen 
Buchstabenformen sind mehr oder weniger aleatorisch. Sie wollen kein Ersatz für ausreichende 
Charakteristiken der jeweiligen Schriften sein. 

Gebrauchsschriften 

1. Ambrosius Leo a. 1522 

Z. 2. 4. καί mit überdehnter Verbindung von Alpha und Kappa; vereinzelt. 

Z. 10. hochgezogenes Tau mit übergroßer Horizontale und spitzwinkligem 

Knick. Abweichung von anderen Tau-Formen desselben Kopisten. Z. 4. 7. 9. v. u. 

Psi in mehrfach variierender Form der Horizontale. 

2. Demetrios Kykandyles a. 1445 

Z. 1. [5.] 7. Lambda in reduzierter Form (ohne Unterlänge) gegenüber Z. 1. 3. 

8 u.ö. mit deutlich unter die Grundzeile reichendem Abstrich in flacher Schwingung, 

Z. 8 und vorletzte Z. mit gerader Unterlänge. 

Z. 3. 7 (dreimal). 10. Epsilon-Iota in Kleinstform gegenüber (Z. 7) gerundetem 

Epsilon mit schlank geschwungener Unterlänge. 

7. Z. v. u. vergrößertes Majuskel-fps/ion mit horizontal angehängtem Iota. -

Ansatz zu Haar- und Schattenstrichen. 

3. Georgios 16. Jh. 1. H. 
Z. 5. 13. 14. [16]. Minuskel-Alpha mit weit ausschwingender Unterlänge in den 

rechten Freiraum hinein; desgleichen Lambda Ζ. 8, Sigma Z. 13. Weitgehend 
richtungslos. «Sperrigkeit» ζ. Β. Ζ. 12 βασιλέων. 

4. Georgios Amurites Siderakis 16. Jh. 3. V. 
Allgemeine Unsicherheit, ζ. Β. Ζ. 9 γνωριζόμενος ηνωμένος, Ζ. 14 ήργμένος. 

dreifache Ausführung der Silbe μεν. 

Stilisierung nach Vorbildern 

5. Perlschrift: Sophianos a. 1531 
Der im 13./14. Jh. häufige «sterile» Typ in Nachahmung der klassischen 

Perlschrift des 10./IL Jh. 

Z. [L] 11 übermäßig hochgezogenes Gamma. Z. 7. 8 Majuskel-EpsiVon mit 

Knoten in der Waagrechten. -Suprapositionen. -[Z. 4 und letzte Z. Überschreitung 

des Schriftspiegels rechts durch Unterlängen von Alpha]. 
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6. Hodegon: Moyses 16. Jh. A. 
Charakteristika: z. B. a, Z. 3. 7 Rho-Omikron/Pi-Rho-Omikron; b, Z. 6. 16. 19 

Epsilon-Rho; b, 8. Z. v. u. Epsilon-Tau; a, 5. Z. v. u. Tau-Eta; b, 9, 10. und [letzte 
Z. Xi]. 

7. Fettaugen: Ambrosios 1558 
Fettaugen: Epsilon, Zeta, Omikron, κοί 
Ζ. 1 eckiges Omega aus der epigraphischen Auszeichnungsmajuskel. 
Z. 15 Alpha aus Kaiserurkunden entlehnt. 
letzte Z. Ligatur Tau-Eta-Ny in «vorbarocker» Form. 

8. Druckminuskel: Nikolaos Eparchos 1481 
Z. 2. 4. 5 passim hochgezogenes Tau; Z. 4. 8. u.ö. hochgezogenes Gamma; Z. 

9 (Zweimal). 14 u.ö. schlankes Majuskel- Theta. 

9. Metochites-Stil: Georgios Dokeianos 1422 

Allgemeine Neigung zu runden Formen. Unterscheidung von Haar- und 

Schattenstrichen. 

13. Z. v. u. Beta; Z. 4. 10 Xi leicht links geneigt; Z. 9 Minuskel-Efa; [Z. 1 

Schlußsilbe -τω]. Ζ. 4 Rho-Omikron (Steigbügelform); Verbindung von Buchstaben 

mit Akzenten, z. B. Z. 4. 12 Ypsilon und Zirkumflex, 12. Z. v. u. Ypsilon und Akut. 

In dividualstilisierung 

10. Demetrios Kantakuzenos 1475 
Z. 1. 3. 4 und passim hochgezogenes Tau, stark rechts geneigt, derb; Z. 12. 16. 

2o Majuskel-De/fa mit ausholendem Dach nach links; Z. 10, 11, 15, 16 u. ö. 
eingeringelte Unterlängen von Lambda, Rho und Iota in και. 

11. Paulos 1509 
Z. 2. 8. 10. 14. 15. 16. 17. 19 u. ö. Hochgezogenes Tau in mehrfach 

wechselnden Formen dominiert, gemeinsam mit überlangen Graves das Schriftbild. 

Z. 5. 18. 20. 21. und 5. Z. v. u. schlankes Theta gegenüber Z. 3. 8. 11. 15. 21. und 

4. Z. v. u. dickem Zeta und Xi. Spitze Haken an den Unterlängen des (6. Z. v. u. ) 

Lambda, 10. Ζ. ν. u. kappa und Ζ. 1. 2. Chi. 

12. Anonymus 16. Jh. 2. H. 
Ausgeprägt Z. 1. 3. 4. und passim hochgezogenes Tau, Z. 2. 6 hochgezogenes 

Gamma und -Z. 7. 8, in ungewöhnlicher Form hochgezogenes Epsilon. -Z. 6. 9 
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eigenständige Kürzung von μετά, wobei Tau über dem schalenförmigen, nach rechts 

verlängerten My steht-ähnlich 3. Z. v. u. Epsilon -Ny als Endung über Sigma. 

13. Symeon 16. Jh. 3. V. 

In dem unharmonischen Schriftbild «kämpfen» die diagonalen Elemente 

gegeneinander. 9. Z. v. u. stellt sich Rho gegen Alpha-Gamma {σφραγίδα), vorletzte 
Z. analog Rho gegen Chi (έρχονται). Wiederholt sind Kürzungen ungewöhnlich 

horizontal ausgewalzt: Z. 7 und 8. Z. v. u. das ου in μου, 5. Ζ. ν. u. das αν in 
παρησαν. 

14. Methodios 1586 
Schlanke Schlingen bestimmen das eher dichte Schriftbild. Charakteristisch und 

gleichmäßig hochgezogen passim Tau, analog Z. 2. 10 u.U. v. u. Oberlängen von 

Delta; spiegelbildlich dazu passim Unterlängen von Gamma, lota, Lambda und Rho, 

Schluß sigma. 

15. Nikolaos Bevegnuda 1498 

Die Schrift wirkt nervös, ja aggressiv. Die aufdringlichen Spitzen von 

Unterlängen, insbesondere des Lambda in den Namen Alexios, Michael und Manuel 

beherrschen das Schriftbild. Ähnlich, aber bescheidener sind a, Z. 12 u. 5. Z. v. u. 

sowie b, Z. 12. 17. u. ö. von Delta gestaltet. 



16 HERBERT HUNGER 

f * I t t •* p v -jt * " É * - ^ * " ^ % *** * V ^ 

-fcriMf, -κ—«M i v ^ w ν * i 4 " W · <λ iy*'t<3y £• 4 j i / f .· \M. dT<, y ιτ*4 

4./I Οι/ Τ' »il·»«***· <<^s> Τ^ΛΌ 

* tr*V VC/ "f ;• « J »M/··*¥ · t ^ "Ctny fik^v /Mf H iJ/Oif.* tcrj»<* γ 

X^-** & y *«ri|t /αΛ' ». -7*i ff evi/ *\j>[»\s £,'<r7kù -βσ^Λι/αΛ'ÌM'«PV 

f* j 4 K ^ ^ f i i r x ^ - H / 4 · ^ . / ^ / ^ ^ ^ ί *Κ 6«? C*C}& fît fftf Λ' 

• ' - ^ 

1. Ambrosius Leo a 1522, Rep. I Nr. 9bis 
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2. Demetrios Kykandyles a. 1445, Rep. I Nr. 96 
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3. Georgios 16. Jh. 1. H., Rep. I Nr. 78 
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4. Georgios Amurites Siderakis 16. Jh. 3. V., Rep. II Nr. 73 Taf. 41 
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5. Sophianos a. 1531, Rep. I Nr. 363 
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6. Moyses 16. Jh. Α., Rep. II Nr. 404 Taf. 228 
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7. Ambrosios a 1558, Rep. II Nr. 18 Taf. 11 
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8. Nikolaos Eparchos a. 1481, Rep. II Nr. 427 Taf. 244 
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9. Georgios Dokeianos a 1422, Rep. Ill Nr. 100 Taf. 55 
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10. Demetrios Kantakuzenos a. 1475, Rep. II Nr. 129 Taf. 72 
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11. Paulos a 1509, Rep. II Nr. 461 Taf. 263 
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12. Anonymus 16. Jh. 2. H., Brit. Libr. Add. 34.554, f. 141v 
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13. Symeon 16. Jh. 3. V., Rep. II Nr. 508 Taf. 293 
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15. Nikolaos Bevegnuda a. 1498, Rep. III, Nr. 498 Taf. 276 



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΓΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΕΤΑΣ, 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

ΝΟΤΑΡΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ. 
ΟΙ ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Στο Ιστορικό Αρχείο της Κεφαλονιάς, και στο ιδιαίτερο τμήμα του που αποτε
λεί το νοταριακό αρχείο, εναπόκεινται τα πρωτόκολλα των νοταρίων του νησιού από 
τον 16ο αιώνα και εξής. Ειδικότερα από τον 16ο αιώνα έχουν διασωθεί τα πρωτό
κολλα 24 συνολικά νοταρίων1. 

Η ανακοίνωση μας είναι απόρροια ενός ευρύτερου σχεδίου έκδοσης και μελέ
της (κωδικολογικής, παλαιογραφικής και περιεχομένου) των κεφαλληνιακών νοτα-
ριακών κωδίκων του 16ου αιώνα. Αφετηρία στάθηκε η ενασχόληση με την προπα
ρασκευή έκδοσης του πρωτοκόλλου του νοταρίου ιερέα Ανδρέα Αμάραντου από 
ερευνητικό όμιλο που σχηματίστηκε στα πλαίσια του Φροντιστηρίου Ιστορικών 
Επιστημών του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών2. Με την επεξεργασία του κώδικα 
αυτού αρχικά, καθώς και των άλλων που επίσης μελετούμε με σκοπό τη μελλοντική 
τους έκδοση, σχηματίσαμε μια εικόνα -ασφαλώς όχι εξαντλητική— της νοταριακής 
γραφής στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, της οποίας την παρουσίαση θα επιχει
ρήσουμε εδώ. 

Στόχος μας είναι η διερεύνηση της νοταριακής γραφής την εποχή αυτή σε ένα 
χώρο νησιωτικό, τον χώρο του Ιονίου, ο οποίος τελεί υπό ξένη κυριαρχία, και στον 
οποίο είναι γνωστό ότι διασταυρώνονται επιρροές από την Ανατολή και από την 

1. Για το Νοταριακό Αρχείο της Κεφαλονιάς βλ. Αναστασία Σιφωνίου-Καράπα, Μ. Α. Τουρτόγλου, 
Σπ. Ν. Τρωϊάνος, «Το Νοταριακόν Αρχείον Κεφαλληνίας», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας 
του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών 16-17 (1969-1970), σελ. 41-231 (ειδικότερα για τους 
νοταρίους του 16ου αιώνα βλ. σελ. 49-53). Βλ. επίσης, Ν. Γ. Μοσχονάς, «Τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον 
Κεφαλληνίας' εργασίαι ταξινομήσεως και αρχειοθετήσεως», Σύμμεικτα 2 (1970), σελ. 480-483' του Ίδιου, 
«Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς· εργασίες ταξινομήσεως και αρχειοθετήσεως κατά τα έτη 1971-
1976», Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977), σελ. 339-343· Γ. Μοσχόπουλος, «Συμπληρωματικός κατάλογος 
του Νοταριακού Αρχείου Κεφαλληνίας», Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους 1990 
[=Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, 19], Αθήνα 1992, σελ. 139-151. 

2. Ανδρέας Αμάραντος, Νοταριακές πράξεις 1548-1561, εκδ. Χ. Βαγιωνάκης, Όλγα Κατσίβελα, 
Δέσποινα Μιχάλαγα, Βάσω Μπελαβγένη, Μ. Μπλέτας, επιστ. διεύθυνση Ν. Γ. Μοσχονάς (υπό έκδοση). 
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Δύση, ένα χώρο στον οποίο θα περίμενε κανείς την ισχυρή παρουσία νεοτεριστικών 
στοιχείων, αλλά και όπου -όπως θα φανεί- η παράδοση διατηρεί ισχυρές ρίζες. 

Από το πλούσιο υλικό του Αρχείου που εξετάσαμε3, καταλήξαμε στις περιπτώ
σεις των τριών νοταρίων που θα παρουσιάσουμε. Τα τρία αυτά δείγματα θεωρούμε 
ότι αποτελούν την έκφραση ισάριθμων τάσεων γραφής και ταυτόχρονα ότι ανταπο
κρίνονται σε συγκεκριμένα ανθρωπογεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια Χρονο
λογικά η δραστηριότητα τους καλύπτει σαράντα χρόνια, ακριβώς στην καρδιά του 
16ου αιώνα, από το 1536 έως το 1576. Προέρχονται από τρεις διαφορετικές περιο
χές του νησιού, που αντικατοπτρίζουν διαφορετική κοινωνική και οικονομική δρα
στηριότητα, δηλαδή διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα4. 

Ο πρώτος νοτάριος είναι ο ιερέας Σταμάτιος Δε Μοντεσάντος από την περιο
χή του Ελιού, που εκτείνεται στα νότια παράλια της Κεφαλονιάς, περιοχή αγροτική, 
σχετικά εύφορη, και με καλή επικοινωνία και σχέσεις με άλλα μέρη, καθώς βρίσκε
ται κατά μήκος του νότιου οδικού άξονα του νησιού (εικ. 8). Ο κώδικας του 
Μοντεσάντου5 καλύπτει την περίοδο από το 1536 έως το 1553 και είναι ο αρχαιό
τερος νοταριακός κώδικας που σώζεται στο Αρχείο της Κεφαλονιάς. Ο δεύτερος 
νοτάριος είναι ο —επίσης ιερέας— Ανδρέας Αμάραντος από την περιοχή Αράκλι, στο 
νοτιοανατολικό μέρος της Κεφαλονιάς, μια περιοχή περίκλειστη, από τις πιο απομο
νωμένες, ημιορεινή και αποκλειστικά αγροτική. Η παλαιότερη σωζόμενη πράξη του 
κώδικα6 είναι του 1548, ενώ η νεότερη φέρει χρονολογία 1561. Τέλος, ο τρίτος 
νοτάριος είναι ο Νικόλαος Καπιάνος, από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Είναι λαϊ
κός και εξασκεί το επάγγελμα του στο μπούργο ή εξώμπουργο του Κάστρου της 
Κεφαλονίας, όπως σημειώνει ο ίδιος, σε περιβάλλον αστικό ή ημιαστικό, με συμ
βαλλόμενους που έχουν δοσοληψίες και συμφέροντα στην ύπαιθρο. Από το πρω
τόκολλο του7 σώζονται οι πράξεις από το 1571 έως το 1576, είναι ωστόσο βέβαιο 
ότι άρχισε το επάγγελμα του πολύ νωρίτερα. 

3. Εξετάσαμε το σύνολο του νοταριακού υλικού που καλύπτει τον 16ο αιώνα, από το 1536, που 
αρχίζει ο παλαιότερος κώδικας, και μετά 

4. Γεωμορφολογική εξέταση της Κεφαλονιάς, με στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας βλ. στον Ι. 
Πάρτς, Κεφαλληνία και Ιθάκη: γεωγραφική μονογραφία (μετάφρ. Λ. Γ. Παπανδρέου), Αθήνα 1892 (ανα-
τύπ. Αθήνα 1982)· ιδιαίτερα για τις περιοχές Κάτω Ελιού και Αρακλίου βλ. σελ. 183-192 και 192-197 
αντίστοιχα Βλ. επίσης Α. Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Κεφαλληνίας, 
Αθήνα 1890, σελ. 36-38 και 41-43. 

5. Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς (=ΙΑΚ), Νοταριακό Αρχείο, αρ. 1 (στο εξής Μοντεσάντος). Βλ. 
Σιφωνίου-Καράπα-Τουρτόγλου-Τρωϊάνος, ό.π., σελ. 49. Στοιχεία από νοταρίους του 16ου αιώνα έχει 
αξιοποιήσει ο Γ. Η. Πεντόγαλος, «Ήθη και ανθρώπινες σχέσεις στην Κεφαλονιά τον ΙΣΤ' αιώνα», 
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 22 (1975), σελ. 68-145. 

6. ΙΑΚ, Νοταριακό Αρχείο, αρ. 2 (στο εξής Αμάραντος). Βλ. Σιφωνίου-Καράπα Τουρτόγλου-
Τρωϊάνος, ό.π., σελ. 49. 

7. ΙΑΚ, Νοταριακό Αρχείο, αρ. 6 (στο εξής Καπιάνος). Ό.π., σελ. 50. 
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Στις σελίδες των πρωτοκόλλων των τριών νοταρίων διαγράφεται ο μικρόκο
σμος που τους περιβάλλει. Από τον κώδικα του Μοντεσάντου προβάλλουν αγρότες, 
επιτηδευματίες και άλλοι (το όνομα τους εισάγεται με την προσφώνηση «κυρ»), αλλά 
και επιφανέστεροι (που αποκαλούνται «μισέρ», ή «σερ»)8. Οι δικαιοπραξίες που 
καταγράφονται μαρτυρούν κυρίως αγροτικές δραστηριότητες, ωστόσο δεν λείπουν 
περιπτώσεις αναφοράς σε άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων9. Οι περισσότερες πρά
ξεις αφορούν σε δοσοληψίες μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, αλλά επίσης αγρό
τες από γειτονικές περιοχές, όπως το Αράκλι, κατεβαίνουν στον Ελιό για να νοι
κιάσουν χωράφια και να τα καλλιεργήσουν10, ενώ μαρτυρείται και η περίπτωση 
Κερκυραίου κτηματία που ενεργεί στον Ελιό για τη ρύθμιση υποθέσεων του11. 
Κάτοικοι της περιοχής, που εργάζονται ως τεχνίτες, έχουν σχετική οικονομική ευχέ
ρεια που τους επιτρέπει να δανείζουν12, κι ένα παιδί στέλνεται με συμβόλαιο μαθη
τείας στον μάστορα για να το μάθη την τέχνην της τζανναρηκής13. 

Στα χωριά του Αρακλιού, όπου ασκεί το νοταριακό λειτούργημα ο Ανδρέας 
Αμάραντος, ο πληθυσμός καταγίνεται με τις αγροτικές ασχολίες σε μια οικονομία 
αυτάρκη, με ελάχιστες εξωτερικές επεμβάσεις, που δεν ξεπερνά κατά πολύ το όριο 
της επιβίωσης, αν κρίνει κανείς από τα μικρά μεγέθη των δοσοληψιών τα χωράφια 
έχουν μικρή έκταση, η τύχη μιας αγελάδας ή μισής ελιάς (πώληση ιδανικού μερι
δίου) είναι γεγονός σημαντικό14 και η οικοσκευή που περιγράφεται στα προικοσύμ
φωνα είναι φτωχική15. Άλλα επαγγέλματα εμφανίζονται σπάνια, όπως ένας γιατρός, 

8. Ενδεικτικά παραδείγματα: μισέρ Ανδρέας Γαβριηλόπουλος [Μοντεσάντος, φ. 41r), του μισέρ 
Τζαμαρία Συβιλιάνου (ό.π., φ. 34ν), ενώ οι ταπεινότεροι αναφέρονται ως: κυρ Θωμάς Ρικιαρδόπουλος 
(ό.π., φ. 43ν), κυρ Ταβιάνος Αμπάτης (ό.π., φ. 44r), κυρ Ζαχαρίας ο Πλεμένος (ό.π., φ. 16r). H ίδια 
τακτική ακολουθείται και από τους άλλους δύο νοταρίους: ο μισέρ Γαμπριέλης Παντόναλος (Αμάραντος, 
φ. 52ν), του μισέρ Τομάω Κρασά (ό.π., φ. 38r ), του ποτέ μισέρ Πιέρο Λευκόκηλου (ό.π., φ. 53r), ο ευγε
νής μισέρ Τζαν Δάντουλος (Καπιάνος, φ. 9ν), τον μισέρ Γιάκουμον Δα Πρέσα (ό.π., φ. 7ν), έσωθεν την 
οικίαν του μισέρ Χριστόφορου Κρασά (ό.π., φ. lOr). Για τον τελευταίο βλ. Γ. Η. Πεντόγαλος, «Χριστό
φορου ή Χριστόδουλου Κρασσά διαθήκη (1584) και η ακύρωση της (1589)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 
(1976), σελ. 144-156). Πρβλ. και όσα αναφέρει για την Κέρκυρα ο Ν. Καραπιδάκης, «Από την ιστορία 
των πόλεων. Η διαμόρφωση της ομάδας των Κερκυραίων πολιτών (ΙΕ'-ΙΣΤ' αιώνες)», Εώα και Εσπερία 1 
(1993), σελ. 140. 

9. Όπως, για παράδειγμα, γιατρός (Μοντεσάντος, φ. 27ν), οικοδόμος (ό.π., φ. 16r). 
10. Μοντεσάντος, φ. 37ν. 
11. Ο κυρ Λουκάς ο Δελα<μ>πηόντας από το νησή των Κοριφών (Μοντεσάντος, φ. 36r-v). 
12. Μοντεσάντος, φ. 42r. 
13. Μοντεσάντος, φ. 35r-v. 
14. Αμάραντος, φφ. 19r και 25ν αντίστοιχα 
15. Βλ. χαρακτηριστικά το προικοσύμφωνο του Μιχάλη Παπαδάτου και της συζύγου του για την 

κόρη τους Μάρω (Αμάραντος, φ. 25ν) και το προικοσύμφωνο του Στέφανου Πογκόη-Μαστρομιχάλη και 
της συζύγου του για την κόρη τους Καλή (ό.π., φ. 4ν). 
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ένας ράφτης, και κάποιοι ξυλουργοί που αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν κατάρτι 
για ένα μικρό πλεούμενο16. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι στην περιοχή, εκτός από 
τον νοτάριο, που γνωρίζουν γραφή και μάλιστα συντάσσουν πράξεις (κάποτε ατε
λείς), τις οποίες ο ίδιος μετά τις καταχωρίζει στο πρωτόκολλο- αρκετοί από αυτούς 
είναι ιερωμένοι17. Άλλωστε και ο ίδιος ήξερε να συντάσσει πράξεις προτού γίνει 
νοτάριος (όπως το λέει με τα δικά του λόγια, καιρόν απερασμένον, προτού να γενώ 
νοδάριος)18. 

Τέλος οι πράξεις του Καπιάνου, λιγότερες τον αριθμό, που αφορούν κυρίως σε 
αγοραπωλησίες γης, μας αφήνουν να ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε ένα κόσμο που 
κατοικεί στο Κάστρο, την πρωτεύουσα του νησιού, αλλά έχει τα συμφέροντα του 
στην ύπαιθρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις γινόμαστε μάρτυρες πολυπλοκότερων δια
δικασιών, όπως π. χ. όταν ένας παραγωγός αναλαμβάνει να παραδώσει σε τακτή 
προθεσμία ορισμένη ποσότητα προϊόντων στο Αργοστόλι (πιθανότατα για εξαγω
γή)19, ή όταν ένας γαιοκτήμονας ευγενής μεταβιβάζει σε άλλον το κέρδος του από 
την κριθαροδεκατίαν του παρόντος χρόνου20. 

Και οι τρεις νοτάριοι υπογράφουν τις πράξεις τους (ο Αμάραντος σπάνια, οι 
άλλοι δύο δεν το παραλείπουν ποτέ) με τυποποιημένες φράσεις που παρουσιάζουν 
μεταξύ τους μικρές αλλά αξιοπρόσεκτες διαφορές (εικ. 4). Ο Αμάραντος υπογράφει 
ως εξής: Παπα-Αντρέας Αμάραντος, νοδάριος υπό αποστολικής και βασ ι-
λικής εξουσίας έγραψα ή ενοδάρισα, προσθέτοντας μάλιστα σε δύο περιπτώσεις 
στην κεφαλή το νοταριακό του «σημείον» ( Signum tabellionatus/tabellionis), στοιχείο 
καθαρά δυτικό, τόσο στη σύλληψη όσο και στον σχεδιασμό21. Ο Μοντεσάντος υπο
γράφει: Σταμάτης Δε Μουντεσάντος, υπό αποστολικής εξουσίας δημόσιος 
νοτάριος πάντα τα άνωθεν γεγραμμένα πιστώς έγραψα εις πίστωσιν και ασφάλειαν 

16. ΒΛ. Αμάραντος, φ. 6ν (γιατρός), φ. 20r (ράφτης), φ. 4r (ξυλουργοί). 
17. Μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Σολδάτος (Αμάραντος, φ. 5r), ο Ανδρέας Νομικόπουλος (ό.π., φ. 5ν), 

ο Κωνσταντής Καλλιγάς (ό.π., φ. ΙΟν), ο αρχαιότερος μαρτυρούμενος νοτάριος Τζουάνης Κρασάς (ό.π., 
φ. 9ν), ο πρωτοπαπάς Αντώνιος θεριανός (ό.π., φ. 26r), ο ιερέας Παύλος Πεκατώρος (ό.π., φ. 28ν), κ.ά 

18. Επανειλημμένες μνείες, όπως στα φφ. 5ν, 23ν, 37r. 
19. Ομπληνάρεται ο ριθής κυρ Σταμάτης να του δώσι στην εσωόϊα την ερχόμενη μαλή λάτρες 

πεντακόσιαις και ληνάρι λήτρες πενήντα ... και ληνοκόκι κάρτες δόδεκα ήμησι ... να του τα παραδώσι 
στο ρνοστώλη (24 Ιανουαρίου 1586, Καπιάνος, φ. 18ν). 

20. Δικαιοπραξία μεταξύ των ευγενών Ανδρέα και Ρολάνδου Φωκά (23 Ιανουαρίου 1586, 
Καπιάνος, φ. 18r-v). 

21. Αμάραντος φφ. 7ν και 8ν. Μελέτη των νοταριακών «σημείων» των νοταρίων της Κεφαλονιάς 
βλ. Σταματούλα Σ. Ζαπάντη, «Το βραχυγραφικό νοταριακό σημείο (Signum tabellionis) σε ελληνικά δικαι-
οπρακτικά έγγραφα (15ος-17ος αι.)», Πρακτικά ΙΣΤ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (1995), 
Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 21-38. 
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των δηλουμένων, ενώ ο Καπιάνος δηλώνει: Εγώ, Νικόλαος ο Καπιάνος, υπό 
βασιλικής εξουσίας δημόσιος νοτάριος έγραψα.22 

Η παρουσία της βενετικής εξουσίας είναι φευγαλέα Ορισμένες φορές οι συμ
βαλλόμενοι ζητούν από τον νοτάριο να συντάξει και να καταχωρίσει πράξη σε 
εφαρμογή απόφασης των αρχών23. Τις υπόλοιπες φορές έχουμε απλά μια έμμεση 
αναφορά, όταν στις ποινικές ρήτρες επαπειλούνται πρόστιμα που θα πληρωθούν της 
Αφεντιάς, και μάλιστα θα πάνε εις την φάμπρικα του κάστρου2^, στοιχείο που ανα
φέρεται στην πρακτική των βενετικών αρχών να διοχετεύουν τα έσοδα από τα πρό
στιμα στη μακροχρόνια και πολυδάπανη επισκευή του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου 
(για την οποία άλλωστε είχαν καθιερωθεί ειδικοί φόροι αμέσως μετά την κατάληψη 
του νησιού από τη Βενετία) ή και σε άλλους δημόσιας ωφελείας σκοπούς25. 

Οι κώδικες των νοταρίων είναι και οι τρεις ακέφαλοι και κολοβοί. Γραμμένοι 
σε υπόλευκο χαρτί, χωρίς υδατόσημο αλλά με πυκνές οριζόντιες νευρώσεις, αποτε
λούνταν αρχικά από φυλλάδια των δέκα δίφυλλων, από τα οποία σήμερα αρκετά 
φύλλα έχουν εκπέσει. Η διατήρηση τους είναι σχετικά καλή, με λίγες φθορές ιδιαί
τερα στο άνω τμήμα του φύλλου, και όχι πολλές απώλειες του κειμένου. Από τις 
επάλληλες φυλλαριθμήσεις (τις αρχικές, όσο και τις μεταγενέστερες που οφείλονται 
στους αρχειοφύλακες, από τις οποίες η τελευταία είναι του 19ου αιώνα) είναι δυνα
τόν να αντιληφθούμε την τύχη του κάθε κώδικα και να υπολογίσουμε το μέγεθος 
της απώλειας από την αρχική του κατάσταση. Έτσι από το πρωτόκολλο του 
Καπιάνου διαπιστώνουμε ότι έχουν διασωθεί μόνο 19 φύλλα (από το φ. 127 της 
αρχικής αρίθμησης έως το φ. 145), γεγονός που σημαίνει ότι ο κώδικας, εφόσον 
είναι κολοβός, είχε αρχικά περισσότερα από 145 φύλλα. Από το πρωτόκολλο του 
Αμάραντου σώζονται 54 φύλλα (από το φ. 2 έως το φ. 56 της αρχικής αρίθμησης), 
ενώ από του Μοντεσάντου 49 φύλλα (από φ. 19 έως φ. 71 της αρχικής αρίθμησης), 
δεδομένα που δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί ο αρχικός όγκος των αντίστοιχων 
κωδίκων. 

22. Το ενδεχόμενο οι σημειούμενες διαφορές διατύπωσης να έχουν αυτή την εποχή ουσιαστική 
σημασία, είναι θέμα που πρέπει να διερευνηθεί. 

23. ...με ορισμόν του εκλαμπροτάτου αφεντός του πρεβεδούρου του νισίου της Κεφαλονίας, του 
μισέρ Ζαχαρία Μπάρ<μ>παρου (Αμάραντος, φ. 41ν), ...με ορισμόν του αφεντός του πρεβεδούρο και του 
αφεντός του ηηισκόπου (ό.π., φ. 5ν). 

24. Βλ. Αμάραντος, φ. ΙΟν, και σε πολλά άλλα σημεία με παραπλήσιες διατυπώσεις (π.χ. εις το 
κάστρο του Αγίου Γεοργίου, ό.π., φ. 37r). Βλ. επίσης Μοντεσάντος εις την φάμπρηκα του κάστρου 
(φ. 23r), αλλά και εις την φάπρικα του Αγίου Μάρκου (φ. 37r), ενώ ο Καπιάνος (φ. 5ν) εις την φάμπρι
κα και ησε σκλάβους. 

25. Βλ. Α. Μ. Ανδρεάδης, Περί της οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου επί Βενετοκρατίας, τόμ. 
2, Αθήνα 1914, σελ. 123. Βλ. επίσης Κ. Ν. Σάθας, Μνημεία ελληνικής ιστορίας, τόμ. 5, Παρίσι 1883, σελ. 
157 και 163. 



36 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΓΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΛΕΤΑΣ, ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

Η γλώσσα που χρησιμοποιούν και οι τρεις νοτάριοι είναι αποκλειστικά η ελλη
νική, γεγονός που δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί 
με ελληνόφωνο πληθυσμό, αλλά κάτω από ξένη κυριαρχία, με συνέπεια η επίσημη 
γλώσσα της εξουσίας και της διοίκησης να μην είναι —τουλάχιστο τυπικά— η ελλη
νική από τρισήμισι περίπου αιώνες26. Η βενετική κατάληψη του νησιού (Δεκέμβριος 
1500)27 έχει συμβεί πριν από δύο ή τρεις γενιές. Παρ' όλα αυτά η ελληνική γλώσ
σα των κωδίκων είναι καθαρή. Βέβαια, υπάρχει συχνή παρουσία λατινογενών λέξε
ων -και μάλιστα στη βενετική διαλεκτική τους μορφή— πρόκειται όμως κυρίως για 
όρους νομικούς (ορολογία των δικαιοπραξιών και των εγγείων σχέσεων)28. Ας 
σημειωθεί ότι από τη βενετική νομοθεσία γινόταν διάκριση σε νοταρίους της υπαί
θρου και νοταρίους των αστικών κέντρων. Στις πόλεις, όπου η παρουσία του λατι
νικού στοιχείου ήταν εντονότερη (χωρίς αυτό να σημαίνει αριθμητική υπεροχή ένα
ντι του ελληνικού), διορίζονταν νοτάριοι ιταλόφωνοι ή ιταλομαθείς και λατινομα-
θείς, ενώ στην ύπαιθρο διορίζονταν αποκλειστικά ελληνόφωνοι νοτάριοι29. Φυσικά, 
όπως δείχνει και η περίπτωση του Καπιάνου, τα ελληνικά χρησιμοποιούνται και στις 
δικαιοπραξίες της πρωτεύουσας. Με βάση το σωζόμενο υλικό στο αρχείο της 
Κεφαλονιάς, όπου τα πρωτόκολλα των νοταρίων είναι γραμμένα σε ελληνική γλώσ
σα, εύλογα συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα ελληνικά είναι το κυρίαρχο γλωσσικό 

26. Είναι γνωστό, ότι η απόσπαση της Κεφαλονιάς από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία συντελέστη
κε πρωιμότατα με την κατάληψη της από τον νορμανδικό στόλο το 1185. G. Ostrogorsky, Ιστορία του 
Βυζαντινού Κράτους (μετάφρ. Ι. Παναγόπουλος), Αθήνα 1981, τόμ. 3, σελ. 69 και 73. -P. Soustal-J. 
Köder, Nikopolis und Kephallenia , Tabula Imperii Byzantini 3, Βιέννη 1981, σελ. 58 (πρβλ. και σελ. 168, 
176, 278). 

27. Βλ. Δ. Α. Ζακυθηνός, «Κεφαλληνίας ιστορικά και τοπωνυμικά», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 6 (1929), σελ. 187-192. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 
1968, σελ. 76-77. Εκτενέστερα Cogo, «La guerra di Venezia contro i Turchi (1499-1501)», Nuovo 
Archivio Veneto 18 (1899), σελ. 1-76, 348-421 και 19 (1900), σελ. 97-138. 

28. Βλ. ενδεικτικά Kouvrerz/oKcondizion (=όρος, υποχρέωση), κουιτζεσ/oKconcezion (=παρα-
χώρηση), απελατζίον < apellazion (=έφεση), κ.ά. Επίσης τα ρήματα: διαφεντάρω < diffendere ^παρεμ
βαίνω υπέρ του δικαιοπαρόχου), ομπλιγάρομαι < obbligarsi (^αναλαμβάνω υποχρέωση) και ομπλιγάδος 
< obbligato (=υπόχρεος), ρεφουδάρω < refudare (^αποποιούμαι), στιμάρω < stimare (=εκτιμώ) και τα 
ουσιαστικά πρόβα < prova (=αποδεικτικό στοιχείο), στρουμέντο < strumento (=δικαιοπρακπκό έγγρα
φο) κ. ά. 

29. Για τις προϋποθέσεις του διορισμού ενός νοταρίου σε περιοχές υπό το καθεστώς της βενετι
κής κυριαρχίας (έντιμος πρότερος βίος, προηγούμενη μαθητεία σε άλλον νοτάριο), βλ. Λ. Βροκίνης, 
«Παλατινής Κομητείας προνομιακά δικαιώματα εν Κέρκυρα», Κερκυραϊκά Χρονικά 17 (1973), σελ. 118. 
Βλ. επίσης, Ν. Γ. Μοσχονάς, «Τροπισμοί της κοινωνίας των νησιών του Ιονίου στη μεταβυζαντινή περίο
δο», Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνού (= Σύμμεικτα 9), Αθήνα 1994, μέρος Β, σελ. 76-77. Αντίστοιχη μαρτυ
ρία από την Κρήτη (με επιπρόσθετη ρητή υποχρέωση αφοσίωσης στο καθεστώς), βλ. Μαρία Χαιρέτη, 
«Διοριστήριο έγγραφο Έλληνα νοταρίου της Κρήτης (1365)», Θησαυρίσματα 3 (1964), σελ. 62-69. 
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όργανο του πληθυσμού. Αλλά και από άλλα δεδομένα είναι γνωστό ότι οι ξένοι 
έποικοι πολύ γρήγορα αφομοιώνονταν γλωσσικά από το γηγενές στοιχείο30. 

Η γλώσσα είναι παρόμοια και στους τρεις νοταρίους. Είναι βέβαια γλώσσα 
μικτή, με κυρίαρχο στοιχείο τον λαϊκό λόγο, διανθισμένο με λόγιες εκφράσεις, που 
έχουν προέλευση νομική ή συνηθέστερα εκκλησιαστική. Ο λαϊκός χαρακτήρας τονί
ζεται ακόμα περισσότερο από τους ιδιωματισμούς που διαφυλάσσονται τόσο στο 
λεξιλόγιο, όσο και στην απόδοση της προφοράς (έτσι λ.χ. γράφεται ελές, δέντρη, 
απιδίες, μοιρασιά, εμολόγησεν, ένε (= είναι), ενώ συχνότατα απαντούν φωνητικά 
παρεφθαρμένες λέξεις. Και όσες φορές ο νοτάριος για διάφορους λόγους ξεφεύγει 
από την εκφραστική τυποποίηση που του επιβάλλουν οι λογότυποι («φόρμουλες») 
και γράφει ό,τι ακριβώς ακούει (αυτό συμβαίνει πιο συχνά στον Αμάραντο), ανα
δύεται η ιδιοτυπία του προφορικού λαϊκού λόγου, συναρπαστική στην απλότητα και 
την ταπεινοσύνη της. 

Όσον αφορά στην εσωτερική δομή των πράξεων, η ομοιογένεια και στους 
τρεις είναι κάτι που προκαλεί ζωηρή εντύπωση. Υπάρχουν λογότυποι, σταθερές 
δηλαδή και στερεότυπες εκφράσεις, γύρω από τις οποίες δομείται η πράξη, και φυσι
κά υπάρχουν οι κατάλληλοι τύποι για κάθε είδους δικαιοπραξία. 

Οι περισσότερες πράξεις αφορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μεταβίβα
ση γης ή άλλες έγγειες σχέσεις. Άλλη κατηγορία πράξεων είναι οι εξωδικαστικοί 
συμβιβασμοί (κουμπρομέσα), που γίνονται δια να λείψουν κρίσες και έξοδες ανά
μεσα την μίαν μερίαν και την άλλην, αφού οριστούν επιδιαιτητές {άλμπιτρες, ή εριτέ 
κριτέ = αιρετοί κριταί) και εκτιμητές (ξετιμητάδες). Υπάρχουν επίσης προικοσύμφω
να και διαθήκες. Μάλιστα σ' αυτά τα τελευταία, το κείμενο συντάσσεται στο πρώτο 
ενικό πρόσωπο. Στο τέλος της πράξης σημειώνεται ότι ο νοτάριος καταγράφει τα 
άνωθεν εις πίστωσιν και ασφάλειαν των δηλουμένων, ενώπιον μαρτύρων που είναι 
πάντοτε αξιόπιστοι, τίμιοι άνθρωποι και συχνά παρακαλεστοί. 

Η γραφή πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού παρέχει μια γενική εντύπωση τάξης. 
Η μία πράξη ακολουθεί την άλλη χωρίς κενά, συχνά χωρισμένη από την επόμενη 
και την προηγούμενη με μία γραμμή. Η γραφή απλώνεται συνήθως σε όλη την επι
φάνεια την προορισμένη γι' αυτό τον σκοπό. Άλλωστε το χαρτί ως υλικό δεν είναι 
άφθονο- είναι είδος εισαγόμενο, γεγονός που υποχρεώνει τους νοταρίους σε μια 
νοοτροπία εξοικονόμησης χώρου. Εξαίρεση σ' αυτό αποτελούν ο Καπιάνος, σε 
μεγάλο μέρος του διασωζόμενου τμήματος του κώδικα του, και ο Μοντεσάντος στην 
αρχή του δικού του πρωτοκόλλου. Και οι δύο στοιχίζουν το κείμενο αφήνοντας αρι
στερά ευρύτερο περιθώριο, όπου στην αρχή κάθε πράξης σημειώνεται εμφατικά η 
χρονολογία. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Καπιάνος και ο Αμάραντος χρησιμοποιούν 

30. Βλ. Μοσχονάς, ό.π., σελ. 80. 
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ελληνικά ψηφία στις χρονολογίες και γενικότερα στην αναγραφή αριθμών, ενώ ο 
Μοντεσάντος νεοτερίζει με αραβικά. 

Το γεγονός όμως ότι το νοταριακό πρωτόκολλο συντάσσεται —όπως η φύση 
του το απαιτεί— τμηματικά, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, κάτω από διαφορετι
κές κάθε φορά συνθήκες και διαθέσεις, αντανακλάται στις αλλαγές του γραφικού 
χαρακτήρα από σελίδα σε σελίδα. Άλλοτε το κείμενο γράφεται με άνεση, άλλοτε με 
βιασύνη. Το μελάνι είναι φαιό, αλλού ανοικτότερο έως καστανόξανθο, αλλού εντο
νότερο που τείνει προς το μαύρο. Τα γράμματα είναι χαραγμένα με επιμέλεια, ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις είναι φανερά τα σημάδια της κούρασης: το μέγεθος των 
γραμμάτων μεγαλώνει, η φθαρμένη γραφίδα δεν αντικαθίσταται (ίσως και από οικο
νομική στενότητα), οι στίχοι δεν ακολουθούν την ευθεία, κι όλα αυτά μπορούν να 
συμβούν στη μέση της σελίδας, ακόμα και στη μέση μιας φράσης. Οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες συντάσσονται οι πράξεις δεν είναι συνθήκες ενός οργανωμένου γρα
φείου γραμματείας ή ενός εργαστηρίου χειρογράφων31. 

Η γραφή του Μοντεσάντου (εικ. 1) είναι ρευστή, επισυρμένη, με ελαφρά κλίση 
προς τα δεξιά. Παρατηρείται μια ευδιάκριτη διαφορά στο πάχος μεταξύ οριζοντίων 
και καθέτων γραμμών και σαφείς διαφορές στα σχετικά μεγέθη των γραμμάτων. 
Γράφει εντελώς ελεύθερα και πολλές φορές ο οφθαλμός (το σώμα) του γράμματος 
γράφεται καθ' υπέρβαση των δύο εσωτερικών διαστίχων γραμμών. Συχνά υπάρχουν 
υπερκείμενα γράμματα. Αρέσκεται στις καμπύλες και κάποτε αφήνεται σε μια διακο
σμητική διάθεση. Φανερή είναι η τάση να συμπτυχθούν τα γράμματα στην οριζόντια 
διάταξη, με αντίστοιχη επιμήκυνση της κάθετης διάταξης τους. Η συστηματική και 
έντονη χρήση συντομογραφιών με αποκοπή καθιστά το κείμενο του κάπως δυσπρό
σιτο (εικ. 5). Όλα αυτά συνδυαζόμενα του προσδίδουν ένα ύφος επιδεικτικό. Με 

31. Επανειλημμένα απαντώνται περιπτώσεις όπου στην ίδια σελίδα ο γραφικός χαρακτήρας μετα
βάλλεται εμφανώς. Βλ. χαρακτηριστικότερα Μοντεσάντος φφ. k6r, 35ν, Καπιάνος 17r. Αλλαγή μελανιού 
στη μέση της πράξης, βλ. Αμάραντος φ. 7r, 49v (δύο φορές στην ίδια πράξη). Σε άλλη περίπτωση (δια
θήκη Αντώνη Αμπατιέλου, 7 Νοεμβρίου 1553, Αμάραντος, φ. 26ν-27ν), το μέγεθος των γραμμάτων στα
διακά μεγαλώνει, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπόθεση ότι η πράξη καταχωρίστηκε υπό 
συνθήκες ελλιπούς φωτισμού. Ας σημειωθεί ότι ανομοιογένεια δεν παρουσιάζεται μόνο στη μορφή της 
γραφής —πράγμα που ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου δεν αποτελεί 
συνεχές και ενιαίο κείμενο, αλλά συντάσσεται τμηματικά και κατά περίπτωση— αλλά και στη συνολική 
μορφή του χειρογράφου. Το νοταριακό πρωτόκολλο δεν αποτελεί αμιγή κώδικα, εφόσον ανάμεσα στα 
φύλλα των φυλλαδίων του επισυνάπτονται αυτοτελή έγγραφα που αφορούν σε συγκεκριμένες καταχω
ρισμένες στο πρωτόκολλο πράξεις (π.χ. Καπιάνος, φ. 14r-v)· επιπλέον, ορισμένες από τις πράξεις κατα
χωρίζονται αναγκαστικά σε μεταγενέστερο χρόνο για λόγους πρακτικούς, όπως στην περίπτωση που το 
πρωτόκολλο έχει αποσταλεί στη γραμματεία της διοίκησης για την απαραίτητη τακτική θεώρηση, όπως 
ρητά δηλώνεται από τον Αμάραντο: έσοντας ότι μου έληπε το προτόκολο εις το ρετζιμέντον του Αφεντός 
(...) και ήτον εις την κατζελαρίαν (Αμάραντος, φ. 39ν). 
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αυτά τα δεδομένα, ο Μοντεσάντος εμφανίζεται ως γραφέας που ξέρει καλά να ασκεί 
τη δεξιοτεχνία του, με τόση άνεση ώστε να επιτρέπει στον εαυτό του την υπέρβαση. 

Η γραφή του Αμάραντου (εικ. 2) είναι καθαρή και τακτική, όρθια με μια ελα
φρά κλίση προς τα δεξιά, εμφανέστερη σε ορισμένα γράμματα, όπως τα «μ», «π», 
«ν», «τ». Αριστερή κλίση εμφανίζουν τα γράμματα «δ», «φ», «ρ». Το σχήμα των 
γραμμάτων είναι αρκετά γωνιώδες- επικρατούν οι ευθείες χαράξεις και αποφεύγονται 
οι καμπύλες. Τα γράμματα συγκρατούνται λίγο-πολύ μέσα στις δύο διάσπχες γραμ
μές χωρίς έντονες υπερβάσεις. Συχνές είναι οι συνδέσεις γραμμάτων χωρίς να απο
τελούν πραγματικά συμπλέγματα (εικ. 6). Τα συμπλέγματα είναι λιγοστά και ακόμη 
λιγότερες οι βραχυγραφίες, που περιορίζονται σε λέξεις όπως: άσπρα, βατζέλια, 
μηνός, χωράφιον, παπάς και τα nomina sacra ή κύρια ονόματα και συνήθεις λέξεις 
(Θεοτόκος, Θεός, άνθρωποι, Ιωάννης, Δαβίδ). Λείπουν εντελώς οι συντομογραφίες 
με αποκοπή. Ο γραφέας διστάζει στην απόδοση αρκετών φθόγγων (ιδίως στο συν
δυασμό έρρινου με κλειστό ηχηρό, δηλ. «ντ», «μπ», «γκ») που τους αποδίδει με δια
φορετικό τρόπο ακόμα και μέσα στην ίδια πράξη. Ακόμη και με ένα σύντομο κοί
ταγμα γίνεται φανερή η επιδίωξη του νοταρίου να καταγράψει τις λέξεις ολογράφως. 
Προσπαθεί να φτιάξει γράμματα απλά, σταθερά, περισσότερο τυποποιημένα και με 
στοιχεία αρχαϊκότερα της εποχής του. Είναι ευδιάκριτος ένας ενδόμυχος δισταγμός 
που δεν του επιτρέπει να ξεφύγει από τα λίγα πράγματα που ξέρει, έτσι όπως τα έχει 
μάθει. Είναι δηλαδή ο Αμάραντος ένας γραφέας που διεκπεραιώνει όσο πιο ευσυ
νείδητα μπορεί το έργο του με τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει. 

Η γραφή του Καπιάνου (εικ. 3) είναι κι αυτή ρέουσα και άνετη. Η κλίση προς 
τα δεξιά είναι πιο ευδιάκριτη. Όμως τα γράμματα, σε αντίθεση με του Μοντεσάντου, 
είναι ισοπαχή, πολύ πιο καθαρά, και δεν συμπιέζονται οριζόντια* αντίθετα τα κενά 
ανάμεσα στα γράμματα και στα συμπλέγματα επιτρέπουν στο κείμενο να «αναπνέ
ει». Συνδέσεις γραμμάτων υπάρχουν σε περιορισμένη κλίμακα, αλλά συνήθως τα 
γράμματα του είναι αυτόνομα. Αγαπά κι αυτός τις καμπύλες. Σε αντίθεση με τη 
γραφή του Μοντεσάντου, ο οφθαλμός του γράμματος παραμένει σχεδόν τυπικά 
μέσα στις δύο διάστιχες γραμμές. Ωστόσο, οι κεραίες των γραμμάτων και οι ουρές 
σύρονται με εμφανή επιτήδευση. Χρησιμοποιεί λίγα συμπλέγματα γραμμάτων (εικ. 
7). Απουσιάζουν τα συνήθη για την εποχή του «αρ», «ερ» κ.ά Επίσης χρησιμοποιεί 
με αρκετή φειδώ τις συντομογραφίες με αποκοπή. Τις μεταχειρίζεται σκόπιμα και 
κάπως επιδεικτικά μόνο στην υπογραφή του, η οποία είναι τυποποιημένη και χαρα
κτηριστική: ξεκινά με σταυρό, έτσι όπως θα υπέγραφε ένας αρχιερέας, και περιλαμ
βάνει ατελείς μονοκονδυλιές. Αξιοσημείωτο μάλιστα το αρχικό γράμμα «ε» της λέξης 
«εγώ», που θυμίζει έντονα λατινικό πρωτόγραμμα, της λεγόμενης «λομβαρδικής 
μεγαλογράμματης», μοναδικό επείσακτο δυτικό στοιχείο στη γραφή. Η γενική εικό
να που παρέχεται είναι η εικόνα μιας πολύ καθαρής γραφής. Υποδηλώνει άνθρωπο 
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που έχει δεξιοτεχνία στην καλλιγραφία, αλλά που την υποτάσσει σε ένα περισσό
τερο χρηστικό και εξυπηρετικό αποτέλεσμα 

Μια παρατήρηση που ισχύει και για τους τρεις, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό, είναι 
η ελλειπής ορθογραφία. Στον Αμάραντο είναι φαινόμενο τόσο συχνό, ώστε κατα
ντά πολλές φορές να δυσκολεύει και την ανάγνωση. Πα τους άλλους δύο κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει σε τόσο έντονο βαθμό αλλά αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι είναι 
άψογοι. Το ίδιο ασταθής πολλές φορές είναι και ο τονισμός. Ειδικά παρατηρούμε, 
όπως σημειώσαμε και πρωτύτερα, μια ανομοιομορφία και αδεξιότητα στην απόδοση 
του συνδυασμού έρρινων φθόγγων με κλειστά ηχηρά, «μπ», «ντ», «γκ». Βλέπουμε 
λ.χ. το όνομα «Αντώνης» γραμμένο ως Αντόνης, και (στην ίδια πράξη) Ανττόνης, 
ενώ σε άλλο σημείο Αττώνης^2. Γράφεται επίσης Ματελένα (=Μαντελένα)33, εξό-
πουργο (=εξώμπουργο)34, Πέμπο (=Μπέμπο)35. Ίσως η αιτία να είναι ότι την εποχή 
αυτή δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι τρόποι απόδοσης των ξενικότροπων 
αυτών φθόγγων, πράγμα που επηρεάζει και τους αντίστοιχους ελληνικούς. Έτσι οι 
φθόγγοι b, d αντί να γράφονται με τα ελληνικά «μέσα» γράφονται με τα «ψιλά» π, 
τ. Δηλαδή γράφεται τ ή ττ ως «d» ως «b» μπ ως «mb» ντ ως «nd» αυτών των φθόγ
γων. Πάντως η συνολική εντύπωση είναι ότι και οι τρεις γνωρίζουν γραφή αλλά όχι 
γραμματική- έχουν διδαχθεί τη γλώσσα, αλλά σε μέτριο επίπεδο που δεν φθάνει τη 
λογιοσύνη. 

Και στις τρεις περιπτώσεις είναι φανερός ο επαρχιακός, «αγροτικός» χαρακτή
ρας της γραφής, θα λέγαμε, ένα είδος «scriptura rustica». Δεν πρόκειται φυσικά για 
γραφή επιμελημένη. Περισσότερο παρέχεται η εντύπωση ότι πρόκειται για γραφή 
πρακτικογράφου, διαφορετική τόσο από τη γραφή του κωδικογράφου όσο και από 
τη γραφή της γραμματείας, μολονότι ενυπάρχουν κοινά στοιχεία και από τις δύο 
παραδόσεις. Σε μια τέτοια γραφή δεν είναι εύκολο να αναζητηθούν αυτούσια πρό
τυπα και συγγένειες ύφους. Μεμονωμένα γράμματα απαντούν σε κώδικες παλαιοτέ
ρων εποχών αλλά και σύγχρονους των νοταρίων αυτών36. Εξάλλου μια γενικότερη 

32. Αμάραντος, φφ. 20r και 36ν. 
33. Αμάραντος, φ. 1ν. 
34. Καπιόνος, φ 7ν. 
35. Αμάραντος, φ. 39ν. 
36. Για παράδειγμα, γράμματα ή συμπλέγματα παρόμοια με του Μοντεσάντου εντοπίζονται στους 

πατμιακούς κώδικες 808, του έτους 1444 (π.χ. τα γράμματα «κ», «ρ», «π»), και 418, του έτους 1463 («π», 
«φ»), καθώς και στους κώδικες του Μουσείου Μπενάκη Μπ 1, του 16ου αι. (τα «φ», «ω», «μ», «π») και 
ΤΑ 56, επίσης του 16ου αι. («στ», «φ», «ρ», «π», «β»). Ομοιότητες με τη γραφή του Αμάραντου εντοπί
ζονται αντίστοιχα στους πατμιακούς κώδικες 418, του 1463 («β», «θ») και 671, του έτους 1523 («β», «θ», 
«ν», «δ», «α»), καθώς και στους κώδικες Μπ 72, του 16ου αι. («θ», «/\», «γ», «ζ»), και ΤΑ 14, του 15ου αι. 
(«στ», «μ», «δ», «θ») του Μουσείου Μπενάκη. Γράμματα όμοια με του Καπιάνου βρίσκονται στους πατμια-
κούς κώδικες 671, του έτους 1532 («β», «κ», «μ», «φ», «θ», «α») και 687, του έτους 1543 («β», «θ», «κ», 
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συγκριτική μελέτη του ύφους γραφής των νοταρίων της Κέφαλο νιας του 16ου αι., 
τόσο ως προς τα μεμονωμένα στοιχεία όσο και ως προς τη γενικότερη οπτική εντύ
πωση που παρέχεται στον αναγνώστη, αποκαλύπτει από τη μία το έκδηλο προσωπι
κό ύφος του καθενός και από την άλλη τη διάχυτη τάση ανάμιξης κοινών στοιχεί
ων, γεγονός που δεν ευνοεί την κατάταξη τους σε αυστηρά περιχαρακωμένες ομά
δες37. 

«ρ», «λ», «δ»), καθώς και στους κώδικες του Μουσείου Μπενάκη Μπ 32, του 15ου αι. («θ», «κ», «π», «ρ», 
«μ» και το χαρακτηριστικό σύμπλεγμα «ετ»), Μπ 49, του 16ου αι. (βλ. το ασυνήθιστο κεφαλαίο αρχικό 
«Ε») και ΤΑ 14, του 15ου αι. («φ», «ρ», «π», «θ»). Για τους πατμιακούς κώδικες βλ. Α. Δ. Κομίνης, Πίνακες 
χρονολογημένων πατμιακών κωδίκων, Αθήνα 1968. Για τους κώδικες του Μουσείου Μπενάκη βλ. 
Ευριδίκη Λάππα Ζίζηκα-Ματούλα Ρίζου Κουρουπού, Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων του Μουσείου 
Μπενάκη (10ος-16ος αι.), Αθήνα 1991. 

37. Για λόγους πρακτικούς περιορίζουμε εδώ τα παραδείγματα στους νοταρίους εκείνους που η 
δράση τους δεν επεκτείνεται χρονολογικά πέρα από τον 16ο αιώνα. Μια διαπίστωση που γεννάται αμέ
σως με την πρώτη σύγκριση, είναι το πόσο έντονη είναι η ιδιοτυπία του Μοντεσάντου. Την εκζήτηση του 
δεν την μιμείται κανείς άλλος νοτάριος, και, ως προς αυτό το σημείο τουλάχιστο, θα μπορούσε να τοπο
θετηθεί στο ένα άκρο του δείγματος, αποτελώντας σχεδόν ξεχωριστή περίπτωση. Οι υπόλοιποι (από 
όσους εξετάστηκαν) θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

(α). Γραφείς με στρωτό, προσεκτικό γραφικό χαρακτήρα, που συνηθίζουν να τηρούν το όριο των 
δύο διαστίχων γραμμών στη χάραξη του γράμματος, αφήνοντας μάλιστα ένα ελάχιστο διάκενο μεταξύ 
των γραμμάτων, ώστε αυτά να «αναπνέουν». Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαν να ενταχθούν ο 
Αμάραντος, ο Φράγκος Καγκελάρης (ΙΑΚ, Ν.Α. 3), ο Νικόλαος Ρωμανός (ΙΑΚ, Ν.Α. 4), ο Ανδρέας 
Μαυροϊωάννης (ΙΑΚ, Ν.Α. 5), ο Καπιάνος, ο Βάρβαρος Φαρακλός (ΙΑΚ, Ν.Α. 11), ο Αντώνιος Σάρλος 
(ΙΑΚ, Ν.Α. 12) και ο Γεώργιος Καραντίνας (ΙΑΚ, Ν.Α. 14). Από αυτούς, ο Φράγκος Καγκελάρης, ο 
Νικόλαος Ρωμανός και ο Ανδρέας Μαυρόίωάννης παρουσιάζουν αρκετή ομοιότητα μεταξύ τους, ώστε να 
μπορούν οι γραφές τους να χαρακτηριστούν συγγενικές. Ο Γεώργιος Καραντίνας τους πλησιάζει πολύ, 
αλλά όχι τόσο ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στην ομάδα Ο Καπιάνος παρουσιάζει μεγάλη συγγέ
νεια στο ύφος, διατηρεί όμως τη δική του, ευδιάκριτη προσωπικότητα Ο Αμάραντος, ο Βάρβαρος 
Φαρακλός και Αντώνιος Σάρλος, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις 
μέσα στη μεγαλύτερη κατηγορία: ο Αμάραντος για το τραχύ, ανεπεξέργαστο ύφος του- ο Βάρβαρος 
Φαρακλός για τον υπερβολικά επιτηδευμένο, στρογγυλευτό, αλλά και άκομψο γραφικό του χαρακτήρα, 
που θα άξιζε να χαρακτηριστεί «σκωληκόμορφος», με ελαφρά τάση για «σφαιρικές» απολήξεις σε ορι
σμένες κεραίες των γραμμάτων τέλος, ο (ιερέας) Αντώνιος Σάρλος, γιατί το ύφος του θυμίζει έντονα 
γραφή λειτουργικών βιβλίων. 

(β) Γραφείς με εντότερα επισεσυρμένη και ανισοπαχή γραφή, που επιμένουν στη σύναψη γραμμά
των, χρησιμοποιούν μεγάλες συνδετικές καμπύλες, με άφθονα συμπλέγματα και χαράζουν τα γράμματα 
εντός και εκτός των ορίων των διαστίχων γραμμών. Η γενικότερη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για γρα
φές ακατάστατες, ατημέλητες. Στην κατηγορία αυτή, προσομοιάζει ο Μοντεσάντος και συναριθμοϋνται ο 
Μάρκος Λευκόκιλος (ΙΑΚ, Ν.Α. 7), ο Γιάκουμος Σουριάνος (ΙΑΚ, Ν.Α. 8), ο Αθανάσιος Λευκόκιλος (ΙΑΚ, 
Ν.Α. 10) και ο Σπύρος Περδίκης (ΙΑΚ, Ν.Α. 13). Οι τέσσερις αυτοί γραφείς θα μπορούσαν να τοποθε
τηθούν σε ένα κλιμακωτό σχήμα —με κριτήριο την επίταση του επισυρμένου και τη φθίνουσα αναγνωσι
μότητα της γραφής τους— ως εξής: Μάρκος Λευκόκιλος, Σπύρος Περδίκης, Γιάκουμος Σουριάνος, 
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Ωστόσο, αν επιχειρούσαμε —αντίθετα με την αμέσως προηγούμενη παρατήρη
ση— να χαρακτηρίσουμε με μία φράση τον καθένα, θα Λέγαμε ότι το ύφος του 
Αμάραντου πιθανότατα απορρέει από την εικόνα της ελληνικής γραφής που έχει 
αποκομίσει από λειτουργικούς κώδικες. Ο Μοντεσάντος ακολουθεί μάλλον τα πρό
τυπα των κοσμικών γραμματειών, συνδυάζοντας μάλιστα παλαιότερους τύπους 
γραμμάτων με νεότερους38. Τέλος, ο Καπιάνος, τόσο στην υπογραφή, όσο και στο 
σώμα της πράξης δείχνει να ακολουθεί τα πρότυπα των εκκλησιαστικών γραμματει
ών. Οπωσδήποτε, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ενιαίο ύφος νοταριακής γραφής 
δεν υπάρχει- ο κάθε γραφέας-νοτάριος διαπλάθει το προσωπικό του ύφος σύμφω
να με τον χαρακτήρα του39. 

Από όσα εκτέθηκαν γίνεται φανερό το γεγονός ότι στην Κεφαλονιά, μια μεθο
ριακή βυζαντινή περιοχή, που αποσπάστηκε πολύ ενωρίς από την Αυτοκρατορία και 
τέθηκε κάτω από δυτική κυριαρχία, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραφή εξα
κολουθούν να χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα και σε γενική κλίμακα. Η ελληνική 
γλώσσα δέχεται ορισμένες αναγκαστικές και φυσικές επιρροές από τη Δύση. 
Προσπαθεί να αποδώσει ή να ενσωματώσει επείσακτους νεολογισμούς. Ωστόσο 
παραμένει το κυρίαρχο όργανο έκφρασης που εισχωρεί και στην άρχουσα τάξη, η 
οποία το χρησιμοποιεί. Αλλά και η ελληνική γραφή παρουσιάζεται ζωντανή και 
πολύμορφη. Διδάσκεται και χρησιμοποιείται από έμπειρους γραφείς, τόσο στο διοι-

Αθανάσιος Λευκόκιλος. Ο Μάρκος Λευκόκιλος υπενθυμίζει κατά ένα πολύ γενικό τρόπο το ύφος του 
Μοντεσάντου. Περισσότερο απομακρυσμένοι είναι ο Σπύρος Περδίκης και ο Γιάκουμος Σουριάνος. 
Τέλος ο Αθανάσιος Λευκόκιλος παρουσιάζει την πιο επισυρμένη, ρευστή και «ατημέλητη» γραφή απ'ό-
λους. 

38. Το ύφος του Μοντεσάντου αποτελεί οπωσδήποτε ιδιοτυπία για το επαγγελματικό περιβάλλον 
των νοταρίων της Κεφαλονιάς μέσα στο οποίο εξασκεί το λειτούργημα του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν ανευρίσκονται δείγματα παρόμοιου ύφους σε άλλους χώρους. Στενότατη συγγένεια με αυτόν παρου
σιάζει η γραφή του πολύ γνωστού Μανουήλ Μαλαξού. Το γεγονός ότι ο Μαλαξός διετέλεσε νοτάριος 
δεν θα πρέπει να είναι τυχαίο. Βλ. Γ. Σ. Μάρκου, «Τρία ιδιόγραφα γράμματα του νοταρίου Θηβών (16ος 
αι.) Μανουήλ Μαλαξού», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 22 (1975), πίνα
κες 2 και 3 (σελ. 32-33). 

39. Δεν νομίζουμε ότι απέχει από την πραγματικότητα η υπόθεση ότι οι νοτάριοι διαμόρφωσαν το 
γραφικό τους χαρακτήρα κατά την περίοδο της στοιχειώδους εκπαίδευσης, και ότι ακολούθησαν ως πρό
τυπο τον γραφικό χαρακτήρα του δασκάλου τους, όπως συμβαίνει άλλωστε με όλους όσους μαθητεύουν 
σε κάτι. Από αυτή την άποψη θα είχε πολύ ενδιαφέρον η συγκέντρωση στοιχείων για τον τρόπο λει
τουργίας και τις μεθόδους της στοιχειώδους εκπαίδευσης στο χώρο του Ιονίου. Μαρτυρίες για το θέμα 
αυτό στην Κεφαλονιά, αλλά από μεταγενέστερη εποχή (17ο και 18ο αιώνα) συγκεντρώνει ο Γερ. Η. 
Πεντόγαλος, «Κεφαλληνιακά έγγραφα παροχής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως επί βενετοκρατίας», 
Παρνασσός 14 (1972), σελ. 285-97. Μαρτυρίες από την ίδια περίπου περίοδο, αλλά σε άλλο χώρο, την 
Κέρκυρα, παρέχει η Κατερίνα Ζαρίδη, «Πληροφορίες για τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Κέρκυρα τον 
16ο αιώνα», Εώα και Εσπερία 2 (1994-96), σελ. 110-133. 
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κητικό κέντρο όσο και στην ύπαιθρο. Δεν είναι λοιπόν αδικαιολόγητη η αναγνώρι
ση της ελληνικής γλώσσας και γραφής ως ισότιμων οργάνων της εξουσίας. Ας μην 
παραβλεφθεί άλλωστε το γεγονός ότι τον 13ο αιώνα, σε αυτόν ακριβώς τον χώρο, 
όταν η λατινική αρχιεπισκοπή χρειάστηκε να καταγράψει την κτηματική της περιου
σία, χρησιμοποίησε την ελληνική40, ενώ τον 15ο αιώνα η σύζυγος του Παλατινού 
Κόμητα της Κέφαλο νιας, υπέγραφε στα ελληνικά με κιννάβαρι ως "Φραγκίσκο, χάρι-
τι Θεού βασίλισσα Ρωμαίων"41. 

40. Θ. Τζαννετάτος, Το Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και η Επιτομή 
αυτού, Αθήνα 1965. 

41. Σ. Λάμπρος, «Άννα η Καντακουζηνέ βυζαντιακή επιγραφή εξ Αιτωλίας», Νέος Ελληνομνήμων 
1 (1904), σελ. 40-41. Φωτογραφία της υπογραφής βλ στον Ου. Μίλλερ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην 
Ελλάδα, 1204-1566 (μετάφρ. Σπ. Π. Λάμπρος), Αθήνα (ανατύπ. 1972), τόμ. 2, σελ 9. Σχετικά με τη γλώσ
σα στα Ιόνια νησιά" πρβλ. και Μοσχονά, «Τροπισμοί», ό.π., σελ 75 κ.ε. 
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Em. 1. Σελίδα από το πρωτόκολλο του Σταμάτη (Δε) Μοντεσάντου 
(Ι.Α.Κ., Νοταριακό Αρχείο 1, φ. 7r) 
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Em. 2. Σελίδα από το πρωτόκολλο του Ανδρέα Αμάραντου 
(Ι.Α.Κ., Νοταριακό Αρχείο 2, φ. 9ν) 
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Em. 3. Σελίδα από το πρωτόκολλο του Νικόλαου Καπιάνου 

(Ι.Α.Κ., Νοταριακό Αρχείο 6, φ. lOr) 
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0 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (1548-1561) 

ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ (1536-1553) 

ΚΑΠΙΑΝΟΣ (1571-1576) 

Εικ. 4. Υπογραφές των τριών νοταρίων: Αμάραντου (φ. 8ν), 
Μοντεσάντου (φ. 7r) και Καπιάνου (φ. 19r) 
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Εικ. 5. Πίνακας γραμμάτων και συμπλεγμάτων του Μοντεσάντου. 
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Εικ. 6. Πίνακας γραμμάτων και συμπλεγμάτων του Αμάραντου 
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Em. 7. Πίνακας γραμμάτων και συμπΛεγμάτων του Καπιάνου 
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Κάστρο Αγ. Γεωργίου 

Ν. ΙΘΑΚΗ 

Αργοστόλι 

ΑΡΑΚΛΙ 
Μονή Άτρου, 

ΕΛΙΟΣ 
Σκάλα 

Εικ. 8. Χάρτης ΚεφαΛονιάς 





NIKOS OIKONOMIDÈS 

RÉFLEXIONS SUR LE MONOCONDYLE EPISCOPAL DU 16e S. 

Le monocondyle est souvent le cauchemar des éditeurs d'actes médiévaux à 

cause des difficultés que pose son déchiffrement. Les actes patriarcaux, surtout s'ils 

sont émis entre le 16e et le 19e siècle, contiennent plusieurs monocondyles à leur 

terme: ce sont les signatures des membres du synode, écrits d'un bout à l'autre sans 

lever la plume du papier - ou, pour dire la vérité, en soulevant la plume aussi rare

ment que possible. Que l'écriture en monocondyle trahisse une attitude fantaisiste ne 

fait aucun doute. 

Pour y parvenir, le signataire est obligé de tracer plusieurs lignes, surtout des 

courbes, parfaitement inutiles à la compréhension, mais qui lui permettent d'unir les 

lettres, jusqu'à les déformer parfois. Si bien qu'à la fin, on se trouve devant un 

gribouillage indescriptible, souvent illisible - et plus encore, à mesure que le temps 

passe. Malgré la simplicité de la formule utilisée dans ces signatures (article+nom du 

siège au génitif +prénom au nominatif: p. ex. Ό Θεσσαλονίκης Νικόλαος), malgré 

le fait que le nom du siège peut être déduit par son ordre hiérarchique, il arrive 

souvent que le déchiffrement de ces monocondyles soit impossible ou, pire, que 

plusieurs déchiffrements différents soient possibles. 

C'est le même problème qui se pose avec certaines signatures d'aujourd'hui, à 

la différence que nos signatures sont d'ordinaire illisibles parce qu'elliptiques, alors 

que les monocondyles souffrent d'un surplus de lignes, qui déforment les lettres. 

Mais le but recherché dans les deux cas est le même: former un signe personnel dont 

la contrefaçon est rendue difficile par sa complexité même. 

Initialement il s'est agi de la nécessité de lier les lettres dans l'écriture cursive, 

et plus particulièrement dans la minuscule. Ces ligatures, utiles parce qu'accélérant le 

processus de l'écriture, n'étaient pas possibles avec l'écriture onciale, aussi largement 

utilisée jusqu'au l i e siècle. Pour en trouver les origines, il faut se tourner vers les 

tachygraphes, donc les notaires de chancellerie, pour qui la rapidité de l'écriture était 

de toute première importance, comme l'était aussi la protection de l'authenticité de 

leurs écrits. 

Nous n'allons pas nous occuper ici des origines du monocondyle. Nous rap

pellerons seulement que le monocondyle byzantin nous est connu sous deux types 

principaux. 
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1er type. Signature normale enrichie à la fin d'un monocondyle. La pratique est 

connue dès le l i e s. et est assez généralisée au 14e. D'habitude le haut fonctionnaire 

auteur d'un acte n'ajoute de sa propre main que le dernier mot de sa signature, le 

plus souvent son nom de famille (parfois aussi son prénom)1, ou son titre le plus 

important2, le reste étant écrit par le scribe. Cette addition personnelle, constituant 

la "signature" au sens que nous lui attribuons aujourd'hui, est souvent (pas toujours) 

écrite en monocondyle. À partir du 13e s. les exemples de cette pratique sont 

nombreux, se rencontrent même dans quelques signatures de moines3 et sont encore 

plus spectaculaires lorsqu'il s'agit de documents émis par un collège de fonction

naires, où les scribe laisse en différents endroits le blanc nécessaire à ses supérieurs 

hiérarchiques pour introduire leurs mots autographes4. 

Un point à souligner: l'usage du monocondyle n'est point obligatoire ni même 

généralisé. 

2e type. Puis il y a le monocondyle long, qui contient toute ou presque toute 

la signature et le témoignage qui parfois l'accompagne. Il est attesté dès le 12e s. et 

est très répandu au 14e et au 15e, couramment utilisé par les administrateurs 

ecclésiastiques, les diacres-offikialioi, ainsi que les évêques. On citera ici l'exemple 

d'une décision synodale de 12955 et de quelques autres actes émis par le personnel 

des métropoles de Serres, Ainos ou Thessalonique6. Ici aussi, le monocondyle est 

1. Έγγραφα Πάτμου II, éd. M. Nystazopoulou-Pelekidis, Athènes 1980, no. 66 (1261); Actes de 

Lavra, éd. P. Lemerle, N. Svoronos, A. Guillou, D. Papachryssanthou, I-IV, Paris 1970-1982, nos. 73, 

160 (1284, 1407); Actes de Docheiariou, éd. N. Oikonomidès, Paris 1984, nos. 11, 29 (1311, 1355); Actes 

du Pantocrator, éd. V. Kravari, Paris 1991, no. 7 (1368). 

2. Έγγραφα Πάτμου, nos. 71, 72 (1273); Actes d'Iviron, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. 

Papachryssanthou, V. Kravari, H. Métrévéli, I-IV, Paris 1985-1995, no. 75 et Actes de Xénophon, éd. D. 

Papachryssanthou, Paris 1986, no. 12 (1318: Kalognômos signe en monocondyle avec son titre); Actes 

de Lavra, no. 136 (1355); Actes de Saint-Pantéléèmôn, éd. P. Lemerle, G. Dagron, S. Cirkovic, Paris 

1982, no. 12 (1358); Actes du Pantocrator, no. 7 (1368); Actes de Lavra, no. 145 (1374). 

3. Actes de Docheiariou, no. 24 (1345); Actes de Dionysiou, éd. N. Oikonomidès, Paris 1968, no. 

4, copie B, pi. V (fin XlVe s.) et no. 34, 1. 8 (1481). 

4. Exemples: les collèges de recenseurs des 14e et 15e s.: Démétrios Apélméné (1300, 1301: Actes 

de Xénophon, no. 3; Acres d'Iviron, no. 70); Kounalès, Konténos, Kalognômos (1318: Actes d'Iviron, no. 

75, Actes de Xénophon, no. 1.2); Pérgamènos et Pharisaios (1320, 1321; Actes d'Iviron, no. 79; Actes de 

Xénophon, no. 15); Actes de Lavra, no. 136 (1355); Sébastopoulos et Cheilas (1388: Actes du 

Pantocrator, no. 12); Gazés et Prinkips (1409: Actes de Dionysiou, no. 12); Gazés et Joasaph (1415: Actes 

de Lavra, no. 164); les frères Rhadènos et Oinaiotes (1420: Actes de Lavra, no. 165). 

5. Actes d'Iviron, no. 68. 

6. Par exemple Actes de Kutlumus, éd. Ρ Lemerle, Paris 1988 (2e éd.), nos. 7, 8; Actes d'Iviron, 

no. 84; Actes de Lavra, no. 143, 148; Actes de Docheiariou, no. 40. 
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utilisé par choix personnel et il n'est point constant: voir par exemple l'acte de 1374, 
où seule une signature sur six est en monocondyle7. 

Avec le 15e s. le monocondyle long est adopté par presque tous les notaires 
ou tabullaires, qu'ils soient ecclésiastiques ou non. Exemples caractéristiques de la 
métropole de Thessalonique des années 1415-1420, entre les deux occupations de 
la ville par les Ottomans8. 

Même certains prôtoi de l'Athos du 14e s., comme Isaac (1317-1343), Charitôn 
(1370-1378), Jérémie (1395), ou Gabriel (1525) ont constamment utilisé le mono
condyle9. 

Les deux types de monocondyles que je viens de mentionner forment un 
ensemble écrit dans le sens de la longueur, même dans les cas de monocondyles d'un 
seul nom. C'est la nature même de l'écriture grecque qui conduit à des signatures 
allongées. Cela est d'ailleurs normal, étant donné que l'écriture byzantine s'écrit en 
fait sur deux niveaux, la ligne principale et l'interligne, où se situent surtout les signes 
d'abréviation mais aussi quelques lettres, souvent celles des terminaisons. L'écriture 
sur deux niveaux est essentielle pour le monocondyle, car elle permet d'unir 
facilement les lettres les unes aux autres. 

Ce type général de monocondyle se poursuit sans interruption jusqu'au milieu 
du 16e siècle et plus tard. Mais dans la deuxième moitié du siècle une nouvelle mode 
apparaît qui recueillera un grand succès dans les siècles suivants. C'est la tendance à 
écrire non seulement sur deux mais sur trois ou quatre niveaux superposés, de sorte 
que la signature devient plus haute et plus courte. L'aspect général de la signature 
change radicalement et son déchiffrement devient plus difficile encore, surtout aux 
siècles suivants, lorsque cette mode s'imposera et se compliquera. C'est le cas des 
signatures de métropolites du 18e et du 19e s. 

D'où vient cette innovation? 
Les autorités ottomanes n'utilisaient pas de signature à proprement parler. Le 

sultan avait son signe, la tughra, écrite par le scribe en calligraphie sophistiquée sur 
plusieurs niveaux, de sorte que son aspect général était proche du carré10. Les 

7. Actes du Pantocrator, no. 9. 

8. Actes de Dionysiou, nos. 14, 19; Actes de Docheiariou, no. 57; Actes d'Iviron, no. 97 

9. Par exemple, pour Isaac voir Actes de Kastamonitou, éd. N. Oikonomidès, Paris 1978, nos. 3, 

4, Actes de Kutlumus, nos. 12, 15, et Actes d'Iviron, no. 82. Pour Charitôn voir Actes de Kutlumus, nos. 

30, 36 et Actes de Docheiariou, no. 46. Pour Jérémie, voir Acres de Dionysiou, no. 7 et Actes du 

Pantocrator, no. 19. Pour Gabriel, voir Actes d'Iviron, no. 102. 

10. F. Babinger, «Die grossherrliche Tugra Ein Beitrag zur Geschichte des osmanischen 

Urkundenwesens», Jahrbuch der Asiatischen Kunst 2 (1925), pp. 188-196 [= Aufsätze und Abhandlungen 

zur Geschichte Südosteuropas und der Levante II, München 1966, pp. 99-109]; P. Wittek, «Notes sur la 
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autorités provinciales utilisaient le pendje, qui était également un signe, un seing 

plutôt qu'une signature11. Lui aussi était écrit sur plusieurs niveaux. 

Il me semble que le monocondyle métropolitain subit l'influence de ces signes 

ottomans et essaya de s'adapter à la nouvelle mode indiquant l'autorité. Entendons-

nous: les métropolites n'ont pas imité l'écriture arabe, ils ont gardé leur écriture 

traditionnelle. Mais ils ont voulu se doter eux aussi —au moins certains d'entre eux 

— d'un signe donnant une impression esthétique analogue à celle du signe des 

autorités. La substance était tout à fait orthodoxe et ecclésiastique; la forme aspirait 

à exprimer les ambitions de leadership qu'avait alors l'Église, et la rapprocher du 

siècle, dominé par les Ottomans. 

Cette mode concernant le monocondyle episcopal s'accentuera avec le temps 

et l'influence ottomane se manifestera plus encore. Comme la tughra et la pendje se 

compliquent avec le temps, de même le monocondyle episcopal du 18e devient plus 

compliqué et ressemble de plus en plus aux seings des sultans et des fonctionnaires 

des autorités de l'État. 

Le problème qui se pose maintenant est d'interpréter cette nouvelle mode. Y 

a-t-il là plus que le simple désir d'imiter les puissants du jour? Plus que la tendance, 

naturelle, de se présenter comme un être "magnifique", comme le faisait le sultan et 

son entourage? Je crois que oui. Une telle interprétation est possible —et certaine

ment intéressante. 

Le 16e s. est l'époque à laquelle les peuples chrétiens dominés des Balkans 

commencent à bouger. Non seulement les Ottomans connurent alors leurs premières 

grandes défaites face aux puissances chrétiennes à Vienne et à Lépante, mais aussi 

le monde chrétien de l'Occident, jusqu'alors monolithique sous l'autorité du pape, 

connaissait pour la première fois la division. La Réforme et la Contre-réforme ne 

pouvaient qu'intéresser les chrétiens d'Orient, et plus particulièrement les 

ecclésiastiques, qui voyaient pour la première fois une possibilité de manoeuvrer face 

aux Occidentaux. Par ailleurs, les protestants et les catholiques avaient tout intérêt 

maintenant à mener une politique souple en Orient, dans l'espoir de s'attirer les 

sympathies de l'Orthodoxie. Il y a donc eu des ouvertures, qui ne sont pas passées 

inaperçues du côté grec. 

Nous n'entrerons pas dans le détail. Nous rappellerons seulement que la 

présence de Jésuites à Constantinople au 16e s., peu après la fondation de l'ordre 

en 1540, aboutit à l'apparition d'un parti pro-Romain dans le patriarcat et le synode. 

tughra ottomane», Byzantion 18 (1948), pp. 311-334 et 20 (1950), pp. 286-288; M. Sertoglu, Osmanli 

Tiirklerinde Tugra, Istanbul 1975. 

11. I. H. Uzunçar§ili, «Tugra ve penceler ile ferman ve buyuruldulara dair», Belleten 5 (1941), pp. 

101-157. 
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Le patriarche Métrophane semble même être allé si loin que le synode, défenseur de 
l'Orthodoxie traditionnelle, le déposa en 1572. Le problème du rapprochement avec 
les catholiques, qui n'était plus discuté depuis 1484 lorsque l'union de Florence avait 
été dénoncée par le patriarcat, réapparut en force vers le milieu du 16e s., pour 
survivre aux siècles suivants12. 

Dans cette deuxième moitié du 16e s. les contacts ont commencé à s'établir 
entre l'Eglise de Constantinople et les protestants, grâce à Stephan Gerlach et 
Théodore Zygomalas. Malgré certaines positions qui semblaient inacceptables aux 
orthodoxes, le patriarche Jérémie II accepta le dialogue et fit tout pour ne pas couper 
les ponts avec les antipapistes de l'Occident. Des amitiés protestantes étaient en train 
de se manifester, qui aboutiront au patriarcat de Cyrille Loukaris, dont les initiatives 
ont provoqué la réaction tant des Jésuites que des orthodoxes traditionnels du 
synode et, pour finir, des autorités ottomanes13. 

Ces offensives d'amitié ne pouvaient que déranger les évêques pour qui la 
sauvegarde de la pureté de l'Orthodoxie était leur seule mission sur terre. Aux siècles 
précédents, cela avait été assuré grâce aux Ottomans et à la séparation quasi 
complète des ecclésiastiques d'avec l'Occident. Mais dès lors tout était remis en 
question - et cela provoquait la réaction des orthodoxes conservateurs du synode, 
opposés à toute tentative de manoeuvre de la part des patriarches. 

Il me semble que dans ce contexte on peut comprendre pourquoi une nouvelle 
esthétique a pu s'établir, donnant à certaines signatures épiscopales un aspect proche 
des pendjes des fonctionnaires ottomans. Cette ressemblance montre non seulement 
que les métropolites tenaient leur autorité du sultan qui les avait nommés — ils en 
étaient donc les fonctionnaires et signifiaient ainsi leur allégeance — mais elle affirme 
aussi leur distance à l'égard des Occidentaux et de leurs amis de Constantinople. 

Je dois souligner que je parle ici d'une mode esthétique, qui n'était naturel
lement ni généralisée ni obligatoire. On ne peut même pas savoir si les raisons de 
ce changement dans la forme de la signature étaient claires dans l'esprit de chaque 
individu qui l'a accepté ou refusé. Il me semble que ce changement esthétique était 
le résultat d'une ambiance générale - et pour cette raison il aurait eu une importance 
accrue. 

12. Voir S. Runciman, The Great Church in Captivity, Cambridge 1968, p. 226 et suiv. 

13. Runciman, op.cit, p. 247 et suiv.; G. Herring, Ökumenisches Patriarchat und europäische 

Politik, Wiesbaden 1968. 
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1. Monocondyle de type 1 (signature où seulement le nom de famille ou le titre sont autographes et en 
monocondyle). Actes de Lavra III, no. 145 (février 1374). Οί δούλοι τοϋ κραταιού καί αγίου ημών 
αύθέντου καί βασιλέως Δημήτριος "Αγγελος ό Μανικαΐτης f καί Νικήτας Σωτηριώτης ό πρωτονοτάριος^ 

2. Monocondyle de type 2, long. La signature est entièrement autographe et en monocondyle. 
Actes de Docheiariou, no. 40 (1370-1371) 

t Ό μέγας σακελλάριος καί διδάσκαλος τών διδασκάλων καί άρχιδιάκονος\ 
f Ό μέγας σκευοφύλαξ καί δικαιοφύλαξ διάκονος Γεώργιος ό Περδίκης\ 
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3. Monocondyle de type 2, long mais à plusieurs niveaux. La signature est 
entièrement autographe et en monocondyle. 

Γαβριήλ Σταυρονικηπανός, dans Γρηγόριος ό Παλαμάς 15 (1931), p. 230; cf. 
Ν. Οικονομίδης, Σύμμεικτα 2 (1970), ρ. 444, no. 7 (5 Ιουλίου 1571). 
Υ Ο ταπεινός επίσκοπος Ιερισσού καί Αγίου "Ορους Λαυρέντιος^ 

4. Signatures épiscopales au bas d'un acte patriarcal d'octobre 1577. Monocondyles variés. 
Π. Γουναρίδη, Αρχείο της Ι. Μ. Ξηροποτάμου [Αθωνικά Σύμμεικτα 3], Αθήνα 1993, no. 8. 

f'O Κίτρους Ζωσιμάς f f'O Έρκουλίων ήτοι Άρδαμέρεως 'ΑκάκιοςΫ 
f'O Κομπανίας Νικόδημοςΐ f'O Πολιανης ΓεράσιμοςΫ 

f'O Κασσανδρείας Κοσμάςγ f'O 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους Vyvdnoçf 
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5. Deux signatures épiscopales au bas d'un acte patriarcal de 1580 conservé à Iviron. 
Monocondyles à plusieurs niveaux. Inédit. 

f'O Φαναριού (?) Έπιφάνιοςΐ f'O Άμασείας (?) Μελέηοςΐ 

6. Signatures en monocondyle au bas d'un acte patriarcal de février 1791 
conservé à Iviron. Monocondyles à plusieurs niveaux particulièrement 

fantaisistes, déchiffrées par Dölger. 
F. Dölger, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges, Munich 1948, no. 92. 

f'O Δέρκων (?) Άνανίας (?)f 
f'O Προύσης (?) "Ανθιμος (?)f 

f'O Λαρίσσης Μελέτιοςΐ 
f'O Σερρών (?) Ματθαίος (?)t 

f'O Ξάνθης Ναθαναήλί 
f'O Μαρώνειας ΝεόφυτοςΫ 



RÉFLEXIONS SUR LE MONOCONDYLE EPISCOPAL DU 16e S. 61 

7. Tughras du 16e siècles, d'après Sertoglu, planche 32 

Tughra du prince Mehmed, fils de 
Sahinsah fils de Bayezid II 

Tughra du sultan Süleyman 1er le 
Magnifique 

Tughra du prince Mehmed, fils de Süleyman 

Tughra du Sultan Selim II 
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8. Pendjes d'après Babinger, Die grossherrliche Tughra 

no. 35: Mahmud 'Adeni-pacha-i veli, 1463 

no. 30: Iskender Husein-pasha sandjakbeg 
d'Herzégovine, 1516 

no 34: Iskender-beg, gouverneur de la Bosnie 

no. 38: Mustafa-beg, 1490 
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1lC^ 

no. 40: Hamza-beg, 1472 
no. 44: Cheikh ul-islam Sa di Sa'd-ullah 

Tchelebi 

no. 45: Cheikh ul-islam Tchelebi 'Ala ed
din al-'Arabi Efendi 

no. 43: Cheikh ul-islam Kemalpashazade 
Ahmed Chems ed-din 

no. 47: Cheikh ul-islam 'Abd al-qadir 
Tchelebi Efendi. 
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ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1454-1500 

Ή μελέτη πού ακολουθεί αξιοποιεί ένα μέρος τοϋ υλικού πού έχει συγκε
ντρωθεί στό ερευνητικό πρόγραμμα «Θεσμοί καί Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινω
νία: 15ος-19ος αϊ.» του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών καί ειδικότερα στό «έργο» 
πού εκπονείται στό πλαίσιο του καί στόχο έχει νά μελετήσει τήν οργάνωση καί τή 
λειτουργία της γραμματείας του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν 
"Αλωση. 

Ένας από τους στόχους τοϋ έργου αύτοϋ είναι νά εντοπιστούν οΐ άνθρωποι 
πού έγραψαν τά επίσημα έγγραφα της πατριαρχικής γραμματείας, εκείνοι δηλαδή 
πού επάνδρωσαν καί εργάστηκαν στό πατριαρχείο αμέσως μετά τήν ανασύσταση του 
τό 1454. Όταν ή έρευνα αυτή ολοκληρωθεί, θά γνωρίζουμε εκείνους πού πρόσφε
ραν τίς υπηρεσίες τους ως γραφείς στό χώρο τοϋ πατριαρχείου, ενώ παράλληλα θά 
έχει εμπλουτιστεί τό corpus τών γραφέων πού έδρασαν στον χώρο της 'Ανατολής. 
Με τόν τρόπο αυτό θά αυξηθούν, πιστεύω, οΐ γνώσεις μας καί γιά τήν προσωπο
γραφία τοϋ 15ου αιώνα καί γιά τή λειτουργία της πατριαρχικής γραμματείας. 

Ή πρώτη συγκομιδή πού παρουσιάζουμε εδώ καί πού άφορα τά πρώτα πενή
ντα χρόνια μετά τήν "Αλωση είναι τέσσερα πρόσωπα, από τά όποια κανένα, όπως 
φαίνεται, δεν κατείχε τό όφφίκιο τοϋ «νοταρίου», εκείνου δηλαδή πού διεκπεραίω
νε τή γραφική εργασία της πατριαρχικής γραμματείας1- οΐ περισσότεροι ήταν υψηλοί 
αξιωματούχοι, πρόσωπα πού θέλησαν, παράλληλα με τά άλλα τους καθήκοντα, νά 
προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους γιά νά καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες τοϋ πατριαρ
χείου. 

Ι 
Τό ζήτημα τής γραμματείας τοϋ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ 

τρόπου πού ανασυγκροτήθηκε καί λειτούργησε, μετά τήν ανασύσταση του τό 1454 

1. Γιά τό αξίωμα αυτό στό πλαίσιο της βυζαντινής πατριαρχικής γραμματείας βλ. τή μελέτη τοϋ J. 
Darrouzès, Recherches sur les όφφίκια de l'Église byzantine, Παρίσι 1970, σελ. 379-385. 
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στό κράτος των 'Οθωμανών, δεν είχε ώς πρόσφατα απασχολήσει την επιστήμη2, 
καθώς από τή μια μεριά ήταν γνωστό οτι δεν έχει σωθεί στά 'Αρχεία τοϋ πατριαρ
χείου κάποια ενότητα από τόν κώδικα τοϋ 15ου αιώνα ούτε κανένα πρωτότυπο 
έγγραφο άπό τήν περίοδο αυτή3. 

'Από τήν άλλη, ό όγκος του σωζόμενου πρωτογενούς υλικού πού είχε εντο
πιστεί διάσπαρτο σε διάφορα αρχεία δεν θεωρείτο αρκετός γιά νά επιτρέψει στους 
ερευνητές κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Όμως, τά δεδομένα άρχισαν νά αλλά
ζουν καί οί γνώσεις μας γιά τό ζήτημα αυτό άρχισαν νά αυξάνουν κάπως, όταν απο
καλύφθηκε, υστέρα από πρόσφατες έρευνες, οτι κείμενα πού τά θεωρούσαμε αντί
γραφα πατριαρχικών πράξεων του β' μισού τού 15ου αϊ. είναι αυθεντικά επίσημα κεί
μενα τού πατριαρχείου καταχωρισμένα στον «ΐερόν κώδικα» της πρώτης μετά τήν 
"Αλωση περιόδου4. Τά κείμενα αυτά, εκτός άπό τό γεγονός οτι συνέβαλαν αποφα
σιστικά, λόγω τού ιδιαίτερου διπλωματικού τους χαρακτήρα, στή γνώση μας γιά τόν 
τρόπο πού ξαναλειτούργησε ή γραμματεία καί γιά τόν τρόπο πού κατέγραψε τή 
δράση του τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μας έδωσαν καί δείγματα γραφής 
των ανθρώπων πού επάνδρωσαν τή γραμματεία του. 

Άπό τήν ϊδια οπτική βοήθησαν τήν έ'ρευνα τέσσερα ακόμα κείμενα πού πιστεύ
αμε πώς ήταν άπλα ύστερα αντίγραφα πατριαρχικών αποφάσεων, ένώ πρόκειται γιά 
τά «παρασχέδια» τών πράξεων αυτών, τό πρόχειρο δηλαδή σχεδίασμα τοϋ κειμένου 
τους, όπως τό επεξεργάστηκε ό συντάκτης του πρίν τοϋ δώσει τήν τελική μορφή ε'ίτε 
γιά νά καταχωριστεί στον κώδικα εϊτε γιά νά αποτελέσει «εξερχόμενο» πατριαρχικό 
γράμμα5. Τό δείγμα γραφής λοιπόν πού σώζουν τά τέσσερα αυτά κείμενα είναι 

2. Μολονότι γιά τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο διαθέτουμε τή θαυμάσια μελέτη του J. Darrouzès, 

Le registre synodal du patriarcat byzantin au XlVe siècle, Παρίσι 1971, γιά τους αιώνες πού ακολούθη
σαν τήν "Αλωση δέν υπάρχει ειδική μελέτη- βλ. οσα αναφέρω στό βιβλίο μου 'Ανεπίσημα άπό τό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια καί μαρτυρίες τοϋ 1476, 'Αθήνα 1988, στό κεφάλαιο 
«Μαρτυρίες γιά τή λειτουργία της πατριαρχικής γραμματείας», σελ. 70-80 καί οσα στοιχεία δίνονται στό 
κεφάλαιο «Ό Ιερός κώδιξ στό β'μισό χοΰ ιε' αιώνα» της μελέτης του Δ. Γ. Άποστολόπουλου, Ό «ιερός 
κώδιξ» τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στό β' μισό τοϋ ιε' αιώνα Τά μόνα γνωστά σπαράγμα
τα, 'Αθήνα 1992, σελ. 71 κ.ε. 

3. Βλ. οσα σημειώνονται στή σχετική μελέτη μου «Archives détruites du Patriarcat de 

Constantinople XVe-XIXe s. Pièces manquantes et reconstitution», Archivum 42 (1996), σελ. 207-214, 
οπού καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία 

4. 'Ανάμεσα στά φύλλα ενός χειρογράφου πού σώζεται σήμερα στή βιβλιοθήκη της Μητροπόλεως 
Σάμου ό Δ. Άποστολόπουλος εντόπισε 16 πρωτότυπα φύλλα άπό τόν επίσημο κώδικα της πατριαρχικής 
γραμματείας μέ πράξεις πού εκδόθηκαν τήν περίοδο 1474-1498' βλ. τά πανομοιότυπα τους στή μελέτη 
του Ό «ιερός κώδιξ»..., σελ. 17-48. 

5. Τά τέσσερα αυτά κείμενα, μέ τήν ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, είναι αποτυπωμένα στό φ. 224 
του χειρογράφου Vind. hist. gr. 48 πού αποτελεί, όπως είναι γνωστό, ενότητα τού βυζαντινού «ίεροϋ 
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φυσικό νά ανήκει σε ανθρώπους πού έζησαν στό β' μισό του 15ου αϊ. καί προσέ
φεραν τίς υπηρεσίες τους στην πατριαρχική γραμματεία. 

Τά ευρήματα αυτά έδωσαν τή δυνατότητα νά προχωρήσουμε πέρα από υποθέ
σεις σέ σταθερές γνώσεις: μας επιβεβαίωσαν οτι ή πατριαρχική γραμματεία, γρήγο
ρα μετά τήν κατάκτηση καί τήν ανασύσταση του πατριαρχείου, άρχισε πάλι νά τηρεί 
κώδικα, στον οποίο κατέγραψε τίς πράξεις καί τίς συνοδικές αποφάσεις της ακολου
θώντας οσο ήταν δυνατό τή βυζαντινή παράδοση. Οΐ διαπιστώσεις αυτές επέτρεψαν 
νά δούμε άπό μιά νέα οπτική τά σωζόμενα 21 επίσημα έγγραφα του πατριαρχείου 
άπό τήν περίοδο 1454-1500 καί νά τά θεωρήσουμε οχι πλέον «ελάχιστα δείγματα» 
άλλα ζωντανές αποδείξεις μιας γραμματειακής οργάνωσης αρκετά σχολαστικής καί 
πάντως δραστήριας. Βεβαίως ή συγκομιδή σέ πρωτότυπα επίσημα έγγραφα εξακο
λουθεί νά μήν είναι εντυπωσιακή καί θά ήμασταν ευτυχέστεροι, αν σώζονταν περισ
σότερα φύλλα άπό τόν ιερό κώδικα. Νομίζω όμως οτι καί μέ τό υπάρχον υλικό 
μπορούμε νά έχουμε μιά πρώτη εΐκόνα γιά τήν επάνδρωση καί τή λειτουργία της 
γραμματείας τήν αποφασιστική περίοδο τών πρώτων πενήντα χρόνων μετά τήν 
"Αλωση. 

II 
'Αναζητώντας τήν ταυτότητα εκείνων οί όποιοι έ'γραψαν τό σωζόμενο υλικό 

πού περιγράψαμε πιό πάνω πρέπει νά ξεκινήσουμε μέ μιά διαπίστωση: στό υλικό πού 
σώζεται άπό τήν πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο δέν υπάρχουν, στά ϊδια τά κείμενα, 
κάποια ρητά στοιχεία γιά τήν ταυτότητα τών ανθρώπων πού τά συνέταξαν καί πού 
'ίσως νά είναι οί Ίδιοι πού τά έγραψαν στην τελική τους επίσημη μορφή. Ή διαπί
στωση αυτή έρχεται νά αντιπαρατεθεί σέ κάποιες πληροφορίες πού σώζονται στό 
αντίστοιχο υλικό άπό τήν βυζαντινή εποχή. Συγκεκριμένα, στίς ενότητες του «ίερού 
κωδικός» της ύστερης βυζαντινής εποχής υπάρχουν μερικές πληροφορίες γιά τους 
συντάκτες κάποιων κειμένων. Γιά παράδειγμα, σέ συνοδικά γράμματα του 
'Οκτωβρίου τού 1364, τοϋ Μαρτίου τοϋ 1365 καί του Ιουνίου τοϋ ϊδιου έτους σημει
ώνεται στην αρχή τού κειμένου Τό προοίμιον του πρωτονοτάριου του Πεπαγωμένου, 
ενώ σέ πιττάκιο τοϋ Μαρτίου του 1397 σώζεται στην αρχή ή σημείωση Του πρωτο
νοτάριου κυρ Βάλσαμων6. Αυτοί καί μερικοί ακόμα ξέφυγαν άπό τήν ανωνυμία καί 
έτσι τό όνομα καί τό πόνημα τους διασώθηκε στους επόμενους αιώνες. 

κωδικός» της πατριαρχικής γραμματείας. Γιά τό χειρόγραφο βλ. τήν ειδική μελέτη τοϋ J. Darrouzès, Le 

registre... καί γιά τό συγκεκριμένο φύλλο τή σχετική μελέτη μου 'Ανεπίσημα... 
6. Τά τέσσερα σημειώματα της βυζαντινής περιόδου σώζονται αντίστοιχα στό χφ. Vind. hist. gr. 47, 

φ. 232r, 239r-v, 241v-242v βλ. τήν έκδοση τών κειμένων στό Fr. Miklosich-Jos. Müller, Acta et 

diplomata graeca meda aevi sacra et profana [Acta Patriarchatus Constantinopolitani], τ. Ι, Βιέννη 1860, 
σελ. 450, 465, 468· 2, Βιέννη 1862, σελ. 275. Πρβλ. καί J. Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat 
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Στό σωζόμενο δμως αντίστοιχο υλικό άπό τήν μετά την "Αλωση πεντη
κονταετία οΐ συντάκτες των κειμένων παρέμειναν αφανείς. Σε κανένα άπό τά κείμε
να πού εξετάζουμε δέν σώζεται κάποια ένδειξη -σημείωμα ε'ίτε του ϊδιου τοϋ γρα
φέα εϊτε μεταγενέστερου— πού νά αναφέρει τήν ταυτότητα τοϋ δημιουργού του. Μο
ναδική εξαίρεση αποτελεί ενα σημείωμα πού σώζεται στό περιθώριο τοϋ κειμένου 
ενός συνοδικού τόμου πού υπάρχει καταχωρισμένος στον κώδικα τοϋ πατριαρχείου. 
[Ταΰ\τα τά μελίρητο [έκηε]πόνηται τω μεγάλω [ρήτο]ρι κυρ Μανουήλ, σημείωσε 
κάποιος μεταγενέστερος, υπονοώντας πώς τό κείμενο τοΰ συνοδικού τόμου έχει 
συνταχθεί άπό τόν Μανουήλ Κορίνθιο -άλλωστε καί τό κείμενο, όπως θά δούμε, 
πού καταχωρίστηκε, είναι γραμμένο μέ τό χέρι του7. 

Στην έρευνα λοιπόν πού επιχειρήσαμε δέν έμενε νά ακολουθήσουμε άλλο 
δρόμο άπό εκείνον πού περνά άπό τήν παλαιογραφία. Τό εγχείρημα δέν είναι 
εύκολο, καθώς τά δείγματα πού έχουμε γιά τους γραφείς πού έμειναν καί έδρασαν 
τόν 15ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είναι λιγοστά8. 

III 
Άπό τά πρόσωπα πού εντοπίσαμε καί θά παρουσιάσουμε πιό κάτω προτάξαμε 

τήν περίπτωση εκείνων των δύο πού γνωρίζουμε δτι κατείχαν κάποτε τό όφφίκιο τοϋ 
μεγάλου χαρτοφύλακος καί κατά τεκμήριο βρέθηκαν γιά κάποια περίοδο επικεφαλής 
τής πατριαρχικής γραμματείας9- πρόκειται γιά τόν Θεόδωρο Άγαλλιανό καί γιά τόν 
διάκονο Δημήτριο. Ό πρώτος είναι πρόσωπο γνωστό, μέ τό όποϊο έχει ασχοληθεί 
ή έρευνα καί μας έχει δώσει πολύτιμα στοιχεία γιά τήν πολυσχιδή δράση του πρίν 
καί Ιδίως μετά τήν Άλωση10. Αντίθετα, ό Δημήτριος είναι ενα πρόσωπο τοϋ οποίου 

de Constantinople, τ. 5: Les regestes de 1310 à 1376, Παρίσι 1977, αρ. 2463, 2488, 2491 καί τ. 6: Les 
regestes de 1377 à 1410, Παρίσι 1979, αρ. 3041. 

7. Γιά τό σημείωμα πού απαθανάτισε τό όνομα του Μανουήλ Κορίνθιου βλ. Άποστολόπουλος, Ό 
«Ιερός κώδιξ...», σελ. 62 καί τό πανομοιότυπο στή σελ. 38 (φ. 198ν). 

8. 'Ενώ γιά τους γραφείς του 15ου αιώνα πού κατέφυγαν καί έδρασαν στή Δύση καί στίς βενετο
κρατούμενες περιοχές υπάρχει άφθονο υλικό, εκείνο πού διαθέτουμε γιά τους γραφείς της 'Ανατολής 
είναι περιορισμένο- άρκεΤ νά διεξέλθει κανείς τους σχετικούς καταλόγους καί νά συγκρίνει τά αντίστοι
χα λήμματα (ενδεικτικά βλ. Μ. Vogel-V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 
Renaissance, Λιψία 1909- Χ. Γ. Πατρινέλης, «Έλληνες κωδικογράφοι τών χρόνων τής 'Αναγεννήσεως», 
Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου 8-9 (1958-1959), σελ. 63-124 Ν. Wilson, Medieval Creek Bookhands, 
Καίμπριτζ Μασσαχουσέτης 1973' Η. Hunger - E. Gamillscheg - D. Harlfinger, Repertorium der 
griechischen Kopisten 800-1600, τ. 1. Grossbritannien, Βιέννη 198l· τ. 2. Frankreich, Βιέννη 1989. 

9. Γιά τά καθήκοντα καί τίς αρμοδιότητες τοϋ αξιωματούχου αύτοϋ τής πατριαρχικής αυλής βλ. 
Darrouzès, Recherches sur les όφφίκια.., σελ. 19-28. 

10. Τή σημαντική αυτή προσωπικότητα μελέτησε ό Χ. Γ. Πατρινέλης στο βιβλίο του Ό Θεόδωρος 
'Αγαλλιανός ταυπζόμενος προς τόν Θεοφάνην Μηδείας καί οι ανέκδοτοι λόγοι του, 'Αθήνα 1966' γιά 
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γνωρίζαμε μόνο τό όνομα καί τό οτι μιά συγκεκριμένη ιστορική στιγμή κατείχε τό 
όφφίκιο του μεγάλου χαρτοφύλακος. Ή πληροφορία προέρχεται από ενα έγγραφο 
πού έφερε τρεις υπογραφές οφφικιαλίων του πατριαρχείου' ή μία άνηκε στον 
Δημήτριο, πού σημείωσε μαζί μέ τό όνομα καί τό αξίωμα του. Πέραν αυτού του στοι
χείου, τή γραφή τού Δημητρίου καθώς καί τή δράση του δέν τίς γνωρίζαμε, άφοϋ 
τήν παρουσία του δέν τήν μαρτυρούν άλλες πηγές. Σήμερα, μέ βάση τά παλαιογρα
φικά χαρακτηριστικά της γραφής του, εντοπίσαμε οτι ό άνθρωπος πού υπέγραψε στό 
έγγραφο εκείνο ως μέγας χαρτοφύλαξ ήταν ό Ίδιος μέ αυτόν πού έ'γραψε καί τό κεί
μενο τού εγγράφου. Αναδείχθηκε έτσι ένας πολύτιμος συνεργάτης της πατριαρ
χικής γραμματείας, από τό χέρι τού οποίου έ'χουν γραφεί οκτώ κείμενα, περίπου τό 
38% τών σωζόμενων πρωτότυπων επίσημων κειμένων τής πρώτης περιόδου. 

Θεόδωρος ^Αγαλλιανός. Τό αρχαιότερο επίσημο πατριαρχικό έγγραφο στό 
όποιο αναγνωρίσαμε τήν ταυτότητα τού γραφέα του είναι τού 1467. Πρόκειται γιά 
μιά συνοδική πράξη πού άφορα τόν νεοεκλεγέντα μητροπολίτη Παλαιών Πατρών 
Κύριλλο καί πού σήμερα απόκειται στό αρχείο τής μονής Βατοπεδίου. Τό χέρι πού 
έγραψε τό επίσημο αυτό έγγραφο είναι τού Θεόδωρου Άγαλλιανού. 

Ή γραφή του μας είναι γνωστή11- πρόκειται γιά ενα χέρι έμπειρο πού γράφει 
δμως κάπως άτεχνα, μέ γράμματα όρθια, στρογγυλά καί αραιά, χρησιμοποιώντας 
λίγα συμπλέγματα καί συντομογραφίες. Τά παλαιογραφικά χαρακτηριστικά του είναι 
τό βήτα καί τό θήτα, τό κάππα, τό ξί στραμμένο δεξιά, τό φί12. 

β > Χ ί Φ 

Όπως είναι γνωστό, ό Θεόδωρος Άγαλλιανός είχε διατελέσει πρίν άπό τήν 
"Αλωση ίερομνήμων στό πατριαρχείο- γνώριζε επομένως καλά τή λειτουργία τής 
πατριαρχικής γραμματείας13. "Οταν ό Γεννάδιος Σχολάριος, μετά τήν ανασύσταση 
τού πατριαρχείου τό 1454, ανέλαβε τήν ευθύνη τής διοίκησης τής εκκλησίας, ανέθε
σε τά καθήκοντα τού μεγάλου χαρτοφύλακος στον Άγαλλιανό, έμπιστο συνεργά-

τήν πρό της 'Αλώσεως δράση του, σελ. 34-38. Γιά τή θέση τοϋ Άγαλλιανού στό νεοσύστατο πατριαρ
χείο βλ. καί Άποστολόπουλος, Ό «'ιερός κώδιξ... », σελ. 73 κ.ε. 

11. Βλ. Vogel-Gardthausen, δ.π., σελ. 2· Πατρινέλης «Έλληνες κωδικό γράφοι...», σελ. 67. 
Πανομοιότυπα από αυτόγραφα του Άγαλλιανού βλ. Πατρινέλης, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός..: συγκε
ντρωμένες πληροφορίες γιά τή βιβλιογραφία καί τά χειρόγραφα στά όποια έχει εντοπιστεί ή γραφή του 
βλ. Repertorium der griechischen Kopisten..., τ. 1. Α, άρ. 126. 'Εδώ βλ. τόν πίνακα 1. 

12. Βλ. καί οσα παραθέτει ό Hunger στό Repertorium der griechischen Kopisten..., τ. 1. Β, άρ. 126. 
13. Γιά τό αξίωμα αυτό βλ. τή μελέτη τού Darrouzès, Recherches sur les όφφίκια.., σελ. 368-373. 
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τη του πού ασφαλώς βοήθησε πολύ, στά πρώτα δύσκολα χρόνια, καί στην αναδιορ
γάνωση της πατριαρχικής γραμματείας. 

Ό Άγαλλιανός απομακρύνθηκε άπό τό άξίωμά του τό 1463 άπό τόν Ίωάσαφ 
Κόκκα καί τρία χρόνια αργότερα, τό 1466, καθαιρέθηκε, όταν στον πατριαρχικό 
θρόνο ήταν ό Μάρκος Ξυλοκαράβης. Όμως, στίς 15 Ιανουαρίου τοϋ 1467 ό Διονύ
σιος Α' αίρει τήν καθαίρεση πού είχε επιβάλει στον Άγαλλιανό ό προκάτοχος του 
καί τόν αποκαθιστά, απονέμοντας του τό ανώτερο όφφίκιο στην ιεραρχία τοϋ 
πατριαρχείου, εκείνο τοϋ μεγάλου οικονόμου14. 

Τό έγγραφο πού είναι γραμμένο με τό χέρι τοϋ Άγαλλιανοϋ αναγράφει τή 
χρονολογία «Ιανουάριος 1467»· επομένως φαίνεται πώς αμέσως μετά τήν αποκατά
σταση του -ίσως καί νωρίτερα μπορούμε νά υποθέσουμε, άφοϋ ό ευνοϊκά προς 
αυτόν διακείμενος πατριάρχης είχε αναλάβει τόν πατριαρχικό θρόνο ήδη τό φθινό
πωρο τοϋ 1466— άρχισε νά προσφέρει καί πάλι τίς υπηρεσίες του στό πατριαρχείο 
καί προφανώς καί στην πατριαρχική γραμματεία. Στό πλαίσιο αυτών τών υπηρεσιών 
φαίνεται πώς έγραψε καί τή συνοδική πράξη τοϋ Ιανουαρίου τοϋ 1467 γιά τόν 
μητροπολίτη Παλαιών Πατρών. 

Όταν σκεφθούμε πώς ό Άγαλλιανός, κατέχοντας τό όφφίκιο τοϋ μεγάλου 
οικονόμου, έγραφε μέ τό χέρι του επίσημα πατριαρχικά κείμενα, εύκολα φανταζό
μαστε τή δραστηριότητα πού θά είχε όταν κατείχε τό αξίωμα τοϋ μεγάλου χαρτοφύ-
λακος καί, κατ' επέκταση, είναι δυνατό νά αποτιμήσουμε τόν αριθμό τών τεκμηρίων 
πού λανθάνουν σήμερα. 

Δημήτριος, μέγας χαρτοφύλαξ. Τό έγγραφο πού μας αποκάλυψε τόν γραφικό 
χαρακτήρα τοϋ Δημητρίου σώζεται στό αρχείο της μονής 'Ιβήρων. Πρόκειται γιά ενα 
έγγραφο μέ τό όποϊο διευθετούνται κάποια προβλήματα πού είχαν ανακύψει ανάμε
σα στίς μονές Ιβήρων καί Χιλανταρίου γιά τήν κυριαρχία τους επί της τοποθεσίας 
Κομίτισσας. Στό έγγραφο σημειώνεται ό μήνας καί ή ίνδικτιώνα, οχι όμως καί τό 
έτος έκδοσης του, γιά τό όποϊο έχουν προταθεί δύο χρονολογίες: τό 1488 καί τό 

14. Γνωρίζουμε τήν πράξη μέ τήν οποία αθωώνεται ό Άγαλλιανός, αίρεται ή καθαίρεση του καί 
επιβάλλεται ποινή καθαιρέσεως στους όφφικιαλίους πού τόν διέβαλαν καί πού εξαιτίας τους είχε καθαι
ρεθεί. Τό κείμενο της πράξης δημοσιεύτηκε δύο φορές, άπό τόν Άθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, «Μάρκος 
Ξυλοκαράβης, πατριάρχης οικουμενικός καί είτα πρόεδρος Άχριδών», Vizantijskij Vremennik 10 (1903), 
σελ. 413-415 καί L. Petit, «Déposition du patriarche Marc Xylocaravi», Revue de l'Orient Chrétien 8 

(1903), σελ. 147-149. Στην πράξη δέν αναφέρεται τό όνομα τοϋ Άγαλλιανοϋ· γιά τήν ταύτιση τοϋ προ
σώπου βλ. δσα σημειώνει ό Πατρινέλης, Ό Θεόδοορος Άναλλιανός..., σελ. 40 καί σχετικά μέ τίς διώ
ξεις πού υπέστη καί τους απολογητικούς λόγους πού συνέταξε, passim. 
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150315. Φέρει τήν επιγραφή: συνοδικόν των σταυροφόρων16. Οί υπογραφές πού 
τέθηκαν ιδιοχείρως καί σώζονται κάτω άπό τό κείμενο είναι: ό μέγ(ας) οικονόμος 
της Μεγάλης Έκκλησί(ας) ΐερεϋς Γεώρ(γ)ιος, ό μέγας σκευοφύλαξ της Μεγάλ(ης) 
Έκκλησί(ας) Μιχαήλ ιερεύς, Δημήτρι(ος) διάκονος ό χαρτοφύλαξ τ(ής) Μεγάλης 
Έκκλη(σίας)17. Ή ομοιότητα πού παρατηρείται ανάμεσα στη γραφή τοϋ κειμένου καί 
στην υπογραφή —αξιοσημείωτη είναι ή σύγκριση των λέξεων «μεγάλης εκκλησίας» 
στην υπογραφή καί στην τελευταία σειρά της πρώτης σελίδας τοϋ κειμένου— σέ συν
δυασμό μάλιστα μέ τό αξίωμα πού έφερε ό υπογράφων, θεωρώ πώς επιτρέπουν νά 
ταυτίσουμε τόν γραφέα μέ τόν Δημήτριο, εκείνον δηλαδή από τους υπογραφόμε
νους πού έφερε τό αξίωμα του μεγάλου χαρτοφύλακος18. 

Μέ κριτήριο πλέον τό γραφικό του χαρακτήρα εντοπίστηκε ένας αρκετά μεγά
λος αριθμός πρωτότυπων κειμένων πού είναι γραμμένα μέ τό χέρι του Δημητρίου. 
Πρόκειται γιά οκτώ κείμενα, άπό τά όποια τό αρχαιότερο είναι ενα πατριαρχικό 
γράμμα του Μαξίμου Γ' του έτους 1477 πού σώζεται στή μονή Διονυσίου τοϋ 
"Αθω19. Είναι ενα γράμμα μέ τό όποιο ό πατριάρχης Μάξιμος Γ' λύει τόν αφορισμό 
πού είχε εκφωνήσει εναντίον τοϋ άρχοντα Μανουήλ τοϋ Άμπέρτου ό πρώην 
πατριάρχης Διονύσιος Α'. 

Τόν βρίσκουμε ξανά νά καταγράφει στον ίερό κώδικα τοϋ πατριαρχείου πρά
ξεις τοϋ 1484 καί τοϋ 148820. Ή πρώτη αποτελεί ενα συνοδικό ψήφισμα μέ τό όποιο 
επιβεβαιώνεται ή καταδίκη της σιμωνίας πού είχε αποφασιστεί επί Μαξίμου Γ'. Ή 
δεύτερη είναι ή συνοδική πράξη μέ τήν οποία αποκαθίσταται στον οικουμενικό 
θρόνο ό Διονύσιος Α'. 

Εντοπίζουμε ακόμα τέσσερα λυτά έγγραφα πού είναι γραμμένα μέ τό χέρι του. 
Τό πρώτο εκδόθηκε άπό τόν πατριάρχη Συμεών Α' τόν 'Απρίλιο τοϋ 1486 καί έπικύ-

15. Τό έτος 1503 τό εϊχε προτείνει ό Μ. Γεδεών εκδίδοντας τό έγγραφο {Πατριαρχικοί 'Εφημερίδες. 
Ειδήσεις εκ της ημετέρας εκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1912, 'Αθήνα 1936-1938, σελ. 14-18 (πανο
μοιότυπο: σελ. 19), άποψη πού ακολούθησαν καί οί νεότεροι έκδοτες του (βλ. Actes d'Iviron, τ. 4, Παρίσι 
1995 [Archives de l'Athos XIX], σελ. 184-188· πανομοιότυπο: PI. XLI). Ό Άποστολόπουλος ( Ό «ιερός 
κώδιξ...», σελ. 62 σημ. 3) καί ό Κρ. Χρυσοχοΐδης ('Αρχείο Ί . Μ. 'Ιβήρων. 'Επιτομές μεταβυζαντινών 
εγγράφων, υπό έκδοση) προτείνουν τό 1488. 

16. Σταυροφόροι ονομάζονταν οί όφφικιάλιοι της α' πεντάδας πού είχαν τό δικαίωμα νά φέρουν 
στό κάλυμα της κεφαλής σταυρό (Ducange, Glossarium, 1436-1437· βλ. ακόμα Darrouzès, Recherches sur 

les οφφίκια.., σελ. 126, σημ. 5). 
17. Γιά τίς εκδόσεις τοϋ εγγράφου βλ. οσα αναφέρω στή σημ. 15. 
18. Βλ. τόν πίνακα 2. 
19. Έχει δημοσιευθεί από τόν Ν. Οίκονομίδη, Actes de Dionysiou, Παρίσι 1968 [Archives de 

l'Athos IV], σελ. 167 κ.ε. (πανομοιότυπο: PI. XXXVII]. 
20. Τίς δύο αυτές πράξεις, πού σώζονται στά φύλλα του ίεροϋ κώδικα πού εντοπίστηκαν πρόσφα

τα (βλ. σημ. 4) έχει εκδώσει ό Άποστολόπουλος, Ό «Ιερός κώδιξ...», σελ. 135-139 (πανομοιότυπο: σελ. 
33-34) καί σελ. 141-150 αντίστοιχα (πανομοιότυπο: σελ. 35-36). 
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ρωνε τήν υπαγωγή ενός μονυδρίου στή μονή Βατοπεδίου- σώζεται στό αρχείο της 
μονής καί είναι ανέκδοτο21. Τό δεύτερο εκδόθηκε άπό τόν ϊδιο πατριάρχη τόν 
Ιούλιο της ϊδιας χρονιάς- επικύρωνε τήν κυριαρχία της μονής Ιβήρων στην τοπο
θεσία Κομίτισσα καί σώζεται στό αρχείο της μονής22. Τό έτος 1489/1490 ό πατριάρ
χης Διονύσιος Α' καί ή σύνοδος εξέδωσαν συνοδικές πράξεις με τίς όποιες εφοδία
σαν τους δύο νεοεκλεγέντες μητροπολίτες, τόν Λαρίσης Βησσαρίωνα καί τόν 
Βερροίας Μεθόδιο. Καί αυτά τά δύο επίσημα έγγραφα είναι γραμμένα από τόν 
Δημήτριο· τό πρώτο σώζεται σήμερα στην Ιστορική καί Εθνολογική 'Εταιρεία23, 
ένώ τό δεύτερο στό αρχείο της μονής Βατοπεδίου24. 

Ή γραφή του Δημητρίου είναι στρογγυλόσχημη, πυκνή, γρήγορη αλλά επιμε
λημένη, μέ τάση καλλιγραφική. Τό ύφος τού γραφέα είναι προσωπικό. Έμπειρος καί 
σίγουρος, χρησιμοποιεί συμπλέγματα καί συντομογραφίες —ιδιαίτερα συχνή είναι ή 
σύντμηση της κατάληξης ων—, συνηθίζει νά γράφει τίς καταλήξεις των λέξεων πάνω 
άπό τά τελευταία γράμματα όταν σπάνια συντομογραφεί τόν συμπλεκτικό σύνδεσμο 
καί, τό κάνει μέ έ'ναν Ιδιαίτερο τρόπο. Χαρακτηριστικά του: τό μεγάλο κομψό κάππα 
πού κυριαρχεί μέσα στό κείμενο- τό νί στό αριστερό περιθώριο, μεγάλο, μέ τήν 
κεραία νά ξεφεύγει άπό τό κατακόρυφο όριο, τό λάμδα όταν συμπλέκεται μέ τό 
εψιλον καί τό ήτα 

/too. \ (ελ) ^ (ηλ) 

Ή αναφορά τού αξιώματος του μεγάλου χαρτοφύλακος πλάι στό όνομα τοϋ 
Δημητρίου στό έγγραφο πού φέρει τήν επιγραφή συνοδικόν των σταυροφόρων, 
αποτελεί τή μοναδική πληροφορία πού διαθέτουμε γιά τόν πολυγράφο αυτόν υψηλό 
αξιωματούχο του πατριαρχείου. Δέν γνωρίζουμε πότε ανέλαβε τό ανώτερο αξίωμα 
τοϋ μεγάλου χαρτοφύλακος ούτε σώζονται άλλα στοιχεία γιά τήν προσωπικότητα 

21. Τό έγγραφο (τό αναφέρει ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης. «'Ιστορικά μνημεία του "Αθω», 
'Ελληνικά 3 [1930], σελ 46), τό μελέτησα άπό φωτογραφία πού μοϋ παραχώρησε, μέ τή γνωστή γεν
ναιοδωρία του, ό Paul Lemerle. 

22. Τό έγγραφο εκδόθηκε πρόσφατα στό Actes d'lviron, 4 ..., σελ. 169-173 (πανομοιότυπο: PI. 
XXXVII). Γιά τήν υπόθεση στην οποία αναφέρεται τό έγγραφο βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «Τό "Αγιον 
Όρος στά σωζόμενα πατριαρχικά έγγραφα της πρώτης μετά τήν "Αλωση περιόδου (1454-1500)», Ό 
"Αθως στους 14ο-16ο αιώνες ['Αθωνικά Σύμμεικτα 4], 'Αθήνα 1997, σελ. 89 κ.ε. 

23. Τό κείμενο της πράξης έχει εκδώσει ό Ίω. Σακελλίων, «Σιγίλλιον πατριαρχικόν», Δελτίον της 
Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της 'Ελλάδος 2 (1885), σελ. 18-20 καί ό J. Oudot, Patriarchatus 
Constantinopolitani acta selecta, 2, Ρώμη 1967, σελ. 12-14. 

24. Τό κείμενο της πράξης έχει δημοσιεύσει ό Oudot, δ.π., σελ 16-20 από τό χφ. Vat. gr. 2416, 
οπού σώζεται αντίγραφο της πράξεως άπό τόν Σταυράκη Άριστάρχη. 
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του. Όμως, παρακολουθώντας τά έγγραφα πού είναι γραμμένα άπό τόν ϊδιο, διαπι
στώνουμε πώς ή δράση του στην πατριαρχική γραμματεία εκτείνεται σέ μιά μεγάλη 
χρονική περίοδο, άπό τό 1477 ως τό 1490 τουλάχιστον, κατά τήν οποία τέσσερις 
διαφορετικοί πατριάρχες πέρασαν άπό τό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. 

Μανουήλ Χριστώνυμος-Μάξιμος Γ'. Τό 1480 ό πατριάρχης Μάξιμος Γ' απηύ
θυνε στον Δόγη της Βενετίας Μοτσενίγο ενα πατριαρχικό γράμμα με μορφή πιττα-
κίου, μέ τό οποίο αναφερόταν στά δικαιώματα του πατριαρχείου στίς βενετοκρατού
μενες περιοχές. Τό γράμμα αυτό σώζεται στην πρωτότυπη μορφή του στή Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη καί γραφέας του πιστεύω πώς είναι ό ϊδιος ό πατριάρχης Μάξιμος. 

Τό ϊδιο χέρι πού έχει γράψει τό γράμμα προς τόν Δόγη της Βενετίας τό συνα
ντούμε καί σέ ενα κείμενο του 1476. Γιά τό τελευταίο αυτό είχα υποστηρίξει τήν 
άποψη πώς πρέπει νά γράφτηκε άπό τό χέρι του Μανουήλ Χριστώνυμου, πρίν ανέβει 
στον πατριαρχικό θρόνο τήν άνοιξη του 1476 καί πάρει τό όνομα Μάξιμος25. 
Πρόκειται γιά τό πρόχειρο σχεδίασμα μιας πατριαρχικής αποφάσεως, πού σήμερα 
βρίσκεται ενσωματωμένο στό χειρόγραφο Vina. hist. gr. 48, ως φύλλο 224. 

ΟΙ συνθήκες υπό τίς όποιες γράφτηκαν τά δύο αυτά κείμενα ενισχύουν τήν 
υπόθεση οτι καί τά δύο γράφτηκαν άπό τό ϊδιο πρόσωπο. 

Εξηγούμαι. Ό γραφέας του παρασχεδίου επεξεργάστηκε, στίς αρχές του 1476, 
τό κείμενο μιας αποφάσεως πού είχε λάβει ή σύνοδος καί αφορούσε τήν τύχη μιας 
πατριαρχικής εξαρχίας. Ήταν περίοδος μεσοπατριαρχίας: ό πατριάρχης Ραφαήλ είχε 
έκδιωχθεϊ άπό τόν πατριαρχικό θρόνο καί δεν είχε ακόμα αναδειχθεί ό διάδοχος 
του. "Ολα όμως έ'δειχναν πώς είχε έρθει ή ώρα του μεγάλου έκκλησιάρχη τού 
πατριαρχείου, του Μανουήλ Χριστώνυμου —ό όποιος, ενα μήνα αργότερα, θά 
εκλεγεί πατριάρχης. Είναι εύλογο νά υποθέσουμε πώς ό υποψήφιος γιά τόν 
πατριαρχικό θρόνο λόγιος όφφικιάλιος παρείχε τίς υπηρεσίες του στην πατριαρχική 
γραμματεία καί ασφαλώς ενδιαφέρθηκε νά διατυπώσει ό ϊδιος τό κείμενο μιας 
απόφασης, ή οποία σέ λίγο θά τόν αφορούσε προσωπικά, καθώς μέ αυτήν ρυθμι
ζόταν ή τύχη μιας πατριαρχικής εξαρχίας πού σύντομα θά περιερχόταν στή δικαιο
δοσία του. 

Ό σ ο γιά τό κείμενο τοϋ 1480, τό πατριαρχικό δηλαδή γράμμα πού απηύθυνε 
ό Μάξιμος στή βενετική αρχή, πιστεύω πώς ήταν φυσικό νά θελήσει ό 'ίδιος ό λόγιος 
πατριάρχης νά επιμεληθεί οχι μόνο τή σύνταξη άλλα καί τή γραφή του, καθώς δέν 
ήταν ενα έγγραφο ρουτίνας αλλά ενα επίσημο κείμενο πού απευθυνόταν σέ 
σημαίνον πρόσωπο καί αναφερόταν σέ σημαντική γιά τό πατριαρχείο υπόθεση. 

Καί στά δύο κείμενα ή γραφή έχει δυναμισμό, τά γράμματα όρθια, άνισοϋψή 
καί αραιά υπάρχουν λίγα συμπλέγματα άλλα πολλές συντμήσεις τών καταλήξεων 

25. 'Ανεπίσημα.., σελ. 76-77. Βλ. στους πίνακες 3α και 3β πανομοιότυπα από τά δύο κείμενα 
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στό γιώτα καί τό ΰψιλον υπάρχει διπλή στιγμή, ένώ μεγάλοι τόνοι, οξείες καί περι
σπωμένες, στολίζουν τά φωνήεντα του κειμένου. Χαρακτηριστικά γράμματα: τό 
δέλτα, μέ έντονη κλίση προς τά δεξιά- τό π;'καί τό ταυ, ή συμπλοκή των γραμμάτων 
εψιλον -ρο -ωμέγα. 

/ ir Τ 1 fr 
Ό Μανουήλ Χριστώνυμος ήταν μιά Ισχυρή προσωπικότητα, πού κινήθηκε στό 

χώρο του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ηδη από τά πρώτα χρόνια της 
αναδιοργάνωσης του. Κατά τήν μαρτυρία του Θεόδωρου Άγαλλιανοϋ, ό Μανουήλ 
Χριστώνυμος εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη στό διάστημα 1456-
1462, επί της πατριαρχίας τοϋ Ισιδώρου, ακολουθώντας τόν άρχοντα Δημήτριο 
Άπόκαυκο, ό όποϊος και τόν επέβαλε στην πατριαρχική αυλή ως μεγάλο εκκλη
σιάρχη26. Παλιός μαθητής τοϋ Θεόδωρου Άγαλλιανοϋ, συγκρούστηκε μαζί του καί 
ή διαμάχη αυτή διάρκεσε γιά μία σχεδόν εικοσαετία, στην πραγματικότητα ως τό 
θάνατο τοϋ Άγαλλιανοϋ. Τό όφφίκιο τοϋ μεγάλου εκκλησιάρχη τό έχασε όταν 
καθαιρέθηκε τό 1467. Λίγο αργότερα δμως αποκαταστάθηκε στό άξίωμά του, τό 
όποιο διατήρησε ως τήν άνοιξη τοϋ 1476, οπότε έγινε πατριάρχης27. Διοίκησε τήν 
εκκλησία επί έ'ξι χρόνια, χρόνια κατά τά όποϊα ... rà της εκκλησίας άπαντα εϊρηνικώς 
διέκειντο, σύμφωνα μέ τά χρονικά28. Ά ν γιά τή δράση του πρίν γίνει πατριάρχης 
διατυπώθηκαν επιφυλάξεις, κανείς δεν αμφισβήτησε τήν λογιοσύνη του καί ό 
συντάκτης της Εκθέσεως Χρονικής δέν δίστασε νά γράψει: ... υπήρχε yap λογιό
τατος καί ηδύς έν τω λέγειν, έχων πλάτος γλώσσης ώς ουδείς των τότε ευρισκομέ
νων φιλοσόφων29. Τεκμήρια άλλωστε της λογιοσύνης του αποτελούν καί τά δύο 
κείμενα τά όποϊα πιστεύω πώς συνέταξε καί έγραψε μέ τό χέρι του. 

Μανουήλ Κορίνθιος. Ένας ακόμα γραφέας επίσημων κειμένων πού εντοπίζε
ται νά δρα στό χώρο τοϋ πατριαρχείου τήν πρώτη πεντηκονταετία μετά τήν Άλωση 
είναι ό Μανουήλ Κορίνθιος30. Τό αρχαιότερο επίσημο κείμενο πού εντοπίσαμε 

26. Βλ. Πατρινέλης, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός..., σελ. 81-82. 
27. Βλ. Πατρινέλης, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός..., ιδίως σελ. 78-85. 
28. Βλ. γιά παράδειγμα, Έκθεσις Χρονική, εκδ. Σπ. Λάμπρος, Λονδίνο 1902, σελ. 35' πρβλ. καί 

Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλεως 'Ιστορία, εκδ. Im. Bekkeri, Βόννη 1849, σελ. 115 κ.έ. 
29. Έκθεσις Χρονική, σχό ϊδιο. Σύμφωνα μέ τήν εκτίμηση του Μ. Γεδεών («Μάξιμος ό Λόγιος», 

Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 20 [1900], σελ. 12): «Πιθανώς ερευναι μέλλουσαι άποδείξουσι τόν Μάξιμον 
ύπέρτερον τοϋ Γενναδίου Σχολαρίου». 

30. Γιά τό αν τό «Κορίνθιος» ήταν εθνικό η οικογενειακό επώνυμο βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, 
«'Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης καί Μονεμβασίας γύρω στά 1500», Πελοποννησιακά 3-4 (1958-1959), 
σελ. 118, σημ. 2. 
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γραμμένο από τό χέρι του είναι μιά καταχώριση στον ίερό κώδικα τοϋ πατριαρχεί
ου. Πρόκειται γιά τό κείμενο ενός συνοδικού τόμου πού εκδόθηκε τόν Ιούνιο τοΰ 
1497 κατά της σιμωνίας από τόν πατριάρχη Νήφωνα Β'31. Τόν Μανουήλ Κορίνθιο 
τόν βρίσκουμε ξανά δύο χρόνια αργότερα, τόν Μάϊο του 1499, νά γράφει ενα 
πατριαρχικό έπιβεβαιωτήριο γράμμα με τό όποιο ό 'Ιωακείμ Α' επικύρωνε τά όρια 
των μονών Βατοπεδίου καί Χιλανταρίου. Τό έγγραφο σώζεται σήμερα στό αρχείο 
της μονής Βατοπεδίου καί είναι ανέκδοτο32. 

Ή γραφή του μας είναι γνωστή από αυτόγραφα χειρόγραφα του: πρόκειται γιά 
τά χφ. 'Ιβήρων 512 καί Διονυσίου 22133. Γράφει πυκνά, γρήγορα, μέ μικρά γράμμα
τα, κομψά, μέ ελαφρά κλίση δεξιά χρησιμοποιεί λίγες συντμήσεις καί συμπλέγμα
τα χαρακτηριστικά γράμματα τό βήτα, τό ζήτα, τό σίγμα καί ταυ, τό σύμπλεγμα 
εψιλον -πι 

ξ ξ C Ύ % 
Ό Μανουήλ Κορίνθιος δέν εντοπίζεται γιά πρώτη φορά στό περιβάλλον τοϋ 

πατριαρχείου τό 1497' ή παρουσία του στό χώρο της μεγάλης εκκλησίας πρέπει νά 
χρονολογηθεί δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια νωρίτερα, άφοϋ τό 1482 εκφώνησε 
τόν επικήδειο λόγο στον πατριάρχη Μάξιμο Γ'. Κατέλαβε διάφορα εκκλησιαστικά 
αξιώματα: λογοθέτης καί ρήτωρ ήδη τό 1489, μαρτυρεϊται άπό τό 1504 ως μέγας 
ρήτωρ, όφφίκιο πού διατήρησε ως τό θάνατο του τό 1530/134. 

Δέν γνωρίζουμε σαφώς ποιο αξίωμα κατείχε ό Μανουήλ τό 1497, πού τόν 
εντοπίζουμε νά καταχωρίζει στον ίερό κώδικα τό κείμενο κατά της σιμωνίας. Νομίζω 
πάντως πώς ή συμμετοχή του στά έργα της πατριαρχικής γραμματείας σχετίζεται καί 

31. Βλ. τήν πρόσφατη έκδοση τοϋ κειμένου, Άποστολόπουλος, Ό «Ιερός κώδιξ...», σελ 151-162 
(πανομοιότυπο: σελ 37-46)· τά σχετικά μέ τήν ταυτότητα τοϋ γραφέα βλ στή σελ. 61-62. Έδώ βλ. τόν 
πίνακα 4. 

32. Τό έγγραφο αναφέρει ό Εύστρατιάδης, «'Ιστορικά μνημεία..», σελ. 46, όπου καί δημοσιεύει τίς 
υπογραφές των συνοδικών (πρβλ. τή σημ. 21). 

33. Βλ. L. Vranoussis, «Les "Conseils" attribués au Prince Neagoe (1512-1521) et le manuscrit 

autographe de leur auteur grec», Actes du île Congrès Internationa des Études du Sud-Est Européen, 4, 

'Αθήνα 1978, σελ. 377-383, οπού καί πανομοιότυπα άπό τά δύο χειρόγραφα καθώς καί άπό ενα 
αυτόγραφο κτητορικό σημείωμα τοϋ Μανουήλ Κορινθίου πού υπάρχει στό χφ. Βατοπεδίου 255. 

34. Βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Οί Μεγάλοι Ρήτορες Μανουήλ Κορίνθιος, Αντώνιος Μανουήλ 
Γαλησιώτης καί ό χρόνος της άκμης των», Δελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας της 
'Ελλάδος 16 (1962), σελ. 17-25' βλ. καί Δ. Ζ. Σοφιανός, «Ό νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ό 
Άδριανουπολίτης (t ca 1490, Άδριανούπολη)», Θεολογία 54 (1983), σελ. 791 κ.ε., οπού καί ή νεότε
ρη βιβλιογραφία καί Άποστολόπουλος, Ό «ιερός κώδιξ...», σελ. 61. 
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μέ τή λογιοσύνη του35. Καθώς Λοιπόν ή σύνταξη ενός κειμένου πού καταδίκαζε τή 
σιμωνία καί ρύθμιζε οικονομικά ζητήματα της εκκλησίας απαιτούσε γνώσεις καί 
εμπειρία, αρετές πού διέθετε ό Μανουήλ, φαίνεται πώς τού ανατέθηκε νά συντάξει 
τό σημαντικό εκείνο κείμενο, τό όποιο ό ϊδιος τό καταχώρισε μετά στον ΐερό κώδι
κα. Αυτό άλλωστε υποδήλωνε καί τό σημείωμα πού κάποιος μεταγενέστερος χρή
στης τού κώδικα, αναγνωρίζοντας τό χέρι τού Μανουήλ, σημείωσε στό περιθώριο36. 

Συνοψίζοντας οσα ή ως τώρα έρευνα έφερε στό φως, μπορούμε νά καταλή
ξουμε στίς ακόλουθες διαπιστώσεις. 

α) Μετά τήν ανασύσταση τού 1454, στό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
οργανώθηκε σύντομα μιά γραμματεία. Ή τήρηση κωδικός στον όποιο καταγράφο
νταν οί πράξεις, τό είδος καί ή ποικιλία των έγγραφων πού εκδίδονταν καθώς καί ή 
ορολογία πού χρησιμοποιήθηκε δείχνουν καθαρά τή βούληση νά τηρηθεί ή βυζα
ντινή παράδοση καί να αξιοποιηθεί ή συσσωρευμένη πείρα τού παρελθόντος. 

Τά ε'ίδη των πράξεων πού εντοπίσαμε —καί αναφέρομαι μόνο σέ εκείνες πού 
γράφτηκαν άπό γραφείς πού αναγνωρίστηκε ή ταυτότητα τους37— τό αποδεικνύουν. 
Θυμίζω πώς εντοπίσαμε τρεις συνοδικές πράξεις μέ τίς όποιες εφοδιάστηκαν νεοε
κλεγμένοι αρχιερείς, τρία πατριαρχικά γράμματα επικυρωτικά παλαιότερων αποφάσε
ων, ενα πατριαρχικό πιττάκιο, δύο συνοδικά ψηφίσματα καί ενα συνοδικό γράμμα, 
έναν συνοδικό τόμο καί μία άρση αφορισμού. Ποικιλία πλούσια, πού δείχνει μιά 
καλά οργανωμένη γραμματεία. 

β) Ή κατανομή των αρμοδιοτήτων στην πατριαρχική γραμματεία, τά πρώτα του
λάχιστον πενήντα χρόνια μετά τήν ανασύσταση του 1454, δέν φαίνεται νά ήταν 
αυστηρή. Δέν μπορέσαμε νά εντοπίσουμε πρόσωπα μέ αποκλειστική απασχόληση 
στή γραμματεία καί μέ διακεκριμένες αρμοδιότητες. Μέ άλλα λόγια, δέν διαπιστώ
σαμε οτι άλλος όφφικιάλιος συνέτασσε τά κείμενα καί άλλος είχε τό καθήκον νά 
καθαρογράφει τίς τελικές πράξεις. Φαίνεται πώς οί ϊδιοι άνθρωποι πού συνέτασσαν 
τό κείμενο των εγγράφων έγραφαν καί τήν τελική μορφή τους· ήταν, σέ όλες τίς 
περιπτώσεις, ανώτεροι αξιωματούχοι. Ό Θεόδωρος 'Αγαλλιανός ήταν μέγας οικο
νόμος, ό Δημήτριος μέγας χαρτοφύλαξ, ό Μανουήλ Κορίνθιος ήταν καί αυτός άξιω-

35. Για τή θέση τοΰ Μανουήλ Κορίνθιου στην πνευματική ζωή της έποχης βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, 
«Δύο ανέκδοτα κείμενα περί τοϋ Μανουήλ Κορινθίου (Μιά επιστολή του Ίουστίνου Δεκαδίου καί μιά 
«ενθύμηση»)», Πελοποννησιακά 8 (1971), σελ. 137 κ.ε.· πρβλ. καί τήν κρίση τοϋ Βρανούση, οτι ό 
Μανουήλ Κορίνθιος ήταν «une des plus grandes personnalités les plus remarquables de l'Orient orthodoxe 

de son temps» («Les "Conseils"..., σελ. 382). 
36. Το κείμενο τού σημειώματος βλ. πιό πάνω, σελ. 68. 
37. Άπό τά είκοσι ενα πρωτότυπα επίσημα έγγραφα πού σώζονται, παρουσιάσαμε έδώ τους 

γραφείς των δώδεκα Τά υπόλοιπα είναι γραμμένα από άταύτιστα, γιά τήν ώρα, πρόσωπα 
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ματοϋχος, Λογοθέτης ή ρήτωρ, ενώ σέ μία περίπτωση τό έγγραφο είναι γραμμένο μέ 
τό χέρι του ϊδιου του πατριάρχη. 

Ένας μόνο αξιωματούχος μέ ειδικό όφφίκιο εντοπίστηκε, ό μέγας χαρτοφύλαξ 
Δημήτριος. Καί αξίζει νά σημειώσουμε πώς, αν δεν είχε τήν πρόνοια νά σημειώσει 
ό Υδιος πλάι στό όνομα καί τήν Ιδιότητα του, όταν υπέγραφε τό έγγραφο τοϋ 1488, 
δέν θά γνωρίζαμε τίποτε γιά τό τόσο δραστήριο αυτό ανώτερο στέλεχος της 
πατριαρχικής γραμματείας. 

Λιτή λοιπόν καί όλιγοπρόσωπη ήταν ή πατριαρχική γραμματεία —όπως τό 
επέβαλλε άλλωστε ή «οικονομία» τών καιρών. 'Ωστόσο, από τά στοιχεία πού δια
σώθηκαν ως σήμερα διαφάνηκε, οτι διέθετε μιά οργάνωση αρκετά αποτελεσματική 
καί τό έργο της συνέδραμαν λόγιοι όφφικιάλιοι. 

Μένουν αναμφίβολα πολλά νά γίνουν. Οί άνθρωποι πού επέλεξαν νά παρα
μείνουν στή Βασιλεύουσα μετά τήν κατάκτηση καί δέν ζήτησαν καταφύγιο στή 
Δύση, όλοι εκείνοι πού έδρασαν στό χώρο του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
καί πρόσφεραν τίς υπηρεσίες τους στην πατριαρχική γραμματεία τό διάστημα 1454-
1500, προδιέγραψαν κατά κάποιον τρόπο καί τήν υστεροφημία τους. Μολονότι κινή
θηκαν καί εργάστηκαν στην επίσημη γραμματεία τοϋ ορθόδοξου χριστιανικού 
κόσμου, ή δραστηριότητα τους ώς γραφέων επίσημων εγγράφων του πατριαρχείου 
έμεινε στή σκιά καί ή φήμη τους περιορίστηκε στό χώρο της Ανατολής. Πιστεύω 
ωστόσο πώς ή έρευνα γιά τόν εντοπισμό τους πρέπει νά ενταθεί" τους οφείλουμε 
τήν αναγνώριση. 
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Πίνακας 3α. Τό παρασχέδιο συνοδικής απόφασης του 1476. 
Χείρ Μανουήλ Χριστώνυμου. (Χφ. Vinci, hist. gr. 48, φ. 224ν) 
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* '-·* m ι...il» 
Πίνακας 3ß. Πιττάκιο προς τόν Δόγη της Βενετίας τοϋ 1480. Χείρ Μαξίμου Γ'. 

(Κρατικό 'Αρχείο Βενετίας) 
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Πίνακας 4 Συνοδικός τόμος τοϋ 1497. Χείρ Μανουήλ Κορίνθιου. 
(Χφ. 12 Μητροπόλεως Σάμου, φ. 198r) 



ANNACLARA CATALDI PALAU 

BARTOLOMEO ZANETTI STAMPATORE E COPISTA 

DI MANOSCRITTI GRECI* 

Bartolomeo Zanetti (Casterzago [Brescia] ca. 1486/7-ca. 1552) è tra i copisti di 

manoscritti greci più conosciuti, oltre che tra i più fertili; quasi tutte le recenti 

pubblicazioni dedicate agli scribi di codici greci nel XVI secolo segnalano nuove copie 

a lui attribuite. Anche la sua carriera di stampatore, svoltasi a Firenze e a Venezia, 

* Abbreviazioni utilizzate: 

Ahmanson-Murphy=AA. W., A Catalogue of the Ahmanson-Murphy Aldine Collection at UCLA, 

Los Angeles 1989-1994. 

BL=Londra, British Library. 

ß/V=Parigi, Bibliothèque Nationale de France. 

Briquet=C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique ..., Amsterdam 19682. 

Cessi=R. Cessi, «Bartolomeo e Camillo Zanetti tipografi e calligrafi del '500», Archivio Veneto-

Tridentino 8 (1925), pp. 174-182. 

DBI=Dizionario biografico degli Italiani, Roma I960-. 

E!SS=Le edizioni italiane del XVI secolo, Roma, 1 (1990)2, II (1989), III (1993), IV (1996). 

Harlfinger=D. und J. Harlfinger, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften, Berlin, I (1974), II 

(1980). 

Layton=E. Layton, «Notes on some Printers and Publishers of 16th Century Modern Greek Books 

in Venice», Thesaurismata 18 (1981), pp. 119-144; cf. E. Layton, 777e Sixteenth Century Creek Book in 

Italy, Venice 1994, che non ho potuto utilizzare (Β. Zanetti, pp. 513-521). 
Legrand=É. Legrand, Bibliographie hellénique des XVe et XVle siècles ou description raisonnée des 

ouvrages publiés en grec par des Grecs au XVe et XVle siècles, I-IV, Paris 1885-1906 (rist. Paris 1962). 

Lugano=P. Lugano, «Del tipografo Bresciano Bartolomeo de Zanettis al servizio di Camaldoli e 

della «Regula Vite Eremitice» stampata a Fontebuono nel 1520», La Bibliofilia 14 (1912-1913), pp. 177-

183, 210-227, 285-294, 338-344. 

Martini=E. Martini, «Chi era il copista Camillo Veneto?», Atti della Reale Accademia di Archeologia, 

Lettere e Belle Arti, n. s. 2 (1910), pp. 269-277. 

Renouard=A. A. Renouard, Annales de l'imprimerie des Aide, Paris 18343. 

Repertorium I=E. Gamillscheg, D. Harlfinger, H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 

800-1600, 1. Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, Wien 1981. 

Repertorium H=E. Gamillscheg, D. Harlfinger, H. Hunger, Repertorium der griechischen 'Kopisten 

800-1600, 2. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs, Wien 1989. 

Repertorium III=E. Gamillscheg, D. Harlfinger, P. Eleuteri, Repertorium der griechischen Kopisten 

800-1600, 3. Rom mit dem Vatikan, Wien 1997. 
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fu proficua. Alcuni recenti articoli sulle edizioni di Bartolomeo Zanetti hanno 

contribuito a chiarificare gli anni oscuri degli inizi della sua carriera, quando viveva a 

Firenze, nel secondo e terzo decennio del secolo, e ad aggiungere un buon numero 

di titoli alla lista delle sue edizioni1; alcune sue pubblicazioni sconosciute sono venute 

alla luce di recente, una greca {Cato Maior, testo tradotto da Teodoro Gaza [no 37])2, 

segnalata in un articolo di Francesca Niutta3, una latina {Catullo [no 13]), trovata da 

me4. Questo ha fatto sì che il numero di volumi stampati da Bartolomeo Zanetti, dai 

trenta che gli si attribuivano agli inizi del secolo5, sia ora più che raddoppiato. 

Non sarà inutile riesaminare i dati conosciuti della vita di Bartolomeo Zanetti e 

riproporne le fasi più salienti, alla luce dei nuovi elementi che emergono dalle sue 

edizioni segnalate di recente e dai manoscritti che copiò, considerando che, seguendo 

gli indizi forniti dai codici vergati direttamente da Bartolomeo Zanetti ο dai suoi 
collaboratori e integrando questi dati alle precise indicazioni di tempo e di luogo che 
si ricavano dalle sue pubblicazioni, si può disegnare un profilo della sua vita 

senz'altro più completo di quello di molti suoi contemporanei. 

1. Bartolomeo Zanetti stampatore (Firenze 1514-1524; Venezia 1535-1544) 

Bartolomeo Zanetti, figlio di Cristoforo, nacque a Brescia, o, più precisamente, 

a Casterzago, nel 1486 ο 1487 da una famiglia di artigiani. La data della sua nascita 
si deduce da un documento d'archivio datato 1517, la polizza d'estimo dei beni della 
famiglia Zanetti, da cui si apprende che Bartolomeo, trentenne, abitava a Firenze e 

Rhodes=D. E. Rhodes, «L'attività tipografica di Bartolommeo Zanetti a Firenze, 1514-1524», 

Copyright 1984-1985. Miscellanea di studi in onore di Clementina Rotondi, Roma 1985, pp. 25-32. 

Sicherl, TrincavellhM. Sicherl, Die griechischen Erstausgaben des Vettore Trincavelli [Studien zur 

Geschichte und Kultur des Altertums. Neue Folge, 1. Reihe, 5. Band], Paderborn, München, Wien, Zürich, 

1993. 

S7C=A. F. Johnson, V. Schulderer, Short-Title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian 

Books Printed in Other Countries from 1465 to 1600, now in the British Museum, London 1958. 

STC North American Libraries= Short-Title Catalog of Books Printed in Italy and of Books in Italian 

Printed Abroad 1501-1600 Held in Selected North American Libraries, I—III, Boston 1970. 

Zappella=G. Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento. Repertorio di 

figure, simboli e soggetti e dei relativi motti, Milano 1986. 

1. Cf. particolarmente gli articoli di Rhodes e di Layton. 

2. 1 numeri in parentesi quadre rinviano alla lista delle edizioni di Bartolomeo Zanetti in calce 

all'articolo; quelli preceduti da «?» rinviano alla lista delle edizioni dubbie. 

3. F. Niutta, «Su un'edizione veneziana sconosciuta di Bartolomeo Zanetti», / fondi., le procedure, 

le storie: raccolta di studi della Biblioteca, Roma 1993 [Biblioteca Nazionale], pp. 207-217. 

4. Cf. infra, nota 19. Tav. 1. 

5. Cf. la lista di edizioni elencata in Martini, precisamente pp. 272-274, nota 6. 
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non era sposato (un dettaglio che permette di stabilire il terminus post quem per la 

data di nascita dei suoi figli)6. La data delle sue nozze è da porsi poco tempo dopo; 

infatti, suo figlio Cristoforo morì nel 1582, a 62 anni, era quindi nato nel 1519 ο 
15207 ed era probabilmente il primogenito, avendo lo stesso nome del nonno 
paterno. 

Le prime notizie precise su Bartolomeo Zanetti provengono dalle sue edizioni. 
Negli anni 1514-15 egli stampò a Firenze, presso la tipografia di Filippo Giunta, due 

grammatiche greche, una di Emanuel Chrysoloras (1 febbraio 1514/1515) [no 1], una 

di Teodoro Gaza (28 marzo 1515) [no 2]8, ambedue con il colophon in greco. 

Lo studioso E. Martini riteneva che Bartolomeo Zanetti si fosse poco dopo 

recato a Roma, sulla base di una indicazione erronea riguardo a un'edizione 

zanettiana datata Roma 1516; è stato ora dimostrato che questa edizione era opera 

di un Zanetti vissuto circa un secolo dopo il nostro9. 

Bartolomeo Zanetti rimase probabilmente a Firenze fino al 1524; abbiamo 

infatti edizioni sue ivi pubblicate fino a quell'anno: due nel 151810, due nel 151911, 

due nel 152012, due nel 152213, un'altra nel giugno 152314, l'ultima il I aprile 152415. 

Nulla indica che egli abbia ancora lavorato per i Giunta dopo le edizioni stampate 

presso di loro negli anni 1514 e 1515, e il confronto tra le due Grammatiche giuntine 

e le altre edizioni di Bartolomeo Zanetti in quegli anni, più convincente di mille 

6. Cessi, p. 175: «Queste sono le teste et beni de Cornino, Bortholomeo, Francesco et Baptista figli 

de Christophoro di Zanetti in Castrezago, citadini de Bressa, li quali habitano in diversi loci... 

Bertholomeo, fratello del soprascritto Cornino, el quai habita in Fiorenza, de anni 30». Che Bartolomeo 

non fosse sposato si arguisce e silentio; la moglie del fratello sposato, infatti, è menzionata nella lista degli 

appartenenti alla famiglia Zanetti. 

7. Cf. Rhodes, p. 27. 

8. I caratteri greci usati per ambedue queste edizioni sono quelli di Zaccaria Calliergi, passati ai 

Giunta Cf. Layton, p. 137 e nota 45. 

9. L'indicazione era tratta da G. W. Panzer, Annales Typographic^ Vili, Norimbergae 1800, p. 258, 

no 110: Διδασκαλία Χριστιανική προς τήν τάξιν καί συνήθειαν τής 'Ανατολικής 'Εκκλησίας, Romae apud 
Bartholomaeum Zanetum, 1516. Cf. Martini, p. 271, nota 1 e p. 273. Layton, p. 137 e Rhodes, p. 26, 
hanno dimostrato che si tratta della traduzione della Dottrina Cristiana di S. Roberto Bellarmino (1542-
1621), e pertanto non può essere stata stampata nel 1516. 

10. Comedia Floriana ... [no 3]; Rhodes, pp. 28-29, no 3; Regulae Nicolai Perotti... [no 4]; Rhodes, 

p. 29, no 4. 

11. Marco Franco... [no 5]; Rhodes, p. 29, no 5; Nox illuminata... [no 6]; Rhodes, p. 30, no 6. 

12. Acutissime observationes... [no 7]; Rhodes, p. 30, no 7; Regula ... [no 8]. 

13. Ordo diuini officii... [no 9]; Rhodes, pp. 30-31, no 8; Griffo Calvaneo... [no 10]; Rhodes, p. 

31, no 9. 

14. Comedia spirituale di Cleophas et Luca... [no 11]; Rhodes, p. 31, no 10. 

15. Psalterium beate Marie virginis... [no 12]; Rhodes, pp. 31-32, no 11. 
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prove, conferma che la sua collaborazione con l'impresa di stampatori fiorentini si 

limitò a quei due volumi. Si tratta infatti di libri importanti, solidi, di 144 e 216 fogli 

rispettivamente, mentre le altre edizioni di Bartolomeo Zanetti di quell'epoca sono 

libricini minuscoli, di poche pagine e, presumibilmente, di poca spesa 

Nel 1520 fu pubblicata un'edizione di Bartolomeo Zanetti stampata a 

Fontebuono (in provincia di Arezzo), la Regula vite Eremitice del monastero di 

Camaldoli [no 8]16. 

Dopo il 1524 vi è un periodo di circa undici anni durante il quale non si 

conoscono edizioni di Bartolomeo Zanetti. Si sa che si trasferì a Venezia; in questa 

città, il 28 gennaio 1527 (m. V.), egli appose la sua firma sul testamento di Faustina, 

moglie di Nicolò Canal17. 

Il nucleo principale di edizioni stampate da Bartolomeo Zanetti inizia a 

comparire nel 1535, a Venezia e continua ininterrottamente fino al 1540. Sono 

quarantanove pubblicazioni in cinque anni, volumi bellissimi e importanti. Una delle 

sue prime edizioni, Catullo [no 13] (Tav. 1), è rimasta ignota18; ne ho scoperto un 

esemplare alla Pierpont Morgan Library a New York, dove è indicata dal catalogo 

come una contraffazione aldina, databile al 1520, con la marca di stampa di 

Trincavelli19. Questa edizione è senza data e senza colophon ma può essere attribuita 

con certezza a Bartolomeo Zanetti, la cui marca tipografica (Zappella no 988) figura 

sul frontespizio, e datata con una certa precisione tra le sue prime, grazie agli indizi 

forniti dalla lettera dedicatoria, di Gerolamo Avanzi ad Alessandro Farnese (1520-

1589)20. Il giovane principe, figlio di Pier Luigi e nipote di Alessandro Farnese, papa 

Paolo III (13 ottobre 1534), fu nominato cardinale il 18 dicembre 1534 e 

ufficialmente presentato con questa carica agli altri porporati il 21 maggio 1535; nel 

titolo della prefazione a Catullo, Alessandro Farnese è chiamato «cardinale»21; nel 

16. Questa edizione è stata descritta da Lugano. Il colophon è riprodotto a p. 292; cf. P. Scapecchi, 

Aldo Manuzio. I suoi libri, i suoi amici tra XV e XVI secolo. Libri, biblioteche e guerre in Casentino, 

Firenze 1994, pp. 74-76, no 37. 

17. Martini, p. 270, nota 3; Cessi, p. 177. 

18. Non è segnalata in nessuno degli usuali repertori né nel III volume di EISS, alla voce 'Catullo'. 

19. Pierpont Morgan Library, PML 1211. Cataldi Palau, Gian Francesco d'Asola ..., cit. nota 26, 

Tav. 78 p. 801. L'edizione proviene da J. Toovey, cf. Catalogue of a Collection of Books formed by 

James Toovey... The Property of J. P. Morgan, New York 1901, p. 14. Ho trovato un altro esemplare 

della stessa edizione a Oxford, Bodleian Library, Auct. L. IV. 38. 

20. DBI, 45 (1995), s. v. Farnese, Alessandro, pp. 52-65 (S. Andretta); pp. 65-70 (C. Robertson). 

21. Titolo: D. Alexandre Farnesio cardinal felicissimo, Hieronymus Avancius Veronensis Dei 

Cratiam. 
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testo è menzionata la sua presentazione al corpo cardinalizio, ed è citato Paolo IH22. 

Poco oltre, viene ricordato Gerolamo Aleandro come nunzio apostolico a Venezia, 

carica che ricoprì dall'8 marzo 1533 al 14 agosto 153523. Tenendo conto di questi 

elementi, l'edizione è databile dopo il 18 dicembre 1534 (nomina di Alessandro 

Farnese a cardinale), più precisamente dopo il 21 maggio 1535 (data della sua 

presentazione ai cardinali) e prima del 14 agosto dello stesso anno (a partire da 

questo momento Gerolamo Aleandro non era più nunzio a Venezia). 

Tra il 1535 e il 1537 la tipografia di Bartolomeo Zanetti pubblicò quindici 

volumi in greco24, nove dei quali, per lo più edizioni di commentatori di Aristotele 

preparate per la stampa da Vittore Trincavelli (Venezia 1491-1563), pubblicati a 

spese di suo figlio Gian Francesco25; altre tre non sono edizioni di Vittore Trincavelli 

ma la loro pubblicazione fu ugualmente finanziata da suo figlio: Horologion [no 14], 

Arriano, De ascensu Alexandri [no 18], Aristotele, Organon [no 23]. Si aggiungano 

Ioannikios Kartanos, "Ανθος [no 24], Costantino Lascaris, Grammatica [no 35], 
Teodoro Gaza, traduzione di Caro maior [no 37]. 

Vittore Trincavelli aveva dato alle stampe la sua prima edizione in greco, i 
Commenti di Temistio ad Aristotele, nel 1534, presso Gian Francesco d'Asola, che, 
con il fratello Federico e i figli di Aldo Manuzio, dirigeva allora la tipografia aldina26. 
In quel periodo la situazione all'interno dell'officina, che aveva da poco ripreso a 
stampare dopo quattro anni di inattività, era molto tesa a causa dei pessimi rapporti 

esistenti tra gli eredi dei soci fondatori, Andrea Torresani d'Asola e Aldo Manuzio, 

22. DVrus atque etiam ingratus sim: Nisi cum uniuersis Christiani orbis gentibus geminato gaudio 

exultem. Primum q(uod) obuijs supremoru(m) Antistitum suffrage's Alexander Farnesius olim Hostien. 

Cardinalis, lam PAVLVS III. Maximus Pontifex Apostolicae Sedis Maiestatem suis uirtutibus illustret, Et 

uenerabiliorem cunctis nationibus reddat. Deinde q(uod) non ita multo post ijdem purpurati Patres te 

Christiani Cardinis custodem libentissime declararint. Ac jam nemo fit qui te tantae dignitati parem fore 

non uideat ac laetetur. 

23. DBI, 2 (I960), s. v. Aleandro, Girolamo, pp. 128-135 (G. Alberigo). Cf. il testo della prefazione: 

Me, qui ab Alexandri Farnesii obseruantia discedere non possum. Cum mirifica ista morum tuorum 

indoles, et ingenij acumen, tum uester ad Venetos Legatus Hieronymus Aleander, uir non minus 

Christiana pietate insignis... me inquam adeo studiosum reddidit uirtutum tuarum quas homo iam prouecta 

aetate in te adolescente, tum maxima se admiratum praedicat, cum in Bononiensi congressu Clementis 

VII. et K(a)roli Imperatoris. 

24. no 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 35, 37. 

25. no 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30. Per le notizie biografiche e la bibliografia su questo 

personaggio, cf. Sicherl, Trincavelli, pp. 1-7. 

26. Τα τού Θεμίστιου Ευφράδους άπαντα..., Renouard, p. I l l ; Ahmanson-Murphy, no 234. BL: C. 
48.1.2. Cf. A. Cataldi Palau, Gian Francesco d'Asola e la tipografia aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca 
dell'Asolano, Genova 1998, no 133, p. 659. 
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al punto che Vittore Trincavelli, nella prefazione dedicata a Gaspare Contarmi, 
ritenne di dovervi accennare. In seguito, sia perché non doveva essere facile lavorare 
con una tipografia i cui dirigenti erano in lite tra di loro, sia perché si poteva 
presagire un nuovo periodo di stasi (che effettivamente ebbe luogo negli anni 1537-
1539), sia per altri motivi che non conosciamo, dopo quel primo volume Vittore 
Trincavelli decise di pubblicare le sue successive edizioni presso un'altra tipografia, 
e, tra tutti gli stampatori esistenti a Venezia, scelse proprio Bartolomeo Zanetti. Lo 
considerava, quindi, «second best» dopo la celeberrima tipografia aldina 

Certamente lo studioso non avrebbe affidato la sua produzione letteraria e 
scientifica ad uno stampatore di secondo piano né avrebbe voluto mettere a rischio 
il capitale investito da suo figlio per la pubblicazione27; se aveva scelto, tra tutti, 
proprio Bartolomeo Zanetti, significa che era ragionevolmente certo del risultato. 
L'esiguo numero di edizioni zanettiane precedenti al 1535 non poteva costituire una 
sufficiente raccomandazione né rappresentare il motivo della scelta di Zanetti per 
stampare le edizioni di Trincavelli; fino al 1534 Bartolomeo Zanetti doveva essere, 
per quanto possiamo giudicare, assolutamente sconosciuto a Venezia come stampa
tore. E'certo, però, che egli conosceva bene il greco, e questa particolarità doveva 
essere abbastanza rara, per un italiano di estrazione sociale non alta come Barto
lomeo Zanetti; è possibile che questo sia stato il motivo che decise Vittore Trincavelli 
a pubblicare le sue edizioni presso di lui, finanziandolo, con un investimento che 
doveva essere importante. Un secondo motivo era forse costituito dai loro rapporti 
personali; è fuori di dubbio che tra lo stampatore e lo studioso vi fossero ottime 
relazioni; nella prefazione alla sua edizione di Esiodo (giù. 1537) [no 30], dedicata a 
Pietro Vettori (1499-1585), Vittore Trincavelli menziona Bartolomeo Zanetti con le 
parole «Bartholomaeus noster»28, segno che lo stampatore era conosciuto e stimato 
sia da lui che dal dedicatario. 

Qualunque sia stato il motivo che spinse Trincavelli a scegliere Bartolomeo 
Zanetti per stampare le sue opere, il risultato fu molto felice. Le edizioni in greco di 
Vittore Trincavelli sono bellissime. Cinque sono grandi volumi in-folio, dedicati ai 

27. Il colophon, in tutte le edizioni in greco di Vittore Trincavelli, è: Venetiis in aedibus 

Bartholomaei Casterzagensis, aere uero, & diligentia Ioannis Francisa Trincaueli. 

28. ...et nos ad aliqua maiora attentando alacriores deinde rederemur, rem mihi gratissimam fecit 

Bartholomaeus noster, qui litteras tuas humanissimas tradidit legendas. ratus enim sum occasionem 

optatissimam mihi praestitam, si tuo nomini illa dicata publicarem, tuam, quam semper prae tua singulari 

eruditione tuisq; praeclaris uirtutibus optaueram, amicitiam mihi (quae tua tamen est humanitas) hoc 

munusculo conciliandi. 
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commentatori di Aristotele29; le edizioni in-8o e in-4o non sono meno importanti30. 

Nei colophon Bartolomeo Zanetti si definisce, più spesso che «Brixianus» ο «da 
Bressa», come nelle edizioni fiorentine, «Castrezagensis» ο «da Casterzago» ο 
«Casterzagense», desiderando forse, con questo cambiamento, differenziare la sua 
produzione attuale dalla precedente31. 

La cura posta nella stampa di queste edizioni è osservabile sia dalla qualità della 

carta, forte e molto bella, che dai caratteri greci, bellissimi, e dall'ornamentazione; 

alcune edizioni hanno una decorazione in rosso e nero, tutte hanno iniziali ornate e 

bordure, semplici ma raffinate, ispirate alle decorazioni contemporanee dei 

manoscritti greci. Le lettere dedicatorie sono tutte, meno una [Arriano, De ascensu 

Alexandri [no 18], prefazione di Gian Battista Egnazio ad Andrea de'Franceschi (...-

1551)], opera di Vittore Trincavelli, e sono indirizzate a personaggi tra i più in vista 

del tempo: G. Filopono, Contra Procium [no 15], a Lorenzo Bragadin (1474-1538); 

G. Filopono, Commento a De naturali auscultatione [no 16], al cardinale Gaspare 

Contarmi (1483-1552); G. Filopono, Commento a De anima [no 19], al cardinale 

Niccolò Ridolft (1501-1550); G. Filopono, Commento ad Analytica priora [no 22], 

al cardinale Ercole Gonzaga (1505-1563); Alessandro di Afrodisia, Quaestiones 

naturales [no 28], a Pierre Danès (1497-1577), in quegli anni al seguito di Georges 

de Selve, vescovo di Lavaur, ambasciatore di Francesco I presso la Repubblica 

(1534-1537); Arriano, Epitteto [no 17], a Georges de Selve; Stobeo [no 20], al 

cardinale Pietro Bembo (1470-1547); Esiodo [no 30], a Pietro Vettori (1499-1585). 

La scelta dei personaggi a cui vennero dedicate queste prime edizioni32 mostra 

l'impegno e l'importanza che sia l'editore che lo stampatore vi annettevano33. 

29. Giovanni Filopono, Contra Procium (mag. 1535) [no 15], Commento a De naturali 

auscultatione (set. 1535) [no 16], a De anima (nov. 1535) [no 19], ad Analytica priora (apr. 1536) [no 

22], Alessandro di Afrodisia, Quaestiones naturales (1536, senza indicazione del mese) [no 28]. 

30. In-8o, Arriano, Epitteto (1535, senza indicazione del mese) [no 17] e De ascensu Alexandri 

(set. 1535) [no 18]; Horologion (1535, senza indicazione del mese) [no 14], Aristotele, Rhetorica (gen. 

1536) [no 21] e Organon (ago. 1536) [no 23]; in-4o, Stobeo, Ecloghe(ìeb. 1536) [no 20], Esiodo, Opera 

(giù. 1537) [no 30]. 

31. Il toponimo sembra variare con il committente dell'opera; in tutte le edizioni di Vittore 

Trincavelli (no 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30), e in 31 (I, II), 32, 35, 37, 40, 47, 48, 49, 

51, 52, 54, 55, 57, Bartolomeo Zanetti si definisce Castrezagensis (o con espressioni similari); in quelle di 

Antonio Brucioli (v. infra) (no 31 [III, IV], 38, 39, 41, 42, 43, 45, 58, 60, 61, 62), lo stampatore mette 

invece in rilievo la sua origine «da Brescia», definendosi «Brixianus». 

32. Le altre, Horologion (1535) [no 14]; Aristotele, Rhetorica (gen. 1536) [no 21]; Organon (ago. 

1536) [no 23], non hanno lettere dedicatorie. 

33. Sicherl, Trincavelli, ha analizzato le edizioni di Vittore Trincavelli e fornisce le principali 

informazioni cronologiche e biografiche sui dedicatari. 
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Anche il libro di Ioannikios Kartanos, Tò "Ανθος, in neogreco [no 24]34, fu 
stampato a spese dei Trincavelli, anche se non sono menzionati nel colophon, a 
giudicare dalla richiesta di privilegio per la sua pubblicazione che Gian Francesco 
Trincavelli presentò al Senato veneto il 17 settembre 153635. 

La tipografia di Bartolomeo Zanetti non restò sempre dipendente dall'aiuto 
finanziario dei Trincavelli, anche se, all'inizio, molto del suo successo certamente 
dipese da loro. Quando, nel giugno 1537 (data della pubblicazione di Esiodo [no 30], 
ultima edizione stampata a spese di Trincavelli), il sodalizio si sciolse, le edizioni di 
Bartolomeo Zanetti continuarono tuttavia ad uscire numerose e belle, confermando 
che egli era un editore ormai conosciuto, che non aveva difficoltà a stampare per 
conto suo e a trovare finanziatori per le edizioni progettate; del resto, fin dai primi 
anni della sua attività Bartolomeo aveva stampato edizioni in proprio36. 

L'officina era rimasta di sua proprietà, a giudicare dai colophon, da cui risulta 
che una buona parte dei volumi fu stampata presso di lui: «In aedibus Bartholomaei 
Zanetti Casterzagensis...»; per le edizioni in italiano: «per Bartholomeo Zanetti da 
Brescia [o Casterzagense]». Dopo l'interruzione dei rapporti con i Trincavelli, però, 
diminuirono le edizioni in greco; le poche esistenti sono quasi tutte stampate a spese 
di altri tipografi, ad eccezione di un'edizione del 1538, parzialmente in greco, 
stampata presso di lui: Dionigi Areopagita, De divinis nominibus [no 51]. Melchiorre 
Sessa finanziò due edizioni nel 1537 (Costantino Lascaris, Graecae institutiones [no 
35]37, Teodoro Gaza [no 37]), due nel 1538 (Aristofane [no 40], Emanuel 
Chrysoloras, Grammatica greca [no 47]); Giovanni Farri finanziò due edizioni nel 
1539 (Teocrito, Idilli [no 53] e Scoli [no 54]); nello stesso anno, Federico Torresani 
pagò le spese per una nuova edizione della Grammatica greca di Emanuel 
Chrysoloras [no 55]38. 

34. Legrand, I, pp. 226-233, no 95. Cf. Layton, pp. 138-141; la studiosa segnala un nuovo 

esemplare di questo rarissimo volume, pp. 138-139, nota 49 (Cambridge University Library). 

35. Layton, p. 139, nota 50, citando dall'articolo di E. Kakoulidi-Panou, «Ίωαννίκιος Καρτάνος. 
Συμβολή στη δημώδη πεζογραφία του 16ου αιώνα», Thesaurismata 12 (1975), pp. 218-256, pp. 231-235. 

36. Nel 1535, Catullo [no 13], con la sua marca di stampa, senza colophon; nel 1536, Benedetto 
da Venezia, Libro della preparatane dell'anima... [no 25], e la traduzione dell' Ecclesiaste [no 26] e del 
Cantico dei Cantici [no 27] di Antonio Brucioli. 

37. Cf. Layton, p. 142: «This edition is made up of the unsold copies of a 1510 edition of the work 
printed in Ferrara by Giovanni Mazzocchi... Only the title-page, leaves A2 and n8 are reset with 
Bartolomeo Zanetti's type». 

38. Cf. Layton, pp. 142-143. La studiosa ne ha dedotto che Bartolomeo Zanetti aveva venduto i 
suoi caratteri greci a Giovanni Farri, e osserva che le sole altre sue edizioni in greco, nel 1544 [no 62, ?5 
e ?6], sono stampate con i caratteri greci di Nicola Sofiano. 
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Anche alcune edizioni di Bartolomeo Zanetti in latino ο in italiano furono 
stampate a spese di terzi; nel 1536, Benedictus Victorius, Liber de pleuritide [no 29], 
con l'insegna di Bartolomeo Zanetti sul frontespizio, stampata da Andrea Arriva-
bene; nel 1537, Sphera, di Giovanni Ortega de Carion, tradotta in italiano da Mauro 
Fiorentino [no 33], finanziata dall'autore; Iacopo, di Giovanbattista Rimbotti, fornì il 

denaro per stampare una traduzione in italiano dei Salmi [no 34]; nel 1538, Giovanni 

Giolitto finanziò tre opere, il Decamerone [no 38], Cicerone, Rhetorica, tradotta da 

Antonio Brucioli [no 44] e Petrarca, con il commento di Alessandro Vellutello (che 

partecipò alle spese di edizione) [no 46]; nello stesso anno, Giovanni Della Chiesa 

finanziò i Commentarii di Giulio Cesare [no 45] e le Contemplationes idiotae, 

nell'edizione di J. Le Fèvre d'Étaples [no 50] e, nel 1539, la riedizione dei 

Commentarii di Giulio Cesare [no 52]; sempre nel 1538, Federico Torresani fornì il 

denaro per la stampa della traduzione della Bibbia di Antonio Brucioli [no 56]. 

Nel 1539 è segnalata una rara edizione di Zanetti, in latino, dal titolo Veritatis 

redivivae militia, di Angelo di Forte [dubbie, no l]3 9; i cataloghi della londinese 

British Library non ne segnalano esemplari, ma ritengo che possa essere identificata 

in un volumetto appartenente a questa biblioteca sulla base dei caratteri di stampa40. 

È un'edizione in rosso e nero di 24 fogli, in-8o, stampata in corsivo; il frontespizio 

è un foglio bianco che reca unicamente il titolo, in rosso, a lettere capitali; non vi è 

colophon41. 

Molte delle edizioni stampate da Bartolomeo Zanetti tra il 1536 e il 1540 sono 

opere di Antonio Brucioli ο di suoi amici; se ne deduce che Bartolomeo Zanetti 
conosceva probabilmente molto bene Antonio Brucioli (Firenze, ca. 1498-Venezia 
1566)42, un'amicizia interessante per le sue implicazioni culturali e religiose. Brucioli 
era infatti un personaggio controverso, dalle chiare simpatie riformiste, che si trovò 

spesso, per le sue pubblicazioni, in contrasto con l'Inquisizione. 

È possibile che Zanetti e Brucioli si fossero conosciuti, se non a Venezia, a 

Firenze, dove Brucioli restò fino al 1522, quando, implicato nella congiura dei Pazzi 

per uccidere il cardinale Giuliano de' Medici, dovette lasciare la città e si rifugiò a 

Venezia. Non rimase tuttavia che poco tempo nella Repubblica e peregrinò per 

alcuni anni, recandosi a Lione e in Germania. Rientrò poi a Firenze, ma si trasferì 

definitivamente a Venezia nel 1529, essendo stato nuovamente bandito dalla sua città 

con l'accusa di avere fatto pubblica professione di luteranesimo. 

39. Cf. Legrand, III, p. 384, no 386; Martini, p. 274, no 30. 

40. Segnatura: 1039.e.3. (3). 

41. Cf. Cataldi Palau, Gian Francesco d'Asola..., Tav. 79, p. 802. 

42. Cf. DBI, 14 (1972), s. v. Brucioli, Antonio, pp. 480-485 (R. N. Lear). 
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Del Brucioli, Zanetti pubblicò alcune traduzioni in italiano del Vecchio e del 
Nuovo Testamento, nel 1536 [no 26 e 27] e nel 1537 [no 36]; nel 1539 stampò i 
suoi Commenti alla Bibbia [no 56], sebbene fossero avversati per il contenuto 
considerato poco ortodosso, tanto che oggi gli esemplari di questa edizione sono 
molto rari43. Stampò inoltre i Dialogi del Brucioli [no 31, no 42], una sua riedizione 
del Boccaccio [no 38], e Orationi et preci de'santi padri... [no 39], identificata come 
l'unica traduzione italiana esistente nel Cinquecento del controverso libro di Otto 
Brunfels, Precationes biblicae SS patrum..., Strasbourg 152844; infine, la traduzione 
della Rhetorica di Cicerone [no 44]. Un altro volume stampato da Bartolomeo 
Zanetti nel 1537, le Croniche del Villani [no 32], è edito da Giacomo Fasolo, che, a 
giudicare dal modo in cui menziona Antonio Brucioli nella prefazione ai lettori, 
certamente era un suo buon amico. È molto probabile che queste edizioni fossero 
finanziate dall'autore, anche se non ve ne è parola nel colophon. 

Tra le pubblicazioni di Bartolomeo Zanetti va segnalato un gruppetto di cinque 
edizioni del 1538 e del 1540, che hanno sul frontespizio una bellissima xilografia; vi 
è rappresentato, in genere, l'autore dell'opera, raffigurato in un ovale ο in un 
rettangolo, di profilo (Tav. le, Tav. 4)45. 

La chiusura della tipografia di Bartolomeo Zanetti ebbe luogo, forse, alla fine 
del 1540; Evro Layton afferma che egli vendette i suoi caratteri latini e il suo 
equipaggiamento a Gabriele Giolito dei Ferrari qualche tempo dopo il 1541 ̂ , 

Negli anni 1541-1542 non vi è nessuna edizione di Bartolomeo Zanetti. La sua 
attività editoriale riprese nel 1543, molto rallentata e senza più il carattere continua
tivo degli anni precedenti, con un'edizione di Bartolomeo da Civitavecchia, In 

Antidotarium, in-folio [no 61]47 e continuò nel 1544, con la stampa di Plutarco, 
Παιδαγωγός, tradotto in neogreco da Nicola Sofiano [no 62], stampata con i 
caratteri greci di quest'ultimo48. Due edizioni in greco, una dello stesso anno, l'altra 
senza data, sono attribuite a Bartolomeo Zanetti anche se non vi è una precisa 
indicazione a questo riguardo, perché i caratteri sono gli stessi del Παιδαγωγός49. Si 

43. Non ve ne sono esemplari né a Londra, British Library, né a Oxford, Bodleian Library. 

44. DBI, 14 (1972), s. v. Brucioli, Antonio, cit., p. 482. 

45. Nel 1538: Boccaccio [no 38], Giulio Cesare [no 45], Petrarca [no 46]; nel 1540: P. Aretino, 

Umanità di Cristo [dubbie, no 2], un'edizione senza indicazioni precise di essere stata stampata da Zanetti, 

che anche per questo dettaglio può essergli attribuita; F. Priscianese [no 59]. 

46. Layton, p. 142. 

47. EISS, II, no 664. 

48. Layton, pp. 142-143 e nota 56. 

49. Layton, p. 143. 
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tratta del Lamento per la Grecia, di Antonio Eparco [dubbie, no 5]50, che reca la 
data sul frontespizio: «Venetiis. MDXLIIII» e, in calce: «ενετίησιν ετει τώ από τής 
ενσάρκου οικονομίας, ,αφμδ'· μηνί σεπτεβρίω ε'», e di un componimento di Nicola 
Sofiano, intitolato Νικολάου Σοφιανού περί κατασκευής και χρήσεως κρικωτοΰ 
αστρολάβου [dubbie, no 6], un quaternione, senza colophon51, datato da STC al 
1545, con un punto interrogativo52; nella lettera dedicatoria di Nicola Sofiano a 
Paolo III (1534-1549), vi è un riferimento ai «nuovi caratteri di stampa», il che può 

far pensare che questo opuscoletto sia stato il primo dei tre, e non l'ultimo: ... ύστε
ρον δε κατά κέλευσιν του παντ' αρίστου καί θερμότατου τοίς σπουδαίοις προξένου 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ του σεβασμιωτάτου καρδινάλεως [il cardinale Marcello Cervini] εκδέ-
δοται τοίς νεοχαράκτοις τουτοισί χαρακτήρσι, τοίς υπό τής σής άγιότητος ες μεγί-
στην τοίς φιλολόνοις ώφέλειαν καθεστηκόσιν53. 

2. Bartolomeo Zanetti copista di manoscritti greci (1539-1542)54 

Si osserva, nella vita di Bartolomeo Zanetti, un'alternanza tra la sua attività di 

stampatore e quella di copista di manoscritti greci; a quanto sembra, l'una escludeva 

l'altra. Che egli, tra il 1535 e il 1538, limitasse la sua produzione unicamente alle 

stampe sembra molto probabile; il numero di edizioni pubblicate in quel periodo 

lascia immaginare che Bartolomeo Zanetti fosse occupato interamente dal suo lavoro 

di stampatore. Non si conoscono, effettivamente, manoscritti da lui copiati che siano 

datati ο databili in quegli anni. Si noterà anche che in nessuna delle edizioni uscite 

dalla sua tipografia tra il 1535 e il 1540 vennero usati, come modello per la stampa, 

codici contemporanei, ο manoscritti ai quali egli avesse collaborato in qualche modo; 
i modelli usati per la stampa di queste edizioni sono, per lo più, codici Marciani, 

50. Il Threnos comprende 103 distici (f. a3r-ß3r); seguono tre lettere di Eparco, a Marco Antonio 

Antimaco, Venezia 1544 (ff. ß4r-vlv); al cardinale Gaspare Contarmi, Venezia 1541 (ff. ylv-ôlr); a 

Filippo Melanchtone, Venezia 1543 (ff. 51r-55r). 

51. Queste tre opere sono riunite in un volume a Oxford, Bodleian Library: 8o. S. 241. Th.; un 

esemplare di Eparco è alla BL: G. 17306; cosi pure un esemplare di Sofiano, Astrolabio: Royal Ms. 

16.C.XII. 

52. STC, p. 633. 

53. Legrand, I, pp. 265-266, no 111, attribuiva questa edizione ai tipi di Antonio Biado e Nicola 

Sofiano, dopo aver paragonato i caratteri di questo opuscolo con quelli àeW'Horohgion, dello stesso 

Sofiano, del 1545, e averli riconosciuti identici. 

54. Ho trattato questo argomento in alcuni articoli e a questi, con la bibliografia e i manoscritti ivi 

citati, rinvio: A. Palau, «Les copistes de Guillaume Pellicier, évêque de Montpellier (1490-1567)», Scrittura 

e civiltà 10 (1986), pp. 199-237, precisamente pp. 215-217, pp. 230-231; A. Cataldi Palau, «Une 

collection de manuscrits grecs du XVIe siècle (ex-libris: «Non quae super terram»), Scriptorium 43 (1989), 

pp. 35-75, precisamente pp. 54-56; cf. Repertorium I, II, III, no 31, no 45, no 56. 
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provenienti dal lascito di Bessarione, databili alla seconda metà del XV secolo55, 

vergati da copisti di qualche decennio più vecchi di Bartolomeo Zanetti, come 

Demetrio Damilas56, Giorgio Tribizias57, Cesare Strategos58. 

Considerando congiuntamente da un lato la diminuzione e la graduale 

cessazione delle edizioni di Bartolomeo Zanetti, che dal 1535 al 1538 si erano 

succedute numerose e con ritmo sostenuto; dall'altro la comparsa di codici greci nei 

quali si riconosce la sua grafia, si può dedurre che Bartolomeo Zanetti, ali'incirca nel 

1539, cominciò ad integrare la sua attività editoriale con quella di copista II grosso 

della produzione di manufatti nei quali si riconosce la sua grafia si ha, infatti, negli 

anni 1539-1542. Questo mestiere, iniziato in sordina, dovette ben presto prendere 

molto spazio nella vita di Bartolomeo Zanetti, tanto che, nel colophon di una delle 

sue ultime edizioni, egli si definiva «Bartolomeo calligrafo»59. 

I primi codici in cui figura la grafia di Bartolomeo Zanetti sono databili intorno 

al 1539. Tuttavia, ho recentemente notato una grafia molto somigliante alla sua in 

un codice londinense, Add 1096860, databile dalle filigrane agli anni 1515-1861, nel 

quale ho identificato il modello per la stampa della Bibbia aldina, pubblicata nel 1518. 

55. Sicherl, Trincavelli, p. 38: Amano, De ascensu Alexandri, modello Marc. gr. VII 9 (coli. 1098); 

p. 48: Filopono, De physica ause, modello Marc. gr. 230 (coli. 579) per i primi tre libri; per il IV libro, 

Marc. gr. IV 20 (coli. 1189); p. 55: Stobeo, modello Marc. gr. IV 29 (coli. 1063); p. 59: Filopono ad Anal. 

priora, modello Marc. gr. 235 (coli. 721); pp. 63-64: Alessandro d'Afrodisia, Quaestiones, De fato, 

modello Marc. gr. IV 10 (coli. 833); pp. 69-70: Esiodo, modello Marc. gr. IX 6 (coli. 1006). Sul Marc. gr. 

IV 29, cf. A. L. Di Lello-Finuoli, «A proposito di alcuni codici Trincavelliani», Rivista di studi bizantini e 

neoellenici, n. s. 14-16 (1977-1979), pp. 349-376, precisamente pp. 354-355. 

56. Demetrio Damilas ha copiato il modello di Stobeo, Marc. gr. IV 29 (coli. 1063) (Sicherl, 

Trincavelli, p. 55, p. 83) e il modello di Esiodo, Marc. gr. IX 6 (coli. 1006) (pp. 69-70, p. 83). 

57. Giorgio Tribizias ha vergato il Marc. gr. 480, in parte modello di stampa dell'edizione di Esiodo 

(Sicherl, Trincavelli, p. 71). 

58. Cesare Strategos ha copiato il Marc. gr. IV 10 (coli. 833), modello di stampa dell'edizione di 

Alessandro di Afrodisia (Sicherl, Trincavelli, pp. 63-64; p. 83). 

59. Edizione del 1544, Plutarco, Paidagogos, traduzione in neogreco di Nicola Sofiano [no 62]; 

colophon: Τέλος και τφ θεφ χάρις, έτυπώθη είς την Βενετίαν εν o'miç Βαρθολομαίου του καλλιγράφου-
,αφμδ' μηνός Ιανουαρίου β'. 

60. Misura mm. 305 χ 211. Una descrizione completa si troverà nel mio libro Gian Francesco 

d'Asola e la tipografia aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca dell'Asolano, Genova 1998, pp. 451-459. 

61. Ff. 1-39: simile a Briquet «Ancre» 587 (Bamberg, 1506, var. sim. Laibach 1516); -ff. 40-71; 

104-113: abbastanza simile a Briquet «Chapeau» 3507-8; 3512-13; 3515 (varie città del Veneto, secondo 

quarto del XVI secolo); —ff. 72-88: molto simile a Briquet «Couronne» 4902 (Trévise, 1520); ha il 

contrassegno P; -ff. 90; 91-95: simile a Briquet «Balance» 2569 (Udine, 1479), 2599 (Udine, 1512); -ff. 

96-103: molto simile a Briquet «Oiseau» 12193 (Vérone, 1517-1521); f. 114: Harlfinger «Lettres 66» 

(Venezia, 1543); è l'ultimo foglio, estraneo al codice, bianco eccetto alcune note di mano di Arnoldo 

Arlenio (Repertorium I, no 28). 
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È un manoscritto cartaceo, lacunoso ma omogeneo, formato di undici parti 

rilegate senza ordine. È fuori di dubbio che questi siano i resti di un codice vergato 

in data molto vicina a quella della stampa, forse proprio con il proposito di essere 

utilizzato come modello dell'edizione, e che il manoscritto sia stato adoperato per 

questo uso; lo attestano la corrispondenza esatta tra la divisione delle pagine nella 

Bibbia aldina e i vistosi segni a squadra (indicanti il cambio di pagina) tracciati su ogni 

foglio del manoscritto, accompagnati in margine dalla segnatura della pagina 

corrispondente dell'edizione aldina L'identificazione dello scriba con Bartolomeo 

Zanetti è invece problematica, tanto è vero che Ernst Gamillscheg, al quale ho 

sottoposto il quesito, dopo avere esaminato alcune fotografie del manoscritto si è 

pronunciato contro tale ipotesi. Le somiglianze tra la grafia dell'ignoto scriba 

dell'Add 10968 e quella di Bartolomeo Zanetti sono però notevoli (il delta 

appuntito, la legatura rho-omicron, l'inclinazione delle lettere verso destra, il colore 

marrone pallido dell'inchiostro, il ductus e l'aspetto generale)62, per cui propongo 

due riproduzioni di questo manoscritto (Tav. 2, Add. 10968, f. 29v; Tav. 3, f. 26)63, 

sperando che ne risulterà l'identificazione del copista Se apparisse che si tratta, 

effettivamente, di Bartolomeo Zanetti, sarebbe attestata la sua attività di scriba più 

di vent'anni prima di quanto normalmente si considera Alla copia dell' Add 10968 

ha partecipato, tra gli altri, anche uno scriba dalla grafia disordinata, somigliante a 

quella di Costantino Mesobotes (f. 91 v)64. 

62. «Bartolomeo Zanetti» ha copiato i ff. 26-39; 42-45v; 47v-49, alternando con un altro scriba; 

49v-51v; 52-53, alternando con un altro scriba; 53v-56; 57-58; 58v-59v, a metà, alternando con un altro 

scriba; 60-62; 62v, 63rv, alternando con un altro scriba; 64rv; 65-67, alternando con un altro scriba; 68-

73v; 74-75v; 76-77v, alternando con un altro scriba; 78-84v. La superficie scritta è di mm. 235 χ 120, 
linee per pagina 30 (f. 29). 

63. Il f. 29v (Tav. 2) contiene le ultime righe del II libro dei Paralipomeni (edizione aldina, f. uuóv, 

128v), da φ] βασιλείφ αυτού alla fine, άναβήτω, seguito da Isaia In margine vi sono diverse indicazioni 
per il tipografo; a fianco alla fine del testo dei Parai., II, è scritto: «Seguita εσρα Lass. ». Sotto è scritto: 

«ΘΘ hh Xa seguita Isaia», nel testo vi è il titolo centrato, Ησαΐας, affiancato dalla saitta in stampatello 
«ROS SO». Nell'aldina, ai Paralipomeni seguono Esdra, Ester, e altri testi. Il testo corrisponde 
precisamente alla decima facciata del fascicolo hhOO, f. hh665v, 249v, dove inizia Isaia II f. 26 (Tav. 3) 
corrisponde al testo contenuto tra la tredicesima e la quattordicesima facciata del fascicolo οξ della Bibbia 
aldina, e contiene la divisione tra il f. οξΊτ, 111, e οξΐν, indicata da un segno a squadra tracciato tra γαβα-
ωνίται, Ι ουχί (riga 6 ai.); a fianco, nel margine esterno, è indicato: o£14. Il testo è Reg. II, 21, 2 (ο; 
Γαβαωνίται ούχ υίοί Ισραήλ). 

64. II f. 91 ν contiene il testo di Ecclesiasticus 34,14-35, 10; il cambio di pagina è indicato in margine 

dalla saitta «ΘΘ hh p(ri)ma», e, nel testo, è tracciata una riga che divide a metà πάντα γαρ ταϋΐτα χάριν 
εντολής, προσφορά δικαίου, corrispondente alla divisione tra il f. gg nn8v, 244v, e il f. hh OOlr, 246r [ma 
245]. Nel margine inferiore, alla rovescia, è saitto: Suauissimo quanto fratello. A fianco, le iniziali «Z7»; 

sopra, una parola incomprensibile e le iniziali «RT». Sembrano frasette di commento dei tipografi. Il 
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Lasciando da parte questo codice problematico, l'attività di copista di ma

noscritti greci di Bartolomeo Zanetti è attestata, come si è detto, dal 1536 circa. Con 

ogni probabilità egli non era solo uno scriba ma era a capo di uno scriptorium 

attrezzato per la copia di codici greci. L'atelier non è attestato da nessuna docu

mentazione esplicita, ma sia la sua esistenza che gli anni in cui iniziò la produzione 

si deducono da numerosi indizi, con buona sicurezza. 

In data 20 novembre 1539 è conservata una lettera che Pietro Bembo scrisse 

a Gian Battista Ramusio65, pregandolo di far trascrivere «da Bartolomeo» un codice 

greco della Poetica di Aristotele; quasi certamente lo scriba così denominato è 

Bartolomeo Zanetti e doveva essere molto noto, se bastava il nome proprio ad 

identificarlo: 

Mi Rammusio. Vi prego, per quanto amor mi portate, che subito mi facciate transcrivere 

a Bartolomeo, ο ad alcun altro buon scrittore, la Poetica di Aristotele che è in quel bel libro 

e grande della libreria del Niceno che mi mandaste a Padova, e subito transcritta me la 

mandiate. Fatela transcrivere in carta bombasina buona, e di grazia sia corretta quanto più si 

può. Né guardate a spesa, pur che sia tosto e ben scritta. 

In accordo con la richiesta del Bembo, a partire dal 1539 si comincia a trovare 

nei codici greci la caratteristica grafia di Bartolomeo Zanetti; egli copiava interi 

manoscritti ο lunghi brani di essi; più spesso, trascriveva solo la prima pagina di un 

testo, a guisa di modello per gli scribi che poi continuavano la copia, ο apponeva 
qualche correzione nei margini dei testi vergati da altri copisti. Proprio da questo si 
deduce che egli non era un semplice scrivano ma uno dei capi, ο il padrone, dello 
scriptorium66. 

copista che assomiglia a Costantino Mesobotes ha vergato i ff. 90rv, 91-95v, 96-103; 1-4; 112-113. La 
superficie scritta è di mm. 235 χ 125, linee per pagina 30 (f. 90v). Le filigrane sono, ff. 91-95: simile a 
Briquet «Balance» 2569 (Udine, 1479) [più grande, diametro di mm. 40]; simile a Briquet 2599 (Udine 

112); ff. 96-103, molto simile a Briquet «Oiseau» 12193 (Vérone, 1517-1521). 

65. Pietro Bembo, Lettere, a cura di E. Travi [Collezione di opere inedite ο rare, 141], Bologna 
1987-1992, Ep. 2136 (IV, 270). 

66. Cf. D. Harlfinger, Die Textgeschichte der pseudo-aristotelischen Schrift Περί ατόμων γραμμών. 
Ein kodikologisch-kulturgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der Überlieferungsverhältnisse im Corpus 

Aristotelicum, Amsterdam 1971, precisamente p. 293: «Bartolomeo war, wie die Liste der von ihm 

gefertigten Manuskripte deutlich zeigt, an der Herstellung vieler dieser Handschriften nur beteiligt, was 

eindeutig auf eine Gemeinschaftsarbeit innerhalb eines Schreibateliers hindeutet. Nichts spricht dagegen, 

dass es in vielen Fällen das von ihm geleitete gewesen ist»; cf. Ibidem, nota 4: «Unter den Berliner 

Handschriften bestätigt sich diese Vermutung ζ. Β. schon durch die schreibtechnische Anlage des im Jahre 
1542 entstandenen Phill. 1518: Bartolomeo hat den drei anderen Kopisten des Manuskripts durch das 
Vorschreiben der ersten Seite (f. Ir) ein Muster für ihre Arbeit an die Hand gegeben». 
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Verso il 1540 Bartolomeo Zanetti diminuì la sua attività di editore; cessano così 

le informazioni sulla sua vita che si potevano trarre dalle sue edizioni, con l'appoggio 

preciso delle date desunte dai colophon; questa preziosa fonte di notizie può essere 

in parte sostituita dalle informazioni tratte dai manoscritti greci che egli copiò, 

interamente ο in parte. Anche se pochissimi sono i codici datati da Zanetti ο dai suoi 
collaboratori, i manufatti si lasciano situare con una certa esattezza, sia grazie alle 
filigrane, sia per altri elementi, nel periodo 1539-1543. 

1539. Quattro manoscritti cartacei che Bartolomeo Zanetti copiò interamente 

ο in parte figurano in una lista di codici acquistati a Venezia e portati a Fontainebleau 
da Gerolamo Fondulo nel 1539; erano stati probabilmente copiati nella Repubblica 
durante quell'anno. Si tratta dei codici: Par. gr. 467, contenente Eusebio, Evangelica 
praeparatio; Par. gr. 1659, Par. gr. 1660, contenenti Diodoro Siculo, rispettivamente 
Historiarum libri I-V; Historiarum libri XI-XX; Par. gr. 2338, contenente Giorgio 
Pachimere, Quadriviunf1. Hanno tutti rilegature veneziane, «alla greca», sulle quali 
sono state aggiunte le iniziali di Henri II e di Diane de Poitiers e lo stemma reale68. 

1540. Un codice alla copia del quale Bartolomeo Zanetti ha partecipato, il Par. 
gr. 810, è stato in parte copiato da un suo collaboratore, Giorgio Cocolos, che vi ha 

apposto la data: 9 settembre 1540; il luogo, Venezia, è determinabile dalle filigrane, 

dai dati biografici che si conoscono di Giorgio Cocolos69 e dall'affinità di questo 

codice con gli altri manoscritti che sia lui che Bartolomeo Zanetti hanno copiato in 

questo periodo. Intorno al Par. gr. 810 si possono raggruppare altri sei codici copiati 

da Bartolomeo Zanetti, che, avendo esattamente le stesse filigrane e identiche 

caratteristiche codicologiche, sono attribuibili allo stesso periodo, anche se non sono 

datati™. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . I rari codici con una sottoscrizione di Bartolomeo Zanetti sono 

riconducibili agli anni 1541-1542; si tratta dei manoscritti di Berlino, Phill. 1639 

(Venezia, maggio 1541p; Phill. 1518 (a. 1542)72, mentre il Phill. 1630 ha solo il suo 

67. A. Hobson, «Les reliures italiennes de la bibliothèque de François 1er», Revue française d'histoire 

du livre 36 (1982), pp. 409-426: tra i manoscritti di un gruppo di codici definito «Deuxième groupe 

vénitien» sono citati i Par. gr. 1659 e 1660 (p. 413); tra i manoscritti del «Troisième groupe vénitien» 

sono citati i Par. gr. 467 e 2338 (pp. 414 e 416). Cf. Repertorium II, no 45, per i fogli copiati da Zanetti. 

68. Hobson, «Les reliures italiennes...», precisamente p. 406 e pi. 2. 

69. Palau, «Les copistes...», pp. 207-208 (cit. a nota 54). 

70. Cf. Palau, «Les copistes...», tabella p. 231. I codici sono Londra, British Library, Add. 19060, 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. G. 115 inf., Oxford, Bodleian Library, Auct. E. 2. 22, Auct. T. 3. 

20, Parigi, Bibliothèque nationale, Par. gr. 1965. 

71. (f. 332): Έγράφη Ένετίησι παρά Βαρθολομαίου βριξιανοϋ, ετει ,αφμα' μαΐφ ς'. 
72. (f. 330v): Hoc opus per me Camillum Barthol. de Zannettis Briscian. scriptu(m) e(st) sub anno 

a virginis puerperio MSo D XXXXII in alma Venetiar(um) urbe. 
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nome73 ed è databile, dalle filigrane, al secondo periodo di attività di copista di 

Bartolomeo Zanetti, circa dieci anni più tardi (v. infra). 

La maggior parte dei codici vergati, in tutto ο in parte, da Bartolomeo Zanetti, 
è databile con una certa precisione, anche se i manoscritti non hanno la 

sottoscrizione sua ο dei suoi collaboratori; i codici sono infatti entrati in collezioni 
importanti che hanno, per un motivo ο per l'altro, un preciso appiglio cronologico, 
per cui anche i manoscritti che ne hanno fatto parte ne risultano indirettamente 
datati. 

Guillaume Pellicier, vescovo di Montpellier, ambasciatore di Francesco I a 
Venezia dal 1539 al 1542, possedette diciassette codici copiati interamente ο in parte 
da Bartolomeo Zanetti, ο da lui corretti. I manoscritti furono certamente vergati a 
Venezia durante il soggiorno di Pellicier e da lui acquistati prima del suo ritorno in 
Francia74. 

Quattro codici appartennero a Gian Francesco d'Asola (Venezia, 1495?-1557), 
cognato di Aldo Manuzio, a capo della tipografia aldina dopo la sua morte; sono i 
parigini Par. gr. 825, 1886, 2924, 2972. I codici dell'Asolano entrarono a far parte 
della Biblioteca francese nel 154275, per cui il solo fatto di avere il suo ex libris 
precisa il terminus ante quem per la loro copia. Le filigrane (Harlfinger «Lettres 66» 
[Par. gr. 825, 2924] e «Arbalète 62» [Par. gr. 2972]) confermano una datazione 

intorno agli anni 1541-1542. Uno di questi manoscritti, il Par. gr. 1886, è in parte 

databile prima del 1534, perché fu il modello di stampa dell'edizione aldina di 

Temistio (maggio 1534); la mano di Bartolomeo Zanetti vi figura però solo per 

73. (f. 237): Θεού το δώρον ήδέ Βαρθολομαίος πόνος. 
74. Si tratta dei seguenti codici: Berlin. Phiìl 1413 (Peli. 21), 1509 (Peli. 100), 1513 (Peli. 98), 1516 

(Peli. 108), 1518 (datato a 1542) (Pell. 177), 1521 (Pell. 107), 1527 (Pell. 79), 1541 (Pell. 59), 1548 (Pell. 

179), 1567 (Pell. 66), 1586 (Pell. 37+38), 1610 (243), 1639 (datato a 1541) (Pell. 129), Londin. Add. 

15242 (Pell. 146), Add. 15276 (Pell. 147), Leid. BPG 2 C (Pell. 121), Oxford Auct. T. I. 22 (Pell. 14+35). 

L'Oratore francese possedeva anche quattro edizioni stampate da Bartolomeo Zanetti: Filopono, De 

naturali auscultatione [no 16] (H. Omont, «Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier», 

Bibliothèque de l'École des Chartes 46 (1885), pp. 45-83, 594-624, precisamente p. 602, no 191); 

Arriano, Epitteto [no 17] (Idem, Ibidem, p. 605, no 209); Ardano, De ascensu Alexandri [no 18] (Idem, 

Ibidem, p. 605, no 208); Alessandro di Afrodisia, Ζητήματα φυσικά [no 28] (Idem, Ibidem, p. 604, no 
201). 

75. La data dell'entrata dei circa ottanta codici di Gian Francesco d'Asola nella biblioteca di 
Fontainebleau è attestata da una lettera scritta da Guillaume Pellicier a Jacques Duchastel, vescovo di 

Tulle, «Maître de la Librairie du Roi», datata 15 febbraio 1542; Pellicier vi preannunciava l'arrivo nella 

capitale francese di Gian Francesco d'Asola con i manoscritti. La lettera è pubblicata da Omont, 

«Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier...», p. 624. Cf. Cataldi Palau, Gian Francesco 

d'Asola..., pp. 356, 386. 
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qualche correzione in margine, su una parte del testo databile, dalle filigrane, ad un 

periodo posteriore al 1534. 

1 5 3 9 - 1 5 4 7 . Almeno un manoscritto copiato da Bartolomeo Zanetti, conte

nente una miscellanea di testi religiosi, appartenne a Diego Hurtado de Mendoza 

(1504-1575), ambasciatore di Carlo V a Venezia (1539-1547), che lo fece rilegare 

con la sua caratteristica rilegatura in cuoio bicolore, rosso e nero, decorata con una 

«plaquette»76. Anche questo manoscritto fu, con tutta probabilità, acquistato a 

Venezia dall'Oratore spagnolo durante la sua permanenza nella Repubblica; è dunque 

databile agli anni in cui egli ebbe l'incarico di ambasciatore. 

Un'esemplare di un'edizione di Bartolomeo Zanetti contenente Filopono, 

Commentarli contra Procium [no 15], ha alcune note manoscritte del bibliotecario 

di Hurtado de Mendoza, Arnoldo Arlenio, visibili ai ff. A2v, in greco; A4r, in greco 

e latino; B3v, in greco; si osserva il caratteristico delta appuntito, la legatura epsilon 

iota con l'accento circonflesso, molto prolungata verso l'alto, rho con la gamba 

discendente arrotondata, in legatura con la vocale seguente77. 

3. Caratteristiche dei manoscritti di Bartolomeo Zanetti (1539-1547) 

Si tratta, generalmente, di manoscritti di grande formato (mm. 330/350 χ 
230/247); la carta ha filigrane di tipo Harlfinger «Ancre 51», «Arbalète 62», «Chapeau 
51», «Flèche 24», «Lettres 66», tutte localizzabili a Venezia e databili agli anni 1540-
1543. Queste filigrane compaiono nei diciassette codici che Bartolomeo Zanetti 
copiò, ο annotò, per Pellicier, in tre manoscritti che appartennero a Gian Francesco 
d'Asola e in altri sei codici che, per la similarità delle caratteristiche codicologiche, 
sono databili allo stesso periodo78. 

I manoscritti sono per lo più composti di quaternioni, con richiami verticali; i 
fascicoli hanno segnature in lettere minuscole greche nel margine inferiore, angolo 
esterno, del primo foglio, la superficie scritta è di ca mm. 215 χ 125, con trenta righe 

76. Oxford, Bodleian Library, Auct. E. I. 11. Cf. H. Thomas, «Diego Hurtado de Mendoza and his 
Plaquette Bindings», Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greene, Princeton, New Jersey, 
1954, pp. 474-480; A. Hobson, «Two Venetian Bindings for Diego Hurtado de Mendoza», The Book 
Collector 24 (1975), pp. 33-36, riproduzione della rilegatura, Plate 7; A. Hobson, Humanists and 
Bookbinders. The Origins and Diffusion of the Humanistic Bookbinding 1459-1559 with a Census of 
Historiated Plaquette and Medallion Bindings of the Renaissance, Cambridge 1989, precisamente Census 
of Plaquette and Medallion Bindings, tipo no 71 bb, p. 235; tipo no 73 v, p. 235. Si tratta, con il Basil. 
F. II. lb, di uno dei rari codici greci di Hurtado de Mendoza fuori dell'Escoriai. 

77. BL 29.Q3. 
78. Nel mio precedente articolo, ho radunato i dati rilevanti in tabelle: «Les copistes...», pp. 230-

231, tabelle XII e XIII. 
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per pagina per i manoscritti di grande formato; mm. 165 χ 110, ventitré linee per 

pagina, per i codici di formato medio79. 

Tutti gli scribi che parteciparono alla copia di questi manoscritti possono essere 

considerati collaboratori di Bartolomeo Zanetti, impiegati nel suo scriptorium. 

Osservando i dati che si possono trarre dai manoscritti vergati da Bartolomeo Zanetti 

per Guillaume Pellicier e per Gian Francesco d'Asola, per i quali il momento della 

copia è ben determinato tra il 1539 ed il 1542 circa, integrando quelli copiati dai suoi 

collaboratori ed aggiungendo i codici strettamente correlati per le filigrane e i dettagli 

codicologici, le relazioni di Bartolomeo Zanetti si chiarificano e si allargano a macchia 

d'olio. 

I copisti dei manoscritti appartenuti a Pellicier ai quali si può dare un nome 

sono: Nicola e Giorgio Cocolos, Valeriano Albini, Nicola Murmuris, figure ben note 

nel mondo degli scribi attivi a Venezia intorno alla metà del XVI secolo; si aggiunga 

Nicola Pachys, recentemente studiato da Ernst Gamillscheg, che ha riconosciuto la 

sua grafia in diciotto manoscritti80. Insieme a loro figurano diversi scribi rimasti 

anonimi, tra i quali, particolarmente fertile, uno «scriba X», la cui grafia si riconosce 

in ventisette codici di Pellicier, in sei dei quali è attestato con Bartolomeo Zanetti81. 

Ciascuno di loro ha vergato numerosi manoscritti in un ristretto lasso di tempo, 

precisamente determinabile, sia dalle filigrane, sia dai dati ricavabili dalle collezioni in 

cui si trovano. 

È impossibile esaminare le caratteristiche di tutti i collaboratori di Bartolomeo 

Zanetti in questa sede; vorrei tuttavia aggiungere una nota a proposito di Nicola 

Pachys, uno scriba specializzato nella copia di testi medici, del quale si conosce un 

solo codice datato, anch'esso di contenuto medico, appartenuto a Guillaume 

Pellicier, il Par. gr. 2152, che reca il suo nome e la data (Venezia, 22 settembre 

1539)82. La biografia di Nicola Pachys si può ora arricchire di un altro dato preciso; 

egli ha infatti copiato i ff. 248-257 del Par. gr. 2170 (Repertorium II, no 435), 

utilizzati come modello per la stampa dell'edizione princeps di Galeno (edizione 

aldina, Venezia, 1525). 

79. Cf. le tabelle in Palau, «Les copistes...», pp. 230-231. 

80. E. Gamillscheg, «Nikolaos Pachys, ein Kopist aus dem Umkreis des Bartolomeo Zanetti» JOB 

41 (1991), pp. 283-292. Tabelle sulle caratteristiche codicologiche di N. Pachys in «Les copistes...», pp. 

230-231. 

81. «Les copistes...», p. 235; i codici sono: Berlino, Phill. 1413, 1521, 1548, 1567, Londra, Add. 

15242, 15276. 

82. No 64 nel catalogo dei manoscritti di Guillaume Pellicier. Cf. «Les copistes...», p. 229. 
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Il Par. gr. 217083, è un codice cartaceo che appartenne a Gian Francesco 

d'Asola [ex libris f. 1), formato da tre diverse parti provenienti dallo stesso 

scriptorium e databili, dalle filigrane, al primo quarto del XVI secolo. Contiene due 

trattati di Galeno, e per ambedue è servito di modello per la stampa dell'edizione 

princeps. I ff. 2-246v, De simplicium medicamentorum facultatibus libri XI, in parte 

vergati da Costantino Mesobotes, sono stati il modello per questo trattato (aldina, II 

volume, ff. l-86v, fascicoli aa-11)84; i ff. 248-257, Adversus eos qui de formis siue 

circuitibus scripserunt, copiati da Nicola Pachys, sono stati il modello per questo 

trattato (aldina, III volume, ff. 142-145, ttt8r-uuu3r). Nicola Pachys era pertanto già 

attivo come copista circa quindici anni prima del 1539. 

Il quinione copiato da Nicola Pachys (ff. 248-257) proviene da un altro 

manoscritto; vi è una sola segnatura, δ ' (f. 248), di mano dello scriba, nel margine 
inferiore esterno del primo foglio. La filigrana è quasi identica a Briquet «Chapeau» 

3440 (Trévise, 1524), «Chapeau» 3441 (Vérone, 1538? [così in Briquet]). Il copista 

utilizza un inchiostro marrone chiaro; la superficie scritta è di mm. 210 χ 145, con 
30 linee per pagina. 

I segni di preparazione del manoscritto per la stampa sono numerosi e molto 
evidenti. Nella parte copiata da Nicola Pachys, il cambio di pagina è indicato con una 

riga attraversata da tre tratti verticali; nel margine, a fianco, sono indicate le lettere 

che rinviano alla facciata e al fascicolo corrispondente dell'edizione. 

II primo cambio di pagina è evidenziato nel codice con un segno inciso nel testo 

(f. 249, riga 2 a. i., καθ'έκάστην Ι ήμέραν), mentre nel margine è annotato, in due 

circoletti: «16» «ttt»; indicano la divisione, nell'aldina, tra il f. ttt8r, 142r e ttt8v, 

sedicesima facciata del fascicolo segnato «ttt». Il secondo cambio di pagina è segnato 

sul f. 250v, riga 7 a.i., χρόνον Ι συνεληλυθυίας, in margine, in un circoletto, è scritto 

«p.» (prima facciata del fascicolo «uuu»), in un altro circoletto è scritto «3» (terza 

facciata dall'inizio del trattato); corrisponde al f. uuulr, 143r85. 

83. H. Omont, Inventaire sommate des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, I-IV, Paris 

1886-1898, II, p. 209. Misura mm. 342 χ 235, ff. 257. 
84. Anche i Par. gr. 2164 e 2165, che non ho visto, sono stati esemplari di stampa per l'edizione 

aldina di Galeno, come ha indicato brevemente Sicherl, Trincavelli, p. 15. Anche in questi manoscritti 
Nicola Pachys e Costantino Mesobotes hanno collaborato alla copia 

85. Il terzo cambio di pagina è al f. 252 (ms.) = f. uuulv, 143v (ed.); è segnato in margine, in un 

circoletto, «4» (quarta facciata dall'inizio del trattato) e sotto «2» (seconda facciata del fascicolo «uuu»). Il 

quarto cambio di pagina è al f. 253v (ms.) = f. uuu2r, 144 (ed.); è segnato in margine, in un circoletto, 

«5» (quinta facciata dall'inizio del trattato), ma questo numero è stato cancellato da una riga attraversata 

da tre righe verticali; sotto è scritto «3» (terza facciata del fascicolo). Il quinto cambio di pagina è al f. 

254v (ms.) = f. uuu2v, 144v (ed.), εΰδηλον ώς Ι πλείους. La riga divisoria è tirata due righe sotto; a fianco, 
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Lo spazio da inserire è indicato al tipografo con un quadratino, in inchiostro di 

colore diverso dal testo, tracciato in margine nel luogo idoneo e accompagnato da 

un segno di inserimento; la lettera che segue è poi scritta maiuscola (cf. ms. f. 252ν, 
riga 4 a. i., dove è indicato di mettere uno spazio tra τοιοίδε ed Επισκέπτεσθω, il 
che è stato fatto nell'edizione, f. uuulv, 143v, riga 35). Le correzioni del manoscritto 

sono state accolte nell'edizione86. 

Vi è un altro codice di contenuto medico, copiato da Nicola Pachys in 

collaborazione con Costantino Mesobotes, databile allo stesso periodo; sono i ff. 1-

47v del Par. gr. 2151, contenenti Rufo di Efeso, Nomenclatura partium corporis 

humani; la filigrana è identica a Briquet «Ancre» 590, contrassegno A e Β (Vérone 

1523, etc., Udine 1527); molto simile a Harlfinger «Ancre 65», a. 152287. 

4. Bartolomeo Zanetti a Firenze (1547) 

Dopo il 1544 circa si perdono le tracce di Bartolomeo Zanetti per alcuni anni. 

Lo stampatore ricompare a Firenze prima del 1547. Lo testimonia una lettera di 

Anton Francesco Doni a Francesco Strozzi; nell' ìndice al II libro delle Lettere del 

Doni (edizione Firenze 1547)^, la missiva è indicata così: «Francesco Strozzi 

Fiorentino, Diceria del Vecchio, dove disegna i uitij di Maestro Bartolomeo Zanetti 

da Brescia, uergogna delle stampe». Nel testo, Anton Francesco Doni, che, a quanto 

sembra su raccomandazione dello Strozzi, aveva chiamato Bartolomeo Zanetti a 

Firenze per aiutarlo a dirigere la propria tipografia, si scaglia contro di lui e lo accusa 

di averlo rovinato, accumulando sulla sua testa tutti gli insulti possibili. Le sue frasi 

«4» (quarta facciata del fascicolo) e in un circoletto, cancellato, «6» (sesta facciata dall'inizio del trattato). 

Al f. 256 inizia l'ultimo f. dell'edizione, uuu3r, 145r, con περί Ι γραφομένους. Nel manoscritto il cambio 
di pagina è indicato da una riga nel testo, attraversata da tre righe verticali; in margine è scritto in un 

circoletto «7» (settima facciata dall'inizio del trattato) e vi è tirata sopra una riga; a fianco è scritto «5» 

(quinta facciata del fascicolo). 

86. E. g., nel f. 248v, dopo ώρως, vi sono undici righe di testo, cancellate da due righe incrociate, 
che non figurano nell'edizione. 

87. Sono cinque fascicoli, quattro quinioni e un quaternione in fine, segnati di mano del copista 
nell'angolo inferiore esterno, nella prima metà del fascicolo, con lettera minuscola greca seguita da «i», 

«ii», etc., visibile da a' (f. 1) a ε' (f. 41) (si tratta della segnatura caratteristica di Costantino Mesobotes). 
I richiami sono orizzontali. La superficie scritta è di mm. 260 χ 150, con 39 linee per pagina 

88. Lettere del Doni, Libro secondo, In Fiorenza MDXLVII, (in-4o), colophon: Stampate in 
Fiorenza Appresso il Doni Adi ix di Settembre MDXLVII; la prima lettera del secondo libro si trova alle 
carte 5-6v. Non ho visto questa edizione e le frasi che cito sono tratte dall'edizione del 1552: Tre libri di 
lettere del Doni. E i termini della lingua Toscana, colophon: In Vinegia per Francesco Marcolino MDLII. 
BL: 94.k.23. Lugano ha pubblicato la lettera, pp. 339-342. 
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ingiuriose confermano il fallimento della stamperia di Zanetti89 e costituiscono la 

prova che Zanetti nel 1547 era vivo, poiché un attacco di questo genere, in cui egli 

viene trattato di «vecchio, rimbambito, balordo, bestia, bue»90 e insolentito in mille 

modi, sarebbe stato considerato di pessimo gusto se rivolto a un morto. Quando la 

stessa lettera fu ristampata nel 155291, era scomparso il riferimento nell' Indice a 

Bartolomeo Zanetti, che permetteva di individuarlo nel «Vecchio» insolentito nella 

lettera. È possibile che questa menzione sia stata tolta perché Zanetti era morto nel 

frattempo. 

Non si possono contare come prova che Bartolomeo Zanetti fosse vivo, 

invece, alcune annotazioni apposte nel Registro dei prestiti della Biblioteca Vaticana 

da un impiegato della biblioteca addetto al servizio di prestito, di nome Bartolomeo, 

originario di Brescia92. Il suo nome si trova in calce a numerosi documenti di 

prestito, con questi termini: «don Bartholomeo; Dominus Bartholomeus; don 

Bartholomeo da Brescia; Don Bartholomeus Brixiensis». Non credo che si tratti del 

nostro tipografo e copista; infatti, il Bartolomeo Bresciano attestato nel registro dei 

prestiti della biblioteca Vaticana vi figura come regolare impiegato, in note datate dal 

17 febbraio 1540 al 18 aprile 154793. Bartolomeo Zanetti, per contro, nel 1540 

pubblicò tre edizioni a Venezia94; negli anni tra la fine del 1540 e il 1542, copiò, 

sempre a Venezia, numerosi manoscritti, tre dei quali datati e localizzati (v. supra); 

negli anni 1543-1544 stampò ancora almeno quattro edizioni (v. supra). Questa 

attività, sia di stampatore che di copista, autorizza a pensare che in quegli anni egli 

89. «...che questo parassitacelo uecchio, hauendo mandato male, in precipitio, alla mal hora, la sua 

stampa; non fosse bastante a mantener la mia..»; ed. Venezia 1552, p. 254; Lugano, p. 341. 

90. «Qui cominciai io a far buono il mio giuditio, che questo rimbambito fusse un balordo, cioè una 

bestia, idest, un bue»; ed. Venezia 1552, p. 253; Lugano, p. 340. 

91. Edizione citata a nota 88. In questa edizione la lettera è l'ultima del Secondo libro, pp. 251-

256; il titolo è: «A M. Francesco Strozzi Fiorentino», ine: Voi mi scusate Propheta, mi siate amico. 

92. Harlfinger, Die Textgeschichte der pseudo-aristotelischen..., pp. 292-293, ha proposto di 

identificare Bartolomeo Zanetti in questo impiegato: «... [ Bartolomeo Zanetti] begab sich daher nach 

Rom. Hier finden wir seine Spur in den Ausleihregistern der Vaticana wieder. In der Funktion eines 

Angestellten der Bibliothek hat er mehrere Male, zuletzt am 18.4.1547, mit seiner Unterschrift die Ausleihe 

von Handschriften an fremde Personen abgezeichnet bzw. die Rückgabe der Bücher quittiert». Vi è il 

rinvio (p. 293, η. 1) a M. Bertòla, / due primi registri di prestito della Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Codici Vaticani Latini 3964, 3966, Città del Vaticano 1942, pp. 64, 69, 101, 104, 105, 109, 114, 115. 

93. Bertòla, / due primi registri..., p. 104 (17 febbraio 1540; 25 novembre 1540); p. 64 (23 marzo 

1545); p. 69 (27 gennaio 1545); p. 101 (10 febbraio 1545); pp. 104-105 (4 giugno 1546); p. 109 (15 aprile 

1545); p. 115 (18 giugno 1544); p. 114 (18 aprile 1547). 

94. Nuovo Testamento di Antonio Brucioli [no 58]; F. Priscianese, Della lingua romana [no 59]; 

quattro volumi della Bibbia di Brucioli (ottobre 1560) [no 60]. 
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risiedesse a Venezia in maniera continuativa, il che non esclude qualche viaggio a 

Roma, ma rende improbabile un suo impiego regolare in un'altra città 

Il «Bartolomeo Bresciano» della Biblioteca Vaticana si firma spesso «Don 

Bartholomeo»95 e in due note di prestito è indicato come «presbitero»96; in una nota, 

infine, egli si firma con quello che era probabilmente il suo nome: «Ego D. 

Bartholomeus Quechia Brixiensis»97; la grafia è la stessa di quella delle precedenti 

scritture. Questo personaggio era dunque, credo, un religioso, originario di Brescia, 

di nome Bartolomeo Quechia, un impiegato della biblioteca Vaticana che non ha 

nulla a che vedere con Bartolomeo Zanetti98. 

5. Bartolomeo Zanetti copista di manoscritti greci (1547-1552) 

Dopo la parentesi con Anton Francesco Doni a Firenze, Bartolomeo Zanetti 

ritornò a Venezia Qui stampò ancora un'edizione in italiano, i Salmi (1548) [no 63]; 

riprese inoltre l'attività di copista e correttore di manoscritti. Questo suo secondo 

periodo di attività è stato individuato da Dieter Harlfinger; lo studioso ha proposto 

di porre la data di morte di Bartolomeo Zanetti dopo il 1552 in base a tre manoscritti 

da lui copiati, uno dei quali reca una annotazione di Michele Sofiano, che informa di 

avere corretto il codice il 24 aprile 1552". Non abbiamo nessun manoscritto datato 

di Bartolomeo Zanetti in questo periodo, ma le sue tracce si possono seguire in 

moltissimi codici databili, dalle filigrane, tra il 1548 ed il 1552 circa100, grazie, da un 

95. Bertòla, I due primi registri..., pp. 64, 101, 104-105, 109, 115. 

96. Bertòla, / due primi registri..., p. 104: 17 febbraio 1540: «Dominus Nicolaus Maioranus habet 

opera Luciani graeca, in forma parva, per manus domini Bartholomei presbiteri Brixiensis, de mandato 

reverendi domini bibliothecarii, die, mense et anno predicto». «A dì 25 di 9bre 1540», Matteo Salentino 

prese in prestito un Basilio «per manus domini Bertholomei presbeteri Prisiensis, de mandato reverendi 

domini bibliothecarii, die, mensis et anno». 

97. Bertòla, / due primi registri..., p. 114: 18 aprile 1547: il cardinale di Viseo prende in prestito 

Simplicio, lo attesta «Ego D. Bartholomeus Quechia Brixiensis». 

98. Il nome di Bartolomeo Zanetti compare tuttavia nel Registro dei prestiti di quella biblioteca, 

seppure indirettamente, in una nota datata 24 febbraio 1546, quando Guglielmino Guidi prese in prestito 

un manoscritto contenente l'Aritmetica di Diofanto; la nota dice: «...quale libro ò dato a Camillo Vinitiano, 

figlio di Bertolomeo Bresciani, a chopiare...». Bertòla, / due primi registri...., p. 74; cf. Harlfinger, Die 

Textgeschichte der pseudo-aristotelischen..., p. 291, η. 3. 

99. Harlfinger, Die Textgeschichte der pseudo-aristotelischen..., pp. 296-297. I tre manoscriti sono: 
Monac. gr. 81, ff. 443-457v, Ven. Marc. gr. XI. 11 e Mediol. Ambr. D 124 inf. 

100. Si trovano spesso le seguenti filigrane: Harlfinger «Ancre 24» (1556), «Ancre 42» (1556), 
«Ancre 57» (1556), «Lettres 57», «Lettres 75» (1548, 1556), «Couronne 25» (1561); cf. Harlfinger, Die 
Textgeschichte der pseudo-aristotelischen..., p. 295; i miei articoli «Les copistes...», tabella p. 231; «Une 
collection de manuscrits grecs du XVIe siècle...», p. 56. 
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lato, alla sua grafia dai tratti ben riconoscibili, dall'altro alla sua professionalità, che 

lo portava a produrre copie di estrema regolarità, con caratteristiche codicologiche 

costanti; le filigrane dei suoi codici, in questo periodo, sono sempre le stesse, così 

pure la mise en page (superficie scritta, linee per pagina, posto in cui sono vergate 

le segnature) e questo facilita l'attribuzione dei manoscritti che Bartolomeo ha 

copiato entro date abbastanza precise. 

Anche in questa seconda fase di attività troviamo i suoi manoscritti in biblio

teche importanti. In una ricca collezione che ho identificato dall' ex libris «Non quae 

super terram», scritto sul foglio di guardia di quarantasei manoscritti greci, il cui 

possessore, quasi certamente un francese vissuto nel XVI secolo, è rimasto anonimo, 

vi sono diciassette codici copiati da Bartolomeo Zanetti ο con correzioni di sua 
mano101; sei di questi hanno anche l'ex libris di Ludovico Beccadellli (Bologna 1501-
Prato 1572)102. Beccadelli fu nunzio apostolico a Venezia tra il 1550 e il 1554103; ogni 
codice con il suo ex libris reca l'indicazione del luogo dell'acquisto e del prezzo 
pagato, nonché la data, 1553, che fornisce il terminus ante quem per la copia: «Meus 

Ludovici Beccadelli quem Venetiis emi scutis aureis [segue il prezzo, che varia per 

ogni manoscritto] ... 1553»104. Il nunzio possedette anche altri tre manufatti acqui

stati nella stessa città e nello stesso anno, due dei quali vergati da Bartolomeo 

Zanetti, il terzo, databile all'inizio del XVI secolo, con sue correzioni marginali105. Dei 

nove codici greci appartenuti a Beccadelli, otto (cioè tutti quelli databili al XVI 

secolo) provengono pertanto dallo scriptorium di Bartolomeo Zanetti, segno della 

posizione di quasi monopolio che egli aveva nel mercato veneziano della copia di 

manoscritti. 

Ho identificato molti altri codici, che, avendo le stesse filigrane e le identiche 

caratteristiche codicologiche, mostrano di essere stati copiati da Bartolomeo Zanetti 

nello stesso lasso di tempo106. Bartolomeo Zanetti si occupava, oltre che della revi-

101. «Une collection de manuscrits grecs du XVIe siècle...», cit. nota 54, lista dei manoscritti 

provenienti dall'atelier Zanetti, pp. 55-56. 

102. DBI, 7 (1965), s. ν. Beccadelli, Ludovico, pp. 407-412 (G. Alberigo). 
103. Cf. A. Cataldi Palau, «Il cardinale François de Tournon e i suoi rapporti con Ludovico 

Beccadelli e altri umanisti», Res publica litterarum Studies in the Classical Tradition 11 (1988), pp. 77-82, 

precisamente p. 80. 

104. Berlino, Phill. 1417, 1444, 1471, 1499, 1515 (databile ai secoli XIII-XIV), Oxford, Auct. T. I. 

3. 

105. Berlino, Phill. 1443, 1628 (copiati, in tutto ο in parte, da Bartolomeo Zanetti), 1629 (corretto 
da Bartolomeo Zanetti). 

106. «Les copistes...», p. 231; i codici attribuibili a questo periodo sono: Berlino, Phill. 1443, 1471, 
1499, 1545, 1552, 1628; Bologna, B. U. 2048; Budapest, B. U. Fol. 28; Londra, Royal 16. D. 18; Milano, 
Ambr. D 124 inf.; Oxford, Auct. T. I. 17, d'Orv. 1; Parigi, Par. gr. 1867; Venezia, Marc. gr. XI, 11; Vienna, 
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sione e correzione dei codici, attività che, in questo periodo, prendono il soprav

vento su quella di copista, anche del restauro e, probabilmente, della rilegatura e della 

vendita di codici antichi107. 

L'immagine di Bartolomeo Zanetti che emerge dall'insieme di edizioni e di 

codici a lui attribuibili con certezza non è mai quella del derelitto che viene dipinto 

nella lettera di Anton Francesco Doni; al contrario, da quanto abbiamo visto, egli 

ebbe successo sia come editore che come copista e direttore del suo scriptorium. Il 

numero delle sue edizioni, ora che sono meglio conosciute (ne ho contate ses

santotto, mentre E. Martini ne conosceva trenta108), la loro qualità e bellezza, lo 

pongono senza discussione tra gli editori importanti di Venezia, per il breve periodo 

in cui fu attivo. 

Per quanto riguarda l'attività di copista di codici greci, si può parlare di un quasi 

monopolio del suo scriptorium a Venezia. Come per le sue edizioni, basta del resto 

vedere un gruppo di manoscritti usciti dal suo atelier per rendersi conto che si 

trattava di manufatti di lusso, di qualità molto alta. Il solo fatto che i suoi codici si 

trovassero nelle biblioteche di Guillaume Pellicier, Gian Francesco d'Asola, Diego 

Hurtado de Mendoza, Ludovico Beccadelli, l'ignoto possessore dei codici con l'ex 

libris «Non quae super terram», indica che Bartolomeo Zanetti doveva essere un 

commerciante di manoscritti rinomato e un copista stimato, probabilmente tra i 

migliori di Venezia. La produzione dell'atelier di copia Zanetti, se paragonata con i 

codici che uscivano da altri scriptoria, più ο meno alla stessa epoca, appare molto 
più accurata, più raffinata, e, soprattutto, più rispettosa dei lettori; non vi è neppure 

un esempio, tra la produzione di Bartolomeo Zanetti che ho visto, dei manoscritti 

vergati con lettere grossissime, con poche parole per pagina, per aumentare il 

numero dei fogli scritti e, di conseguenza, il prezzo del manoscritto, quali si trovano 

per esempio tra i codici di Andrea Darmario109. 

Vind Phil. gr. 11 (questi tre ultimi ed il manoscritto di Milano sono stati identificati da Harlfinger, Die 

Textgeschichte der pseudo-aristotelischen..., p. 294 e s., e cf. la sua lista p. 417). Si aggiungano almeno 

altri otto codici, nei quali si riconosce la mano di Zanetti, riconducibili, dalle filigrane e dalle caratteristiche 

codicologiche, allo stesso periodo: Berlino, Phiìl. 1416, 1425, 1426, 1441, 1542, 1554, 1630, 1631. 

107. Il Doni, nella sua lettera (riprodotta nell'articolo di Lugano, p. 342), lo chiamava infatti 

«attempato vendiscartafacci»: «Un attempato uendiscartafacci, che si uanta essere il primo nelle stampe et 

non è secondo lauorante»; Cf. «Une collection de manuscrits grecs du XVIe siècle...», p. 54. 

108. Martini, pp. 272-274, nota 6. 

109. O. Kresten, «Die Handschriftenproduktion des Andreas Darmarios im Jahre 1564», JOB 24 

(1975), pp. 147-193. 
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6. Elenco delle edizioni di Bartolomeo Zanetti 

Legenda Le due marche di stampa di Bartolomeo Zanetti sono riprodotte in Zappella, 

no 987, no 988. Le stesse marche figurano, talvolta, con delle varianti rispetto al tipo 

riprodotto; vi ho aggiunto una lettera per distinguerle. 

Putto grande, senza frasette greche: Zappella no 987. 

Putto grande, con frasette greche, non in Zappella: 987a. 

Putto piccolo, con frasette greche: Zappella no 988. 

Putto piccolo, sensa frasette greche, non in Zappella: 988a. 

Frontespizio È riprodotto con gli stessi caratteri dell'edizione; «I» indica «a capo». 

Marca = Marca tipografica; le marche di stampa sono indicate con i numeri di Zappella 

Prefazione II titolo è riprodotto con gli stessi caratteri dell'edizione; non il testo, del quale 

è dato l'incipit 

Segnature = Segnature dei fogli; non sono riportate con i caratteri dell'edizione. 

Lìngua Latino, greco, italiano. 

Colophon Riprodotto con gli stessi caratteri dell'edizione. 

Bibliographia Ogni scheda è accompagnata da un essenziale riferimento bibliografico 

contratto. 

BI = British Library, Londra Di ogni edizione, ho elencato gli esemplari che ho visto, 

non tutti quelli che la biblioteca possiede. 

Pml = Pierpont Morgan Library, New York. 

Le città e i nomi delle altre biblioteche sono dati per esteso. Ho marcato con* le edizioni 

che ho visto; con + quelle che non ho visto. La descrizione che ho dato per le edizioni che 

non ho visto proviene dall'esemplare citato in bibliografia. Nella seconda lista (Edizioni dubbie) 

sono elencate le edizioni attribuite a Bartolomeo Zanetti in base ai caratteri ma senza una 

indicazione precisa di essere state stampate da lui; i numeri sono preceduti da «?» 

Firenze 

*1] E m a n u e l C h r y s o l o r a s , G r a m m a t i c a g r e c a . [8o]. 1514/15 

Frontespizio : ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΔΙΑΦΟ Ι ΡΩΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Ι ΣΥΛΛΗΦΘΕΝ. Ι ΕΝ ΤΩιΔΕ ΤΩι ΒΙΒΛΙΩι ΤΑ Ι ΔΕ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ. Ι Ερω
τήματα τοϋ χρυσολωρά Ι... Ι Κάτωνος ρωμαίου γνώμαι παραινετικοί δίστιχοι ας Ι 
μετήνεγκεν εκ της Λατίνων φωνής εις την έλλη- Ι νίδα διάΛεκτον μάξιμος μοναχός 
ό πλανούδιος. 

Prefazione : (f. alv) Eufrosino Bonino ad Aloisio Alamanno. Titolo : 
EVPHROSYNVS BONINVS ALOY-I SIO ALAMANNO. S. P. D. I Inc. CVM graiae te 
arduum Thespiados montem promptius in dies affectare uideam. 

Segnature : a-s8=ff. 144. 
Lingua : Greco. 
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Colophon : (f. s7v) Το παρόν εγχειρίδιο ν ακριβώς έντυπωθέν πέρας Ι εϊληφεν 
ηδη συν Θεώ εν Φλωρεντία, άναλώμασι Ι μέν Φιλίππου του Ίοϋντα φλωρεντινού' 
πόνω δε Ι και δεξιότητι Βαρθολομαίου Βρισιανέως τών έλλη Ι νικών λόγων έφιεμέ-
νων χάριν, ετει το άπο της Ι Χρίστου γεννήσεως χιλιοστφ πεντακοσιοστω τετάρ Ι τω 
καί δεκάτω μηνός φεβρουαρίου α'. 

Marca : (f. s8v) Zappella no 654. 
BL C.66.d.9. [Esemplare con una bellissima rilegatura contemporanea a 

«plaquette», in cuoio marrone impresso a piccoli ferri, che ha, in centro, un 
medaglione incavato, con il busto di Giulio Cesare, incoronato d'alloro, volto a 
destra. Ex libris di Lorenzo Benivieni sul frontespizio: «Laure(n)tij Beniuenij καί τ(ών) 
φίλ(ων)»]. 

Bibliografia : Rhodes, p. 28, no 1; Hobson, Humanists and Bookbinders..., 
Census..., tipo no 15n, p. 221. 

1515 *2] T h e o d o r u s Gaza, G r a m m a t i c a greca . [8o]. 
Frontespizio : ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ'.Ι Τοϋ αύτοϋ 

περί μηνών. Ι Γεωργίου τοϋ λεκαπηνοΰ περί συντάξεως τών Ι ρημάτων. I THEODORI 
GRAMMATICES INTRO I DVCTIONIS LIBRI QVATVOR. I Eiusdem de mensibus. I 
Georgi] lagapeni de constructione uerborum. 

Prefazione : (f. alv) Eufrosino Bonino a Ludovico Martelli. Titolo : 
EVPHROSYNVS BONINVS LVDOVI- I CO MARTELLO LAVRENTII I FILIO. S.P.D. I Inc. 
CVm nouis Theodori grammaticen iam iam typis excudere mens sit. 

Segnature : a-z» A-D8=ff. 216. 
Lingua : Greco. 
Colophon : (f. D6r) Tò παρόν βιβλίον ακριβώς έντυπωθέν πέρας εϊλη Ι φεν ηδη 

συν Θεφ έν τη Φλωρεντία, άναλώμασι Ι μέν Φιλίππου τοϋ ίοϋντα φλωρεντινού-

πόνω δέ Ι καί δεξιότητι Βαρθολομαίου τοϋ Βρισιανέως τών Ι ελληνικών λόγων έφιε-
μένων χάριν. Ετι τφ άπο Ι της χριστού γεννήσεως χιλιοστφ πεντακοσιοστφ πέμ Ι πτω 
καί δεκάτω μηνός Μαρτίου κζ. άρχοντος με Ι γίστου άρχιερέως ημών Λέοντος δεκά
του ετει Ι τρίτος. Ι Impressum est hoc opus grammatices Theodori I Georgijq; sane 
acri calamo castigatum Floren-I tiae. in Aedibus Philippi luntae Fiorentini biblio I 
polae. Pontificatus sanctissimi Leonis. X. Papae I nostri anno tertio. Anno dominicae 
incarnatio- I nis. M. D. XV. Quinto cai. Aprilis. 

Marca : (f. D8v) Zappella no 654. 
BLG. 16799(1). 
Bibliografia : Rhodes, p. 28, no 2. 
Nota : I caratteri greci usati per ambedue queste edizioni sono quelli di Zaccaria 

Calliergi, che passarono, in seguito, ai Giunta Cf. Layton, p. 137 e nota 45. 
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+3] C o m e d i a F lo r i ana . [80]. 1518 

Frontespizio : [cornice ornamentale] COMEDIA FLORIANA I NVOVAMENTE I 

IMPRESSA. I CVM GRATIA ET I PRIVILEGIO. 

Prefazione : (f. lv) Bartolomeo Zanetti a Gian Battista della Stufa. Titolo : 

Bartholomeus de zanettis Brixianus: I Io. Baptistae Stuphae. Sai. 

Segnature : a-i4=ff. 36. 

Lingua : Italiano. 

Colophon : (f. i3v) FINIS. I Impressa in Florentia & diligentemente eme(n)- I 

data per Bartholomeo de Zanetti da I Bressa: nel anno della incar I natione di Christo. 

M. I D. XVIII. Leone I X. P. Ma(x). 

Bibliografia : Rhodes, pp. 28-29, no 3, da cui ho tratto la descrizione; STC 

North American Libraries, I, p. 447. 

+4] Niccolò P e r o t t i , Regula . [4o]. 

Frontespizio : [xilografia] REGVLAE NICOLAI PEROTTI I PONTIFICIS 

SYPONTINI. 

Colophon : Impressum Florentiae per Bartholomeum Brixianum sumptu Fra(n) 

I cisci Iacobi bibliopolae fiorentini anno... I D. XVIII. Supra Mille. 

Bibliografia : Rhodes, p. 29, no 4, da cui ho tratto la descrizione; non cita alcun 

esemplare. 

+5] F r a n c e s c o Villani, Marco F r a n c o . [4o]. 1519 
Frontespizio : [xilografia] MARCHO. FRANCHO. 
(f. lv) MARCO FRANCO COMPOSTO PER FRANCE I SCO VILLANI CITTADINO 

I FIORENTINO. I LOPERA MIA DIRIZZO AGLIAMATORI I DELLE VIRTV PERCVI LE MIE 
VIGILIE I HO SPESE ET NON PER ALTRI PREMIATORI. 

Segnature : a-c8 d6=ff. 30. 
Lingua : Italiano. 
Colophon : (f. 29v) FINIS. I PRIEGO OGNVNO CHE NON FACCI COME MOMO 

I MA TOLLERI GLI ERRORI SE NHA TROVATI I CHE CHI FA ET NON ERRA NONE 
HOMO. I Impresso in Florentia per Bartholomeo de Zanetti I da Bressa nel anno della 
incarnatione del I nostro Signore lesu Christo. I M.D.XIX. Adi I > Aprile I [tre croci 
nere disposte a triangolo] CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. 

Bibliografia : Rhodes, p. 29, no 5, da cui ho tratto la descrizione. 

+6] F i l ippo Ba ldacch in i , Nox i l lumina ta . [80]. 

Frontespizio : PHILIPP. BALDACHINI I CORITANI. I NOX ILLVMINATA 

Prefazione : L'autore a Silvio Passerino Coritano. 

Segnature : a-m4 n2=ff. 50. 
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Lingua : Latino. 
Colophon : (f. 50r) Impressioni florentiss. fluentiae datum .vii. kl'. I Nouemb. 

M.D.XIX. op(er)a & cura uigili I Bartholomaei Brixiensis. 
Marca : (f. 50v) raffigura una gru coronata, in equilibrio con una zampa sola su 

una bilancia, mentre con l'altra zampa, ripiegata, regge un sasso; motto: CVM SAEPE. 
Bibliografia : Rhodes, pp. 29-30, no 6, da cui ho tratto la descrizione; EISS, II, 

no 140. 

1520 +7] Pier Maria Bonin i , Acu t i s s ime o b s e r v a t i o n e s . [4o]. 
Frontespizio : ACVTISSIME I OBSERVATIONES NOBILISSIME DISCI I PLINARVM 

OMNIVM MVSICES I PIERMARIE BONINI FLO- I RENTINI FELICITER I INCIPIVNT. 
Prefazione : L'autore a papa Leone Χ. 
Segnature : a-c4 d6=ff. 18. 
Lingua : Italiano. 
Colophon : (f. d5r) Impressa nella excelsa Cipta di Firenze per Bartholomeo I 

de Zanetti da Bressa adi 15 di nouembre 1520 I [in un disegno xilografico, con rami 
e foglie] CVM I GRATIA I ET PRIVI I LEGIO. 

Bibliografia : Rhodes, p. 30, no 7, da cui ho tratto la descrizione; EISS, II, no 
3143. 

+8] Regula v i te Eremi t i ce del m o n a s t e r o di Camaldo l i . [4o]. 
Frontespizio : In hoc volumine continentur. Proemialis epistola in qua de 

origine cenobitice et eremitice vite... agitur... 
Segnature : ff. 142. 
Lingua : Latino. 
Colophon : Impressa sunt hec omnia in monasterio Fontis boni quod sacre I 

camaldulensis eremi hospitium dicitur et ab ea per unius miliarii I spatium distat 
camaldulensium eremitarum iussione et impen I sis: arte uero et industria 
Bartholomei de za I nettis brixiensis. Anno dominice incar I nationis MDXX abso I 
luta die Xiiii Augusti. Laus Deo. 

Bibliografia : Lugano, da cui ho tratto la descrizione, p. 292; EISS, III, no 612; 
Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe 1501-1600 in Cambridge 
Libraries, Cambridge 1967, I, p. 231, no 400; P. Scapecchi, Aldo Manuzio. I suoi 
libri..., pp. 74-76, no 37. 

1522 +9] Ordo diuini officii. [8o]. 
Frontespizio : [gotico, in rosso] Ordo diuini officii ρ m I [tondo] Ecclesiam 

Florentinam p(er)annis I tribus & me(n)sibus septem I proxime futuris. I M.D.XXIII. I 
M.D.XXIIII. I M.D.XXV. I M.D.XXVI. 
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Segnature : a-g8 =ff. 56. 

Lingua : Latino. 

Colophon : (f. g6r) FINIS ANNI. M.D.XXVI. I [in nero] Ordo diuini officii trium 

annorum & septem I mensium editus per [rosso] Iacobum Guidone(m) I [nero] 

Clericum florentinu(m): atque impres I sus floretie per Bartholomeu(m) I de Zanettis 

de Brixia. I Anno d( orni)ni. M.D. I XXII. Die uè I ro. XVI. I Mar I tii. I Féliciter finitur. 

I Laus Deo. 

Bibliografia : Rhodes, pp. 30-31, no 8, da cui ho tratto la descrizione. 

+10] [Luca Pulci], C i r i f f o C a l v a n e o . [8o]. 

Frontespizio : CIRIFFO I CALVANEO NVOVAMENTE I STAMPATO ET RI I 

CORRECTO. [xilografia]. 

Segnature : a-nMf. 104. 

Lingua : Italiano. 

Colophon : (f. n8v) Finito Cyriffo Caluaneo Impresso in Fi I renze adi. xxix. di 

Marzo. M.D.XXII. I p(er) Bartholomeo Zanetti Brixiano I a petitione di Bernardo Pa I 

cini da Pescia I 4- I [due marche di P. Pacini]. 

Bibliografia : Rhodes, p. 31, no 9, da cui ho tratto la descrizione. 

*11] [ D o m e n i c o T r e g i a n i ] , Comed ia sp i r i tua le di C l e o p h a s e 1523 

Luca. [16o]. 
Frontespizio : [cornice xilografica] COMEDIA SPI I RITVALE DI I CLEOPHAS I 

ET LVCA. + + I + 
Segnature : a-c4=ff. 12. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Romano. 
Colophon : (f. c4r) Stampata in Fiore(n)za per Bartholomeo I de Zanetti da 

Bressa: nel M. D. XXIII I adi xii di giugno: a petitione di Bartho I lomeo di Matheo 
Castelli. 

Marca : (f. c4v) Zappella no 218.· 
BL 11715. aa. 17. 

Bibliografia : Rhodes, p. 31, no 10. 

*12] S a l t e r i o . [16o]. 1524 

Frontespizio : [in rosso] Psalteriu(m) beate Marie vir I ginis. Compositum per I 

deuotisimu(m) docto- I re(m) Sanctum I Bernar I dum. I Et I Psalterium beati Hie I 

ronymi p(re)sbyteri. 

Segnature : a-q8=ff. 128. 
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Lingua : Latino. 
Carattere : Gotico. 
Decorazione : Iniziali xilografiche in nero e in rosso. 
Colophon : (ff. q7v, 8r) [in nero] C [in rosso] Explicit psalterium beate I Marie 

virginis editum a bea I to Bernardo abbate: simul cu(m) I nonnullis alijs orationibus 
pul I chris: et psalterio paruo beati I [f. q8r] Hieronymi. Impressit Floren. I 
Bartholomeus de Gianettis I Brixianus: impensis heredu(m) I Angeli Flore(n)tini. Die 
p(ri)mo I mensis Aprilis. 1524. 

BL C.104.dd.l6. [Esemplare con rilegatura contemporanea, in cuoio marrone 
impresso a piccoli ferri; chiusura originale di metallo a forma di conchiglia]. 

Bibliografia : Rhodes, pp. 31-32, no 11. 

Venezia 
1535 *13] Ca tu l l o . [8o]. [Edizione senza data]. 

Frontespizio : CATVLLUS, TIBVLLVS, PRO= I PERTIVS, GALLVS I RESTITVT1 PER 
HIERONYMVM I AVANC1VM, CARDINALI I FARNESIO DICANTVR. I Dictiones 
emendate habent primas litteras maiuscu=\ las. Quod ab alijs fit in nominibus tantum 
proprijs. I [MARCA : Zappella no 988] [L'edizione contiene solo Catullo] (Tav. 1). 

Prefazione : (ff. A2r-3v) Gerolamo Avanzi al cardinale Alessandro Farnese. 
Titolo : D. ALEXANDRO FARNESIO I CARDINALI FELICIS= I SIMO, HIERONYMVS I 
AVANCIVS VE= I RONENSIS I DEI GRA I TIAM. I Inc. DVrus atque etiam ingratus sim: 
Nisi cum uniuersis Christiani orbis gentibus geminato gaudio exultem. 

Segnature : A* B-F« G*=ff.48. 
Lingua : Latino. 
Carattere : Corsivo. 
Colophon : -. 
PML 1211. [Esemplare con rilegatura contemporanea, in cuoio marrone, 

veneziana; provenienza Burham Abbey, James Toovey, Victor Albert George Child 
Villiers, Earl of Jersey]. Oxford, BODLEIAN LIBRARY, Auct. L. IV. 38. 

Bibliografia : Toovey, Catalogue of a Collection of Books..., p. 14. Non in EISS 
III; Cataldi Palau, Gian Grancesco d'Asola..., Tav. 78, p. 801. 

*14] H o r o l o g i o n . [8o]. 
Frontespizio : [in rosso] ΩΡΟΛΟΠΟΝ I [MARCA Zappella no 988, in nero; le 

frasette in greco, in rosso]. I [in rosso] αφλε'. 
Segnature : A-Z» AA-FFMf. 232. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Titoli in rosso; numerose bordure decorative in nero, iniziali 
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decorate in rosso ο in nero, circondate da ghirigori, del tipo di quelle che figurano 
sui manoscritti contemporanei. 

Colophon : (f. FF7v) Tò παρόν ωρολόγιο ν ένετίαις, έτυπώσατο μεν Βαρ Ι 
θολομαϊος ό καστερζαγεύς, αναλώμασιν δέ Ούϊκεν Ι τίου καί Ιωάννου Φραγκίσκου 
των τρινκαουελών. Ι ετει τφ από της εν σάρκου οικονομίας Ι τοϋ κυρίου ημών ΐησοϋ 
χριστού, Ι χιλιοστφ πεντακοσιοστφ Ι τριακοστφ πέμπτω. 

Marca : (f. FF8v) [in nero] Zappella no 988. 
BL 843.d.l. 
Bibliografia : Legrand, I, p. 226, no 94; Martini, p. 273, no 7. 

*15] I o a n n e s P h i l o p o n u s , C o m m e n t a r l i c o n t r a P r o c i u m de 
mundi a e t e r n i t a t e . [fol.]. 

Frontespizio : ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑ Ι ΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ 
ΚΑΤΑ Ι ΠΡΟΚΛΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ. I IOANNIS GRAMMA I TICI 
PHILOPONI ALEXANDRINI Ι CONTRA PROCLVM DE MVN- Ι DI AETERNITATE. I 
[MARCA : Zappella 987a] I Cautum est Veneti Senatus consulto nequis librum hunc 
imprimat I impune, uel alibi impressum uendat. 

Prefazione : (f. Alv) Vittore Trincavelli a Lorenzo Bragadin. Titolo : 
CLARISSIMO ET DOCTISSIMO LAVRENTIO I BRAGADENO VICTOR TRINCAVELVS 
MEDICVS. S. I Inc. ETSI clarissime pariter & doctissime Laurenti medica négocia, 
quibus adeo. 

Segnature : A* B-LMf. 84. 

Lingua : Greco. 
Decorazione : Bordure ornamentali e iniziali decorate, in nero. Edizione 

stampata da un codice lacunoso; molto spesso vi si trova la scritta λείπει, a 
cominciare dall'inizio (f. A2r) dove il titolo è seguito da metà pagina bianca, con la 
scritta: λείπει ή αρχή. 

Colophon : (f. L8v) Venetiis in aedibus Bartholomaei Casterzagensis, aere uero, 
& di= I ligentia Ioannis Francisci Trincaueli. Anno a nostra sa= I Iute. M.D.XXXV. 
Mense Maio. 

BL 29.f.l3. [Esemplare con alcune note manoscritte di Arnoldo Arlenio, visibili 
ai ff. A2v, in greco; A4r, in greco e latino: B3v, in greco]. 

Bibliografia : Martini, p. 273, no 3; Sicherl, Trincavelli, pp. 33-36. 

*16] I o a n n e s P h i l o p o n u s , C o m m e n t a r l i in Ar i s to t e l i s De n a t u 
rali a u s c u l t a t i o n e l ib ros . [fol.]. 

Frontespizio : ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑ= Ι ΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΕΣΣΑ= Ι ΡΑ ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. I IOANNIS GRAMMA: I TICI IN 
PRIMOS QVATVOR ARISTOTELIS DE NATV I RALI AVSCVLTATIONE LIBROS 
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COMENTARIA. I [MARCA : Zappella 987a] I Priuilegio Senatus Veneti cautum est, 

nequis hosce libros per decennium impune, aut im I primat, aut alibi impressos in 

hac ciuitate, uel aliis ueneto imperio subditis uendat. I MDXXXV. 

Prefazione : (f. 2r) Vittore Trincavelli a Gaspare Contarmi. Titolo : GASPARI 

CONTARENO CARDINALI REVERENDISSIMO I VICTOR TRINCAVELVS, FELICITATENE 

I Inc. MAximo quide(m) gaudio & supra fere q(uam) dici possit Gaspar 

Reuerendissime nuncius ille me affecit. 

Segnature : [2], a-18 m1» n-t» v«=ff. 160. 

Lingua : Greco. 

Decorazione : 'Porta' e iniziale in rosso all'inizio del libro I (f. air); bordure e 

iniziali in nero agli inizi dei libri II, III, IV (ff. e7r, i4v, nlr). 

Colophon : (f. v3r) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis, 

aere uero, & I diligentia loannis Francisci Trincaueli. Anno a partu uirginis. I M D 

XXXV. Mense Septembri. 

MARCA : (f. v4v) Zappella no 987a. 

BL 520.h.l3. [Esemplare con alcune note manoscritte contemporanee nei ff. 

alr-b4r]. 

Bibliografia : Omont, «Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier...», 

p. 602, no 191; Martini, p. 273, no 8; Ahmanson-Murphy, no 245; Sicherl, 

Trincavelli, pp. 47-50. Il modello di questa edizione è stato il manoscritto Ven. Marc. 

gr. 230 (coli. 579) e, per il IV libro, Ven. Marc. gr. IV 20 (coli. 1189) (Idem, Ibidem, 

p. 48). 

*17] F lav ius Ar r i anus , E p i c t e t u s . [8o]. 

Frontespizio : APPI ANO Υ Ι ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ. I ARRI ANI EPICTETVS. I [MARCA : 
Zappella no 988] I Non sine priuilegio. I M D XXXV. 

Prefazione : (ff. *lv-3v) Vittore Trincavelli a Georges de Selve. Titolo : 
GEORGIO A SELVA VAVRENSI I episcopo, ac Christianissimi Gallorum I Regis ad 
Senatum uenetu(m) Ora- I tori amplissimo, Victor Trin I cauellus, felicitatem. I Inc. 
HOMO, qui inter utrunq; mundum, orator amplissime, superiorem. 

Segnature : *8 Α-Ω» AA-BBMf. 216. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Bordure in nero (e. g. f. Θΐν), iniziali adornate con giragli neri, 

simili a quelle dei manoscritti greci contemporanei. 
Colophon : (f. BB5v) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti I Casterzagensis, 

aere uero, & diligentia I loannis Francisci Trincaueli. I Anno a partu virginis. I M D 
XXXV. I Mense Septembri. 
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BL 525.a.6. [Rilegatura in pergamena liscia naturale, ripiegata su piatti di 

cartone rigido, forse di poco più tarda, probabilmente francese a giudicare dalla 

filigrana, simile a Briquet «Raisin» 13080]. 

Bibliografia : Omont, «Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier...», 

p. 605, no 209; Martini, p. 273, no 4; Sicherl, Trincavelli, pp. 42-46. 

*18] F lav ius Ar r i anus , De a scensu Alexandr i . [8o]. 

Frontespizio : APPI ANO Y Ι ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ. Ι Arriani de 
ascensu Alexandri. I [MARCA : Zappella no 988] I Non sine priuilegio. I MDXXXV. 

Prefazione : (f. *2rv) Gian Battista Egnazio ad Andrea de'Franceschi. Titolo : 
ANDREAE FRANCISCO MA- I gno Veneti Senatus cancellarlo, loan- I nes Baptista 
Egnatius. S. I Inc. ARriani nicomediensis libros, quos ille non minus. 

Segnature : *4 α-ω8 aa-nn8=ff. 252. 
Lingua : Greco. 
Carattere : Romano (per il latino). 
Decorazione : Iniziali ornate, bordure in nero, simili a quelle frequenti nei 

manoscritti greci, sottili rettangoli neri con nastri risparmiati in bianco; uguali a quelle 
di Aristotele, Organon (1536). 

Colophon : (f. nn7v) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti I Casterzagensis, 
aere uero, & diligentia I Ioannis Francisci Trincaueli. I Anno a partu uirginis. I 
MDXXXV. I Me(n)se Septe(m)bri. 

Marca : (f. nn8v) Zappella no 988. 
BL 294.a.6. 
Bibliografia : Omont, «Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier...», 

p. 605, no 208; Martini, p. 273, no 5 e no 16; Sicherl, Trincavelli, pp. 37-41; il 
modello di questa edizione è stato il Ven. Marc. gr. VII 9 (coli. 1098) (Ibidem, p. 38 
es.); EISS, I, no 3082. 

*19] I o a n n e s P h i l o p o n u s , C o m m e n t a r l i in Ar i s to t e l i s De anima 
l ib ros . [fol.]. 

Frontespizio : ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑ: Ι ΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ 
ΤΑ ΠΕΡΙ Ι ΨΥΧΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. Ι IOANNIS GRAMMA: I TICI 
PHILOPONI COMENTARIA IN LIBROS I DE ANIMA ARISTOTELIS. I [MARCA : Zappella 
no 987a] I Priuilegio Senatus Veneti cautum est, nequis hosce libros per decennium 
impune, aut im- I primat, aut alibi impressos in hac ciuitate, uel aliis Veneto imperio 
subditis uendat. I M D XXXV. 

Prefazione : (f. *2rv) Vittore Trincavelli a Niccolò Ridolfi. Titolo : NICOLAO 

RODVLPHO CARDINALI MAXIMO OMNIQUE VENE I ratione dignissimo. Victor 
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Trincauellus. Felicitatem. I Inc. PHilosophiam: disciplinam suapte natura liberam, 

immo donum nobis. 

Segnature : *2 A-S8=ff. 146. 

Lingua : Greco. 

Decorazione : 'Porta' e iniziale decorata, ambedue in rosso (f. Air). All'inizio 

della seconda parte (f. F7r) cornice e iniziale in nero. 

Colophon : (f. S7v) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti casterzagensis, 

aere uero, & I diligentia loannis Francisci Trincaueli. Anno a partu vir I ginis. M D 

XXXV. Mense Nouembri. 

Marca : (f. S8v) Zappella no 987a. 

BL G. 8011. 

Bibliografia : Martini, p. 273, no 6; Ahmanson-Murphy, no 246; Sicherl, 

Trincaveìli, pp. 51-53. 

1536 *20] S t o b a e u s , F lo r i l eg ium. [4o]. 

Frontespizio : ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ Ι ΣΤΟΒΑΙΟΥ Ι ΕΚΑΟΓΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ. Ι 
IOANNIS Ι STOB ΑΕΙ I COLLECTIONES SEN Ι TENTI AR VM. I [MARCA : Zappella no 
988] I Non sine priuilegio. I M D XXXVI. 

Prefazione : (f. *2rv) Vittore Trincaveìli a Pietro Bembo. Titolo : Doctissimo 

Petro Bembo Victor Trincauellus. S. I Inc. CVm his diebus Bembe eruditionis decus 
et splendor loannis Stobaei. 

Segnature : *4 A-Z8 aa-pp8 qq6=ff. 314. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Bordura decorativa e iniziale in rosso (f. Air), le altre in nero, 

molto simili alle bordure dei manoscritti greci di questo periodo. 

Colophon : (f. qq5v) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis, I 
aere vero & diligentia loannis Francisci Trincaueli. I Anno a partu Virginis. M. D. 
XXXV. I Mense Februarii. 

Marca : (f. qq6v) Zappella no 987a. 

BL 653.a.7. [Provenienza Charles Burney]. 
Bibliografia : Martini, p. 273, no 2 e no 14; Sicherl, Trincaveìli, pp. 54-57. 

*21] A r i s t o t e l e s , De a r te r h e t o r i c a . [8o]. 

Frontespizio : ΑΡΙΣΤΟΤΕ Ι ΑΟΥΣ ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Ι ΒΙΒΛΙΑ Γ'. Ι Προς 
Αλέξανδρον περί ρητορικής βιβ. α' / Περί ποιητικής βιβ. α' I ARISTOTE Ι LIS DE 
ARTE RHETO I RICA LIB. TRES. I Ad Alexandru(m) de Rhetorica Lib. unus. I De 
Poetica Lib. unus. I Haec uero omnia quanto potuit stu I dio ac diligentia emenda I 
ta nuperq; excussa 
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Segnature : a* β-ω4 A-P*=ff. 156. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Due bordure decorative, in nero (ff.a2r, A2r); due iniziali 

decorate, in nero. 
Colophon : (f. P3v) Venetijs in aedibus Bartholomaei Zanetti Caster za- I gensis, 

aere uero, et diligentia Ioannis Fra(n) I cisci Trincaueli. Anno à partu uir- I ginis. M 

D XXXVI. I Mense Ianuarij. 

Marca : (f. P4v) Zappella no 988. 

BL 518.a.35. [Ex libris «Cat. inscr. C 6 Coli. Rom. Societ. Iesu»]. 

Bibliografia : Martini, p. 273, no 11; EISS, I, no 2867. 

*22] I o a n n e s P h i l o p o n u s , C o m m e n t a r l i in Ar i s to t e l i s Ana ly t i ca 
p r i o r a , [fol.]. 

Frontespizio : ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ TOY I [trifoglio nero] ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ 
[trifoglio nero] Ι ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙ= Ι ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ι ΜΑΓΕΝΤΙΝΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΥΤΑ Ι ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ. Ι ΙΟΑΝ. GRAM. I PHILOPONI I COMENTARIA IN PRIORA ANALYTICA 
I ARISTOTELIS. I MAGENTINI COMENTARIA IN EADEM I LIBELLVS DE SYLLOGISMIS. 
I [MARCA : Zappella no 988] I Priuilegio Senatus Veneti cautum est, nequis hosce 
libros per decennium I impune, aut imprimat, aut alibi impressos in hac ciuitate I uel 
aliis Veneto imperio subditis uendat. I M D XXXVI. 

Prefazione : (f. A2r) Vittore Trincavelli ad Ercole Gonzaga. Titolo : HERCVLI 
GONZAGAE CARDINALI MAXIMO I VICTOR TRINCAVELLVS. S. I Inc. NOn possum 
equidem Hercules optime & amplissime his temporibus rei litterariae. 

Segnature : A* B-E8 f-o8 p10 aa-ee8 ffMf. 166. 
Lingua : Greco 
Decorazione : Bordura decorativa e iniziale, ambedue in rosso ruggine, all'inizio 

del testo (f. A3r). 
Colophon : (f. ff5v) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis, 

aere uero, & I diligentia Ioannis Francisci Trincaueli. Anno a partu virginis. I 
MDXXXVI. Mense Aprili. 

Marca : (f. ff6v) Zappella no 987a 
BL G. 8013. 
Bibliografia : Martini, p. 273, no 12; Sicherl, Trincavelli, pp. 58-61. Il modello 

di questa edizione è stato il codice Ven. Marc. gr. 235 (coli. 721) {Ibidem, p. 59). 

*23] A r i s t o t e l e s , O r g a n o n . [8o]. 

Frontespizio : ΟΡΓΑΝΟΝ Ι ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. I [MARCA : Zappella no 988; 
sono stampate soltanto le frasette in greco laterali] I En uobis Iuuenes bonarum 
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litterarum I philosophiaequ; studiosi, Aristotelis Orga I num, ac primum 
Aristotelicorum oper(um) I uolumen, nuper ex plurimoru(m) uetustor(um) I 
exe(m)planum lectione, recognitum, & ab I infinitis fere mendis diligenti examine I 
emendatum, & quanta potuit cura for- I mis excussum, quod interim dum caetera I 
parantur, emite & fruimini. 

Segnature : a-z» aa-118 mm»o=ff. 282 
Lingua : Greco 
Decorazione : Bordure decorative e iniziali, in nero, all'inizio di ogni capitolo. 
Colophon : (f. mmlOr) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis, 

aere vero, & dilige(n)tia I Ioannis Francisci Trincaueli. I Anno a partu Virginis. I M D 
XXXVI. I Me(n)se Augusti. 

Marca : (f. mmlOv) Zappella no 988 I MDXXXVI. 
BL G. 16789 [esemplare con ex libris: «Petrus Piclotius» sul frontespizio, secolo 

XVI]. 
Bibliografia : Martini, p. 273, no 10; EISS, I, no 2868. 

+24] Ioann ik io s K a r t a n o s , Vecchio e Nuovo T e s t a m e n t o . [8o]. 
Frontespizio : ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ EN AI H Ι παλαιά τε καί νέα διαθίκη, ήτοι το 

άνθος Ι καί αναγγαϊον αύτης. εστί δε πα- Ι νυ ώφέλιμον καί αναγγαϊον προς πάσα 
χριστιανόν Ι Non sine Priuilegio. I [MARCA : Zappella no 988]. 

Prefazione : Ioannikios Kartanos, grande protosincello di Corfu, ai lettori. Titolo 
: ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ ό καρτάνος, καί μέγας πρωτοσύγκελος κερκύρων, τοις 
άναγινώσκουσιν, εν κφ χαίρειν. 

Segnature : ff. 404. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Otto vignette xilografiche. 
Colophon : Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis. Anno a 

partu Virginis. MDXXXVI. mense Novembri. 
Bibliografia : Legrand, I, pp. 226-333, no 95, da cui ho tratto la descrizione, 

segnalava un esemplare a Monaco di Baviera, B. Hist 243, 8°, proveniente dal 
Collegio dei Gesuiti di Monaco, ritenuto l'unico conosciuto; Martini, p. 273, no 15; 
Layton, pp. 138-141, e nota 49, segnala un altro esemplare a Cambridge, Catalogue 
of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries, 
Cambridge 1967, I, p. 609, no 5. 

+ 25] B e n e d e t t o da Venezia , Libro della p r e p a r a t i o n e d e l l ' a n i 
ma. [8o]. 

Frontespizio : Libro della preparatione dell'anima rationale alla diuina gratia 
Segnature : ff. 104. 
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Lingua : Italiano. 
Colophon : In Venetia, per Bartholomeo de Zanetti, 1536. 
Bibliografia : EISS, II, no 1428, da cui ho tratto la descrizione. 

+26] A n t o n i o Brucio l i , V e c c h i o T e s t a m e n t o . E c c l e s i a s t e . [4o]. 

Frontespizio : L'Ecclesiasto di Salomo, tradotto dalla ebraica verità in lingua 

toscana, et con nuovo commento dichiarato. Per Antonio Brucioli. 

Segnature : ff. 50. 

Lingua : Italiano. 

Colophon : In Venetia, per Bartholomeo Zanetti, 1536. 

Bibliografia : Martini, p. 273, no 9; EISS, II, no 2083, da cui ho tratto la 

descrizione. 

+27] Antonio Brucioli, Vecchio Testamento. Cantico dei cantici. [4o]. 

Frontespizio : La cantica di Salomo, tradotta dalla ebraica verità in lingua 

toscana, & con nuouo commento dichiarata per Antonio Brucioli. 

Segnature : ff. 40. 

Lingua : Italiano. 

Colophon : In Venetia, per Bartholomeo Zanetti, 1536. 

Bibliografia : Martini, p. 273, no 17; EISS, II, no 2084, da cui ho tratto la 

descrizione. 

*28] A l e s s a n d r o di Afrodis ia , Q u a e s t i o n e s n a t u r a l e s , [fol.]. 
Frontespizio : ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ TOY I ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ΦΥΣΙΚΑ. ΠΕΡΙ 

ΨΥΧΗΣ. ΗΘΗΚΑ. Ι Μετάφρασις εκ των δαμασίου ε'ις το πρώτον περί ούρανοϋ 
βιβλίον. Ι Επιτομή... Ι Πρισκιάνου λύδου μετάφρασις των Θεοφράστου περί α'ισθή-
σεως καί φαντασίας. I QVAESTIONES I ALEXANDRI APHRO: I DISIENSIS 
NATVRALES. DE Ι ANIMA. MORALES. I Metaphrasis ex Damascio in primum librum 
de coelo et mundo. I Epitome... I Prisciani lydi metaphrasis in libros Theophrasti de 
sensu et phantasia. I [MARCA : Zappella no 987a] I MDXXXVI. 

Prefazione : (f. a2r) Vittore Trincavelli a Pierre Danes. Titolo : PETRO DANE-
SIO VICTOR I TRINCAVELVS. S. I Inc. EA sunt officia Danesie optime pariter ac 
doctissime, quibus tu me arctissime deuinxisti. 

Segnature : a-f8=ff. 48. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Bordure e iniziali decorative, in rosso sul primo foglio del testo 

(f. a3r), le altre in nero. 
Colophon : -. 
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BL 29.d.l.; 672.Ì.7 (3) [questo esemplare ha una rilegatura di de Thou e la sua 

segnatura: «Vest. T. 1. Β. 33» sul verso del piatto anteriore; sul piatto anteriore è 

scritto, con inchiostro nero: «B 33»]. 

Bibliografia : Omont, «Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier...», 

p. 604, no 201; Martini, p. 273, no 13; Sicherl, Trincavelli, pp. 62-67 (il modello di 

questa edizione è stato il Ven. Marc. gr. IV 10 (coli. 833), pp. 63-64); EISS, I, no 

1040. 

*29] B e n e d i c t u s Vic to r ius , Liber de p l eu r i t i de . [4o]. 

Frontespizio : [trifoglio nero] LIBER DE [trifoglio nero] I PLEVRITIDE AD 

GALENI I & Hippocratis scopum a Benedicto I Victorio fauentino in Gymna- I sio 

patauino, theorico I primario, editus. I EIVSDEM QVAESTIO DE TRIBVS I Doctrinis 

ordinariis. Ad Galeni scopum. I [MARCA : Zappella no 988] I VENETIIS. M.D.XXXVI. 

Segnature : A-KMf. 80. 

Lingua : Latino. 

Carattere : Romano. 

Decorazione : Iniziali decorate, inserite in un quadrato, con giragli in nero. 

Colophon : (f. K8r) Venetiis in aedibus Andreae Arriua- I beni ueneti. Anno a 

partu Virgi- 1 nis. MDXXXVI. 

Marca : (f. K8v) Zappella no 987. 

BL 1189.g.l. (1). 

1537 *30] H e s i o d u s , Opera . [4o]. 
Frontespizio : ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ. Ι ΘΕΟΓΟΝΙΑ. Ι 

ΑΣΠΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ. Ι Απαντα δε μετά πολλών καί καλίστων εξηγήσεων. I HESIODI 
I ASCRAEI OPERA ET DIES. I THEOGONIA. I SCVTVM HERCVLIS. I Omnia uero cu(m) 
multis optimisq; expositionibus. I [MARCA : Zappella no 988]. 

Prefazione : (f. lv) Vittore Trincavelli a Pietro Vettori. Titolo : VICTOR 
TRINCAVELLVS PETRO VICTORIO S. I Inc. Ανθρωπος ών τοϋτο ϊσθι καί μέμνησ' αεί. 
Cum homo à primo rerum omnium parente. 

Segnature : [4] α-ψ» û>*=ff. 192. 

Lingua : Greco. 

Decorazione : Iniziali e bordure decorative all'inizio di ogni capitolo, sul f. air 
in rosso, le restanti in nero. 

Colophon : (f. <»4r) Venetijs in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis, 

aere uero I et diligentia Ioannis Francisci Trincaueli. Anno a partu uir= I ginis. 

MDXXXVII. Mense Iunio. 

BL 674.e.23. [Esemplare con rilegatura di de Thou e la sua segnatura sul verso 

del piatto anteriore, nell'angolo superiore sinistro: «4. chh. 3. t. C. No 8»]. 
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Bibliografia : Martini, p. 273, no 19; Sicherl, Trincavelli, pp. 68-73 (il modello 

di questa edizione è stato il manoscritto Ven. Marc. gr. IX 6, p. 69). 

*31] A n t o n i o Brucio l i , Dialogi . [4o]. 

Libro I 

Frontespizio : DIALOGI DI I ANTONIO BRVCIOLI I DELLA MORALE PHI= I 

LOSOPHIA. I LIBRO PRIMO. I MARCA : Zappella no 988] I MDXXXVII. 

Prefazione : (f. 2rv) Antonio Brucioli al duca di Urbino. Titolo : ALLO 

ILLVSTRISSIMO SIGNOR FRANCESCO I MARIA FELTRIO, DVCA DI VRBINO. I Inc. 

PEnsano, Illustrissimo Signor Duca, i più de gli scrittori. 

Segnature : [2] A-T» V« X2=ff. 160. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Corsivo. 

Colophon : (f. X2r) Fine del primo libro de Dialogi Morali di Antonio Brucioli, 

Impresso I in Venetia per Bartholomeo Zanetti Casterzagense. I Nell'anno della 

incarnatione del Signore, I MDXXXVII. Del mese I Di Luglio. 

Marca : (f. X2v) Zappella no 987. 

Libro II 

Frontespizio : DIALOGI DI I ANTONIO BRVCIOLI DELLA NA= I TVRALE 
PHILOSOPHIA. I HVMANA. I LIBRO SECONDO. I [MARCA : Zappella no 988] I IN 
VENETIA MDXXXVII. 

Prefazione : (f. 2rv) Antonio Brucioli al duca di Camerino. Titolo : ALLO 
ILLVSTRISSIMO SIGNORE I GVIDOBALDO FELTRIO, I DVCA DI CAMERINO. I Inc. 

VOgliano, Illustrissimo Duca, quegli scrittori. 
Segnature : [2] AA-KK» LL*=ff. 84 
Colophon : (f. LL2r) Fine del secondo libro de Dialogi Morali di Antonio 

Brucioli, Impresso in I Venetia per Bartholomeo Zanetti Casterzagense, Nell'anno I 
della incarnatione del Signore, I MDXXXVII. I Del mese di Ottobre. 

Libro III 

Frontespizio : DIALOGI DI I ANTONIO BRVCIOLI DELLA NATV= I RALE 

PHILOSOPHIA. I LIBRO TERZO. I [MARCA : Zappella no 988] I IN VENETIA M.D. 

XXXVII. 

Prefazione : (f. 2rv) Antonio Brucioli a Giulio Feltrio. Titolo : ALLO 

ILLVSTRISSIMO SIGNORE I DON IVLIO FELTRIO. I Inc. SOgliano, ualoroso Giouane, 

et Illustrissimo Signore, tutti quegli. 

Segnature : [2] AAA-EEE» FFF*=ff. 46. 
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Colophon : (f. FFF3v) Fine del terzo Libro de Philosophici Dialigi [sic] di 

Antonio Brucioli, stampati I in Venetia per Bartholomeo Zanetti da Brescia. Nel I 

M.D. XXXVII. I Del mese di Nouembre. 

Libro IV 

Frontespizio : DIALOGI DI I ANTONIO BRVCIOLI DEL I LA METAPHISICALE I 

PHILOSOPHIA. I LIBRO QVARTO. I [MARCA : Zappella no 988] I IN VENETIA 

MDXXXVIII. 

Prefazione : (f. A2rv) Antonio Brucioli alla duchessa di Urbino. Titolo : ALLA 

ILLVSTRISSIMA SIGNORA LEONORA I FELTRIA DI GONZAGA, I DVCESSA DI VRBINO. 

I Inc. I Santi, et pij costumi, et la benigna. 

Segnature : A2 AAAA-HHHH» IIHMf. 70. 

Colophon : (f. IIII4r) Fine del Quarto et ultimo libro De philosophici Dialo= I gi 

di Antonio Brucioli. Impressi in Venetia Per I Bartholomeo de Zanetti da Brescia. I 

M.D.XXXVIII. 
Marca : (f. IIII4v) Zappella no 987. 
BL 231. g. 19. 
Bibliografia : Martini, p. 273, no 20; EISS, II, no 3768. 

*32] G iovann i Villani, C r o n i c h e , [fol.]. 
Frontespizio : CRONICHE DI MESSER I GIOVANNI VILLANI CITTADINO FIOREN 

I Tino nelle quali si tratta dell'origine di Firenze, & di tutti e fatti & I ... I le cose 
passate fatte per I tutto l'uniuerso. I [MARCA : Zappella no 987] I Hassi nel priuilegio, 
& nella gratia ottenuta dalla Illustrissima Signoria che in que- I sta, ne in niun'altra 
Citta del suo dominio si possa imprimere, ne altroue I impresse uendere le Croniche 
di Giouan Villani cittadino fio I rentino, & anchora come si contiene nel breue apo I 
stolico che per anni dieci sotto pena di esco- I municatione che nessuno possa im-
I primere dette Croniche, ne al I troue impresse uendere I come in esso priuile I gio, 
& breue I apostolico si contiene. 

Prefazione : 

1) (f.Alv) Giacomo Fasolo a Vincenzo Grimani. Titolo : AL MAGNIFICO ET 
CLARISSIMO MESSER I Vincentio Grimano Procuratore de santo Marco mentissimo 
I Iacomo Fasolo compatre & seruo suo. S. I Inc. ESsendomi peruenuta alle mani 
Signor mio. 

2) (f.*2r) Giacomo Fasolo ai lettori. Titolo : IACOMO FASOLO AGLI LETTORI. 
I Inc. VOlendo diarissimo Lettore in uniuersale benefitio. 

Segnature : A1« A-Z» AA-DD» EEMf. 230. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Romano. 
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Colophon : (f. EE3v, 219v) Finiscono le Croniche di messer Giouan Villani 

Cittadino Fiorenti- I no. Stampate in Vinetia per Bartholomeo Zanetti Casterza- I 

gense. Nel anno della incarnatone del Signore. I MD.XXXVH. del mese d'Agosto. 

Marca : (f. EE4v) Zappella no 987. 

BL 177.g. 16. [Ex libris: «D'Agnolo Guicciardini», sul frontespizio. Tutto il 

volume è annotato da una mano contemporanea, in italiano. Sul f. A 2r (prefazione 

di Giacomo Fasolo ai lettori) è stato cancellato con inchiostro nero il nome di 

Antonio Brucioli nella seguente frase: «non habbiamo uoluto però toccare, & 

massime astretto, & persuaso dal giudicio de huomini eccellenti, & precipue dal 

eccellentissimo M. Antonio Brucioli [la frase che ho scritto in corsivo è annerita con 

inchiostro, illeggibile] qual ha uista quest'opera a suo parere». 

Bibliografia : A Short-Title Catalogue of Foreign Books Printed up to 1600, 

Edinburgh 1970, p. 374, segnatura H.F.101. 

*33] G iovann i O r t e g a de Car ion , Sphe ra . [4o]. 

Frontespizio : [E'preceduto da una pagina che contiene le armi di Ortega, in 

una cornice xilografica con simboli araldici; nella parte inferiore della cornice si trova 

il motto SVBVMBRA I ALARVM TVAR(UM) (Zappella motto no 375). Il verso è 

bianco, eccetto per questa frasetta: ASTRORVM QVICVNQVE VIAS INQVIRERE I 

GAVDET. I HOC OPVS EXIGVO VENDICET ERE SIBI]. 

Frontespizio : [il titolo è inserito in una cornice xilografica con i segni dello 

zodiaco] SPHERA VOLGARE NOVAMENTE I TRADOTTA CON MOLTE NOTANDE I 

ADDITIONI DI GEOMETRIA,... AVTORE M. MAVRO FIORENTINO I PHONASCO ET 

PHILOPANARETO. I A MESSER GIOVAN'ORTHEGA I Di Carion Burgense Hispano, et 

Dino I Compagni Patritio Fiorentino, I Mathematici. I [trifoglio nero] I [MARCA : un 

anello, fiancheggiato da due putti che reggono ciascuno una fiaccola, nel centro un 

toro accucciato inserito in uno scudo]. [Sul verso, una xilografia che ha come 

soggetto principale un monaco che scrive, sullo sfondo una nave, il tutto inserito in 

una cornice xilografica che contiene raffigurazioni degli dei]. 

Prefazione : (f. 3r) Mauro Fiorentino a Giovanni Ortega. Titolo : AL MAGNIFICO 

M. GIOVAN'ORTHEGA DE CARI I ON PATRITIO BVRGALESE HISPANO, Μ. Ι MAVRO 
FIORENTINO, HVM. IESV CRI I STI VIRGINISQVE GENITRICIS I SANCTE, PHONASCO 
ET PHI I LOPANARETO. S. D. P. I Inc. Ben che molte sieno state sin'a qui, Magnifico 
M. 

Segnature : A-04=ff. 56. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Corsivo. 
Decorazione : Numerose vignette xilografiche. 
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Colophon : (f. 04r) Absolutum, ad Dei optimi Maximi laudem opus per 

eundem M. Maurum I Florentinum (Hum. Iesu Christi, Virginisque Genitricis Sanctae) 

Phona I scum ac Philopanaretum. I Anno salutis nostre. M.D.XXXVII. Mense Ottobri, 

etc. I Impresso in Venetia per Bartholomeo Zanetti ad instantia et requisitione I di 

M. Giouann'Orthega de Carion Burgense Hyspano I Comorante in Firenze. 

Marca : (f. 04v) Zappella CCXIXc e motto no 237. 

BL 532.1.35. 

+34] Vecchio T e s t a m e n t o , Salmi. [4o]. 

Frontespizio : Nouissima translatione de gli Psalmi dauitici dall'hebreo nella 

nostra uolgar lingua, con brieue & christianissima espositione, aggiuntoui lo 

Ecclesiaste di Salomone. 

Segnature : ff. 166. 

Lingua : Italiano. 

Colophon : In Venetia, per Bartholomeo Zanetti, ad instantia di Iacopo di 

Giouambattista Rimbotti, 1537 (1536). 

Bibliografia : EISS, II, no 2008, da cui ho tratto la descrizione. 

*35] C o s t a n t i n o Lascar i s , Graecae i n s t i t u t i o n e s . [4o]. 

Frontespizio : CONSTANTINI I LASCARIS BYZANTINI GRAECae I institutiones, 
una cum interpretatione latina, I eorum usui atque commodo dicatae, I qui graecas 
litteras optime scire deside- I rant, in quibus expectes, I sequens pagina tibi faci I le 
indicabit. [trifoglio nero] I [MARCA : Zappella no 988] I MDXXXVII. 

Prefazione : (f. A2r) Aldus Manutius Ro. Angelo Gabrieli Patritio Veneto. 
(Dionisotti-Orlandi no XXIV)1. 

Segnature : A-Z« a-nMf. 288. 
Lingua : Greco, Latino. 
Carattere : Romano. 
Colophon : (f. n8r) Venetiis, in aedibus Bartholomaei Zanetti Ca I sterzagensis. 

Anno a partu Virginis. I MDXXXVII. 

Marca : (f. n8v) Zappella 987a. 

Milano, BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE C C. V. 11. 

Bibliografia : Legrand, III, p. 366, no 359; Martini, p. 273, no 18; Layton, p. 
142. 

1. Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi. Introduzione di C. Dionisotti. Testo 

latino con traduzione e note a cura di G. Orlandi, I—II [Documenti sulle arti del libro, 11], Milano 1975. 
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+36] A n t o n i o Brucio l i , Vecchio T e s t a m e n t o . Isaia. [4o]. 

Frontespizio : Libro di Iesaia propheta, tradotto dalla ebraica uerita, in lingua 

italiana, & con nuouo commento dichiarato per Antonio Brucioli. 

Segnature : ff. [2], 237 [ma 239], [1]. 

Lingua : Italiano. 

Colophon : In Venetia, per Bartholomeo Zanetti, 1537. 

Bibliografia : EISS II, no 2086, da cui è tratta la descrizione. 

+37] T e o d o r o Gaza, t r a d u z i o n e di C i c e r o n e , Ca to ma io r . . . [8o]. 

Frontespizio : -. 

Titolo : (f. Ir) «Markou Tulliou Kikeronos I Katon e perì geros I Theodorou tou 

Gazou hellenisantos» I «Tà tou dialogou prosopa I Scipion, Katon, Lailios». 

Segnature : ff. 30. 

Lingua : Greco. 

Colophon : (f. 30v) Henetiesi, para Bartholomaio toi Kasterzagei, 1537. 

Bibliografia : Niutta, «Su un'edizione veneziana sconosciuta...», cit. nota 3, p. 

211, da cui è tratta la descrizione. 

*38] G i o v a n n i Boccacc io , D e c a m e r o n e . [4o]. 1538 

Frontespizio : [trifoglio nero] IL DECAMERONE [trifoglio nero] I DI MESSER 
GIOVANNI I BOCCACCIO NVOVAMENTE STAM I PATO ET RICORRETTO I [piccolo 
trifoglio nero] PER ANTONIO BRVCIOLI [piccolo trifoglio nero] I CON LA 
DICHIARATIONE DI TVTTI I VO I caboli, Detti, Prouerbij, Figure, et modi di dire 

incogniti I et difficili, che sono in esso Libro. I [piccolo trifoglio nero] CON GRATIA 
ET PRIVILEGIO [piccolo trifoglio nero] I [trifoglio nero] I [medaglione tondo, 
contornato da quattro trifogli neri, contenente il ritratto del Boccaccio, di profilo] I 
Stampato in Venetia ad instantia di M. Giouanni Giolito da Trino. Ι Μ D XXXVIII. I 
[trifoglio nero]. 

Prefazione : (f. *2rv) Antonio Brucioli ad Alvisia Gonzaga Pallavicino. Titolo: 
ALLA ILLVSTRISSIMA SIGNORA ALVISIA I GONZAGA PALAVISINA, MARCHE- I SANA 
DI GONZAGA I Inc. Qvanta forza habbia sempre hauuto la uirtu del bene dire. 

Segnature : *10 a-z» A-K» Lio=ff. 284. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Corsivo. 
Colophon : (f. LI Or) Finisce la decima et ultima giornata del libro chimato [sic] 

Decameron Cogno= I minato Principe Galeotto. Stampato in Vinegia, per 
Bartholomeo Zanetti I da Brescia ad instantia di Messer Giouanni Giolitto da Trino. 
I M D XXXVIII. Del mese d'Aprile. 
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Marca : (f. LlOv) Zappella no 987. 
BL : 671.Π5. 
Bibliografia : Martini, p. 273, no 22; EISS, II, no 2435. 

*39] A n t o n i o Brucio l i , Ora t ion i et p rec i . [16o]. 
Frontespizio : -; (f. Air) ORATIONI, ET PRECI I de Santi Padri, Patriarci, 

Propheti, I et Apostoli, raccolte da Sacri li= I bri del uechio et nouo te I stamento et 
tradot I te in lingua I Toscana I Per Antonio Bruccioli. 

Segnature : A-KMf. 80. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Corsivo. 
Colophon : (f. K8r, 80r) Stampato in Venetia per Bartolomeo I Zanetti da 

Brescia nel mese di I Giugno. 1538. 
BL C.65.a.l0 (2). [Ex libris «Biblioteca de Salva». Rilegatura in cuoio marrone 

(secolo XVI?) con impresso in oro il motto «DOMINE. EXAVDI I APRES. TRAVAIL. 
. REPOS. I ORATIONEM. MEAM» (piatto anteriore)]. 

*40] A r i s t o p h a n e s , Ope ra . [8o]. 
Frontespizio : ΑΡΙΣΤΟΦΑ Ι ΝΟΥΣ ΕΥΤΡΑΠΕΛΩΤΑΤΟΥ Ι Κωμωδίαι ένδεκα. Ι 

ARISTOPHA I NIS FACETISSIMI I Comoediae undecim. Ι Πλούτος. Plutus. I ... I 
Λυσιστράτη. Lysistrate. I [MARCA : di Melchiorre Sessa, uno scudo contenente una 
gatta, con un topo in bocca, diversa da Zappella no 586-605; lontanamente simile a 
Zappella no 592, senza motto]. 

Segnature : A-Z» AA-MMMf. 280. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Iniziali decorate all'inizio di ogni commedia. 
Colophon : (f. MM7r) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagen I 

sis, sumptibus uero D. Melchionis Sessa, i Anno. M D XXXVIII. I Mense Septembri. 
Marca : (f. MM7v) di Melchiorre Sessa, lontanamente simile a Zappella no 592 

ο 590; è una gatta di profilo, con un topo in bocca, in una cornice elaborata, con 
fiori e foglie; sotto, il motto «DISSIMILIVM INFIDA SOCIETAS»; uguale al no 47. 

BL 672.a.l0. [Rilegatura in cuoio marrone, databile al secolo XVI (?); impresse 
in oro, in uno scudo ovale, le armi di Nicolas de Fayet (o Jacques de Fayet) vissuto 
nella seconda metà del XVI secolo, con il motto ΚΑΙ OUPANOZ ΑΜΒΑΤΟΣ ΟΣΣΗ. Cf. 
E. Olivier, G. Hermal, R. De Roton, Manuel de l'amateur de reliures armoriées 

françaises, Paris 1924 -, s. v. Fayet]. 

Bibliografia : Martini, p. 273, no 21; EISS, I, no 2822. 
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*41] A g o s t i n o B e a z i a n o , Delle co se . . . [80]. 

Frontespizio : DE LE CO I SE VOLGARI ET LATINE I DEL BEATIANO. [trifoglio 

nero] I Ne quis in toto Venetorum Dominio opus I hoc, nisi de consensu auctoris 

im= I primat; uel alibi impresa I sum ue(n)dat, seuerissi I me S. C cau I tum est. 

Prefazione : (f. Alv) Agostino Beatiano all'imperatrice. Titolo : A LA 

SERENISSIMA I IMPERATRICE. I AGOSTINO I BEATIANO. I Inc. NEssuna cosa è, che 

tanta dilettatione... Di Venetia a li. X. di Ottobre: I Del. M. D. XXXVIII. 

Segnature : A-F» G* H-NMf. 100. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Corsivo. 

Colophon : (f. N8r) Impressum Venetijs per Bartholomaeum de Za- I nettis de 

Brixia; Anno a Natiuitate Do I mini M. D. XXXVIII. I Die decima Octob. 

BL 239.d.45. 

Bibliografia : Martini, p. 274, no 25; EISS, II, no 858. 

*42] A n t o n i o Brucio l i , Dialogi , l ibro q u i n t o . [4o]. 

Frontespizio : DIALOGI I DI ANTONIO BRVCIOLI I LIBRO QVINTO. I [MARCA : 

Zappella no 988] I IN VENETIA M D XXXVIII. 

Prefazione : (f. 2rv) Antonio Brucioli ad Alfonso d'Esté, principe di Ferrara. 
Titolo : ALLO ILLVSTRISSIMO SIGNORE, IL I SIGNORE ALPHONSO DA ESTE, I 
PRINCIPE Di FERRARA. I Inc. HAnno sempre hauuto per costume, ualoroso giouane. 

Segnature : [2] A-E»=ff. 42. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Corsivo. 
Colophon : (f. E8r) In Venetia per Bartholomeo Zanetti da Brescia. I M. D. 

XXXVIII. 
Marca : (f. E8v) Zappella no 987. 
BL 233.h.l4. (2). 
Bibliografia : EISS, II, no 3768. 

+43] Ρ. A r e t i n o , L e t t e r e . [80]. 
Lingua : Italiano. 
Colophon : In Vinegia, per Bartholomeo Zanetti, 1538. 
Bibliografia : EISS, I, no 2361, da cui è tratta la descrizione. 

*44] A n t o n i o Bruc io l i , t r a d u z i o n e di C i c e r o n e , Rhe to r i ca . [80]. 

Frontespizio : RHETORI: I CA DI MARCO TVLLIO CI-I CERONE, TRADOTTA I DI 

LATINO IN LIN I GVA TOSCANA I PER ANTONIO BRUCIOLI I [piccolo trifoglio] I CON 

GRATIA ET PRIVILEGIO I dello Inclito Senato Veneto, che nessuno pos= I sa 
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stampare questo libro per anni dieci I ne altroue stampato qui uende I re, sotto le 

pene che in I esso priuilegio si co(n) I tengono. I A I M D XXXVIII. 

Prefazione : (ff. 4 2r-4v) Antonio Brucioli a Gerolamo Quirino. Titolo : AL 

MOLTO HONORANDO, ET I MAGNIFICO MESSER HIERO I NIMO QVIRINO. I Inc. NON 

IN PICCIOLO GRAdo di uirtu, magnifico Messer Hieronimo. 

Segnature : [ * ]* A-L« MMf. 96. 

Lingua : Italiano. 

Carattere Corsivo. 

Colophon : (f. M3v) Stampata in Vinegia per Bartholomeo di Zanet= I ti da 

Brescia, à instantia et requisitione di I Messere Giouanni Giolitto da Trino: I ne Tanno 

MDXXXVIII. 

Oxford, BODLEIAN LIBRARY Vet. Fl. f. 177. [In questo esemplare il nome 

dell'autore è stato cancellato dal frontespizio; rilegatura originaria costituita da un 

foglio di manoscritto in pergamena]. 

Bibliografia : S. Bongi, Annali di Gabriel Giolito deFerrari ... stampatore in 

Venezia [Ministero della Pubblica Istruzione, no 11. Indici e cataloghi], Roma I (1890) 

II (1895), I, pp. 6-7; Martini, p. 274, no 23; EISS -. 

*45] Caius Iulius Caesa r , C o m m e n t a r l i . [8o]. 

Frontespizio : [trifoglio nero] C. IVLII [trifoglio nero] I CAESARIS COM I 
MENTARII, I Scholiis, et Annotationibus D. Henrici Glareani I illustrati, Cum indice 

nouo, et alijs, quae I sequens pagella docebit. I [xilografia con il ritratto di Giulio 
Cesare in un ovale] I VENETIIS MDXXXVIII. 

Prefazione : (ff. A2r-3r) Andrea Arrivabene a Francesco Gonzaga. Titolo : 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI I F. FRANCISCO GONZAGAE, I FRIDERICI DVCIS I 
MANTVAE E. I ANDREAS ARRIVABENVS. I S. P. D. I Inc. VLYSSES ILLE sapientissima 
vir. 

Segnature : 1« 2» 3» A-Z» Aa-NnMf. 312. 

Lingua : Latino. 

Carattere : Corsivo. 
Decorazione : Iniziali e vignette xilografiche. 

Colophon : (f. Nn8r) Venetijs, in aedibus Bartholomaei de Zanettis I 
Casterzagensis sumptibus uero D. Ioan= I nis ab Ecclesiae, Anno Domini. I 
MDXXXVIII. I Mense Mai}. 

Marca : (f. Nn8r) Zappella 342 [Giovanni della Chiesa]. 

Milano, BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE EE. Vili. 66. 

Bibliografia : Niutta, «Su un'edizione veneziana sconosciuta...», p. 214; EISS, III, 
no 142. 
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*46] P e t r a r c a , O p e r a , C o m m e n t o di A. Vel lu te l lo . [4o]. 

Frontespizio : IL PETRARCHA I CON L'ESPOSITIONE I D'ALESSANDRO 

VELLVTELLO I e con più utili cose in diuersi luoghi di quella I nouissimanente da lui 

I aggiunte. I [xilografia con il ritratto di Petrarca, in un ovale] I CON GRATIA E 

PRIVILEGIO DE LA ILLVSTRIS = I sima Signoria di Vinegia, che nessuno lo possa 

imprimere ne I impresso uendere in tutto il suo dominio nel I termino di cinque anni. 

I [trifoglio nero] I M D XXXVIII. (Tav. 4). 

Prefazione : (ff. A5v-8r) Alessandro Vellutello a Iacopo Doria. Titolo : AL 

NOBILISSIMO MESSER I IACOPO DEL MAGNI= I FICO MESSER AVGVSTINO I D'ORIA 

PROEMIO D'A= I LESSANDRO VELLVTELLO. I Inc. Apelle famosissimo, e molto 

appresso de gli antichi celebrato pittore, Nobilissimo Messer Iacopo. 

Segnature : A-Z» AA-BB» CC»Mf. 212. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Corsivo. 

Decorazione : (ff. A4v-5r) xilografia raffigurante una carta geografica della 

Provenza. 

Colophon : (f. CC12r) Qui finiscono le uolgari opere del Petrarcha, ciò è i Son. 

I le Canz. et i Triomphi : Stampate in Vinegia I per Bartolomeo Zanetti 

Casterzagense, Ad I instantia di Messer Alessandro I Vellutello, e di Messer I 

Giouanni Giolitto da I Trino: Ne Tanno I del Signore, [trifoglio nero] MDXXXVIII. 

EL 638. h. 1; Oxford, BODLEIAN LIBRARY Toynbee 267. 

Bibliografia : Bongi, Annali di Gabriel Giolito de'Ferrari..., I, pp. 7-8; Martini, p. 

274, no 24. 

*47] Emanue l C h r y s o l o r a s , G r a e c a e g r a m m a t i c a e i n s t i t u t i o n e s . . . 

[8o]. 

Frontespizio : EMANVELIS I CHRYSOLORAE BYSANTINI, VI= I RI DOCTISS. 

GRAECAE GRAM I MATICAE INSTITVTIONES. I Latina è regione opposita sunt 

Graecis, ita ut uersus uer = I sui, imo uerbum uerbo, quoad co(m)modè fieri licuit, I 

respondeat, Dominico Syluio interprete. \ [MARCA : Melchiorre Sessa, diversa da 

tutti i tipi raffigurati in Zappella, no 590-602; raffigura un gatto di profilo con in 

bocca un topo, e il motto: «DISSIMILIVM INFIDA SOCIETAS»; cf. no 40]. 

Prefazione : (ff. A2r-3r) Domenico Silvio a Gerardo Sukerodio. Titolo : INSIGNI 

ARTIVM LIBERALIVM, I ac medicinae doctori D. Gerardo Sukerodio, I ad diuum 

Petrum canonico Traiectensi, I Dominicus Syluius. S. P. D. I Inc. MVltis modis 

contenderunt à Christiano Vuechelo haud aspernando typographo. 

Segnature : Α-M« N«=ff. 100. 
Lingua : Greco e latino, su opposte facciate. 
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Carattere : Corsivo (per il latino). 

Decorazione : Due iniziali decorate all'inizio del testo, sia dalla parte greca (f. 

A3v) che dalla latina (f. A4r). 

Colophon : (f. N4r) Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Caster= I zagensis, 

sumptu D. Melchionis Sessae. I Anno. M D XXXVIII. 

BL 622.C.5. 

Bibliografia : Martini, p. 274, no 26; EISS, IV, no 4128. 

+48] C ice ro , Officiorum libri t r è s . [8o]. 

Frontespizio : Marci Tullii Ciceronis Officiorum libri très, Cato Maior vel De 

senectute, Laelius vel De amicitia, Paradoxa stoicorum sex, Somnium Scipionis ex 

dialogis De republica, Cato item, et Somnium Graece, obseruationes, de quibus 

cautum est senatus Veneti decreto. 

Lingua : Latino e greco. Edizione curata da Paolo Magnulo2. 

Colophon : Venetiis: apud Bartholomaeum Zanetum Casterzagensem, 1538. 

Bibliografia : National Library of Scotland, A Short-Title Catalogue of Foreign 

Books Printed up to 1600, Edinburgh 1970, p. 90, segnatura K.67.f.; Niutta, «Su 

un'edizione veneziana sconosciuta..», pp. 213-214 e nota 45; EISS, IV, no 4297, da 

cui è tratta la descrizione. 

+49] P i e r r e Br i s so t [ 1 4 7 8 - 1 5 2 2 ] , A p o l o g e t i c a d i s c e p t a t i o . [8o]. 
Frontespizio : Apologetica disceptatio, qua docetur per quae loca sanguis mitti 

debeat in viscerum inflammationibus. 

Lingua : Latino. 
Colophon : per Bartholomaeum de Zanettis, Venetiis 1538. 
Bibliografia : STC North American Libraries, I, p. 300, da cui è tratta la 

descrizione; EISS -. 

+50] J. Le Fèv re d ' É t a p l e s (ed.), I d i o t a [pseudonimo di Raymundus 

Jordanus], Contemplationes idiotae. [16o]. 

Frontespizio : Contemplationes idiotae per Iacobu(m) Fabru(m) nuper in lucem 

aeditae. MDXXXVIII. 

Segnature : a-q» r*=ff. 2-131. 

Lingua : Latino. 

Colophon : Venetiis in aedibus Bartholomaei de Zanettis Casterzagensis: 

Sumptibus vero Ioan(n)is ab ecclesiae Papie(n)sis... Mense Augusti. 

2. Paolo Magnulo, corrispondente e amico di Paolo Manuzio, precettore di Gerolamo Leoni figlio 

di Maffeo. 
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Bibliografia : STC North American Libraries, II, p. 200; M. A. Shaaber, 

Sixteenth-century Imprints in the Libraries of the University of Pennsylvania, 

University of Pennsylvania 1976, p. 312, no 107, da cui è tratta la descrizione; EISS, 

IV, no 4297. 

*51] D ionys iu s A r e o p a g i t a , De d i v i n i s n o m i n i b u s . [8o]. 

Frontespizio : DIONYSII I AREOPAGITAE EPISCOPI I Atheniensis Libri duo, alter 

de Mysti I ca Theologia, alter de Diuinis I nominibus: Marsilio F ici I no et interprete, 

I et explana I tore. I QVIBVS Nunc graeca quoq; lectio adiecta I est, locis suis apposita 

ad studioso- I rum commoditatem. Omnia {diligenti recogni I tione casti I gata. I 

VENETIIS. I MDXXXVIII. 

Prefazione : Marsilio Ficino al cardinale Giovanni de' Medici. Titolo : MARSILIVS 

FICINVS IO ANNI MEDICI I CARD. S. P. D. I Inc. CVM & me Genius meus semel 

interprétain)dis Platonicis. 

Segnature : a-z» A-H» I* =ff. 252. 

Lingua : Greco e latino. 

Carattere : Corsivo e romano. 

Decorazione : Iniziali decorate. 

Colophon : (f. I3r) Venetijs, in aedibus Bartholomaei de Zanettis Ca I 

sterzagensis. Anno à partu uirginis. Ι Μ D XXXIX. I Mense Ianuario. 
Oxford, BODLEIAN LIBRARY Ash. 1267 (esemplare con rilegatura 

contemporanea in cuoio marrone). 
Bibliografia : STC North American Libraries, I, p. 510; Shaaber, Sixteenth-

Century Imprints..., p. 173, no 161; Niutta, «Su un'edizione veneziana sco
nosciuta...», p. 215, nota 9. 

+52] Caius Iulius Caesa r , C o m m e n t a r l i . [8o]. 1539 
Frontespizio : C. Iulii Caesaris Commentarli, Scholiis, et annotationibus Henrici 

Glareani illustrati. 
Lingua : Latino. 
Colophon : Venetiis, in aedibus Bartholomaei de Zanettis, sumptibus Ioannis ab 

Ecclesiae [sic], 1539 (1538). 
Bibliografia : EISS, III, no 143, da cui è tratta la descrizione. 

*53] T h e o c r i t u s , Idyll ia. [8o]. 

Frontespizio : ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ Ι ΕΙΔΥΑΑΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙ MI- I KPA ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΞ ΚΑΙ 
Ι ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ. Ι Τοϋ αύτοϋ επιγράμματα έννεακαίδεκα. Ι Τοϋ αύτοϋ Πέλεκις καί 
Πτερύγιον. I THEOCRITI IDYLLIA, HOC EST I PARVA POEMATA XXXVI. I Eiusdem 
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epigrammata XIX. I Eiusdem Bipennis et Ala. I [MARCA : Zappella no 10203] I 
VENETIIS apud Salamandra™. I M D XXXIX. 

Prefazione : (ff. A2r-3r) Labanus Torinus a Policarpo Cratandro. Titolo : 
LABANVS TORINVS DIVINAE IN I dolis puero Policarpo Cratandro. S. D. I Inc. 
TYpographicam quidem artem diuino quoda(m) munere. 

Segnature : Α-I» K8-i=ff. 79. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Il f. K4v ha il testo (Θεόκριτου Πέλεκις) inserito in un disegno 

che forma una scure; il f. K6r ha il testo (Θεόκριτου Πτερύγιον) inserito in un 
disegno che forma due ali. 

Colophon : (f. K7r) Venetiis in aedibus Bartholomaei de Zanettis, à \ Casterzago. 

Anno à partu uirginis. I M D XXXIX. 

Marca : (f. K7v) Zappella no 1020. 

BL 237.L11. 

Bibliografia : Legrand, III, pp. 384-385, no 387; Martini, p. 274, no 28. 

*54] T h e o c r i t u s , Schol ia . [8o]. 

Frontespizio : ΣΧΟΑΙΑ Ι ΠΑΑΑΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΚΡΙ Ι του ειδύλλια εκ διαφόρων 
αν = Ι τιγράφων συλλεχθέντα I COMMEN. I TARIA VETERA IN THEO Ι enti Eglogas, 
ex diuersis exem= I plaribus collecta. I [MARCA : Zappella no 1020] I VENETIIS apud 
Salamandram. I M D XXXIX. 

Segnature : A-N» O4 = ff. 108. 
Lingua : Greco. 
Decorazione : Bordure e iniziali decorate all'inizio di ogni capitolo. 
1) Colophon : (f. N8r) Venetijs in aedibus Bartholomaei de Zanettis, à I 

Casterzago. Anno à partu uirginis. I M D XXXIX. 

Marca : (f. N8v) Zappella no 1020. 
2) Colophon : (f. 03r) Venetijs apud Ioannem Farreum et fra= I très. Anno a 

partu Virginis. I M D XLIII. 

Marca : (f. 03v) Zappella no 11834. 

BL 1067.1.6. 

Bibliografia : Legrand, III, pp. 384-385, no 387; EISS, IV, no 5265. 

3. Marca di Giovanni Farri e fratelli, 1540-1548; raffigura una salamandra, con motto: «Sopra 

ogn'uso mortai I M'è dato albergo». 

4. Marca di Giovanni Farri (1540-1548); raffigura un re coronato, con tre volti, e il motto: 

«Concordia paruae res crescunt Ι Τη όμονοία. τα μικρά αυξάνονται». 
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*55]. Emanue l C h r y s o l o r a s , G r a e c a e g r a m m a t i c a e i n s t i t u t i o -

n e s . . . [80]. 

Frontespizio : EMANVE I LIS CHRYSOLORAE BYSAN I TINI, VIRI DOCTISS. I 

GRAECAE GRAMMA = I TICAE INSTITV I TIONES. I Latina è regione opposita sunt 

Graecis, ita ut uersus uer I sui imo uerbum uerbo, quoad co(m)modè fieri licuit, I 

respondeat : Dominico Syluio interprete. I De formatione temporum, ex I Libro 

Chalcondylae. I [MARCA : Zappella no 11725] I M D XXXIX. 

Prefazione : (ff. A2r-3r) Domenico Silvio a Gerardo Sukerodio. Titolo : INSIGNI 

ARTIVM LIBERALIVM, I ac medicinae doctori D. Gerardo Sukerodio, I ad diuum 

Petrum canonico Traiectensi I Dominicus Syluius. S. P. D. I Inc. MVltis modis 

contenderunt a Christiano Vuechelo haud aspernando typographo. 

Segnature : A-OMf. 112. 

Lingua : Greco e latino. 

Carattere : Corsivo. 

Colophon : (f. 08r) Venetijs, per Bartholomaeum de Zanettis, a Caster I zago: 

Sumptibus uero Nobilis uiri Domini I Federici Turresani ab Asula. Anno I Domini. M 

D XXXIX. I Mensis Februarij. 

BL 622.0.34. 
Bibliografia : Renouard, p. 118; Martini, p. 274, no 29; EISS, IV, no 4129; 

Cataldi Palau, Gian Francesco d'Asola...., p. 671. 

+56]. A n t o n i o Bruc io l i , Bibbia, I — II. [4o]. 
Frontespizio : [In una cornice xilografica, con la marca di stampa di Federico 

Torresani «Torre» nel margine inferiore] [foglia] La BIBLIA [foglia] I QVALE 
CONTIENE I SACRI LIBRI I DEL VECCHIO TESTAMENTO, I Tradotti da la hebraica 
uerita in lingua toscana per I Antonio Brucioli, aggiuntiui duoi libri di I Esdra, & più 
capitoli in Daniel, & in I Ester, nuouamente trouati, I & il terzo Libro de I machabei. 
I Co diuini libri del NVOVO Testamento di Christo I Giesu Signore, & Saluatore 
nostro. Tradotti I dal Greco, pel medesimo. I Con due tauole l'una dellequali mostra 
i luoghi doue I sieno i libri, & l'altra dichiara quello che par I ticolarmente si contiene 
in ciascu I no libro. Con le Con= I corda(n)tie del I Nuouo & Vecchio I TESTAMENTO. 
I [In ebraico Me-et H'hayetah zot, hi nifle'ah be-'eneau] I IN VENETIA M D XXXIX. I 
[foglia]. 

Frontespizio 2 : (f. [e]Ir) [In una cornice xilografica, con la marca di stampa di 
Federico Torresani «Torre»] [foglia] IL NVOVO [foglia] I TESTAMENTO DI I CHRISTO 

5. Marca di Federico Torresani (Venezia, 1537-1561), Torre circondata da un nastro con il suo 

nome. 
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GIESV SI- I GNORE ET SAL I VATORE NO I STRO. I Di Greco nuouamente tradotto 

in lingua Toscana, I PER ANTONIO BRVCIOLI. I Con uno Summario à ogni Euangelio 

& Epistola, nel I quale brieueme(n)te si dichiara quello che in ciascu I no Eua(n)gelio 

& Epistola si contiene co(n) I una I tauola che mostra i luoghi doue I sieno i libri, 

Con le concor I dantie del uecchio, & nuouo Testa= I mento. I PREDICATE L' 

EVANGELIO A I ogni creatura, quello che crederra, & I sarà battezato, sarà saluo. I 

MARCO. XVI. I IN VENETIA M D XXXIX. 

Segnature : [4] A-Z« AA-ZZ» AAA-KKK» LLL12 [4] Aa-Oo» PpMf. 584. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Romano. 

Colophon : (f. Pp4r) Stampata in Vinetia per Bartholomeo de Zanetti da Bressa 

I nel M. D. XXXIX. Del mese di Agosto. 

Bibliografia : Renouard, p. 486, nota da aggiungere a p. 117; Martini, p. 274, 

no 27; Ahmanson-Murphy, no 733, da cui ho tratto la descrizione; EISS, II, no 1944. 

*57]. P i e r r e B r i s s o t , D e v e n a s e c c a n d a . [80]. 

Frontespizio : [Il titolo è inserito in una cornice architettonica, il pedimento è 
sostenuto da due colonne, nel lato inferiore è raffigurato un putto che osserva un 
albero tagliato] PETRI I BRISSOTI DE VENA I seccanda tum in pleuritide I tum in aliis 
uiscerum in= I flammationibus libel I lus apologeticus: I doctus & eie I gans. I Matthaei 
Curtii de eadem I re libellus. I Victoris Trincauellii VENETI de I eadem re rudimentum. 
I ANN. M.D.XXXIX. 

Segnature : A-Z» AA»=ff. 192. 
Lingua : Latino. 
Carattere : Romano. 

Decorazione : Iniziali xilografiche. 

Colophon : (f. AA8v) Impressum Venetiis, per Bartholomaeum de I Zanettis, 

Casterzagen. Anno domi- I ni. M. D. XXXIX. 

Milano, BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE X. VI. 11. 

Bibliografia : A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books in the National 

Library of Medicine, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, 1967, p. 88 

no 710; EISS, II, no 3727. 

1540 *58]. A n t o n i o Brucio l i , N u o v o T e s t a m e n t o . [80]. 
Frontespizio : IL NVOVO TE I STAMENTO DI CHRI- I sto Giesu Signore & 

Saluato- I re nostro. Di Greco tra- I dotto in lingua To- I scanä, I PER ANTONIO 
BRVCIOLI. I [MARCA : Zappella 988a] I PREDICATE L'EVANGE I Ho à ogni creatura, 
quello che crede I ra, & sarà battezato, sarà saluo. I MARCO. XVI. 
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Prefazione : (ff. 2r-8v) Antonio Brucioli ad Anna Estense, principessa di 

Ferrara. Titolo : ALLA ILLVSTRISSIMA I Signora Anna Estense Princi- I pessa di 

Ferrara, I ANTONIO BRVCIOLI I Salute & pace in Christo I Giesu Signore, & Sal I 

uatore nostro. I Inc. HAVENDO, ILLVstrissima Signora, questo anno passato. 

Segnature : [8] a-z« &» A-H» I« aa-zz» &&4-i=ff. 445. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Romano. 

Decorazione : Iniziali xilografiche. 

Colophon : (f. &&3v) Fine del nuouo Testamento, Tradotto I di greco in 

uulgare italiano, per Anto I nio Brucioli. Stampato in Venetia I per Bartholomeo de 

Zanetti I da Bressa, Nel anno del I Signore, M.D.XL. 

BL 1478.dl7. 

Bibliografia : EISS, II, no 2094. 

*59]. F r a n c e s c o P r i s c i a n e s e , D e l l a l i n g u a r o m a n a . [4o]. 

Frontespizio : FRANCESCO PRISCIA I NESE I FIORENTINO. I DELLA LINGVA 

ROMANA. [MARCA : incisione xilografica con il rittratto di F. Priscianese, inserito in 

un medaglione ovale]. 

Prefazione : 

1) (ff. 2r-4v) F. Priscianese al re di Francia Francesco I. Titolo : FRANCESCO 

PRISCIANESE I FIORENTINO, AL CHRI I SVANISSIMO RE I DI FRANCIA. I 

FRANCESCO I PRIMO. I Inc. Certissima cosa è la Natura. [In fine un trifoglio nero]. 

2) (ff. 5r-7r) F. Priscianese ai giovani. Titolo : FRANCESCO PRISICIANESE I 

FIORENTINO AI GIOVANI I DESIDEROSI I DELLE ROMANE I LETTERE. I Inc. D'alta 

escellenza è stata sempre riputata. 

Segnature : [8] Aa-Zz» Aa-II« Kk-Oo« Pp*=ff. 308. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Romano. 

Decorazione : Iniziali xilografiche all'inizio dei capitoli; sotto il titolo (f. A2r) e 

alla fine del testo (f. Oo3v, Oo7v) un trifoglio nero. 

Colophon : (f. Pp4r) Stampato in Vinegia per Bartholomeo Zanetti da Brescia 

I nel mese d'Agosto. M. D. XL. 

Marca : (f. Pp4v) Vignetta xilografica rettangolare contenente un altare, 

sormontato da uno specchio ottagonale. Vi si notano le cifre «FSDN» e, sulla base 

dell'altare: «OMNIA OCTO». Sotto la vignetta: «Quanto è di uero Amore in me 

s'accoglie». 

BL 68.b.6. 

Bibliografia : Martini, p. 274, no 31, 32; Shaaber, Sixteenth-century Imprints..., 

p. 423, no 573. 
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*60]. A n t o n i o Brucio l i , Bibbia. I-VII (1540-1544) [fol.]. 

[Solo i primi tre volumi sono stampati da Bartolomeo Zanetti. Nell'edizione che 

ho visto, sono rilegati insieme]. 

I 

Frontespizio : [Inserito in una cornice formata da nove vignette xilografiche] I 

SACROSANTI I LIBRI DEL VECCHIO I Testamento, Tradotti dalla Ebraica I uerita in 

Lingua Italiana, & co(n) I breue & catholico com- I mento dichiarati. I PER ANTONIO 

BRVCIOLI. I TOMO PRIMO I Nel quale si contengono I II Genesi. I ... I Ester. 

Prefazione : (ff. 2r-4v) Antonio Brucioli a Renata di Francia, Duchessa di 

Ferrara Titolo : ALLA ILLVSTRISSIMA SIGNORA RENEA I Di Francia, Duchessa di 

Ferrara, Antonio Brucioli, Salute & pace I nel Signore nostro Christo Giesu. I Inc. 

HAuendo, Serenissima Duchessa, co(n) lo aiuto del Signore. 

Segnature : [4] a-z6 &6 aa-uu6 xx4=ff. 140. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Romano. A due colonne. 

Decorazione : Iniziali xilografiche [in tutti e tre i volumi]. 

Marca : (f. x4v) Zappella no 988a. 

II 

Frontespizio : [Inserito in una cornice formata da nove vignette xilografiche] 
TOMO SECONDO I DE SACROSANTI LIBRI I Del Vecchio Testamento, Tradotti dalla 
I Ebraica uerita in Lingua Italiana, I & co(n) pio & catolico com- I mento dichiarati. 
I PER ANTONIO BRVCIOLI. I Contengonsi in questo secondo Tomo. I lob. I Psalmi. 
i Prouerbii. lo Ecclesiasto, & la Cantica 

Prefazione : (ff. 2r-4v) Antonio Brucioli a Diego Hurtado de Mendoza Titolo 

: ALLO ILLVSTRISSIMO SIGNORE DON DIEGO I Hurtado di Mandozza, Antonio 
Brucioli, salute, & pace nel I Signore nostro Christo Giesu. I Inc. HAuendo, 
illustrissimo Signore, nella epistola del primo Tomo, dimostrato quanto fusse impia 
la sententia 

Segnature : [4] A-Z* &* ?*=ff. 82. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Romano. A due colonne. 

Ili 

Frontespizio : [Inserito in una cornice formata da nove vignette xilografiche] 

TOMO TERZO I DE SACROSANTI LIBRI I Del Vecchio Testamento, Tradotti dalla I 

Ebraica uerita in Lingua Italiana, I & co(n) breue & catholico com- I mento dichiarati. 
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I PER ANTONIO BRVCIOLI. I Contengonsi in questo terzo Tomo. I Iesaia I ...I 

Malachia. 

I Prefazione : (f. lv) Antonio Brucioli a Ippolito d'Esté, cardinale di Ferrara 

Titolo : ALLO ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO SI- I gnore Hipolito Estense, 

Cardinale di Ferrara, Antonio Brucioli, Salute, I & pace, in Christo Giesu Signore, & 

Saluatore nostro. I Inc. HAuendo, Illustrissimo, & Reuerendissimo Signore, dalla 

hebraica uerita, tradotti, & commentati tutti i Sacrosanti libri del uecchio Testamento, 

& uole(n)do questo terzo Tomo dedicare. 

II Prefazione : (ff. 2r-6v) Antonio Brucioli a Ippolito d'Esté, cardinale di Ferrara 

Titolo : ALLO ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO SI- I gnore Hipolito Estense, 

Cardinale di Ferrara, Antonio Brucioli, Salute, I & pace, in Christo Giesu Signore, & 

Saluatore nostro. I Inc. HAuendo, Illustrissimo & Reuerendissimo Signore, 

dimostrato nelle due Epistole, quanta sia la perfidia di quegli hypocriti, & falsi 

christiani. 

Segnature : [6] A-Z* AA-QQ*=ff.l23. 

Lingua : Italiano. 

Carattere : Romano. A due colonne. 

Colophon : (f. QQ5r) Fine del Commento di Antonio Brucioli sopra tutti i 
Sacrosanti Libri della I Vecchia Scrittura, Legali, Historiali, Sapientiali, & Prophetali, 
dalla I Ebraica uerita dal medesimo tradotti in lingua Italiana I Stampato in Venetia 
per Bartholomeo de I Zanetti da Brescia. Nel Anno I M. D.XL cel Mese I di Ottobre. 
I [trifoglio nero]. 

Marca : (f. QQ6v) Zappella no 987. 
BL 464. d. 9. 
Bibliografia : Martini, p. 274, no 27; EISS, II, no 1945. 

+61]. B a r t o l o m e o da C iv i t avecch i a . In A n t i d o t a r i u m . [fol.]. I543 

Frontespizio : In Antidotarium Joannis filii Mesue cum declaratione simplicium 

medicinarum, & solutione multorum dubiorum, ac difficilium terminorum. Adjecto 

facillimo atque copioso indice, nec non & receptario castigatissimo cum suo 

repertorio. 

Segnature : ff. [52], 328 p., 84 col., 5 p. 

Lingua : Latino. 

Colophon : Venetiis, impressum per Bartholomaeum de Zannettis, 1543. Per 

venerandos patres Bartholomaeum Urbeuetanum, & Angelum Paleam. 

Bibliografia : A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books in the National 

Library of Medicine, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, 1967, p. 60, 

no 481; EISS, II, no 664, da cui è tratta la descrizione. 
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1544 *62]. P l u t a r c h u s , P a i d a g o g o s , t r a d u z i o n e in n e o g r e c o di Nicola 
S o p h i a n o s . [4o]. 

Frontespizio : -. 
Prefazione : (f. alrv) Nicola Sofiano a Dionigi, arcivescovo di Milopotamo e 

Chersoneso. Titolo : ΤΩ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΩ Ι Επισκοπώ μυλοπο-
τάμου καί χερρονησου κυρίω Διονυσίω Ι νικόλαος ό σοφιανος, χαίρειν. I Inc. 
Βλέποντας θεοφιλέστατε δέσποτα, οτι δια τ(ήν) μακράν καί πικροτάτην δουλοσύνην. 

Testo : (f. ßlr) Titolo : ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Ι παιδαγωγός. 
Segnature : α-ζ1 = ff. 14. 
Lingua : Greco. 
Colophon : (f. 14v) τέλος καί τω θεώ χάρις. Ι Έτυπώθη εις την βενετίαν έν 

ο'ικία βαρθολομαίου του καλλι- Ι γράφου- αφμδ'. μηνός Ιανουαρίου β'. 
Oxford, BODLEIAN LIBRARY 8o.S.241.Th. (5). 

1548 +63]. Salmi . [4o]. 
Frontespizio : Salmi di David dall'ebraica alla nostra comune volgar lingua.. 

tradotti... Vi è anchora aggiùnto lo Ecclesiaste di Salomone. 

Segnature : Ff. 166. 

Lingua : Italiano. 

Decorazione : Xilografie. 

Colophon : In Vinegia, per Bartholomeo Zanetti, 1548 (1536). 
Bibliografia : EISS, II, no 2011, da cui è tratta la descrizione. 

7. Edizioni dubbie 

1539 (?) *?1]. Ange lo di F o r t e . Ver i ta t i s r e d i v i v a e mil i t ia . [8o]. 

Frontespizio : [in rosso] VERITATIS REDIVIVAE I MILITIA. 

Testo inc. (f. A3r) [in rosso] Angelus Fortius Naturae inuestigator, I Veritatis 

Cultoribus, Foelicitate(m) cupit. I [in nero, tranne l'iniziale, in rosso] NAturae 

gremium, cum satis exquisite, perquirerem. 

Testo expl. (f. F4v) aperte deprehe(n)dimus, [in rosso] Atq; omnium mortalium 

sine dubitatione deterrimum. [in nero] FINIS. 

Segnature : A-F*=ff. 24. 

Lingua : Latino. 

Carattere : Corsivo. 

Decorazione : Edizione interamente stampata in rosso e nero. 

Colophon : ? [manca nell'esemplare che ho visto; il colophon citato da Legrand 

è: Impressum Venetiis, per Bartholomaeum de Zanetis, Ann. M.D.XXX1X]. 

BL 1039.e.3. (3). 
Bibliografia : Legrand, III, p. 384, no 386; Martini, p. 274, no 30; Cataldi Palau, 

Gian Francesco d'Acola, Tav. 79, p. 802. 
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*?2] P i e t r o A r e t i n o , L ' u m a n i t à di C r i s t o . . . [80]. 

Frontespizio : I QVATTRO LIBRI DE I LA HVMANITA DI CHRISTO, I DI M. PIETRO 

ARETINO, I NOVAMENTE STAMPATA I [MARCA : incisione xilografica, il ritratto di 

Pietro Aretino, di profilo, in un rettangolo di mm. 95 χ 67; sotto vi è scritto: IL 

DIVINO PIETRO I ARETINO] Ι Ι Μ D XL. 
Prefazione : (f. 2rv) Pietro Aretino all'Imperatrice. Titolo : ALLA MAGNANIMA 

I IMPERATRICE: I PIETRO ARETINO. I Inc. I MIEI sensi, le mie cure, et i miei pe(n) sieri 
acquetauano i lor moti. 

Segnature : A-NMf. 104. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Corsivo. 
PML 1158. [Attribuito dal catalogo della PIERPONT MORGAN LIBRARY allo 

stampatore Bartolomeo Zanetti, per Torresani]. Toovey, Catalogue of a Collection..., 
p. 4; EISS, I, 2398; H.G. Fletcher III, In Praise of Aldus Manutius. A Quincentenary 
Exhibition, New York 1995, p. 117; Cataldi Palau, Tav. 8, p. 730. 

*?3]. F r a n c e s c o Bern i , O p e r e . [80]. 
Frontespizio : TVTTE LE I OPERE DEL BER- Ι ΝΙΑ IN TERZA RI- I MA, 

NVOVAMEN I TE CON SOM-I MA DILI- I GENTIA I STAMPATE. I M D XLII. 
Frontespizio 2: (f. I2r) TVTTE LE TERZE I RIME DEL MAVRO, NVO I VAMENTE 

RACCOLTE, I ET STAMPATE. I [giglio nero] I M D XLII. 
Segnature : A-X«= ff. 168. 
Lingua : Italiano. 
Carattere : Corsivo. 
Frontespizio 3: (f. Aa2r) LE TERZE I RIME DEL MOL I ZA, DEL VARCHI, I DEL 

DOLCE, ET I D'ALTRI. I [trifoglio nero] I M. D. XXXXII. 
Segnature : Aa-Kk» = ff. 80. 
Frontespizio 4: (f. Air) DIALOGO I CONTRA I POETI I DEL BERNI A INTER I 

locutori, Sanga, Berni, Marco, I et Giouan. da Modena. I [giglio nero] I M D XLII. 
Segnature : A-B»= ff. 16. 
BL 1071.g.20. 
Bibliografia : [Attribuito, certamente in base ai caratteri, dal catalogo «on line» 

della British Library a Bartolomeo Zanetti, con un punto di interrogazione]. 

+?4]. S p a n o 
Il progetto per questa edizione è segnalato da Layton, p. 136; la studiosa cita 

un imprimatur concesso dal Consiglio dei Dieci allo stampatore Bartolomeo da 

Bressa per stampare Spano; il documento è datato 11 agosto 1542 ed è trascritto 

Ibidem, nota 43. Non si conoscono, a tutt'oggi, esemplari di questa edizione. 



140 ANNACLARA CATALDI PALAU 

1544 *?5. A n t o n i u s Epa rchus , Θ ρ ή ν ο ς εις την ' Ε λ λ ά δ ο ς κατα-
σ τ ρ ο φ ή ν . [4ο]. 

Frontespizio : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡ= Ι κυραίου εις την έλλάδος 
καταστροφήν, θρήνος. Ι τοϋ αύτοϋ έπιστολαί τινές προς όμόνοιαν συντείνουσαι Ι της 
χριστιανών πολιτείας. Ι ΑΝΤΟΝΙΙ EPARCHI Ι in euersionem Graeciae Deploratio. I 
Eiusdem Epistolae quaedam spectantes ad concordiam I Reipublicae Christianae. I 
Eiusdem Epitaphium in Cardinalem Contarenum, I prestantissimi consilij uirum. I 
VENETI1S. M D XLIIII. 

Prefazione : (ff. alv-2v) Antonio Eparco a Paolo III. Titolo : SANCT1SS. D. D. 
Ν. PAVLO I TERTIO PON. MAXIMO I ANTONIVS EPARCHVS I FOELICITATEM. I Inc. 
CVM praeteritas ac iam nimis pertinaces Graeciae nostrae calamitates atq; alia 
Reipublicae Christianae detrimenta saepe animo repeterem. 

Segnature : α-γ4 ô6=ff. 18. 

Lingua : Greco. 

Colophon : (f. δ5ν) ένετίησιν έτει τω από της ένσάρκου οικονομίας, Ι ,αφμδ'. 
μηνί σεπτεβρίω ε'. 

EL G. 17308; Oxford, BODLEIAN LIBRARY 8o.S.241.Th. (4). 
Bibliografia : Legrand, I, pp. 259-262, no 108. 

1545(?) * ? 6 ] . Nicola S o p h i a n o s , S u l l ' a s t r o l a b i o . [ 4 o ] . 
Frontespizio : -. 
TESTO : (f. Air) TITOLO : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑ- Ι σκευής, καί 

χρήσεως κρικωτοϋ αστρολάβου. 
Prefazione : (f. Air) Nicola Sofiano a Paolo III. Titolo : ΠΑΥΛΩ ΤΡΙΤΩ ΤΩ 

OEIOTA- Ι ΤΩ ΑΚΡΩ APXIEPEI .1 Inc. Πολλών μέν καί άλλων ένεκεν άγιώτατε πάτερ, 
δίκαιον εστίν απονέμει ν τη μεγαλοψυχία σου χαρίτας ... ύστερον δε κατά κέλευσιν 
τοϋ παντ' αρίστου και θερμότατου τοΤς σπουδαίοις προξένου ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ [Marcello 
Cervini, poi papa Marcello II] τοϋ σεβασμιωτάτου καρδινάλεως έκδέδοται τοις νεο-
χαράκτοις τουτοισί χαρακτήρσι, τοϊς ύπο της σης άγιότητος, ές μεγίστην τοις φιλο-
λόγοις ώφέλειαν καθεστηκόσιν. 

Segnature : A*=ff. 8. 
Lingua : Greco. [Caratteri identici a quelli dei no 62 e ?5]. 
BL Ms. Royal 16. C. XII; Oxford, BODLEIAN LIBRARY 8o.S.241.Th. (6). 
Bibliografia : Legrand, I, p. 265-266, no 111, attribuisce questa edizione a 

Nicola Sofiano, per i tipi di Antonio Biado, avendo paragonato questi caratteri con 
quelli dell' Horologion dello stesso Sofiano, del 1545. STC, II, p. 984, la attribuisce a 
Bartolomeo Zanetti. 
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C A T V L L V S , TIBVLLVS , P R O , 

P E R T I V S , CALLVS 

RESTITVTI PER H1ERONYMVM 

A V A N C I V M , CARDINALI 

FARNESIO DICANTVR» 

Oìftiones emendatçhabent prima* litter M mmftu» 
lat,Q_uod ab altjsfit in nominati* tantum çroçrijf, 

σαν &φ 

Tav. 1. New York, The Pierpont Morgan Library, PML 1211, frontespizio-Catullo, Opera 
(Venezia 1535) 
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Tav. 2. Londra, British Library, Ms. Add 10968, f. 29v. 
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IL PETRARCHA 
C O N L ' E S P O S I T I O N E 

D ' A L E S S A N D R O V E L L V T E L L O 
t con pu utili cofi in diuerfi luoghi di ψύα 

nwißimamente da lui 

Msaimzw. 
CON GRATIA E PRIVILEGIO DE LA I L L V S T R I * 

firn* Signoria di Vintala )the nejfuno lo ροβα imprimtre m 
mprtffo uendere in tutto il fùo dominio mi 

termino di cinque anni* 

* 
M D X X X V I I Î 

Tav. 4. Londra, British Library, 638. H. 1, frontespizio. 
Petrarca, Opera, Venezia 1538. 



BRIGITTE MONDRAIN 

LES ÉPARQUE, UNE FAMILLE DE MÉDECINS COLLECTIONNEURS DE 

MANUSCRITS AUX XVe-XVIe SIÈCLES 

La main d'un maître est de nature à influencer la façon d'écrire des élèves qui 

ont suivi son enseignement en faisant auprès de lui l'apprentissage de l'écriture. On 

peut aisément constater ce phénomène à la lecture, par exemple, des lettres 

rédigées, à l'époque moderne, par des personnes qui maîtrisent correctement la 

pratique de l'écriture mais n'écrivent pas beaucoup ni souvent: dans une écriture 

«scolaire» normalisée peuvent transparaître à la fois quelques caractéristiques 

propres et surtout des traces d'emprunts, qui trahissent l'écriture d'un professeur qui 

n'est pas lui-même un calligraphe professionnel; tel ou tel détail, pas toujours aisé à 

repérer mais néanmoins présent, permet à la fois le rapprochement et la diffé

renciation des mains. L'écriture de plusieurs Italiens qui, à la fin du XIVe et au début 

du XVe siècle, ont appris le grec en suivant les cours de Manuel Chrysoloras, offre 

de bons témoignages de ce phénomène de reproduction, de mimétisme même, 

pourrait-on dire, qui n'est pas toujours conscient; le système d'écriture 

volontairement clair d'un Chrysoloras enseignant sert de base à celui de la plupart 

de ses élèves, pour qui écrire en caractères grecs est un acte moins naturel que 

d'utiliser l'alphabet latin. De même dans le dernier quart du XVe siècle, l'écriture 

grecque d'un Johannes Reuchlin, par exemple, permet de savoir aussitôt qu'il a 

étudié auprès de Georges Hermonyme, dont la manière d'écrire a fortement 

imprégné la sienne, même s'il a sévèrement critiqué la qualité de son enseignement. 

L'influence qu'est susceptible d'exercer une écriture ne se limite pourtant pas 

au cadre d'une initiation à l'acte d'écrire, avec la reproduction plus ou moins réussie 

des règles graphiques qu'a inculquées un maître. Il suffit bien entendu de songer à la 

pratique professionnelle, «calligraphique» de l'écriture, telle que l'assument des 

scribes de métier, actifs dans un scriptorium ou une chancellerie: cette pratique 

conduit les copistes à une maîtrise des tracés appliquée selon certaines normes 

précises, dans laquelle c'est l'uniformisation des mains qui est mise en valeur. Mais 

au delà du métier de scribe, et de l'apprentissage de certaines conventions qu'il 

suppose bien souvent, il existe aussi un autre mode d'influence: de fait, si l'on 
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s'attache à des manuscrits copiés à partir du XHIe siècle et au-delà, siècles dans 

lesquels l'individualisation des écritures devient plus fréquente, la proximité qui existe 

entre la main d'un «maître à penser» et celle de ses disciples est parfois notable. Ainsi 

n'est-il pas toujours aisé de distinguer l'écriture, pourtant personnelle, de l'érudit 

Maxime Planude de celle de quelques-uns de ses élèves, de la même manière que 

l'on peut être quelquefois troublé quand on confronte la main de Bessarion jeune à 

celle de son professeur Jean Chortasménos. La parenté intellectuelle a en quelque 

sorte une incidence sur la parenté graphique des écritures. 

L'emploi du terme de «parenté» incite à s'attacher à un autre aspect de cette 

problématique: la ressemblance, que l'on constate dans un certain nombre de cas 

entre les écritures de copistes qui appartiennent au sens propre à une même famille. 

Plusieurs exemples sont bien connus: il n'est que de songer, pour le milieu du XVIe 

siècle, aux frères Jean et Nicolas Mourmouris ou aux Cocolos, mais d'autres cas plus 

anciens sont tout aussi pertinents; sans remonter très haut dans le temps, on peut 

mentionner au début du XlVe siècle Démétrius Triclinius et Nicolas Triclinius, 

généralement présenté comme le frère du célèbre philologue, ou à la fin du XVe 

siècle et au début du XVIe, Michel Apostolis et son fils Aristobule, ou Jean de Coron 

et son fils Démétrios Moschos (son autre fils, Georges, a une main plus éloignée de 

la sienne) et, cas encore plus remarquable, trois membres d'une même famille dont 

il est parfois véritablement délicat de distinguer les mains, Georges Grégoropoulos 

et ses deux fils, Manuel et le second, Jean, qui a joué en tant qu'éditeur dans l'officine 

d'Aide Manuce un rôle essentiel1 mais qui a dû disparaître prématurément. Ce 

dernier exemple témoigne de façon exemplaire de l'influence que l'écriture d'un 

père, copiste professionnel, est susceptible d'exercer sur celle de ses enfants, 

auxquels il a peut-être lui-même appris à écrire. On peut ainsi faire à plusieurs 

reprises cette constatation de la parenté des mains de copistes apparentés, lorsque 

l'on examine les manuscrits dus à ces divers scribes et que l'on hésite tout d'abord 

un peu sur l'attribution qu'il convient de retenir. 

Mais inversement, la parenté qui existe entre les écritures de différents copistes 

peut-elle contribuer, dans certains cas privilégiés, à révéler ou à confirmer la parenté 

effective qui les unit? Sans généraliser cette hypothèse de manière abusive et, 

surtout, risquée, je voudrais montrer dans le cadre de cet exposé que la parenté 

1. Cette activité d'éditeur, comparable à celle de Mousouros sinon peut-être pour la qualité 

philologique mais du moins pour l'importance des textes grecs imprimés qui en ont été le fruit jusqu'en 

1503, a été insuffisamment appréciée dans la littérature jusqu'à présent. Voir à ce propos, en dernier lieu, 

Brigitte Mondrain, «Un nouveau manusait d'Hérodote: le modèle de l'impression aldine», Scriptorium 49 

(1995), pp. 263-273. 
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d'écritures peut effectivement constituer un indice, parmi d'autres, pour identifier la 

main d'un copiste dont on ne connaît pas encore de document ou de souscription 

signés. La proximité de l'écriture ne suffirait à elle seule à rendre pertinente une telle 

identification, cela est clair; c'est grâce à la confrontation et à l'intersection des 

données fournies par divers faits historiques ou textuels significatifs, qui s'ajoutent à 

l'analyse paléographique et permettent de la compléter, que l'attribution de main 

qu'on va proposer ici peut être tenue pour plausible: elle concerne une partie des 

riches collections de manuscrits diffusées par Antoine Éparque. 

Nombreux sont en effet les manuscrits qui sont passés entre les mains 

d'Antoine Éparque et nombreuses sont les études qui ont été consacrées à Éparque, 

s'efforçant le plus souvent de reconnaître ces livres à partir des listes de vente qu'il 

avait lui-même établies. Mais avec l'aide de la paléographie, il est possible de mettre 

en valeur dans plusieurs directions des éléments qui ont été négligés ou n'ont pas 

été remarqués jusqu'à présent; ces caractéristiques, tout en contribuant à une 

meilleure connaissance du «gentilhomme corfiot» et des conditions dans lesquelles il 

travaillait, sont susceptibles de permettre d'apprécier avec une plus grande justesse 

son importante activité de marchand de manuscrits grecs au milieu du XVIe siècle. 

Il convient de commencer par situer brièvement le personnage d'Antoine 
Éparque2. Né à Corfou en 1491, il séjourna en Italie dès 1520 à l'initiative de Janus 
Lascaris, qui avait convaincu François 1er de créer une École grecque à Milan et lui 
en confia la direction; mais cette école eut une durée de vie brève et la présence 
d'Éparque en Italie n'est ensuite attestée de nouveau qu'après l'attaque de Corfou 
par les Turcs en août 1537. Dès le mois suivant, les Turcs quittèrent l'île mais 
Antoine Éparque avait déjà entrepris de s'installer avec sa famille à Venise, tout en 
gardant des liens étroits avec sa patrie. C'est à partir de la fin de l'année 1537 ou 
plutôt au début de 1538 qu'il va devenir ainsi, à Venise, un interlocuteur essentiel 
pour tous les occidentaux, Italiens et autres, s'intéressant au grec et désireux 
d'acquérir des manuscrits grecs. Il exerce de fait trois activités que bien des Byzantins 
réfugiés assument fréquemment — mais le plus grand nombre d'entre eux n'est pas 
en mesure de maîtriser les trois simultanément, et c'est un des motifs qui contribuent 
à l'originalité et à la position particulière d'Éparque dans le milieu grec vénitien: il est 
professeur de grec ancien, appointé pour une petite pension par la Serenissime; il 
est, accessoirement, copiste et il contrôle le travail d'autres copistes; mais avant tout, 
il est marchand de manuscrits et il exerce cette fonction avec un brio qui lui assure 

2. La notice détaillée de M. Ceresa dans le Dizionario biografico degli Italiani, t. 43, 1993, pp. 13-

17 rassemble l'essentiel de la bibliographie qui lui a été consacrée. 
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une grande considération auprès de ses interlocuteurs. En effet, il sait proposer des 

manuscrits de grande qualité, des livres copiés dans son entourage mais aussi, et 

surtout, il met en vente des volumes anciens. L'ambassadeur du roi de France à 

Venise de 1539 à 1542, Guillaume Pellicier, alors qu'il n'a que condescendance pour 

les pauvres hères qui travaillent à son service comme copistes, le nomme toujours 

le «gentilhomme grec» ou «corfiot», appellation qui est due certainement pour une 

part à son origine sociale mais également et principalement au respect qu'il sait 

susciter3. 

Il est clair qu'Antoine Éparque est un commerçant habile; une bonne illustration 

de son talent est fournie par le don qu'il fit au roi de France François 1er d'une 

grande partie, sinon de la totalité, d'une collection de manuscrits dont il avait dressé 

une liste à l'usage d'acquéreurs potentiels — ce catalogue, diffusé par lui en février 

1538, est conservé dans une copie autographe à la Bibliothèque Vaticane, dans le 

Vaticanus lat. 3958. La liste donne, en grec, les contenus libellés de manière plus ou 

moins détaillée de quatre-vingt-huit livres, et l'indication du contenu est 

accompagnée de temps à autre d'une appréciation sur la qualité remarquable du 

manuscrit ou son grand âge4. On peut trouver encore aujourd'hui sur plus de trente 

volumes de la Bibliothèque nationale de France la marque de don ou un pinax, notés 

par Éparque. Cette mention du don effectué devait figurer également sur d'autres 

ouvrages du lot mais a quelquefois disparu sous le couteau du relieur, comme en 

témoigne par exemple le Parisinus gr. 2327, en tête duquel la note écrite par 

Éparque est coupée presque entièrement. La présence d'une telle note montre en 

même temps que quelques-uns des manuscrits offerts étaient extérieurs au 

catalogue, puisque leur contenu n'a pas d'entrée correspondante dans la liste. En tout 

cas, ce cadeau offert avec panache valut en 1540 à Antoine Éparque une gratification 

royale de 1000 écus, soit une somme bien supérieure à ce qu'il aurait pu espérer 

d'une vente en bonne et due forme. 

Quelques années plus tard, en 1543, il met en vente une collection d'une 

centaine de manuscrits grecs qui seront acquis l'année suivante par la ville d'Empire 

d'Augsbourg5. La liste de ces ouvrages était connue depuis longtemps par une copie 

qui donne en grec les contenus sommaires des livres; elle est due à un scribe qui est 

un occidental, étant donné le manque de souplesse de son écriture, et est conservée 

3. Voir Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, Paris 1880. 

4. Voir H. Omont, «Catalogue des manuscrits grecs d'Antoine Éparque», Bibliothèque de l'Ecole 

des chartes 53 (1892), pp. 95-110. 

5. Lorsqu'Augsbourg a été intégrée à la Bavière, en perdant son statut de ville d'Empire en 1806, 

les manuscrits furent transférés à Munich, capitale du nouveau royaume. 
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dans un manuscrit de Γ Österreichische Nationalbibliothek, le Vindobonensis 9734. 

Mais il m'a été possible, il y a quelques années, de retrouver dans les Archives 

d'Augsbourg une autre copie de ce catalogue de vente: même si elle est également 

due à un occidental, elle est plus intéressante et pertinente dans la mesure où il s'agit 

du document même qui a servi de base à la transaction entre Éparque et 

Augsbourg6: l'on peut en effet y repérer des interventions de la main d'Antoine 

Éparque, qui opère quelques modifications dans le lot initialement proposé par lui, 

en ajoutant et, inversement, en retirant certains titres d'ouvrages. 

D'autres transactions, qui ne se réaliseront pas toujours aisément, permettront 

à Antoine Éparque de vendre par exemple aussi des manuscrits pour la Bibliothèque 

Vaticane, par l'intermédiaire du cardinal Cervini: une cinquantaine d'ouvrages qui, 

mis en vente en 1548 à l'intention de François 1er, ne trouvèrent pas tout de suite 

preneur en raison de la mort du roi de France et des atermoiements de son 

successeur Henri II. Ces livres furent, après divers rebondissements, achetés 

finalement pour la Vaticane près de trois ans plus tard et à un prix bien inférieur à 

la somme qu'escomptait Éparque (200 ducats au lieu des 300 souhaités par lui). L'on 

pourrait également mentionner le lot de manuscrits vendus pour la Bibliothèque de 

l'Escoriai mais cette vente apparaît s'être réglée après la mort d'Antoine Éparque, 

qui survient en 1571. 

Pour qui tente d'opérer une synthèse sur l'ensemble des manuscrits qu'a 
diffusés Antoine Éparque et dont une bonne part est repérable à partir de ces listes 
de vente établies par ses soins, deux problèmes essentiels doivent être résolus: il 
s'agit tout d'abord, bien entendu, de reconnaître les livres dans les différents fonds 
dans lesquels on a toutes les raisons de penser qu'ils se trouvent aujourd'hui et de 
déterminer avec certitude que ce sont effectivement les manuscrits qui viennent 
d'Éparque - pour cela, la correspondance entre un titre dans un catalogue de vente 
et un livre qui offre précisément le contenu indiqué peut constituer un indice 

6. Il est possible de reconnaître la main du scribe de la liste, l'érudit allemand Wolfgang Musculus, 

humaniste éditeur de Polybe et de plusieurs auteurs patristiques, qui incita à cet achat la ville d'Augsbourg, 

représentée à Venise par son ambassadeur Philip Walther. Voir Brigitte Mondrain, «Une nouvelle liste des 

manuscrits grecs mis en vente par Antoine Éparque et acquis par la ville d'Augsbourg en 1544», 

Scriptorium 44 (1990), pp. 105-107 et «Antoine Éparque et Augsbourg: le catalogue de vente des 

manuscrits grecs acquis par la ville d'Empire», Bollettino della Badia greca di Grottaferrata N.S. 47 (1993), 

pp. 227-243; les documents de la transaction qui figurent dans le même dossier ont été récemment édités 

par H. Zäh, «Wolfgang Musculus und der Ankauf griechischer Handschriften für die Augsburger 

Stadtbibliothek 1543/44», Wolfgang Musculus (1497-1563) und die oberdeutsche Reformation, ed. R. 

Dellsperger, R. Freudenberger, W. Weber, Berlin 1997, pp. 226-245. 
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nécessaire, mais ce n'est pas toujours un élément suffisant pour l'identification7. 

D'autre part, il convient de déterminer l'origine de ces manuscrits, c'est-à-dire tenter 

de reconstituer au moins une partie de leur histoire antérieurement à la mise en 

vente par Éparque. Ce sont là deux étapes de la recherche que l'on pourrait résumer 

ainsi: quels sont les livres que proposait Antoine Éparque et comment les avait-il 

obtenus, en d'autres termes où se trouvaient ces manuscrits, entre les mains de quel 

possesseur, avant qu'Éparque ne les mît en vente? Autant le premier point a suscité 

l'attention des chercheurs, autant le second a été dans une large mesure délaissé. Et 

pourtant, indépendamment de l'intérêt indéniable que présente pour l'histoire de la 

culture et de la transmission des textes la question de l'origine de ces manuscrits, les 

deux points méritent d'être étudiés conjointement; car c'est après avoir rassemblé 

les informations glanées en premier lieu grâce à un examen direct des livres, puis 

après les avoir confrontées, que l'on pourra maintes fois étayer les renseignements 

que fournissent les listes de contenus. Les titres sont de fait souvent peu explicites 

ou risquent en tout cas d'être insuffisamment différenciés lorsqu'une bibliothèque 

renferme plusieurs volumes susceptibles de correspondre à un intitulé donné. C'est 

donc par un recoupement des informations, une intersection des données, qu'il est 

possible, dans nombre de cas, d'aboutir à une identification assurée du manuscrit qui 

provient d'Éparque. De plus, comme nous allons le voir, ces bribes de la vie des 

livres permettent de rattacher à l'activité commerciale d'Éparque plusieurs manus

crits dont on ne soupçonnait pas jusqu'à présent qu'ils avaient un rapport avec lui. 

Antoine Éparque n'est, pour sa part, guère bavard quant à la provenance des 
nombreux livres qu'il propose à divers hauts personnages. Où se procurait-il tous 
ces volumes qui sont assez fréquemment de date ancienne? D'ailleurs, la question se 
pose aussi, même si c'est à un niveau différent, pour les manuscrits qui sont de sa 
main ou qui ont été copiés à son instigation, car ces livres ont nécessairement été 
confectionnés à partir de modèles qu'Éparque avait alors à sa disposition. C'est de 
fait une pratique courante des marchands de livres de reproduire, quelquefois à de 
multiples exemplaires, les manuscrits dont ils disposent. Mais il est légitime de se 
demander comment Éparque avait obtenu les manuscrits-modèles, s'il les avait 
empruntés temporairement à une bibliothèque ou un particulier, comme le faisaient 

7. Brigitte Mondrain, «La reconstitution d'une collection de manuscrits: les livres vendus par 

Antoine Éparque à la ville d'Augsbourg», Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio, ed. G. 

Cavallo, G. De Gregorio, M. Maniaci, Spolète 1991, pp. 589-601. 
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certains ateliers de scribes contemporains, ou s'il les avait antérieurement entre les 

mains8. 

Trois voies d'approvisionnement en manuscrits apparaissent possibles: 

l'acquisition à Venise même; l'achat au cours de voyages effectués en Grèce; enfin, 

le recours à sa bibliothèque personnelle. La première hypothèse est plausible: on 

peut supposer qu'Éparque a acquis un certain nombre de livres auprès de membres 

de l'importante colonie grecque à Venise auxquels il les aurait achetés. D'un autre 

côté, il se fait délivrer par François 1er, en novembre 1540, un sauf-conduit destiné 

à lui faciliter un voyage qu'il doit entreprendre en direction de Constantinople, entre 

autres destinations, afin de rechercher des manuscrits pour les collections royales9; 

mais il ne semble pas qu'il ait utilisé ce sauf-conduit rapidement. Dans ces années 

1540, Éparque se rend bien à quelques reprises dans l'île de Corfou, mais peut-on 

considérer que sa source d'approvisionnement se trouve là? En tout cas, au moment 

de la vente de 1544 à la ville d'Empire d'Augsbourg, une histoire curieuse circulait, 

que le comte Wolrad III von Waldeck, qui séjournait alors dans la ville, rapporte dans 

son Journal: Nota de libris Graecis, e Corcyra insula adductis : sunt autem volumina 

45 in membranis, et sunt scripta Chrysostomi, Gregorii Nizeni, Basila magni et 

aliorum classicorum authorum. Res autem de his libris sic se habere fertur. Mercator 

quidam, cum Corcyra insula a Turcis caperetur, navigio elapsus est. Is cum ad oram 

maris navigaret, intra carecta et juncos marinos naviculam palo alligatam reperii, in 

qua nihil nisi volumina haec exportata erant. Mercator itaque ea volumina in navem 

suam transfer ens Venetias secum adduxit10. 

8. C'est l'histoire de la tradition des textes, avec l'identification éventuelle du témoin utilisé pour la 

copie, qui est susceptible d'aider à donner de telles précisions — pour peu que l'histoire d'un texte ait été 

étudiée systématiquement, ce qui n'est pas toujours le cas pour des manuscrits si tardifs. 

9 .Voir en particulier L. Dorez, «Recherches sur le commerce des manuscrits grecs en Italie au XVIe 

siècle», Mélanges d'archéologie et d'histoire 13 (1893), pp. 281-364. 

10. «Note sur des/les livres grecs apportés de l'île de Corcyre: il y a 45 livres sur parchemin et des 

oeuvres de Chrysostome, de Grégoire de Nysse, de Basile le Grand et d'auteurs classiques. Voici ce qu'il 

en est de ces livres, à ce que l'on rapporte. Un certain marchand, comme l'île de Corcyre était prise par 

les Turcs, a pris la fuite sur un bateau. Comme il naviguait près du rivage, il découvrit au milieu des carex 

et des joncs marins un petit bateau lié à un poteau, dans lequel rien d'autre que ces livres n'avait été 

transporté. Aussi le marchand transféra-t-il ces livres sur son bateau et les apporta avec lui à Venise». W. 

von Waldeck, Tagebuch während des Reichstages zu Augsburg 1548, ed. C. L. P. Tross, Stuttgart 1861, 

à la date du 31 mai (réimpression anastatique Hildesheim 1980, p. 129). Ce texte a été examiné par 

Brigitte Mondrain, Résumé de communication présentée en mars 1990 devant l'Association des études 

grecques, «Cent manuscrits grecs à vendre à Venise en 1544», Revue des Etudes grecques 103 (1990), p. 

XVIII et il est reproduit également par H. Zäh, Wolfgang Musculus (à la note 5). 
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C'est là une relation bien merveilleuse et cette découverte inattendue d'une 

cargaison de livres abandonnés laisse un peu songeur; l'histoire racontée par 

Waldeck renferme en même temps une part d'information précise et exacte car, dans 

le catalogue qui suscita la vente conclue avec Augsbourg et qui commence avec 

plusieurs ouvrages de Jean Chrysostome puis de Saint Basile et Grégoire de Nysse, 

il est effectivement fait mention de quarante-cinq manuscrits de parchemin! Mais qui 

était à l'origine de ce récit, dont les péripéties sont à replacer plusieurs années 

auparavant, en 1537, au moment où Antoine Éparque avait fui Corfou avec sa 

famille? N'était-ce pas Éparque lui-même? S'agissait-il de donner plus de prix à des 

livres qui proviendraient directement de Grèce et non de Venise même, sans avoir 

à justifier leur origine? C'est bien possible. On peut en tout cas noter que, de manière 

surprenante, cette collection de manuscrits n'est pas celle que, peu après son 

installation à Venise, il avait proposée à la vente et qu'il offrit finalement au roi de 

France. Même si quelques recoupements peuvent être notés entre les oeuvres 

d'auteurs profanes annoncées dans les deux listes, ils sont rares. 

Quant à la troisième possibilité, le recours à sa bibliothèque personnelle, qu'en 
est-il? Éparque, dans le Vaticanus lat 3958, a fait précéder le catalogue des 
manuscrits qui entrèrent finalement, pour la plupart, dans la Bibliothèque royale de 
Fontainebleau, de la mention βιβλία Αντωνίου του Έπαρχου; mais cela ne constitue 
pas une preuve que ces volumes lui appartenaient longtemps avant la mise en vente. 
La formulation est encore moins explicite au début de la liste des manuscrits acquis 
par la ville d'Augsbourg en 1544: Volumina ista Graeca Venetiis habentur apud 

Antonium Eparchum .... Néanmoins, l'examen direct des livres peut dans quelques 
cas permettre de répondre clairement à cette question ; ainsi, le Parisinus gr. 1857, 
manuscrit aristotélicien achevé le 22 février 1492 par Jean Rhosos à Rome, a été 
acheté par Antoine Éparque le 25 mars 1528 à Ioannina11, comme il le note lui-
même, tout en indiquant la somme qu'il a payée pour acquérir ce volume luxueux 
— le livre est fait de parchemin de belle qualité et il présente un format très particulier 
pour un manuscrit grec, en raison de son étroitesse en regard de sa hauteur. De 
même, des annotations marginales portées par Éparque dans un petit nombre 
d'autres livres méritent de retenir l'attention. Si de telles notes sont contemporaines 
de la confection du manuscrit, qui a été réalisé à l'instigation d'Éparque, comme c'est 
assurément le cas pour le témoin de Dioscoride vendu à Augsbourg, le Monacensis 

gr. 389, elles ne sont pas pertinentes pour notre propos12; mais si ces notes sont 

11. C'est là un cas intéressant de voyage d'un manuscrit de l'Italie vers la Grèce, à une époque où 

on ne l'attendrait guère a priori. 

12. Éparque copie d'ailleurs lui-même quelques passages dans ce manuscrit. 
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portées dans un ouvrage plus ancien, elles peuvent devenir significatives — ainsi, 

dans le manuscrit de Polybe Monacensis gr. 388, dû pour la plus grande part à 

Georges Moschos. Les exemples de ce type demeurent malgré tout erratiques. En 

revanche on a, dans plusieurs manuscrits parisiens et vaticans qui appartiennent aux 

lots venant d'Éparque, des notes de lecture dues non pas à Antoine Éparque lui-

même mais à un scribe dont la main est assez voisine de la sienne; il y a de grandes 

chances qu'il s'agisse de l'écriture d'un membre de sa famille, comme je voudrais le 

montrer maintenant. 

Le point de départ de l'enquête ne sera pourtant pas un livre du Vatican ou de 
Paris mais le Monacensis gr. 633, manuscrit que la Bayerische Staatsbibliothek de 
Munich a acquis en 1976, au cours d'une des nombreuses ventes aux enchères des 
volumes ayant appartenu à la bibliothèque de Thomas Phillipps. Il portait le numéro 
298 dans la collection Meerman (6765 Phillipps), et il provient du Collège de 
Clermont13 mais ne présente aucune marque qui permettrait de le rattacher à la 
collection de Guillaume Pellicier. Le manuscrit est un petit volume écrit sur 
parchemin, son format est celui d'un livre de poche actuel, 160 χ 110 mm; on peut 
le dater du XlIIe siècle, et il comprend sur 174 folios des traités médicaux: Syméon 
Seth et une Synopsis de Galien. En dehors du scribe responsable de la copie du 
texte, quelques mains plus tardives ont noté des recettes pharmaceutiques sur des 
folios qui étaient restés blancs. Mais on a d'autre part, au f. 98v, une longue note, 
ou plutôt deux notes, qui ont été écrites à deux moments différents et qui sont d'une 
autre nature. Le texte de la première est le suivant: ,αυπβ' μηνός όκτωβρί(ου) η ' 
έκοιμήθην ή άγουρόκωπός μοι θυγάτηρ. ή λουτζία. ή επονομαζόμενη ροδίταινα. το 
του ανδρός της όνομα, καί ετάφη, είς τον ανιόν Ιωάννη τον πρόδρομον τον βαπτι-
στήν του κυρίου ημών ίησοϋ χριστού, εντός του κάστρου, πλησίον του όσπητίου 
μου. έμοϋ ανδρονίκου έπαρχου καί ελαχίστου ιατρού, είς την έκκλησίαν μου είς 
τάφον έμόν, μαρμάρινον ατόφυον. Le médecin Andronic Éparque annonce le décès 
le 8 octobre 1482 de sa fille Loutzia Rhoditaina (c'est le nom de son mari), fauchée 
prématurément par la mort; elle a été enterrée dans l'église Saint-Jean-Baptiste, qui 
se trouve à l'intérieur du castrum, près de l'«hospitium» de son père Andronic — le 
tombeau, de marbre massif, est celui d'Andronic. La seconde note, plus brève et 
écrite au-dessous de la première, au bas de la page, a été rédigée près d'un an plus 
tard, après la mort le 25 août 1483 d'une seconde fille d'Andronic, Maria, qui a été 

13. Il s'agit du manuscrit numéroté 333 dans la collection du Collège des Jésuites parisien, qui fut 

vendue à la suite de la suppression de l'ordre en France par le roi Louis XV en 1764 - voir Catalogus 

Manuscriptorum Codicum Collegii Claromontani, Paris 1764, p. 108. 



154 BRIGITTE MONDRAIN 

enterrée au même endroit — l'écriture du scribe est là plus resserrée, d'allure un peu 

différente14. 

Or il se trouve que le grand-père paternel d'Éparque se prénommait Andronic, 

comme Antoine le précise lui-même dans le texte de son Hypotypôsis, conservée 

dans son manuscrit autographe Vaticanus gr. 146215. D'autre part, Janus Lascaris, 

dans le carnet de notes qu'il remplit au cours de son voyage de repérage de 

manuscrits en 1490-1491, donne une liste de livres grecs, de contenu avant tout 

médical, qu'il vit dans la bibliothèque de l'archiatros Andronic: τοις του αρχίατρου 
κυρίου 'Ανδρόνικου16; étant donné les liens qui unissaient Lascaris à la famille 

Éparque, il est tout à fait plausible que ce soit Andronic Éparque, ce prénom n'étant 

pas d'usage banal; l'absence d'Andronic au moment de sa visite l'empêcha d'ailleurs 

de noter les titres de certains manuscrits galéniques: επεί απην ό πατήρ, écrit-il. Et 

l'on peut être sûr qu'il s'agit bien du grand-père d'Éparque dans la note du 

Monacensis gr. 633 car non seulement le nom concorde mais aussi les précisions 

topographiques données, qui prouvent qu'Andronic Éparque a écrit ces phrases à 

Corfou: on dispose en effet d'un acte rédigé un siècle plus tard, le 23 mai 1582, dans 

lequel deux des fils d'Antoine, Nicolas et Nicéphore Éparque, tous deux médecins 

comme leur aïeul, sont mentionnés comme étant ιατροί και κτήτορες καί νοικοκυ-
ρέοι τής μονής του αγίου Ιωάννου του προδρόμου εντός παλαιού άστεως των 
κορυφών11; ils exerçaient donc un droit de patronage sur cette église, certainement 

comme leur arrière-grand-père. La maison des Éparque était de fait à l'intérieur de 

la citadelle de Corfou, près de l'église Saint-Jean-Baptiste. 

14. On est tout d'abord tenté de se demander s'il s'agit bien du même copiste, car les tracés des 

lettres ne correspondent pas tous à ceux de la première note; mais le resserrement de l'écriture peut être 

dû à l'espace limité qui est disponible en bas de la page et, si c'est bien le même copiste, peut-être 

l'émotion ressentie par ce père est-elle susceptible de rendre compte des variations? 

15. Ce passage, qui se trouve au f. 12r du Vaticanus, est présent dans le volume consacré à Antoine 

Eparque par Έλλη Πωτοπούλου-Σισιλιάνου, 'Αντώνιος ό Έπαρχος, ένας Κερκυραίος ουμανιστής τοϋ ις' 
αιώνα, Athènes 1978, où le texte est intégralement édité p. 241 1. 57: Άνδρόνικον τον εμον πάππον ... 

16. Le texte de Janus Lascaris, conservé dans son carnet de voyage autographe, Vaticanus gr. 1412, 

au f. 56, a été édité par K. K. Müller, «Neue Mittheilungen über Janos Laskaris und die Mediceische 

Bibliothek», Centralblatt für Bibliothekswesen 1 (1884), pp. 390-391. Janus Lascaris ne précise pas à quel 

endroit se trouvent ces livres, mais il est sûr qu'il s'agit de Corfou, étant donné que la bibliothèque 

mentionnée par lui juste avant, au folio précédent, comme celle qui suit, ont été examinées par lui dans 

l'île. Giotopoulou-Sisilianou, 'Αντώνιος ό Έπαρχος (comme note 15), p. 18 a supposé avec raison que 

ce médecin devait être Andronic Éparque. 

17. Voir E. Legrand, Bibliographie hellénique des XVe et XVIe siècles, Paris 1885 (réimpr. anast. 

1963), t. 1, p. CCXXV, à la note 3. 
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La présence du Monacensis gr. 633 à la Bayerische Staatsbibliothek est indé

pendante du lot vendu par Antoine Éparque à la ville d'Augsbourg et incorporé dans 

la bibliothèque royale de Bavière au début du XIXe siècle: son contenu qui ne 

correspond à aucun titre de la liste et les modalités de son acquisition par Munich 

l'attestent. C'est là un élément intéressant car il peut témoigner du fait qu'Éparque 

diffusait des livres plus largement que ce que l'étude de ses catalogues de vente 

connus permet de reconstituer. Il est d'ailleurs vrai que lui-même, lorsqu'il établissait 

une liste de manuscrits à vendre, semblait prêt à procéder à une vente au détail: c'est 

au moins le cas pour les manuscrits vendus en 1544, d'après la phrase qui précède 

la liste dans le Vindobonensis 9734: Volumina ... quae ille (Antoine Éparque) vel 

simul omnia vel singula propter rerum penuriam venum exponit. Le petit manuscrit 

de Syméon Seth et Galien a en tout cas manifestement appartenu à Andronic 

Éparque et est assurément un élément de cette bibliothèque que Janus Lascaris vit 

à Corfou, lors de sa visite dans l'île. 

Mais le Monacensis gr. 633 est digne d'intérêt à un autre titre. Sur quelques 

folios, un autre lecteur que le médecin Andronic a porté des annotations: ce scribe 

est lui-même un médecin, d'après le contenu de ses notes. Son écriture élégante 

présente une parenté certaine avec celle d'Antoine Éparque et c'est dans cette 

perspective qu'elle va maintenant retenir notre attention. De fait, on retrouve la 

main de cet annotateur dans une vingtaine de manuscrits qui sont rattachés ou, dans 

quelques cas, pourront désormais soit être liés aux lots de livres vendus ou donnés 

par Antoine Éparque, soit être attribués, à défaut, au groupe moins aisément 

identifiable a priori des livres qui viennent d'une bibliothèque familiale des Éparque 

et qui ont pu être vendus ou donnés par Antoine au détail. Ces manuscrits plus ou 

moins annotés sont de deux types: ce sont en majorité des ouvrages de médecine, 

qui ont donné lieu au plus grand nombre de notes, et ce sont également des livres 

d'histoire. 

Le premier de ces manuscrits qui ait attiré mon attention est le fameux témoin 

de Nicolas Myrepse copié en 1339 sur parchemin par un certain Cosmas Camelos, 

et illustré de façon originale (il présente en particulier une scène de visite à un 

médecin qui est reproduite fréquemment dans les ouvrages consacrés à l'histoire de 

la médecine)18: il s'agit du Parisinus gr. 2243. Le livre fait partie du lot offert par 

Antoine Éparque à François 1er, comme l'indique la marque de don en tête du 

volume κτήμα άντωνίου του έπαρχου, δ δέδωκε τω επιφανεστάτω φραγκίσκφ τφ 
κραταιφ βασιλεϊ κελτών, εις ευχαριστίας σημεϊον. A la fin de ce volume très épais 

18. Brigitte Mondrain, «Nicolas Myrepse et une collection de manuscrits médicaux dans la première 

moitié du XlVe siècle. A propos d'une miniature célèbre du Parisinus gr. 2243», / fesfi medici greci. 

Tradizione e ecdotica, ed. A. Garzya et J. Jovanna, Naples 1999, pp. 403-418. 
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de 664 folios figure une note développée sur sept lignes, qui détaille le nombre des 

folios en toutes lettres; les folios blancs, très nombreux dans le livre (93 folios), sont 

distingués des folios entièrement ou partiellement copiés. Cette note est due à une 

main très voisine de celle d'Antoine Éparque. Mais l'écriture n'est pas celle d'Antoine 

Éparque, c'est en revanche bien celle que l'on a rencontrée dans le manuscrit 

munichois. Ce lecteur a fort peu annoté l'ouvrage mais c'est lui qui l'a métho

diquement folioté en chiffres arabes, ce que prouve la confrontation de ces chiffres 

avec le tracé des nombres figurant dans le décompte final. Un élément mérite d'être 

signalé à propos des notes clairsemées qu'il a portées dans le volume: la présence à 

deux reprises, dans la marge, d'un dessin qui représente une main avec l'index 

pointé. Rien là que de très banal, pourrait-on penser ; mais un détail rend amusant 

et en même temps pertinent ce dessin, dont le motif est assez fréquemment employé 

dans les manuscrits, surtout à partir de la Renaissance: la petite main, dont la 

fonction est de désigner un passage du texte pour le signaler à l'attention du lecteur, 

est systématiquement dessinée avec l'index dirigé vers la droite, même lorsqu'elle 

figure dans la marge de droite, au recto des folios; dans ce cas, elle ne désigne plus 

alors que le vide et non le texte vers lequel elle est censée être pointée! 

Notre annotateur, lecteur soigneux de textes médicaux, fait preuve d'une 
curiosité éclectique dans ce domaine, lisant des ouvrages d'Hippocrate à Nicolas 
Myrepse en passant par Galien, Dioscoride, Oribase, Alexandre de Tralles et Paul 
d'Egine, ou bien encore le traité sur la connaissance des urines attribué à Maxime 
Planude et des listes de remèdes pour calmer les maux de dents, rassemblés par 
Néophyte Prodromenos19. Ses interventions se repèrent donc surtout dans les 
manuscrits parisiens: le lot offert par Antoine Éparque à François 1er se signale en 
effet par le grand nombre de livres de médecine qu'il comporte et qui a constitué, 
avec la collection de Jean-François d'Asola acquise quelques années plus tard (en 
1542) par le roi de France, le fondement de la richesse de la Bibliothèque nationale 
de France dans cette discipline20. Mais deux manuscrits galéniques de la Vaticane ont 

19. Ces textes sont des éléments d'une collection variée de traités médicaux réunis dans un 

manuscrit parisien, le Parisinus gr. 2286, dont la copie est due à Néophyte Prodromenos. On peut y 

relever en particulier la présence de l'oeuvre de Dioscoride, reproduite d'après le fameux manuscrit de 

Vienne, Vindobonensis medicus gr. 1. 

20. La collection de Jean-François d'Asola a été récemment étudiée de manière exhaustive par 

Annaclara Palau, Gian Francesco d'Asola e la tipografia aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca 

dell'Asolano, Gênes 1998. Parmi les nombreux manuscrits médicaux grecs qui en font partie (se reporter 

à la liste établie par Palau, p. 393), il vaut la peine de noter que deux d'entre eux au moins viennent en 

fait d'Éparque: le manuscrit de Nicolas Myrepse Parisinus gr. 2237 et le manuscrit d'Arétée-Rufus 
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été également l'objet de ses commentaires marginaux, les Vaticani gr. 281 et 285. 

D'ailleurs dans le Vaticanus gr. 285, qu'il a beaucoup annoté et à la fin duquel il 

indique en toutes lettres le nombre de folios, copiés ou demeurés blancs, comme il 

l'avait fait dans le Parisinus gr. 224321, l'anonyme écrit au f. 150v une liste de 

médecins grecs, mythiques ou non. Sa curiosité s'exerce néanmoins au delà de la 

médecine grecque. Le Parisinus gr. 2182 est un manuscrit de Dioscoride, copié à 

Corfou en avril 1481 par Démétrius Trivolis et il porte la marque de don d'Antoine 

Éparque à François 1er: notre lecteur est intervenu à plusieurs reprises en inscrivant 

diverses notes marginales; de plus, au recto du deuxième folio de garde, il écrit en 

grec le contenu de chacun des cinq livres du Canon d'Avicenne; puis, c'est encore 

lui qui sur la même page donne une liste de médecins italiens, écrite en caractères 

latins et précédée de la mention ιατροί αναγκαίοι νέοι ιταλοί: ils vont du XNIe siècle 

ou du début du XIVe siècle (Arnaud de Villeneuve, Bernard de Gordon ou Gérard 

de Solo) au XVe (Michel Savonarola, Antonio Guaineri ou l'humaniste Piero da 

Montagnana, nom qui doit en fait renvoyer à Bartholomée da Montagnana); la liste 

se termine avec la précision rà πάντα ευρίσκονται βουλγήρ. βουλγήρ, ce terme 
signifie «en italien» et c'est une langue que notre homme maîtrise, comme en 

témoigne un long commentaire de sa main porté, en italien, en marge de deux pages 

(f. 339) du Parisinus gr. 2208, qui contient l'oeuvre de Paul d'Egine; cette note 

concerne la scille, plante de la famille des liliacées, et est précédée de la précision o! 

ιταλοί ποιοϋσιν ούτως την σκίλλαν. Ce Grec vit donc dans un milieu où se trouvent 

des Italiens. Mais il écrit aussi le latin: deux longues recettes en latin sont reproduites 

par lui aux ff. 368v-369r du Parisinus gr. 2306, dont le contenu est essentiellement 

constitué de textes de Jean Zacharias Actouarios et Galien, et une note latine figure 

aussi dans le Parisinus gr. 2266 de Galien. Ce dernier manuscrit n'avait d'ailleurs pas 

été identifié jusqu'à présent comme livre du lot offert par Antoine Éparque à 

d'Éphèse Parisinus gr. 2288. On trouve en effet dans le témoin de Myrepse des notes marginales et de 

petites mains appelant l'attention du lecteur dues à notre annotateur anonyme, comme dans l'autre 

manuscrit presque contemporain du même auteur, le Parisinus gr. 2243 mentionné plus haut. D'autre 

part, le texte du manuscrit d'Arétée, copié au XVIe siècle, est précédé au f. Hr du titre accompagné de la 

mention άκέφαλον notée par Antoine Éparque - un manuscrit d'Arétée figurait d'ailleurs dans la liste de 

1537, sous l'intitulé Άρεταίου Καππαδόκου, ιατρών αρίστου, βιβλία οκτώ. λείπει ή αρχή και το τέλος. 
άριστον βιβλίον. Aucun volume de la bibliothèque de Fontainebleau ne paraît correspondre à cette entrée 

de la liste d'Éparque mais le lien avec le livre de Jean-François d'Asola est évident; il est bien possible 

que ce manuscrit de d'Asola ait été copié d'après le Vaticanus gr. 286, dû pour une bonne part à Georges 

Moschos et appartenant au lot vendu par Éparque à la bibliothèque papale quelques années plus tard. 

21. Le dénombrement précis des folios est aussi indiqué par lui dans le Parisinus gr. 2208 de Paul 

d'Egine, au f. 383v; il a d'autre part folioté le Parisinus gr. 2, un manuscrit du Xe siècle de l'Ancien 

Testament. 
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François 1er, mais ces notes, sa reliure Henri II et son contenu galénique (des 

commentaires hippocratiques de Galien) invitent à le rattacher à cette collection; il 

peut effectivement tout à fait correspondre à un des ouvrages de Galien signalés de 

façon générale par Éparque dans son catalogue de 1537: Βιβλία του Γαληνού εχομεν 
πλείστα χειρόγραφα, απερ δια το εύρίσκεσθαι τετυπωμένα ουκ αναγράφονται ενταύ
θα, "nous disposons de plusieurs manuscrits d'oeuvres de Galien, qui ne sont pas 
indiqués ici parce qu'on les trouve imprimées». 

Au verso du premier folio de garde du Parisinus gr. 2182, le manuscrit de 

Dioscoride qui contient la liste de médecins italiens, se trouve une autre note qui 

mérite l'attention et qui est due également au scribe anonyme; elle est introduite par 

la précision rà βιβλία του κύρου γεωργίου του μόσχου τού δικού μας, que suivent 
six titres précis, correspondant à un manuscrit historique et à des ouvrages de 

médecine, puis la mention και άλλα τινά αναγκαία. On a ainsi Γ Histoire de Laonic 
Chalcondyle, le De pulsibus de Galien, Alexandre de Tralles, Rufus d'Éphèse, un 

ouvrage de médecine pour le voyage, c'est-à-dire un «viatique», en deux livres, et 

la Thérapeutique de Galien της στάμπας, c'est-à-dire un imprimé, qui doit cor

respondre à l'édition princeps de 1500, réalisée à Venise par Nicolas Vlastos. Ce sont 

donc «les livres de M. Georges Moschos, qui est des nôtres», ce qui peut signifier 

«de notre famille». Or Georges Moschos n'est pas un inconnu. Fils de Jean Moschos 

et frère de Démétrios, scribes qui ont été cités au début de cet exposé, il est lui aussi 

copiste, et il est d'autre part professeur de médecine et de rhétorique; il est attesté 

en 1496 à Corfou, avant de se retrouver autour de 1500 correcteur chez Aide 

Manuce22. Lorsque notre annotateur parle de ses livres, veut-il dire les livres qui 

appartiennent à Georges Moschos ou les livres qu'il a copiés? Ce peut être les deux 

à la fois. En tout cas, Georges Moschos a bien réalisé la copie d'un manuscrit de 

Laonic Chalcondyle conservé à la Bibliothèque nationale de France, le Parisinus gr. 

1781, et ce livre a appartenu à Janus Lascaris qui l'a lu et annoté ; mais l'on a d'autre 

part à Munich un autre témoin de Laonic Chalcondyle, le Monacensis gr. 307A, 

reproduit à la même époque dans le même milieu et qui a été annoté, cette fois, par 

notre anonyme; le manuscrit est dû à une dizaine de scribes, qui se sont réparti le 

travail de copie de manière très morcelée: Georges Moschos est intervenu à 

plusieurs reprises dans ce livre et il est le responsable du plus grand nombre de 

22. Sur ce personnage, voir G. Pentogalos, «Γεώργιος Μόσχος, νοτάριος Κέρκυρας στα τελευταία 
χρόνια τοΰ ιε' αιώνα», Κερκυραϊκά Χρονικά 23 (1980), pp. 293-302. Je remercie mon ami E. Gamillscheg 
et M. Grünbart de m'avoir procuré cet article. Se reporter également à A. Tselikas, «Λακεδαιμόνιοι 
βιβλιογράφοι του 15ου αϊ. (Συμβολή στην έρευνα του έργου τους)», Πρακτικά α' τοπικού συνεδρίου 
Λακωνικών Μελετών, Athènes 1983, pp. 281-288 (plus précisément, pp. 287-288). 
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cahiers. Le volume ne fait pas partie du lot vendu par Antoine Éparque à la ville 

d'Augsbourg mais il convient néanmoins de le rattacher à une bibliothèque dont 

disposaient les Éparque. En effet, deux cahiers contenant des passages de Laonic 

Chalcondyle qui ont été reproduits, d'après leur écriture, par Antoine Éparque jeune 

dans le Vaticanus Reginensis gr. 103, ont été copiés sur le Monacensis gr. 307A23: 

ce fait confirme que le manuscrit munichois était alors à la disposition de la famille 

d'Éparque et constitue un argument de plus en faveur de l'identification de 

l'anonyme comme un membre de cette famille. 

Mais d'autres manuscrits dus à Georges Moschos peuvent correspondre aux 

titres indiqués dans la courte liste du Parisinus gr. 2182: ainsi, le Parisinus gr. 2201 

d'Alexandre de Tralles qui appartient au lot explicite d'Éparque et présente de plus 

des notes de lecture portées par l'anonyme. Ce dernier a donc manifestement 

disposé d'une partie de la production de Georges Moschos, ce que confirme l'exa

men de trois autres livres qui sont copiés, entièrement ou partiellement, par Moschos 

dans les lots d'Antoine Éparque, et qui sont pourvus d'annotations. Ce sont trois 

manuscrits de Galien, dont deux ont déjà été mentionnés plus haut: le Vaticanus gr. 

281, qui contient différents traités consacrés au pouls et qui peut donc correspondre 

à un des titres de la liste de Georges Moschos, le Vaticanus gr. 285 (seuls les dix 

premiers folios sont de la main de Georges Moschos, la suite est le fait d'une écriture 

voisine) et le Parisinus gr. 2276, qui présente des annotations nombreuses en marge 

de trois traités24. 

La production manuscrite de Georges Moschos porte sur les dernières années 
du XVe siècle et le début du siècle suivant; elle permet ainsi une datation relative du 
lecteur-annotateur anonyme: ses interventions dans le Monacensis gr. 633 sont 
certainement postérieures à l'annonce faite par le médecin Andronic Éparque de la 
disparition de deux de ses filles, à des dates proches de l'achèvement par Démétrios 

23. Une description détaillée du manuscrit est fournie par H. Wurm «Der Codex Monacensis gr. 

307a. Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte des Laonikos Chalkokondyles», Jahrbuch der 

Österreichischen Byzantinistik 44 (1994), pp. 455-462 et sa place dans la tradition du texte est étudiée 

par le même auteur, «Die handschriftliche Überlieferung der 'Αποδείξεις ιστοριών des Laonikos 
Chalkokondyles», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 45 (1995), pp. 230-231. Les folios 

correspondants à l'intervention d'Antoine Éparque, ff. 107-122v, sont mentionnés par E. Gamillscheg, en 

collaboration avec D. Harlfinger et P. Eleuteri, Repertorium der griechischen Kopisten, t. 3. Rom mit dem 

Vatikan, no 36 p. 38. 

24. Bien que le manuscrit n'ait pas été considéré jusqu'à présent comme un volume appartenant 

au lot d'Éparque, cette caractéristique, ajoutée à certaines particularités codicologiques du livre telles que 

sa reliure, incite à le rattacher, de même que le Parisinus gr. 2266, à la collection offerte par le 

gentilhomme corfiot à François 1er. 
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Trivolis du Parisinus gr. 2182, en avril 1481 à Corfou. La mention, dans la liste de 

livres de Georges Moschos, de l'édition imprimée de la Thérapeutique de Galien 

invitait d'ailleurs à cette conclusion, qu'une autre note, sur le premier folio de garde 

du Dioscoride Parisinus gr. 2182, confirme: y est calculé le nombre d'années depuis 

la chute de Trébizonde, soit 41 ans en 1503, et 51 ans depuis la prise de 

Constantinople. L'anonyme est donc lui-même actif au début du XVIe siècle. 

La précision qu'il fournit en désignant Georges Moschos par le qualificatif «des 
nôtres» ne peut-elle d'autre part constituer un indice qui aiderait à l'identifier? On 
sait que Georges Moschos est à Corfou pendant une longue période de son 
existence. D'un autre côté, Éparque nous précise que sa mère est de Sparte ; il 
semble bien qu'elle ait elle-même été une Moschos, fille de Jean et donc soeur de 
Georges et Démétrios, d'après une lettre qu'en 1539, Antoine Éparque adresse à un 
certain Marc Antoine Antimaque, ancien disciple à Sparte de Jean Moschos. 
Remerciant Antimaque de lui avoir adressé un poème élégiaque, il lui explique qu'il 
en a parlé à sa mère, qui a fui deux fois devant les Turcs, tout d'abord de Sparte, 
où elle avait connu Antimaque, et ensuite de Corfou. Sa mère se trouve donc avec 
lui à Venise en 153925. Cette information sur la parenté d'Éparque du côté maternel 
représente un indice encore un peu mince pour préciser l'identité du scribe qui a 
copié la liste de livres de Georges Moschos. Mais elle rend assez vraisemblable 
l'hypothèse qu'il s'agisse d'un membre de la famille d'Antoine Éparque, d'autant que 
ce lecteur anonyme a annoté plusieurs des livres vendus par lui et qu'il est intervenu 
également dans le manuscrit bavarois Monacensis gr. 633 qui a appartenu au grand-
père paternel d'Antoine, Andronic. 

Un examen plus attentif du contenu des notes portées par lui dans les marges 
de différents manuscrits, ainsi qu'une confrontation d'écritures, devrait nous 
permettre de nous acheminer un peu plus vers la résolution de cette énigme. La 
présence d'annotations de l'anonyme qui, on l'a vu, sont fréquentes dans des livres 
de médecine, se repère aussi dans divers manuscrits historiques provenant 
d'Éparque26; de façon amusante, ses interventions prouvent un intérêt constant, sous 

25. Voir E. Legrand, Bibliographie hellénique (à la note 17), t. 1, p. LXXIX et note 1, où est cité 

le texte de la lettre d'Éparque et Πωτοπούλου-Σισιλιάνου, Αντώνιος ό Έπαρχος (note 15), p. 19. 
26. Il vaut la peine de signaler aussi ses brèves interventions dans le Parisinus gr. 2622 du XlVe 

siècle, manuscrit Β de la Souda offert par Éparque au roi de France: deux notes de lui aux ff. 587v et 

599r reprennent les termes «grêle» et «neige». La tradition du texte telle qu'elle a été étudiée par A. Adler 

incite à situer le manuscrit dans le Péloponnèse dans les années 1460-1470: je souhaiterais revenir dans 

un autre contexte sur cette question, qui est susceptible de fournir un jalon de plus pour retrouver l'origine 

de certains manuscrits d'Antoine Éparque. 
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des angles variés, pour les questions liées à la médecine! Il signale ainsi régulièrement 

en marge les mentions qui sont faites de médecins ou les maladies qui sont 

évoquées; dans le Parisinus gr. 1684 par exemple, en marge d'un passage du livre 

2 de YAnabase d'Arrien, il reproduit le texte qui évoque φίλιππον δε ακαρνάνα 
ιατρόν. De tels exemples sont aussi présents dans un manuscrit tel que le Vaticanus 

gr. 987 de la Cyropédie de Xénophon où, lorsqu'il est question de Pergame, notre 

lecteur n'hésite pas à parler de Galien dans la marge : l'association d'idées est pour 

lui immédiate. Dans les manuscrits médicaux, il met en valeur par des commentaires 

brefs les passages qui fournissent des indications thérapeutiques ou diététiques assez 

simples et il s'attache tout particulièrement au problème des lithiases: dans plusieurs 

de ces livres, il souligne systématiquement toute mention des λίθοι. Plus rarement, 
il mentionne dans la marge un nom de patient, illustrant ainsi par l'évocation d'un 

cas précis les symptômes décrits dans le texte27. Au f.97v du Vaticanus gr. 285, il 

est question d'un certain Abramios, qui illustre l'affection des urines discutée dans le 

texte et au f.l06r, le patient retenu comme exemple est Sophianos. Or on a, dans 

les manuscrits offerts au roi de France par Antoine Éparque, un volume de Strabon 

copié par Georges Moschos, le Parisinus gr. 1396, qui porte au f. IVv une marque 

de possession antérieure à celle d'Éparque et notée en latin, celle de «Jean Abramios, 

citoyen de Corfou». Ce n'est peut-être pas de lui qu'il s'agit dans l'allusion faite par 

l'anonyme mais son nom, comme celui de Sophianos d'ailleurs, nous place selon 

toute vraisemblance dans un milieu corfiote. 

Il est un autre nom que le lecteur anonyme mentionne à maintes reprises, celui 
de Nicolas. Mais Nicolas n'est pas un des cas qu'il a examinés et qui correspondent 
aux descriptions médicales. C'est un personnage qu'il interpelle: de fait, bien souvent 
ses notes consistent à attirer l'attention sur tel ou tel développement d'un texte 
médical ou en rapport avec la médecine, en dessinant la petite main à l'index pointé 
ou bien en écrivant δρα, «regarde», et cet impératif est régulièrement précisé et 
complété, parfois par le superlatif familier ορίστε, «mon bon», mais en général par 
le vocatif νικόλαε. On peut douter qu'il s'admoneste ou s'encourage ainsi lui-même. 
Ces multiples notes doivent plutôt être appréciées dans le cadre d'un enseignement 
qu'un médecin, notre annotateur anonyme, donnait à un étudiant du nom de 
Nicolas, qui a des chances d'être de sa famille étant donné la sollicitude et le soin 
qu'il apporte à sa formation. 

27. Dans le Parisinus gr. 2143, un manuscrit hippocratique du XlVe siècle, il se réfère en marge 

d'un chapitre des Aphorismes consacré aux maladies féminines, au f. 165v, à ή του μισέρ άλεξάνδρ(ου) 
γυνή, του δελιγότ(ου) (?) - ou faut-il lire δε λιγότ(ου)? On a aussi une référence à un patient qui doit 

être un occidental dans le Parisinus gr. 2266, au f. 215v. 
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Qui peut bien être ce Nicolas? On a vu que l'annotateur anonyme est très 

certainement actif à Corfou dans la première moitié du XVIe siècle, d'après la 

datation des manuscrits les plus récents qu'il a lus; ses notes sont en tout cas 

antérieures à 1537, moment de la remise par Antoine Éparque à François 1er d'un 

lot de livres grecs. Etant donné que sa main est très voisine de celle d'Antoine 

Éparque et qu'il intervient dans des manuscrits qui appartiennent manifestement à la 

bibliothèque familiale des Éparque, il me semble légitime de supposer qu'il pouvait 

être de sa famille. Nicolas serait donc également un membre de cette famille. Or un 

Nicolas Éparque médecin de Corfou est bien attesté comme copiste. Il a signé et 

daté du 8 mai 1481 un manuscrit conservé dans le fonds du Supplément grec de la 

Bibliothèque nationale de France, le Parisinus Suppl. gr. 262 qui contient des 

oeuvres grammaticales de Théodore Prodrome. La copie de plusieurs autres livres 

lui a d'autre part été attribuée, souvent de manière erronée28. Mais quoi qu'il en soit, 

il est peu vraisemblable que ce Nicolas Éparque, déjà médecin en 1481, et qui doit 

être un fils d'Andronic Éparque29 et donc un oncle d'Antoine, soit l'homme que 

28. L'élément initial du dossier est la reproduction par H. Omont, Fac-similés de manuscrits grecs 

des XVe et XVIe siècles ... d'après les originaux de la Bibliothèque nationale, Paris 1887, planche 39, de 

deux pages du manuscrit Parisinus Suppl. gr. 262. Extrapolant à partir d'une remarque d'A. Turyn, The 

Byzantine Manuscript Tradition of the Tragedies of Euripides, Urbana 1957, p. 206 note 197, consacrée 

au Parisinus gr. 2598 «similar writing appears, e. g., in Nicolaus Eparchus...», Ch. G. Patrinelis, «Έλληνες 
κωδικογράφοι των χρόνων της αναγεννήσεως», Έπετηρίς του Μεσαιωνικού 'Αρχείου 8-9 (1958-1959), 
ρ. 83 a attribué à tort ce manuscrit des Tragiques à Nicolas Éparque (l'erreur est signalée dans E. 

Gamillscheg-D. Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten t. 2, no 427). Quelques années plus 

tard, M. Wittek, Album de paléographie grecque, Gand 1967, planche 44 et p. 26, accorde à son tour 

fautivement le Bruxellensis 11369-11370 (ca 1485) au même scribe, «attribuable à la main de Nicolas 

Éparque», en renvoyant pour comparaison à la planche d'Omont. Dans son compte-rendu de ΓAlbum, 
D. Harlfinger, Gymnasium, 77e année, 1970, p. 431 montre à juste titre des réticences devant cette 

identification, suggérant de plutôt rapprocher l'écriture de celle de Jean de Coron; il semble pourtant ne 

plus remettre en cause par la suite l'attribution à Nicolas Éparque, quand il cite sur le même plan la 

planche d'Omont et celle de Wittek dans «Kopisten und Schriftstile des 15. und 16. Jahrhunderts», La 

Paléographie grecque et byzantine (ed. J. Irigoin et J. Bompaire), Paris 1977, p. 336 — l'écriture est classée 

avec celle d'autres scribes sous l'appellation Kallistos-Schrift. Depuis lors, il y a un certain flottement dans 

les identifications qui ont été proposées. La difficulté de repérage de cette main est en réalité due à la 

grande proximité, évoquée par D. Harlfinger et le Repertorium der griechischen Kopisten, qu'elle présente 

avec celle de Jean de Coron, qui doit être Jean Moschos: on trouve ainsi une fois de plus une parenté 

des écritures qui pourrait être mise en rapport avec les relations unissant deux familles alliées. 

29 II m'a été possible depuis la rédaction de cette contribution d'identifier la main du collaborateur 

de Nicolas Éparque dans le Parisinus Suppl. gr. 262, dont l'écriture est reproduite par erreur sous le nom 

de Nicolas dans E. Gamillscheg-D. Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten, t. 2. Frankreich, 

Vienne 1989, no 427: c'est Andronic Éparque qui a copié plusieurs passages de ce livre, de même qu'il 
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notre annotateur anonyme souhaite former à la science médicale : il serait alors bien 

trop âgé. Si, pour des raisons chronologiques, il ne s'agit pas de l'oncle, ne pourrait-

il en revanche s'agir du fils d'Antoine Éparque? Il a en effet été question plus haut, 

à propos de la note du Monacensis gr. 633, de ce médecin Nicolas Éparque qui est 

attesté à Corfou avec son frère Nicéphore en 1582 et qui s'illustre auparavant à 

Venise avec Nicolas Sophianos, un autre corfiote. Auquel cas, l'anonyme, qui 

intervient dans des manuscrits déjà lus par Andronic Éparque et qu'a possédés 

ensuite Antoine, ne serait-il pas le père d'Antoine Éparque et donc le grand-père du 

jeune Nicolas qu'il formerait par des lectures à son futur métier? Georges Éparque a 

effectivement été lui aussi un médecin30 et, ainsi que nous l'apprend Antoine dans 

une lettre de 1568 à Baccio Baldini, le bibliothécaire de la Bibliothèque Laurentienne, 

il a contribué avec Janus Lascaris à la formation de cette bibliothèque en rassemblant 

des livres en Grèce31. Il est clair que, faute de document explicitement signé par 

Georges Éparque, cette proposition d'identification reste à l'heure actuelle de l'ordre 

de l'hypothèse. En tout cas, la probabilité est grande que l'écriture de notre 

annotateur soit celle d'un proche d'Antoine Éparque. 

Ces éléments aident à mieux comprendre la manière dont Antoine Éparque 
avait assuré sa réputation: les manuscrits qu'il proposait à la vente ou offrait étaient 
pour une part de grande qualité car il avait la chance de disposer d'une riche 
bibliothèque familiale, dans laquelle il ne s'est pas privé de prendre des volumes — 
même si cette bibliothèque n'a pas dû être l'unique source de son approvisionne
ment en livres, ainsi qu'en témoigne certainement la belle collection vendue à la ville 
d'Augsbourg, dans laquelle on ne trouve pas de notes des divers personnages que 
nous avons rencontrés ici. En même temps, ils révèlent clairement le dénuement 
dans lequel devait se trouver Antoine Éparque contraint de se séparer de ce 
patrimoine. Il ne dit jamais explicitement que les manuscrits viennent de sa famille, 
il s'en garde bien, mais les soucis financiers, qu'il exposait longuement dans ses 
lettres de requête, à Pietro Bembo par exemple, n'étaient assurément pas un vain 
mot. On peut néanmoins constater que les ventes groupées de livres qu'il a 
favorisées ont dans une certaine mesure permis d'éviter une trop grande dispersion 
de cette bibliothèque remarquable. 

a annoté un certain nombre de manuscrits lus aussi par notre anonyme - voir Brigitte Mondrain, «Janus 

Lascaris copiste et ses livres», à paraître dans Actes du Ve Colloque international de paléographie grecque 

(Crémone, octobre 1998), rassemblés par G. Prato. 

30. Voir par exemple Πωτοπού/\ου-Σισι/\ιάνου, Αντώνιος ό Έπαρχος (note 15), p. 16 note 4. 
31. Legrand, Bibliographie hellénique (note 17), t. 2, p. 374 





PAUL CANART 

L'ÉCRITURE DE GEORGES BASILIKOS. 

DE CONSTANTINOPLE A LA CALABRE EN PASSANT PAR VENISE 

Depuis le bref mais substantiel exposé présenté par Dieter Harlfinger au 

Colloque de paléographie grecque de Paris en 19741, on ne peut dire que l'étude 

raisonnée et synthétique des écritures des XVe et XVIe siècles ait marqué des 

progrès décisifs. Certes, nombre de scribes ont fait l'objet de monographies, parfois 

très approfondies2; des groupes de copistes, des ateliers ont été identifiés et leur 

production circonscrite dans le temps et dans l'espace3. Mais ces recherches ont 

souvent -et ce n'est pas un reproche— privilégié un point de vue plus codicologique 

que proprement paléographique. Même l'étude des particularités de l'écriture a visé 

davantage à identifier et à distinguer des mains individuelles plutôt qu'à dégager le 

dynamisme interne de l'écriture, à définir sa logique, à poser -sinon à résoudre— les 

problèmes d'apprentissage de l'écriture, des niveaux de «calligraphicité» ou de 

«cursivité» (on me pardonnera ces néologismes peu élégants), des écoles et traditions 

graphiques, des influences conscientes ou inconscientes, de l'existence, naissance et 

évolution des styles d'écriture4. 

1. D. Harlfinger, «Die griechischen Kopisten und Schriftstilen des 15. und 16. Jahrhunderts», dans 
La paléographie grecque et byzantine [Colloques internationaux du C.N.R.S., 559], Paris 1977, pp. 327-
362. 

2. On peut se reporter au paragraphe que je leur ai consacré dans Paleografia e codicologia greca. 

Una rassegna bibliografica [Littera Antiqua, 7], Città del Vaticano 1991, pp. 98-103, nos. 692-745. Il faut 

au moins y ajouter la monographie de G. De Gregorio, Il copista greco Manouel Malaxos. Studio 

biografico e paleografico-codicologico [Littera Antiqua, 8], Città del Vaticano 1991; ν. aussi du même, 

«Studi su copisti greci del tardo cinquecento. I. Ancora Manuel Malaxos», Römische Historische 

Mitteilungen 37 (1995), pp. 97-144, et «Studi... II. Ioannes Malaxos e Theodosios Zygomalas», ibid., 38 

(1996), pp. 189-268. 

3. Deux exemples intéressants: A. Palau, «Les copistes de Guillaume Pellicier, évêque de 

Montpellier (1490-1567)», Scrittura e civiltà 10 (1986), pp. 199-237; G. de Andres, «Les copistes grecs 

du cardinal de Burgos, Francisco de Mendoza», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/4 (1982) 

{=XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten, II 4), pp. 97-104. On y ajoutera au moins B. 

Mondrain, «Copistes et collectionneurs de manuscrits grecs au milieu du XVIe siècle: le cas de Johann 

Jakob Fugger d'Augsbourg», Byzantinische Zeitschrift 84-85 (1991/1992), pp. 354-390. 

4. Sur plusieurs de ces points, mais pour des périodes antérieures au XVe siècle, on trouvera des 

remarques intéressantes chez G. De Gregorio, «Καλλιγραφεϊν/ταχυγραφεΐν. Qualche riflessione 
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Hélas, je le crains, la communication que je présente aujourd'hui ne sort guère 

du sillon des recherches évoquées à l'instant. Faute des loisirs nécessaires à une étude 

paléographique du type que je viens d'évoquer, je traiterai —trop brièvement— de 

l'écriture d'un copiste individuel, Georges Basilikos de Constantinople5. Cependant, 

à cette occasion, je tâcherai au moins de soulever l'un ou l'autre des problèmes plus 

généraux que je viens d'évoquer dans mon introduction. 

Les données que je vais présenter sont tirées des matériaux abondants que, 

depuis quelque vingt ans, si je ne m'abuse, André Jacob, Dieter Harlfinger et moi-

même avons réuni sur Georges Basilikos et ses fils, matériaux enrichis et confirmés 

entre-temps par les contributions d'Antonio Bravo Garcia6, Ernst Gamillscheg et 

l'équipe du Repertorium der griechischen Kopisten7, Annaclara Palau8 et Mark L. 

Sosower9. Notre monographie, dont certains ont pu croire —avec quelque raison— 

qu'il s'agissait d'une sorte de serpent de mer, aussi intriguant que fabuleux, est 

désormais en bonne voie d'achèvement. Elle comportera une étude approfondie de 

tous les aspects historiques (souscriptions et notes fort intéressantes) et codico-

logiques (nous avons poussé l'analyse de l'ornementation et des filigranes). Ici, je me 

limiterai strictement à l'aspect paléographique. 

On trouvera en annexe, pour illustrer l'exposé, trois tableaux. 

1. Le premier donne un résumé chronologique de la carrière de Georges 

Basilikos; un certain nombre de manuscrits datés et quelques autres, datables avec 

plus ou moins de précision, servent de points de repère. 

sull'educazione grafica di scribi bizantini», dans Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini 

all'avvento della stampa Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie 

latine (23-28 ottobre 1993), a e. di E. Condello e G. De Gregorio, Spoleto 1995, pp. 423-448. Je 

reviendrai plus loin (ν. η. 20 et 21) sur l'album que P. Eleuteri et moi avons consacré aux écritures 

grecques de l'humanisme italien. 

5. Après mûre réflexion, j'ai renoncé à l'orthographe phonétique Vassilikos, adoptée dans le 

programme du Colloque, et suis revenu à la transcription utilisée plus couramment dans la littérature 

paléographique. 

6. A. Bravo Garcia, «Manuscritos griegos de El Escoriai copiados por Jorge de Constantinopla», 

Revista de la Universidad Complutense (1981), pp. 374-376. 

7. E. Gamillscheg -D. Harlfinger -H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 

[Österr. Akad. der Wiss., Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, 3, 1 sv.], Wien: 1. 

Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens. A, Verzeichnis der Kopisten, 1981, pp. 53-54 (on notera 

que Georges n'a pas été moine, puisqu'il avait des fils, issus évidemment d'un mariage régulier). -2. 

Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs. A, 1989, pp. 48-49. -3. Handschriften aus Bibliotheken Roms 

mit dem Vatikan. A, 1997, p. 54. 

8. Article cité n. 3. 

9. M. L. Sosower, «Antonios Eparchos and a Codex of Archimedes in the Bodmer Library» 

Museum Helveticum 50 (1993), pp. 144-157. 
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2. Le deuxième présente et reproduit 25 particularités de son écriture. 

3. Le troisième fournit, pour un choix de ces particularités, l'évolution des 

habitudes graphiques de Georges. 

Si on jette un coup d'oeil au tableau qui résume la carrière de Georges 

Basilikos, on constate que sa période d'activité comme copiste est assez longue et 

jalonnée par assez de copies datées ou datables pour analyser sur des fondements 

sûrs les caractéristiques de son écriture, dégager une ligne d'évolution et, sur la base 

d'une nette convergence d'indices paléographiques et codicologiques (pour ces 

derniers, je renvoie à notre future monographie) regrouper autour des manuscrits 

datés et datables les quelque cinquante copies repérées à ce jour. Le cas de Georges 

Basilikos est particulièrement intéressant, car sa carrière s'est déroulée en différents 

endroits, les textes qu'il a copiés sont de nature variée (profanes et sacrés) et il a eu 

comme commanditaires nombre de personnalités, certaines bien connues, d'autres 

moins. 

Considérons maintenant une première planche (pi. 1), qui nous permettra de 

définir -trop rapidement, bien sûr- l'allure générale de l'écriture de notre copiste. J'ai 

choisi pour cela le Reginensis graecus PU II 34, copié à Messine en 1542 pour le 

prêtre Emmanuel Akkidas de Rhodes; il contient un euchologe. 

A. L'axe est vertical (ou presque), l'allure générale oscille entre le posé et le 

cursif. 

B. Du point de vue du style, c'est une écriture contrastée: un certain nombre 

de lettres et de ligatures sont amplifiées10. 

1. gros καί tachygraphique (6) 
2. sigma «gonflé» (5) 

3. omicron «gonflé» (3) 

4. thêta ouvert grossi (12), thêta fermé étroit (18) 

5. phi grossi (18) 

6. trait inférieur du zèta et du xi allongé (6, 8, 10) 

7. tau-nu superposés (8) 

8. grand sigma majuscule à l'initiale (11: συν) 
9. groupe pi-nu agrandi (12) 
Le tout donne à l'écriture un aspect quelque peu baroque, parfois plus accentué 

[Matrit. Bibl. Nat. 4591: ν. pi. 3), parfois moins; ce caractère est marqué notamment 

par les prolongements marginaux (pi. 3, marges ext. et inf.). 

C. Les formes sont 

-tantôt traditionnelles: nu minuscule (13), ligature epsilon-tau-alpha (7), xi isolé 

(8), xi lié (1), ligature èta-nu (1), ligature alpha-gamma (12); 

10. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux lignes de la planche. 
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-tantôt plus modernes: petit epsilon en un trait (1), nu en forme de v latin (2), 

phi de type majuscule (6). 

Je ne me prononcerai pas maintenant sur la question de savoir si les unes 

prédominent sur les autres. 

Ces données sont loin d'être complètes. Je les reprendrai, les compléterai et 

les nuancerai à la fin de la présente communication. 

Passons maintenant en revue, toujours trop rapidement, quelques manuscrits 

parmi ceux qui jalonnent la carrière de Basilikos. Je les prends dans l'ordre 

chronologique. 

1. Le Reginensis graecus 165 (pi. 2). 

Le manuscrit n'est pas signé, mais copié à Venise, comme le précise un an

notateur contemporain11. Il contient, d'Eustathe Makrembolitès, le roman d'Hysmi-

nès et Hysminia. 

C'est peut-être le premier produit qui nous reste de l'activité vénitienne de 

notre copiste. L'écriture est plutôt aisée. On notera p. ex. Γ epsilon-pi incliné de 

manière très accentuée (no 312), le phi-rhô à superposition (no 23); ce témoin est le 

seul à présenter le pi cursif (no 25). 

2. Le Reginensis graecus PU II34. 

Le manuscrit est daté de 1542. J'ai caractérisé plus haut son écriture. 

3. Le Matritensis Bibliothecae Nationals 4591 (pi. 3). 

Ce manuscrit, daté des années 1547-1549, a appartenu au cardinal de Burgos, 

Francisco de Mendoza; il a peut-être été copié pour lui13. 11 contient le De oeco-

nomia de Nil Doxapatrès. 

Ce volume, copié sur deux colonnes, est remarquable par l'exubérance de ses 

prolongements marginaux et par le contraste de certaines formes: v. p. ex. le sigma 

«en coussin» (no 1). Par contre, le copiste adopte certaines formes plus tradition

nelles que dans les manuscrits précédents: c'est le cas du nu minuscule (pi. III, 

passim) et du bèta minuscule (pi. 3, col. 2, 9)14. 

4. Le Barberinianus graecus 359 (pi. 4). 

Il contient le typikon de l'église de Bova, en Calabre, copié en 1552 pour le 

clergé local. 

11. Au f. 171v, en dessous de la fin du texte, de la main du correcteur: ένετίησι γραφέν. 
12. Les chiffres précédés de «no» renvoient au tableau des 25 particularités de l'écriture de Basilikos. 

13. G. de Andres, cité n. 3, p. 102. A la ligne 13 de la notice sur Georges de Constantinople, lire 

«bien qu'» à la place de «puisqu'» (je néglige d'autres petites erreurs). Nous reviendrons sur la question 

dans notre monographie. 

14. Ces particularités morphologiques doivent encore faire l'objet d'un examen plus approfondi. 
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L'écriture est plus posée, ce qui s'explique dans une copie à destination 

liturgique. On notera p. ex. la forme traditionnelle du phi (9). 

5. Le Barberinianus graecus 535 (pi. 5). 

Il a été copié en 1556, également pour le clergé de Bova. C'est un triménée de 

septembre-octobre-novembre. 

L'écriture a la même allure que dans le manuscrit précédent. On notera la 

ligature grand epsilon majuscule-rhô de type traditionnel (11 ai., 12 a.i.). 

6. Le Vatican us graecus 2051 (pi. 6). 

Il est datable des années 1560-1561 environ. C'est un euchologe de type italo-

grec, copié pour Colantonio Ruffo, archimandrite du monastère de S. Barthélémy de 

Trigona, en Calabre. 

Le volume, qui a des prétentions de luxe, est remarquable par son orne

mentation polychrome. L'écriture est solennelle et accentue encore certains 

contrastes: à remarquer le rhô dont la partie inférieure est très déportée vers la 

gauche (19). 

7. Le Barberinianus graecus 323 (pi. 7). 

C'est un exemple des manuscrits plus anciens complétés par Georges Basilikos. 

Il s'agit ici d'une collection canonique du XNe siècle, sur parchemin, complétée par 

notre scribe sur de nombreux folios de papier. Le travail n'est pas daté, mais, d'après 

les critères paléographiques et codicologiques, se situe entre 1560/61 et 1570, date 

de la dernière copie signée par Georges. 

Le copiste revient à une écriture moins recherchée, d'aspect plus banal. 

8. Le Barberinianus graecus 377 (pi. 8). 

C'est un menée de juin, avec synaxaires. Le manuscrit original, sur papier, est 

datable de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Il a été assez largement 

complété par Georges Basilikos en 1570, à l'intention de Constantin Chrysanthos, 

prêtre de Papaniceforo (aujourd'hui Papanice, en Calabre), dont certaines mésa

ventures judiciaires sont connues par ailleurs15. 

C'est le dernier témoignage concret sur l'activité de copie de Georges Basilikos. 

Il me semble que l'écriture, plus sage qu'à d'autres époques (tout en conservant des 

traits comme le xi alongé: 10), présente des signes d'incertitude et de maladresse, 

dus probablement à l'âge avancé du copiste. 

Depuis plusieurs années déjà, Georges collaborait avec ses fils. Nous allons en 

voir deux témoignages. 

15. On trouvera les précisions à ce sujet dans notre monographie sur Basilikos. 
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9. Le Barberinianus graecus 429. 

En 1566, Alexandre Basilikos signe ce praxapostolos, copié nous ne savons 

pour qui. Mais Georges a collaboré pour l'ornementation et pour un peu plus de 

deux pages d'écriture. Voyons d'abord la main de Georges. 

a. Le folio lOOv (pi. 9). 

C'est l'écriture assez posée de cette époque de la carrière de Georges; j'ai noté 

le groupe pi-nu caractéristique des dernières années (no 17). L'exécution me semble 

un peu maladroite. 

b. Le folio 33v (pi. 10). 

Nous sommes maintenant en présence de la main d'Alexandre. En attendant 

une analyse plus poussée, je ferai seulement observer que les formes dérivent 

certainement de celles de Georges, mais sont réalisées avec une exubérance et un 

baroquisme qui vont nettement au delà de celles pratiquées par le père: v. p. ex. le 

phi dont le noyau s'étire à gauche en triangle (7), la ligature rhô-omicron très fort 

déportée à gauche (10, 12), les omicron fort gonflés (16, 18), les pi majuscules 

allongés (4, 8), la ligature lambda-omicron-gamma (18). 

10. Le Barberinianus graecus 306 (pi. 11). 

Nous en arrivons au deuxième fils, Thomas. Celui-ci, diacre du bourg de 

Scandale (à quatre kilomètres à vol d'oiseau de Santa Severina, en Calabre), avait 

copié ce recueil canonique, acquis par Antonio Grignetta, vicaire général du diocèse 

de Santa Severina. Celui-ci le donna en 1576 ou 1577 au cardinal Giulio Santoro. 

C'est ce que nous apprend une note latine de Santoro lui-même, inscrite sur le 

manuscrit (f. I), qui nous fournit ainsi un terminus ante quem. Mais si l'on regarde 

attentivement le volume, l'écriture est tellement semblable à celle de Georges (disons 

plutôt qu'elle est absolument identique) qu'on peut se demander si c'est vraiment 

Thomas qui a fait le travail, ou plutôt son père. La question est ouverte; nous y 

reviendrons dans notre monographie. 

Nous aborderons maintenant le problème de l'évolution de l'écriture de 

Georges Basilikos; je m'aiderai, pour l'exposer, du tableau no. 3. Ce qui va suivre 

n'est qu'une esquisse provisoire. Elle s'inspire de la méthode mise au point en 1964 

pour être appliquée au cas d'Emmanuel Provataris et des copistes de son cercle, 

méthode qui a reçu depuis d'autres applications16. 

Dans un premier examen rapide, j'ai parcouru, dans les· manuscrits datés ou 

datables, l'ensemble des folios (s'il s'agissait de manuscrits du Vatican) ou tous ceux 

16. Pour Provataris, v. P. Canart, «Les manuscrits copiés par Emmanuel Provataris (1546-1570). 

Essai d'étude codicologique», dans Mélanges Eugène Tisserant, VI [Studi e Testi, 236], Città del Vaticano 

1964, pp. 173-287. Pour les autres cas, sans entrer ici dans le détail, je renvoie aux renseignements 

bibliographiques et aux remarques méthodologiques de G. De Gregorio, Malaxos (cité n. 2), pp. 41-43. 
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dont j'avais une reproduction (dans le cas des autres bibliothèques). J'ai choisi alors, 

parmi les 25 particularités reproduites sur le tableau 2, celles qui me paraissaient 

particulièrement intéressantes pour une première étude de l'évolution de l'écriture, 

parce qu'on ne les trouve pas dans toutes les copies. Elles sont au nombre de 1517. 

J'ai alors repris l'examen des 13 témoins retenus, pour vérifier la présence ou 

l'absence de ces particularités. Cette méthode du «tout ou rien» a l'avantage d'éviter, 

dans un premier temps, le recours à des calculs de pourcentages, dont la validité 

pose parfois des problèmes délicats18. 

Dans le tableau 3, les croix signalent la présence, les zéros l'absence de la 

particularité en question; les croix entre parenthèses indiquent un pourcentage très 

bas de la particularité en question, qui a beaucoup de chances de n'avoir pas de 

signification du point de vue statistique19; dans l'un ou l'autre cas, l'absence d'occur

rence possible de la particularité dans le texte laisse le problème en suspens: je l'ai 

noté par un point d'interrogation. 

Un coup d'oeil sur le tableau montre d'abord que, pour un certain nombre de 

caractéristiques, la présence ou l'absence ne semblent pas liées au facteur chrono

logique: 14, 18a, 20; les variations sont-elles dues à d'autres raisons, et lesquelles? 

L'étude devra être approfondie. Pour d'autres, la limite est nette et irréversible: on 

passe une seule fois de la présence totale à l'absence totale ou l'inverse: 18b (à 

condition de considérer les rares occurrences du Reg. gr. PU II 34 comme non 

significatives) et 25. Plus souvent, à une période d'«incertitude» (où χ et 0 alternent), 
succède une période de «certitude» (tout χ ou tout 0), ou vice-versa: 3, 6 (si le (x) 
du Barb. gr. 323 n'est pas significatif), 8, 15 (sous réserve du point d'interrogation). 

Dans 5 autres cas, il semble qu'on puisse distinguer 3, voire 4 périodes: 7, 10, 16, 

21, 24; mais le phénomène demande probablement une analyse plus fine. Enfin, dans 

le cas du 5, on peut se demander la raison de l'unique exception; le nombre de 0 

pour ce manuscrit est frappant: encore une fois, une analyse plus fine s'impose. 

Ce premier examen, tout provisoire qu'il est, permet de conclure: oui, il y a eu, 

du point de vue du choix des formes, une évolution dans les habitudes de Georges 

Basilikos. Reste à mieux cerner le phénomène et à se demander la raison des «aller 

et retour» constatés pour un certain nombre de particularités. 

17. Il peut y en avoir d'autres, que révélera une analyse exhaustive de l'écriture de Georges 

Basilikos. Je n'ai pas tenu compte du no 17, caractéristique des dernières années, parce que sa présence 

et sa fréquence sont certainement influencées par la nature du texte. 

18. Il suffit de penser aux discussions soulevées par l'emploi de la méthode statistique à propos de 

la réintroduction des formes majuscules dans la minuscule grecque livresque. 

19. Ce caractère non significatif devra être vérifié par un calcul plus précis du nombre d'occurrences 

réelles par rapport aux occurrences possibles. 
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Je voudrais maintenant essayer de situer l'écriture de Georges Basilikos au sein 

des courants graphiques de l'époque. Ce n'est encore que l'esquisse d'une recherche 

dont l'idée m'est venue -ou revenue- tout récemment: la synthèse déjà ancienne de 

Dieter Harlfinger, à laquelle je faisais allusion au début, celle -plus restreinte dans le 

temps et dans l'espace— que Paolo Eleuteri et moi avons publiée en tête de notre 

album de reproductions d'écritures humanistiques italiennes20, m'incitaient à revenir 

à un sujet sur lequel on n'a pas dit encore le dernier mot21. 

La première démarche à faire, en pareil cas, est de rechercher et de comparer 

les écritures similaires. Pour être concret, je vais en présenter deux, sur lesquelles 

d'autres chercheurs avaient déjà attiré l'attention. 

1. La première est celle du copiste du Berolinensis Philippicus 1619 et de 

ΓOxoniensis Bodleianus Auct. F inf. 1.15 (miscellaneus 129 du catalogue de Coxe22). 
La pi. 12 donne la reproduction d'une page du Berolinensis. Ce copiste est un de 
ceux qui ont travaillé pour Guillaume Pellicier23. Annaclara Palau a cru (mais avec 

un point d'interrogation pour le Berolinensis), qu'il était identique à notre Georges24. 

Je n'en crois rien. Certes, pas mal de caractéristiques sont communes; en voici 

quelques-unes, sans prétention à l'exhaustivité (les numéros entre parenthèses 

renvoient aux lignes de la pi. 12): grand καί tachygraphique (9), pi en huit couché 

20. P. Eleuteri-P. Canari, Scrittura greca nell'umanesimo italiano [Documenti sulle arti del libro, 

16], Milano 1991, pp. 9-20. 

21. Sur un des courants stylistiques au sein de l'humanisme italien, on lira avec profit la belle étude 

d'A. Pontani, «Le maiuscole greche antiquarie di Giano Lascaris. Per la storia dell'alfabeto greco in Italia 

nel '400», Scrittura e civiltà 16 (1992), pp. 7/'-227. Pour en revenir à l'essai cité à la note précédente, et 

dont je suis le principal responsable, nul plus que moi n'est conscient de son caractère provisoire et 

imparfait (aussi bien, avant de nous y risquer, nous avons multiplié les précautions oratoires, qui ne sont 

pas de pure forme). Cependant, c'est avec quelque étonnement que j'ai lu la remarque de G. De Gregorio, 

«Attività letteraria a Mistrà nell'ultima età paleologa: il caso del cod. Mut. gr. 144», Scrittura e civiltà 18 

(1994), p. 245, n. 3: «Un più evidente intento classificatorio, tuttavia con schemi ricalcati (a volte con 

travisamenti) dall'opera di Harlfinger, sembra rilevarsi nell'introduzione a P. Eleuteri - P. Canari...». Nous 

aurions sans doute pu dire plus clairement qu'un de nos points de départ obligés avait été l'article de 

Harlfinger (à côté des premières versions de mes «dispense» de paléographie grecque), mais les 

différences entre lui et nous ne sont pas dues à des «travisamenti»: elles relèvent d'un choix conscient et 

réfléchi; s'il est toujours heureux, c'est une autre affaire. Quant à la méfiance que l'auteur de la remarque 

semble éprouver vis-à-vis d'un «intento classificatorio» trop abstrait, statique et rigide, nous la partageons 

entièrement; cela ne doit pas empêcher le paléographe d'essayer de mettre de l'ordre dans la masse des 

faits. Mais c'est là un sujet sur lequel il y aura lieu de revenir. 

22. H. O. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae pars prima, Oxonii, 

1853, coll. 695-696. 

23. Voir l'article de Palau cité n. 3. 

24. Palau, tableau VI, p. 228, et pi 3, qui reproduit les ff. 45v-46 du Berol. Phil. 1619. Mais l'auteur 

ne met pas de point d'interrogation à côté du Bodl. Auct. F inf. 1.15. 
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(15), bèta majuscule (18), ligature epsilon-nu de type a (9). Toutefois, outre l'allure 

plus rapide (mais le manuscrit d'Oxford est plus posé!), une série de traits sont 

étrangers à Georges; parmi ceux visibles sur la planche, je citerai: Γ epsilon moderne 
très couché (4), le grand nu majuscule cursif, très fréquent (1, 2, 3 etc.), la ligature 

επί à boucle (9), le tréma presque constant sur le iota, etc. Il reste que l'analogie entre 

les deux mains est réelle. A quoi est-elle due? 

2. Passons à la seconde écriture. Cette fois le nom de baptême du copiste est 

connu. Il s'agit du Γεώργιος no. 105 du Repertorium der griechischen Kopisten, 225, 
signalé d'abord par Linos Politis dans son étude bien connue sur l'école d'écriture 

du monastère των Όδηγών à Constantinople26. Politis a repéré trois copies de ce 

scribe, qui signait Θεοϋ το δώρον καί Γεωργίου πόνος; deux sont datées de 1519, 

Γ Athous Dionysiou 403 (3937 du catalogue de Lampros) et le Parisinus gr. 1577; la 
troisième n'est pas datée, Γ Athous Vatopediou 1090. La pi. 13 reprend la page du 
Parisinus reproduite par le Repertorium. 

L'écriture de ce Georges se rattache au courant traditionnel, est d'allure assez 

posée, mais présente des oppositions modérées entre formes de dimensions 

normales et formes agrandies. Elle a, avec Georges Basilikos, des caractéristiques 

communes: sigma «en coussin» (col. 1,2 ab imo), pi en «huit couché» (col. 1, 3 a.i.), 

grand καί tachygraphique (col. 1, 3 a. i.), ligature epsilon-upsilon aplatie (col. 1, 8), 
mais d'autres diffèrent: epsilon «en coussin» (col. 1,2 etc.); alpha majuscule à trait 

oblique allongé (col. 1, 8); phi à panse pointue à gauche (col. 1, 5 a. i). Du coup, 

l'identité me semble exclue: même en extrapolant, l'écriture de ce Georges ne rentre 

pas dans la ligne d'évolution de Basilikos, sans parler du problème chronologique: la 

carrière de Basilikos deviendrait excessivement longue. Il aurait été beau de 

retrouver les témoignages d'une activité de Georges Basilikos en Grèce, avant son 

arrivée à Venise. Il faut y renoncer, au moins pour le moment. Cependant, le 

parallèle entre les deux écritures reste fort intéressant. 

Je ne pousserai pas plus loin ici la comparaison entre la graphie de Georges 

Basilikos et les écritures apparentées, mais, en guise de conclusion, tâcherai de 

synthétiser brièvement, au stade actuel de la recherche, mes impressions —j'emploie 

volontairement ce terme à résonances subjectives— concernant l'écriture de 

Basilikos. 

L'écriture de Georges Basilikos se prête bien à l'analyse. Elle est assez constante 

et assez personnelle pour qu'on en dégage avec sécurité des traits caractéristiques 

suffisamment nombreux, dont certains sont sujets à évolution par apparition et 

25. Cité n. 7; v. p. 9. 

26. L. Politis, «Eine Schreiberschule im Kloster ιών Όδηγών», Byzantinische Zeitschrift 51 (1958), 
p. 279. 
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disparition: le tableau 3 en fait foi, même s'il pourra encore être amplifié et affiné. 

Quant à l'allure générale, elle va, me semble-t-il, d'un aspect plus libre, plus 

spontané, à un aspect plus rigide, plus stéréotypé, qui tend à exagérer certains des 

contrastes présents dès le début. Mais il faut tenir compte du contenu: les manuscrits 

plus récents sont tous de contenu liturgique, contenu qui appelle normalement une 

écriture plus posée et traditionnelle. Cependant, même parmi les manuscrits de 

contenu non liturgique, certains sont d'aspect plus régulier et uniforme; d'autres, 

comme le Matritensis 4591, accentuent les oppositions et multiplient les prolonge

ments marginaux, revêtant ainsi un caractère nettement plus baroque. 

Si maintenant je voulais situer l'écriture de Georges Basilikos au sein des 

courants définis par Harlfinger27, je dirais ceci. J'ai relevé, dans l'écriture de notre 

Georges, pas mal de caractéristiques qui se retrouvent chez les copistes de son 

«Hodegon-Stil», et ceci rejoint indirectement l'impression suscitée chez Politis par 

l'écriture du Georges de 151928. Mais d'autre part, on y retrouve aussi une série de 

traits propres au style baroque des premières années du XVIe siècle, et c'est ce qui 

explique que Harlfinger ait rangé Basilikos parmi les représentants de ce style, à côté 

de Valeriano Albini et de Michel Damaskènos (auxquels j'ajouterais Constantin 

Mésobotès, qui, comme Basilikos, présente des traits qui rappellent la «Fettaugen-

Mode»)29. 

Bref, pour moi et pour l'instant, l'écriture de Georges Basilikos se situe au 

croisement d'un courant traditionnel (dérivant du —ou parallèle au— style των 
'Οδηγών) et d'un courant baroque, lui-même influencé par la «Fettaugen-Mode». 

Ces deux courants, l'un plus archaïsant, l'autre plus moderne, sont eux-mêmes 

l'expression d'une des grandes tendances de la calligraphie grecque: l'accentuation 

des contrastes. Qu'on pense, pour la majuscule, au style «sévère», alias bacchylidéen, 

ainsi qu'à la majuscule alexandrine dans son type à contrastes; pour la minuscule, au 

style «Anastase» du IXe-Xe siècle, aux «nouveaux styles» contrastés du Xlle siècle, 

au style bèta-gamma du XlIIe30. Cette accentuation rejoint elle-même ce qui est 

peut-être la marque principale de beaucoup d'écritures de chancellerie31. 

27. Voir l'étude citée n. 1. 

28. V. l'étude citée n. 26, p. 279. 

29. C'est pour cette raison que, dans notre tout récent album d exempta scripturarum grecs, A. 

Jacob, S. Lucà, L. Perria et moi-même avons décidé de présenter l'une près de l'autre des reproductions 

de l'écriture de ces trois copistes: v. P. Canart-A. Jacob-S. Lucà-L. Perria, Facsimili di codici greci della 

Biblioteca Vaticana [Exempla scripturarum, 5], I. Tavole, Città del Vaticano 1998, nos. 133-135. 

30. Pour tous ces styles, je me permets de renvoyer à mes «dispense» de paléographie et 

codicologie grecque: P. Canart, Lezioni di paleografia e di codicologia greca, Città del Vaticano [1987] 

(pro manuscripto). J'ai commencé à en préparer une version mise à jour pour l'impression. 

31. Je mentionnerai seulement l'écriture de la chancellerie des Comnène et celle qui, selon toute 

vraisemblance, était pratiquée à Chypre au XlVe siècle et dont témoigne le fameux Palatinus gr. 367. 
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Ces dernières considérations n'avaient pour but que d'ouvrir des perspectives 
plus larges, au terme d'une recherche fort délimitée. Je les livre aux réflexions de 
mes collègues paléographes, en espérant qu'elles susciteront la discussion. 
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TABLEAU 1 

Georges Basilikos et ses fils: aperçu chronologique 

1. ca 1539-1541: à Venise. 

-membre du cercle de copistes qui travaillent pour Antoine Éparque, Guillaume Pellicier 

et Diego Hurtado de Mendoza; collabore avec Nicolas Mourmouris, Georges Kokolos et 

plusieurs anonymes. 

-aucun manuscrit n'est signé de son nom. 

-1540: Paris, gr. 1184, en collaboration avec Nicolas Mourmouris. 

-quelques autres parmi ses copies: Reg. gr. 165: à Venise; Berol. Phil. 1482 et Phil. 1551 

pour Pellicier; Scorial. Y.I.15 pour Mendoza 

2. 1542-1551: à Messine. 

-signe ses copies: «Georges de Constantinople». 

-1542: Vat. gr. 1602, pour le moine Cyrille de Patras. 

-1542: Reg. gr. Pii II 34, pour Emmanuel Akkidas. 

-1547: Matrit. B.N. 4592, pour Annibale Spadafora, archimandrite du Saint-Sauveur, qui 

le donne à Francisco de Mendoza, cardinal de Burgos. 

-1548: Taurin. B.I.15 (gr. 84 Pasini), pour qui? 

-1547-49 ca: Matrit. B.N. 4591, qui a la même histoire que le Matrit. B.N. 4592. 

-1550: Cantabrig. Bibl. Univ. 12348, pour qui? 

-1551: à Messine, vend le futur Vat. gr. 1941 ( Chronique Pascale) à Jérôme Zurita 

3. 1552-1573 (au moins): en Calabre. 

-dans les années '70 à Scandale avec ses fils (conflit avec Emmanuel Chartophylax). 

-signe ses manuscrits: «Georges Basilikos»; collabore avec ses fils Alexandre et Thomas. 

-1552: Barb. gr. 359, pour le clergé de Bova. 

-1555: Londin. Bibl. Brit. Harl. 5631, pour Constantin Cantacuzène. 

-1556: Barb. gr. 535, pour le clergé de Bova. 

-1560-61 ca: Vat. gr. 2051, pour Colantonio Ruffo, archimandrite de S. Barthélémy de 

Trigona 

-1566: Barb. gr. 429: Alexandre, en collaboration avec Georges: où? pour qui? 

-1569: Neapol. B. N. II A 6: où? pour qui? (Christophe Paléologue?). 

-1570: Barb. gr. 377, pour Constantin Chrysanthos de Papaniceforo. 

-avant 1576: Barb. gr. 306: Thomas Basilikos à Scandale. 
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TABLEAU 2 

GEORGES BASILIKOS - PARTICULARITES DE SON ECRITURE 

I. sigma "en coussin" CZT^fj^n^-fl«««-

2a. zè ta allongé U-U J l ( o > ì - A V O r 

2b. xi allongé ^ ^ f * o \ > » CQO* 
. I e d 

3. epsilon-pi incliné ' ^ - ^ j — 

k. thê ta étroi t ^^ii^u^t»»«*«^ 

5. pi-rô allongé et incliné %Z±3 frtxJ * n n v 

6. grand kai tachygraphique ^ ^ » 

7. tau-nu superposés à oméga t~~y~/y -̂  

8. sun "enveloppant" [f^JfBjAfl 

9. gros thêta ouvert Ov-^f$fiJ « τ ο υ 

10. peti t delta-epsilon * A » 

I I . pi en huit couché ο xir\cy 

12. epsilon-upsilon aplati ÎC_JIV«U 

13. rô à volute(s) marg. cLûftw/cue, 

14. xi lié incliné Δ . ô ^ y ^ r r » ~~^\ 

15. des à boucle c \ *Jjf 

16. rô déporté à gauche Ä ^ T o W i K . 

,û . * . . ~ / ? ^ 

i / . Di-nu a Doucie _ y / r . 

18a. epsilon-nu "lunaire" P^eeT^C 

18b. epsilon-nu à boucle Q j y 

19. gamma haut étroi t Γ 

20. tau-omicron superposés ^c j - t t .^ . 

21. bèta majuscule sans "queue" ü ^ ^ 

22. tau-rô superposés / > ^ / ι Mit. 

23. phi-rô superposés ^ i ^ E i ô j e u C 

24. est^ "coupé" ^ φ ί ^ ^ ν Ή 

25. pi cursif g j ^ / ^ t 
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PI. 1. Vaticanus Reginensis graecus PU II34, f. 268v 
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^ \ \ ι \ * \ * r ê t 

(Κ Tit- -&%ft T t U ^ H C ****WW*\ 

* c * •* ' %^ ** * ^ y ** 

rmy ̂ S & w . w *ìμ-mv ( V *"•*" 

PI. 2. l/af;'canus Reginensis graecus 165, f. 125v 
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«J \ > >>'. * ir. 

•ne-& η*υ*ξζ ήτοι**] QLyntp^r"To^y^ov 

ffJfxJtÎ«^ ·«TOtt-îiroV* •»/ν* ^ ^ t * · 0 ^ Φ 0 0 
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tuteur »ineuü· «reiht H-%V%O»«TU** ^β ρ * W 

t 
\ 

τ η 

PI. 4. Vaticanus Barberinianus graecus 359, f. 102r 
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ANTONIO BRAVO GARCIA 

ONCE MORE ON DARMARIOS' COLLABORATORS 

1) Besides his numerous copy works either on his own or together with a very 

big group of more or less direct collaborators, Andreas Darmarios, as is well known, 

sold manuscripts from very different times all over Europe, which he had previously 

bought in different places. As Charles Graux wrote in quite a famous book1, «en 

ocasiones Darmarius compraba originales de Oriente; a elio se debe el que se 

encuentren en El Escoriai algunos códices de cierta antigüedad, en los que se leen 

notas que atestiguan haber pasado por las manos de Darmarius. En otras ocasiones 

Darmarius compraba incluso copias del Renacimiento. Traficaba» —resumes the 

French scholar— «con todo tipo de manuscritos griegos». This means that the 

amount of Greek manuscripts from Spain and abroad that shows signs of having 

been, at some time, in the hands of the famous copyist and merchant of books is 

by no means small in number. And for this reason, whenever the chronology agrees 

(based, among other factors, on palaeographical facts of course), it may be proposed, 

as a working hypothesis, some kind of link between these manuscript copyists either 

with Darmarios himself or with some of the groups he met in order to purchase or 

sell the codices. In brief, apart from calling the attention on the difficulties which the 

concept of «collaborator», whether direct or indirect, creates in the case of a copyist 

with so many interests, contacts, travel and production as Andreas Darmarios was, 

apart from this it is our aim to study here a particular example which will show us, 

once more, the multiple destinations these manuscripts related to him have 

sometimes had. 

2) The example we have chosen to analyse is quite well-known: it is 

Caesaraugustanus 29-58 (2015)2, nowadays in the University of Pennsylvania (Univ. 

1. Los origenes del fondo griego del Escoriai (ed. and transi, by G. de Andres), Madrid 1982, p. 

293. 

2. J.M. Olivier, «Les manuscrits grecs de l'Archivio-Biblioteca del Cabildo Metropolitano [La Seo] 

de Saragosse» [Ancienne Collection du Cabildo de la Santa Iglesia Mayor del Pilar], Scriptorium 30 

(1979), p. 54. For the history and description of the funds, A. Escobar Chico, Codices Caesaraugustani 

Craeci. Catalogo de los manuscritos griegos de la Biblioteca Capitular de la Seo (Zaragoza), Zaragoza 

1993. 
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of Pennsylvania Gr. 1), which was studied by Peter Topping3 in 1963. The ma

nuscript we are investigating seems to have been prepared by Darmarios to be sold, 

from the copies of different scribes, direct or indirect collaborators, although, as it 

happens in many other cases, Darmarios' own writing is likely to appear just in one 

little part of this codex: in the very simple binding which the manuscript has at 

present (we must remember that Darmarios was not only a copyist but a manuscript 

seller as well)4 [Plate 1]. As it may be read in Topping's paper, Martin Crusius (a 

very famous professor in Tübingen from 1559 to 1607) made a copy from a part of 

the content of the manuscript when Darmarios visited the city in 15845. It seems 

that Darmarios arrived in Tübingen together with a friend or servant ( famulus we are 

told in the documents) who mastered different languages and about whom we do 

not even know if he was a Greek, and even less if he was a copyist6. After having 

been in Venice, where he stayed for some time, Darmarios went back to Spain in 

1587, the year of his last known subscription (February, 9, 1587; manuscript 

Beinecke 274) and also the year of the sale of manuscripts he carried out in 

Zaragoza, well studied by Gregorio de Andres7. 

We will not dwell upon the codicological structure of Pennsylvania Gr. 1 too 

long; just a few words to say that it is a compound work, copied in different 

handwritings by different hands, on different kinds of paper and it seems to be, 

mostly, a product from Nicolaos Choniatis' atelier with some lines of his own [Plate 

3. «Greek Manuscript 1 (The Works of Ioannes Dokeianos) of the University of Pennsylvania 

Library», The Library Chronicle 29 (1963), pp. 1-15 (offprint). Also on the manuscript Ch. Graux-A. 

Martin, Notices sommaires des manuscrits grecs d'Espagne et Portugal [...], II, Paris 1892, pp. 207-209, 

n.51 and N.P. Zacour-R. Hirsh et alii, Catalogue of Manuscripts in the Libraries of the University of 

Pennsylvania to 1800, Philadelphia 1965, p. 1. 

4. Plate in Topping, op.cit; manuscripts with binding of bare parchment and external «traces» of 

Darmarios are supposed to be very few. See Escobar Chico, op.cit, 34, 0. Kresten, «Statistische 

Methoden der Kodikologie bei der Datierung von griechischen Handschriften der Spätrenaissance», 

Römische Historische Mitteilungen 14 (1972), 30, note 17 and Idem, Der Schreiber Andreas Darmarios. 

Eine kodikologisch-paläographische Studie, Ph.D. Vienna 1967 (typewritten), pp. 107-108. 

5. Topping, op.cit, 3; the manuscript is included under the number 46 in a list written by Crusius 

himself on the Tyb. Mb 37, 4M ser. (edited by Escobar Chico, op.cit, 131-134), but we can find it with 

the numbers 49 and 50, as two different codices, in E. Legrand, «André Darmarius à Tubingue, en 1584» 

in «Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomalas», Publications de l'École des langues orientales 

vivantes, Hle sr., vol. VI (1889), pp. 68-264 (242-257). 

6. Escobar Chico, op.cit., 21. 

7. «Una venta desconocida de codices griegos hecha por Andres Darmario en Espana en 1587», La 

Ciudad de Dios 178 (1965), pp. 118-127. 
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2]8. This Choniatis, born in Monemvasia9 like Darmarios, worked for Bartolomeo 

Zanetti, a well-known copyist, in the 40's of the XVIth century, and afterwards he 

seems to have associated with Darmarios around 1565, an association which lasted 

for about twenty years; in the eighties he ran, probably as the head, a workshop that 

provided many manuscripts for Andreas Darmarios; for example, the Yale ma

nuscripts Beinecke 289, 290 and 490, besides Yale Medical Library 32, all of them 

from Zaragozas funds (respectively the numbers 2659, 1236, 2168 and 562), belong, 

no doubt, to the aforementioned workshop10, whose members, as we know, 

collaborated in many other manuscripts which are clearly considered to belong to 

other ateliers: thus, for example, «da uno scriba che io ritengo appartenga alla cerchia 

di Nicolaos Chômâtes» —Giuseppe de Gregorio has remarked in his erudite 

monography about Manuel Malaxos11— were written in Reginensis Gr. 55, folios lr-

6r, lin. 24 (τοϋ έν), 122r-207r12, which proves that they, the copyists, worked very 
closely. On the other hand, we cannot forget that Malaxos and his relatives collabo
rated constantly with Manuel Glynzunios13, Manuel Provataris14 (both with the 
collaboration of groups of copyists) and, of course, with Andreas Darmarios too. We 
know for sure, thanks to the researches made by Otto Kresten and Mark. L. 

8. «Duktus manchmal schwer von dem Mitarbeiter zu unterscheiden» in the opinion of E. 
Gamillscheg-D. Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 1. Teil. Handschriften aus 
bibliotheken Grossbritanniens A. Verzeichnis der Kopisten, Vienna 1981, η. 321 [= RGK I]; see also 
Kresten, «Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte. Zu vier Titelfälschungen des 16. 

Jahrhunderts», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 25 (1976), p. 214. 

9. See RGK I, n. 321 and Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 

2. Teil. Handschriften aus bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den Bibliotheken Grossbritanniens A. 

Verzeichnis der Kopisten, Vienna 1989, η. 439 [= RGK II]; for Darmarios' relation with Choniatis, 
Gamillscheg, «Bemerkungen zu Handschriftensubskriptionen», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 

33 (1983), p. 260, note 25 and «Zu Kopisten des 16. Jahrhunderts», ibid. 29 (1980), p. 280, note 5. New 

manuscripts by his hand are identified in A. Bravo Garcia, «Varia lexicographica graeca manuscripta IV: 

Lexica medica», Helmantica 55 (1989), pp. 369-389 ( Φ II 10 [207], Y II 2 [257] and Ω III 3 [536]). 
10. In «Varia lexicographica graeca manuscripta IV», p. 385, I suggested that Yale Medical Library 

32 and the last nine folios of Beinecke 290 were copied by Choniatis' hand; see now M.L. Sosower, «A 
Forger Revisited: Andreas Darmarios and Beinecke 269», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 43 

(1993), p. 302, note 27, who agrees. 

11. // copista greco Manouel Malaxos. Studio biografico e paleografico-codicologico, Città del 

Vaticano 1991, p. 81 and 88, note 93. 

12. Ibidem, p. 181-182 and plate 18 where John Malaxos' hand is shown. 

13. For Glynzunios and the manuscripts written by him held in Spanish libraries see A. Bravo 

Garcia, «Sobre algunos manuscritos de Manuel Glynzunio en la Real Biblioteca de El Escoriai» in D. 

Harlfinger (ed.), Festschrift für Martin Sicherl zum 75. Geburtstag. Von Textkritik bis Humanis

musforschung, Paderborn 1990, p. 313-331. 

14. RGK I, n. 254 and II, n. 350. 
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Sosower15, that Choniatis collaborated in manuscripts where some of Darmarios' 

forgeries have been pinpointed. 

3) It is also possible to approach the date of an important part of the Penn

sylvania Gr. 1. In Sosower's opinion, «undoubtedly Darmarios commisioned the 

scribe Nicolaos Choniates to write» Beinecke 49016 and this codex belongs to the 

same period as the already mentioned Beinecke 289, 290 and Pennsylvania Gr. 1, 

the manuscripts we are considering, as this researcher has remarked thanks to his 

detailed studies on watermarks. Besides, among them there are some links which 

help us to realize how the copyists usually worked on the codices directly «prepared» 

by Darmarios or received from other scriptoria ready to be sold. To sum up, the 

most interesting thing is that -in Sosower's opinion- the scribe number «2» in 

Beinecke 49017 is on folios 37r-45v of Pennsylvania Gr. 1 [Plate 3]18, and that a 

watermark in Beinecke 490 is exactly the same as the one from Beinecke 290 and 

other from folios 41-44 in the manuscript of Pennsylvania University19. Therefore, 

it is not daring to think that this group of manuscripts was written between 1583 

and 1584 in the workshop of Venice that Choniatis managed and, on the other hand, 

that these manuscripts were prepared for Darmarios' forementioned travel to 

Germany, because the four of them (Beinecke 490, 289, 290 and Pennsylvania Gr. 

1) «were among the stock of manuscripts that Darmarios brought to Tübingen in the 

summer of 1584»20. Finally, they are found in a well-known list written by Crusius21 

and, to top it all, ended up in Zaragoza to emigrate to America some centuries later. 

Besides, as Sosower points out rightly, we know that Beinecke 490, one from the 

mentioned group, was written around 1583 because Gabriel Severos22 on the 5th of 

July 1583, made a list of 17 manuscripts that he saw in Nicolaos Choniatis' house 

and in that list we have no less than some Scholia in Oppianum and we do not know 

that Choniatis wrote another manuscript with the same Greek text apart from 

Beinecke 490. 

15. «Phantomgestalten», p. 206-222 and Sosower, «A Forger», p. 302. 

16. Sosower, «A Forger», p. 301; for a plate of this manuscript see B.A. Shailor, Catalogue of 

Medieval and Renaissance Manuscripts in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library Yale 

University, II: Manuscripts 251-500, Binghamton, N. York 1987, plate 61. 

17. See «A Forger», plate 1. 

18. Plate reproduced from Topping, op.cit. 

19. Sosower, «A Forger», p. 303. 

20. Ibidem, pp. 303-304. 

21. De Andres, «Una venta desconocida», pp. 126-127; Escobar Chico, op.cit, 24 and Sosower, 

«A Forger», 304. 

22. See M.I. Manousakas, «Αύιόγραφον τεύχος χρονικών σημειωμάτων καί δοσοληψιών (1578-
1588) του Γαβριήλ Σεβήρου", Thesaurismata 9 (1972), pp. 42, 1. 55. 
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4) But the handwriting belonging to Nicolaos Choniatis's workshop or to 

Choniatis himself and other details of the manuscript of Pennsylvania are of interest 

to us just in order to locate the USA manuscript in a time and in some well-known 

workshop. We have not studied carefully other problems. The hand that really 

interests us is the one that copied folios 49-80, on a different paper (which means 

that, perhaps, it was a copy done on a different date and place from the first part 

of the codex23) although it has not necessarily to be not contemporaneous, as we 

will see right now. This handwriting offers us two texts by Gregorios of Cyprus 

{Laudatio S. Dionisii Areopagitae and Encomium maris) and in our opinion, it is the 

same one that, no doubt, can be found in Vindobonensis Jur. gr. 13, a codex from 

the last third of the XVIth century. We didn't know the name of the copyist, but we 

must remark that Herbert Hunger, describing this manuscript24, assures that we are 

talking about the same copyist who wrote folios 53r-64v from another codex in 

Vienna, Vindobonensis Phil. gr. 296, which we haven't seen. The name of this 

copyist, although Hunger is not so sure about it in his description, seems to be 

Symeon Carnarios25, a scribe of whom we know that he copied some manuscripts 

for the Cretan Maximos Margounios26 (ca. 1549-1602) before 1578 and he offered 

some codices to the already mentioned German scholar Martin Crusius in 1597, who 

mentions him in his era as a monk from the monastery of the Paraskeve in the 

Chimarra (Epirus)27. It seems to us that Symeon could only be the hellenist, physicist 

and mathematician known as Symeon Cabasilas from Acarnania, who studied in 

Italy, at Padova28, and got in touch for the first time with Crusius through a letter 

23. The writing and «mise en page» are very different; on the paper Topping says: «is fairly thick 

in contrast to the preceding makes of paper [...] it has no watermarks». 

24. H. Hunger (unter Mitarbeit von O. Kresten), Katalog der griechischen Handschriften der 

Österreichischen Nationalbibliothek. 2. Codices Juridici. Codices Medici, Vienna 1969, p. 27. 

25. See RGK II, η. 507. 
26. RGK Ι, η. 259 and II, η. 356; see N.B. Tomadakis, «Μάξιμος Μαργούνιος προς Συμεώνα 

Καβάσιλαν», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 19 (1949), 292-305. 
27. See information on this part of Greece at that time in J.M. Floristân, «Los contactos de la 

Chimarra con el reino de Nâpoles durante el siglo XVI y comienzos del XVII (I)», Erytheia 11-12 (1990-

1), pp. 105-139 and (II), ibidem 13 (1992), pp. 53-87. 

28. In a letter from the medicine doctor Johannes Scheurlin to his friend Crusius (Padova, 

12.13.1577) the former says: «quod ad Graecos attinet quibus Patavii familiaris fui, eos inde fere omnes 

abisse compertum habeo. Inter quos fuit Symeon [Cabasilas] quidam, τών εν όσίοις εις τών εν 
Κωνσταντινουπόλει [...] »; see Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique des XVe et XVIe siècles ou 

description raisonnée des ouvrages publiés en grec [ou] par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, 

accompagnée de notices biographiques, tables chronologiques, notes, documents et index, Paris 1962 

(reprinted), II, XXX, note. 5. 
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that Crusius wrote to him on the 27th May 1577 when Symeon was living in 
Constantinople, where he filled the ecclesiastical post of hierodiaconos of the Great 
Church29. As for the palaeographical aspects, Professor Hunger has based his 
opinion on a previous study by J. McDonough30, for whom the Jur. gr. 13 «scriptus 
est manu tarn simili ei quae codicem Par. 1004 scripsit, ut ambos deberi eidem 
Simoni Carnario dicere audeam». This Parisinus 1004 which is undersigned by 
Symeon Carnarios or even better, Carnanios31, was dedicated, as we may read in 
M. Vogel-V. Gardthausen to θείφ Μανουήλ κρητί, who is identified by the authors 
of the mentioned index, following E. Legrand's opinion32, as the copyist we have 
already quoted, Maximos Margounios, a quite well-known copyist, theologian, 
translator and editor who was related, among many others, to Martin Crusius and, 
in Constantinople, got in touch with Theodosios Zygomalas, Leontios Eustratios and 
other well known Greek scholars, clerks or copyists around the Patriarchate. A 
contemporaneous to the other scribes on the Pennsylvania Gr. 1, the analysis of this 
Symeon's writing, as we can see in the Vindobonensis Jur. gr. 13 [Plate 4], leads us 
to the conclusion that it is undoubtedly the same handwriting of the Pennsylvania 
codex [Plate 5]; nevertheless, although there are some differences with the writing 
in the Parisinus 1004 [Plate 6]33, we think it is also the same copyist34. 

5) We must remark that Jur. gr. 13, completely copied by this Carnanios, the 
same scribe who wrote some pages from the Pennsylvania manuscript, was bought 
in Constantinople, for the Viennese Library, by the well-known Augerius von 

29. See M. Pavan, «I correspondent! greci di Martin Crusius e la conoscenza in Europa della Grecia 
nel XVI secolo», Römische Historische Mitteilungen 31 (1989), pp. 202-203, with information taken from 

Crusius's Turcograeciae libri octo, Basilea 1584, VII, and also Kresten, «Phantomgestalten», p. 211. For a 

general description of Crusius' work see Legrand, Bibliographie, IV, pp. 271-274 (in the pages 371-407 

of the book VI of the Turcograecia are included «carmina quaedam Graeca Crusiana, à Symeone Cabasila 

Hierodiacono, Constantinopoli vulgariter exposita». Very recently E. Gamillscheg, «Symeon Karnanios 

und Symeon Kabasilas», Codices Manuscript! 18/19 (1997), pp. 125-131, has demonstrated and, at the 

same time, confirmed our hypothetical identification of Carnanio (Carnario) with Cabasilas made at the 

meeting of Athens whose acts are now printed in this book; I want to thank my friend and colleague 

professor Gamillscheg for sending me his interesting paper. 

30. Greg. Nyss. Op., V, Leiden 1962, p. 16. 

31. M. Vogel-V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 

Leipzig 1909 (reprinted), p. 408. 

32. Bibliographie, II, LXXVII. 

33. The plate is reproduced from RCK II. 

34. Symeon Carnanios was involved in some fakes: one of them, for example, the title of the 

manuscript Monacensis gr. 218 (studied by Kresten, «Phantomgestalten», pp. 208-212); his handwriting 

can be seen in some folios of Tyb. Mb. 20, a copy of the Monacensis aforementioned. 
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Busbeck (1522-1592)35, a diplomat sent by Emperor Ferdinand I to the court of 

Sultan Soliman II, and a man who remarkably enriched the late Greek fund of this 

centre. However, Phil. gr. 296, which probably also shows Andreas Darmarios' 

handwriting on its first folio36, belonged to the famous collector Johannes Sambucus, 

whose ex libris shows37. Let us clarify what these facts mean: First of all, they are 

certainly not few manuscripts which arrived to Sambucus' collection thanks to the 

merchant ability of Darmarios38, who, in the course of his numerous journeys, had 

also the opportunity to meet many people and managed to sell some manuscripts 

—as it has already been said— to Martin Crusius, with whom the copyist Carnanios 

had also a relationship. On the other hand, the fact that Busbeck brought the 

manuscript Jur. gr. 13 from Constantinople musn't worry us; another copyist, 

Manuel Malaxos, already mentioned with regard to his relationship with Nicolaos 

Choniatis, was connected not only to Crusius and Darmarios, but he also, apart from 

copying many manuscripts in Rome for the Vatican Library and in Venice too, and 

after working in Greece, spent long periods of his life dedicated to his profession as 

a copyist in Constantinople. For example, the Vindobonenses Theologici 107 and 

143, with annotations, initial letters, chapters' numbering, etc...very likely from 

Manuel's hand, were acquired by the mentioned Von Busbeck in Constantinople39 

and from the same period in this city is also another manuscript written by Manuel, 

Tyb. Mb 18 {Historia patriarchica), which was bought by Crusius in 1578 through his 

colleague from Tübingen Stephan Gerlach (who worked as a professor there from 

1586 to 1612) 4°. In the same time, Symeon Cabasilas Carnanios sold in Constanti-

35. De Gregorio, II copista greco, p. 12, note 21 and «Studi su copisti greci del tardo cinquecento: 

I. Ancora Manuel Malaxos», Revue d'Histoire des Textes 37 (1995), p. I l l , note 38. 

36. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. 1. 

Codices Historici. Codices Philosophici et Philologici, Vienna 1961, p. 392. 

37. H. Gerstinger, «Johannes Sambucus als Handschriftensammler» in Festschrift der 

Nationalbibliothek in Wien, Vienna 1926, p. 376. 

38. See Kresten, «Kodikologische Rekonstruktion einer Chrysostomos-Handschrift aus dem 10. 

Jahrhundert: Cod. Vind. Theol. gr. 13», Revue d'Histoire des Textes 2 (1972), p. 166, with lists of codices 

in note 2. Even though Vind. Theol. gr. 13, the manuscript carefully studied by Kresten in this paper, 

does not exhibit the Sambucus' seal, in Kresten's opinion it is very possible that it entered his collection 

through Darmarios. On the relations between Sambucus and Darmarios see also Kresten, «Nugae 

Syropulianae. Betrachtungen zur Überlieferungsgeschichte der Memoiren des Silbestros Syropulos», 

Revue d'Histoire des Textes 4 (1974), pp. 86-87. 

39. Hunger-Kresten (unter Mitarbeit von Chr. Hannick), Katalog der griechischen Handschriften der 

Österreichischen Nationalbibliothek. 3/2. Codices Theologici 101-200, Vienna 1984, pp. 22-23 and 159-

161; De Gregorio, // copista greco, p. 11. 

40. De Gregorio, // copista greco, pp. 6-10. 



200 ANTONIO BRAVO GARCIA 

nople a manuscript, Monacensis gr. 118, with a forged title, to Gerlach, who bought 

it for Duke Ludwig von Württemberg on the 9th January 157841. 

6) In short, Darmarios, who had visited Augsburg and probably Vienna in 

156642, went back to the first city43 in 1584, visiting also Strasbourg (as Parisinus gr. 

2150 proves) and Tübingen, where on the 30th August, we find him paying his 

respects to the Duke of Württemberg. It was in this same city that he spent some 

time with Crusius, to whom, as it is well known, he offered, sold and lent some 

Greek manuscripts. Therefore, the names of Carnanios and Darmarios can be easily 

related to Crusius's group of visitors and friends even before Carnanios had given a 

manuscript to the professor of Tübingen in 159744, and we know that Pennsylvania 

Gr. 1, just as it is now, borrowed by Darmarios himself, was in the hands of Crusius 

who did a partial copy for his own use. It is not strange at all that such a traveller 

as Darmarios, who at the same time worked in a team together with different 

copyists, used the workshops of many other colleagues and bought and sold a big 

number of codices, had run into Carnanios in Italy before his visit to Tübingen, 

although, for now, we can't be sure of this last point. Nicolaos Choniatis, from 

Monemvasia as Darmarios, collaborated closely with him and it could have been the 

one who put Carnanios (or his copies) in touch with Darmarios, though these are 

nothing but hypothesis, and, for now, the collaboration of a copyist (undoubtably 

the Symeon Cabasilas of the Parisinus 1004) in the Pennsylvania Gr. 1, even if real, 

is just indirect as far as the kind of professional relationship of this copyist with 

Darmarios is concerned45. It is well known how the Pennsylvania University 

manuscript finally arrived to Spain. De Andres has studied all this in detail, and no 

41. Kresten, «Phantomgestalten», p. 211. 

42. "Diese [his long and multifarious journeys]" —Kresten writes in «Der Schreiber und 

Handschriftenhändler Andreas Darmarios» a paper from 1968 reprinted with additions in D. Harlfinger 

(ed.), Griechische Kodikologie und Textüberlieferung, Darmstadt 1980, p. 409— "brachte ihm zunächst im 

April 1566 nach Augsburg ( Vind. Theol gr. 103), wahrscheinlich auch nach Wien, ohne dass sich diese 

Vermutung im Augenblicke schlüssig beweisen Hesse". See Idem, "Rekonstruktion", p. 162. 

43. I must thank my colleague Sophia Kotzabassi for providing me, after my communication at the 

meeting in Athens, with a very interesting information about a Greek manuscript, held in Augsburg, 

which contains just the same literary works written on the Pennsylvania Gr. 1; the manuscript pointed 

out by Dr. Kotzabassi has been partially written by Carnanios. Perhaps Darmarios owned more than 

one copy of this collection of texts. 

44. RGK II, n. 507. 

45. Given the very big amount of Greek manuscripts written by others which circulated around 

Darmarios (a copyist himself), in Gamillscheg's opinion («Symeon», p. 130, note 32) it is not necessary 

to think that he and Carnarios collaborated in writing a specific copy. 
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further explanations about the journey from Zaragoza to the United States have to 

be given after the excellent summary which Angel Escobar Chico has offered us in 

his Catalogo. 

7) Only one last aspect, just a little point also related to the identification of this 

copyist's handwriting is left; it is now about a quite similar writing, although with a 

much faster and careless ductus, which has presented till now serious identification 

problems. Let us study this aspect briefly. The Vindobonensis Theol. gr. 189, bought 

by Augerius von Busbeck, is in Hunger-Kresten's46 opinion almost from the same 

handwriting of the XVIth century (according to the authors, there are seven lines 

which are quite different, on folio 237, which are perhaps just an example of digrafia) 

and there is a coincidence with the hand that wrote Vindobonensis Phil. gr. 169, folio 

103 r 47 [Plate 7], also bought by Busbeck. On the other hand, the authors of this 

Vienna catalogue add that perhaps this hand belongs to «dem Umkreis Manuel 

Malaxos», so they are just gathering, with nuances, the suggestions that Otto Kresten 

had already sent in his letters to Augusto Guida where the Austrian researcher was 

thinking of Manuel Malaxos as the copyist48, among other folios, of the content of 

103 and 104. In RGK I n. 250, the authors don't accept it as Manuel Malaxos' hand 

and, as for De Gregorio, he states49 that these pages and the Theol. gr. 189, have 

been written by a copyist who undoubtedly belonged to Malaxos' workshop: «non 

mi sembra, infatti, di poter riscontrare le caratteristiche grafiche dello 'stile Malaxos'», 

De Gregorio said. Some years later, this same Italian researcher50 has declared that 

Theol. gr. 189 and the mentioned folios from the Phil. gr. 169 belong to no other 

handwriting than that of Theodosios Zygomalas and he refers us to his next paper 

in the forthcoming number of the same seientifical periodical {RHM) which we did 

not know if it had been published51 when we were talking about these things in the 

meeting in Athens. This subject, very dubious of course, deserves however a very 

little analysis from us. 

We haven't been able to test Theol. gr. 189, but with regard to the Vindobo

nensis Phil. gr. 169, some ideas occur to us (all of them have been confirmed by the 

46 Katalog, 3/2. 

47. See A. Guida, «Il codice Viennese del lessico di Andres Lopadiota», Prometheus 5 (1979), pp. 

1-20 (plate in 18). 

48. Ibidem, p. 4, note 14; p. 8 and 17. 

49. // copista greco, p. 12, note 21. 

50. «Studi su copisti greci del tardo cinquecento: I.», p. 112. 

51. Thanks to the kindness of Dr. De Gregorio, who sent me a copy, I have been able to read his 

paper «Studi su copisti greci del tardo cinquecento: II. loannes Malaxos e Theodosios Zygomalas», Revue 

d'Histoire des Textes 38 (1996), pp. 189-268, mentioned by Gamillscheg, «Symeon», p. 130, note 28. 
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most recent [1997] aforementioned paper written by Gamillscheg). This last ma

nuscript is basically a collection of grammatical writings (Lopadiotas' lexikon for 

example) containing also the Expositio capitum admonitorium by Agapitos Diaconos 

with comments —the well-known Scheda regia which went all around Europe in 

different languages, Spanish included52- and it was copied, according to Herbert 

Hunger53, between the XlVth and XVIth centuries (specifically, a hand from the 

XVIth century just wrote in it, on folios 103r-v and 104v, chapters 1,2 and 3 from 

the mentioned work). We are of the opinion that, these folios [Plate 8], only on the 

ground of the palaeographical analysis, don't belong either to Malaxos or to 

Zygomalas, but can be confered on the same copyist who partly copied the 

Pennsylvania Gr. 1 (that is to say Carnanios), and as it seems proven, he worked in 

this same geographical, palaeographical and intellectual surrounding. A detailed 

comparison of some of the last plates, to which we must add a specimen from the 

Tyb Mb 7, the only part in this manuscript written by Theodosios Zygomalas 

himself, and some reference to another group of plates which we have taken into 

account, have shown it beyond all doubt. 

8) On the other hand, the shaping of some letters leads us to an approach with 

different scribes of the era working in close relation with the Patriarchate of 

Constantinople, at the same time as with Crusius' milieu. Thus, for example, the 

gamma, with a little boule in its starting point and practically joint making a single 

straight stroke leaning to the left is very common in Carnanios' handwriting; and 

we can find it, very similar, in the manuscripts written by the Cyprian Leontios 

Eustratios ( 1560/66-1600/02)54, pupil and collaborator of Maximos Margounios55, as 

Carnanios was, and a man who lived and copied manuscripts in Constantinople for 

a while and visited Crusius in Tübingen in 1584 56. But it's interesting that Basilios 

Sarantas (second half of the XVI century), another collaborator57 of Margounios 

52. See A. Bravo Garcia,»Dos traducciones de Agapeto impresas en el siglo XVI», Revista de 

Filologia Romanica 2 (1985), 225-232. 

53. Hunger, Katalog 1, 273-274. 

54. RGK II, η. 325. 
55. Legrand, Bibliographie II, LXIX. 
56. Legrand, ibidem, XLVI, writes that Eustratios visited Augsburg in 1591 and was perhaps the 

author of a booklet, edited the same year in Frankfurt/Oder, entitled Τίνα γνώμην εχουσιν τινές Έλληνες 
σήμερον περί της έκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος. 

57. As Legrand, Bibliographie II, LXXVI, wrote, «un certain nombre de manuscrits ayant appartenu 
à Margounios font aujourd'hui partie de la bibliothèque du Saint-Synode de Moscou»; mentions this 

researcher a subscription written on Baroccianus 212: Βασίλειος Σαράντας, υίος Νικολάου ιερέως, ό εκ 
Μονεμβασίας, Μαξίμω Μαργουνίω χαριζόμενος τάδ' εγραψεν. 
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around 157258, uses as well a very similar gamma which is easily traceable in the 
handwriting of many copyists of the end of the XVI century. The Carnanios' very 
big epsilon making a nexus with the iota is not unknown; we can find it in John 
Catelo of Nauplion59, collaborator of Nicolaos Malaxos, and in Marcos Contes's60 

handwriting, a copyist working in Constantinople in 1543. Finally we can mention, 
as a last example, the Carnanios' nexus στ very close to the form used by the 
Peloponnesian Maximos (pupil of Meletios Pigas61, Patriarch of Alexandria), who 
lived in Venice and Constantinople working as a copyist62. Yes, it's true; so many 
relationships and copyists! but it is clear that Symeon Cabasilas Carnanios writes, 
more or less, as a sixteenth century Greek copyist working in Constantinople for the 
Patriarchate would have written. 

9) It is time to end. De Gregorio's studies have helped to recognize the many 
links which exist between Manuel Malaxos' and Theodosios Zygomalas' lifes; very 
probably it was Manuel himself who, by request of Theodosios, mended two lost or 
damaged folios (67r-68v) from a manuscript of the XVth century, Tyb. Mb 7, whose 
subscription, written by Zygomalas when, in 1578, he gave it as a gift to the 
theologians from Tübingen [Plate 9]63, has been mentioned before. On top of this, 

since both worked for the ecclesiastical bureaucracy of Constantinople, De Gregorio 

does recognize some kind of similarity in their writing ( «soprattutto nelle varianti dal 

ductus più veloce» displayed by Malaxos64) that, on the other hand, we also 

appreciate between these two copyists and the folios which Carnanios, with a more 

careless handwriting than the one we find in Vindobonensis Jur. gr. 13 and 

Pennsylvania Gr. 1, copied in the Vindobonensis Phil. gr. 169. It was this Carnanios 

—according to what Maximiliano Pavan says, «un altro ecclesiastico di 

Costantinopoli»—, with whom Crusius got in touch willing to learn new things about 

Greece of that time65, exactly the same reason which pushed the professor from 

Tübingen to start an epistolary relationship with Theodosios Zygomalas and his 

58. RGK I, n. 35. 

59. RGK II, n. 220. 

60. RGK I, n. 264. 

61. This Meletios was schoolfellow of Margunios as Legrand, Bibliographie II, XLII, writes. 

62. On Maximos RGK I, n. 262. 

63. From Harlfinger (ed.), Kleine Handschriftenausstellung am Rande des II. Internationalen 

Kolloquiums Griechische Paläographie und Kodikologie (Berlin und Wolfenbüttel 17.-21. Oktober 1983), 

Berlin 1983, plate 18. 

64. // copista greco, p. 61. 

65. «I correspondent! greci», p. 202. 
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father Ioannis some years before (on 21th January 1575)66. All these connections67, 

some of them with a sound palaeographical basis, reveal in our opinion, once more, 

that the high number of direct or indirect collaborators in the manuscripts that 

Darmarios copied, ordered, prepared and sold may surprise us on more than one 

occasion. 

66. The letter from Symeon Cabasilas Carnanios to Crusius (De urbe Athenarum et lingua 

Graecorum hodierna), dated in Constantinople, at the Patriarchate, on the 13th February 1578, is in 

Dauidis Chytraei oratio de statv ecclesiarum hoc tempore in Graecia, Asia, Africa, Vngaria, Boemia, &c. 

et epistolae aliquot Patriarchae Constantinopolitani, & aliorum, ex Oriente recens scriptae [...], Wittenberg 

1582; see Legrand, Bibliographie IV, p. 244. 

67. Concerning Zygomalas' letter (De urbe Athenarum, qualis ea hodie sit, et monte Helicone), on 

the 15th November 1575, see David Chitraeus, op.cit, Legrand, Bibliographie IV, p. 244, and Pavan, «I 

correspondent! greci», pp. 199-202. 
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Plate 2. Cod. Univ. of Pennsylvania Gr. 1 (folio 2r) 
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Plate 3. Cod. Univ. of Pennsylvania Gr. 1 (folio 45r) 
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Plate 4. Cod. Vindobonensis Jur. gr. 13 (folio lv) 
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Plate 5. Cod Univ. of Pennsylvania Gr. 1 (folio 49r) 
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Plate 6. Cod. Parisinus gr. 1004 (folio 52v) 



ONCE MORE ON DARMARIOS' COLLABORATORS 211 

<7< tfC« «J*1 ~>- *^» 
dm·ςηα'Λ %^'Λ '-"Yd•§*,ÌZCu(Zi 

s " ^ 7 • 

Plate 7. Cod. Vindobonensis Phil. gr. 169 (folio 103r) 
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Plate 8. Cod Vindobonensis Phil. gr. 169 (folio 104v) 
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MARIA LUISA AGATI 

PIETRO DEVARIS DI CORFU, SCRIBA LIBRARIUS VATICANUS: 

L'IDENTIFICAZIONE DI UNO «PSEUDO-ONORIO» 

Nella storia della Biblioteca Apostolica Vaticana non è ignoto, a chi si occupi di 

Paleografia greca, il nome di Devaris. 

Matteo Devaris ο de Varis (Δεβαρης, detto anche Βαρύς), Matteo Greco nei 
manoscritti, già allievo del Collegio greco del Quirinale e di Giano Lascaris, fu infatti 

scriptor della Biblioteca dal 1541 al 1581, anno della sua morte, e Librorum 

graecorum corrector limitatamente agli anni 1562-65, che corrispondono a quelli 

rispettivi della istituzione e dell'abolizione di tale ruolo da parte di Pio IV1. 

Copista prediletto del cardinale Alessandro Farnese2 e bibliotecario del cardinal 

Ridolfi3, fu anche autore di svariati componimenti4. Ne conosciamo la mano inclinata 

e molto corsiveggiante non solo attraverso copie manoscritte5, ma anche attraverso 

numerosi interventi di revisione e correzione su manoscritti6. 

1. Questo periodo corrisponde, per la Vaticana, ad uno dei migliori per la qualità del suo personale: 

cf. Jeanne Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Città del Vaticano 1973 [Studi 

e Testi, 272], p. 49. Per il motu proprio di istituzione del corrector e di nomina di Matthaei Devaris clericis 

corcirensis dell'8 gennaio 1562 (ASV, Arm. LH, t. I, p. 254), cf. G. L. Marini, Degli archiatri pontifici, II, 

Roma 1784, p. 305 s. Il Breve di abolizione è del 24 gennaio 1565 (ASV, Arm. LH, t. Ill, p. 53): ibidem, 

pp. 307-310. Cf. anche R. De Maio, La Biblioteca Apostolica sotto Paolo IV e Pio V, in Collectanea ... 

Albareda, I, Città del Vaticano 1962 [Studi e Testi, 219], p. 290. 

2. Si vedano le lettere inviategli quando lo seguì col nipote in Francia, come si dirà appresso, in F. 

Benoit, «Farnesiana», Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome 40 (1923), pp. 

186-193. 

3. Assieme al Sophianos redasse il catalogo dei manoscritti greci di Ridolfi, andato perduto (ms. 

Farnesiano scomparso n. 26: cf. L. Pernot, «La collection de manuscrits grecs de la maison Farnese», 

Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge-Temps Modernes 91 [1979], p. 500), e su cui vedi 

P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini, Contribution à l'histoire des collections d'Italie et à l'étude 

de la Renaissance, Paris 1827, p. 160 s. 

4. Si rinvia a E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés 

par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, I, Paris 1885, p. CXCV con relativi riferimenti. 

5. Qualche esempio, tra i codici Vaticani: Vat. gr. 1338, ο Vat. gr. 1414, seconda parte. 
6. Cf. gli indici, s. n. Devarius, di R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci, II: Codices 330-60? (Bibl. 

Apost. Vat. codices manu scripti recensiti), in Bibliotheca Vaticana 1937; e III: Codices 604-866 (Bibl. 
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Non altrettanto noto, invece, risulta il nipote Pietro, figlio di una sua sorella; 

probabilmente perché gli toccò in sorte di vivere all'ombra del nome dello zio (lo si 

menziona sempre come nipote di Matteo), ο forse semplicemente perché la sua 

carriera, perlomeno quella ufficiale, non fu molto lunga 

Veniva infatti assunto come librorum graecorum scriptor al posto di Matteo 

dopo la sua morte, con Breve di nomina del 29 giugno 15817, sotto papa Gregorio 

XIII, a cinque ducati aurei di Camera8, e moriva appena dodici anni dopo, il 26 

febbraio 15939. Abbiamo un mandato camerale del 23 marzo successivo dove viene 

registrata una liquidazione mortuaria alla sorella Diana10. 

Quel poco della sua vita che riusciamo a sapere, si mette insieme sia da pochi 

documenti d'archivio, alcuni dei quali, tra l'altro, che lo presentano come 

canonicus11, sia da cenni contenuti in alcune lettere dello zio, e indirettamente da 

quanto egli stesso ci ha lasciato scritto. 

Apost. Vat. codices manu scripti recensiti), in Bibliotheca Vaticana 1950. Per una bibliografia su questo 

personaggio, a De Maio, op. cit., p. 291, a Bignami Odier, op. cit., p. 62, η. 64 e a Legrand, loc. cit., ss.; 
si aggiunga E. Gamillscheg-D. Harlfinger, Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600, 2. Teil, A, 
Wien 1989, η. 364. 

7. ASV, Seer. Brev. 50, ff. 240r-242r. Cf. De Maio, op. cit., p. 293. Matteo era morto il 13 dello 
stesso mese. 

8. Non pare che tale retribuzione mensile di cinque ducati aurei abbia subito modifiche negli anni 
successivi, almeno da quanto parrebbe risultare dalla serie dei Mandati Camerali relativi agli anni della sua 
carriera (Archivio di Stato di Roma, Cam. I, 932-943), dove Pietro «Varis», assieme al contemporaneo 
scriptor graecus Giovanni Santa Maura, compare con frequenze molto discontinue, e solo negli ultimi anni 
1591-93 (Cam. I, 935, ff. 129r, 132v=nov.-dic. 1591; ff. 138v, 141r, 144v, 147r, 149v, 152r, 154r=febbr.-
ag. 1592; ff. 165r, 166r, 168v, 171r=febbr.-apr. 1593. Per il gennaio dello stesso anno, cf. Cam. I, 942, 
f. 129v; da notare il precedente vuoto di tre mesi, dopo l'agosto '92, e quello relativo al gennaio '92 
[blocchi di stipendio?]). Veramente non sono riuscita a trovare la diminuzione a 4,80 scudi tra il 20 ottobre 
e il 10 novembre 1582, segnalata da P. Maria Baumgarten, Neue Kunde von Aken Bibeln, I, Krumbach 
(Schwaben) Bayern 1922, p. 121. 

9. Il Breve di nomina del suo successore, Acacio Casnesio, è del 1 giugno 1594: cf. Bignami-Odier, 

op. cit., p. 117, η. 12. Non hanno purtroppo avuto esito positivo le ricerche che ho svolto all'ASV, anche 
con l'aiuto di Mons. Burns, relative ad una sua nomina del 20 maggio 1592 a scrittore latino, di cui parla 
Baumgarten, loc. cit. 

10. Archivio di Stato di Roma, Cam. I, 942, f. 145r. Il testo viene riportato dal medesimo 
Baumgarten, loc. cit., s. Da segnalare che sino allo stesso mese di marzo risulta ancora registrata la sua 
retribuzione mensile sull'altro mandato camerale cit. alla nota 8 (Cam. I, 935, f. 168v), e ancora nel mese 
di aprile con la croce indicante il decesso (ibid, f. 171r). Ad ogni modo egli risulta già deceduto nella bolla 

di Clemente Vili del 20 agosto, in Bullarium Romanum, 10, Augusta Taurinorum 1865, p. 81. 

11. Cf. Baumgarten, loc. cit. Purtroppo, data l'assenza di riferimenti specifici, anche in questo caso, 

dopo lunghe ricerche d'archivio, ho dovuto rinunciare al reperimento dei documenti notarili in questione, 

reperimento che, peraltro, non reputo indispensabile all'assunto di questo lavoro. 
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Tra i primi il menzionato Breve di nomina, dove si legge che già da diversi mesi 

egli magna adhibita diligentia copiava libri greci per la Biblioteca senza ricevere 

remunerazione alcuna12: il suo lavoro viene infine ricompensato, e viene insomma 

regolarizzata una situazione già in atto ufficiosamente. È interessante che questa 

notizia ci venga confermata dallo stesso Pietro, in una supplica conservata nel cod. 

Vat. lai 6792, f. 48r (tav. la), scritta proprio l'indomani del decesso dello zio e in 

virtù della quale egli ottenne l'assunzione. È qui che, infatti, rivolgendosi al Pontefice 

(al quale doveva fare da intermediario un alto prelato), per le fatiche dello zio 

«mancato hieri dalla presente vita», e per il lavoro da lui stesso svolto con zelo da 

tempo in quella biblioteca, Pietro chiede un giusto riconoscimento economico, 

essendo ridotto povero e col carico di due sorelle e di due nipoti13. 

Un'altra supplica, scritta da Pietro in forma di lettera al cardinal Sirleto perché 

la trasmettesse al papa, ci è conservata nel Vat. lai 6411, f. 175r: in essa, con molta 

umilità e deferenza, lo scriptor chiede il favore del papa al matrimonio della nipote 

Caterina, già vedova, «per fuggire li pericoli che porta la gioventù del suo sesso». 

Da tali rapporti di parentela può dedursi che in quegli anni non fosse più in età 

giovanissima, e ne abbiamo una conferma prima di tutto nel Breve di nomina: in tua 

matura aetate sustentare valeas de alicuius subuentionis auxilio provider e...u. 

In secondo luogo, possiamo ricavarlo dal fatto che quando Matteo seguì il 

cardinale Farnese ad Avignone, e qui rimase ad attenderlo durante il suo soggiorno 

presso il re di Francia, si era portato con sé il nipote15, gravandosi di tutte le spese 

di mantenimento, lui che a stento aveva mezzi di sussistenza bastevoli per sé, nella 

speranza di farlo sistemare in casa Farnese e liberarsi così di quel peso. Sono gli anni 

dal '51 al '54, e proprio 13 gennaio '54 è datata una delle lettere di Matteo al 

cardinale dove il Devaris si sfoga quasi amaramente per la sua penosa situazione, e 

per il nipote chiede un'ultima volta aiuto, prima di inviarlo «in Italia ο in qualche altra 
parte, che si guadagni el pane, et faci servitù con qualche patrone, che li possa dar 

da vivere, perche da me ha imparato già assai, et altro non ne può sperare...»16. Se, 

dunque, in quell' anno il ragazzo era già in grado di lavorare e guadagnarsi da solo 

da vivere, certamente all'assunzione non doveva avere meno di quarant' anni e 

anche più. Questa testimonianza ci sembra inoltre di una certa importanza per 

quanto riguarda la formazione di Pietro alla scuola privata dello zio e i tempi lontani 

12. ASV, Brev. cit., f. 240r. 

13. La supplica è pubblicata da Benoit, op. cit., p. 193. Cf. De Maio, op. cit., ρ 292, η. 1 e p. 293. 
14. ASV, Brev. cit., op cit. 
15. Cf., anche per la provenienza archivistica di queste notizie, Benoit, op. cit., p. 173 e passim. 
16. Benoit, op. cit., p. 190. 
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in cui essa si sarebbe maturata, per cui quando entrò nel ruolo ufficiale dobbiamo 

pensare che la sua esperienza era ben più vasta di quanto facciano supporre i plures 

menses di attività scrittoria per la Vaticana di cui parla il Breve di nomina17. 

Ancora, qualche scarno riferimento troviamo nell'introduzione —rivolta al 

cardinal Farnese— che egli premette all'edizione a stampa, da lui stesso curata, del 

trattato dello zio sulla lingua greca (Liber de Graecae Linguae particulis, Roma 1588). 

Qui egli riassume la vita e le opere di Matteo, informandoci che questi, 

combattendo ormai negli ultimi dieci anni di vita con una salute malferma, lo 

richiamò a Roma da Corfu paucis ante mensibus quam e vita discederet con un 

intento ben preciso, cioè che alla sua morte Pietro si trovasse presente e pronto per 

prendere in mano il suo lavoro (e il suo posto). Dopodiché, preso più che da ogni 

altra cosa da questa preoccupazione, Matteo septuaginta natus annos diem suum 

obiit™. 

Infine, dalla corrispondenza di Fulvio Orsini, apprendiamo che questo si serviva 

di lui per la copia di libri, in particolare di quelli destinati all'amico Pinelli19. 

Si deve a Mons. Paul Canart, nelle sue correzioni e aggiunte ai repertori di 

copisti greci di Vogel-Gardthausen e di Patrinelis, l'identificazione del primo 

manoscritto, rimasto peraltro ancora l'unico, sottoscritto da Pietro Devaris20. 

Si tratta del. Vat. gr. 1173 (n. I)21 (Correzioni di Fulvio Orsini a Teodoreto, 

Graecorum affectionum curatione quaestiones criticae), dove il copista, in bei 

caratteri latini, inclinati, vergati con lo stesso inchiostro scuro del testo, all' inizio del 

f. Ir -dopo il titolo in rosso- si firma Petrus Deuarius Scriba Librarius Vaticanus ex 

archetypo descripsit. Anno M. D. XCII (tav. lb). Anno, dunque, 1592. 

Un secondo autografo si ricava da una notizia riportata dallo Stornajolo 

nell'introduzione al suo catalogo dei manoscritti vaticani del fondo Urbinate: a 

17. Cf. supra, n. 7. 

18. Questo testo è riportato da Legrand, op. cit., II, Paris 1885, pp. 52-59, p. 54 le presenti 

citazioni. 

19. De Nolhac, op. cit., p. 78, n. 1, e corrispondenza p. 420, ep. XVII di Orsini a Pinelli; p. 422, 

ep. XVIII di Pinelli a .Orsini; p. 423, ep. XIX di Orsini a Pinelli. Le prime due lettere sono del giugno 1582. 

20. Marie Vogel - V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 

Leipzig 1909; Ch. G. Patrinelis, «Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της αναγεννήσεως», Έπετηρίς του 
Μεσαιωνικού Αρχείου 8-9 (1958-59), Atene 1961, pp. 63-125, che d'ora in avanti saranno citati 
rispettivamente Vogel-Gardthausen e Patrinelis; P. Canart, «Scribes grecs de la Renaissance», Scriptorium 
17 (1963), p. 61. Tale identificazione viene ripresa due anni dopo da R. Devreesse, Le fonds grec de la 
Bibliothèque Vaticane des origines à Paul V, Città del Vaticano 1965 [Studi e Testi, 183], p. 479. 

21. Per i particolari di questo e degli altri manoscritti di cui si parlerà appresso, si rinvia direttamente 

alle descrizioni schematiche che si fanno seguire alla fine del presente testo nell'ordine medesimo di 

citazione, e quindi col numero progressivo corrispondente a quello riportato nel testo tra parentesi. 
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testimonianza dell'amore per le lettere di Francesco Maria II duca d'Urbino, abbiamo 

la corrispondenza di Pietro Devaris di Corfu a lui indirizzata, dove dice di avere 

trascritto per la sua biblioteca il VII libro di Pappo Alessandrino22. Non è difficile, in 

tal modo, risalire all'unico ms. Urbinate che contenga tale testo: il gr. 72 (n. 2 e tav. 

2a), tant' è che lo fa l'editore del testo, Treweek23, e sulla base di tale notizia, ovvero 

suir Urb. gr. 72, il nome di Pietro Devaris viene registrato nel repertorio di Patrinelis 

(s. ν. Δεβαρης Πέτρος)24. 
Nient'altro, anche perché non sono da attribuirsi a lui i due esemplari riportati 

dai Vogel-Gardthausen25, e cioè il Neap. II A 1, di cui ho preso visione diretta, 

sottoscritto sì da un certo Pietro Greco, ma probabilmente un Pietro da Candia 

anteriore al Devaris26, ed un codice vaticano senza nome collegato al catalogo del 

Ridolfi, che semmai sarebbe di mano dello zio Matteo27. 

Sul fondamento dunque dei due esemplari certi, e in più casi con la 

convergenza di indizi esterni al dato paleografico, che tuttavia hanno pienamente 

confortato l'analisi paleografica, ho potuto riconoscere la stessa mano in altri 

manoscritti28. 

Ciò mi è stato possibile durante la ricerca in corso sullo scriptor Giovanni 

Onorio da Maglie e sui manoscritti falsamente a lui imputati: la mano di Pietro 

Devaris è infatti, come vedremo, molto vicina a quella dell'Onorio. 

Un primo esemplare del quale salta subito all'occhio una straordinaria 

somiglianza con l'Urbinate, sia sul piano grafico (almeno nella prima parte, ff. 1-83) 

che su quello d'impostazione nell' impaginazione, specie nel foglio iniziale col titolo 

e la lettera omicron incorniciata, oltre che nel tipo di carta e nell'inchiostro, è il Vai 

gr. 1564 (n. 3) (Giovanni Crisostomo e Niceforo Blemmida) (tav. 2b), un manufatto 

che, tra l'altro, proviene dal Collegio greco29. Mentre il Mercati ne attribuisce la 

22. C. Stornajolo, Codices Urbinates Graeci Bibliothecae Vaticanae (Bibl. Apost. Vat. codices manu 

scripti recensiti), Romae 1895, p. XXX. 

23. A. P. Treweek, «Pappus of Alexandria, The manuscript tradition of the Collectio Mathematica», 

Scriptorium 11 (1957), p. 198. 

24. Patrinelis, op. cit., p. 79. 

25. Vogel-Gardthausen, op. cit., p. 383. 

26. Cf. E. Mioni, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Nationals Neapolitanae, 1/1, Roma 

1992, p. 37 e tavola V. 

27. Cf. supra, η. 3. 
28. Se il reperimento di essi è stato quasi casuale, non escludo che altri esemplari possano venire 

alla luce da una ricerca sistematica 

29. Cf. P. Batiffol, «La Vaticane depuis Paul III», Revue des Questions Historiques 45 (1889), p. 

183 e p. 191; P. Canart, Les Vaticani graeci 1487-1962. Notes et documents pour l'histoire d'un fonds 

de manuscrits de la Bibliothèque Vaticane, Città del Vaticano 1979 [Studi e Testi, 284], p. 171. 
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seconda parte a Giovanni Onorio da Maglie, il Giannelli dà sia alla prima che alla 

seconda parte tale paternità, pur riconoscendo tra le due una certa differenza30. 

È vero, infatti, che, pur costituendo il codice una unità codicologia, la mano 

che comincia il nuovo testo a f. 85r, sembra avere un ductus leggermente diverso 

da quella precedente: non disegna neppure lo stesso tipo di iniziale per il 

frontespizio, né numera i fascicoli come la prima (tav. 3a). Tuttavia, una minuziosa 

analisi paleografica e un lavoro di raffronto nell'ambito dello stesso scriba31, induce 

ad attribuire alla sua mano tutto il manoscritto, e a datarlo anzi agli anni della sua 

maggiore maturità professionale (1585-90 circa), anche sul fondamento delle 

filigrane, una delle quali (l'aquila) è la stessa di tutto un gruppo di tre codici datati e 

databili che ho egualmente attribuito al Devaris. 

Prima, però vorrei parlare di un esemplare che va sicuramente attribuito al 

nostro copista, anche se finora è stato oggetto di una certa confusione. È il Vat. gr. 

1330 (n. 4), un manoscritto che proviene dalla biblioteca di Fulvio Orsini, dove 

portava il n. 146, che si vede ancora in alto, a destra, nel f. I di guardia non 

numerato, dove al centro figura l'ex libris di Orsini. Consiste in una copia della 

traduzione in greco degli Atti del Concilio Tridentino che Matteo Devaris eseguì su 

incoraggiamento del cardinal Farnese e di Guglielmo Sirleto. Di questa traduzione, lo 

stesso Orsini possedeva anche la copia autografa di Matteo (n. 147 dell'inventario, 

n. 104 dell'inventario postumo), l'attuale Neap. II C 11, che probabilmente il 

traduttore aveva allestito per prepararne l'edizione a stampa, come denotano le 

cancellature e correzioni32. Ora, è molto singolare che questa copia Vaticana sia stata 

erroneamente scambiata per la copia originale di mano di Matteo e con note di 

Fulvio Orsini, probabilmente per banale equivoco del de Nolhac33, poi 

meccanicamente ripetuto sia dal Legrand34, e sia dai Vogel e Gardthausen35, mentre 

in due diversi luoghi il Canari si è limitato a segnalare l'affinità di questa mano con 

30. S. G. Mercati, «Observations sur le texte de ΓΆνδριάς Βασιλικός de Nicéphore Blemmydes», 

Byzantinoslavica 9 (1948), p. 185; C. Giannelli, Codices Vaticani Graeci: Codices 1485-1683 (Bibl. Apost. 

Vat. codices manu scripti recensiti), in Bibliotheca Vaticana 1950, p. XXIII. 

31. Si noti, ad esempio, la leggera variazione di ductus tra f. 99v e f. lOOr, e si confronti con Γ Urb. 
gr. 72, ff. 78r, 87r, 99r. 

32. Su cui cf. Mioni, Catalogus..., p. 172 s. e Benoit, op. cit., p. 170. Per la provenienza delle due 
copie e la situazione degli inventari di Orsini e della collezione Farnese, cf. tra l'altro Pernot, op. cit., p. 
477 s. Su tale versione in greco, cf. inoltre la lettera di Orsini al cardinale Farnese, del 29 settembre 1583, 
in A. Ronchini, «Fulvio Orsini e sue lettere ai Farnesi», Atti e Memorie delle R.R. deputazioni di storia 
patria per la provincia dell'Emilia, n.s. 4 (1880), p. 63. 

33. De Nolhac, op. cit., p. 125 e p. 160. 
34. Legrand, op. cit., I, p. CXCVII. 
35. Vogel-Gardthausen, op. cit., p. 294. 
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quella di Giovanni Onorio da Maglie, escludendone peraltro l'identità per ragioni 
cronologiche36. La traduzione, infatti, è preceduta da una lettera dedicatoria al 
pontefice Gregorio XIII, lettera che, quindi, induce a datarla tra il 1572, anno di 
elezione di tale papa, ed il 1581, anno di morte di Matteo Devaris: almeno una 
diecina di anni dopo la morte di Onorio (tav. 3b). 

Vedremo come è possibile circoscrivere con una certa precisione i termini 
cronologici della copia vaticana. La conseguente paternità a Pietro Devaris, inoltre, 
è sostenibile a prescindere dalle ragioni paleografiche, e dirò perché. 

Nella citata Introduzione al De particulis, Pietro riferisce di aver curato anche 
l'edizione a stampa di questa impresa dello zio, ricontrollando il testo e 
collazionandolo con quello latino, con l'aiuto sia del Sirleto che dell'Orsini37. Tutta 
una serie di indizi ci assicura che il Vai gr. 1330 sia un codice preparato e utilizzato 
per la stampa: non solamente Γ imprimatur del Magister Sacri Palata che troviamo 
alla fine del testo, quanto le indicazioni marginali per il tipografo, le numerosissime 
correzioni, nonché le pagine sbarrate una volta finite di copiare e le macchie 
d'inchiostro che lo sporcano (tav. 4a). Penserei che proprio una simile specifica 
finalità del manoscritto, finalità che faceva di esso una brutta copia, destinata magari 
ad essere distrutta una volta finita la sua utilizzazione, spiega l'andamento rapido e 
molte volte corsivo che qui assume la grafia di Pietro dopo la trascrizione della 
lettera dedicatoria iniziale, senza tuttavia venir meno alle sue peculiarità. Non solo, 
ma un attento esame delle correzioni, esclude del tutto un intervento diretto di 
Matteo su questa copia. 

Non è dunque impossibile che il Vai gr. 1330 si identifichi col lavoro intrapreso 
da Pietro dopo la morte di Matteo, e un'altra considerazione che lo fa supporre: nella 
sopra menzionata supplica per essere assunto, apprendiamo tra l'altro che nel 
momento in cui scrive Pietro si sta occupando di due opere di traduzione in greco 
dello zio: una è il Catechismo, e l'altra appunto gli Atti del Concilio Tridentino. 

Se tale identificazione è attendibile, la trascrizione del codice si pone allora tra 
Γ81, data di morte di Matteo, e Γ83, anno in cui uscì l'edizione a stampa dalla 
tipografia romana di Zanetti, datazione confermata a pieno dalla filigrana impiegata, 
del 1582 {l'homme=Zonqhì 1719). 

36. P. Canari, Codices Vaticani Graeci: Codices 1745-1962 [EM. Apost. Vat. codices manuscripti 

recensiti), I, in Bibliotheca Vaticana 1970, p. 591; idem, «Identification et différenciation de mains à 

l'époque de la Renaissance», La paléographie grecque et byzantine, Paris 1977 [Colloques Internationaux 

du C. Ν. R. S., n. 559], p. 364. 
37. Legrand, op. cit., II, p. 58. 
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Purtroppo, però, nelle menzionate correzioni del codice abbiamo cercato 

invano, pur col competente ausilio di Mons. Canari, anche le mani di Sirleto ο di 
Orsini38. Non v'è neppure traccia di una seconda lettera introduttiva, dedicata ai 

Greci, che troviamo nell'edizione a stampa39 e che, d'altronde, non esiste neppure 

nel codice autografo di Matteo. Peraltro, il fatto che in quest'ultimo manchi anche la 

lettera a Gregorio, ci fa pensare che Matteo scrisse e aggiunse in un secondo tempo 

le due introduzioni, apposta per Γ editio princeps. E allora la seconda, composta in 
extremis su fogli rimasti sciolti, forse per mancanza di tempo, potrebbe essere stata 
utilizzata dal nipote nella stessa copia originale dello zio, e poi andata perduta dopo 
la realizzazione tipografica. 

Ad ogni modo, le ragioni per identificare col Vat. gr. 1330 la copia di cui parla 
Pietro sono buone finché non vengano fuori altre copie dello stesso testo di mano 

di Pietro: per esempio, una ipotetica copia che poteva essere legata ad un altro 

esemplare di lettera dedicatoria di questi Atti, che troviamo conservato nel cod. 

miscellaneo Vat. gr. 1902, ff. 79-80. 

Il reperimento di quest'altra copia della dedica a Gregorio XIII è stato possibile 

attraverso la segnalazione del catalogo dei mss. greci Vaticani di Canari40, dove, 

anche per essa, viene fatto il collegamento con la scrittura di Giovanni Onorio. È 

alquanto singolare che essa, ad eccezione della filigrana, sia in tutto e per tutto 

identica a quella del Vat. gr. 1330, nelle dimensioni, nella mise en page, nella 

tipologia dell' epsilon iniziale fregiata, disegnata con inchiostro rosso mattone, nel 

ductus della mano, ancora posata, ma con qualcosa di malfermo e irregolare. Se poi 

essa non ebbe alcun seguito, si potrebbe allora anche sospettare che fosse questa la 

copia intrapresa prima ancora della sua assunzione, dal momento che la filigrana, la 

corona sormontata dalla stella a sei raggi, è più antica rispetto a quella del Vat. gr. 

133041 e, in una variante simile (col giglio al posto della stella), si trova negli 

esemplari patristici che ho assegnato al primo periodo di attività di Devaris, come 

vedremo più avanti42. Non si può escludere che, con l'ingresso nel ruolo ufficiale, 

38. Tali correzioni restano ancora anonime. Per il momento, possiamo solo dire che si distinguono 

due mani, ambedue corsiveggianti: una prima mano scrive generalmente i titoli nel margine superiore di 

ogni pagina, per la tipografia; una seconda, con inchiostro molto denso, appone le correzioni laterali, e/o 

corregge la prima mano (pare dunque intervenire dopo). Alcune sue note in lettere latine, fanno pensare 

ad un occidentale. 

39. Legrand, op. cit., II, pp. 36-40. 

40. Canari, Codices... alla nota 36, p. 591. 

41. Cf. Canari, Codices..., loc. cit. 

42. Cf. infra 
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Pietro abbia ricominciato tutto daccapo, su commissioni ufficiali, compresa pure 

questa copia degli Atti del Concilio Tridentino che doveva andare in stampa. 

L'osservazione del Canari, nel medesimo catalogo, su una possibile identità di 

mano di questi fogli con i ff. 17-22 del Vat. gr. 1862 (Basilio di Cesarea, ep. ad 

Caesariam de communione), mi hanno portato all'attribuzione sicura degli stessi a 

Pietro Devaris43. Tale attribuzione, oltre che dalla grafia, è sostenuta dalla tipologia 

del tau iniziale rosso, fregiato, di f. 18Γ44, e dalla filigrana, che è la stessa, cui ho già 

fatto riferimento, comune al Vat. gr. 1564 e al gruppo datato di tre codici, e che 

quindi porta a datare il frammento intorno agli anni novanta del secolo (tav. 4b). 

Ma veniamo ai tre testimoni più volte menzionati, e come punto di partenza 

assumiamo il Vat. gr. 1201, già attribuito a Onorio dal Devreesse45 (n. 7). 

Il Mercati, nel riportare l'ordine del card, bibliotecario Colonna - datato 2 

settembre 159246 - di assegnare la trascrizione di Teofilatto Greco a messer Pietro 

Vari, annotava poi di non sapere quale ms. Vaticano corrispondesse a quella copia, 

e finiva «forse il de Varis non visse tanto da finirla»47. 

Il Vat. gr. 1201 contiene Teofilatto, ma sono arrivata ad esso attraverso due 

esemplari di Parigi segnalatimi da Mons. Canari come testimoni di uno Pseudo 

Onorio. Il Par. gr. 834 e il Suppl. gr. 453 (nn. 5-6) apparivano indubbiamente 

accomunati non solo dalla medesima mano, leggermente inclinata, che scriveva con 

una punta sottilissima (tav. 5a-b), ma anche da una delle due filigrane (le chiavi 

incrociate sormontate dal giglio entro lo scudo con una stella sopra), da un testo in 

comune, la Liturgia di S. Pietro (contenuto esclusivo del secondo manoscritto) e da 

certi particolari della mise en page, come una originale doppia incorniciatura a 

inchiostro rosso vivo. 

La stessa incorniciatura caratterizzava il Teofilatto Vaticano, assieme all'altra 

filigrana (l'aquila entro un cerchio sormontato da corona) e all'essere costituito da un 

unico fascicolo di otto fogli (un quaternione) come la Liturgia lo era da soli sei fogli 

(un ternione). Infine, esso mostrava anche la stessa grafia (tav. 6). 

43. Canari, Codices..., p. 375 s. Cf. idem, «Les manuscrits copiés par Emmanuel Provataris (1546-

1570 environ). Essai d'étude codicologique», Mélanges Eugène Tisserant, VI, Città del Vaticano 1964 

[Studi e Testi, 236], p. 254, dove tali fogli erano attribuiti a Giovanni Onorio. 

44. Iniziale del terzo tipo: si veda più avanti. 

45. R. Dereesse, Le fonds grec (η. 20), p. 480. A sua volta, Lidia Massa Positano, Teofilatto 
Simocata Questioni Naturali, Napoli 1965, p. XV e η. 22, notava che il ms. «è scritto da una mano molto 

simile a quella del celebre Giovanni Onorio da Mallia», malgrado le perplessità espresse dal Giannelli. 

46. Archivio della Biblioteca Vaticana, t. 1, f. 5. 

47. G. Mercati, Opere Minori, III, Città del Vaticano 1937 [Studi e Testi, 78], p. 226 e n. 4. 
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Un elemento però era stato decisivo nell'attribuzione a Devaris del primo dei 

due esemplari parigini: il Par. gr. 834 contiene come primo testo il Fisiologo di S. 

Epifanio con la traduzione latina di Gonzalo Ponce de Leon, e fu dedicato nel 1585 

a Sisto V in preparazione dell'edizione a stampa, uscita poi due anni dopo, a cura 

dello stesso Ponce de Leon, e basata —come dice nell'introduzione— su tre 

manoscritti, ricevuti rispettivamente dal Sirleto, dalla biblioteca palermitana e dal 

gesuita Francesco di Torres48. La mano che, in questo bell'esemplare illustrato, 

trascrive la traduzione latina, è visibilmente la medesima che scrive il testo greco49, 

e non è quella del Ponce de Leon, come si vede dalla firma autografa di costui, 

apposta alla fine della dedica al papa50. 

Tale mano è invece quella che avevo letto nelle suppliche in latino di Devaris 

e nella sua unica sottoscrizione, una mano del resto inconfondibile per il ductus 

posato, l'inclinazione regolare, e l'eleganza delle lettere minute (tav. 7). 

Al Devaris dunque andavano attribuiti i tre manoscritti affini: datato il Fisiologo 

all"85; databile il Teofilatto al '92 in base alla testimonianza, datata, dell'incarico 

affidatogli; e databile la Liturgia come il Fisiologo agli anni di pontificato di Sisto V 

(1585/90) in base soprattutto alla filigrana, che è quella -datata 1588— dei fogli di 

48. Esso sarebbe dunque la copia preparatoria all'edif/o princeps, come del resto fa pensare la 

perfetta analogia con quella, anche nelle illustrazioni; e dei tre esemplari di cui Ponce de Leon si sarebbe 

servito, mentre due si possono identificare con ì'Ottob. gr. 354 e col Casanat. 1700, il terzo resta 

sconosciuto: cf. X. Muratova, «La production des manuscrits du Physiologue grecs enluminés en Italie aux 

XVe-XVIe siècles et leur place dans l'histoire de la tradition de l'illustration du Physiologue», Jahrbuch 

der Österreichischen Byzantinistik 32 (1982), VI, p. 334 e η. 51, ma già prima F. Sbordone, Physiologus, 

Napoli 1936, p. XXIX e p. CHI (e cf. anche B. E. Perry, in American Journal of Philology 58 [1937], p. 

489 s.), a differenza di H.-G. Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, München 1971 

[Handbuch der Altertumswissenschaft, XII], p. 34, secondo il quale questo parigino sarrebbe invece uno 

di quei tre codici utilizzati dal Ponce de Leon, e il solo ad essere identificato. Interessante l'altro riferimento 

al Sirleto nella Ad lectorem Praefatio del secondo testo, la Liturgia di S. Pietro (pp. 69-70): ...factum est, 

ut ab eo ipso sanctae Mariae Monasterio "Οδηγήτριας dicto apud Calabros, ex quo praedictam Marci 
Liturgiam habuit, istam etiam sub Petri Apostoli nomine haberet. Earn ille nuper, fuit siquidem vir ille 
admirabilis rarum humanitatis exemplar, et Reuer. mo Guilhelmo Damasi Lindano Ruremundensi Episco
po, et mihi etiam postmodum ut studia mea omni modo incenderet, communicauit (p. 69 s.). Su una 
errata attribuzione del ms. a Gonzalo Ponce de Leon, cf. Vogel-Gardthausen, op.cit, p. 443 e 
Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium...2. (n. 6 supra), A, n. 107e. 

49. A parte l'identità di inchiostro (sia nero che rosso), di ductus e tratteggio, di ornamentazione e 

titolature, lo dimostrano anche le parole greche inserite nel testo latino della Praefatio ad lectorem, ad es. 

ff. Cv, Er. 

50. Ringrazio Mons. Canart che gentilmente ha rivisto il manoscritto per me. Secondo suo parere, 

della stessa mano potrebbe essere qualche correzione del testo, apportata con una penna più spessa e 

inchiostro più nero, come ad es. p. 81, 1. 14 triuphalem. 
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guardia del Fisiologo, fogli dunque coevi, come del resto mostra la legatura del 
codice, che porta le insegne di Sisto V. 

Infine, di un secondo gruppo di tre manoscritti, ο meglio di un manoscritto 
intero e di due fascicoli, avevo notato una certa omogeneità a cominciare dal testo, 

di autori patristici. 

Il manoscritto intero è il Vai gr. 1194 (n. 9) (Giovanni Crisostomo)51; un 

fascicolo si trova in un codice Vaticano unitario (gr. 1080, ff. 1-2, Atanasio)52 (n. 8) 

e l'altro in uno miscellaneo di Parigi {gr. 1100, ff. 82-88, Efrem)53 (n. 10). Come 

mostrano le descrizioni più avanti e le riproduzioni (tav. 8a-b-c), essi sono 

accomunati in modo straordinario sia dagli elementi codicologici che da quelli grafici, 

oltre che dalla stessa filigrana, a tal punto da far pensare ad un unico esemplare, poi 

smembrato, ο a un progetto di testi patristici in una serie di volumi eguali54. 
La paternità alla mano di Pietro Devaris si può sostenere fondamentalmente 

sulle caratteristiche grafiche, molto vicine a quelle del Vai gr. 1330, in secondo luogo 

su certi particolari codicologici, come titoli e inizialette, del tipo più frequente da lui 

impiegato55, e sulla cronologia fornita dalla filigrana. In particolare questa, essendo 

leggeremente più antica delle altre riscontrate in Devaris, e tuttavia simile a quella 

citata dei ff. 78-80 del Vat. gr. 1902, induce a datare tale gruppo ai primi anni della 

carriera dello scriptor56. 

Su questi argomenti di cronologia relativa, tuttavia, ritorniamo subito a parte, 

nell'esaminare la minuscola di Pietro Devaris. 

Dopo una sia pur breve presentazione biografica e dopo l'elencazione del 

materiale che gli si può attribuire, è infatti opportuno rilevare quali sono le 

caratteristiche e le abitudini di questo copista. 

Le descrizioni allegate pongono innanzitutto in evidenza l'uso, normalmente 

con uno strumento a punta fine, di un inchiostro molto scuro, quasi nero, come 

quello impiegato da Giovanni Onorio. A volte però si verifica uno spandersi di esso, 

sino a macchiare la facciata opposta del foglio. 

Peculiare, piuttosto, il colore rosso dell'inchiostro usato per le parti «distintive»: 

un rosso molto vivo. Si distacca dalla norma quello della lettera introduttiva degli 

51. Su cui cf. Devreesse, Le fonds grec..., p. 480. 

52. Anche per esso, cf. ibidem, p. 476. 

53. BHG 246; A. Rahlfs, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments, Berlin 

1914, p. 209. 

54. Sappiamo che questa non era una tecnica inusuale: si vedano, ad es., i mss. parigini di Onorio 

dell' Ancien fonds gr. 1791-1792, Tucidide; ο gr. 1793-1795, Senofonte. 
55. Si veda infra. 
56. Anche se dalla filigrana non si può escludere che la copia di questi testi risalga addirittura a 

qualche anno prima del suo ingresso in ruolo. 
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Atti del Concilio Tridentino, che tende al color mattone, alquanto sbiadito, com'è 

generalmente in Onorio. 

Quanto alla grafia, essa si connota per un aspetto solitamente ordinato ed 

esteticamente gradevole, ma occorre segnalare che è abbastanza soggetta a 

variazioni di ductus. 

Il codice sottoscritto, che si è detto portare la data 1592, e che quindi si pone 

alla fine dell'attività del copista, è vergato in caratteri filiformi, minuti e rapidi, 

leggermente inclinati, che ricordano molto l'Onorio più corsiveggiante, sottolineando 

tuttavia che questo aggettivo va sempre inteso per il Magliese in modo molto 

relativo, in quanto la sua minuscola non riesce mai ad essere inelegante, anche 

quando è rapida ο sembra più trascurata (tav. 9a). 

In misura minore, potremmo dire lo stesso del Devaris: con tutto che la sua 

calligraficità non raggiunga mai il livello perfetto del suo predecessore, direi tuttavia 

che si possa considerare un buon calligrafo per tutta una serie di elementi, a 

cominciare da quelli di impostazione generale di una pagina, come si dirà tra breve, 

sino alla cura dei particolari. 

Se si sfoglia attentamente tutto il Par. gr. 834, che come si è detto è un 

manufatto estremamente curato, si capisce come il copista si sforzi di mantenere un 

ductus molto posato, ma evidentemente ogni tanto sembra cedere un poco alla 

stanchezza, e così ci troviamo davanti a pagine in cui la grafia, pur senza smentirsi, 

appare leggermente più inclinata e fluente nelle legature e nelle abbreviazioni, e più 

vicina, pertanto, a quella di altri esemplari meno artificiosi (tav. 9b)57. 

Il ductus posato ci dà in effetti una forte impressione di autocontrollo, come se 

Pietro volesse attenersi a un modello (Onorio?), e vi riuscisse con un certo impaccio, 

con un esito che sa di ordinato, lindo, calligrafico senz'altro, ma un po' rigido. L'asse 

si mantiene quasi verticale, ο pende semmai a destra per inclinazione isolata di 
singole lettere. Restano per lo più verticali beta e delta minuscoli, epsilon minuscolo, 

molto coricato, lambda maiuscolo, tau basso ecc. Le legature sono poche, la scrittura 

appare slegata, statica, non animata neppure da contrasti chiaroscurali, dal momento 

che lo spessore dei tratti si presenta uniforme, e cioè minimo, realizzato da una 

punta scrivente molto fine. Allo stesso modo le mancano contrasti modulari ed 

eccessi di prolungamenti ο di curvature, nonché ricchezza di abbreviazioni. Tra 

queste, la più frequente è quella tachigrafica del δε, seguita dal καί abbreviato per 
sospensione, piccolo e discreto. Poi, le desinenze -ας, -ον, -ων, e le più elementari 

sovramissioni di vocali, come in -τα e -ου. Solo il tau basso sembra consentire l'uso 
di tutte le abbreviazioni desinenziali. 

57. E cf. con tav. 5a. 
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Tale e quale si presenta la grafia del Suppl. gr. 453; con qualche oscillazione 

quella del Vat. gr. 1201; in modo più frenato quella della seconda parte del Vai gr. 

1564, dove appare ancor più minuta e timida58. Non si direbbe un caso: si è detto 

dei legami che corrono tra i primi tre codici, che si inseriscono nella seconda metà 

della carriera ufficiale del Devaris, e di una filigrana del Vat. gr. 1564 con essi in 

comune, che data anche quest'esemplare nel medesimo arco di tempo circa Ma non 

solo la filigrana: basti confrontare il py iniziale di f. 85r con quello del f. 7r del Vat. 

gr. 1201 (tav. 9cp . 

Mentre invece, anche se restiamo nell'ambito di una stessa cronologia, la 

somiglianza dell' omicron incorniciato della prima parte del ms. 1564, con quello 

iniziale dell' Urb. gr. 72, si tira a sua volta con sé una sorprendente affinità grafica tra 

quella parte del 1564 e questo esemplare copiato per il duca d'Urbino60. Siamo 

indubbiamente di fronte a una variante leggermente differente della mano del 

Devaris, da non impedire, come si è visto, che per il Vat. gr. 1564 si ipotizzassero 

addirittura due mani diverse61. 

L'asse è regolarmente inclinato a destra, le lettere sono più alte e trattate in 

maniera ammorbidita, con maggiori sinuosità e con piccoli ispessimenti in 

determinati punti dei tratti (parti finali, parti di confluenza). Corrono in modo 

disinvolto, ma non privo di eleganza, accogliendo, tra l'altro, morfologie onoriane, 

come le legature corsiveggianti di epsilon con lambda ο ny, ο tutte quelle del tau 
maiuscolo alto legato a destra. Con un attento esame, tuttavia, non senza qualche 
calcolo statistico, ci si rende conto che è pur sempre lui, Pietro Devaris, e che la gran 

parte di forme e di abbreviazioni sono sempre le stesse: solo qualche legatura in più. 

Non escluderei che una delle cause di tali differenze nella resa grafica possa 

essere il tipo di calamo impiegato, che nel secondo caso sarebbe meno sottile e 

dotato di un serbatoio più ampio, di modo che l'inchiostro fluisce con più facilità e 

abbondanza, lasciando inevitabili addensamenti alla conclusione di un tratto. 

Questa variante più fluida, può a sua volta appesantirsi e acquistare aspetto più 

corsiveggiante grazie ad un notevole incremento di legature, tra le quali ricorre 

abbastanza frequentemente quella a sinistra di lambda maiuscolo (ma si veda ad es. 

Vat. gr. 1173, f. 20v, 14a ecc.); e grazie a certe irregolarità, e nell'inclinazione, e nel 

tratteggio, e nelle dimensioni, nonché nell'uso di certe morfologie, come quella di 

epsilon-rho ad «as de pique» aperto, eseguito più spesso a punta che arrotondato. 

58. Cf. rispettivamente le taw. 3a, 5b, 6. 

59. E cf. con tav. 3a 

60. Si rivedano le due riproduzioni della tav. 2. 

61. Cf. la tesi del Mercati supra, p. 219-220. 
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Sulla base degli elementi raccolti, sembrerebbe tuttavia errato pensare ad una 

fase posteriore, conseguenza di una deformazione. 

Infatti, gli esemplari che presentano questa caratteristica, e cioè tutti quelli 

patristici -gli Atti del Concilio di Trento compresa la doppia copia della lettera 

introduttiva— vanno datati più in alto: gli Atti con maggior certezza per la serie di 

considerazioni sopra esposte; le altre trascrizioni se non altro per la filigrana, anche 

se in modo molto più approssimativo. 

Sembra dunque doversi concludere che la scrittura di Pietro Devaris passi 

attraverso delle fasi che denotano una qualche evoluzione, ma questa non deve 

intendersi in senso assoluto. 

La fase iniziale, infatti, quella che notiamo nelle copie più antiche di cui abbiamo 

documentazione, si presenta un po' grossolana, se mi è consentito questo termine, 

ma potrebbe anche trattarsi di una casuale coincidenza, perché se ricordiamo che egli 

doveva scrivere già da lunghi anni, nonostante che non sia a tutt'oggi documentato, 

è difficile pensare a mancanza di completa perizia ο di professionalità. I motivi 

potrebbero piuttosto essere la penna usata, ο la finalità di queste copie (es. la stampa 

per gli Atti conciliari) ο semplicemente ragioni di tempo (e quindi più fretta). 

Non v'è tuttavia dubbio che negli anni centrali del suo ruolo (a metà tra gli anni 

ottanta e gli anni novanta del secolo) sia attestata una fase più studiata di maggiore 

consapevolezza, in cui anche in condizioni di maggiore rapidità la minuscola non 

appare mai completamente priva di eleganza ο di un certo senso estetico ( Urb. gr. 
72; Vat. gr. 1564, prima parte). L'ultimo testimone datato, infine, il Vat. gr. 1173, 
mostra una corsività che a sua volta si pone su di un piano diverso, palesando ormai, 

con quei caratteri legati e veloci ma nel contempo armoniosi, una padronanza ed 

una maturità piene, con una assoluta acquisizione di un modello grafico. 

È quel che si è in grado di ricavare dai testimoni di cui al momento disponiamo, 

senza escludere che se altri, datati e/o databili, ne venissero alla luce, queste 

conclusioni potrebbero subire una modifica. 

Vanno infine spese ancora poche parole su altre peculiarità dei codici del 

Devaris. 

Egli usa generalmente, non sempre tuttavia, concludere i testi alla maniera di 

Giovanni Onorio in modo digradante, sovente col τέλος in rosso, come nel Vat. gr. 
1173, f. 40r ο nel Vat. gr. 1564, f. 82r. Questo modo produce un certo effetto 
estetico. All'interno di uno stesso volume, poi, usa sbarrare con una linea orizzontale 
rossa la fine di un testo, separandolo così dal titolo del testo successivo, vergato con 

lo stesso inchiostro rosso. 

Come Giovanni Onorio, usa numerare da sé i fogli con le cifre arabe poste 

nell'angolo superiore esterno, ma a differenza dell'Onorio numera quasi sempre 
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anche i fascicoli, con lettere minuscole (ad eccezione di gamma e età, sempre 

maiuscole) poste in basso a destra in ogni primo foglio recto. In un sol caso ho 

trovato tale numerazione nell'ultimo foglio verso (Vat. gr. 1194), e in due casi alla 

cifra viene aggiunta la desinenza -ov dell'ordinale ( Vat. gr. 1330 e Vat. gr. 1194, solo 

I e II fascicolo). In più, usa sistematicamente i richiami, di norma disposti 

verticalmente nel verso di un foglio, in basso vicino alla cucitura, quasi sempre alla 

fine di un fascicolo, ma nel Vat. gr. 1173 foglio per foglio, solo sino a f. 3v. 

La rigatura dei suoi manoscritti è sempre eseguita a secco, tranne che nel Vat. 

gr. 1173, dove si nota la particolarità del disegno a matita, e sull'impostazione della 

pagina è interessante notare che, pur non presentandosi questa ariosa nella stessa 

misura che nei manoscritti di Onorio, dove la superficie scrittoria viene 

rigorosamente delimitata da margini molto ampi, tuttavia al pari di quella essa viene 

realizzata in modo da dar l'impressione di una pagina a stampa, con una 

geometrizzazione precisa che sortisce a un equilibrio armonioso di spazi pieni e 

vuoti62. 

Quest'aspetto particolare si osserva anche nella parte ornamentale, in primo 

luogo nelle tipiche cornici rosse, semplici ο doppie, che abbiamo visto in alcuni 
codici63, e che proprio accentuano il senso di una struttura calcolata, per niente 
casuale ο improvvisata, scandendo geometricamente lo spazio. 

In secondo luogo, rientrano in questa parte i titoli e le iniziali, anch'essi in rosso. 
I titoli cominciano per lo più in grandi lettere maiuscole per il nome dell'autore, 

lettere eseguite con una precisione da sembrare stampate, e che si fanno quasi 

monumentali nei prodotti più curati, come nel Pappo Alessandrino (Urb. gr. 72), nel 

Teofilatto (Vat. gr. 1201), nell'Epifanio (Par. gr. 834). In questi casi, sono delimitati 

da fogliette ornamentali, ο dal motivo delle tre ghiande, ripetute anche ai quattro 
angoli della cornice che chiude l'iniziale, come nel Pappo Alessandrino. 

Proseguono quindi —anche ciò secondo una consuetudine onoriana— in lettere 

minuscole, dal ductus analogo a quello del testo, sia pur di dimensioni maggiori. A 

volte, sempre nei codici più eleganti, ritorna la maiuscola di richiamo nell'ultimo rigo 

del titolo, destinata a parole come Προοίμιον ο alla numerazione letterale del 
capitolo. 

Le iniziali stanno in una sorta di gerarchia: possono infatti essere di quattro tipi, 
e non v'è da stupirsi che trovino un certo riscontro in Giovanni Onorio, sia pure 

con differenze nella realizzazione. 

Le più eleganti, circondate da delicati motivi vegetali, sono racchiuse in cornici 

quadrate poste per metà ο poco meno fuori del campo di scrittura, sia nel senso 

62. Cf. tavv. 6 e 10. 
63. Par. gr. 834, Par. Suppl. gr. 453, Vat. gr. 1201. 
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verticale che in quello orizzontale; in altezza, la metà che rientra nella superficie 

scritta occupa lo spazio di due righe di scrittura (le prime due del testo), come nei 

codd. Urb. gr. 72, Vat. gr. 1201, Vat. gr. 156464; ο eccezionalmente di tre e quattro, 
come nel Par. gr. 834, per la maggiore ricercatezza di questo manufatto destinato 
alla stampa (tav. IO)65. È il tipo che il Magliese usa più raramente, solo nei prodotti 

di gran lusso (in genere codici dedicati), e a differenza di Pietro con colori smaltati e 

oro: si vedano i codd. Vaticani gr. 233, 323, 1161, ο il Napoletano B.N. Ili E 3360. 
Al secondo posto stanno le iniziali, un po' più piccole, racchiuse in cornicette 

con doppio contorno e senza ornamentazione, come nei Vat. gr. 1564, Par. gr. 834, 

Par. Suppl. gr. 45367. 

Segue un tipo di letterina curata, decorata da un fregio nella parte inferiore, 

molto simile, anche se meno rigorosamente disegnata, a quella maggiormente 

ricorrente in Onorio ( Vati gr. 232, 233, 261, 1163 ecc.), e posta sempre al di fuori 

della superficie scritta: si vedano i mss. Vat. gr. 1194, Vat. gr. 1201, Vat. gr. 1564, 

Vat. gr. 186268. 

L'ultimo posto hanno le letterine più semplici, poste anch'esse fuori del campo 

scrittorio. Esse sono comuni a tutti gli esemplari identificati e consuete nei codici di 

Onorio, e malgrado l'assenza di vera e propria ricercatezza, tuttavia si riconoscono 

per un disegno pur sempre personale, come ad es. il conferimento di una sorta di 

piedini alla base69 ο di piccoli rigonfiamenti ornamentali o, ad es. nell'alpha, di un 
tratto orizzontale che sovrasta la lettera nella forma di una forca. 

Leggermente fuori dal consueto, forse, a parte la colorazione di cui s'è detto 

sopra, l'epsilon iniziale della lettera dedicatoria degli Atti del Concilio Tridentino, nel 

Vat. gr. 1330, f. Ir, e nel Vat. gr. 1902, f. 79r: iniziale a fregio (ma fregiata nella parte 

superiore), e dalla forma a punta invece che rettangolare70. Rientra nella lieve 

64. Si rivedano le taw. 2a, 6, 2b. 

65. E cf. tav. 7. 

66. I primi due, Proclo e Giamblico copiati per Paolo III Farnese, erano già noti l'uno a I. Mercati 

- P. Franchi de'Cavalieri, Codices Vaticani graeci, I: Codices 1-329 (Bibl. Apost. Vat. codices manu scripti 

recensiti), Romae 1923, p. 301 s., l'altro a Vogel-Gardthausen, op.cit., p. 183; il terzo Evangeliario 

pergamenaceo dedicato al cardinale Antonio Carafa, mi è stato indicato in privato da Mons. Canari; il 

quarto, Giamblico, è dedicato al cardinale Alessandro Farnese, e segnalato da K. A. De Meyier, «Scribes 

grecs de la Renaissance. Additions et corrections aux répertoires de Vogel-Gardthausen, de Patrinélis et 

de Canart», Scriptorium 18 (1964), p. 261. 

67. Cf. taw. 9b, 5b. In Onorio non troviamo mai la cornicetta di piccole dimensioni ed esequita 

col semplice calamo. 

68. Cf. tavv. 8a, 9c, 3a, 4b. 

69. Cf. tavv. 8b-c. 

70. Cf. tav. 3b. 
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atipicità della copia di questi Atti, ma è comunque espressione della fantasia del 

Devaris e della sua capacità di varietà, sia pure in modo mai troppo esuberante, 

bensì misurato, controllato e perciò facilmente identificabile. 

A termine di questo studio, mi sovviene dell'auspicio espresso da Paul Canari 

alla fine del suo ampio studio su Emanuele Provataris, di poter «dresser un jour un 

tableau de la copie des manuscrits grecs à Rome au XVIe siècle»71. Se si incorre in 

un pizzico di fortuna, congiunto ad una buona dose di pazienza, oltre che ad un 

occhio esercitato, sì che partendo da due manoscritti72 si riesca a ricostruire, anche 

in parte, l'attività di un copista, forse l'augurio di un giorno può divenire realtà 

Ma non è così facile, e le difficoltà che via via si pongono a ostacolo sono tante. 

Già un problema viene aperto dal medesimo Devaris per quei punti di contatto 

che si è visto avere col copista Giovanni Onorio da Maglie. Si tratta di coincidenze 

casuali, ο di influssi reali? Non sembra molto logico ammettere il primo caso: se 
dunque si tratta di influssi reali, in che modo possono spiegarsi? 

È possibile ipotizzare una medesima scuola, un medesimo modello d'in

segnamento? 

Giovanni Onorio, venuto a Roma dalla terra d'Otranto, muore nel 1563, e 

purtroppo nulla sappiamo della sua formazione grafica, anche se, considerato il suo 

personalissimo stile, che nulla mostra in comune con le correnti grafiche otrantine, 

è più probabile pensare che essa non sia avvenuta nella sua terra d'origine e neppure 

sotto maestranze locali. 

Pietro Devaris viene a Roma dalla Grecia: ben vent'anni dopo, secondo 

l'ingresso ufficiale in ruolo, ma si tratta di un ritorno: quella lettera dello zio Matteo 

al cardinale Farnese, di cui s'è parlato prima, attesta che già molto tempo prima 

Pietro fosse venuto presso lo zio, anche se non sappiamo se si limitò solamente ad 

accompagnarlo nel suo viaggio in Francia. In tal caso, gli anni del suo addestramento 

sarebbero limitati a quei quattro di permanenza ad Avignone, e legati dunque alla 

persona di Matteo, per cui non si troverebbero spiegazioni sufficienti per 

quell'affinità che il nostro copista mostra con l'Onorio. 

Tale affinità troverebbe invece giustificazione se egli avesse effettivamente 

soggiornato anche in Italia, sia in quell'occasione del viaggio in Francia sia pure in 

eventuali occasioni successive. In tal caso, nulla impedisce di immaginare una 

conoscenza, tanto indiretta quanto diretta, e in quest'ultima evenienza anche una 

frequentazione tra Pietro e lo scriptor, sia pure negli ultimi anni della lunga carriera 

di questo. 

71. Canari, Les manuscrits... (η. 43), p. 233. 
72. Per una fortuita coincidenza, nel presente caso di Pietro Devaris si è ripetuta la circostanza del 

Provataris di due sole copie (ma ambedue sottoscritte) che Mons. Canart aveva come punto di partenza 
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Un' ipotesi del genere è quella che ovviamente sodisfa di più, nonostante che 

la mancanza di altro tipo di documentazione relativa agli anni tra il 1555 (dopo il 

viaggio ad Avignone) e il 1581 (quando Pietro ritornò a Roma chiamato dallo zio 

vicino alla morte) renda in teoria possibile ogni tipo di congettura 

Dovremmo, in conclusione, pensare che Onorio costituì un modello di scuola; 

Onorio ο il modello di scuola di Onorio. 
A questo punto entrano in ballo le altre, numerose mani che nel XVI secolo 

scrivono in modo più ο meno simile a questo modello, tanto da essere state 
scambiate per il noto scriptor, ma che in verità non mostrano mai le stesse, strette 

analogie che palesemente mostra Devaris e in special modo nelle parti «distintive», 

al di là del piano puramente grafico. 

Il problema dunque si allarga, e a mio parere si sposta: si sposta dal presunto 

oggetto d'imitazione/Onorio ad un altro possibile oggetto di confronto, che diviene 

un modello generale al quale lo stesso Onorio si conformerebbe (e con migliori 

risultati): la pagina a stampa. 

Ma è il caso di riparlarne in altra sede, assumendo come punto di partenza tutti 

i «falsi» Giovanni Onorio73. 

73. Rinvio al mio lavoro «Giovanni Onorio da Maglie e il problema dei suoi imitatori», Όπώρα, 
Studi in onore di mgr Paul Canari per il LXX compleanno, I, a e. di S. Luca- Lidia Perria (=Bollettino 
della Badia Greca di Grottaferrata, n. s. 51 [1997], pp. 243-275). 
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APPENDICE 
I manoscritti copiati da Pietro Devaris 

1. Vat. gr. 1173 
a.: 1592 
testo : Fulvio Orsini, Emendationes in Libros Theodoreti De curandis 

Graecorum affectibus ex antiquis libris et coniucturis cum collationibus scriptorum 
qui a Theodoreto citantur. 

cat : inv. ms. 323 sala Barberini BAV, f. 157v. 
carte : I—II 40 [Γ-ΙΓ], mm.: 245 χ 192/5. 
fase, e fol : 5x4, segnati in lettere minuscole nell'angolo inferiore esterno di ogni 

primo foglio recto. Richiami verticali solo nel verso dei ff. 1-3. Foliazione della stessa 
mano. 

sup. scritta : mm. 195 χ 160 (-13 sino a f. 37r, lin. 17). 
impaginazione : 2 coli, sino a f. 37r, lin. 17; linee. 30-31. 
larghezza margini : sinistro : mm. 10; destro: mm. 20; sup.: mm. 20; inf.: mm. 

30. 
altezza nuclei : mm. 1. 
larghezza interlinea : mm. 5. 
rapporto nuclei-interlinea : 5. 
carta : giallina, ma costellata di macchie scure. Piegatura in -4°. La rigatura è 

ripassata con la matita nera, nel seguente schema: 
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filigrane : (ff. 3. 4, 9-12, 17-18, 27-28, 37, I non numerato) l'uomo entro un 

cerchio sormontato da stella, simile a Zonghi n. 1720, a. 1578. 

inchiostro : bruno, che macchia. 

ornamentazione : nessuna La fine del volume è contrassegnata dal τέλος con 
l'inchiostro rosso. 

legatura : in pergamena verde, con le armi di Pio IX davanti e del cardinale Pitra 
sul retro. Il dorso è bianco con la segnatura in oro entro un rettangolo marrone dai 

contorni aurei. 

osservazioni : all'inizio del f. Ir, dopo il titolo in lettere rosse, il copista appone 

la sua sottoscrizione con lo stesso inchiostro del testo: Petrus Deuarius Scriba 

Librarius Vaticanus ex archetypo descripsit. Anno M. D. XCII. 

riproduzioni : f. Ir (tav. lb). 

2. Urb. gr. 72 

a.: 1581/88 c.ca 

testo : Pappo Alessandrino, Collectio Mathematica, 1. VII (ed. F. Hultsch, II, 
Leipzig 1877, pp. 635-1020). 

cat. : Stornajolo74, p. 96 s. 
carte : ff. 105, mm.: 245 χ 170. 
fase, e fol. 13x 4,1x5. I fascicoli sono segnati nell'angolo inferiore esterno di 

ogni primo foglio recto, in lettere minuscole (tranne gamma e età, maiuscole), sino 
al XIII (ιγ'). Ι richiami, sempre disposti verticalmente nell'angolo interno dell'ultimo 
foglio verso di un fascicolo, non sono in questo caso sistematici, ma presenti solo 
alla fine dei fascicoli I, II, III, XII (=ff. verso 7, 15, 23, 95). Anche la foliazione è di 
prima mano. 

sup. scritta : mm. 183 χ 105. 
impaginazione : piena pagina; linee : 23. 
larghezza margini : sinistro: mm. 20; destro: mm. 50; sup.: mm. 23; inf.: mm. 

44. 
altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 7. 
rapporto nuclei-interlinea : 3,5. 
carta : color crema, come assorbente, che presenta frequenti macchie nella 

parte esterna Piegatura in -4°. Rigatura a secco del tipo Leroy 00D1. 
filigrane : (ff. 1, 3-4, 6, 40, 43-44, 47, 50, 53, 55, 57-58, 61-62, 65, 67, 68, 70, 

73-74, 77-78, 81-82, 86, 89, 91-92, 94, 96, 99, 101-102) stella a sei punte inscritta 

74. Stornajolo, Codices... (n. 22). 
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in un rombo entro un cerchio, simile a Zonghi nn. 1730-32, a. 1574; (ff. 9-10, 13-

14, 16, 18, 19-21, 23, 25, 27-28, 30, 32, 34, 37, 39) tre monti entro un cerchio 

sormontato da stella, quasi eguale a Zonghi n. 1328, a. 1596. 

inchiostro : bruno. Il tratto è molto sottile. 

ornamentazione : a parte i lemmi e le inizialette del tipo più semplice (tipo 4) 

in inchiostro rosso fuoco, come gli scoli esplicativi a margine, la lettera iniziale di f. 

1 è ornata entro la cornice (tipo 1: cf. Vat. gr. 1201 e 1564; Par. gr. 834), e 

contornata di verde, con ghiande agli angoli, le stesse che ornano il titolo. Tutto il 

testo è costellato di disegni geometrici. 

legatura : semplice, in pergamena naturale. 

riproduzioni : f. Ir (tav. 2a). 

3. Vat. gr. 1564 
a.: 1585/90 c.ca. 

testo : Giovanni Crisostomo, De sacerdotio (CPG II, 4316); Niceforo 

Blemmida, Qualem oporteat esse regem {PG 142, 611 ss.). 

cat. : Giannelli75, pp. XXIII, 156 s. 

carte : ff. I-II. I l l , mm.: 225 χ 157. 
fase, e fol. : 1+1x4+1, 5x4, 1x5, 2x4, 1x4+1 (=f. 84, lasciato bianco), 1x3+1 

(=f. 91), 2x4, 1x2 (bianchi da f. 109v). La segnatura, di prima mano, è in lettere 

minuscole (tranne il gamma maiuscolo) nell'angolo inferiore esterno di ogni primo 

foglio recto ma solo sino al fascicolo X, corrispondente alla fine della prima parte (f. 

84), mentre invece anche nella seconda parte sono presenti i richiami, disposti 

verticalmente alla fine di ogni fascicolo, a cominciare dal primo (ff. verso 9, 17, 24, 

33, 41, 49, 59, 67, 75; 94, 99, 107). Numerazione dei fogli di prima mano. 

sup. scritta : mm. 165 χ 100. 
impaginazione : piena pagina; linee : 21. 
larghezza margini : sinistro: mm. 23; destro: mm. 33; sup.: mm. 20; inf.: mm. 

35/40. 
altezza nuclei : mm.2. 
larghezza interlinea : mm. 6. 
rapporto nuclei-interlinea : 3 
carta : color crema, omogenea e compatta. Piegatura in -4°. Rigatura a secco 

poco visibile del tipo Leroy IODI. 
filigrane : (ff. 1, 3, 6, 8, 10-17, 19, 21-22, 24, 27, 29-30, 32, 34, 41-42, 44, 47, 

49-50, 52, 54-55, 57, 59, 63-64, 67, 69, 71-72, 77, 79-80, 82, 86, 89, 92, 94, 97, 

75. Giannelli, Codices... (n. 30). 
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99-100, 103-104, 107) aquila dentro il cerchio sormontato da corona, quasi eguale 
a Briquet η. 207, a. 1573-6, e n. 209, a. 1582-96; e a Zonghi n. 726, a 1576; (ff. 36, 
39) lettera M, quasi eguale a Briquet η. 8391, a. 1578-9; (ff. 109-110) stella come il 
ms. precedente. 

inchiostro : bruno. La punta è molto più sottile nella seconda parte (da f. 85). 

ornamentazione : a inizio di ogni discorso (ff. Ir, llr, 21r, 44v, 59r, 65v), lettera 

iniziale ornata entro la cornice (tipo 1) in rosso, come i titoli —in quello iniziale: 

maiuscolo l'autore, minuscola l'opera—, le letterine e le cifre dei capitoli. Rimaste 

incompiute, senza i motivi ornamentali, quelle di f. 59r e di f. 65v. Nella seconda 

parte, invece, solo un'unica letterina iniziale, fregiata (py= Vai gr. 1201, f. 7r). 

legatura : in pergamena naturale, con sul dorso gli stemmi di Pio IX e del 

Cardinal Bibliotecario G. B. Pitra. 

osservazioni : la parafrasi del Blemmida venne copiata da Allacci nel Barb. gr. 

41, ff. 128-175. 

riproduzioni : f. Ir (tav. 2b); 85r (tav. 3a). 

4. I/ai. gr. 1330 
a.: 1581/83. 

testo : Atti del Concilio Tridentino (ed. Soc. Goerresiana, voli. IV [Actorum 

pars prima]- IX [Actorum pars sexta], Friburgi-Brisgoviae 1904-1924). 
cat.: in ν. ms. 323 sala Barberini BAV, f. 340r-v. 
carte : ff. QI—II] 94 (91v-94 bianchi; f. 94 è di carta più spessa), mm.: 320 χ 220. 
fase, e fol. : 10 χ 4 (ff. 2v-3v, lOv, 73v-74v, 80v-82v, 85v-86v bianchi), 1 χ 

2, 1 χ 4. I fascicoli sono segnati di prima mano ogni primo foglio recto nell'angolo 
inferiore esterno dal f. 3 (dopo la lettera dedicatoria), con la desinenza dell'ordinale 
-ov76. Di mano del copista anche la numerazione dei fogli. 

sup. scritta : mm. 230 χ 130. 
impaginazione : piena pagina; linee : 29. 
larghezza margini : sinistro: mm. 35; destro: mm. 60; sup.: mm. 30; inf.: mm. 

60. 
altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 5. 
rapporto nuclei-interlinea : 2,5. 
carta : alquanto porosa e molto macchiata. Piegatura in -2°. La rigatura, a 

secco, è del tipo Leroy 00D1, e la grafia vi resta sospesa. 

76. Un confronto paleografico per questo tipo di abbreviazione nel Val gr. 1173, f. 37v, 14a (testo). 
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filigrane : (ff. 1, 5, 7, 9-14, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 47-

51, 54, 57, 60-61, 63, 66, 70, 72-76, 78, 80, 83, 85, 87-88, 90, 92) l'uomo entro un 

cerchio, eguale a Zonghi n. 1719, a 1582. 

inchiostro : molto scuro e denso, che macchia la carta. 

ornamentazione : con inchiostro rosso mattone, consiste nei titoli in lettere 

maiuscole e poi minuscole, e nelle iniziali, ornata quella iniziale della dedica (tipo 3), 

più grandi rispetto al testo e stilizzate quelle iniziali di ogni paragrafo, fuori del campo 

di giustificazione (tipo 4). Dopo la lettera dedicatoria, l'inizio del testo, a f. 3r, è 

contrassegnato da una fascia a doppio contorno costituita da rombi che si 

intersecano, con punteggiature all'interno, il tutto con l'inchiostro scuro del testo. 

legatura : modesta, in tela verde. 

riproduzioni : f. Ir (tav. 3b); f. 21v (tav. 4a). 

5. Par. gr. 834 

a. : 1585. 

testo : S. Epifanio, // Fisiologo (ed. F. Sbordone, Napoli 1936); Liturgia di S. 

Pietro, con versione latina di D. Consalo Ponce de Leon. (ed. H. W. Codrington, 
Munster 1936). 

cat: Omont I77, p. 156 s. 

carte : ff. A-H, pp. 97, mm.: 275 χ 200. 
fase, e fol. : 2x2, 6x4, 1x4 (-3). Pagine numerate di prima mano fino a p. 66 

(ma con qualche incertezza per alcuni casi, come 1, 2, 3, 4, 7, 8). 
sup. scritta (inquadrata in rosso) : mm. 188 χ 125. 
impaginazione : piena pagina; linee : 23 (fogli senza figura). 
larghezza margini : sinistro: mm. 20; destro: mm. 55; sup.: mm. 22; inf.: mm. 

67/70. 
altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 6 
rapporto nuclei-interlinea : 3. 
carta : bianca, con taglio aureo smerlato. Piegatura in -4°. Rigatura a secco del 

tipo Leroy 00D1. 
filigrane : (ff. di guardia, terzo dei primi tre e secondo degli ultimi tre [con

temporanei]) aquila= Vat. gr. 1564; ; chiavi incrociate entro lo scudo, sormontate dal 
giglio e con la stella sopra, eguale a Zonghi 593, a. 1588. 

inchiostro : bruno, da punta sottilissima. 

77. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, I, Paris 1885. 
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ornamentazione : le pagine con inizio di capitolo, nel Fisiologo, in tutta la parte 

superiore, tra il titolo e il testo, sono occupate da una pittura dell'animale trattato. 

In rosso fuoco sono i titoli a lettere maiuscole e le iniziali ornate entro il riquadro 

(tipo 1). Caratteristica l'incorniciatura in rosso delle pagine. 

legatura : in marocchino rosso scuro, con doppio riquadro aureo, gigli angolari 

e stemma centrale del pontefice Sisto V. 

osservazioni : come si legge dall'intestazione del f. A, il volume è dedicato al 

pontefice Sisto V (1585-90), alla stessa identica maniera in cui lo sarà l'edizione a 

stampa di due anni dopo, curata dallo stesso Ponce de Leon. Dopo i titoli delle 

opere, nel medesimo f. A, segue: D. Consolo Ponce Hispalensi Domini Nostri 

Cubiculario secreto, interprete et scholiaste -Addita est vetus quaedam Liturgia ex 

bibliotheca illustrisimi Guillelmi Sirleti Cardinalis, eodem e greco interprete -Cum 

approbatione Magistri sacri Palatii; f. B: dedica di Consalo al Pontefice, in latino, alla 

fine della quale si legge la data: Roma, Kalend. Nouemb. Anno Salutis M. D. 

LXXXV/Sanct V/ Humillimus seruus/D: Consalus Ponce de Leon; ff. C-F: prefazione 

al lettore, con alla fine ripetuta la data 1585; f. Gr: stemma del Pontefice; Gv: stampa 

colorata incollata sul foglio, a piena pagina, di S. Epifanio; f. H: nota al lettore. 

All'inizio del secondo testo, a f. 65r, si legge una nota a matita, apposta in alto a 

destra, al di sotto della linea orizzontale rossa del riquadro da una mano molto 

recente (XIX ο anche XX secolo, secondo parere di Canari): cf. L'edit. de Lindanus, 
Anvers, a. 1589, 8 : il riferimento è al Par. Supp 1. gr. 453, di cui vedi appresso. Ff. 

69-71: Ad lector em Praefatio per il testo della Liturgia. 

riproduzioni : p. 2 (tav. 5a); p. 3 (tav. 7); p. 92 (tav. 9b); p. 1 (tav. 10). 

6. Par. Suppl. gr. 453 
a. : 1588/90. 

testo : Liturgia di S. Pietro (cf. precedente). 

cat. : Omont IIF8, p. 264. 

carte : ff. I-II. Γ-ΙΙ,' mm.: 260 χ 180. 
fase, e fol. : 1x6. I fogli non sembrano segnati di prima mano. 
sup. scritta : mm. 160 χ 100. 
impaginazione : piena pagina; linee: 21. 
larghezza margini : sinistro: mm. 20; destro: mm. 63; sup.: mm. 22; inf.: mm. 

73. 

78. Η. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, III, Paris 

1888. 
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altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 6. 
rapporto nuclei-interlinea : 3. 
carta : abbastanza chiara Piegatura in -4°. Rigatura a secco non del tutto 

visibile, che sembra Leroy. 
filigrane : chiavi incrociate come il ms. precedente: (ff. 4, 6) si vede la parte 

superiore, col giglio sormontato da stella; (ff. 1, 3) si vede la parte inferiore con le 
chiavi incrociate. 

inchiostro : bruno. 
ornamentazione : titoli, paragrafi e inizialette rosso fuoco, con incorniciatura del 

campo scrittorio, come nel ms. precedente. 
legatura : modesta, di cartone, con il solo dorso in marocchino rosso, con filetti, 

monogramma del re Louis Philippe e titolo, il tutto in oro. 
osservazioni : f. Ir, una mano quasi corsiva, probabilmente del XVII secolo 

(Canari), in caratteri minuti, ha lasciato la seguente annotazione nella parte superiore 
destra: Graecolatine impressa est haec liturgia a Piombino, in 8, a. 1589, curante 
Lindano. Si confronti l'annotazione di f. 65r del ms. precedente. 

riproduzioni : f. 5r (tav. 5b). 

7. Vat. gr. 1201 
a. : 1592. 
testo : Teofilatto Simocatta, Quaestiones physicae (ed. L. Massa Positano, 

Napoli 1965). 
cat : inv. ms. 323 sala Barberini BAV, f. 230v. 
carte : ff. [I] 8. [Γ], mm.: 320 χ 220. 
fase, e fol. : 1x4. I fogli sono numerati dalla stessa mano. Si notano i richiami, 

disposti orizzontalmente nella parte inferiore interna di ogni foglio verso, eccetto che 
nel 7v, e sia dentro che fuori la cornice (vd. orn.). 

sup. scritta : mm. 230 χ 120. 
impaginazione : piena pagina; linee : 29. 
larghezza margini : sinistro: mm. 36; destro: mm. 64; sup.: mm. 30; inf.: mm. 

65. 
altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 6. 
rapporto nuclei-interlinea : 3. 
carta : leggera, giallina, tutta macchiata (cf. il Vat. gr. 1173). Piegatura in -2°. 

Rigatura a secco quasi invisibile. 
filigrane : (ff. 1, 2, 4, 6, [7]) aquila = Vat. gr. 1564 e Par. gr. 834. 
inchiostro : bruno. 
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ornamentazione : iniziali incorniciate e ornate ai ff. Ir, 2r (tipo 1); le altre 
inizialette sono fregiate ο semplici, tutte in rosso. Con lo stesso inchiostro rosso è 

tracciata la doppia cornice che racchiude la grafia, abitudine comune anche ai mss. 

precedenti, e la linea orizzontale che chiude il proemio (f. lv). La fine del testo (f. 

8r) è digradante. 

legatura : di pergamena verde, con impresso lo stemma aureo del Pontefice 

Paolo V Borghese sulla facciata anteriore, e quello del Cardinal Bibliotecario Scipione 

Borghese su quella posteriore. 

riproduzioni : f. Ir (tav. 6); f. 7r (tav. 9c). 

8. Vat. gr. 1080, ff. 1-2. 

a. : 1581/83 ca 

testo : Atanasio, Symbolum «Quicumque» (CPG II, 2295). 

cat. : inv. ms. 323 sala Barberini BAV, f. 56r. 

mm. : 224 χ 160. 
sup. scritta : mm. 165 xlOO. 
impaginazione : piena pagina; linee : 21. 
larghezza margini : sinistro: mm. 22; destro: mm. 40; sup.: mm. 30; inf.: mm. 

32. 
altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 6. 
rapporto nuclei-interlinea : 3. 
carta : chiara e non molto spessa. Piegatura in -4°. Rigatura a secco poco 

visibile del tipo Leroy IODI. 
filigrane : (f. non num. avanti l'I, e f. 1) corona sormontata dal giglio, simile a 

Briquet η. 4843, a. 157879. 
inchiostro : bruno. 
ornamentazione : manca una vera e propria ornamentazione. Il titolo iniziale è 

in lettere maiuscole, e prosegue in lettere minuscole a inchiostro rosso vivo, come 

le inizialette, piuttosto maldestre. 

legatura : moderna, semplice. 

osservazioni : il ms. era il n. 12 della seconda sezione dell'inventario di 

Domenico Ranaldi (serie di ventisei volumi). Per errore, all'interno del piatto 

anteriore, vi è stata applicata l'etichetta che doveva riferirsi al Vat. gr. 1089 (Eusebio: 

79. Cf. quella simile del Vat. gr. 1902, ff. 79-80: Canart, Codices..., p. 591. 
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Contro Marcello Ancirano). La seconda parte è integrante, essendo la carta la 
medesima dei primi fogli: il codice costituisce dunque una unità. 

riproduzioni : f. Ir (tav. 8b). 

9. Vat. gr. 1194 

a. : 1581/83 e. ca. 

testo : Giovanni Crisostomo, Epistole, dall'Vili (CPG II, 4405). 

cat. : inv. ms. 323 sala Barberini BAV, f. 225r. 

carte : ff. 135, mm.: 242 χ 175. 
fase, e fol. : 1 χ 5, 16 χ 4. Ogni fascicolo è segnato di prima mano in lettere 

minuscole (eccetto gamma e età) nel margine inferiore, leggermente spostato a 

destra, dell'ultimo foglio verso. Le prime due cifre, alpha e beta, portano la desinenza 

-ov dell'ordinale (come nel Vat. gr. 1330). Richiami verticali ad ogni fine fascicolo. 

Fogli numerati di prima mano. 

sup. scritta : mm. 165 χ 100. 
impaginazione : piena pagina; linee : 21. 
larghezza margini : sinistro: mm. 25; destro: mm. 50; sup.: mm. 30; inf.: mm. 

50. 
altezza nuclei : mm. 2. 
larghezza interlinea : mm. 6. 
rapporto nuclei-interlinea : 3. 
carta : come i due ff. del ms. precedente. Piegatura in -4°. Rigatura a secco 

poco visibile del tipo Leroy IODI. 
filigrane : (ff. 3, 6, 9, 13-14, 16-17, 21, 24, 29-30, 32, 36, 39-40, 45-46, 48, 

50, 52, 55, 57-58, 60, 65-66, 68, 71, 73, 75-76, 79-81, 83-84, 87-88, 92, 96, 98, 
100, 103, 106, 108-110, 113-114, 116, 119, 121-122, 124, 127, 129, 131, 135): 
come il ms. precedente. 

inchiostro : idem. 
ornamentazione : idem. Più frequenti le inizialette fregiate. A margine stanno, 

in rosso, le letterine indicanti il numero progressivo delle epistole. 

legatura : in marocchino rosso scuro, con al centro le armi pontificali auree di 

Paolo V, e dietro del cardinale Scipione Borghese (cf. Vat. gr. 1204). 

osservazioni : anche questo è un ms. dell'inventario dei Ranaldi. La legatura è 

stata verosimilmente aggiunta dopo, nonostante che si presenti attaccata 

direttamente al primo fascicolo (il cui primo foglio era stato lasciato apposta in 

bianco). 

riproduzioni : f. 56v (tav. 8a). 
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10. Par. gr. 1100 (cod. miscellaneo), ff. 82-88. 
a. : 1581/83 c. ca. 
testo : Efrem, Encomium in Magnum Basilium (BHG 246; CPG II, 3951). 
cat. : Omont Ι«ο, ρ. 220; Halkin «ι, p . 112. 
mm. : 225 χ 160. 
fase, e fol. : 1x5 (rimasto in bianco dall'ottavo al decimo foglio). Sulla foliazione, 

vd. osservazioni, infra. 
sup. scritta : mm. 165 χ 100. 
impaginazione : piena pagina; linee : 21. 
larghezza margini : sinistro: mm. 20; destro: mm. 40; sup.: mm. 25; inf.: mm. 

40. 
altezza nuclei : 1,80. 
larghezza interlinea : mm. 6,50. 
rapporto nuclei-interlinea : 3,6. 
carta : compatta e chiara, più ingiallita ai bordi. Piegatura in -4°. Rigatura a 

secco di cui sono visibili le verticali doppie di giustificazione (tipo 20?1). 

filigrani : (f. 88) si vede il giglio che sormonta la corona, stessa filigrana dei due 
esemplari precedenti. 

inchiostro : marrone scuro. Punta sottile. 

ornamentazione : cf. i due mss. precedenti. 
legatura : in cuoio marrone chiaro, con al centro armi reali dorate (ghirlanda 

con la corona e tre gigli internamente) del XVII-XVIII secolo. La lettera reale L del 
dorso e la presenza di piccoli soli fanno pensare si tratti di Luigi XIV. 

osservazioni : la numerazione 82-88 di questi fogli, posta nell'angolo superiore 
destro di ogni foglio recto, è quella progressiva data posteriormente a tutto il codice 
nella sua attuale composizione miscellanea, ma appena prima di queste cifre è 
conservata la numerazione originale del nostro fascicolo, 21-27, di mano del copista, 
cui seguono i due ff. 28-29 rimasti bianchi. 

riproduzioni : f. 82r (tav. 8c). 

80. cit. alla nota 78. 

81. F. Halkin, Manuscrits grecs de Paris, Inventaire hagiographique, Bruxelles 1968 [Subsidia 

hagiographica, 44]. 
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iLitn 
&*fòét/£iLji*jen» yb*emju*ui*rìea uw& **·&***,otte &&t 2**upe'i<uime},e&jeiaûfj£c<meu,. 

a'oft» QiJun ju*ntp«it, mé&ém ' u£autiße*j*rä?xeem 6H9%Jùi4*£e0SmZt»,tm&^tkg*ù 

meriti tuen» m, JUattfeo tnueccfrÌAH e*-mor*o etue*MÌtio diui Jede^Muem,, «*ßt& £fatic£t. &Ç* 
£*Jkttv uJnÂctmhnuô φο&Ιοτορ* «** ^Craw^netjcn^j^tMSeM^^/^n^-i^uifrmt 
e*Jojzibtump6t6ite/i ypm&fl» e#* $ü*n\jmtvi emttctvù^òrfhoiJùytUi e* *u? ypeptti uebsiu 

JecSttó dlMaènone re*tun*%ojh etctcnbu&cme è tuo· τε/tmo adeu« 3ietv* OUJ»U>JI*ÌL·», £L. 

J'P· etKJvrmJU AeHeJjPteto/itTmàftcme Ovncwde e/?£auuL èfjuèe&o »^.Marneo SUù&io com* 

JZcùer*Aeijkêtz> e*j*rïicmtin«cneuen tWL»2éùóJ>&i&SAû from A.ctumέditto Janvn A/CUMA, 
ß*^tme?,e*mcoje4.£dld*ca4^tteeHo&i^^ UOYAAÛA j.y.ea,fóx*Acfa*»jpe<» 

Milite &4ηΙά*»#<α Z£j*rto neÛStufmriA Vatican* fJe4.Jo&i,J&réc7i&vi,jc, eèaseàëOt Jet* 
JmenOmêJaaÊ** · ζ& a£uL*££ ^^ßU^ä. cenfrrme *&mftm*ijKfii ^ / 4 - t * 
um.J"ux, wtà motore e*n tum ÛJUapvMaAAmmû ^eTn^ot^^'^^p^^/^cm/ezu^ùy^ 

fatta?» Stttmmitmmm^JU•Svjcùeu. /• 

Tav. la. Vat. lat 6792, f. 48r 
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iaoàsim 
iffk 

QtmmQmMtwStiSk f$imn*(V«tiunuf ex ***&*$* £m%^ntSm» ΜΦ X 

ψ* 

tit\ 
19 la-
iff' 

fip"t 

fui éjniptjy» <j&jjçj««» *Χ<ΗΜ,*Ι 

»iimijfffdn Cut 

Î f 
<g ΓΤ k> TT» ï i» t**/te Λ fit* 

« tw i»u u*A*uiAspi*fA. 

« &M »>V& TÉ»*?* IS<^*£< 
' '<? ' y 

« Α*»Μ^*θ9<?*υ fr
is ο&ιτ*ν1»·< 4<ni 

1 y<Nr tO><>»*>«As/?«' 
#&{« ùuttmt μι* ÇttS 

Tav. lb. Mai. gr. 1173, f. Ir 
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»^ΪΓΑΙΙΠΟΎ^* 
«g 

Α\ΕΞΑΝΔΡΕΑ ΣΪΝΑΓΩΓΗΣ**Zf 

Ά'ΗΑΑΥΟΜΕΉΟΧ* 

μλττ iL· St M3i>ét sr*i%iWt WÄOT/ô/f ζαυΑ^μίιβίί **Ά 

«*p y^yfumfet h &m ruât <onfyi>i ίνκΜιίίυτ &» mtftrr, 

* χ . - # y » , . - IL ' -" , 

Tav. 2a. l/rk gr. 72, f. Ir 

;i 5 <.«/«>< /-'-'• Ί 

Λ Ϊ Λ Α Κ Χ Ο Χ A P I ' S ΟΣΤΟΜΟΥ-
MI 

.Π. € t i C9 U*J ο ο ^ο ( \ \ύ υ μ£* ά ξ i e μ α ύ ί ι Sita 

Mpî 
r ö -i· ^ 

μ*ΑημΑΪ6υί βψψ%& mi cuffift, w dì <4W*Mj><f ótyU: 

Tav. 2b. Wat flr. 1564, f. Ir 
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W 

2 ou ανφιττ&ΓΤΐί 
Ϊ Λ Ϊ Μ Ι Λ Ο Υ ΛβΓβί 

• ,- ι 
ΟΤβΙβΙ i \ l UKM "\\% Β*ΛΐλλΛ- ·· 

oiÇÎ.Tot>î Λυλους óìAn^u το 6<ωιΛ*ι οτψ ΊΓϋΙ^κιτίλ 

λ/u; TOI5 Tiiotrniç ΛυλΛΙί 0<?<ÌAA»<M OUTUS y*f μ\λλΧ 

fl0l«UI51> .ΟΚΛΙΙΟί ^ t T ^ f ^ ^ J l ô i l i U (Ti <L TO UTS OU}'4' 

ou/feu Τ«» <ó»u(nAA(t /ULHiTil t]^rr»· l iHoi .Tr^tTi l^Çl t Ct-TU 

Hj l l i i» AjD4UL4dL|<jl.Hjt< Ι ^ Ι Ι β ί τ ί - Τ ω ϊ βλ£>ΠΤΜ<.?|ι Cuî <Μ 

<*Τ«Λιίυ Ol lUï i^unnMl7iMaUr<JaA05i) ( iu l lT tfl<L cn/J*^5 

Tav. 3a. Vat. gr. 1564, f. 85r 

. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι ' Λ ΤΡΓΣΚΑΙΔΕΚΑΤΛ, 

«• T^îc^a^T5i r^ûi i ,£xxA«<"£^cW^a t f )d i ) f c t i 

Af<*nvé^o^A£oayif5JjLo^TO?^J'(Uj7r*«eXAiK ĵ<>^)^ ·̂· 

/•fM,/u£ttΤ 1{ί*!»<ιμί»><:°VT Ι/)""ρΛί,**Χί*λι,^H»&tr<T?f fuma/pi (U«jU, 

ω5S^MP^αφ}JW/fo^f«t^.>' 'Wf^>t<«^9a'A'^αΦ^*T'f la^s• 

ftwa αο»«^θ»<«Α9ΐΜ .«Ut T&u c« (Sy^K^^-ö«^ τι/·»« Λ»^ς«ι»* <fy«& -. 

;\jT<· cj/t»)uc«*# ώ ί < Α τ Pt)(a<ukïr <Μχ/)^η'μ»)^*(9* inrjyrvì« *3P> 

Tav. 3b. Vai. gr. 1330, f. Ir 
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νΤΟΥΛΓΙΟΥΒΑΓΙΛΕΙΤΜΓΑ, 

r& « -',&<•' ' a v i 

UICA Ce fyhÇêZto'W€Jt'T*Ji*M#i*& 

h U 9Ä Τ Λ®}^βί&7ς<άΑ24&$Η9*ί4 

Tav. 4b. Vai. gr. 1862, f. 18r 
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*jU ovfau oxrytjLAj/Tfìy Τ f }£ f i>* juA «uyA#tré«t>r7tf1r 

(«IÛ* f ^ t W f «f « # i * / t t .#1/#»*1Ι«»(9^ Ί&αμ**$\*Ρ> *βλ 

« A - * f r » ΕρΜΗΝ.',Α-
Ο VP§ * * f « * # * * * «#*4*3£** * fitÇe$ Λ § * * # · IftftffiM Ut Q\Q* 

*'*M • 't**îà ' * ** * * x a~ < * ' . ι * 

%wijmm*ts et I / * I I · a&ff iAt «*A*eyn& oufo» *§«4tJ %t 
' »> * » O « - > C'A/«ι 

T t A i t m « %λ*}#· ; Tl% %çtl «tfi»î β ba j f r lAaMT · · * * * " ; 

i t Λit#t i /MA | | w t · M j ^ i · Jtt/fio<r~pat Aft*,***«», 

fr . » • · . > / 
E î f P â I F » H N E I A * 

O i r w t ^ * « t M*I% <v/ép&rrf , mei ou» 6s Πί €Α**Μ*·^>*ί«*ί »*** 

î)*eλ$γκη «% · <iWiê»A*$ &îî $6«0-* fit«· 

Tav. 5a. Par. gr. 834, p. 2 
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â i t , I U À d b ( r o | Τ ° ω | * é\aJ(jf>ijeu*J A c t ) A l £ 5 $ οι/ΐ^ ccf/i/ j V i 

eri ς γ V\IÎJL\Û9 σ* SvatoumUsv zsurttriüoi μΑ.βΧι\ 

(Tbto^cuf fou σ α μ ^ ί fouV*6u»#w^u^^^sA*#li* 

^ Λ 5 * · , TT°urkç GffDouiif tf0Aj)j4 iy)^(&îSU/ir7U43-w/&iitr, 

<ftà %\ tuü ΙψΜ» 1·υ)Λ>. ·* **& ω * Î 

H 

V./ / » / 

U J A Î cep ΐϋ£ΛΑΛ fl y Π£τθυ»Φ"ΛΛίΜ<τ«̂ Μβ*, Π^τ^Ο" » Λ]̂ ι34α*, AetrfU Ahn* KM VU ΚΑ , Α Ρ αυς^η, ρ cup G <*f ,i # ΑΛ <ΜΤ «ο», Q g n^xtov <?bç<af 
hufxaJi (ru»y%ò9tjutj) βπ(ΓΚΛΤ[{α» W*w<tt> ty^adQitiQi 

(fi'ÎTcÛj^ipMrT Ì ^ O U ^ C ^ / ^ ^ A P M H Ì O ^ O T O I J Ì ; .faβ« 

Tav. 5b. Par. SuppL. gr. 453, f. 5r 
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§ 0 X 0 ΦΥΛΑΚΤΟΥ^ 
ΑπΟ-ΤΛΝΕΠΑΓΧΛΝ TOY Π ΜΟΚΡΛΤ ϋ Y i \ 

Il ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν ι ·£1 

Ai^ii^ WSï̂ ^ulijtJu» ^»îi pJLfijfaieirr μ» unit, iwÇitrft &AAP{ 

t ' 'i ' ' τ >' 1 '»' « » ' * ' * * ' * 

* λ ί>*H^ v**uh., κύ -r-iis ίλλΛί V/uTi?flu ·.-

Ϊ . 1 «* 
- r -

Tav. 6. lfe£ gr. 1201, f. Ir 
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Latina Interpretation 

E P I P H Â N l I EPISCOPI 
Cjpri: AdPbyfiologum quideuniii5cmu£p 
Çfcntnsfcrarumsâxiiû\ncrum natura locuttu cß+ PHJSIOLOGVS DELEONE AGIT PRIMVM 

Caput-L 

cLtifiejxrarum AJCL anjmAmrcât&mtem* 

taù*letmté\ût juJLê tocsirmAn&filtm 
U 4 tut jejuuntwr. 

"̂  P R I M A LEONIS PHOPRIETAS^ 
Ç wmLtêtm meiU? άίerrat. et tunAÀS rtm ourtuwr, ΜΑ>„ 

Lp Η ws uißxift*, cauL· oittiU ne t£ä vndißeitMU tantièm 

Lußrum miutuAtut, Atß tjfam. tifi&nt 

Ι Ν Τ Ε Κ F RE TAT Ι Ο 
C tt 4>$mtnu4 neßtrjcfui Chrtftut Sprttw^iLtß, iunun*tt?x tn„ 

tu JuL·, TALX 'Data/, Λ latri mijms, SuAtfHws SftrUfidi*. ceyet 

ruAjt ti$jt4äi$iiiimJAitfiuJtrnuM 

tuSiiaATttJrmuMleaJtum bêmïnmnjfetwt: et utrkum etmjk, 

ttum eft, et hièUAiut m tuia ({UAproftzTtuAut/ioraJajuJu, 

Tav. 7. Par. gr. 834, p. 3 
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S , Τ ο γ Ε κ Ar ι ο ι Η π Ατ ρ ο χ , £ 
Η ̂ υω y Aü3J α.ο ί ¥ Τ p?€ J Ολο υ Ομ^Χν Jim.*? J^LÎ« 

ft òiforn ^ntouj[tßT^^f.<u/t^7»vii0eo}dnAo 
ι ι ^ > ι •> f y ·> * ι 

-man Ktc&ytit: Ην k^^-ntfouu^xueu ftjcopetecjuiSM. 

(wftf HFICJS ι fflajfjrfpitofaif Sterin 04»yai<<W«T. Avfff 

T*? adirti d )<M £ji4fr : Μ&Φ fèiNf» ^ ^ TTtP·» s 

ΐ*«·. Ισ«ο\)ξ«- σι/jraidW ftvao^ûTlut ' out ô-mfî^fyi -. 

ΧΛΐ̂ βί ΟΠ3%Τ«Ί(Τ cum Ç$i ,dij tt<r ακ/π «dr. «jfç ocxiÇ · 

/£#& < ^ ^ 

Tav. 8b. Vat. gr. 1080, f. Ir 
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X t 9t * Λ «f I 

i ΤΟΥ ΜΑΚΑΠΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΕΓΚΛΜΙΟΝ, 

Bis ($vμίΠχΛ BcLcn\iio/s ν ! 

* ~ *** - » l i ! x 'i τ ' .. i / 

ylii\Lst- tsnif Cot/λρμ«* 4Ê» JìfW«u5«f aüfjt^ef aJrW-

9 a* x σ ' ' * ~*r* *** ί 

θα» C A 0 A T # J Ί β Ι β r y7»»O J6?iô<rβ öuneu/τ»!β- 41^β(θ |β- ' 

Tav. 8c. Par. 5r. 1100, f. 82r 
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3 3 9 

ÌV <U-'(.» 

y 64*4 fi»«%«Α^τΑ^ iuf »et*. Δ i-

<«rtiu/ê<tf «ff,» ρ$6·λΑ Ü V***&* /titmt· 

τη Vieti, if ftcfàf atfö' · jtj oì *Ομ**«ι futi p-fc. 

îi^tM aJìf«»,lX»fftof, U'o Zt'ci «Vuoi T» <t#>-

Tav. 9a. Maf. gr. 1283, f. 339r (Giovanni Onorio) 
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* \ „ ι , _ ι » / , 
fOAmi JUJQAJUG7*AU <ra$l$$ »JM TIS- KjH ^Ήίακχ-
yLEätt τοιησ4 t/fctf μΛ^^ιΑ- éïa-hv Âv */*4>» ^v^pj 
/*5Γ V £*î W 6<uriAiiO</$ β é5 Îf? 0 # < π & τ Γ $ o u / * f̂j g ^ 

, * <r~ * » » < t / „ t « < » . * 
ot(G)|aLf û # OL/OIHU* Ck_<<J) <<J 0 4> Ç · ΟΤΙ σu«Äj/ι<J^ï}UΛ$^,--

,v , \ \ i9 « \ > \ 

T 0 i » f f l l T & Gnu»* * ' · « CTtf bOLffl 

^j(auC. J» J î ly QLV »jM ?5 M 

oLfutir 

E i-rtt, τβ mÂJf«/4A Qj? FÖ/JL^ »J^ at 

Κ an T^i iotr jcu Lb Θ Ε Ι Α 

Λ ΕΙ Τ Ο Υ Ρ ΓΙ Α -^ 

Tav. 9b. Par. gr. 834, p. 92 
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7«w ftV /#£»Aet «i/f «/s TiÂuCf mi β» 4**. Λ * ί όφι 

tatiPtp^iprft.fr «Ti?«·'. « i nßfnu/. m yt'yì^t^-furtL· 

<|Ιί Jt(jM»«f ύ? V " if f*? <πτ?ιΛι·Λ* j6>»*/t*r, ΗΗ^ΊΛΛΜΙ, 

à Gun fatui %AP%»O\- Siê ΨΜΟ&ΙΙ Aiyurfim i M 14 jfr<<j 

& ' ? » % * · %**^At>/i4> € « ^ t # i ^è?i,iO«3r«Mo>7*s öW? 

* A ^ i ^ > t 44>» M 4C/V/» ί,ηΟιίίΊ*^ auuLiin ÉlrfU Ι ί Ι ιΠ ΗΛ 

MhÄ^toibJM*' fMptir Skrâ f fo»fi«i tiptop · 

m 

i / 

Tav. 9c. Vai. gr. 1201, f. 7r 
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ΕΠΙΦΑΝΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΟΎ 
Κ.ΫΠΡΟΥ:ΤΙΕΡΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΝ, 

Οζ tActAüo^ Ύΐ(Α ike-dìLcupv jcvovì ψυοχαχΤ 

ΟΦΥΣΪΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ί 
ΠΕΡΊ ΤΟΥ Λ Έ Ο Ν Τ Ο Σ j 

Κ Ε φ * <**ΑΛ 

# ^ 4 ^ X 3 

pJfo/u*ô*ÀaA«<nt< ΐΓ%£>τΛ«βι (9$ T £<κηλ4ος 

τω ι θ « ^ , *» (9* τω* {***•*& 1*0 «̂Awb M M 

(9ί i ^ a ^ A t i t ^ ( Π Ι Λ ^ Atonic |y<(V^^ wTt/n«· 

πρ,ατΗ ΤΟΥ ΛΈΟΝΤΟΣ ΦΎΣΙΣ 

Tav. 10. Par. gr. 834, p. 1 





COSTAS Ν. CONSTANTINIDES 

SCRIPTORIA IN SIXTEENTH-CENTURY CYPRUS 

Introduction 
The transfer of power from the Lusignan dynasty to the Venetian Republic in 

1489 was a turning point in the history of Cyprus. For at a crucial period for Eastern 
Mediterranean with the increasing threat from the Ottoman empire, the declining 
Frankish kingdom, which lasted in the island for almost three centuries (1191-1489), 
was taken over by the powerful hand of Venice. Whether this would have turned to 
a promising new era for the island remained to be seen1. However, as a result of 
this political change Cyprus came closer to the Italian Renaissance and gradually the 
local élite was influenced by the important cultural events taking place in Italy. Young 

Cypriots started going to Padova to pursue advanced studies at a time when the 

study of classical literature was given first priority and being themselves bilingual in 

Greek and Italian they were proud of their Greek inheritance and their Cypriot 

origin2. 

1. On the transfer of power to Venice and the abdication of the Queen of Cyprus Caterina Cornaro 

see Archimandrite Kyprianos, Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου, Venice 1788 (ed. of Nicosia, 1902 
by N. Katalanos and P. Michaelides, pp. 388-94); J. Hackett, A History of the Orthodox Church of 
Cyprus, London 1901, pp. 168-70 (hereafter, Hackett, Church of Cyprus); Sir G. Hill, A History of 
Cyprus, vol. HI, part i, Cambridge 1948, pp. 737-53. See also Caterina Cornaro, Queen of Cyprus, ed. 
Sir D. Hunt and Iro Hunt, London 1989, pp. 137-46; C. P. Kyrris, History of Cyprus, 2nd ed., Nicosia 
19%, p. 243. See now Ιστορία της Κύπρου, vol. IV, part i, Μεσαιωνικον Βασίλειον, 'Ενετοκρατία, ed. 
by Th. Papadopoullos, Nicosia 1995, pp. 247-58, 455-58; Β. Arbel, «Venetian Cyprus and the Muslim 
Levant, 1473-1570», in Cyprus and the Crusades, ed. by N. Coureas and J. Riley-Smith, Nicosia 1995, 
p. 161. 

2. The cases of Jason Denores and Hieronymos Tragoudistes are well-known. On Denores see 
below p. 273, n. 48. On Hieronymos Tragoudistes see O. Strunk, «A Cypriote in Venice», in Natalicia 
Musicologica Knud Jeppessen oblata, Copenhagen 1962, pp. 101-13; see now Hieronymos Tragodistes. 
Über das Erfordernis von Schriftzeichen für die Musik der Griechen, ed. Β. Schartau (Monumenta Musicae 
Byzantinae, Corpus Scriptorum de re Musica, vol. HI), Vienna 1990, pp. 13-4, 23-31; see also C. N. 
Constantinides and R. Browning, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570 [Dumbarton 
Oaks Studies XXX and Cyprus Research Centre Texts and Studies XVIII], Washington-Nicosia 1993, pp. 
21-22, 127-32, 301-2, 321-23, 336-43 (hereafter, Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS); C. N. 
Constantinides, «Poetic Colophons in Medieval Cypriot Manuscripts», in The Siveer Land of Cyprus', 
(Papers Given at the Twenty-Fifth Jubilee Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March, 
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In Venice itself the end of the fifteenth century is marked by the flourishing of 
printing and the publishing activities of Aldus Manutius, who played a pioneer role 
in the edition of ancient Greek texts, raising the quality of printing in general3. Aldus, 
who died in 1515, was to be followed by others including scholars, printers or editors 
of Greek origin, such as the Cretans Marcus Musurus and Zacharias Kalliergis, who 
engaged themselves successfully in printing in the end of the fifteenth century4. 

1991), Nicosia 1993, pp. 343-45, 360-61 (hereafter, Constantinides, «Poetic Colophons»); idem, «Tò 

ελληνικό βιβλίο στη Μεσαιωνική Κύπρο», Σημείο 4 (Nicosia, 1996), pp. 67-8. That the name of Cyprus 
was considered quite high in Europe during the western rule of the island is apparent by the fact that 
inhabitants from the island living abroad normally referred to themselves as Cypriots. The scholar George 
of Cyprus, Patriarch of Constantinople (1283-89), is one example. A few more cases referring to Cypriot 
copyists may suffice. The monk Neophytos Kyprios copied a de luxe volume of the Four Gospels 
probably away from his native land in 1304/5 (British Library, Additional 22,506, cf. f. 219r). The monk 
Gregory Kypreos restored a handsome Old Testament in 1525/26 (Paris. Coislin 4, cf. f. 322v). The monk 
Sophronios Seiros from Cyprus copied in 1539 an Hôrologion and Psalter probably on Mt. Sinai (Sinai 

gr. 948, cf. f. 423v). The monk Joasaph Sarvos, the Cypriot, copied in the monastery of St Sabas in 

Palestine a Praxapostolos in 1556 (Jerusal. St Sabas 145, cf. f. 294v), and the following year he completed 

a Psalter (Jerusal. St Sabas 396, cf. f. 296r). Hieronymos Tragoudistes refers to himself as Ιερώνυμος 
Κύπρου (Vatic. Palai gr. 397, f. llOv), Ιερώνυμος Κύπριος Γραικός (Monacensis gr. 189, f. 167v), 
Ιερώνυμος Τραγωδιστής Κύπριος (Monacensis gr. 143, f. 237r and 177, f. 311r.). The anagnòstes Leontios 

from the περιώνυμος νήσος Κύπρος copied in the monastery of St Sabas in 1566 a volume containing 
the Lausiac History (Jerusal. St Sabas 369, f. 310v). See Constantinides-Browning, Dated Creek MSS., 
pp. 16-17, 134, 269, 296, 313, 334-35, 337, 339, 341, 354, with further bibliography. 

3. On Aldus Manutius see A. Baschet, Aldo Manuzio. Lettres et documents, 1495-1515, Venise 
1867; C. Castellani, La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore, Venezia 
1889 (repr. 1973); A. F. Didot, Aide Manuce et l'hellénisme à Venise, Paris 1875; D. Harlfinger & M. 

Sicherl, Griechischen Handschriften und Aldinen, Wolfenbüttel 1978; Ν. Barker, Aldus Manutius and the 
Development of Greek Script & Type in the Fifteenth Century, Sandy Hook, Ct., 1985; Aik. 
Koumarianou, Loukia Droulia and Evro Layton, Τα ελληνικό βιβλίο, 1476-1830, Athens 1986, pp. 69-
71; C. S. Sta'ikos, Χάρτα της ελληνικής τυπογραφίας, Athens 1989, pp. 302-5; M. I. Manoussacas e C. 
Stäikos, Le edizioni di Testi Greci da Aldo Manuzio e le prime tipografie Greche di Venezia, Catalogo, 

Athens 1993; M. Lowry, The World of Aldus Manutius : business and scholarship in Renaissance Venice, 

Oxford 1979; see now Evro Layton, The Sixteenth Century Greek Book in Italy. Printers and publishers 

for the Greek World, Venice 1994, pp. 381-87, with further bibliography. 

4. On Zacharias Kallierges see D. J. Geanakoplos, Greek Scholars in Venice, Studies in the 

Dissemination of Greek Learning from Byzantium to Western Europe, Cambridge, Mass. 1962, pp. 201-

22; M. I. Manoussakas e C. Staikos, L'attività editoriale dei Greci durante il Rinanscimento Italiano (1469-

1523), Catalogo, Athens 1986, pp. 127-29; Κ. S. Staikos, Χάρτα, I, pp. 375-430; Layton, The Sixteenth 
Century Greek Book in Italy, pp. 318-33. On the role of the philologist Marcus Musurus in the editions 
of Aldus see Geanakoplos, Greek Scholars in Venice, pp. 111-66; Staikos, Χάρτα, pp. 299-331; idem, 
Βιβλιοθήκη. Άπα την 'Αρχαιότητα εως την 'Αναγέννηση καί σημαντικές Ουμανιστικές καί Μοναστη
ριακές Βιβλιοθήκες, Athens 1996, pp. 234-35; Ν. G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in 
the Italian Renaissance, London 1992, pp. 148-56 (hereafter, Wilson, From Byzantium to Italy). 
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These great activities encouraged the intellectual circles of Italy to look for important 

Greek texts still surviving in the manuscript collections of the Orthodox East5. This 

activity already in progress for more than two generations resulted in the creation 

of private libraries such as the famous one built up by Cardinal Bessarion which he 

presented to the Venetian Senate in 14686. However, apart from the classical texts 

whose search seems to have brought the most valuable manuscripts in the West, 

slowly but steadily started the process of printing of important works of the Church 

fathers as well as of liturgical texts for the needs of the churches and monasteries of 

the Orthodox East7. The successive re-editions of these books demonstrate clearly 

that it was more profitable for the printers to publish gospel lectionaries, psalters, 

hörologia, triödia etc. than reproduce rare classical authors which met with little 

circulation8. One of the places that such texts, which could serve as mastercopies, 

were still abundant was the island of Cyprus. 

Cyprus has benefited by historical circumstances and became at different 

periods a place of refuge for monks from Palestine, Asia Minor and Constantinople. 

These refugees brought in the island their own books and their craft of copying 

manuscripts9. Important and influential in this sector seems to have proved an influx 

of refugees from Constantinople after the fall of the city to the Ottoman Turks in 

1453. The contemporary Cypriot historian Leontios Machairas reports at the end of 

his narrative «on the sweet land of Cyprus» that after the fall of the capital many 

5. On the searches for manuscripts in the monastic libraries of the Byzantine world see Wilson, 

From Byzantium to Italy, pp. 9, 23-6, 36-9, 62-7, 98; see also Koumarianou, Droulia and Layton, Tò 

ελληνικό βιβλίο, pp. 25-6. 
6. H. Omont, «Inventaire des manuscrits grecs et latins donnés à Saint-Marc de Venise (1468)», 

Revue des Bibliothèques 4 (1894), pp. 129-87; L. Labowsky, Bessarion's Library and the Biblioteca 

Marciana: Six Early Inventories, Rome 1979; D. M. Nicol, Byzantium and Venice. A Study in Diplomatic 

and Cultural Relations, Cambridge Univ. Press 1988, p. 419; Wilson, From Byzantium to Italy, pp. 127-

48. 

7. The first printed liturgical book was the Psalter which appeared in Milan in 1481 by the printers 

Accorsi and Crastoni. It was reproduced in Venice in 1486 and published anew by Aldus ca 1494; see E. 

Legrand, Bibliographie hellénique des XVe et XVIe siècles, III, Paris 1903, no. 27, p. 50; Sta'ikos, Χάρτα, 
op.cit, p. 148; see also Ν. Β. Tomadakes, «Ή έν 'Ιταλία εκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων 
(κυρίως λειτουργικών) γενομένη επιμελείς 'Ελλήνων 'Ορθοδόξων κληρικών κατά τους ιε'-iÇ' αιώνας», 
Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 37 (1969-70), pp. 3-33; Layton, The Sixteenth century Creek 
Book in Italy, pp. 131-178, with further references. A number of the liturgical books, primarily the Psalter, 
were used as schoolbooks throughout the Greek speaking world. 

8. For the successive editions of the liturgical books in the sixteenth century see Layton, The 
Sixteenth Century Creek Book in Italy, pp. 131-54; Koumarianou, Droulia and Layton, To ελληνικό 
βιβλίο, op.cit, pp. 75-95. 

9. See Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., pp. 11-13. 
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refugees, both lay and ecclesiastics, came to the still prosperous island of Cyprus and 

that the Queen of Cyprus, Helena Palaiologina, a niece of the last Byzantine 

emperor, Constantine Palaiologos, took extra care of these people, refounded in 

Nicosia the monastery of St George of Mangana and granted landed property to her 

foundation, thus safeguarding its future prosperity10. These refugees from 

Constantinople both strengthened the shaken Orthodoxy in Cyprus and with their 

scribal activities brought a revival in the copying of Greek manuscripts, mostly of 

theological content, which even led to the creation of scriptoria in a number of 

monasteries on the island. 

In another occasion a hundred and fifty years earlier, during the first half of the 

fourteenth century, a small élite in Cyprus gathered around the Lusignan court, was 

influenced by Constantinopolitan scholars and created a cultural milieu which 

resulted in the copying of numerous manuscripts —many with classical texts— and 

even in a peculiar notarial script studied by Mgr. Paul Canart who called it «chypriote 

bouclée»11. 

This phenomenon will be repeated in the sixteenth century with the influence 

of the refugee scribes from the capital and the extensive scribal activity will serve 

primarily the increased needs for books by the flowering monastic centres of Cyprus. 

We will refer briefly below to the scriptoria operating in Cyprus during the 

sixteenth century and until the conquest of the island by the Ottoman Turks, 

mention an incident of collaboration of an Italian humanist with an Orthodox scribe 

for the copying of a theological text, touch on the script of known copyists and 

follow the fate of a few scribes after the fatal events of 1570. 

The scriptorium of the monastery of Andreiön 

We know of a scriptorium operating in the monastery of Andreiön or Andriou 

or Andrön in Nicosia, which was dominated during the second quarter of the 

10. See Leontios Machairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled Chronicle, ed. 

R. M. Dawkins, I, Oxford 1932, § 711, p. 682. See also C. N. Constantinides, «Πρόσφυγες ònò χήν 
Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο μετά την άλωση του 1453», in Ή άλωση της Πόλης, ed. by Ε. Chrysos, 
Athens (Ακρίτας) 1994, pp. 135-41, 361-66. 

11. P. Canart, «Un style d'écriture livresque dans les manuscrits chypriotes du XlVe siècle: La 

chypriote bouclée», in La paléographie grecque et byzantine [Colloques Internationaux du Centre National 

de la Recherche Scientifique 559], Paris 1977, pp. 303-21; Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS., pp. 

12-13; see now C. N. Constantinides, «The Copying and Circulation of Secular Greek Texts in Frankish 

Cyprus», ΈπετηρΊς Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου (=ΕΚΕΕΚ) 21 (1995), pp. 15-32. 
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sixteenth century by a famous scribe, the monk Ambrosios, who was later to 

become abbot of his monastery12. Nine of the manuscripts copied by this important 

scribe have survived. Worth noticing is the fact that Ambrosios writes in a script 

imitating the famous «Hodegon style», which flourished in Constantinople during the 

fourteenth century13. The earliest of his preserved manuscripts is a mënaion for 

January copied in 1530 (i.e. Athens, Metochion of Panagios Taphos in 

Constantinople 19) (plate l)14; of the same period is an hörologion by Thekaras, now 

on Mount Sinai (gr. 950)15. There follow manuscripts containing theological texts, 

such as St Clement of Rome, Constitutiones apostolicae and interrogationes et 

12. On the activities of Ambrosios and the scriptorium of the monastery ton Andreiön in Nicosia 

see L. Polites, «Eine Schreiberschule im Kloster 'τών 'Οδηγών'», Byzantinische Zeitschrift 51 (1958), pp. 
279-80 (hereafter, Polites, «Eine Schreiberschule»); O. Graziou, Die dekorierten Handschiften des 
Schreibers Matthaios von Myra (1596-1624), Athens 1982, p. 101, n. 223, with further bibliography; C. 
Ν. Constantinides, «Ό βιβλιογράφος Φιλόθεος, ηγούμενος της μονής τοϋ Ίέρακος της Κύπρου (16ος 
αϊ.)», Δωδώνη 14 (1985), pp. 78-81 (hereafter, Constantinides, «Ό βιβλιογράφος Φιλόθεος»); 
Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., pp. 15-16, 334-35, and MSS nos. 74-76, 79-80, 82, 90-91, 
94. 

13. See Polites, «Eine Schreiberschule», pp. 17-36, 261-87, figures 10-32. The manuscripts of 
Ambrosios identified so far are the following: 

i. Athens, Metochion of Panagios Taphos in Constantinople 19 (A.D. 1530) 
ii. Sinai gr. 950* (ca A.D. 1530) 
iii. Paris, gr. 931 (ca. A.D. 1530-52) 
iv. Jerusalem, Staurou 9* (A.D. 1535) 
v. Athos, Dionysiou 795 (ca A.D. 1535-52) 
vi. Cosinitza 298 (now Sofia Ivan Dujcev Centre 17)*, (A.D. 1537) 
vii. Paris. Suppl. gr. 1105 (ca A.D. 1550) 
viii. Paphos, Metropolis 11 (ca A.D. 1550) and 
ix. Paris, gr. 872 (A.D. 1552). 
We have examined in situ six of his manuscripts and the other three in microfilm (marked by an 

asterisk above); one can follow the development of the script of Ambrosios over a period of nearly 
twenty-five years (1530-1552). 

14. On this MS see A. Papadopoulos-Kerameus, Ίεροσολυμιπκή Βιβλιοθήκη, vol. IV, St 
Petersburg 1899, p. 34; J. Darrouzès, «Autres manuscrits originaires de Chypre», Revue des Études 

Byzantines 15 (1957), p. 149, no. 74 (hereafter, Darrouzès, «Autres manuscrits»); F. Halkin, Catalogue 

des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque Nationale d'Athènes [Subsidia Hagiographica 66], 

Brussels 1983, p. 165; P. Canart, «Les écritures livresques chypriotes du Xle au XVIe siècles», EKEEK 17 

(1987-88), p. 45, n. 73; see now a detailed description of the MS in Constantinides-Browning, Dated Cr. 

MSS, no. 74, pp. 271-74 (pis. I l l , 201a). 

15. Ibid, no. 75, pp. 274-76 (pis. 112, 201b), with further bibliography. 
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responsiones theologicae (i.e. Paris, gr. 931)16 or John Klimax, Scala paradisi (i.e. 
Paris, gr. 872 of 1552)17, three Gospel Lectionaries (i.e. Jerusalem, Staurou 9, A.D. 
1535, Paris. Suppl. gr. 1105, and Paphos, Metropolis ll)18, two manuscripts 
containing liturgies (i.e. Dionysiou 795 and Kosinitsa 298 [now Ivan Dujcev Centre 
17] of A.D. 1537)19. On the whole Ambrosios copied only theological books and he 
may have learned his craft as scribe in the famous monastery of Mangana where it 
seems that the «Hodegon style» was imported from the capital20. Especially in his 
colophons Ambrosios feels free to demonstrate elegantly his capabilities or even to 

16. On Paris, gr. 931 see H. Omont, Inventate sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque 

Nationale, vol. 1, Paris 1886, p. 179; idem, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, (2 vols, with continuous pagination), Paris 1902, II, p. 983, no. 29; J. Darrouzès, «Les 

manuscrits originaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris», Revue des Études Byzantines 8 

(1950), p. 182 (hereafter, Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre»); see now Constantinides-

Browning, Dated Gr. MSS., no. 76, pp. 276-78 (pis. 113-15), with further bibliography. 

17. On Paris, gr. 872 see Omont, Inventaire sommaire, I, p. 163; idem, «Les manuscrits grecs datés 

des XVe et XVIe siècles de la Bibliothèque Nationale et des autres bibliothèques de France», Revue des 

Bibliothèques 2 (1892), pp. 58-59; Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre», p. 163; Polîtes, «Eine 

Schreiberschule», p. 280 and fig. 26; see now Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., pp. 323-25 (pis. 

136, 216-18), with further bibliography. 

18. Ibid, nos. 79, 90-91, pp. 283-85, 315-17 (pis. 119, 132-33, 204-6, 215b), with further 

bibliography; Constantinides, «Ό βιβλιογράφος Φιλόθεος», p. 78, η. 3; Maria Polite-Sakellariade, 
«Λειτουργικά χειρόγραφα της 'Σχολής Μποζέου' στην Κύπρο», ΕΚΕΕΚ 17 (1987-88), ρ. 83 and pi. l on 
p. 99 (=f. 5v); A. Papageorgiou, 'Ιερά Μητρόπολις Πάφου: Ιστορία καί Τέχνη, Nicosia 1996, ρ. 224, fig. 
167 (=f. Ir). 

19. On Dionysiou 795 see E. Dionysiates, «Συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων 
'Ιεράς μονής Διονυσίου 'Αγίου Όρους», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 27 (1957), ρ. 266; 
Ε. Kourilas-Lauriotes, «Κατάλογος 'Αγιορείτικων χειρογράφων», Θεολογία 14 (1936), ρ. 127 with the 
numbers 405 [720]); L. Polîtes and M. I. Manousakas, Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων 'Αγίου 
"Ορους, Thessalonike 1973, p. 268; see now Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., no. 80, pp. 285-
87 (pis. 120, 207a); on Kosinitza 298 (now Centre Ivan Dujcev 17) see A. Papadopoulos-Kerameus, 
«Έκθεσις Παλαιογραφικών καί Φιλολογικών Ερευνών έν Θράκη καί Μακεδονία, γενομένων κατά το 
έτος 1885 δια την Μαυρογορδάτειον Βιβλιοθήκην», in Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολο
γικός Σύλλογος ('Αρχαιολογική 'Επιτροπή, Παράρτημα του ΙΖ' τόμου), Constantinople 1886, ρ. 31; Μ. 
Vogel and V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig 1909, 
p. 15; Darrouzès, «Autres manuscrits», no. 39, pp. 143, 168; A. Dzurova et al., «Checklist» de la collection 

de manuscrits grecs conservés au Centre de recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujcev» auprès de 

l'Université «St. Clément d'Ochrid» de Sofia, Thessalonike 1994, pp. 23, 49, 84, 89, 92, 109, 118; see 

now Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., no. 82, pp. 293-95 (pi. 122). 

20. Ibid., pp. 33, 244-45 and η. 5; see also Constantinides, «Πρόσφυγες από την Κωνσταντινού
πολη», pp. 138-40 and notes 14-17 on pp. 363-64. 
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try to show —unfortunately with little success— his abilities as a poet (plate 2)21. After 

all, the colophons of the expensive volumes served as an advertisement of the scribe 

in the circle of the sponsors. Indeed his fame seems to have spread beyond the island 

of Cyprus and he copied an eilëtarion or scroll containing the liturgy of St John 

Chrysostom for the monastery of Dionysiou on Mt. Athos, a job traditionally 

reserved for the best scribes at every period22; or even he copied an important 

Gospel Lectionary for the Cypriot nun Xene which she dedicated to the Holy 

Sepulchre in Jerusalem23. Ambrosios is using a thick western paper which in a few 

instances has been damaged by the acid used in the ink24. 

Ambrosios seems to have been followed by others who tried to imitate if not 

his style at least his poetical efforts in his colophons. For a certain scribe Neophytos 

working in the monastery of St Michael outside Nicosia copied almost verbatim 

many of his verses in one of his poems written at the end of a theological volume 

completed in 1547 (Jerusalem Taphou 281)25. A few years later the scribe George 

Nikephoros will copy out many of these peculiar verses in an Euchologion he copied 

in the area of the bishopric of Leukara in 1563 (the present Karditsa, monastery of 

Korone 8)26. 

One of the famous scribes who seems to have been indirectly influenced by the 

imitation of the «Hodegon style» in use in the scriptorium of the monastery of 

Andreiôn is Loukas the Cypriot, who later occupied the metropolitan sees of Buzäu 

and Wallachia (1583-1629) and distinguished himself as the most famous scribe in 

the Orthodox world of the early sixteenth century. Though little is known of Loukas' 

earlier years, it seems that he had left his native land as a young man after the island 

21. For an edition of his poetic colophons see Constantinides, «Poetic Colophons», pp. 334-37, 

355-56 (pis. 8-9). Plates from his colophons are reproduced in Constantinides-Browning, Dated Gr. 

MSS., pis. 201a-b, 204-206, 207a, 216-18. 

22. Ibid, pp. 285-87, esp. 286 and notes 3-4; see also above n. 19. 

23. Ibid, pp. 283-85 (pis. 119, 204-206), esp. p. 284. The MS ended up in the collection of the 

monastery of Stauros (no. 9) and was described by A. Papadopoulos-Kerameus, Ίεροσολυμιηκή 
Βιβλιοθήκη, vol. Ill, St Petersburg 1897, pp. 31-2. 

24. This is for example the case with Paris, gr. 872. Cf. Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., 
p. 324. 

25. For this MS see A. Papadopoulos-Kerameus, Ίεροσολυμπική Βιβλιοθήκη, vol. I, St Petersburg 
1891, pp. 354-56; see now a detailed description in Constantinides-Brov ning, Dated Gr. MSS., no. 86, 
pp. 303-8 (pis. 127-28, 209b, 210-13). For an edition of the poem see Constantinides, «Poetic 
Colophons», pp. 338-41, 356-58 (pi. 10). 

26. For a long description and further bibliography on this MS see now Constantinides-Browning, 
Dated Greek MSS., no. 103, pp. 342-50 (pis. 147, 225-28). For an edition of the colophon of this 
Euchologion see Constantinides, «Poetic Colophons», pp. 342-43, 358-59 (pi. 11). 
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was captured by the Ottomans and it is «quite probable that he had learned the craft 
of copying there27. 

The scriptorium of the monastery of Arakos 

Another place that a scriptorium seems to have operated in the middle of the 

sixteenth century is the monastery of Theotokos tou Arakos or Hierakos near the 

village of Lagoudera on the Troodos mountain and a few manuscripts which were 

either copied or donated there during the sixteenth century have survived28. 

Furthermore, we know of an important scribe who worked there, the abbot 

Philotheos. He is the copyist of a celebrated volume containing the works of St 

Neilos of Ankara, the present Vatic. Ottobon. gr. 25, completed in 1564/65 (plate 

3)29. On folio 298r-v there is a long dedicatory poem of thirty-seven 

27. On this famous calligraphier see G. Cronç, «Le chypriote Lucas évêque et métropolite en 

Wallachie (1583-1629)», in Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολονικοϋ Συνεδρίου, III, Nicosia 1973, 
pp. 45-7; L. Polîtes, «Persistances byzantines dans l'écriture du XVIIe siècle», in La paléographie grecque 

et byzantine, Paris 1977, pp. 371-83; idem, «Un centre de calligraphie dans les principautés danubiennes 

au XVIIe siècle. Lucas Buzäu et son cercle», in Dixième Congrès international des Bibliophiles, Athens 

1977, pp. 1-11; Olga Graziou, «Ή διακόσμηση στα χειρόγραφα too Λουκά Ούγκροβλαχίας του 
Κυπρίου», ΕΚΕΕΚ 17 (1987-88), pp. 57-80; Maria Polite-Sakellariade, «Λειτουργικά χειρόγραφα της 
'Σχολής Μποζέου' στην Κύπρο», ibid, pp. 81-111; Constantinides, «Ό βιβλιογράφος Φιλόθεος», pp. 79-
80 (pi. vi). See now M.-D. Zoumbouli, Luc de Buzäu et les centres de copie de manuscrits grecs en 

Moldovalachie (XVIe-XVIle siècles), Athens 1995, esp. pp. 65-88. 

28. On the monastery of Theotokos tou Arakos see A. Stylianou, «Ai τοιχογραφίαι του ναού της 
Παναγίας του Άράκου, Λαγουδέρα, Κύπρος», Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολονικού 
Συνεδρίου [Θεσσαλονίκη, 12-19 'Απριλίου 1953), Athens 1955, pp. 459-67 (pis. 142-57); see now A. 
and J. Stylianou, The painted Churches of Cyprus, London 1985, pp. 157-185; see also D. C. Winfield, 
«The Church of the Panagia tou Arakos, Lagoudera: First Preliminary Report, 1968 (with an Appendix 
by C. Mango)», Dumbarton Oaks Papers 23-24 (1969-70), pp. 377-80 (with 9 plates). See now A. 
Nicolaidès, «L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra Chypre: Étude iconographique des fresques de 

1192», Dumbarton Oaks Papers 50 (1996), pp. 1-137 (with 5 pis. and 109 figs.). On the name Hierax and 

the MSS copied or originating from the monastery of Arakos and now mostly in the Bibliothèque 

Nationale in Paris (i.e. Parisini gr. 88, 236, 1313, 1611 and 1615) see Dominique Grosdidier de Matons 

and Ph. Hoffmann, «Reliures chypriotes à la Bibliothèque Nationale de Paris», EKEEK 17 (1987-88), pp. 

230-36 and plates XI-XVI on pp. 255-59; see also Constantinides, «Ό βιβλιογράφος Φιλόθεος», 75-83 
(pis. I-III). See now Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS., no. 96, pp. 327-31 (pis. 138-40, 220a) 
for a detailed description of Paris, gr. 1611 (A.D. 1553) and no. 112*, pp. 372-75 (pis. 157-59) for a 
description of Paris, gr. 1615 (ca A.D. 1553), with further bibliography on these MSS. 

29. On Vatic. Ottobon. gr. 25 see E. Feron and F. Battaglini, Codices Manuscripti Graeci 
Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae, Rome 1893, pp. 23-4; P. Franchi de' Cavalieri and L. Lietzmann, 
Specimina Codicum Vaticanorum, Berlin-Leipzig 1929, p. XVIII and pi. 50 (=ff. 297v-298r). And for a 
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decapentasyllabic verses composed by the scribe which provide us details concerning 
the copying of this volume30. The manuscript was sponsored by Philippo Mocenigo, 
the last Latin archbishop of Nicosia (1560-1571), whose name appears in the 
akrostichis of the poem. The humanist archbishop had seen a de luxe copy 
containing the works of St Neilos in the monastery τών Ανδρείων in Nicosia and 
decided to acquire a personal copy, which he intended to take to the West, perhaps 
to his native city Venice, for publication31. He therefore searched for the best scribe 
available in the island and found him in the person of the Orthodox monk 
Philotheos, at the time abbot of the monastery of Theotokos tou Arakos. 

Philotheos proved a competent scribe and under the guidance of Mocenico 
prepared an exact and luxurious copy of the volume, if we are to judge from the 
Vatican manuscript. The Latin archbishop seems to have taken his copy to the West 
where he happened to be during the siege and capture of Nicosia and Cyprus by the 
Turks in 1570/7132. Though he lived until 1586 and in 1581 he published in Venice 
an important personal volume, where he entitles proudly himself as archiepiscopus 
Nicosiensis, he never seems to have taken the works of St Neilos to the press33. 
Nevertheless, we can observe in the case of this Vatican manuscript the close 

recent detailed description of this MS see Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., no. 104, pp. 350-
54 (pis. 148, 229-30). 

30. For an edition and discussion of the colophon see Constantinides, «Ό βιβλιογράφος 
Φιλόθεος», pp. 75-82 (text pp. 81-2), pi. Ill (=f. 298r); idem, «Poetic Colophons», pp. 342-43, 359-60 
(pl. 12). 

31. See esp. line 13: «ίνα μετακομίσομαι ταύτην εν χαλκοτύποις». The akrostichis of the poem 
reads as follows: Φίλιππος Μοικινίκος 'Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Philippo Mocenico was elevated to the 
Latin Archbishopric of Cyprus in 1560. He took part in the Council of Trento in 1563 and spent all his 
fortune for the defence of Nicosia (1567-70). He died in Italy in June 1586 and was buried in a suburb 
of Padova. On Mocenico see M. L. de Mas Latrie, «Histoire des archevêques Latins de l'île de Chypre», 

Archives de l'Orient Latin 2 (1882), pp. 325-28; idem, Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le 

règne de princes de Lusignan, Paris 1873, p. 356. Hackett, Church of Cyprus, pp. 174-75, 563-64, with 

further bibliography; Sir G. Hill, A History of Cyprus, III, Cambridge Univ. Press, 1948, pp. 846 n. 1, 

899, 1097, 1101 ff. 

32. On the circumstances of the copying and a long description of the volume see Constantinides-

Browning, Dated Gr. MSS., pp. 16, 350-54 (pis. 148, 229-30); see also Constantinides, «Ό βιβλιογρά-
φος Φιλόθεος», pp. 76-8 and η. 1 on p. 76. 

33. Philippo Mocenico addressed his book to Pope Gregory XIII. The handsome volume of moral 
content bears the title: Philippi Mocenici Archiepiscopi Nicosiensis regni Cypri, Universales Institutiones 
ad hominum perfectionem; quatenus industria parari potest, Venice 1581, apud Aldum. The Cypriot 
scholar Jason Denores dedicated one of his books to Philippo Mocenico in 1571; cf. E. Legrand, 
Bibliographie hellénique des XVe et XVIe siècles, vol. IV, Paris 1906, no. 681, p. 171. For the publications 

of the works of St Neilos both in Latin and Greek see Constantinides, «Ό βιβλιογράφος Φιλόθεος», pp. 
77-8, η. 4; see also PG vol. 79. 
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collaboration of an Italian humanist with an Orthodox scribe for the preparation of 
a volume for publication. 

The scribal activities in the monastery of Kykkos 

Apart from scribes and scriptoria, we know of a bibliophile abbot and even of 

a bindery operating in the monastery of Kykkos in the middle of the sixteenth 

century. For it was there that five of the surviving sixteenth-century Cypriot 

bindings have recently been attributed, the present Kykkos MS no. 1, and the 

Parisini graeci 633, 723, 1073 and 121534. Especially during the period of office of 

the abbot Symeon, who was formerly abbot of the monastery of St George of 

Mangana in Nicosia, the library was looked after and old volumes were restored and 

the text of missing folios replaced35. It is a great pity that during his abbotship the 

monastery was burnt down for the second time in 1542 (the first was in 1365) and 

the library was destroyed36. It is quite probable that in the programme of restoration 

of the monastery Symeon undertook to build anew the library and bring there 

books, organised a scriptorium and a bindery and restored old books badly 

preserved in the metochia of the monastery. Two of these metochia were earlier 

flourishing monasteries with good libraries, i.e. the monastery of the Priests or 

34. See Dominique Grosdidier de Matons and Philippe Hoffmann, «Reliures chypriotes à la 

Bibliothèque Nationale de Paris», EKEEK 17 (1987-88), pp. 211-23, 237-38, 240-45 (pis. I-V on pp. 248-

52). See also C. P. Kyrris, «'Αναλυτικός Κατάλογος τών κωδίκων της Ιεράς μονής Κύκκου», ΕΚΕΕΚ 7 
(1973-75), pp. 307-12; C. N. Constantinides, First International Symposium on Medieval Cypriot 
Palaeography, Catalogue of Manuscript Exhibitions, Nicosia 1984, no. 1, p. 29 and pi. on p. 33. 

35. On Symeon, abbot of Kykkos see Hackett, Church of Cyprus, pp. 337, 345; Chr. Pantelides, 
«Συμπλήρωσις τοϋ καταλόγου τών ηγουμένων της μονής Κύκκου», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 1 (1927), ρ. 247; Polite-Sakellariade, Λειτουργικά χειρόγραφα, pp. 84-5; Α. Jakovljevic, «Ή 
προσωπογραφία της ιεράς μονής Κύκκου από τα πρώτα χρόνια της Ιδρύσεως της», Επετηρίδα Κέντρου 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 1 (1990), no. 83, pp. 122-23; G. Grivaux, «Le monastère de Kykkos et 

ses revenus en 1553», 'Επετηρίδα Κέντρου Μελετών 'Ιεράς Μονής Κύκκου 1 (1990), ρ. 76 and η. 9; 
Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS., pp. 31, 245 η. 5, 183 η. 5, 401. Symeon owned the following 
MSS: Kykkos, New MSS, no. 1, Jerusal. Taphou 112, Paris, Coislin 19, and the Parisini gr. 158, 624, 803, 
1131. Cf. Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre», pp. 169, 178, 181, 184, 196; idem, «Autres 

manuscrits», pp. 142-43. 

36. See Ephraim the Athenean, Ή Περιγραφή της σεβάσμιας και βασιλικής μονής τοϋ Κύκκου, 
ήτοι Διήγησις περί της εν Κύπρω αποκομίσεως τής θαυματουργού 'Αγίας Εικόνος τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου τής λεγομένης Κυκκιοτίσσης, Venice 1751, pp. 37-38; Hackett, Church of Cyprus, pp. 335-
37. 
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Ιερέων in the district of Paphos37 and the monastery of Theotokos Αγρίας, close 
to the monastery of Kykkos, near the present village of Milikouri. Symeon collected 
from the latter monastery many books and wrote an ownership entry in the first 
folios38. It is interesting to observe that Symeon did not replace the destroyed books 
in the library of Kykkos with printed liturgical books but with manuscripts written in 
the traditional way by professional scribes. Some of these manuscripts were 
preserved in situ until the seventeenth century when well-organised missions by 
court officials, like Séguier and Colbert, as well as the royal library of France acquired 

them for next to nothing and shipped them to France, where they are still preserved 

and eventually ended up in the Bibliothèque Nationale in Paris39. Unfortunately, 

most of the books that entered the collection of Colbert were rebound with a 

luxurious purple leather bearing in the front and back covers the coat of arms of the 

famous minister of Louis the XIV. Thus only a few that escaped the luxurious 

appearance of the books on the shelves of Colbert's library or perhaps a few from 

those sent to him from Cyprus by the French consul Sauvan and entered his 

collection shortly after his death in September 1683 retained their old bindings40. 

The Greek script in sixteenth-century Cyprus 

Concerning the script of sixteenth-century Greek manuscripts copied in Cyprus 

—with the exception of Ambrosios and the imitation of the «Hodegon style» he and 

37. On the monastery των 'Ιερέων in the area of Paphos see Hackett, Church of Cyprus, p. 363; 
L. Philippou, «Ή μονή των Ιερέων η 'Αγία μονή», Κυπριακά Χρονικά 4 (Larnaca, 1926), pp. 310 ff.; C. 
Chatzepsaltes, «Περί της εν Πάφω μονής των 'Ιερέων καί των κατά παράδοσιν ιδρυτών αύτης 'Αγίων 
Ευτυχίου καί Νικολάου», Κυπριακοί Σπουδαί 16 (1952), pp. 1-8 with further bibliography. On the MSS 
of this monastery see Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre», pp. 168, 179, 189, 190; idem, «Un 

obituaire chypriote: Le Parisinus graecus 1588», Κυπριακοί Σπουδαί 15 (1951), pp. 25-62; idem, «Autres 
manuscrits originaires de Chypre», pp. 152-53; Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS, nos. 6, 7, 107*, 
pp. 71-81, 361-63 (pis. 10-11, 152, 175, 232b, 233a). 

38. On the MSS originating from the monastery of Theotokos Agria see Darrouzès, «Manuscrits 

originaires de Chypre», 194 (index). They are the present Parisini gr. 158, 668, 748, 756, 803, 1131 and 

1479. See also Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., pp. 4 and n. 12, 182 and n. 5. 

39. See H. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 

1902, I, pp. 14-23, 74-78, 235-37, II, pp. 879-80, 967-69, 983; L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de 

la Bibliothèque Imperiale, I, Paris 1868, pp. 446-48; Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre», p. 

163; Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS., pp. 23-27, with further bibliography. 

40. See Dominique Grosdidier de Matons and Ph. Hoffmann, «Reliures chypriotes à la Bibliothèque 

Nationale de Paris», EKEEK 17 (1987-88), pp. 209-10. On the shipments of MSS from Cyprus that 

reached the collection of Colbert in 1685 and 1686 respectively see Omont, Missions archéologiques, 

op.cit, pp. 237-38. 
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his imitators followed- one could point out that a number of these books were 
copied by moderate scribes in a provincial style and their script differs from each 
other41. A number of scribes raised above the moderate level and showed qualities 
of professionalism and good taste. A few examples may suffice. The priest Paul 
copied in 1509 in the village of Arsos an elegantly executed mënaion for September 

now in Paris (i.e. gr. 254) (plate 4)42. One can also mention the anonymous scribe 

of Paris. Suppl. gr. 465 of 1512, containing the translation into the Cypriot 

vernacular of the Assizes of Jerusalem (plate 5)43; the anagnôstës Stephanos who 

copied a handsome Gospel Lectionary in Famagusta in 1533 (the present Paris, gr. 

317) (plate β)44; Peter Blabestes who completed a volume containing lives of saints 
and other theological texts in 1553 (the present Paris, gr. 1611) (plate 7)45; or even 
the monk Ioasaph Sarbos from Cyprus, who copied in Jerusalem two volumes in 
1556/57, a Praxapostolos and a Psalter, in a script similar to that of Ambrosios 
Andreiön (i.e. Jerusal. St Saba 145 and 396) (plate 8)40. 

The loss of Cyprus and the fled of scribes 

The conquest of Cyprus by the Ottoman empire in 1570/71 brought an end to 

the extensive scribal activities on the island. A great number of people of the upper 

41. Among the moderate scribes who worked in Cyprus during the sixteenth century one can 

include the monk loakeim, who copied in 1519 a Triôdion for the Church of the Theotokos in the village 

of Trimikline, now in the Metropolis of Kition, no. 50; the priest Michael, who copied a Gospel Lectionary 

in 1531, now in the Church of St Mamas in the homonymous village in Cyprus; the priest Michael 

Maurikes, who copied a Gospel Lectionary in 1550, now in Paris {gr. 381); the monk Pachomios, who 

copied a Gospel Lectionary in 1552, now in the Vatican collection (gr. 2311); or even Leontios εκ κώμης 
Μαρανθέων, who copied in 1569 another Gospel Lectionary, now in Nicosia, Archbishopric Collection 
no. 11. On these scribes see Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS., nos. 70, 77, 88, 95, 106, pp. 264-
66, 278-80, 311-13, 325-27, 356-58 (pis. 106, 116-17, 130, 137, 151, 199a, 202, 214c, 219, 232a). 

42. Ibid, no. 67, pp. 255-58 (pis. 102, 198a), with further bibliography; E. Gamillscheg, D. 
Harlfinger and H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, II, Β, Vienna 1989, no. 461, 
p. 72 (hereafter, Repertorium, II). 

43. Constantinides-Browning, Dated Cr. MSS., no. 69, pp. 261-64 (pis. 105, 198c), with further 
bibliography. 

44. Ibid, no. 78, pp. 278-83 (pis. 117, 203); Repertorium, II, Β no. 504, pp. 189-90. 
45. Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., no. 96, pp. 327-31 (pis. 138-40, 220a); 

Repertorium, II, Β no. 471, p. 176; P. Canart, «Les écritures livresques chypriotes du Xle au XVIe siècle», 

EKEEK 17 (1987-88), pp. 45 n. 73, 48 n. 80, fig. 3 on p. 53. 

46. Constantinides-Browning, Dated Gr. MSS., nos. 98, 99, pp. 323-36 (pis. 142-43, 221-22); 

Vogel - Gardthausen, Die griechischen Schreiber, p. 216; see also Constantinides, «Poetic Colophons», 

pp. 333-34, 354-55 (pi. 7 on p. 373). 
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classes left the island, including sponsors of books and even many scribes. We have 

mentioned already Loukas Buzäu who fled to Wallachia and pursued there a career 

as a clergyman but also as a scribe. 

There were those however, who fled to the West even before 1570. The case 

of Hieronymos Tragoudistes is well-known47. Even before him Jason Denores went 

to Italy for his studies, returned to Cyprus and married Caterina from the family of 

Synklitikos to fly again to Venice after 1571 and become a professor of rhetoric in 

the University of Padova in 1578. Most of his works written in Greek and Latin are 

still unpublished in an autograph volume preserved in the library of Parma (Palat. 

260) ̂  More famous proved John Sanctamauras from Nicosia, who pursued a 

successful career as a scribe in Italy and became scriptor of the Vatican Library and 

indeed a prolific copyist49. His numerous manuscripts are scattered in many col

lections; only in Paris the authors of the second volume of the Repertorium mention 

47. On Hieronymos Tragoudistes see above p. 261, n. 2; see also Repertorium, II, A', no. 201, pp. 

89-90. 

48. On Jason Denores see N. M. Panagiotakes, «'Ιάσων Δενόρες: Κύπριος θεωρητικός τοϋ θεά
τρου (e. 1510-1590)», in Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου {Δευκωσία, 20-25 
'Απριλίου 1982), vol. II, Μεσαιωνικον τμήμα, ed. Th. Papadopoullos and V. Englezakis, Nicosia 1986, pp. 
467-86; W. H. Rudt de Colenberg, «Recherches sur quelques familles chypriotes apparentées au pape 

Clément VIII Aldobrandini (1590-1605). Flatro, Davila, Sozomenoi, Lusignan, Bustron et Nores», EKEEK 

12 (1983), 47, 51-52; idem, «Études de prosopographie généalogique des Chypriotes mentionnés dans 

les registres de Vatican 1378-1471», Μελέται καί 'Υπομνήματα I, pp. 569-71 (for members of this family 
during the 14th-15th centuries). 

49. On John Sanctamauras or Hagiomauras see L. Philippou, Tà ελληνικά γράμματα εν Κύπρω 
κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας, II, Nicosia 1930, pp. 24-26; C. P. Kyrris, «Cypriot Scholars in 
Venice in the XVI and XVII centuries», in Ό 'Ελληνισμός εις το εξωτερικόν, ... Über Beziehungen des 

Griechentums zum Ausland in der Neueren Zeit, ed. J. Irmscher and M. Mineemi, Berlin 1968, pp. 205-

6 and 249, n. 81; Vogel - Gardthausen, Die griechischen Schreiber, pp. 193-96; Ch. Patrinelis, «Έλληνες 
κωδικογράφοι των χρόνων της Αναγεννήσεως», Έπετηρίς του Μεσαιωνικού 'Αρχείου 8-9 (1958-59), 
pp. 106-7; P. Canart, «Scribes grecs de la Renaissance. Additions et corrections aux répertoires de Vogel-

Gardthausen et de Patrinelis», Scriptorium 17 (1963), pp. 67, 80; H. Omont, «Les derniers des copistes 

grecs en Italie: Jean de Sainte-Maure (1572-1612)», Revue des Études Grecques 1 (1888), pp. 177-91; 

idem, «Note sur un portrait de Jean de Sainte-Maure conservé à la Bibliothèque Ambroisienne de Milan», 

Revue des Études Grecques 5 (1892), pp. 427-30; idem, Facsimiles des manuscrits grecs des XVe et XVIe 

siècles, Paris 1887, p. 31; A. Komines, Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών κωδίκων, Athens 1968, p. 
63; I. Chasiotes, «Ένα ιδιότυπο εικονογραφημένο κείμενο του 'Ιωάννη Άγιομαύρα», 'Ελληνικά 19 
(1966), pp. 108-13; Α. Komines «"Αγνωστον έργον τοϋ Κυπρίου άντιγραφέως κωδίκων 'Ιωάννου 
Σανκταμαύρα», Δίπτυχα 1 (1979), pp. 7-19 (pis. I-III); See Gamillscheg, Harlfinger and Hunger, 
Repertorium I, op.cit, no. 179, with further bibliography, and II, no. 238. 
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some twenty manuscripts of his and more are expected in the forthcoming third 
volume examining the scribes of the collections of the Vatican and Rome50. 

If 1489 was a turning point for the history of Cyprus, which led to interaction 
with the Italian Renaissance, the year 1570 led on the contrary to the acculturation 
of the island. Monasteries were looted and declined rapidly51. Books were scattered 
and people either fled the island or became illiterate. The fact that a few manuscripts 
were copied even after that date does not alter the general picture of economic and 
cultural decline in a depopulated Cyprus52. 

50. See Repertorium, i, no. 179, pp. 105-6 and II, no. 238, pp. 102-3; see now Repertorium, III, 
Vienna 1997, no. 299, pp. 116-19, with more MSS attributed to Sanctamauras.. 

51. For the looting and destruction of the monasteries of Cyprus see Sir G. Hill, A History of 
Cyprus, III, Cambridge Univ. Press 1948, p. 961 and n. 3 and vol. IV, pp. 305-6, 309-10. Cf. also the 
note in Paris. Coislin 71, f. 53v: «,αφπε' Χριστού ήλθεν ορισμός βασιλικώς από την Κωνσταντινούπολιν 
εις την έλεεινήν Κύπρον να πουληθούσιν τα μοναστήρια, και έδιαγουμήσαντα πολλά καί έρημόσαντα, 
καί είς το τέλος άφανήσαν αυτά παντελώς ... καί έγένετο μέγας κλαυθμώς καί όδυρμος τών μοναχών καί 
πάσι τοις όρθοδόξοις»; note cited by I. Tsiknopoulos, Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού καί 'Εγκλείστου 
Τυπική σύν Θεώ Διαθήκη, Laing MS III 811 της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης τού 'Εδιμβούργου, Larnaca 
1952, ρ. ΙΑ. 

52. A few dated MSS were copied shortly after the conquest of Cyprus by the Turks in 1570/71. 
These include two volumes copied in Famagusta in 1573 and 1574 respectively, i.e. an Euchologion, now 
in Milan, Bibl. B.N. Brera AD XI 47, and a miscellany now in Paris {gr. 947). Another Euchologion, copied 
ca 1575 by Hilarion, the so-called Euchologion of Allatius ( Vatic. Barberin. gr. 390), and even a medical 
treatise of Alexander of Tralleis copied in 1583 [Florence, Riccardianus 10 (K. I, 11)]. On these MSS see 
Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre», p. 182; idem, «Autres manuscrits», pp. 145, 159-60, 181-

82; G. Mercati, «Un eucologio Ciprio que si cercava», Traditio 7 (1949), 223-32; Constantinides-

Browning, Dated Cr. MSS., pp. 17-18; C. N. Constantinides, «The prôtopapas Laurentios Dalephantos, 

a Scribe in 16th Century Famagusta», Δωδώνη 17,1 (1988), pp. 169-77 (with two plates); idem, «Poetic 
Colophons», pp. 346-48, 361-62; idem, «A dated Greek Manuscript from Cyprus of the 16th Century 
[Paris, gr. 947) (with two plates)», ΦΙΛΕΛΑΗΝ: Studies in Honour of Robert Browning, Venice 19%, pp. 
55-73. 

Photographic credits : Plates nos. I, III-VIII are reproduced from Constantinides-Browning, Dated Cr. 

MSS., pis. nos 102, 105, 111, 118, 138, 142, 148; and pi. no. II from Constantinides, «Poetic Colophons», 

pi. 8 on p. 374. 
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1. Athens, Metochion of the Panagios Taphos in Constantinople 19 (f. 76r) 
(A.D. 1530), Mênaion for January. Copied by Ambrosios Andreiön 
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2. Jerusalem, Staurou 9 (f. 295v) (A.D. 1535). 
Poetic subscription by Ambrosios Andreiôn 
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3. Vatican, Ottobonianus gr. 25 (f. Ir) (A.D. 1564/65). 
Works of St Neilos of Ankara etc. Copied by Philotheos Arakou 
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4. Paris, B. N. gr. 254 (f. Ir) (A.D. 1509). 
Mënaion for September. Copied by the priest Paul 
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Γ1Γ" 
\>ΜΛ)ΰΙ. ΛΥ6<^ JVû. Λ· &', 

• ι « Τ t · 

I t o * f p Jt£| y f β? Η ' Ύ» JVV7? JU CL* ttfl T* «U 

nmf&p π tr &> » 4>X»t ο υτκ c κ ρ ι στ« ν riù ttv 

-J «MU β f μ τ « ο* ita* ò rw rmk vu t/p ι τηιτν υτ&μψί 
? ìvocv^UM3V à y oojuaJ7ÌKoOMjnvocp\ouuìt> 

VTDI y'toujLf aD3ìet}^μtυτΌΓ^^tψt^ξΓΉμi^^ 

T'A vj>\<np> * Λ * Ι Λ Ϊ *ΛΜ m pitoni, 'trou* T*Är *riui 

•V 

S 

J l 

5. Paris, B. N. Suppl. gr. 465 (f. Ir) (A.D. 1512). Assizes of the Kingdom 
of Jerusalem translated into Greek. Copied by an anonymous scribe 

'·· 
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t**6* 63 * *?;$. 

I 
β μ* jr^t^èìnAj 

μ£τ© ο u©? try, oyer 

<<· Ü Ν μ *H«4 W<» Ν 

αμ Qpeo*mopj+Kcu 
«n> AoôcrérTLrrw σ χ ο 
-ττ<ιφα#μ4'Κα< Η 
CTKO T7ÄOJUTDO \^ 

r é ^ i èro etf# βσ" etr7Tf 

tìfh QUO net oüLrrto 
\m%iLjj μηκρ*ο\ΓΤ®<ατ 
n*&ty ( ΙΠΆΛΜφ 

T V ρ Μ ιη# * τ τ Λ 190 υ 

•L» » <* ·< > * *» 

| i jet ι μ ο er *?tî φ 00 <r+ 

"Toor-f w μ τ ο % · er" 
τ · ^ | ΐ © ΐ μ ο μ · ο. 

f I f T t J f W p C M 0 μ*-

a i r · Mg Γ&μ &© · Κ 

o'uie<Çq(L#cot)ife 

Uli,·*!?»»! W 
6. Paris, B. N. gr. 317 (f. Ir) (A.D. 1533). 

Gospel Lectionary. Copied by the anagnôstés Stephanos 
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ρ<^ι«τ*\# ητγ"«."Γ«* j\v-treuer xjBue^p« 

T V » τη»ITT>V· ^A-Ä-A^o-» W *U*4""n>ur en*** · ^ 

«-sr|>i u_ey «x<*JC.«-4^A^»ur VUOCCTTP ο «. ******* 

Η 

7. Paris, Β. Ν. gr. 1611 (f. 102r) (A.D. 1553). 
Lives of saints and other theological texts. Copied by Peter Blabestes 
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ψΕΧΙφ 3B§p • —er | j » -rs/" • *sr yf t : 

'lip/OTCVajTI . · N ^ TT-A.' OU/rU-HtC -

ι α i/ûu NJJ *Wr ΓΗ ΟΙ ρ Ο JCC •> ' <x̂ /f a ^ M i 8 Λ 

• * *1^ χ*a>t tm? l/y - c xrrr * ~ rirptu ? crwju τ 

70 ο ί cf 7Π) 11 ψ τι και d^\i\xwa ψ - ήρβ^ 
fi e npJjyoLC 6γ τι lïcifjJryoc <yoi"c ά/ατυ 

^ρίλΗφθ*· οΓθΗχυ»7πχρις-χσιρ£(χ^ϋΓ7ορ 
Q ώ ρ ·Τ«^5*^ΤΌ ΉΌ/φΐψ ΟΟΓΓϋρψΤΠ) 
^OÏCTHMJL«P»OIC· SWjUjérp/UHjTiotf*. 
Λ^αχυρτου, OTTnxfioxtò /̂oCouJTOlCHai 
L/oi^TTLm^iT^cajainiiiac^uet» ·-

^ cnxt» α^ι(ο jjjjy ο e ττ^ρ Η rfï Ιινιμ óu/TC 
à^aro icpô(je^uxa»p^LK^copi Ô ι o^A" ν 
^ ^ U o i i r ^ ^ ^ H p Tip 'OTwyAi ia^J 
TtWC. wpw*x>ucnaLrnj-u>U · Onliouafff/ 
Mif/iuxiSTmaip'\ooWrl' v^ftifcoliuÄ^ 
7m con 01 créer ψ *πτρί oyiœ » 6 υ uG^kno 

8. Jerusalem, St Saba 145 (f. 3r) (A.D. 1556). Praxapostolos. 
Copied by the monk Ioasaph Sarbos from Cyprus 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΣΤΗΣ Ο ΚΎΠΡΙΟΣ: 
ΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ* 

Στη μνήμη τοΰ Robert Browning 
πού τόσα πρόσφερε καί στην Κύπρο 

Ό Ιερώνυμος Τραγωδιστής ό Κύπριος1 ανήκει στίς σπανιότατες έκεϊνες περι
πτώσεις γραφέων τοϋ 15ου καί 16ου αιώνα, ό όποιος εμφανίζεται μέ δύο «υποστά
σεις», καί αυτό γιατί τα εννέα σωζόμενα χειρόγραφα τοϋ 16ου α'ιώνα πού συνδέο
νται ρητά μέ το ονομά του ανήκουν σέ δύο διαφορετικές κατηγορίες: χειρόγραφα 
πού παραδίδουν κείμενα της βυζαντινής γραμματείας καί χειρόγραφα μουσικά2. Το 
ζήτημα όμως περιπλέκεται καθώς οι γραφές των χειρογράφων κάθε κατηγορίας 
ξεχωριστά άλλα καί μεταξύ των δύο κατηγοριών παρουσιάζουν πολύ μεγάλες δια
φορές. "Ετσι έχουν πρόσφατα προταθεί δύο λύσεις: (1) να υπάρχουν δύο διαφορε-

* Ευχαριστίες οφείλω στον αείμνηστο Νικόλαο Μ. Παναγιωτάκη, πού είχε την καλοσύνη να μου 
στείλει τη μελέτη του για τους Έλληνες μουσικούς στην Γερμανία καί να συζητήσει μαζί μου ποικίλες 
απορίες μου. 

1. Πρώτη πραγμάτευση τοϋ 'Ιερώνυμου ως γραφέα από τους Μ. Vogel - V. Gardthausen, Die 
griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance [Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 33], 

Leipzig 1909, σελ. 162. Πρώτη προσέγγιση του μουσικού έργου του από τον Ο. Strunk, «A Cypriote in 
Venice», στο Natalicia Musicologica Knud Jeppesen anno MCMLXII collegis oblata, Hauniae 1962, σελ. 
101-113 (καί τοϋ ιδίου, Essays on Music in the Western World, New York 1974, σελ. 79-93). 
Συνολικότερη μελέτη της ζωής καί του έργου του από τον Β. Schartau, Hieronymos Tragoudistes. Über 

das Erfordernis von Schriftzeichen für die Musik der Griechen [Monumenta Musicae Byzantinae. Corpus 

scriptorum de re musica 3], Wien 1990, σελ. 13-31. Πα την πλέον πρόσφατη πραγμάτευση τοϋ 
Ιερώνυμου βλ. Ν. Μ. Panajotakis, «Griechische Musiker im Deutschland des 16. Jahrhunderts», στο Η. 
Eideneier (έπιμ.), Craeca recentiora in Germania. Deutsch-griechische Kulturbeziehungen vom 15. bis zum 
19. Jahrhundert [Wolfenbütteler Forschungen 59], Wiesbaden 1994, σελ. 137-147, συγκεκριμένα σελ. 
145-147. 

2. Παρόμοια περίπτωση μουσικού καί γραφέα είναι ό κορυφαίος μελωδός καί θεωρητικός της ψαλ
τικής τέχνης Μανουηλ Χρυσαφής ό Λαμπαδάριος στα μέσα του 15ου αιώνα Βλ. σχετικά Μ. Κ. 
Χατζηγιακουμης, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1832), τόμος Α', 'Αθήνα 1975, σελ. 392-
404 D. E. Conomos (έκδ.), The Treatise of Manuel Chrysaphes the Lampadarios [Monumenta Musicae 
Byzantinae. Corpus scriptorum de re musica 2], Wien 1985, άλλα μέ τις διορθώσεις και προσθήκες ιού 
Π. Α. 'Αγαπητού, Byzantinische Zeitschrift 82 (1989), σελ. 272-276. 
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τικά πρόσωπα πού φέρουν αυτό το όνομα3' (2) ή γραφή τοϋ ενός Ιερώνυμου να 
εξελίχθηκε καθώς αυτός σταδιακά αποκτούσε μεγαλύτερη μόρφωση4. Στην παρού
σα μελέτη θα προσπαθήσω να δείξω οτι υπάρχει μόνον ένας Ιερώνυμος καί δτι το 
πρόσωπο αυτό αλλάζει συνειδητά γραφή ως μέρος μιας διαδικασίας πολιτισμικής 
μεταπροσαρμογής άπό τήν ενετοκρατούμενη άλλα μεταβυζαντινή Κύπρο στην 
αναγεννησιακή Ιταλία. 

Ή πρώτη μαρτυρία για τον Ιερώνυμο προέρχεται από τον κώδικα Par. gr. 1391, 
γραμμένον γύρω στα 1300 στην επισκοπή 'Αρσινόης Πάφου- πρόκειται για γνωστή 
νομική συλλογή πού περιλαμβάνει καί κείμενα πού αφορούν ειδικά στην Κύπρο τού 
13ου αιώνα5. Στο φ. 240ν βρίσκουμε το ακόλουθο σημείωμα6: 

αφμα χ(ριστο)υ 
f αυτή η βηβλος υπηρχεν εμού 
οθληου γερονημου τραουδηστη:-
Δεϊσιν δεξε4 παναγνε4 μ(ήτ)ηρ- θ(εο)ύ του 
λόγου- δοσμη- καρδίας- συντριβ(ην) 
ηνεμαυτων πενθησο4 δάκρια 
των ομματον μου- δεχου ω θ(ε)ω 
μ(ητ)ωρ 

Το σημείωμα μας αποκαλύπτει ότι στα 1541 Ιδιοκτήτης τού χειρογράφου ήταν 
ό Γερώνυμος Τραουδιστής. Σημειώνουμε καταρχάς τή διαλεκτική μορφή τοϋ ονόμα
τος· σημειώνουμε επίσης οτι ό γραφέας ουσιαστικά δεν γνωρίζει ορθογραφία καί 

3. Ε. Gamillscheg-D. Harlfinger-H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 2. 
Teil: Handschriften aus den Bibliotheken Frankreichs [Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik III.2], Wien 1989, fasz. Α, σελ 89-90 (αρ. 201). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ωστόσο οτι στο μεταξύ οί συντάκτες τοϋ RGK απέσυραν τήν πρόταση τους για τήν 
ύπαρξη δύο ομώνυμων γραφέων βλ. Ε. Gamillscheg-H. Hunger-D. Harlfinger-P. Eleuteri, Repertorium 
der griechischen Kopisten 800-1600. 3. Teil : Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatman 
[Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik III. 

3], Wien 1997, fasz. Α, σελ 97, καί fasz. Β, σελ 96 (αρ. 253). 
4. C. Ν. Constantinides-R. Browning, Dated Creek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570 

[Dumbarton Oaks Studies 30=Cyprus Research Centre. Texts and Studies of the History of Cyprus 18], 
Washington-Nicosia 1993, σελ 314, 322, 337. 

5. Constantinides-Browning, σελ. 127-132. 
6. 'Απεικόνιση στον Schartau, Taf. 1. Μεταγραφή τοϋ σημειώματος καί από τον C. Ν. 

Constantinides, «Poetic Colophons in Medieval Cypriot Manuscripts», στον τόμο Α. Α. Μ. Bryer -G. S. 
Georghallides (έπιμ.), "The Sweet Land of Cyprus". Papers Given at the Twenty-Fifth Jubilee Spring 
Symposium of Byzantine Studies (Birmingham, March 1991), Nicosia 1993, σελ. 319-380, καί ειδικότε
ρα σελ. 344, μέ ορισμένες όμως παραναγνώσεις. 
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γραμματική, μετά δυσκολίας χειρίζεται τη γραφίδα, άλλα είναι σε θέση να καταγρά
ψει από μνήμης ενα δεκαπεντασύλλαβο τροπάριο. Οΐ τρεις στίχοι δεν είναι έργο του 
Ιερώνυμου7, άλλα αποτελούν την αρχή ενός θεοτοκίου του 'Ιωάννη Κλάδα του 
Λαμπαδαρίου (fi. 1380-1420)8. "Ηδη στην πρώτη αυτή μαρτυρία συναντούμε ενδεί
ξεις για τα δύο βασικά ενδιαφέροντα του Ιερώνυμου, τή μουσική καί τα χειρόγρα
φα. 

Δύο περαιτέρω χειρόγραφα τεκμηριώνουν τήν επαγγελματική ενασχόληση τοϋ 
Ιερώνυμου με τή βυζαντινή ψαλτική9. Στον κώδικα Σινά 292 (πρόκειται για μουσική 
ανθολογία των μέσων περίπου τοϋ 16ου αΐώνα10), ό ανώνυμος γραφέας τοϋ χειρο
γράφου χαρακτηρίζει αρκετά μέλη με το τυπικό λήμμα παρ' εμού σε μία όμως περί
πτωση σημειώνει παρ' εμού Γερονύμου Τραγουδιστή μαθητού τοΰ διδασκάλου καί 
μαΐστορος Κωνσταντίνου ιερέως τού Φλακή11. Στον κώδικα τής Μονής Λειμώνος 
240, μιας κυπριακής μελισματικής συλλογής γραμμένης μεταξύ 1575 καί 1600 περί
που12, παραδίδονται δύο δεκαπεντασύλλαβα θεοτόκια καί δύο χερουβικά τοϋ 
Ιερώνυμου13. Τό πρώτο άπό τα δύο χερουβικά συνοδεύεται άπό τό εξής λήμμα: 
μέλος ποιηθέν παρά Γερωνύμου Τραγωδιστή μη γινωσκομένου το παλαιόν (φ. 85ν). 
Ό γραφέας δεν υπονοεί εδώ οτι ό Ιερώνυμος δέν ήταν πια γνωστός στους συμπα
τριώτες του14, άλλα οτι τό μέλος πού συνέθεσε ήταν πρίν άγνωστο, ήταν δηλαδή 

7. Constantinides-Browning, σελ. 131. 
8. Γρ. Στάθης, Ή δεκαπεντασύλλαβος ύμνογραφία εν τη βυζαντινή μελοποιΐα και εκδοσις των κει

μένων εις εν Corpus ["Ιδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. ΜεΛέται 1], 'Αθήναι 1977, σελ. 179 (κείμενο 
αρ. Π). 

9. Για τα μουσικά χειρόγραφα του 15ου καί 16ου αιώνα στην Κύπρο βλ. τίς μελέτες τοΰ Α. 
Jakovljevic, «Cypriot Musicians and Copyists of Byzantine Musical Manuscripts in the 15th and 16th 
centuries», Δίπτυχα 2 (1980-1981), σελ. 72-77' «Κύπριοι μελωδοί, υμνογράφοι καί αντιγραφείς τών βυζα
ντινών μουσικών χειρογράφων του ιε'-ιστ' αΐώνα», ΈπετηρΊς τοΰ Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών 
13-16.1 (1984-1987), σελ. 469-477· «Byzantine Melodoi-Hymnographers in Machairas MS Α.4», στο 
Bryer-Georghallides, " The Sweet Land of Cyprus", σελ. 381-391. 

10. V. Benesevic, Catalogue codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae 
Catharinae in Monte Sina asservantur, τόμ. I, Petropoli 1911, σελ. 149-50 καί Schartau, σελ. 30-31. Για 
τή σιναϊτική παράδοση τής βυζαντινής ψαλτικής βλ. πρόχειρα Gr. Stathis, «Ι manoscritti e la tradizione 
musicale bizantino-sinaitica: Contributo alla storia di musica bizantina», Θεολογία 43 (1972), σελ. 271-
308. 

11. Για τον Φλαγγή βλ. Χατζήγιακουμής, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, σελ. 385. 
12. Χατζηγιακουμής, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, σελ. 42-44 καί πίν. IV. 
13. Χατζήγιακουμής, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, σελ. 302. Δυστυχώς ό 'Ιερώνυμος δέν 

περιλαμβάνεται στο Corpus δεκαπεντασύλλαβης ύμνογραφίας πού συνέταξε ό Στάθης. 
14. Constantinides-Browning, σελ. 301. 
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πρωτότυπο15. Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε δτι ό Ιερώνυμος μέσα στην 
τέταρτη δεκαετία του 16ου αιώνα είχε αποκτήσει μια σχετική φήμη ώς συνθέτης 
εκκλησιαστικής μουσικής στή βυζαντινή παράδοση της Κύπρου. 

Ή επόμενη, μετά τό κτητορικό σημείωμα τού 1541, χρονολογημένη μαρτυρία 
για τον Ιερώνυμο προέρχεται άπό τον κώδικα Par. gr. 1770 πού παραδίδει τή 
Χρονική Σύνοψη τού Κωνσταντίνου Μανασσή16. Στο τελευταίο φύλλο τού κώδικα 
(φ. 158ν) ό γραφέας έχει καταγράψει τον ακόλουθο κολοφώνα σε δεκαπεντασύλ
λαβους στίχους [Πίνακας Ι]17: 

Γέγραπται, τέρμα εϊληφεν, ή πλουτοβίβλος αυτή' 
δια χειρός τε ταπεινού, τοϋνομα Γερονίμου 
έπίκλην δε Τραγουδιστή, εκ τε παπποπατρίας 
δια έξοδου συνδρομής, καί πολλοτάτου πόθου' 
ευγενέστατου άρχοντος, λοϋτζιου γαρ τήν κλήσιν 
των περίλαμπρων καί γνωστών, Συνκλητικών τω γένεν 
εν ετει γαρ τής του υίοϋ, θ(εο)ϋ οικονομίας 
χιλιοστής δε τής μιας, εκατοστής δε πέμπτης-
καί πέμπτης τεσσαρακοστής, νυν λέγω έχρονίας 
εν ίκοστ' εκτ' ήμερα τε, μηνός τε του αύγοϋστου. 

Στις 26 Αύγουστου 1545 ό Γερώνυμος Τραγουδιστής ολοκληρώνει το γράψι
μο τού κώδικα κατά παραγγελία τού άρχοντα Λούτσιου Συγκλητικού, μέλους 
γνωστής φραγκοβυζαντινής οικογένειας τής 'Αμμοχώστου μέ Ισχυρές διασυνδέσεις 
στή Βενετία18. Ή επαγγελματική γραφή κινείται στο πλαίσιο των συντηρητικών 

15. Ή στερεότυπη φράση rò παλωόν, είτε μόνη της εϊτε ώς μέρος τοϋ αντιθετικού ζεύγους ο'ι 
παλωοί-oi νέοι, δηλώνει στα ψαλτικά χειρόγραφα τήν παλαιότερη από τήν εποχή του γραφέα μουσική 
παράδοση. Βλ. τα σχετικά λήμματα στον κώδικα Λειμώνος 240 (ό'.π. σημ. 12). 

16. Ο. Lampsidis, «Eine cypriotische Handschrift der Chronik von Konstantinos Manasses», 
Πρακτικά του Ιου Διεθνούς Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. II, Λευκωσία 1972, σελ. 121-141 (καί τοϋ 
ιδίου, Δημοσιεύματα περί τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσή, 'Αθήνα 1980, σελ. 221-
241) καί Constantinides-Browning, σελ. 300-303. 

17. Schartau, Taf. 3 και Constantinides-Browning, pi. 209a (μόνον ό Κολοφώνας). Διπλωματική 
μεταγραφή καί έκδοση στο Constantinides, «Poetic Colophons», σελ. 344-345 καί 360-361. Δυστυχώς 
στή διπλωματική μεταγραφή δέν σημειώνονται τα διαστήματα μεταξύ τών ήμιστιχίων. 

18. C. P. Kyrris, «Cypriote Scholars in Venice in the XVI and XVII Centuries with Some Notes on 
the Cypriote Community in Venice and Other Cypriote Scholars who lived in Rome and the Rest of Italy 
in the Same Period», στον τόμο J. Irmscher-Marika Mineemi (έπιμ.), Ό 'Ελληνισμός είς το έξωτερικόν. 
Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit [Berliner Byzantinistische Arbeiten 

40], Berlin 1968, σελ. 183-272 καί Αικατερίνη Χ. Αριστείδου, 'Ανέκδοτα έγγραφα τής κυπριακής ιστό-
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μεταβυζαντινών γραφών τοϋ μείζονος ελληνικού χώρου, καί ειδικότερα της 
Κύπρου19. Ή βυζαντινότροπη γλώσσα καί ό πολιτικός στίχος τοϋ κολοφώνα επίσης 
εντάσσουν τό χειρόγραφο σ' αυτό τό πλαίσιο. Ό Ιερώνυμος διατηρεί τον δημώδη 
τύπο τοϋ ονόματος του καί χρησιμοποιεί τον χαρακτηριστικό για κυπριακά χειρό
γραφα τύπο εγχρονίας. Τό πιθανότερο λοιπόν είναι τό χειρόγραφο να γράφτηκε 
στην Κύπρο20. Ό Ιερώνυμος έχει χωρίσει καθαρά τα ήμιστίχια κάθε δεκαπεντα
σύλλαβου με κόμμα καί μικρό διάστημα, ενώ τό τέλος τών περισσοτέρων στίχων 
σημειώνεται με άνω τελεία21. Πρόκειται για μια σαφέστατη ένδειξη της επίγνωσης 
της μετρικής δομής του στίχου- άλλωστε την ϊδια περίπου εποχή ό 'Ιερώνυμος 
έγραφε τα δεκαπεντασύλλαβα θεοτόκια του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή φράση τοϋ 
στ. 3 εκ τε παπποπατρίας. Κατά μία άποψη σημαίνει οτι τό επίθετο Τραγουδιστής 
προέρχεται άπό τους προγόνους του22, κατά μια άλλη όμως οτι υποδηλώνει παρε-
φθαρμένα τήν Πάφο ως πατρίδα τοϋ γραφέα23. Νομίζω οτι ορθή είναι ή πρώτη 
άποψη, καί αυτό γιατί, αν καί ή λέξη παπποπατρία είναι αθησαύριστη, ωστόσο εμφα
νίζεται με λόγια μορφή στή Χρονική Σύνοψη, ακριβώς τό κείμενο πού αντέγραφε ό 
Ιερώνυμος: εκ τοϋ τετρώρου της αρχής, φευ, της παπποπατρώας (5493)24. Θα ήθελα 

ρίας άπό το Κρατικό 'Αρχείο της Βενετίας. Τόμος Β' (1509-1517) [Κέντρον Επιστημονικών 'Ερευνών. 
Πηγαί καί Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας 19], Λευκωσία 1994, σελ. 79-80 μέ τήν παλαιότερη βιβλιο
γραφία 

19. Πα τις γραφές αυτές βλ. D. Harlfinger, «Zu griechischen Kopisten und Schriftstilen des 15. und 
16. Jahrhunderts», στον τόμο La paléographie grecque et byzantine [Colloques Internationaux du Centre 

National de la Recherche Scientifique 559], Paris 1977, σελ. 327-362, συγκεκριμένα σελ. 332-333· για 
τήν Κύπρο ειδικότερα βλ. P. Canart, «Les écritures livresques chypriotes du Xle au XVIe siècle» Έπετηρίς 
τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών 17 (1987-1988), σελ. 27-53, καί συγκεκριμένα σελ. 44-50. Ώ ς 
τυπικό παράδειγμα, καί πολύ κοντά στον 'Ιερώνυμο, αναφέρω τον διάσημο Κύπριο γραφέα 'Αμβρόσιο 
της Μονής 'Ανδρείων Λευκωσίας (fi. 1530-1555)· βλ. ενδεικτικά Constantinides-Browning, αρ. 74-76 καί 
πίν. 111-113. 

20. Constantinides-Browning, σελ. 301. 
21. Για τον διαχωρισμό ήμιστιχίων καί στίχων μέ κόμμα καί ανω τελεία αντίστοιχα στα χειρόγρα

φα βυζαντινών ποιητικών δημωδών κειμένων βλ. Μ. Κ. Χατζηγιακουμής, Τα μεσαιωνικά δημώδη κείμε
να. Συμβολή στή μελέτη καί στην έκδοση τους, τόμος Α', 'Αθήνα 1977, σελ. 215 καί Π. Α. 'Αγαπητός, 
«Ή έμμεση παράδοση τοϋ δημώδους μυθιστορήματος Λίβιστρος καί Ροδάμνη», 'Ελληνικά 42 (1991-
1992), σελ. 61-74, συγκεκριμένα σελ. 63-64. 

22. Constantinides-Browning, σελ. 301 καί Panajotakis, σελ. 145. 
23. Βλ. Schartau, σελ. 13 σημ. 3, ό οποίος ερμηνεύει τή φράση ώς εκ τε Παπποπατρίας, δηλαδή 

εκ τε Πάφου πατρίδος. 
24. Βλ. επίσης 4438/9 δέχεται τούτον Κάρουλος (ην γαρ παπποπατρόθεν /από Χρίστου καλούμε

νος καί σέβων Χριστού νόμους), 4952 aùróc τε παπποπατρικής αρχής εξεδιφρίσθη. 'Ακολουθείται ή στι-
χαρίθμηση της καινούργιας κριτικής έκδοσης από τον Ο. Lampsidis, Constantin! Manassis Breviarium 
Chronicum [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 36. 1-2], Athenis 1996. 



288 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

να επισημάνω την παρουσία ενός μεγάλου κάππα πού βρίσκεται στο διάστημα 
μεταξύ των ήμιστιχίων των στ. 7-8. Το γράμμα, πού διασχίζεται άπο τρεις οριζόντιες 
γραμμές, δέν αποτελεί σήμα παραπομπής, δπως ό σταυρός στο τέλος του στ. 9, αλλά 
καί δέν φαίνεται να είναι κάποια άλλη γνωστή συντομογραφία 

Με τίς επόμενες δύο μαρτυρίες περνούμε στην Ιταλία. Μας σώζονται δύο χει
ρόγραφα άμεσα συνδεδεμένα με έναν Ιερώνυμο Κύπριο, τού οποίου όμως ή γραφή 
απέχει πάρα πολύ άπο τή γραφή τού Γερώνυμου Τραγουδιστή, δπως τον γνωρίσα
με. Ό Vat. Pal. gr. 397 παραδίδει καί πάλι το κείμενο τής Χρονικής Σύνοψης25. Στο 
τέλος τού κειμένου (φ. 110ν) ό γραφέας έ'χει καταγράψει τον ακόλουθο, άχρονο-
λόγητο, κολοφώνα [Πίνακας 2]26: 

δόξασοι ό θεός υμών, δόξασοι 
τω παναρίστω τής παλαιτέρ(ας) ρώμης, 
ανακτι ορθώς δογματίζοντι σέβας, 
προσήξα δώρον ερώνυμος κύπρου, 
όπερ έγραψα, ταΐν χεροϊν ταϊν ίδίαιν:-

Έχουμε μπροστά μας ενα ουμανιστικό χειρόγραφο τής δυτικοευρωπαϊκής 
παραγωγής τού 16ου α'ιώνα27. Ή γραφή γενικότερα, ή γλώσσα καί τό μέτρο τού 
κολοφώνα ειδικότερα διαφέρουν κάθετα άπο δ,τι εϊδαμε μέχρις στιγμής. Επιπλέον, 
το αρχαιοπρεπές όνομα δέν περιλαμβάνει το επίθετο Τραγουδιστής. Θα ήθελα 
ωστόσο να επισημάνω τρία πράγματα: (1) Ή φράση αναξ τής παλαιτέρας 'Ρώμης, 
πού εδώ μάλλον υπονοεί τον Πάπα, εμφανίζεται συχνά στή Χρονική Σύνοψη, για 
παράδειγμα, αναγορεύει κράτορα τής παλαιτέρας 'Ρώμης (4443)28- (2) ό γραφέας 
αφήνει διαστήματα για να δηλώσει τήν παύση τού Ιαμβικού τρίμετρου, όπως ακριβώς 
έχει κάνει για τους δεκαπεντασύλλαβους τού κυρίως κειμένου του' (3) τό κείμενο 
τής Χρονικής Σύνοψης έχει αντιγραφεί άπό τον Par. gr. 177029. 

25. Constantinides-Browning, σελ. 313-315. 
26. Schartau, Taf. 4 καί Constantinides-Browning, pi. 215a (μόνον ό Κολοφώνας). Διπλωματική 

μεταγραφή καί έκδοση από τον Constantinides, «Poetic Colophons», σελ. 345 καί 361. Δυστυχώς στή 
διπλωματική μεταγραφή δέν σημειώνονται τα διαστήματα μεταξύ των ήμιστιχίων. 

27. Για τους ουμανιστικούς γραφικούς χαρακτήρες βλ. πρόχειρα Harlfinger, «Zu griechischen 
Kopisten», σελ. 333-339, όπως επίσης καί τίς συμβολές στον παρόντα τόμο. 

28. Βλ. επίσης τήν παλαιτάτην 'Ρώμην (3150), τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης (2386, 2429, 3771), τη πρε
σβυτέρα 'Ρώμη (2506). 

29. Ο. Lampsides, «Zu eliminierende Handschriften der Chronike Synopsis von Konstantinos 
Manasses. Erste Auswahl», Πλάτων 32 (1980), σελ. 131-135. 
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Ό κώδικας Σινά 1764 είναι ενα σύνθετο χειρόγραφο μέ θεωρητικά κυρίως 
έργα της βυζαντινής ψαλτικής30. Τα φύλλα 5-31 αποτελούν ξεχωριστό χειρόγραφο 
τοΰ 16ου αίώνα, ενσωματωμένο στον υπόλοιπο κώδικα πού έχει γραφεί τον 18ο 
α'ιώνα. Στο μικρό αυτό χειρόγραφο παραδίδεται μουσική πραγματεία μέ τίτλο 
Ιερωνύμου Τραγωδιστοϋ του Κυπρίου Περί χρείας μουσικής Γραικών χαρακτήρων 
[Πίνακας 3]31. Κολοφώνας δυστυχώς δεν υπάρχει. Ή ομοιότητα ωστόσο μεταξύ των 
γραφών τοϋ βατικανού καί τού σιναϊτικού κώδικα είναι εμφανής, αν καί ό δεύτερος 
είναι γραμμένος πιο πρόχειρα καί μέ παχύτερη γραφίδα. Μπορούμε επομένως να 
συμπεράνουμε: (1) Ό γραφέας τού βατικανού χειρογράφου καί ό συγγραφέας-γρα-
φέας τής πραγματείας ταυτίζονται- (2) το όνομα τού γραφέα τού παρισινού κώδικα 
{Γερώνυμος Τραγουδιστής) καί τού συγγραφέα-γραφέα τού σιναϊτικού χειρογράφου 
( Ιερώνυμος Τραγωδιστής) είναι τα ϊδια, αν καί στή δεύτερη περίπτωση τό όνομα έχει 
άρχαιοποιηθεϊ" (3) εφόσον ό παρισινός κώδικας είναι τό πρότυπο τού βατικανού χει
ρογράφου για τό κείμενο τού Μανασσή, καί εφόσον οΐ δύο γραφείς ονομάζονται 
Γερώνυμος Τραγουδιστής καί Ιερώνυμος αντίστοιχα καί προέρχονται άπό τήν 
Κύπρο, δεν μπορεί παρά να ταυτίζονται. 

Τής μουσικής πραγματείας τού σιναϊτικού κώδικα προτάσσεται μια αφιερωτική 
επιστολή προς έναν ανώνυμο καρδινάλιο32, άπό τον όποιο ό Ιερώνυμος ζητά 
ενίσχυση για να τυπώσει τό έ'ργο του33. Μεταξύ άλλων ό 'Ιερώνυμος αναφέρει ότι 
τής ημετέρας μέν άποδημήσας πατρίδος, επιβάς δ ' Ιταλίας, ένναετίας άγούσης ήδη, 
σπούδασε καταρχάς τρία χρόνια στή Βενετία αρμονία καί σύνθεση παρά τφ 
Ζαρλήνω Ίωσήφω (38.55-64). Πρόκειται για τον Messer Gioseffo Zarlino da 
Chioggia (1517-1590)34, τον διασημότερο θεωρητικό τής εποχής καί συγγραφέα τού 
σημαντικότατου έργου Le istitutioni harmoniche, πού τυπώθηκε στή Βενετία τον 
'Απρίλιο τού 155835 μέ χορηγία τού καρδιναλίου Alvise Cornaro τού νεότερου 
(1517-1584), εγγονού τής τελευταίας βασίλισσας τής Κύπρου Αικατερίνης Κορ-

30. Constantinides-Browning, σελ. 321-323· Schartau, σελ. 24-27· Stathis, «Ι Manoscritti», σελ. 
275-277. 

31. Schartau, Taf. 9 καί Constantinides-Browning, pi. 135. 
32. 34.5 σοφότατε καρδιναλέων. Παραπομπές στο κείμενο γίνονται μέ βάση σελίδα καί στίχο της 

έκδοσης Schartau. 
33. Έτσι εξηγείται Ίσως καί το γεγονός δτι ό σιναϊτικός κώδικας δεν είναι τόσο καλογραμμένος 

οσο ό βατικανός. Δέν πρόκειται για ενα «Präsentationsexemplar», άλλα για το «Handexemplar» πού ό 
συγγραφέας θα έ'δινε στον τυπογράφο. 

34. Cl. V. Palisca, «Zarlino Gioseffo», The New Grove Dictionary of Music and Musicians 20 (1980), 
σελ. 646-649. 

35. Ανατύπωση της πρώτης έκδοσης Bologna 1965. 
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νάρο36. Τα υπόλοιπα εξι χρόνια, γράφει ό Ιερώνυμος, τα πέρασε στο Πανεπιστήμιο 
της Πάντοβα (38.59-60 εν τφ κατά Πατάβιον γυμνασίφ), οπού μάλλον σπούδασε 
«artes et medicina», δηλαδή φιλολογία καί ιατρική, έναν αρκετά τυπικό συνδυασμό 
για τους φοιτητές τοϋ 16ου αΐώνα, Ιδίως μάλιστα τους Κυπρίους37. 

Ή δομή της πραγματείας του Ιερώνυμου είναι ή εξής: (1) σύντομος πρόλογος 
για τις έννοιες της χρονικής αναλογίας καί τής διαστημαπκής συμμετρίας στή μου
σική, πρώτη παρουσίαση των βασικών σημαδιών (2) ανάλυση τών διαστηματικών 
σημαδιών πού δηλώνουν άνοδο, κάθοδο ή στάση τής φωνής, όσων δηλαδή στοι
χείων αφορούν στην ποιότητα του τόνου- (3) ανάλυση τών ρυθμικών σημαδιών, τών 
παύσεων καί τών ρυθμικών συνδυασμών, εκείνων δηλαδή τών στοιχείων πού σχε
τίζονται μέ τήν ποσότητα τού ήχου- (4) ανάλυση τών αρμονικών συσχετισμών πού 
αλλάζουν τήν ποιότητα τοϋ τόνου- (5) ανάλυση τών τονικών κέντρων τής μουσικής-

(6) παραδείγματα. 
Ή διδακτική αυτή μορφή δέν συνιστά χαρακτηριστικό τών αναγεννησιακών 

θεωρητικών έργων, όπως είναι oî Istitutioni harmoniche, άλλα αποτελεί βασικό 
τρόπο οργάνωσης τών βυζαντινών εγχειριδίων για τή φύση καί τή δύναμη τών μου
σικών σημαδιών. Τα εγχειρίδια αυτά ήταν σύντομα κείμενα πού προτάσσονταν μιας 

36. Περί 'Ιερώνυμου, Zarlino καί Cornaro βλ. Strunk, «A Cypriot in Venice»' για τον Cornaro βλ. 
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Φραγκίσκος Λεονταρίτης. Κρητικός μουσικοσυνθέτης του δέκατου έκτου αιώνα 
Μαρτυρίες νια τή ζωή καί το έργο του [Βιβλιοθήκη του 'Ελληνικού "Ινστιτούτου Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών τής Βενετίας 12], Βενετία 1990, σ. 134, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία 

37. Για τους Κύπριους φοιτητές στην Πάντοβα καί τήν επιλογή του συνδυασμού «artes et medicina» 
βλ. Α. Τσελίκας, «Ή διαθήκη τού Petro de Cafrano καί οί πράξεις εκλογής Κυπρίων φοιτητών για το 
Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας (1393, 1436-1569)», Έπετηρίς τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών τής 
Κύπρου 17 (1987-1988), σελ. 261-262, ειδικότερα τα έγγραφα αρ. 13-17, 20, 22-24. Το είδος τών 
σπουδών πού έ'κανε ό 'Ιερώνυμος στην Πάντοβα παραμένει ωστόσο ασαφές. Ό Panajotakis, σελ. 147 
σημ. 32, παραπέμπει σέ έγγραφο τού Κρατικού 'Αρχείου τής Βενετίας (Santo Uffizio, b. 159, φ. 8r), οπού 
στα συμφραζόμενα φοιτητικών κύκλων φίλα προσκείμενων στή Μεταρρύθμιση εμφανίζεται ό «misser 
Hieronimo Tragudistin, medico Ciprioto» (βλ. A. Olivieri, «Alessandro Trissino e il movimento calvinista 
vicentino del Cinquecento», Rivista di Storia della Chiesa in Italia 21 [1967], σελ. 57). "Αν καί το έγγρα
φο είναι τού 1572, ή περίοδος στην οποία γίνεται αναφορά στον 'Ιερώνυμο είναι κάπου μεταξύ 1556-
1560. Μετά από συζήτηση μέ τον Ν. Παναγιωτάκη καταλήξαμε στο οτι το πιθανότερο είναι οί ιατρικές 
σπουδές τού 'Ιερώνυμου να συμπίπτουν τουλάχιστον μέ τήν περίοδο τών έξι ετών του στην Πάντοβα. 
Άπα τήν άλλη πλευρά, ή αλλαγή τού γραφικού του χαρακτήρα καί ή χρήση τής ουμανιστικής αρχαίας 
ελληνικής παραπέμπουν σέ κάποιας μορφής συγκροτημένες φιλολογικές σπουδές. Ή μοναδική αναφορά 
τού ϊδιου τού 'Ιερώνυμου σέ πιθανό επάγγελμα του βρίσκεται στον κολοφώνα τού Mon. gr. 177, φ. 31 Ir, 
δπου χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τών σχολαστικών ελαχίστου (βλ. Constantinides-Browning, σελ. 341 
καί Schartau, σελ. 30). Κατά τον Ν. Παναγιωτάκη το σχολασπκος μάλλον μεταφράζει το Ιταλικό 
scholastico, δηλαδή «φοιτητής». Tò scholastico βέβαια σημαίνει καί τον γενικότερα μορφωμένο, τον λόγιο 
(βλ. Niemayer, MLLMS. V] 
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μελισματικής ανθολογίας καί είχαν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα38. Παράδειγμα μια 
ανώνυμη εξήγηση άπο τον Vat. Barb. gr. 300 τοϋ 15ου αιώνα. Πρόκειται για διδα
κτική παρουσίαση της ψαλτικής σημειογραφίας μέ τον χαρακτηριστικό τίτλο 'Αρχή 
των σημαδιών της ψαλτικής τέχνης, των τε ανιόντων καί κατιόντων, σωμάτων τε καί 
πνευμάτων, καί πάσης χειρονομίας καί ακολουθίας συντεθημένης εις αυτήν παρά 
των κατά καιρούς άναδειχθέντων ποιητών, παλαιών τε καί νέων (φ. 2r)39. 

Συνεπώς ό Ιερώνυμος επιλέγει συνειδητά τή βυζαντινή διδακτική δομή για να 
μεταφέρει πειστικότερα τό μήνυμα του στους Έλληνες ψάλτες πού πιστεύει δτι θα 
αποτελέσουν το αναγνωστικό του κοινό. Γιατί βέβαια αυτό πού έ'χει να πει ό συγ
γραφέας για τή χρεία χαρακτήρων είναι —όσον άφορα στην ορθόδοξη μουσική 
παράδοση— απολύτως ριζοσπαστικό. Ό Ιερώνυμος προτείνει μια πλήρη μεταρρύθ
μιση τής μεσαιωνικής σημειογραφίας καί προσαρμογή τοϋ ρευστού μονοφωνικού 
μέλους στην πολυφωνικά δομημένη μουσική τής Δύσης. Έτσι σ' έναν πίνακα (φφ. 
29v-30r) [Πίνακας 4]40 εξισώνει αυθαίρετα τίς ασταθείς βυζαντινές «φωνές» μέ τα 
σταθερά δυτικά διαστήματα. Γράφει ό Ιερώνυμος: 'Οξεία, μετά προτιθεμένου αύτη 
κεντήματος, την δια τριών μεν αποτελεί αναβάσεως μείζονα, ήμϊν δε καλουμένην 
μείζονα διφωνίαν, τη παρά Λατίνοις λεγομένη τ έ ρ τ ζ α μ ά ϊ ο ρ ανάλογον 
(68.370-372), οπού εννοείται τό σταθερό διάστημα ut-mi41. Επισημαίνω το μεγάλο 
κάππα, τό όποιο στή σημειογραφία τοϋ Ιερώνυμου αντιστοιχεί στο κλειδί ut42- ας 
θυμηθούμε τό κάππα εκείνο στον κολοφώνα τού Par. gr. 1770. Νομίζω δτι τό σύμ
βολο αυτό είναι άλλη μια ένδειξη για τήν ταύτιση τών δύο γραφέων. 

Όπως καί να έχει τό πράγμα, ή πρακτική εφαρμογή τής θεωρίας βρίσκεται στίς 
τελευταίες δύο σελίδες τής πραγματείας, οπού ό Ιερώνυμος καταγράφει μια δική του 

38. Για τα εγχειρίδια αυτά καί τήν τεράστια σημασία τους βλ. Γρ. Στάθης, «Ή εξήγηση τής ψαλ
τικής τέχνης», Θεολογία 58 (1987), σελ. 337-371 καί τοϋ ιδίου, Ή έξήνησις της παλαιάς βυζαντινής 
σημειογραφίας ["Ιδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Μελέται 2], 'Αθήναι 1978. 

39. Κ. Floros, Universale Neumenkunde, Kassel 1970, τόμ. III, πίν. 3. 
40. Schartau, μετά τή σελ. 92. 
41. Οί παλαιότεροι μουσικολόγοι πίστευαν οτι ή πραγματεία του Ιερώνυμου μπορούσε να βοηθή

σει στην κατανόηση τής μουσικής ουσίας τής βυζαντινής ψαλτικής τέχνης, αποδεικνύοντας τον διατονι-
κό της χαρακτήρα' βλ. Strunk, «A Cypriot in Venice», σελ. 102, τίς απόψεις του οποίου επαναλαμβάνει 
καί ό Panajotakis, «Griechische Musiker», σελ. 146. Ή προσεκτική όμως ανάγνωση τής πραγματείας δεί
χνει οτι τίποτε δεν μπορούμε να συμπεράνουμε για τή βυζαντινή μουσική από τα λεγόμενα τοϋ 
Ιερώνυμου. Έκτος από τήν εισαγωγή τού Schartau, σελ. 14-23, βλ. επίσης Γρ. Στάθης, «Ή παλαιά βυζα
ντινή σημειογραφία καί το πρόβλημα τής μεταγραφής της είς το πεντάγραμμον», Βυζαντινά 7 (1975), σελ. 
193-220, συγκεκριμένα σελ. 213 καί 218, καί τού ΐ6ίου, Οί αναγραμματισμοί καί τα μαθήματα τής βυζα
ντινής μελοποιΐας ["Ιδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Μελέται 3], 'Αθήναι 1979, σελ. 56. 

42. Βλ. στην πραγματεία 84.541-555, οπού παρουσιάζονται τα τρία κλειδιά C, F, G {tenor, cantus, 
bassus) καί τα «αντίστοιχα» τους Κ, Φ, Γ ( τόνος, οξύς, βαρύς). 
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πολυφωνική σύνθεση (φφ. 30V-31I·)43. Πρόκειται για έ'να τετράφωνο μοτέττο μέ 
βάση το τροπάριο « Ώ Πάσχα το μέγα» άπό τήν ένατη ωδή τοϋ Μεγάλου Κανόνα 
της 'Αναστάσεως του Ιωάννη Δαμάσκηνου44. Στις δύο σελίδες τοϋ ανοικτού χει
ρογράφου, οι τέσσερις φωνές έχουν τοποθετηθεί ως εξής: επάνω αριστερά καί δεξιά 
ή πρώτη καί ή δεύτερη φωνή αντίστοιχα, κάτω αριστερά καί δεξιά ή τρίτη καί ή τέταρ
τη. 'Ενώ όμως ή πρώτη, δεύτερη καί τέταρτη φωνή είναι γραμμένες μέ τον δυτικό 
τρόπο, ή τρίτη φωνή έχει γραφεί στή βυζαντινίζουσα σημειογραφία που έχει εφεύ
ρει ό Ιερώνυμος45. Ή διάταξη αυτή επιτρέπει, κατά τήν τρέχουσα αναγεννησιακή 
πρακτική, σέ τέσσερεις τραγουδιστές να εκτελέσουν ολο το κομμάτι μέ το βιβλίο 
ανοικτό πάνω σ' ένα αναλόγιο. Ή πραγματεία λοιπόν τοϋ 'Ιερώνυμου δέν είναι 
άλλο ένα εγχειρίδιο ψαλτικής, άλλα μια συνολική πρόταση αρμονικής, μελωδικής 
καί ρυθμικής αλλαγής τοϋ βυζαντινού μέλους. 

"Ας επανέλθουμε δμως στα ζητήματα χρονολόγησης. Ή φράση ενναετίας 
άγούσης ήδη δηλώνει οτι, όταν ό Ιερώνυμος έγραφε τον πρόλογο τοϋ τελειωμένου 
έργου, είχε κλείσει οκτώ χρόνια στην 'Ιταλία καί διέτρεχε το ένατο. Terminus post 
quem για τήν αναχώρηση του άπό τήν Κύπρο είναι ή χρονολογία τοϋ Par. gr. 1770, 
terminus ante quem για τή συγγραφή τής πραγματείας είναι ένα άλλο χειρόγραφο. 

Στον Monac. gr. 18946, οπού μεταξύ άλλων παραδίδεται καί ή Χρονική Σύνοψη 
τοϋ Μανασσή, βρίσκουμε τον ακόλουθο κολοφώνα (φ. 167ν)47: 

ΐδόξα σοι ό θ(εο)ς, δόξα σοι- έτους από θεονονί(ας), =f 
Ϋ=αρυ φοϋ ynou'· εγράφη το παρόν =f 

εν γερμανική αύγούστη,Ϋ 
ΐπαρ' ίερωνύμου κυπρίου' γραικοϋΫ 

ΐ(καί) ρωμαίου το γένοςf 
fftlift 

43. Schartau, μετά τή σελ. 92. 
44. Ό 'Ιερώνυμος αναφέρεται ήδη στην προλογική του επιστολή στή σύνθεση αύτη (βλ. 38. 72-

75). Για το κείμενο βλ. πρόχειρα W. Christ-M. Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum, 
Lipsiae 1871, σελ. 221. 

45. Έτσι ή τρίτη φωνή ( ό τόνος) ξεχωρίζει οπτικά. Πρόκειται για τή δυτική πρακτική τής υπογράμ
μισης εκείνης τής φωνής (συνήθως του tenor) πού τραγουδά τή ρυθμικά επεξεργασμένη άλλα αναγνω
ρίσιμη γρηγοριανή μελωδία πού μέ τή σειρά της αποτελεί τον συνεκτικό άξονα ενός μοτέττου. Στην περί
πτωση τοϋ 'Ιερώνυμου ή μελωδία του tenor δέν έχει τήν παραμικρή σχέση μέ τήν αντίστοιχη παραδο
σιακή μελωδία τής 9ης ωδής του 'Αναστάσιμου Κανόνα βλ. τή σχετική μεταγραφή του Ε. Wellesz, A 
History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford 1961 , σελ. 222 άπό τον περίφημο κώδικα 
'Ιβήρων 470 (12ος αιώνας), φ. 5ν. 

46. Constantinides-Browning, σελ. 336-338. 
47. Schartau, Taf. 8 καί Constantinides-Browning, pi. 223α (μόνον ό Κολοφώνας). 
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Στα 1558 λοιπόν ό Ιερώνυμος βρίσκεται στο Augsburg. Ό Κολοφώνας είναι 
γραμμένος σε πεζό λόγο, ένώ ό γραφέας, εκτός από την καταγωγή του σημειώνει 
οτι είναι Γραικός καί 'Ρωμαίος το yeVoç48. Ή γραφή του χειρογράφου είναι ή 'ίδια 
με εκείνην του βατικανου καί τοϋ σιναϊτικού κώδικα, ένώ τό κείμενο της Χρονικής 
Σύνοψης έχει αντιγραφεί άπό τό βατικανό χειρόγραφο49. Συνεπώς όλες οΐ ενδείξεις 
επιβεβαιώνουν οτι πρόκειται για τον 'ίδιο κάθε φορά γραφέα. Δύο ακόμη κώδικες 
από τό Μόναχο, οϊ 143 καί 177, είναι γραμμένοι άπό τον Ιερώνυμο Τραγωδιστή 
τον Κύπριο, καί χρονολογημένοι στα 155950. Καί τα τρία αυτά χειρόγραφα ανήκαν 
στή συλλογή πού ό Johann Jakob Fugger (1516-1575) εκχώρησε στον Δούκα τής 
Βαυαρίας 'Αλβέρτο E' (1550-1579)51. Στα 1559 τελειώνουν καί οϊ μαρτυρίες πού μας 
σώζονται άπό τό χέρι τού 'ίδιου τοϋ 'Ιερώνυμου. "Ας δούμε τώρα ορισμένες επιπρό
σθετες ενδείξεις για τον καταρτισμό ενός curriculum vitae. 

Πρώτον: Σ' ενα κεφάλαιο τών Istitutioni harmoniche, ό Zarlino, αναφερόμενος 
στή σημειογραφία τών διαστημάτων πού χρησιμοποιούσαν οϊ 'Αρχαίοι, σημειώνει 
οτι οϊ Βυζαντινοί ξεχώριζαν σημειογραφικά τό ήμιτόνιο άπό τον τόνο καί τήν ελάσ
σονα άπό τή μείζονα τρίτη, καί οτι χρησιμοποιούσαν πάντοτε ρυθμικά σύμβολα52. 
Ή άποψη αυτή είναι βέβαια εσφαλμένη, αλλά ανταποκρίνεται, δπως εϊδαμε, ακριβώς 
στα οσα γράφει ό Ιερώνυμος για τήν τέρτζα μά'ίορ53. "Αρα ή πραγματεία ολοκλη
ρώθηκε πρίν να δημοσιευθούν οϊ Istitutioni harmoniche. 

48. Πρόκειται για φράση δυσνόητη. Ό συνάδελφος Φ. Δημητρακόπουλος, στή συζήτηση πού 
ακολούθησε τήν ανακοίνωση, πρότεινε τήν ερμηνεία Χριστιανός 'Ορθόδοξος {Γραικός) καί Έλληνας 
( 'Ρωμαίος το γένος), πού φαίνεται πολύ λογική. Άπό τήν άλλη, στην πραγματεία του ό Ιερώνυμος μοι
άζει να χρησιμοποιεί το Γραικός με τή σημασία «Έλληνας» (βλ. 38. 71-72: Γραικοΐς τα τών κατά Λατίνους 
αναλογούντα σημεία), ένώ στην Κύπρο το 'Ρωμαίος χρησιμοποιείται καί για τους ορθοδόξους (βλ. 
Χατζηγιακουμής, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, σελ. 42-44). Δυστυχώς ή πρόσφατη μελέτη του 
Π. Γουναρίδη, Γένος Ρωμαίων: Βυζανννές καί Νεοελληνικές ερμηνείες ["Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν. 
Βυζαντινή Πραγματικότητα καί Νεοελληνικές 'Ερμηνείες 2], 'Αθήνα 1996, δεν βοηθεϊ στην επίλυση του 
προβλήματος. 

49. Lampsides, «Zu eliminierende Handschriften», σελ. 134. 
50. Constantinides-Browning, σελ. 338-341 καί 341-343 αντίστοιχα. 
51. Γενικά βλ. Ο. Hartig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Albrecht V. und 

Johann Jakob Fugger, München 1917 καί Ρ. Lehmann, Eine Geschichte der alten Fuggerbibliotheken, 
Tübingen 1956-1960' ειδικότερα βλ. Brigitte Mondrain, «Copistes et collectionneurs de manuscrits grecs 
au milieu du XVIe siècle: le cas de Johann Jakob Fugger», Byzantinische Zeitschrift 84/85 (1991/92), σελ. 
354-385. 

52. Le istitutioni harmoniche IV. 8 «In quai maniera gli Antichi segnavano le Chorde de i loro Modi» 
στίς σελ. 376-378 τοϋ πρωτοτύπου (το σχετικό απόσπασμα στον Schartau, σελ. 21). 

53. Πα τα διαστήματα βλ. τό κεφάλαιο Περί τών κατά σύνθεσιν αναβάσεως διαστημάτων συνθέ
των (68.366-372, όπου καί οί οροί τέρτζα μίνορ καί τέρτζα μάϊορΥ για τα ρυθμικά σύμβολα βλ. τό κεφά
λαιο 'Όροι τών οίον αχώριστων τοϊς χαρακτήρσι συμβεβηκότων (54.197-66.355). 
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Δεύτερον: Ό Alvise Cornaro χειροτονείται καρδινάλιος στα 1551 από τον 
Πάπα Ιούλιο Γ' (1550-1555). Έκτος από χορηγός τοϋ Zarlino, ό καρδινάλιος ήταν 
καί πάτρονας τοϋ Κρητικού μουσικού Φραγκίσκου Λεονταρίτη (1517/8-1572/3), πού 
δούλευε εκείνη ακριβώς την εποχή στή Βενετία. Ό Cornaro καί ό Λεονταρίτης είχαν 
στενές σχέσεις με τον Fugger54. Άλλα καί ό Ιερώνυμος διατηρούσε σχέσεις μαζί 
του55. Μας το αποδεικνύει ένας κατάλογος τοϋ 1555 τών ελληνικών χειρογράφων 
της βιβλιοθήκης Fugger ( Vat. Pal. lai 1950), οπού σημειώνονται με το σύμβολο cyp 
βιβλία πού προμήθευσε από την 'Ιταλία ό Ιερώνυμος56. Επομένως είναι πολύ 
πιθανό ό ανώνυμος καρδινάλιος της πραγματείας να είναι ό Cornaro καί ό αναξ τής 
παλαιτέρας 'Ρώμης, στον όποιο θέλει να χαρίσει ό Ιερώνυμος τη Χρονική Σύνοψη, 
να είναι ό προστάτης τοΰ Cornaro Ιούλιος Γ'57. Έτσι μπορούμε να χρονολογή
σουμε τον βατικανο κώδικα λίγο πρίν το θάνατο τοϋ 'Ιουλίου στα 1555, γιατί βέβαια 
το χειρόγραφο δεν έφθασε στα χέρια τοΰ Πάπα αφού υπήρξε κτήμα της Bibliotheca 
Palatina. Ό Ιερώνυμος το πήρε μαζί του στή Γερμανία, καί αντέγραψε από εκεί τον 
Mon. gr. 189· στή συνέχεια ό κώδικας κατέληξε μέσω τοϋ κληροδοτήματος Fugger 
στή Χαϊδελβέργη. 

Τρίτον: "Αν ή προηγούμενη υπόθεση ευσταθεί, τότε ή μουσική πραγματεία 
γράφτηκε μεταξύ τοΰ 1555 καί τοϋ τέλους τοϋ 1557 τό αργότερο, καί αυτό γιατί τα 
εννέα χρόνια σπουδών πού αναφέρει ό 'Ιερώνυμος προϋποθέτουν, όπως ε'ίδαμε, τήν 
ολοκληρωμένη πραγματεία, δπως επίσης τήν προϋποθέτει ή δημοσίευση τών 
Istitutioni harmoniche. "Ας σημειώσουμε δτι ό Fugger επισκέπτεται τή Βενετία 
μεταξύ τοϋ τέλους του 1557 καί τής άνοιξης τοϋ 155858. Λίγους μήνες αργότερα ό 
Ιερώνυμος βρίσκεται ήδη στο Augsburg, ασχολούμενος με το επάγγελμα τοϋ γρα
φέα καί βιβλιοθηκάριου59. 

Τέταρτον: Ά ν ή πραγματεία γράφτηκε μεταξύ 1555 καί μέχρι τα μέσα τοϋ 1557, 
τότε ό Ιερώνυμος έφυγε από τήν Κύπρο μεταξύ 1546 καί 1548 το αργότερο. Θεωρώ 

54. Βλ. Παναγιωτάκης, Λεονταρίτης, σελ. xl-xliv. 
55. Βλ. σχετικά Ε. Mittler κ.α., Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8 Juli bis 2. 

November 1986, Heidelberg 1986, Textband, σελ. 377-384. 
56. Mittler, Bildband, Abb. F 2.2. 
57. Μία άλλη εκδοχή είναι ή έξης: Ό Vat. Pal. gr. 397 γράφτηκε στή Γερμανία μέ στόχο να δωρη-

θεΐ στον αυτοκράτορα Φερδινάνδο Α' τών 'Αψβούργων (1556-1564), ό οποίος χαρακτηρίζεται ώς αναξ 
τής παλαπέρας 'Ρώμης πού δογματίζει ορθώς, είναι δηλαδή καθολικός καί οχι προτεστάντης. Μέ αυτήν 
τήν εκδοχή συμβαδίζει καί το περιεχόμενο τής Χρονικής Σύνοψης πού είναι μια ιστορία τών Ρωμαίων 
ηγεμόνων. 

58. Παναγιωτάκης, Λεονταρίτης, σελ. xliii. 
59. Δέν έχουμε καμία ένδειξη από τίς σωζόμενες πηγές οτι ό 'Ιερώνυμος εργάστηκε ώς μουσικός 

στο Augsburg, όπως πιθανολογεί ό Strunk, «A Cypriot in Venice», σελ. 113 σημ. 23, καί όπως έν μέρει 
δέχεται καί ό Panajotakis, σελ. 147. 
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πιθανότερη τη δεύτερη χρονολογία, γιατί αφήνει κάποιο χρονικό περιθώριο για τις 
μουσικές δραστηριότητες τοϋ Ιερώνυμου στην Κύπρο καί γιατί φέρνει κοντύτερα τη 
συγγραφή της πραγματείας στή δημοσίευση των Istitutioni harmoniche. 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να διαγράψουμε έ'να αμυδρό έστω πλαίσιο 
τής ζωής τοϋ Ιερώνυμου. Γεννιέται περί τα 1520-25 στην Κύπρο από οικογένεια 
μουσικών. 'Ασκείται στην ψαλτική τέχνη, ένώ ταυτόχρονα ασχολείται μέ τή συλ
λογή καί το εμπόριο χειρογράφων {Par. gr. 1391). Τον Αύγουστο τοϋ 1545 είναι ήδη 
καταξιωμένος γραφέας μέ διασυνδέσεις στην κυπριακή αριστοκρατία {Par. gr. 1770). 
Γράφει μουσικά χειρόγραφα μέ συνθέσεις δικές του καί άλλων σύγχρονων του μου
σικών {Sin. gr. 292). Στα 1548 το αργότερο φεύγει για τή Βενετία, Ίσως μέ τή βοή
θεια τής οικογένειας τών Συγκλητικών. Τρία χρόνια (περ. 1548-1551) μαθητεύει 
στον Zarlino καί μετά σπουδάζει για έ'ξι χρόνια στην Πάντοβα (περ. 1551-1557). Σέ 
κάποιο στάδιο τών σπουδών του αποφασίζει να μεταπροσαρμοστεϊ στα πολιτισμικά 
συμφραζόμενα τής ύστεροαναγεννησιακής Ιταλίας: «ούμανοποιεϊ» τον γραφικό του 
χαρακτήρα60, «άττικοποιεϊ» το ονομά του, «άποκαθαίρει» τή γλώσσα καί το μέτρο τών 
στίχων του, «προσαρμόζει» το βυζαντινό μέλος στή δυτική πολυφωνική μουσική. 
Έτσι, συνεχίζει να γράφει χειρόγραφα (Vat. Pal. gr. 397) καί να ασχολείται μέ το 
εμπόριο παλαιών καί σύγχρονων χειρογράφων (Vat. Pal. lat. 1950). Συγγράφει τή 
μουσική πραγματεία του γύρω στα 1556/7 (Sin. gr. 1764). 'Απογοητευμένος δμως 
από τήν αποτυχία τών μουσικών προσπαθειών του, φεύγει στή Γερμανία, οπού δου
λεύει για τους Fugger (Mon. gr. 189, 143, 177). Μετά το 1559 χάνονται τα Ίχνη του 
καί μάλλον πέθανε νεότατος γύρω στα 1560. 

Αυτή ήταν ή ζωή καί το έ'ργο ενός καλλιτέχνη καί γραφέα τής ύστερης 
'Αναγέννησης, ό όποιος πέρασε άπα μία κουλτούρα σέ μίαν άλλη. Νομίζω οτι ειδικά 
αυτή ή περίπτωση πολιτισμικής μεταπροσαρμογης είναι παράλληλη προς εκείνη ν τοϋ 
κρητικού Δομήνικου Θεοτοκόπουλου61. 'Από τον 'Ιερώνυμο απέμεινε έ'να τελευταίο 

60. Μία τόσο εντυπωσιακή αλλαγή γραφικού χαρακτήρα είναι οπωσδήποτε ασυνήθιστη. 'Ωστόσο 
ήδη στο όψιμο Βυζάντιο συναντούμε χτυπητές περιπτώσεις «διγραφίας». Βλ. σχετικά Theodoros 
Metochites on Philosophie Irony and Greek History. Miscellanea 8 and 93. Edited with an introduction, 
translation and notes by P. A. Agapitos, K. Huit and O. L. Smithf, Nicosia-Göteborg 1996, σελ. 18-20 
(Νικηφόρος Γρήγορος) καί D. Harlfinger, «Autographe aus der Palaiologenzeit», στον τόμο W. Seibt 
(έπιμ.), Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit [Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik 9], Wien 1996, σελ. 43-50, συγκεκριμένα σελ. 43-
44 (Ιωάννης Χορτασμένος). 

61. Βλ. τώρα Ν. Χατζηνικολάου, «Οί βυζαντινές αναμνήσεις στο έργο τοϋ Γκρέκο», 'Αριάδνη 7 
(1994), σελ. 109-149. Για τίς διαπολιτισμικές αυτές σχέσεις καί τήν έν πολλοίς παράλληλη πορεία Κρήτης 
καί Κύπρου βλ. D. Holton, «Cyprus and the Cretan Renaissance: A preliminary study of some cultural 
connections», Έπετηρίς τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών 19 (1992), σελ. 515-530, συγκεκριμένα 
σελ. 519-521. 
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μόνο 'ίχνος στα τέλη του 16ου α'ιώνα. Σ' ε να κενό φύλλο τής κυπριακής εκείνης 
μελισματικής συλλογής από τή Μονή Λειμώνος πού ήδη εξετάσαμε (άρ. 240), ένας 
ανώνυμος κατέγραψε από μνήμης μια φράση: οξεία, μετά προτιθεμένου αύτη κεντή
ματος, / την δια τρ'ϊων μεν αποτελεί (αναβάσεως) μείζονα, ημίν δε καλουμένην 
μίζονα διαφωνι(αν) τη(ν) παραλατίνους λεγομένην τέρτζα μάϊορ/αναλινον (φ. 105ν). 
Πρόκειται για ακριβώς εκείνη τήν επαναστατική πρόταση από τήν πραγματεία του 
Ιερώνυμου σχετικά με τή σταθερότητα των διαστημάτων. Ποιος καί γιατί θυμήθηκε 
τον Ιερώνυμο δέν γνωρίζουμε. Το οτι όμως κάποιος θυμήθηκε μια φράση από τό 
έργο του σημαίνει οτι ακόμα καί στην Ιδιαίτερη πατρίδα του δέν είχε τελείως ξεχα
στεί, όταν πια ή Ενετοκρατία είχε τελειώσει. 



ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΣΤΗΣ Ο ΚΎΠΡΙΟΣ 297 

^•»Ακ·^π»ν ette»*-Tx-*c e p ^ j i e i e r i t ^ i T C O · 

-^ώ^Α-τφ y î fit* - * · * "Π •"rTW ^ ^ r 

. V'""; ** rr &?<»& ^ * K * ? ^ ; τ**™??v*****• 

. , / ' _, i j i ___ ρ -, ι < » S « j , 1 «ί - -»J ft ι Ito ** β u - < 

9HB 
Πίν. 1. Parisinus graecus 1770, φ. 158ν 



298 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

/ \ n^0^u^J^-mn^0urir\(Atr**^im(jrlt «ntA^etV, *f^-my^yt •mtj-, 

ν 
' 0U4TV**~* &/γ&ηβ*ψ6# Gv*&ét«»>t Hß4y "ehr$***ouir 

/ } ( / u w /0 ' V A | -J < a/i 

/ , / ' 1 * / · · » ^ / 

><*χη*αα.φΛ<η JaCÌ40Vy(/%Xé, 0vyf-m%feurxu*oLtyeur\ ( /«>i./*v^v^tj««evTeç^*e.«, 
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ROBERT W. ALLISON 

KALLINIKOS, CALLIGRAPHER OF DIONYSIOU AND ABBOT OF 

PHILOTHEOU 

The Kallinikos who is the subject of this paper was not a great calligrapher, at 

least, not in the contemporary sense of that term. His books are not beautiful to 

look at, nor outstanding for their content. Nor are great numbers of them known, 

although I think it -likely that more of his work may survive at Dionysiou Monastery 

than has yet been identified. Rather, Kallinikos is of interest —if the working 

hypothesis of this paper is correct- because his career took him from Epiros to 

Dionysiou Monastery on Mount Athos, and in turn from Dionysiou to Philotheou 

Monastery. He is of interest, especially, because of what those moves suggest to us 

about an earlier phase of the Calligraphers' Movement on Mount Athos. This is the 

movement which, since the work of the late Linos Polites, we associate with the 

seventeenth-century book production in the monasteries on the southwestern coast 

of the Holy Mountain. 

This study originated with the observation that the Kallinikos who wrote 

Philotheou cod. I l l (Lambros 2001, Plate 1) was the same as the Kallinikos who 

wrote Dionysiou (Lambros) codd. 410, 415 and 337, a fact that I confirmed by 

examining the Kallinikos manuscripts at Dionysiou. That connection, in turn, raised 

the question as to why one of Kallinikos' manuscripts should be at Philotheou, and 

the central question of this paper, whether the sixteenth century abbot of Philotheou 

and protos of Mount Athos, Kallinikos, is to be identified with the calligrapher 

Kallinikos, who wrote these codices in Epiros in the late 1520s and later moved to 

Dionysiou Monastery on Mount Athos. 

In addition, a Kallinikos has been known for some time as a leading monk of 

Philotheou in the late sixteenth century, thanks to the Archives de l'Athos project. 

As a representative of the monastery he was a signatory to two documents, 

1. Except for the manuscripts of Philotheou Monastery, Athonite manuscripts are cited by Lambros 

numbers (Spyridon P. Lambros, Catalogue of the Creek Manuscripts on Mount Athos [hereafter, 

Catalogue] 2 volumes, Cambridge 1895). The manuscript library of Philotheou Monastery has been 

recatalogued since the publication of the Lambros catalog. Philotheou manuscripts are here cited by their 

new numbers, with Lambros numbers in parentheses. 
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Chilandar 164 (dated march 1581) and Kutlumusi 59 (March 1586), but in neither 
case did he sign his name with the title of abbot: 

Actes de Chilandar, ed. L. Petit, Vizantijskij Vremennik XVII, Prilozenie, no. 
164 (March 1581), 1. 29: Έκ του Φιλόθεου Καλλίνικος Ιερομόναχος 

Actes du Kutlumus, ed. P. Lemerle, Paris 1945, no. 59 (March 1586), 1.35: Έκ 
του Φιλόθεου Καλλίνικος ΐερο(μόν)αχ(ος) 

Kallinikos' Early Career. Several codices written by Kallinikos in the years 
1525-1528 survive today at Dionysiou and Philotheou Monasteries on Mount Athos. 
Another one, which I have not personally seen, is reported to be among the 
manuscripts of the Deutsche Staatsbibliothek in Berlin: 

Athos, Phil. cod. I l l (Lambros cod. Phil. 200), Menaion for January, written 
in Sagiada in 1525 (Plate 1) 

Athos, Dion. cod. 410, Menaion for September, written in Sagiada in 1526 
Athos, Dion. cod. 415, Menaion for April and May, written in Sagiada in 1526 
Athos, Dion. cod. 337, folios 195r-236r, the Ekthesis kephalaion parainetikon 

schediastheisa pros ton Basilea Ioustinianon of Agapetos Diakon os, written in 
Kastoria in 1528 

Berlin, Deutsche Staatsbibl. 321, Chrysostom, Liturgy, (not seen by me; date 
and provenance unknown) 

The brief scribal notes in these codices allow us to reconstruct very little of 
Kallinikos' early career. Kallinikos' notes read as follows: 

Athos, Phil. cod. I l l (Lambros 200; Plate 2): 
έγρά(φη) εν Σανιάδα χωρίον δια χειρός εμού αμαρτωλού Καλλινίκου ΐερομο-

νάχ(ου) επί ετ(ους)//^λγ' (1525): αμήν:, ήμέρ(α) Γ' Ίουν(ίου) ς' (f. 282v, underlined 
portions in red ink) 

Athos, Dion. cod. 410: 
Τω συντελεστή τ(ών) καλών Θ(ε)φ χάρις: έγραφ(η) εν χώρί Σαγιαδα εν έτι // 

,ζλδ' (1526) εν μηνί, Ιου(νίου)· κη· δια χειρός εμού αμαρτωλού Καλλι(νι)κου 
ιερο(μονα)χ(ου) (f. 216ν) 

Athos, Dion. cod. 415: 
Ϋκαί όσοι άναγινώσκετ(ε) ταύτην την Βίβλον εύξασθαι καί συγχωρή/ίσατέ μοι 

τω οικτρώ, λί(αν) αμαρτωλώ απάντων άν(θρώπ)ων χειρ αμαρ/τωλού Καλλινίκου 
Ίερο(μον)άχ(ου) (f. 121v) 

Athos, Dion. cod. 337: 
Τώ συντελεστή τών καλών Θ(ε)ώ χάρις // εν έτι ζλζ' (1529) έγράφ(ει) εν 

Καστωρεία, έκ χειρός εμού αμαρτωλού li Καλλινίκου Ιερομόναχου (f. 236r) 
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These scribal notes indicate that Kallinikos was already a hieromonk, and thus 
probably at least thirty years of age, when he wrote the first of these codices in 
Epiros. The codices provide no indication of his monastery, but the fact that two of 
them were written in Sagiada, then a small village opposite the island of Kerkyra, 
suggests that he must have been associated with a monastery in that region, and the 
proximity of Sagiada to Hegumenitsa is suggestive. An echo of Kallinikos' time near 
Kerkyra is probably to be seen in the partially illegible troparion written on the recto 
of the last folio of the Philotheite codex. 

[]Κερκύρας χώρον λαμπρώς εορτάζει ... ending with the words, χαίρε πάτερ 
Σπυρίδων... καυκημα 

Because he was able to bring these codices with him to Dionysiou, it seems 
likely that he wrote them to support his own liturgical needs, rather than as a 
dedication to a monastery with which he was associated in Epiros. We might guess, 
therefore, that he was engaged in a mission to villages in the area rather than living 
in a monastery. 

Kallinikos' script (plates 1, 2). Kallinikos' books give the impression, in fact, of 
being intended for personal use, rather than as dedications to a monastery. His script 
is a directionless, irregular and unpretentious version of the common post-Byzantine 
book script {Gebrauchsschrift). The script's inconsistency of alignment and of «head-
and footlines» is matched by the erratic alignment of accents, which are relatively 
large. 

In other respects, his script is eclectic and inconsistent. It is generally 
characterized by numerous ascending letters. Sometimes he will write a half page of 
text with reduced descenders, then several lines with descenders nearly as long as 
his ascenders. He intermixes with his generally small script occasional oversized 
minuscule-like letter forms of stylized forms like his strongly right-sloping n. 
Because we see in this script no internal harmony, rhythm or consistency, we would 
call this as uncalligraphic script. 

This is, nevertheless, the script of a practised hand, exhibiting traits that reflect 
the copyist's learning. Like the several professional copyists of Philotheou from this 
period, with whom he would later be associated, he dots his iotas and upsilons and 
utilizes compounds consisting of the dot with an acute or grave. His tachygraphic 
abbreviations and suspensions are frequent enough that in some places they give the 
impression of a two-tiered and compacted script. 

We can even say that he does exhibit an interest in the aesthetics of his script. 
His letter forms, considered individually, are characterized by graceful curves and 
clubbed or hooked descenders. Some are contemporary, as evident, for example, in 
his uptilted epsilons and v-shaped nus. Some of them could be called exuberant — 
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the ones I referred to a moment ago as inconsistently enlarged — a trait that becomes 
more common in the later history of the Athonite calligraphy. In Kallinikos'case, this 
trait is in keeping with his occasional curvilinear flourishes in the margins. 

The format of his menaia is likewise contemporary. They are squarer, smaller 
than the older menaia, with fewer lines and wide spacing between lines, reminiscent 
of the Hodegon style. He favors the dodecasyllabic line, Τω συντελεστή των καλών 
Θ(ε)ώ χάρις - part of the common currency of scribes of the sixteenth century. 

On the basis of these observations, I conclude it is appropriate to call him a 
calligrapher. It is appropriate, in spite of the general eclecticism and inconsistency or 
inharmoniousness of his script as a whole, to notice 

* the aesthetics and exuberance of his individual letter forms 
* the contemporaneity of his script and his books 
* the traits that distinguish his hand as that of a learned person 
and to place him in the orbit of the many copyists who dedicated themselves, 

in this era of intensified Islamization, to the preservation of literacy and the 
production of the books necessary to keep the Orthodox faith alive. 

Kallinikos at Dionysiou. Except for the brief scribal notes reproduced above, 
there are no further notes by or relating to Kallinikos in any of Kallinikos' signed 
Dionysiou codices. Thus we have nothing in writing to indicate precisely when 
Kallinikos came to the Holy Mountain, or to tell us anything about his early career 
there. The fact that all of his codices (with the possible exception of the one in 
Berlin?) were at Dionysiou, make it clear immediately that Kallinikos' Hagiorite 
career began there, where he presumably took up residence after leaving Epiros. 
Kallinikos' residency at Dionysiou must have extended from sometime after 1529 
when Athos, Dionysiou codex 337 attests that he was writing in Kastoria, to shortly 
before his first attestation as abbot at Philotheou, which I would date to about the 
year 1566 (see below). 

Only a few tantalizing bits of information have been published, however, that 
may attest to Kallinikos' career at Dionysiou monastery. In addition to the presence 
at Dionysiou of the codices mentioned above, the name, Kallinikos, occurs there on 
two sixteenth-century wooden crosses as well as on a skevophylakion which has 
been independently dated to the sixteenth century2. If we can trust Lambros' index 
of Hagiorite scribes on this point, it would appear that from the time of his arrival 
at Dionysiou, Kallinikos must have ceased signing codices that he wrote. Either that, 
or he did not write any codices at Dionysiou which have survived there. 

2. The objects cited are mentioned in Gabriel Archimandritis, Kathigoumenos of Dionysiou, Ή εν 
Άγίω "Ορει Ιερά Μονή του 'Αγίου Διονυσίου, Athens 1959, pp. 88-89. 
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It seems unlikely that he would have completely abandoned his interests in 
book production at Dionysiou, however, if our hypothesis is correct that it is attested 
again in the last phase of his career at Philotheou. Rather, until someone has the 
opportunity to study the Dionysiou library and search for other, unsigned books 
written by him, we can only presume that Kallinikos, as a calligraphier, must have 
continued to exercise his skills. 

There is some prosopographical evidence to lend credence to this hypothesis. 
Notes in the Phil. cod. I l l (Plates 3, 4) demonstrate that this menaion for January, 
written by Kallinikos in Sagiada in 1526, was brought by him to Dionysiou, where it 
came into the hands of Klimis of Dionysiou. 

Phil. cod. I l l , f. 283r (Plate 3): ετούτο το ιερ[ον ] ενε του παπ(α) κυρ 
Βασιλλικοϋ II και σακελλαρίου' και ητ(ης) τίς το άποΙΙξενόσϊ νά εχη τ(άς) όρ(ας) των 
ΤΙΗ II θεοφώρων π(ατε)ρων ημών II Βασιλικός ιερεύς καί (σα)κελλαριος (Basilikos' 
seal follows the note.) 

Phil. cod. I l l , f. 282v (Plate 4): αφιερώθ(η) το παρ(ον) βιβλΐον εις τον παπ(α) 
Κυρ Βα ΙΙσιλικών των σακελλαριον. κ(αί) το έδωκα εγώ ο II πνευματηκος ό παπ(ας) 
Κλήμ(ης) εκ του Δηονισηου 

These notes indicate that at Dionysiou the codex was given to a sakellarios, 
Basilikos, by a priest and spiritual father, Klimis. Basilikos is otherwise unknown. But 
what about Klimis? Could this person be the same Klimis who served as 
hegoumenos there in 1542 when, as he tells us, he was still a young man, and again 
in 1560? 

This Klimis is well known to us from the extensive and revealing notes which 
he wrote in Athos, Dionysiou codex 224. Here he alludes to the fact that he had 
quite a reputation in his monastery for devoting all his free time to writing, a practise 
which he commends to others for its spiritual benefits. He later bound his writings 
together in two large volumes. This first volume, which he calls a Panthekte, included 
a psalter, the octoechos, and akolouthies (a menaion) for the entire year, a triodion 
and a pentecostarion, a menologion for the entire year, and at the end the 
Syntagmata of Markos Monachos on the questions related to the typikon, an 
euchologion, a nomocanon and more. These works were completed before his first 
hegoumenate in 1542 and not bound until a decade later. The purpose of the bound 
volume was to include everything the conscientious hieromonk or pneumatikos 
papas needed for the entire year. After his hegumenate Klimis resumed writing, 
generating yet another large tome. His career at Dionysiou extended until about the 
year 15803. 

3. Athos, Dionysiou code 224. The summary of his work is mostly drawn from the long, personal 
note by Klimis comprising his proem to the surviving, second Panthektes, edited by Lambros, Catalogue 
I, pp. 371-373. 



306 ROBERT W. ALLISON 

In light of Klimis' devotion to writing, the relatively crude script of his note in 

Philotheou cod. I l l raises some questions. I have not seen the surviving volumes 

written by Klimis. Of course, the writing of informal notes and book scripts can vary 

in the extreme, so I leave it an open question. The Klimis of Dionysiou codex 224 

refers to himself as a pneumatikos papas, just as the writer of the dedicatory note 

in Philotheou cod. I l l does, and the chronology is right. 

If it was, in fact, this Klimis who came to possess the codex written by 

Kallinikos, it adds prosopographical dimension to my thesis that Kallinikos must have 

remained active and in association with other writers of books at Dionysiou. In any 

case, our Kallinikos was in the right place at the right time to have been an active 

participant in this early phase of the calligraphers' movement that developed in the 

monasteries on the southwestern coast of the Holy Mountain. 

Kallinikos at Philotheou. Kallinikos' later Hagiorite career can be traced 

somewhat more substantively from notes in Philotheite codices. The information 

that I am introducing here turned up in the course of my catalog project at 

Philotheou. It will appear in the full descriptive catalog of the Greek manuscripts of 

Philotheou, to be published by the Patriarchal Institute for Patristic Studies in 

Thessaloniki. Perhaps the earlier history of Kallinikos' Hagiorite career will be 

documented by similar notes waiting to be found in the codices of Dionysiou 

Monastery. 

The point at which we are able to take up his story in some detail has to do 
with his move to Philotheou Monastery. One of my observations from studying the 
library at Philotheou is that notes tend to accumulate in books when they move, 
when they are loaned or otherwise change hands, while those books that stay in one 
place, in this case at Philotheou, remain very «anonymous» for lack of such notes. 
Unlike the three codices which remained at Dionysiou, which contain little in the way 
of notes except Kallinikos' scribal notes transcribed above, the Philotheite codex 
contains, as we have seen, several notes indicative of Kallinikos' associations at 
Dionysiou and even about his move to Philotheou. 

As mentioned above, the series of notes in the Philotheou menaion for January 
(Plates 3 and 4; Phil. cod. lll=Lambros 200) written by Kallinikos reveals that in 
addition to its becoming the property of Klimis, it was given by Klimis to a 
sakellarios, the priest Basilikos. I do not have any further knowledge of the 
sakellarios, Basilikos, to whom Klimis gave this codex. But perhaps we can deduce 
something of his history from the fact that he is the last named owner of the codex 
before Philotheou Monastery. 

The most obvious explanation for the migrations of this codex from Dionysiou 
to Philotheou is that one or more of these persons associated with the codex from 
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Dionysiou came to reside at Philotheou, bringing the codex along. We get nowhere 
pursuing this possibility in the case of Basilikos, whose name is completely 
unattested at Philotheou, or with Klimis, whose ongoing career at Dionysiou is well 
documented. But the name, Kallinikos, fairly jumps out at us at Philotheou as the 
name of an abbot associated with the calligraphers who was active at Philotheou 
beginning in the mid 1560s. This leads to our hypothesis that the calligrapher, 
Kallinikos, an Epirote scribe who settled at Dionysiou — one of the monasteries on 
the southwestern Athonite coast associated with the Calligraphers'movement — later 
moved from Dionysiou to Philotheou to become abbot and director of the work of 
the Philotheite calligraphers. 

Kallinikos would have brought with him the usual retinue of his brothers and 
spiritual children to assist him in his mission at Philotheou. Among these must have 
been the sakellarios, Basilikos, who as noted above now possessed the menaion for 
January that was to become Phil. cod. I l l , having received it from the pneumatikos 
papas, Klimis. We can imagine that the gift might have been a parting blessing from 
Klimis, especially appropriate since Basilikos was to accompany the original writer 
of the codex. 

It appears likely that Kallinikos actually arrived at Philotheou about the same 
time that an outstanding and remarkably talented calligrapher, Gabriel of Gallipoli, 
wrote his first surviving dated Philotheite manuscript — Phil. cod. 113, his menaion 
for February completed in 1566. The last abbots attested before Kallinikos' arrival as 
abbot at Philotheou, based on surviving attestations, were Gervasios, attested for the 
years 1556-15624 and Theoleptos, whose dates are unsure, but who most likely 
succeeded Gervasios around 15635. 

4. Gervasios is attested in 2 documents, dated 1556 and 1558, related to the sale of Stavronikita, 
(Gabriel Stavronikitianos, Γρηγόριος ό Παλαμάς 5, 1921, p. 15ff), and in another of July, 1562 (Actes 
d'Esphigmenou 27). Gervasios' most formal signature gives the titles, Ιερομόναχος καί γέροντας. 
Because of the responsibility implied in signing off on the sale of Stavronikita, I take it that he was, indeed, 
the abbot of Philotheou at that time. 

5. Theoleptos' name occurs in a polychronion written in Phil. cod. 124, a menaion for December, 
f. 340v. The codex is dated to the year 1563 on the basis of its extremely close similarity to Phil. cod. 
128, a menaion for April written by the same Philotheite scribe, Dionysios the Syrian, and bearing that 
date. The polychronion originally had a blank space for insertion of the abbot's name, but the name, 
Theoleptos, was filled in by a contemporary hand. Since the primary recipients of the polychronion's 
blessing are the monastery's patron, the Georgian king Levon, and his family, the end of Levon's reign 
(1574) provides a terminal date for its validity and usefulness, and thus also for the insertion of 
Theoleptos' name in it. It seems most likely that Theoleptos was abbot early in the 1560s, since Kallinikos 
is so clearly associated with the work of the Philotheite calligraphers in a senior, authoritative position in 
the later 1560s and the next decade, and since we also need to allow for the hegoumenate of the Hosios 
Symeon who died in Constantinople, and the prohegoumenos Theodosios (D. Papachryssanthou, Actes 
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The choice of Kallinikos, as a person associated with the production of books 

at Dionysiou, to become abbot at Philotheou would not have been a matter of 

coincidence. Dionysiou had a long history of association with Philotheou, dating back 

to its foundation by Dionysios, who was tonsured at Philotheou by his brother, 

Theodosios, then the abbot of Philotheou6. The monastery of Philotheou had been 

revived as a Greek koinovion at the beginning of the century by another Dionysios, 

the man later well known as Dionysios in Olympos. This Dionysios made it a point 

to build up a library of Greek books to support his re-hellenization of the monastery 

and its services. Prior to that time, the monastery had been under to control of 

Bulgarians, who had observed an idiorhythmic regimen7. 

In the years leading up to Kallinikos' election as abbot, one of the leading 

monks at Philotheou was another calligrapher from Gallipoli, Maximos, who had 

devoted himself to carrying on Dionysios' program of hellenization by a program of 

writing liturgical books at Philotheou. Finally, as I mentioned above, just about the 

time of Kallinikos'arrival, two sympatriotes of Maximos came from Gallipoli to begin 

illustrious careers of book production at Philotheou. 

Gabriel of Gallipoli, an outstanding calligrapher, was also, and perhaps 

primarily, an artist skilled in a local variation of that style of ceramic art known to 

us today as the Iznik style. The other was his brother Makarios, who was trained in 

calligraphy and traditional sixteenth-century book ornament. At Philotheou Makarios 

was tonsured with the name Maximos, which can hardly be other than in honor of 

his elder sympatriotis from Gallipoli. 

I have traced elsewhere the history of the Gallipolite calligraphers and their 

work, and how they built up an «underground» school dedicated to the training of 

priests8. From Philotheou they conducted a mission of resistance to the current 

du Prôtaton, Paris 1975, p. 148, no. 141 and S. Eustratiadis, «'Ιστορικά μνημεία τοϋ "Αθω», 'Ελληνικά 2 
(1929), ρ. 349, cod. Β, fol. 43β. 

6. The hegoumenate of Theodosios, later metropolitan of Trebizond, is to be dated to the years 
1325-45, based on information preserved in the Bios of Mitrofanis and the Chronicon of Panaretos. See 
B. Laourdas, «Μηχροφάνους, Βίος TOO 'Οσίου Διονυσίου του Άθωνίτου» Άρχείον Πόντου 21 (1956), 
pp. 43-79 and Ν. Oikonomides, Actes de Dionysiou, Paris 1968. 

7. The hegoumenate of Dionysios on Olympus is not attested in any extant Athonite archival 
documents known to me. The only sources are later hagiographical accounts, synaxaria and oral tradition 
recorded in unreliable early modern Athonite sources (the so-called «Patria»). See the Megas Synaxaristis, 
1956, pp. 601-21. 

8. «The Sixteenth-century Scriptorium of Philotheou», The Ninth Annual Byzantine Studies 
Conference, Duke University 1983, and «The Sixteenth-Century Scriptorium of Philotheou and the 
Athonite Resistance to Islamization», The Tenth Annual Byzantine Studies Conference, University of 
Cincinnati 1984. Recently available on the World Wide Web Philotheou Project site (http: // abacus, bates. 
edu/ "rallison). 
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Ottoman Islamization and suppression of the Orthodox religion, and dedicated to the 

production of liturgical books to support that mission. 

In the 1560s, then, Philotheite monks were looking for an abbot sympathetic 

to the cultural Hellenism to which the monastery had been devoted since its 

expulsion of the Bulgarians, and who would support and sustain its agenda of 

production of liturgical books and its related resistance to the current Ottoman policy 

of enforced Islamization of the Greeks. As a calligraphier, Kallinikos must already 

have been known to the Philotheites, even before coming to Philotheou. He must 

have been known as one who would favor the work that the Philotheite calligraphier, 

Maximos of Gallipoli, had begun there earlier. Kallinikos was something of a 

bibliophile and had travelled. He donated to Philotheou a 13th century parchment 

evangelion (Athos, Phil. cod. 4=Lambros 3) which he apparently acquired in the 

Holy Land, where he tells us he had conducted the liturgy at the Temenos of the 

Metamorphosis (fol. 324r). 

At Philotheou, Kallinikos' association with the Philotheite calligraphers is not 

expressed in any overt stylistic similarity between his scribal hand in his earlier 

codices and theirs'. This was an age of individuality in writing style, and besides, the 

calligraphers in question were all mature scribes when they came together at 

Philotheou. The only points of commonality we observe in their writing are their 

exuberance (which is expressed in individual letter forms in Kallinikos' case, and in 

the appearance of the entire page in the case of the Gallipolites and some of their 

colleagues at Philotheou) and the learned affectation of their dotted iotas and 

upsilons and their integration of these dots into compound accentuation. 

Nor did Kallinikos write any complete codices at Philotheou that have survived; 

perhaps he did not write any there at all. It is not surprising to find that a 

calligrapher-become-abbot did not have the time to continue practicing his skills of 

book production. Klimis alludes to this conflict of demands upon his time at 

Dionysiou in his long proem in Athos, Dionysiou cod. 224, and seems to have 

written little during his first hegumenate. Likewise at Philotheou, Maximos of 

Gallipoli's productivity diminished, apparently as he advanced to a greater level of 

administrative obligation at Philotheou. It is likely, then, that most of Kallinikos' 

energy at Philotheou was absorbed by the administrative and spiritual duties of the 

hegoumenate and the onerous burden of paperwork and records required by the 

Ottoman regime, combined with the running of the underground school for 

calligrapher-priests there. On the other hand, as I suggested in my study of the 

sixteenth-century scriptorium at Philotheou, we can also imagine that many of the 

books being produced at Philotheou were being sent out with priests in their 

clandestine mission to conduct the liturgy and meet the spiritual needs of the 

Orthodox on the Greek mainland. 
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Regardless of whether Kallinikos was able to continue writing books at 
Philotheou, it is nevertheless clear that he was active in other ways in the 
monastery's book production program. A few indications of his influential and varied 
role in the Monastery's scriptorium have survived. 

Kallinikos' name occurs in a pen test with alphabetical writing exercises on the 
front flyleaf, recto, of Phil. cod. 142, a contemporary 16th c. Paraklitiki (Plate 5): 

ΫΚάληνικος υερομόναχος κε καθίγ[ουμενος] 
On the analogy of other, similar occurrences of the names of Philotheite 

calligraphers written in Philotheite codices as pen tests and exercises in penmanship 
or grammar, we can take this one as testimony to the role Kallinikos played along 
with Gabriel and Makarios, teaching in the underground school at Philotheou. 

The Gallipolite calligraphier Gabriel completed a new copy of the Savvas 
typikon for the monastery (Phil. cod. 195) in 1575/76 (plate 6). In his concluding 
scribal note, which begins with the same dodecasyllabic formula favored by 
Kallinikos, he indicated that Kallinikos had underwritten the project and collaborated 
in its production (f. 407r, Plate 7): 

τω συντελεστή τών καλ(ών) Θ(ε)ώ χάρις :+εγράφη το παρόν τυπ(ικον) εν II τη 
σεφασμία) κ(αί) ιερά μονή τ(ή)ς ύπεραγί(ας) δεσποΐνης ημών Θ(εοτό)κου, τη II 
έπικεκλημένη του Φιλόθεου1 χειρΐμεν του ευτελούς κ(αί) άλιΙΙτήμονος, Γαβριήλ του 
εκ Καλλιουπόλε(ως)' προστάξει δε κ(αί) συνεργεία II του όσιωτάτου εν ίερομονάχοις 
και πν(ευματ)ικοϊς π(ατ)ράσι κυρ Καλλινίκου II προηγουμένου τής αυτής μονής κ(αί) 
πρώην πρώτου του Άγιωνύμου II "Ορους- ό δε τολμήσ(ας) άποξενώσαι τούτο /εκ/ 
τής τοιαύτης μονής II εχέτω την δέσποιναν ημών Θ(εοτό)κον άντίδικον επί ζωής και 
ΙΙθανάτου /αυτού/, κ(αί) è ν τη φρικτή και φοβερά ήμερα τής κρίσε(ως): ΙΙεϊληφε δε 
πέρ(ας), επί ετ(ους) ζπδου (7084=1575/6)· (ί)ν(δικτιώνος) δ. 

(Thanks be to God the completer of good things. The present typikon was 
written in the venerable and holy monastery of our all holy mistress the Mother of 
God which is called Philotheou, by the hand of the worthless and sinful Gabriel of 
Gallipoli, at the direction and with the collaboration of the most holy among 
hieromonks and spiritual fathers Lord Kallinikos, former hegoumenos of this 
monastery and formerly Protos of the Holy Mountain. Let him who dares to remove 
it from this monastery have our mistress Mother of God his accuser throughout his 
life, and in death, and on the frightful and awesome day of judgment. It was 
completed in the year 7084 (=1575/6), the 4th indiction.) 

In addition to identifying Kallinikos as the former abbot of Philotheou, Gabriel 
informs us that Kallinikos had also formerly served as Protos of Athos. This office 
is suggestive of his reputation on the Holy Mountain, and supports our thesis that 
Kallinikos' reputation was well known when he came to Philotheou to serve there 
as abbot. 
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Thirdly, Gabriel indicates Kallinikos' role in the work of the Philotheite 
calligraphers when he states that this volume was undertaken at the direction and 
with the collaboration [προστάξει δε κ(οί) συνεργείφ] of Kallinikos himself. 

What was Kallinikos' contribution to this volume that Gabriel refers to as 
collaboration? To answer this question requires a brief aside to consider what 
Gabriel's own work looked like, after which we may be able to recognize the work 
of Kallinikos. It is not Gabriel's script, in this case, that we need to appreciate; 
Philotheou codex 195 exhibits only a single scribal hand, and it is that of Gabriel 
(Plate 6). It is not possible, as is readily evident from comparison of their products, 
to confuse Gabriel's script with that of Kallinikos (Plate 1), whose work we analyzed 
earlier. Gabriel writes in an exuberant, bold and flowing version of the common post 
Byzantine book script with striking, large marginal flourishes. His script is 
unmistakable9. What, then, did Kallinikos contribute to this book, if he did not write 
any of it? 

The answer lies in Gabriel's ornamental illumination of his codices. I have 
shown elsewhere that Gabriel was trained in a style of ornamental work that is 
reminiscent of Iznik ware10. His art is an indigenous, Gallipolitan form of the better 
known Iznik style (Plate 9, examples 1-3). When he fled Gallipoli, which was at his 
time in the process of Islamization, he transferred the bright, polychrome ornamental 
style with which he was familiar to the illumination of his manuscripts. 

To accomodate his pigments and to make this style work in the new medium 
of paper manuscripts, Gabriel brushed a glaze onto his manuscript pages — so 
heavily that we can see the brush strokes in the surface of the folios. His headpieces 
are unframed, stylized naturalistic floral designs which in some respects anticipate 
later developments in Iznik ceramic ware, painted without any field directly on the 
glazed paper. His flowers and animals, freed from the conventional Byzantine frames 
and painted on gold-leaf fields, seem to inhabit and enliven the very pages, making 
them veritable images of paradise. The result is exquisite, but highly unconventional 
for Byzantine or post Byzantine manuscripts. 

Gabriel is perhaps the epitome of the individualism of the 16th century 
calligraphers, but his style apparently did not fully satisfy his abbot, Kallinikos, whose 
tastes were more traditional. In the headpiece for codex 195, the new typikon for 
the monastery, it is very evident that Gabriel was not allowed to paint in his unusual 

9. For a published facsimile, see Herbert Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 
Vienna, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1989, vol. 2C, pl. 34 (Carpenctor cod. 66), pp. 

67-68, and Prof. Hunger's characterization of his hand vol. 2B, no. 63, pp. 28-29. 

10. «Gabriel of Gallipoli and the Iznik Style», Twenty-first Annual Byzantine Studies Conference, 

New York University, New York City, 9-12 November 1995. 
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style (Plate 8). This headpiece, while it bears Gabriel's floral designs, is framed and 
painted on gold in typical post-Byzantine fashion. This headpiece, then, the frame 
and gold field, —is the only thing in this codex that could conceivably have been 
painted or written by someone other than Gabriel himself. It is the only part of the 
codex that can have been the work of Kallinikos. 

The same demand for a more traditional style accounts for the headpieces and 
evangelists' portraits painted on gold fields in Phil. cod. 6, Gabriel's large-format 
evangelion of 1583 (Plate 9, example 4) which was clearly intended for ceremonial 
use in the Catholicon at Philotheou. Here, too, we are probably to see the influence 
of Kallinikos. Here, again, Gabriel painted his own ornamental style upon a framed, 
gold field provided by a collaborator, as is evident from the corner finials which are 
clearly not Gabriel's work. 

There are other modes of collaboration, of course. Kallinikos could have 
collaborated with Gabriel, for example, by dictating the text to him from another 
copy of the typikon to expedite the work. But since, in fact, that one headpiece was 
executed by Gabriel in collaboration with someone else, it seems most natural to 
conclude that this is to be identified as Kallinikos' contribution to the codex. If we 
recall that Kallinikos' name is attested at Dionysiou on some objects of art as well 
as in his codices, it becomes evident that Kallinikos was, in fact, a man of many 
talents. 

That Kallinikos took a close interest in the production of books at Philotheou 
is perhaps evident from Gabriel's allusion to his abbot in yet one more book — at 
the end of Phil. cod. 141, the first volume of his Paraklitiki of 1580 (Plate 10: f. 2r, 
headpiece). While working on this volume he had apparently had a difference of 
opinion with the abbot. In his dated subscription (Plate 11: fol. 440v), his monastic 
submission to his abbot's will is nevertheless tinged with an assertion of his own 
opinion — namely, that the abbot was wrong to have insisted that he abridge some 
of the hymns and kathismata in this volume: 

Εϊληφε πέρ(ας) συν Θεφ το παρόν ήμισυ τμήμα τής Παρακλιτϊ(κής) κ(α)τ(ά) το 
ζπηον έτος{15S0Y χειρΐ του εύτελ(ούς) Γα(βρι)ήλ τάχ(α) κ(αί) θύτου- το (δέ) οΰτ(ως) 
II εάσαι ήμ(άς) τϊνά τ(ών) καθ(ισμάτων), ενίοτε (δέ) κ(αί) των τροπ(α)ρ(ΐων), τη τοοΙΙ 
προεστώτος προτροπή έγεγόνεν κ(άί) μήτις μέμψοιτο' II εγράφη (δέ) εν τη του 
Φιλόθεου σε(βασμ'ι)α μονή, εν ή και άφιέρωτ(αι) II κ(αί) εάν τις ποτέ τολμήση απαλ-
λοτρϊώσαι τής τοιαύτης II μον(ή)ς, άφωρισμένος εΥη παρά τής άγί(ας) ομοουσίου κ(α\) 
ζωΙΙόρχ(ϊκή)ς τριάδος: ούτω γ(άρ) προτρεπόμενος αεί, γρ(αφ)ω:γ 

(The present half of the Paraklitiki reached the end with God in the 7,088th year 
(1580) by the hand of the worthless Gabriel. As for (his) leaving out some of our 
kathismata, and sometimes even troparia, it was at the urging of the abbot ( του προ-
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εστώτος), and let no one find fault [with the writer]! And it was written in the 
venerable Monastery of Philotheou, to which it was also dedicated; and if anyone 
ever should dare to remove it from this monastery, may he be removed from the 
holy homoousios and lifegiving Trinity. For under a like injunction eternally do I 
write.) 

The last line of this colophon, ούτω γαρ προτρεπόμενος αεί γρ(άφ)ω, is 
dodekasyllabic. In it, even as the word, προτρεπόμενος, points out how the curse is 
analogous to the terms of his own monastic vows under which he writes, he seems 
to be making a pun on the circumstances under which he wrote the book (at the 
προτροπή of the abbot). From Gabriel's note it is clear that the unnamed abbot 
exerted a strong influence on the writing of books at Philotheou. It fits the picture 
that has emerged of Kallinikos' personality. 

The very next year the name Kallinikos occurs on the first of the two 
documentary attestations cited at the beginning of this paper. Could this be the same 
Kallinikos? The Kallinikos who signed these documents as representative of his 
monastery fails to identify himself as former abbot of Philotheou or former Protos 
of Mount Athos, as our calligrapher, Kallinikos had done earlier. This is an omission 
that would seem strange for a man who did not hesitate to assert himself in the 
Philotheite scriptorium in the ways that we have observed. If this were the same 
Kallinikos who signed as a hieromonk as early as 1525, he would have been by this 
time some 85 or more years of age. While we can imagine a revered figure of that 
age exerting some influence within the monastery, especially in a scriptorium or 
school, it is less likely that he would have been travelling on the Holy Mountain as 
representative of his monastery. It seems most probable, therefore, that this 
Kallinikos was a younger namesake of the calligrapher-abbot. 
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Conclusion 

A codex written by Kallinikos of Sagiada changed hands and moved from 

Dionysiou Monastery to Philotheou in the mid-sixteenth century, thereby leaving a 

trail of evidence that brought the codex and those associated with it out of 

anonymity into the light of history. At Philotheou Monastery the mid sixteenth 

century witnessed a remarkable burst of calligraphic and artistic productivity. Under 

the hegoumenate of a heretofore rather shadowy figure, Kallinikos, and with the 

inspired artistry and calligraphy of the hieromonk, Gabriel of Gallipoli, whose 

calligraphic productivity spans the same period of time, Philotheou produced 

numerous calligrapher-hieromonks who were apparently being trained for a mission 

of resistance to the current Ottoman policy of Islamization, a mission including the 

copying of the Greek liturgical books. If our reconstruction of the evidence is right, 

the Epirote calligrapher, Kallinikos, who settled at Dionysiou, became affiliated there 

with the incipient Calligraphers' movement. He then moved from Dionysiou to 

Philotheou to become abbot and director of the work of the Philotheite calligraphers. 

This Kallinikos together with the Gallipolite monks and their colleagues at Philotheou 

represent an early phase of the Calligraphers' movement on Mount Athos, and 

provide us with a case study in the early spread of their ideals and sense of mission. 
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Scribal Note by the Hieromonk Kallinikos 
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PI. 5. Athos, Phil. cod. 142, Paraklitiki, 16th c. 
Front Flyleaf, Recto 

Exercises with Name of the Hieromonk Kallinikos 
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PL 7. Athos, Phil. cod. 195, fol. 207r 
Scribal Note by the Hieromonk Gabriel of Gallipoli 
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PI. 8. Athos, Phil. cod. 195, fol. Ir detail 
Framed Headpiece, Ornament Added by Gabriel of Gallipoli 
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1. Athos, Phil. cod. 6, fol. 140v 

2. Athos, Phil. cod. 6, fol. 192v 

3. Athos, Phil. cod. 195, Savvas Typikon, fol. 193r 
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4. Athos, Phil. cod. 6, Evangelion, fol. 31r 

PI. 9. Examples of Ornament by Gabriel of Gallipoli from Philotheite Codices 
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PI. 10. Athos, Phil. cod. 141, fol. 2r, Paraklitiki Written by the Hieromonk Gabriel of 

Gallipoli, Philotheou, 1580 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
(15ος-16ος αί.) 

Τα Μετέωρα, ή Θηβαΐδα τών Σταγών, όπως εύστοχα αποκλήθηκαν, αποτελούν 
τό μεγαλύτερο καί σημαντικότερο μετά το "Αγιον Όρος μοναστικό συγκρότημα τού 
ελλαδικού χώρου. 

Τό σύνολο τών μετεωρικών μονών καί κελλιών υπερέβαινε τον αριθμό τών 20 
(24 αναφέρει ή παράδοση). Σε λυτό φύλλο τών μέσων τού ΙΖ' αιώνα, επικολλημέ
νο στον κώδικα 372 τού Μεγάλου Μετεώρου καί έπιγραφόμενο «κατάστιχον δια την 
άποκοπήν τών κελλιωτών», αναγράφονται 19 μοναστήρια καί κελλία, με τό ποσό 
τών άσπρων πού οφείλε τό καθένα να καταβάλει στή Μονή τού Μεγάλου Μετεώρου 
πιθανότατα, ή οποία καί δέν αναγράφεται στο εν λόγω «κατάστιχον», όπως καί ή 
Μονή τού 'Αγίου Στεφάνου1. 

Σήμερα σώζονται επτά μόνο μοναστήρια, άπό τα όποια τα εξι είναι εν ενεργεία" 
ή Μονή τού Μεγάλου Μετεώρου ή της Μεταμορφώσεως, Βαρλαάμ, 'Αγίου Στεφά
νου, 'Αγίας Τριάδος, Ρουσάνου καί 'Αγίου Νικολάου Ανάπαυσα. Ένα παραμένει 
κλειστό, χωρίς μοναχούς, ή Μονή της 'Υπαπαντής, πού αποτελεί σήμερα μετόχι τού 
Μεγάλου Μετεώρου καί έχει φιλόκαλα καί παραδοσιακά ανακαινισθεί με τις φρο
ντίδες τού δραστήριου καί ακάματου καθηγουμένου τού Μεγάλου Μετεώρου π. 
'Αθανασίου 'Αναστασίου. 

Πάνω σε αρκετούς από τους υψηλούς καί δυσπρόσιτους βράχους τής Λιθο-
πόλεως τών Σταγών υπάρχουν επίσης καί διακρίνονται τα ερείπια καί χαλάσματα, 
άλλοτε λιγοστά καί άλλοτε περισσότερα, παλαιών γνωστών μετεωρίτικων μοναστη
ριών ('Αγίας Μονής, Παντοκράτορος, Προδρόμου, 'Υψηλότερος κ.ά), εγκαταλειμ
μένων στή φθορά τού χρόνου καί στον αφανισμό2. 

1. Βλ. Ν. Α. Βέη, «Συμβολή είς την ίσιορίαν τών μονών τών Μετεώρων», Βυζαντίς 1 (1909), σελ 
236μΤ-236μζ 278- τοϋ ϊδιου (έκ τών καταλοίπων), Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων. Κατάλογος περιγρα
φικός τών χειρογράφων κωδίκων τών υποκειμένων είς τάς μονάς τών Μετεώρων, Τόμ. Α', Τα Χειρόγραφα 
τής Μονής Μεταμορφώσεως, Προλεγόμενα - Προσθηκαι Λ. Βρανούση -Δ. Ζ. Σοφιανού, 'Ακαδημία 
Άθηνών-Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου 'Ελληνισμού, εκδ. Β', Άθηναι 1998, σελ. 393. 

2. Δ. Ζ. Σοφιανού, Μετέωρα-'Οδοιπορικό, εκδ. Ί . Μονής Μεταμορφώσεως (Μεγάλου Μετεώρου), 
Μετέωρα 1990, σελ. 16' τού ϊδιου, «Εξακόσια χρόνια οργανωμένης μοναστικής παρουσίας στα Μετέωρα 
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Τα πρώτα ϊχνη της ιστορίας τών Μετεώρων χάνονται μέσα στην άχλύ τών θρύ
λων καί τών παραδόσεων. Φαίνεται πώς από τον ΙΑ' ηδη αιώνα οί πρώτοι παράτολ
μοι ερημίτες αναρριχήθηκαν στους ανεμόδαρτους βράχους τών Σταγών, αναζητώ
ντας εκεί την ψυχική τους πληρότητα καί λύτρωση. 

Γύρω στα τέλη τοϋ ΙΑ' αιώνα ri στίς αρχές τοϋ IB' είχε ήδη συγκροτηθεί υποτυ
πώδης μικρή ασκητική πολιτεία, ή Σκήτη της Δούπιανης η τών Σταγών, με κέντρο 
λατρείας το ναό τής Θεοτόκου, πού αποτελούσε το «Κυριάκο» τής Σκήτης, καί με 
επικεφαλής τον «πρώτο» πού έφερε καί το αξίωμα τού ηγουμένου3. 

Στα μέσα τού ΙΔ' αιώνα, με τον όσιο 'Αθανάσιο τον Μετεωρίτη (ca 1302- ca 
1380), επιβλητική μορφή τού ορθόδοξου μοναχισμού καί ασκητισμού, οργανώνεται 
συστηματικά καί με κοινοβιακό τρόπο διαβίωσης ό μετεωρίτικος μοναχισμός4. Δύο 
αιώνες αργότερα, στα μέσα τού IÇ' αΐώνα, περίοδο Ιδιαίτερης ακμής καί άνθησης τού 
μοναχισμού οχι μόνο στα Μετέωρα αλλά καί στον ελλαδικό ευρύτερα χώρο ("Αγιον 
"Ορος π.χ.), πολλά μετεωρίτικα μοναστήρια ανακαινίζονται ή άνακτίζονται άπό τα 
θεμέλια τους5. 

Σήμερα στίς μονές τών Μετεώρων, μετά άπό πολλές περιπέτειες δια μέσου τών 
αιώνων, έ'χουν διασωθεί καί φυλάσσονται 1199 χειρόγραφοι κώδικες, άπό τους 
οποίους 641 στή Μονή τού Μεγάλου Μετεώρου, 288 στη Μονή Βαρλαάμ, 147 στή 
Μονή 'Αγίου Στεφάνου καί 123 στή Μονή 'Αγίας Τριάδος, στή συλλογή τής οποίας 
έ'χουν ενταχθεί καί οί κώδικες τών μικρότερων μετεωρικών μονών Ρουσάνου καί 
'Αγίου Νικολάου 'Ανάπαυσα6. 

Ιστορική τεκμηρίωση», Πρακτικά Β' Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών (9-11 Νοεμ. 1990), Τρικαλινά 11 
(1991), σελ. 110-112, 129-132. 

3. Σοφιανού, Μετέωρα-'Οδοιπορικό, σελ. 11-12· του ϊδιου, «'Εξακόσια χρόνια...», σελ. 102-103. 
4. Για τον όσιο 'Αθανάσιο το Μετεωρίτη, τη ζωή καί τή δράση του βλ. τήν ειδική μελέτη Δ. Ζ. 

Σοφιανού, Ό όσιος Αθανάσιος ό Μετεωρίτης. Βίος, 'Ακολουθία, Συναξάρια Προλεγόμενα-Μετάφραση 
τοϋ Βίου-κριτική έκδοση κειμένων, εκδ. Ί . Μονής Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως), Μετέωρα 
1990, σελ. 17-247· του ϊδιου, Μετέωρα-Όδοιπορικό, σελ. 97-100. 

5. Σοφιανού, Μετέωρα-Όδοιπορικό, σελ. 15-16. 
6. Πα τήν ιστορία καί τίς περιπέτειες τών χειρογράφων τών μετεωρικών μονών βλ. Δ. Ζ. Σοφιανού, 

«Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων. 'Ιστορική έπισκόπηση-Γενική θεώρηση», Πρακτικά Α' Συμποσίου 
Τρικαλινών Σπουδών (6-8 Νοεμ. 1987), Τρικαλινά S (1988), σελ. 35-87. Συστηματική καί αναλυτική περι
γραφή τών χειρογράφων τών μονών τών Μετεώρων βλ. στους Καταλόγους ύπό τον γενικό τίτλο Τά χει
ρόγραφα τών Μετεώρων, έκδοση τού Κέντρου Έρεύνης τού Μεσαιωνικού και Νέου 'Ελληνισμού τής 
'Ακαδημίας 'Αθηνών: τόμ. Α' (Γα χειρόγραφα της Μονής Μεταμορφώσεως, εκ τών καταλοίπων Ν. Α. 
Βέη, Προλεγόμενα-Προσθηκαι Λ. Βρανούση-Δ. Ζ. Σοφιανού, εκδ. β', 'Αθήναι 1998), τόμ. Β' ( Τά χει
ρόγραφα της Μονής Βαρλαάμ, εκ τών καταλοίπων Ν. Α. Βέη, Προλεγόμενα-Προσθηκαι Δ. Ζ. Σοφιανού, 
'Αθήναι 1984), τόμ. Γ' ( Τά χειρόγραφα τής Μονής 'Αγίου Στεφάνου υπό Δ. Ζ. Σοφιανού, 'Αθήναι 1986), 
τόμ. Δ' (Γα χειρόγραφα τής Μονής 'Αγίας Τριάδος, Μέρος Α' καί Β', ύπό Δ. Ζ. Σοφιανού, 'Αθήναι 
1993). 
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Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ οτι το 1882, μέ τήν Κρατική επιχείρηση (μέλη 
της 'Επιτροπής ό καθηγ. της Ελληνικής φιλολογίας Σπυρίδων Φιντικλής καί ό μετέ
πειτα μητροπολίτης Πατρών Νικηφόρος Καλόγερος) απαγωγής καί μεταφοράς τών 
θεσσαλικών χειρογράφων στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, μεταφέρθηκαν καί 
κατατέθηκαν εκεί άπο τή Μονή Μεταμορφώσεως 104 χειρόγραφα, από τα παλαιότε
ρα καί σημαντικότερα7, ενώ ή Μονή Δουσίκου ή 'Αγίου Βησσαρίωνος τής Πύλης 
τών Τρικάλων, άπο τήν οποία αφαιρέθηκαν τότε 532 χειρόγραφα, απογυμνώθηκε 
κυριολεκτικά8. 

Είναι βέβαιο οτι στίς μετεωρικές μονές υπήρχαν καί φυλάσσονταν πολύ περισ
σότερα χειρόγραφα, τα όποια όμως δεν έφθασαν ως εμάς, άφοϋ πολλές μονές, όπως 
ήδη είπαμε, ερημώθηκαν καί ερειπώθηκαν, ενώ άλλες εγκαταλείφθηκαν καί έμειναν 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακατοίκητες, εκτεθειμένες σε κάθε λογής διαρπαγές 
καί δηώσεις καί στή φθορά του χρόνου. 

'Από τα υπάρχοντα σήμερα στίς μετεωρικές βιβλιοθήκες 1199 χειρόγραφα, 
στους αιώνες πού μας ενδιαφέρουν, τον ΙΕ' καί τον IÇ', ανήκουν 434, άπο τα όποια 
121 στον ΙΕ' αΐώνα καί 313 στον IÇ". 

Τα παλαιότερα βιβλιογραφικά έργαστήρια-σκριπτόρια λειτούργησαν από τα 
τέλη τού ΙΔ' α'ιώνα καί κατά τίς αρχές τοΰ ΙΕ' στή Μονή τοϋ Μεγάλου Μετεώρου και 
στην επί του απέναντι υψηλού βράχου Μονή τής ' Υψηλότερος (Εΐσόδια τής 
Θεοτόκου), τής επονομαζόμενης χαρακτηριστικά, για το θέμα μας, τών «Καλλι
γράφων», στην οικοδόμηση τής οποίας, στα τέλη τού ΙΔ' αιώνα, συνέβαλε καί ό β' 
κτίτορας τού Μεγάλου Μετεώρου μοναχός Ίωάσαφ, πρώην «βασιλεύς» 'Ιωάννης 
Ουρεσης Παλαιολόγος. 

Της Μονής τής Ύψηλοχέρας ή τών Καλλιγράφων, στην οποία δπως μαρτυρεί 
ή κατά παράδοση επωνυμία της λειτουργούσε συστηματικό βιβλιογραφικό εργαστή
ριο, δεν σώζονται σήμερα παρά μόνο ελάχιστα ϊχνη τών ερειπίων της. Δυστυχώς, μέ 
τήν ερείπωση τής μονής, χάθηκαν καί οι κώδικες της, εκτός άπο πολύ λίγους πού 
μεταφέρθηκαν καί φυλάσσονται στή Μονή τού Μεγάλου Μετεώρου9. 

Γνωστός κωδικογράφος τής Μονής τής Ύψηλοτέρας άλλα καί τού Μεγάλου 
Μετεώρου, τού τέλους τού ΙΔ' καί τών αρχών τού ΙΕ' αΐώνα, είναι ό μοναχός 
Ν ε ί λ ο ς Σ τ α υ ρ ό ς , τοϋ οποίου σώζονται αρκετοί κώδικες ανυπόγραφοι καί χρο
νολογημένοι, γραμμένοι μεταξύ τών ετών 1385/86 καί 1407/8. 

7. Σοφιανού, «Τα χειρόγραφα ιών Μετεώρων. 'Ιστορική επισκόπηση-Γενική θεώρηση», σελ. 54-
56. 

8. Βλ. Φ. Δημητρακοπούλου, «Ή βιβλιοθήκη τής 'Ιεράς Μονής Δουσίκου», Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Στερεοελλαδικών Μελετών, Εις μνήμην Γ. Τ. Κόλια, 5 (1974-1975), σελ. 404-407. 

9. Πα τή Μονή τής Ύψηλοτέρας η τών Καλλιγράφων βλ. Βέη, «Συμβολή είς τήν ίστορίαν...», σελ. 
236μ-236μδ, 274-276 (αριθ. Ç')" Σοφιανού, «Εξακόσια χρόνια ...», σελ. 110. 
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Τα χειρόγραφα τοϋ Νείλου Σταυρό, πού ανέρχονται σε 16 τον αριθμό καί τρία 
πού εν μέρει μόνο έχουν γραφτεί απ' αυτόν, φυλάσσονται σήμερα στή βιβλιοθήκη 
τοϋ Μεγάλου Μετεώρου, μεταφερμένα ορισμένα άπ' αυτά, όπως προκύπτει άπό τα 
κωδικογραφικά τους σημειώματα, άπο τή Μονή τής Ύψηλοτέρας μετά τήν εγκατά
λειψη της, ένώ άλλα έχουν γραφτεί στο Μεγάλο Μετέωρο. Πρόκειται για τους κώδι
κες τής Μονής τοϋ Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως) υπ' αριθ. 5, 25, 31, 36, 
37, 77, 117, 125, 135, 160, 171, 185, 195, 201 (εν μέρει), 334, 461, 478, 561 (μόνο 
τα φφ. 173r-174r) καί 590 (μόνο τα φφ. lr-2v). 

Άπ ' αυτά τρία μόνο είναι χρονολογημένα (κώδ. Μεταμορφώσεως 195, έ'τους 
1385/86· κώδ. Μεταμορφ. 31, έ'τους 1401/2 καί κώδ. 25, έτους 1407/8), 11 φέρουν 
κωδικογραφικά σημείωμα καί οκτώ είναι χωρίς σημείωμα, πού άπο το είδος όμως 
τής γραφής τους αποδίδονται στον Νείλο Σταυρό. Είναι όλα εκκλησιαστικά καί 
κυρίως λειτουργικά βιβλία (9 μηναία, τρεις όκτώηχοι κ. ά.)10. Στόνϊδιο κωδικό γράφο 
ανήκει, δπως διεπίστωσα από το είδος τής γραφής του, καί ό σύμμεικτος (μέ πατε-
ρικά κ.ά. κείμενα) κώδικας 257 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, προερχόμενος 
από τή Μονή τοΰ Μεγάλου Μετεώρου, σύμφωνα μέ τό επί τοϋ φ. 7r κτητορικό του 
σημείωμα11. 

Μέ τον Νείλο Σταυρό σχετίζεται καί ό περγαμηνός κώδικας 251 ('Ομιλίες άγ. 
'Ιωάννη τοϋ Χρυσοστόμου, ΙΑ' αϊ.) τής Έθν. Βιβλιοθήκης Ελλάδος, ό όποιος, σύμ
φωνα μέ τό επί τοϋ φ. Ir κτητορικό του σημείωμα, προέρχεται άπο τή Μονή τοϋ 
Μεγάλου Μετεώρου. Ό κώδικας αυτός δωρήθηκε στή μονή άπο τό μοναχό Νείλο 
Σταυρό, όπως αποδεικνύει τό επί τοϋ φ. 245 αφιερωματικό σημείωμα: πρόσφερμα 
τοϋ Σταυρό12. 

Ό μοναχός Νείλος Σταυρός, πού δέν ξέρομε πόσο έζησε μετά τό έτος 1408, 
παραγωγικός όπως εϊδαμε βιβλιογράφος στίς μετεωρικές μονές Ύψηλοτέρας καί 
Μεταμορφώσεως, εκτός άπο γραφέας καί αντιγραφέας υπήρξε ό ϊδιος καί συγγρα
φέας κειμένων, λόγιος για τήν εποχή καί τήν περιοχή δπου έζησε, μέ περιορισμένη 
όμως γραμματική κατάρτιση καί όχι άρτια γνώση τής αρχαίας γλώσσας. 

Στον αυτόγραφο του κώδικα Μεταμορφ. 25, τοϋ έτους 1407/8, προερχόμενο 
άπο τήν Υψηλότερα (στό φ. 3r τό κτητορικό σημείωμα: πεντηκοστάριον ... τής 
ύψηλοτέρας), στό φ. 317r-v υπάρχει τό ενδιαφέρον κείμενο Τα Πάτρια ... τής 
Ύψηλοτέρας, τοϋ οποίου είναι οχι μόνο γραφέας άλλα καί συντάκτης ό Νείλος. Τό 

10. Πα τους κώδικες του Νείλου Σταυρό βλ. Ν. Α. Βέη, 7α χειρόγραφα ιών Μετεώρων, Α', β' εκδ. 
1998, σελ. 9, 28-30, 40-45, 53-58, 106, 145-146, 149, 155, 192, 201, 208-209, 216-219, 225, 347, 465-
466, 480-481, 620-621, 712-713. 

11. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανού, «Ό συντάκτης του Βίου του οσίου 'Αθανασίου του Μετεωρίτη γνωστός 
γραφέας μετεωρικών χειρογράφων (τέλη ΙΔ' -αρχές ΙΕ' αϊ.)», Τρικαλινά 16 (1996), σελ 12-14. 

12. Σοφιανού, «Ό συντάκτης τοϋ Βίου...», σελ. 16. 
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κείμενο αυτό, σχολιασμένο καί δημοσιευμένο από τον Ν. Βέη, περιέχει πολύτιμες 
πληροφορίες για τη Μονή της Ύψηλοτέρας, άλλα καί κάποιες βιογραφικές ειδήσεις 
για τον κωδικογράφο καί συγγραφέα μοναχό Νείλο. Έτσι πληροφορούμαστε οτι 
τον Νείλο άπέκειρε μοναχό στο Στύλο των Σταγών κάποιος ιερομόναχος Νεόφυτος 
καί οτι, στη συνέχεια, ό Νείλος μετέβη στο "Αγιον Όρος, άπ' δπου, δεν ξέρομε 
μετά άπό πόσο χρονικό διάστημα, επέστρεψε στην 'Υψηλότερα των Μετεώρων13. 

Έκτος δμως άπό Τα Πάτρια... της Ύψηλοτέρας, ό Νείλος Σταυρός είναι, όπως 
διεπίστωσα, καί ό συντάκτης τοϋ Βίου τοΰ οσίου 'Αθανασίου τοΰ Μετεωρίτη, πού 
περιέχεται στον ιδιόγραφο κώδικα του Έθν. Βιβλιοθήκης 257 (φφ. 247r-257v), τον 
οποίο προανέφερα14. Ή έ'κδοση τοΰ Βίου αυτού, πού έγινε το 1909 άπό τον Ν. 
Βέη15 καί τό 199016 άπό έμενα, στηρίχτηκε στο μεταγενέστερο κώδικα Μεταμορφ. 
404, τού έτους 1570. Τώρα επανέρχομαι καί επανεκδίδω τό κείμενο αυτό με βάση 
τον αυτόγραφο κώδικα τοΰ συγγραφέα του Νείλου Σταυρό. Οί διαφορές όμως είναι 
μάλλον ασήμαντες17. 

Καί στα δύο αυτόγραφα έργα τοΰ Νείλου Σταυρό, Τα Πάτρια ... της 
Ύψηλοτέρας καί τον Βίο τοϋ οσίου 'Αθανασίου τοΰ Μετεωρίτη, παρατηρεί κανείς 
πολλά ορθογραφικά, γραμματικά καί συντακτικά σφάλματα, πράγμα πού φανερώνει 
οτι ό εν Λόγο? βιβλιογράφος καί συγγραφέας είχε περιορισμένη παιδεία και διέθετε 
περιορισμένες επίσης γνώσεις της λόγιας γλώσσας. 

Όμως καί ή γραφή του δεν διακρίνεται για τή σταθερότητα καί ομοιομορφία 
της. Ό Ν. Βέης παρατηρεί σχετικά: «Έγραψε δε ό Νείλος ούτος μετά περισσής 
φιλοπονίας καί άλλους πολλούς κώδικας των εν Μετεώρω εναποκειμένων καί δή εν 
αύτη, ως φαίνεται, τη μονή Ύψηλοτέρας μονάζων, ης υπήρχε καί αδελφός. 
Έπετηδεύετο δε βιβλιογραφών ό βιβλιογράφος Νείλος γραφάς διαφορωτάτας- καί 
έν αύτω τφ κώδικι 25 τοΰ Μετεώρου δι'άλλης γραφής, τεχνικωτέρας καί μάλλον 
ευμεγέθους, έγραψε τό περί Ύψηλοτέρας υπόμνημα καί δι' άλλης, έπισεσυρμένης, 
τα λοιπά τοΰ κωδικός»18. Πράγματι, ή γραφή τοϋ Νείλου στα Πάτρια ... της 
Ύψηλοτέρας διαφέρει άπό τή γραφή του στον υπόλοιπο κώδικα, καθώς καί από τή 
γραφή άλλων αυτογράφων κωδίκων του. 

13. Βέη, «Συμβολή...», σελ 236μ-236μδ, 274-276 (αριθ. ς'). 
14. Σοφιανού, «Ό συντάκτης τοΰ Βίου τοϋ οσίου 'Αθανασίου του Μετεωρίτη...», σελ. 12-16, 33, 

πίν. Θ'-ΙΒ' (σελ 25-28). 
15. Βέη, «Συμβολή...», σελ. 208-236ιζ, 237-260. 
16. Σοφιανού, Ό όσιος Αθανάσιος ό Μετεωρίτης, σελ. 24-76 (προλεγόμενα), σελ. 127-156 

(έκδοση του αρχικού κειμένου), σελ. 95-125 (μετάφραση στη νεοελληνική τοϋ αρχικού Βίου). 
17. Σοφιανού, «Ό συντάκτης τοϋ Βίου τού οσίου 'Αθανασίου τοϋ Μετεωρίτη...», σελ. 12-16, 33-

36 (εισαγωγικά), 37-55 (νέα κριτική έκδοση τοϋ κειμένου). 
18. Βέη, «Συμβολή ...», σελ. 236μα-236μβ. 
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Παρουσιάζω έδώ μερικά από τα κωδικογραφικά του σημειώματα, τα όποια 
έχουν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ποικιλία της διατύπωσης τους. Ή αναδημοσί
ευση τους γίνεται εξ αυτοψίας, από τους 'ίδιους τους κώδικες, γι' αυτό υπάρχουν καί 
κάποιες διαφορές άπό τις παλαιότερες δημοσιεύσεις τους άπο τον Ν. Βέη19. Κεφα-
λαιογραφώ τα κύρια ονόματα, για διευκόλυνση τοϋ αναγνώστη, διατηρώντας, κατά 
τα άλλα, τη γραφή τους μέ τα όρθογραφκα σφάλματα: 

—'Άγ(ιε) Δημήτρ(ιε) βοήθ(ει) καμοί τω άμαρτ(ω)λώ Νείλ(ω). 
'Ρα'ϊθού οίκήτορ(ες) (και) τοϋ Συναίου μαρτυρόσιοι, μνήσθητ' υπέρ τοϋ 

Νείλ(ου) (κώδ. Μεταμ. 195, γραμμένος περί το 1385, φφ. 41 ν, 203r. Βίοι αγίων, 
λόγοι κ.α.)20. Τα σημειώματα ερυθρόγραφα καί έξίτηλα. 

—Ή βίβλος αϋτη έγράφει οία καί ανεναι δια χειρός του Νείλου του ÇaOpa τάχα 
και μονάχου δια δε εξόδου / (καί) προστάξεως Βαρνάβα μονάχου τοϋ εν τη 
ύψηλοτ(έ)ρ(α) κατοικοϋντος ενέτει ,Ç^M' [6901=1401/2] (κώδ. Μεταμ. 31, φ. 279ν. 
Μηνάϊον Σεπτεμβρίου-Φεβουαρίου)21. 

— Τέλος τοϋ πεντηκοσταρίου- της Υψη Ι λοτέρας ο εμουτζώθι δι' εμού τοϋ 
Νείλ(ου) Ι (καί) δι'έξόδον τοϋ μοναχού Βαρνάβα Ι (καί) ό Θ(εο)ς συγχωρήσει αυτόν 
... Ι ετ(ους) ,ç^\Ç' [6916=1407/8] (κώδ. Μεταμ. 25, φ. 173r)22. 

—Παναγία Θ(εοτό)κε ή Μετεωρήτ(ι)σα βοήθ(ει) τους δούλ(ους) σου (καί) δια 
τ(ών) εύχ(ών) αυτ(ών) βοήθ(ει) (καί) τον άχρεϊον Νεϊλον. — Ευχεσθε π(ατέ)ρες 
Νείλω τω μουντζαλέα ... Νείλου τλήμονος πόνος (κώδ. Μεταμ. 5, φφ. 97ν, 186r. 
'Αρχές ΙΕ', α'ι., άχρονολόγητος. Όκτωήχου γ' καί δ' ήχος). Τα σημειώματα έρυθρό-
γραφα καί έξίτηλα23. 

—Συν αλαις πέντ(ε) και δέκα ιδού (και) ταύτα, Νείλου τα μουτζόμ(α)τα του 
διωγμ(έν)ου. Ι εΰχεσθ(αι) τον αθλιον (καί) διορθήτ(αι)· δσα εξ όγνοί(ας) μοι (καί) 
αμάθειας Ι σφάλματα ευρίσκεται θείοι π(ατέ)ρες~ εν ταϊς βίβλοις άμα τε (και) συνοι-
κέται (κώδ. Μεταμ. 36, φ. 243r. 'Αρχές ΙΕ' αϊ., άχρονολόγητος. Μηνάϊον 
Νοεμβρίου)24. 

Έδώ ό κωδικογράφος μοναχός Νείλος μας πληροφορεί οτι είχε ήδη γράψει 15 
κώδικες, στους οποίους προστίθεται και ή «παρούσα βίβλος». Ή μετοχή επίσης 
«διωγμένου», παρέχει τήν εϊδηση οτι ό Νείλος είχε υποστεί κάποια δίωξη. Μήπως 

19. Βέη, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Α', σελ. 712-713. 
20. Πρβλ. Βέη, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Α', σελ. 218-219, 712. 
21. Πρβλ.. Βέη, «Συμβολή ...», σελ. 236μβ' του ϊδιου, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Α', σελ. 44, 

713. 
22. Πρβλ. Βέη, «Συμβολή ...», σελ. 236μσ τοϋ ϊδιου, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Α', σελ. 28, 

713. 
23. Πρβλ. Βέη, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, Α', σελ. 9, 713. 
24. Πρβλ. Βέη, δ.π., σελ. 53, 713. 
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από τη Μονή της Ύψηλοτέρας, οπότε κατέφυγε στο Μεγάλο Μετέωρο; Το πράγμα 
δεν είναι εξακριβωμένο. 

—Τον χουν μ(εν) οϊμοι τω χοΐμέλω τάχος εγώ συμμήξε' αύτη δε ή πικτίς Ι εις 
αιώνα διαμένουσα καταβοά τών σφαλμ(ά)τ(ων) μου- α παραβλέψατ(αι) δέομ(αι) Ι Ίνα 
(καί) ήμ(άς) ελεήσει ό Κ(ύριο)ς· ό λέγων έλέησον Ίνα ελεηθείς, Νείλον (κώδ. Μεταμ. 
171, φ. 331 ν. Αρχές ΙΕ' αί. Μηνάϊον Δεκεμβρίου). Το σημείωμα έρυθρόγραφον25. 

—Τέλος του Μαρτίου μηνός. Ι ευχαισθ(αι) π(ατέ)ρες τον τούτον μουτζώσαντα Ι 
Νεΐλ(ον) τον όντως ταλαίπ(ω)ρ(ον) (κώδ. Μεταμ. 185, φ. 153r. 'Αρχές ΙΕ' αι., άχρο-
νολόγητος). Το σημείωμα έρυθρόγραφον26. 

Όρισμένα σημειώματα του Νείλου έχουν συνταχθεί σέ Ιαμβικούς δωδεκασύλ-
λαβους στίχους: 

—Ί(ησο)ύ μου ήγοϋ τών τού Νείλου αθλίου. 
Νείλον τον γραψαντα οκτειρον έλεήμ(ων). 

(κώδ. Μεταμ. 135, φφ. Ir, 164r. Τέλη ΙΔ' Ι αρχές ΙΕ' αϊ., άχρονολόγητος. Όκτώηχος 
κ. α). Τα σημειώματα είναι ερυθρόγραφα, άλλα έξίτηλα σήμερα καί δυσδιάκριτα27. 

—Στ(αυ)ρε Χ(ριστο)ύ βοήθ(ει) μοι Νείλον τον ζαυρ(αν), 
οπού καί λογοπαίγνιο μέ το επώνυμο του (κώδ. Μεταμ. 461, φ. 178ν. Τέλη ΙΔ' 

/ αρχές ΙΕ' αϊ., άχρονολόγητος. Όκτώηχος)28. 
Τέλος, δεκαπεντασύλλαβος στίχος είναι το κωδικογραφικο σημείωμα τού 

Νείλου στον κώδ. Ε.Β.Ε. 257, φ. 247r (τέλη ΙΔ' αι., Πατερικόν καί Βίοι αγίων), για 
τον όποϊο έγινε πιο πάνω λόγος: 

Δέξαι τούτο το πόνημα τού σού αχρείου Νείλ(ου)29. 
'Από τή Μονή της Ύψηλοτέρας η τών Καλλιγράφων φαίνεται ou προέρχεται 

καί ό κωδικογράφος Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς αναγνώστης, πού έχει γράψει τον Αύγουστο 
τού 1408 τον κώδ. 84 (Πραξαπόστολος) τού Μεγάλου Μετεώρου: ... δϊαχειρος 
καμού, ταπεινού και αναξίου καί αμαρτωλού καί έλάχίστ(ου)' καί εύδελυγμένου' και 
μεμολΰσμένου- από ποδ(ών) εως κεφαλής... καμού Θεόφυλ(άν)κτου~ τάχα καί γραμ-
ματ(ι)κοΰ· καί το δοκεϊν άναγνώστ(ου) ... εύχεστε δια τον κ(ύριο)ν καί μη καταρά-
σθαι οτΐ ό γράφω(ν) παρά γρά(φ)η· οτ'ϊ ούτε γάμ(ος) ακαυλστ(ος) [γρ. ακλαυστος], 
ούτε νεκρ(ός) όγέλ(α)στος άλλουτ(ε) βίβλος ασφαλτ(ος), καί άμαθ(ής) τιχ(έ)νω της 
γραφήκής τέχνης πάνη ήμ(ήν) χορϊκόγραφος [γρ. χωρικογράφος], καί άμαθ(ης) 
τιχ(έ)νω· μεμ(α)θήκαμ(εν) δέ καί εκ τ(ών) όγ(ίων) π(ατέ)ρων οτϊ άγ(α)θού διδα-

25. "Ο.Π., σελ. 201, 713. 
26. "Ο.π., σελ. 208-209, 713. 
27. Ό.π., σελ. 155, 713. 
28. "Ο.π., σελ. 465, 713. 
29. Σοφιανού, «Ό συντάκτης τοϋ Βίου του οσίου 'Αθανασίου τοϋ Μετεωρίτη ...», σελ. 14, 25 (πίν. 

Θ')· 
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σκάλ(ου) άγαθ(ά) ησι τα μαθ(ή)μ(α)τ(α) ... (φ. 113r). Στον ϊδιο γραφέα της 
Ύψηλοτέρας, τον Θεοφύλακτο αναγνώστη, με τις ελάχιστες γραμματικές γνώσεις, 
ανήκει, όπως αποδεικνύει ή ταύτιση της γραφής, καί ό κώδ. Μεταμ. 208 (Πραξαπό-
στολος, αρχές ΙΕ' α'ιώνα)30. 

'Ανάμεσα καί σέ άλλους γραφείς τού ΙΕ' α'ιώνα, της Μονής τού Μεγάλου 
Μετεώρου, μνημονεύω τον ιερομόναχο Δ ο μ έ τ ι ο, τού οποίου σώζονται δύο 
Παρακλητικές, γραμμένες κατά το έ'τος 1465, ή μία τον 'Ιούλιο (κώδ. 225, γ ' καί δ' 
ήχος της Όκτωήχου) καί ή άλλη τον Δεκέμβριο (κώδ. 344, ήχος βαρύς καί πλάγιοι 
ήχοι της Όκτωήχου). Το κωδικογραφικό τους σημείωμα είναι όμοιο καί άπό τα 
συνηθισμένα: Θεοϋ το δώρον καί Δομετίου τλήμονος ιερομόναχου πόνος...31. Οΐ 
δύο αυτές Παρακλητικές δεν είναι πλήρεις, άλλα ή δεύτερη συμπληρώνει την πρώτη. 
Ή αντιγραφή τους δμως σέ λίγους μήνες μέσα αποτελεί κάποια ένδειξη τής βιβλιο
γραφικής δραστηριότητας στή μονή για τήν παραγωγή λειτουργικών βιβλίων. 

Στον IÇ' αιώνα ανήκουν 36 γνωστοί κωδικογράφοι τής Μονής τού Μεγάλου 
Μετεώρου, πού απαντούν στους φυλασσόμενους σήμερα έκεΐ κώδικες. 'Ανάμεσα 
σ'αυτούς, επιλεκτικά καί κατά χρονολογική σειρά, συγκαταλέγονται καί οί εξής 
γραφείς: 

Σ ά β β α ς ιερομόναχος, γραφέας, κατά τα έτη 1519 καί 1523 των κωδίκων 406 
(Μηναίον Ιουνίου) καί 204 (Δαβίδ Ψαλτήριον κ.ά.) αντίστοιχα32. Γραφή επιμελημέ
νη, εμπείρου βιβλιογράφου. 

Π α φ ν ο ύ τ ι ο ς ιερομόναχος, γραφέας των κωδίκων 153, 59 καί 3, κατά το 
έτος 1522 καί κατά τους μήνες 'Ιούνιο, 'Ιούλιο καί Αύγουστο αντίστοιχα33. Δηλαδή 
έγραφε έ'να κώδικα κάθε μήνα περίπου. "Ας σημειωθεί δτι ό κώδ. 153 είναι 
Πενθέκτη, με 635 φύλλα καί το εξής κωδικογραφικό σημείωμα: f θύτου παροικτροϋ, 
Παφνουτίου μονοτρόπου- αρετής πάσ(ης) ξένος- ύστατος, άθλιος- (καί) τα Ι λαίπω-
ρος, σκώλϋξ (καί) ουκ αν(θρωπ)ος, κ(αί) έξουθένημα λαοϋ: . Έτ(ους) ,ζωλω 

[7030=1522], ίν(δικπώνος) ι': μηνί ιουν(ίω) κδ'\ -Χαρακτηριστικά είναι τα κρυπτο
γραφικά κωδικογραφικό σημειώματα των δύο άλλων χειρογράφων (3 καί 59). Ή 
γραφή του είναι προσεγμένη, στρογγυλόσχημη, σταθερή καί ευανάγνωστη. 

Θ ε ό φ ι λ ο ς ιερομόναχος, γραφέας κατά τό έτος 1546/7 τού κώδικα 570 καί 
κατά τό έτος 1541/2 σπαράγματος (ενός δίφυλλου, τέλος τής θ. λειτουργίας τού άγ. 
'Ιωάννη τού Χρυσοστόμου) τού κώδικα 645(α'), μέ κοινό κωδικογραφικό σημείωμα: 

30. Βέη, Γα χειρόγραφα των Μετεώρων, Α', σελ. 113-114, 230-231, 713. 
31. "Ο.π., σελ. 245-248, 357-358, 714. 
32. Ό.π., σελ. 425, 228-229, 715. 
33. Ό.π., σελ. 184-185, 80, 6-7 (αντίστοιχα), 715. 
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Θεού το δώρον καί Θεοφίλου πόνος ...34. Πρόκειται για το γνωστό και παραγωγι
κότατο 'Αγιορείτη -Ίβηρίτη ομώνυμο κωδικογράφο καί, μετά το θάνατο του (t 8 
Ίουλ. 1548), όσιο της Εκκλησίας μας. Ό ϊδιος, όπως θα δοϋμε, έχει γράψει καί 
δύο κώδικες της Μονής Βαρλαάμ, καθώς καί πέντε της Μονής τοϋ Σωτήρος των 
Μεγάλων Πυλών ('Αγίου Βησσαρίωνος η Δουσίκου), από τους οποίους οί δύο 
σήμερα στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος35. OÎ κώδικες αυτοί, γραμμένοι στο 
χρονικό διάστημα 1541-1548, πιθανότατα παραγγέλθηκαν καί εκτελέστηκαν στο 
βιβλιογραφικό του εργαστήριο της Μονής Ιβήρων, απ' οπού θα κατέληξαν στίς 
παραπάνω θεσσαλικές μονές. 

' Ι ω ά σ α φ μοναχός καί κωδικογράφος τοϋ Μεγάλου Μετεώρου. Σώζονται 
εκεί 8 κώδικες του (υπ' αριθ. 111, 112, 132, 149, 175, 179, 186, 209), γραμμένοι 
ανάμεσα στα ετη 1551 και 1552 (Μηναία κυρίως καί άλλα λειτουργικά βιβλία)36. Καί 
έδώ φαίνεται ή μαζική παραγωγή χειρογράφων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Γραφή επιμελημένη, εμπείρου βιβλιογράφου. Τον ϊδιο γραφέα, με μεγάλη παραγω
γή, θα συναντήσομε καί στή Μονή Βαρλαάμ. 

Δεν επεκτείνομαι καί δέν αναφέρομαι σε πολύ γνωστούς καί παραγωγικούς 
κωδικογράφους - καλλιγράφους καί διακοσμητές χειρογράφων τών αρχών καί τοϋ 
α' μισού τοϋ ΙΖ' αιώνα, δπως τον Κύπριο Λουκά επίσκοπο Μποζέου (1583-1603) 
καί μετέπειτα μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας (1603-1629)37, τον Ιερομόναχο 
Σεραφείμ- Συμεών, τον ιερομόναχο "Ανθιμο εξ 'Ιωαννίνων (κυρίως γραφέα καί δια
κοσμητή κωδίκων θείων Λειτουργιών) κ.ά., γιατί ξεφεύγουν άπό τα χρονικά όρια τής 
μελέτης μας αυτής. 

* 
"Ας έλθουμε τώρα στή Μονή Βαρλαάμ, τή δεύτερη μεγάλη μετεωρική μονή — 

καί ως προς τον αριθμό τών σωζόμενων χειρογράφων—, για να επιχειρήσουμε μια 
συνοπτική αναφορά στους γραφείς καί τα σκριπτόρια πού λειτουργούσαν εκεί. 

34. Ό.π., σελ. 595-596, 698, 715. 
35. Για τον κωδικογράφο Θεόφιλο βλ. Λ. Πολίτη, «'Αγιορείτες βιβλιογράφοι του 16ου αιώνα», 

'Ελληνικά 15 (1957), σελ. 365-379 [=τοΰ ϊδιου, Paléographie et littérature byzantine et néo-grecque 

(Recueil d'études), Variorum Reprints, London 1975, VII]· Φ. Άρ. Δημητρακοπούλου, «Συμβολή ε'ις τους 
καταλόγους 'Ελλήνων κωδικογράφων», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 45 (1981/1982), σελ. 
280-281, αριθ. 36α'-δ'. Βέη, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, Β', σελ. 84, δπου πρόσθετη σημείωση Δ. Ζ. 
Σοφιανού με τή σχετική ως τότε βιβλιογραφία. 

36. Βέη, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, Α', σελ. 142, 153-154, 172-173, 203, 205, 209-210, 231-
232, 716. 

37. Τον Σεπτέμβριο τοϋ 1615 υπάρχει συνοδική πράξη του Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου Α', με 
τήν οποία ό Λουκάς Ούγγροβλαχίας καθαιρείται άπό το θρόνο του (βλ. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 
Ίεροσολυμπική Βιβλιοθήκη, Δ', Πετρούπολις 1899, σελ. 21, αριθ. 60-61). Φαίνεται όμως οτι ή απόφα
ση αυτή δέν εφαρμόσθηκε ποτέ. 
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Ό IÇ' αιώνας είναι περίοδος εξαιρετικής οικοδομικής καί άλλης δραστηριότη
τας καί ακμής τής Μονής Βαρλαάμ. Τότε επανιδρύθηκε καί οργανώθηκε συστημα
τικά το μοναστήρι (το 1544 αποπερατώθηκε ή ανέγερση του καθολικού) άπό τους 
αύταδέλφους Γιαννιώτες Ιερομόναχους Νεκτάριο (t 7 Άπρ. 1550) καί Θεοφάνη (t 
17 Μαΐου 1544) τους Άψαράδες, οΐ όποιοι ασφαλώς φρόντισαν να εφοδιάσουν τή 
μονή τους καί με πλούσια βιβλιοθήκη38. Έτσι εξηγείται καί τό γεγονός οτι οΐ κώδι
κες πού ανήκουν στον IÇ' αΐώνα είναι οί πολυαριθμότεροι, 100 περίπου σε σύνολο 
298. Ή βιβλιογραφική αυτή δραστηριότητα καί παραγωγή συνεχίστηκε μέχρι καί τήν 
τρίτη δεκαετία του ΙΖ' αιώνα (1630 περίπου). 

Στο διαθηκώο γράμμα τους (1541/2) οι αύτάδελφοι Ιερομόναχοι Άψαράδες 
σημειώνουν τα εξής χαρακτηριστικά για τή Μονή Βαρλαάμ πού ανήγειραν οί 'ίδιοι: 
Έτι δε καί σκεύη καί βιβλία καί ιερά παντοία καί ιερέων καί διακόνων άλλαγάς 
κατεπλουτήσαμεν αυτήν εις αϊνον καί δόξαν Θεοϋ39. 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί το γεγονός οτι ή Μονή Βαρλαάμ έχει ξεχωριστή 
σημασία για τίς παλαιογραφικές έρευνες καί σπουδές τών χειρογράφων τής μεταβυ
ζαντινής περιόδου, αφού απετέλεσε κατά τον Ιζ" καθώς καί τον ΙΖ' αιώνα συστη
ματικό βιβλιογραφικό εργαστήριο, όπου εργάζονταν μεθοδικά καί εντατικά ειδικευ
μένοι καλλιγράφοι καί αντιγραφείς για τήν παραγωγή λειτουργικών κυρίως βιβλίων, 
τα όποΤα, ασφαλώς θα διοχετεύονταν καί σε άλλες μονές ή καί σε Ιδιώτες. Πολλά 
άπό τα χειρόγραφα αυτά έχουν διασωθεί επί τόπου, καί μπορεί έτσι σήμερα ό ερευ
νητής να παρακολουθήσει τή μαζική καί τυποποιημένη παραγωγή ενός βιβλιογρά-
φου μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, να εξετάσει καί να διαπιστώσει τα διά
φορα υφη καί τήν εξέλιξη τής γραφής του κ.α. Κάποιοι άπό τους βιβλιογράφους 
αυτούς είναι γνωστοί καί από αλλού, ένώ άλλοι μας γίνονται γνωστοί μόνο από τήν 
εδώ άντιγραφική τους εργασία40. 

Περιοριζόμαστε στην παρουσίαση ορισμένων μόνο χαρακτηριστικών περιπτώ
σεων: 

Ό βαρλααμίτης μοναχός Σ ι σ ώ η ς μας είναι γνωστός άπό πέντε κώδικες του, 
άπό τους οποίους οί τρεις, χρονολογημένοι, έχουν γραφτεί κατά τό έτος 1521/22 
(αριθ. 49, 56, 60). Οί άλλοι δύο (αριθ. 46, 55) είναι άχρονολόγητοι καί χωρίς κωδι-
κογραφικό σημείωμα. Τους εχω ταυτίσει επί τη βάσει τής γραφής τους. Άπό τους 

38. Βέη, Γα χειρόγραφα τών Μετεώρων, Β', σελ. ιε'-ιζ' (δπου Προλεγόμενα Δ. Ζ. Σοφιανού)' Δ. 
Ζ. Σοφιανού, Μετέωρα-Όδοιπορικό, σελ. 21-22, 35-37. 

39. Σπ. Π. Λάμπρου, «Συμβολαί εις ΐήν ίστορίαν ιών μονών τών Μετεώρων», Νέος Έλληνομνήμων 
2 (1905), σελ. 109· θεοτέκνης [Μητσικώστα] μονάχης [Άγιοστεφανίτισσας], ΣΓΟ Βράχο τής Ίσάγγελης 
πολιτείας. ΟΊ "Αγιοι κτίτορες του Βαρλαάμ, έ'κδ. Ί . Μ. Αγίου Στεφάνου, "Αγια Μετέωρα 1994, σελ. 19Φ 
Σοφιανού, Μετέωρα-Όδοιπορικό, σελ. 37. 

40. Βέη, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, Β', σελ. in', οπού Προλεγόμενα Δ. Ζ. Σοφιανού. 
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πέντε οΐ δύο είναι Τριώδια (49, 46), οί άλλοι δύο Παρακλητικές (60, 55) καί ό 
πέμπτος Πεντηκοστάριο (560). Οί τρεις χρονολογημένοι φέρουν σχεδόν όμοιο 
κωδικογραφικό σημείωμα: f Tò παρόν βιβλίον εγράφη παρά Σισώη μοναχού εν τφ 
στύλω της μονής της καλούμενης του Βαρλαάμ- εν τφ θέματι του Αγίου Μετεώρου' 
δια φροντίδος καί εξόδου των ιερομόναχων Νεκταρίου καί Θεοφάνους των 
αύταδέλφωνκαί κτητόρων ενετει ,ζωλω [7030=1521/22], ινδικτιώνος /(κωδ. 49, φ. 
90ν)41. 'Επιβεβαιώνεται λοιπόν εδώ ή μέριμνα των κτητόρων της μονής Νεκταρίου 
καί Θεοφάνη για τον πλουτισμό καί εφοδιασμό της με χειρόγραφους κώδικες. Ή 
γραφή τοϋ Σισώη είναι καλλιγραφική και επιμελημένη, εμπείρου καί ασκημένου 
βιβλιογράφου, ό όποιος διέθετε, φαίνεται, καί παιδεία, άφοϋ δεν υπάρχουν ορθο
γραφικά σφάλματα στα κείμενα του. 

"Αλλος πολύ παραγωγικός κωδικογράφος της Μονής Βαρλαάμ, στο πρώτο 
μισό τοϋ IÇ' αιώνα, είναι ό μοναχός ' Ι ά κ ω β ο ς , τοϋ οποίου έ'χουν σωθεί καί 
φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της 21 κώδικες, πού έ'χουν γραφτεί μεταξύ των ετών 
1531/2 καί 1551/2 (οί 11 είναι χρονολογημένοι). Άπό τους 21 κώδικες οί οκτώ 
είναι Μηναία, οί τρεϊς «Λειτουργίαι τής όλης εβδομάδος» καί οί υπόλοιποι διάφορα 
άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Πρόκειται για τους κώδικες τής μονής 10, 11, 12, 16, 
25, 30, 33, 41, 42, 52, 62, 66, 67, 69, 77 (εν μέρει), 85, 93, 114, 154, 164, 288. Άπ ' 
αυτούς οί εννέα δέν έχουν κωδικογραφικό σημείωμα. Τους έχω ταυτίσει με βάση το 
είδος τής γραφής42. Ό Ιάκωβος είναι κι αυτός εξασκημένος καί επιδέξιος καλλι
γράφος, γνωστός μόνο άπό τήν εδώ άντιγραφική του εργασία. Ή γραφή του είναι 
σταθερή και ευανάγνωστη καί τα κείμενα του χωρίς ορθογραφικά λάθη. 
Χρησιμοποιεί δύο τύπους κωδικογραφικών σημειωμάτων τον πολύ κοινό καί συνη
θισμένο, σέ δωδεκασύλλαβο στίχο Θεού το δώρον καί Ιακώβου ό πόνος ή 
Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον δια Ιακώβου μοναχού, εν τω στύλω της μονής τής 
καλούμενης τού Βαρλαάμ' εν τφ θέματι τοϋ Μετεώρου' εν ετει £®<^\>μ^ 
[7946=1537/38], ινδικτιώνος ία', f Εΰχεσθέ μου δια γαρ τής αμάθειας μου' τα σφα-
λένταμοι συγχωρήσατε, πατέρες άγιοι (κώδ. 33, φ. 95r). Tò δεύτερο κωδικογραφικό 
τό χρησιμοποιεί μέ κάποιες διαφοροποιήσεις. 

Καί στή Μονή Βαρλαάμ εργάζεται επίσης ό γνωστός μας άπό τήν Μονή 
Μεταμορφώσεως (Μεγάλου Μετεώρου) μοναχός ' Ι ω ά σ α φ , τοϋ οποίου σώζονται 

41. Για τους κώδικες του μονάχου Σισώη βλ. Βέη, δ.π., σελ. 54-55, 57-59, 64-65, 68-69, 417, 426, 
οπού πρόσθετες σημειώσεις (ταυτίσεις κωδίκων κ.α) καί κατάλογοι κωδικογράφων Σοφιανού· βλ. καί 
πίνακες έκτος κειμένου 49, 52, 59 καί 64. 

42. Για τίς περιγραφές τών κωδίκων του βαρλααμίτη μονάχου 'Ιακώβου βλ. Βέη, δ.π., οπού καί πρό
σθετες σημειώσεις (μέ τίς ταυτίσεις κωδίκων) Σοφιανού' σελ. 417-418 425 (οπού κατάλογοι Σοφιανού 
τών κωδικογράφων της Μ. Βαρλαάμ) καί πίν. 14, 15, 16, 21, 30, 35, 38, 46, 47, 55, 66, 70, 71, 73, 82, 
91, 97, 111, 146, 153, 203 (όπου κωδικογραφικό σημειώματα καί πανομοιότυπα γραφής). 
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εδώ 11 κώδικες, γραμμένοι μεταξύ τών ετών 1547/8 καί 1552. Πρόκειται για τους 
κώδικες της μονής 13, 14, 20, 21, 63, 72, 79, 141, 150, 161 καί 163. *Απ* αυτούς οί 
τέσσερις είναι Μηναία καί οί άλλοι διάφορα λειτουργικά καί ασκητικά βιβλία Καί ό 
Ίωάσαφ είναι έμπειρος καλλιγράφος, μέ σταθερή, ευανάγνωστη καί προσεγμένη 
γραφή. Τα κείμενα του είναι ορθογραφημένα43. 

Καί ό γνωστός γραφέας ιερομόναχος Θ ε ό φ ι λ ο ς , κατόπιν όσιος της 
'Εκκλησίας, απαντάται εδώ μέ δύο κώδικες, τον 77, γραμμένο το 1541/2, καί τον 
75, γραμμένο το 1546/744. 

Ή βιβλιογραφική δραστηριότητα καί παραγωγή στή Μονή Βαρλαάμ συνεχίζε
ται καί στίς αρχές τοϋ ΙΖ' αΐώνα, μέ λαμπρούς καλλιγράφους καί διακοσμητές καλ
λιτεχνικών χειρογράφων (μέ πολύχρωμες μικρογραφίες, έπίτιτλα, πρωτογράμματα 
κ.α). 'Υπάρχουν δύο κώδικες τοϋ Λουκά Μποζέου, μετέπειτα Ούγγροβλαχίας, οί ύπ' 
αριθ. 78 καί 34, γραμμένοι μεταξύ τών ετών 1583 καί 1617· τρεις επίσης (15, 17, 
134) τοϋ Ματθαίου Μυρέων, τών ετών 1606-1620. Συστηματικά εργάζονται καί 
παράγουν οί βαρλααμίτες κωδικογράφοι ιερομόναχοι 'Αρσένιος (σώζονται 9 κώδι
κες τών ετών 1609-1622), μαθητής τού Λουκά Ούγγροβλαχίας, όπως ομολογεί ό 
ϊδιος, καί Ίωαννίκιος (σώζονται 15 κώδικες τών ετών 1613-1630), ό τελευταίος 
αυτός μαθητής τοϋ προηγουμένου 'Αρσενίου. Ή σχέση δασκάλου καί μαθητή μαρ
τυρεί καί επιβεβαιώνει τή λειτουργία συστηματικού καί καλλιτεχνικού σκριπτορίου-
βιβλιογραφικοϋ εργαστηρίου45. 

Δέν επεκτείνομαι και στα υπόλοιπα μετεωρικά μοναστήρια, 'Αγίου Στεφάνου, 
'Αγίας Τριάδος, Ρουσάνου καί 'Αγίου Νικολάου 'Ανάπαυσα. Γιατί καί ό χρόνος δέν 
το επιτρέπει, αλλά καί διότι, για τήν περίοδο πού μας ενδιαφέρει, ΙΕ' καί IÇ' αιώνα, 
δέν έχομε γνωστούς κωδικογράφους μέ μαζική παραγωγή. Περιορίζομαι στην απλή 
μνεία τοϋ ρουσανίτη καλλιγράφου ιερομόναχου Παρθενίου, τοϋ οποίου σώζονται 
δύο κώδικες τοϋ έτους 1565, ό ένας στην 'Αγία Τριάδα τών Μετεώρων (αριθ. 59, 
άλλοτε Ρουσάνου 30) ̂  καί ό άλλος στην Έθν. Βιβλιοθήκη έδώ, ύπ' αριθ. 843, 
μεταφερμένος άπο τή Μονή Ρουσάνου47. 

43. Για τις περιγραφές τών βαρλααμιτικών κωδίκων του μοναχού Ίωάσαφ βλ. Βέη, ο.π. βλ. ιδίως 
σελ. 418-419, 425 (οπού κατάλογοι Σοφιανού τών κωδικογράφων της Μ. Βαρλαάμ) καί πίν. 17, 18, 25, 
26, 67, 75, 86, 133, 140, 150 καί 152 (δπου κωδικογραφικά σημειώματα καί πανομοιότυπα γραφής). 

44. Βέη, ο.π., σελ. 83-84, 85-86, 418, 425 καί πίν. 79 καί 81. 
45. Βλ. Βέη, ο.π., σελ. ιη'-κ' (δπου Προλεγόμενα Σοφιανού) κ.α, 
46. Σοφιανού, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, Δ', σελ. κη', 508-514, πίν. 106 και 107. 
47. Βλ. Ι. Σακκελίωνος-Ά. Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

της Ελλάδος, Έν 'Αθήναις 1892, σελ. 153, αριθ. 843' Σπ. Π. Λάμπρου, «Συμβολαί εις τήν ίστορίαν τών 
μονών τών Μετεώρων», Νέος Έλληνομνήμων 2 (1905), σελ. 154 Ν. Γιαννόπουλου, Τα Μετέωρα, Βόλος 
1926, σελ. 9Φ Σοφιανού, ο.π., σελ. 513. 
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* 
Όμως τα χειρόγραφα, επώνυμα, η ανώνυμα ως επί το πλείστον, έκτος από την 

οποιαδήποτε παλαιογραφική, ίστορικοφιλολογική καί καλλιτεχνική τους αξία, 
αποτελούν καί πολυτίμητα θρησκευτικά κειμήλια, όπως συμβαίνει μέ ολα τα αντικεί
μενα καί μνημεία της εκκλησιαστικής τέχνης, τα όποια, σε καμιά περίπτωση —το 
τονίζω αυτό— δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο σαν ψυχρά καί άψυχα μουσει
ακά εϊδη. ΓΓ αυτό θα πρέπει κανείς να στέκεται μέ σεβασμό και δέος μπροστά στα 
παμπάλαια χειρόγραφα, πού σήμερα, ξεθωριασμένα καί κιτρινισμένα από τό πέρα
σμα καί την αδυσώπητη φθορά του χρόνου, εξακολουθούν έν τούτοις να παραμέ
νουν ζωντανά καί, τό σπουδαιότερο, καθαγιασμένα καί ευλογημένα άπό τό τρεμά
μενο φως τού καντηλιού, μέ ατίμητα στολίδια, πιο εύγλωττα άπό οιαδήποτε καλλι-
γραφήματα καί άλλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, τα πυκνά στάγματα άπό τα άγιο-
κέρια, στίς πολύωρες κατανυκτικές ακολουθίες καί στίς αδιάλειπτες καί εκ βάθους 
καρδίας προσευχές των μοναχών: Κύριε, ίλεως γενοϋ ήμίν καί μη έπιλανθάνουί 

Την ανακοίνωση μου αυτή αφιερώνω στη μνήμη τού Νίκου Βέη, πρωτοπόρου 
καί πρωτεργάτη των παλαιογραφικών ερευνών στίς μονές τών Μετεώρων. 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΣΕΑΙΚΑΣ 

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 15ου ΚΑΙ 16ου ΑΙΩΝΑ. 

Ό Σαββαϊτικος κώδικας 144, ένα Τετραευάγγελο τοϋ 11ου αιώνα, Ίσως έχει 
τήν πιο περιπετειώδη ιστορία άπο οσα χειρόγραφα βρίσκονται σήμερα στην 
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων. Γραφέας του είναι ένας πτωχός καί 
ούηδανος Συμεών, ό όποιος γράφοντας κάπου στην Παλαιστίνη τον τελευταίο 
στίχο του βιβλίου του στίς 29 Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 1019 με βαθειά ανακούφιση 
αναφωνεί: 

Ώς ήδέως έπαυσα τους τρεις δακτύλους 
καί τον τράχηλον συν τω δεξιω γόνει1. 

Εκατόν εβδομήντα τρία χρόνια μετά, τό έτος 1192, τό ϊδιο βιβλίο βρίσκεται 
στα χέρια τοϋ ίεροσολυμίτη αρχιερέα Σωφρονίου καί ενα σχεδόν αιώνα κατόπιν, τό 
έτος 1281, ό αρχιεπίσκοπος Καισαρείας τής Παλαιστίνης 'Ηλίας τό αφιερώνει κατά 
πασαν πιθανότητα στή μητρόπολη του. "Υστερα από δέκα χρόνια, τό έτος 1291, οί 
Σαρακηνοί εισβάλλουν στην "Ακρη, τήν άλλοτε Πτολεμαΐδα, εκδιώκουν τους 
Σταυροφόρους καί λεηλατούν τήν περιοχή. Τό χειρόγραφο τοϋ πτωχού Συμεών 
συγκαταλέγεται καί αυτό στα λάφυρα των Σαρακηνών καί μια μοναχή Ματρώνα τό 
εξαγοράζει καί το αφιερώνει στο μοναστήρι τής Παναγίας τής επονομαζόμενης 
'Αλαμάνας. Ή περιπέτεια όμως τοϋ χειρογράφου δεν σταματά έδώ. Όταν οί 
Μαμελοϋκοι έγιναν κύριοι τής Παλαιστίνης, σύμφωνα με ένα σημείωμα τοϋ πατριάρ
χου Ιεροσολύμων Γρηγορίου, τοϋ έτους 1322, τό χειρόγραφο άνηρπάγη από τή 
μονή καί κάποιοι ευσεβείς χριστιανοί τό εξαγόρασαν καί πάλι καί τό αφιέρωσαν 
στον Πανάγιο Τάφο στο Πατριαρχείο2. Άπό κεϊ, πολλά χρόνια αργότερα, μετά τό 
1649, κατέληξε στή μονή τοϋ 'Αγίου Σάββα καί έν συνεχείς στην Κεντρική βιβλιο
θήκη τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 

ΡΗ ιστορία τοϋ χειρογράφου αύτοϋ είναι ενδεικτική για τις περιπέτειες καί τους 
κινδύνους πού διέτρεχαν κατά καιρούς οί βιβλιοθήκες των μονών τής Παλαιστίνης. 
Είναι όμως εξ ϊσου ενδεικτική καί για τό ενδιαφέρον και τοϋ χριστιανικού λαού καί 

1. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμπική Βιβλιοθήκη, τ. Β', Πετρούπολις 1894 (ανατ. 
Βρυξέλλες 1963), σελ. 228. 

2. Ό.π., σελ. 228-229. 
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τών ιδίων τών ιεραρχών τού Πατριαρχείου τών Ιεροσολύμων να διασώσουν καί να 
διασφαλίσουν τους πνευματικούς τους θησαυρούς. 

Τα κωδικογραφικά καί τα κτητορικά σημειώματα μας διασώζουν πολλές παρό
μοιες πληροφορίες καί χειρόγραφα πού χάθηκαν καί ξαναβρέθηκαν, χειρόγραφα 
πού άλλαξαν χέρια, χειρόγραφα πού γράφτηκαν με κόπο καί πόθο πολύ μέσα σε 
μοναξιά καί κακουχίες. 'Αξίζει να θυμηθούμε έναν άλλον κωδικογράφο, τον μοναχό 
Συμεών άπό τη Ρόδο, πού έγραψε τό έτος 1232 τό 'Υπόμνημα τού Θεοφύλακτου 
Βουλγαρίας στίς επιστολές τού αποστόλου Παύλου εν Ίεροσολύμοις καιρώ χει-
μώνος καί κατά σπουδήν προσθέτοντας εν συνεχεία καί δια τούτο τα γράμματα 
μικρά καί μεγάλα καί οίον ειπείν το καθόλου άποίητα3. 

Με πείσμονες προσπάθειες συγκροτήθηκαν σέ ολα τα μεγάλα μοναστικά 
κέντρα της Παλαιστίνης σπουδαίες βιβλιοθήκες, τών οποίων ή φήμη ξεπερνούσε τα 
οριά της καί έφτανε ώς καί αυτήν τήν Κωνσταντινούπολη. Πολλές επίσης είναι οί 
μαρτυρίες αφιερώσεων χειρογράφων προς τις παλαιστινιακές μονές καί τό 
Πατριαρχείο χάριν σεβασμού καί από αυτοκράτορες, άλλα καί από αρχιερείς καί λαϊ
κούς άρχοντες άπό τήν Κύπρο, τή Ρόδο, τή Χίο, τήν Μικρά Ασία, τήν Πελοπόν
νησο καί τήν ηπειρωτική Ελλάδα ήδη άπό τον 10ο αίώνα4. Επομένως ό πατριάρ
χης Δωρόθεος ό πρώτος, ό όποιος πατριαρχεύει άπό τό 1376 έως τό 1416, μέ τό 
κωδικογραφικό έργο πού άσκησε ό ϊδιος, αλλά καί πού παρότρυνε καί άλλους να 
ασκήσουν, δέν κάνει τίποτε άλλο παρά να συνεχίζει μια σταθερή καί αδιάκοπη 

3. Κώδικας Vat. gr. 648. Βλ. Henrica Follieri, Codices graeci bibliothecae Vaticanae selecti 
temporum locorumque ordine digesti commentariis et transcrìptionibus instructi, apud Bibliothecam 

Vaticanam 1969, m'v. 49, σελ. 72-73. 
4. Ενδεικτικά έδώ αναφέρω μερικά από τα παλαιότερα χειρόγραφα: Κωνσταντινούπολις (Μονή 

Στουδίου): Παν. Τάφου 13, 10ου αϊ. -Παν. Τάφου 38, 11ου αι. -Παν. Τάφου 53, 11ου αϊ. -Μ. Άγ. Σάββα 
66, 12ου αϊ. -Μ. 'Αγ. Σάββα 70, 10ου αϊ. -{Μονή 'Οδηγών): Μ. 'Αγ. Σάββα 332, έτ. 1427. Μ. Τιμίου 
Σταυρού 42, 11ου αϊ. 

Κύπρος. Παν. Τάφου 47, 11ου αϊ. -Μ. 'Αγ. Σάββα 23, 11ου αϊ. -Μ. 'Αγ. Σάββα 65, 14ου αϊ. -Μ. 
'Αγ. Σάββα 259, 11ου αϊ. 

Πελοπόννησος. Μ. 'Αγ. Σάββα 534, 14ου αϊ. -(Λακεδαίμων): Μ. 'Αγ. Σάββα 5, 11ου αϊ. από τον 
Δημήτριο Πανάρετο τον Μαλωταρά τον 14ο αϊ. -Μ. 'Αγ. Σάββα 67, 14ου αϊ. 

Μονή Συμεώνος εν Θαυμαστώ ορει: Μ. 'Αγ. Σάββα 108, 11ου αϊ. 
Θήβα (Μονή 'Οσίου Λουκά): Μ. 'Αγ. Σάββα 362, 13ου αϊ 
Χίος. Παν. Τάφου 57, 12ου αϊ. -Μ. 'Αγ. Σάββα 86, 13ου αϊ. 
Άδριανούπολις. Μ. Τ. Σταυρού 41, 10ου αϊ. τον 12ο αϊ. 
Αλεξάνδρεια. Μ. Τ. Σταυρού 6, 11ου αϊ. 
Νύσσα Παν. Τάφου 29, 11ου αϊ. 
Μακεδονία (Καστοριά): Μ. Τ. Σταυρού 57, 10ου, 13ου καί 15ου αϊ. -(Βέροια): Μ. 'Αγ. Σάββα 220, 

ετ. 1398. 
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παράδοση στην παραγωγή χειρογράφων καί στή φροντίδα οργάνωσης βιβλιοθηκών 
με βιβλία απαραίτητα για τήν πνευματική καλλιέργεια καί των Ιερωμένων καί των 
πιστών. 

Με τήν εκδίωξη τών Σταυροφόρων καί αργότερα με τήν εγκαθίδρυση τοϋ μαμε-
λουκικοϋ κράτους το Πατριαρχείο ανακτά τά παλαιά του προνόμια, πού είχαν 
αναγνωρισθεί καί επιβεβαιωθεί από τον διάδοχο τοϋ Μωάμεθ χαλίφη 'Ομάρ 
Χαττάπ5, καί αρχίζει να διανύει μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης καί ανασύνταξης 
τών δυνάμεων του, μέ τήν υποστήριξη καί τών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου 'Ιωάν
νου Καντακουζηνού καί 'Ιωάννου Παλαιολόγου. Τήν αναδιοργάνωση καί τήν 
άνθιση πού γνωρίζει το Πατριαρχείο κατά τήν περίοδο αυτή μαρτυρούν καί Έλληνες 
περιηγητές καί οΐ σχέσεις τοϋ πατριάρχου Δωροθέου μέ τον σπουδαίο θεολόγο 
'Ιωσήφ Βρυέννιο6. Άπα τά πρώτα μελήματα τοΰ Πατριάρχου Δωροθέου, καί μέ 
βάση τήν αποδοχή καί επιβεβαίωση τών προνομίων τοϋ πατριαρχείου εκ μέρους τοϋ 
σουλτάνου τών Μαμελούκων το 1397, ήταν ή αγορά οικιών καί κτημάτων γύρω από 
τον Ναό τής 'Αναστάσεως, ώστε το Πατριαρχείο να αποκτήσει οικοδομική αυτοτέ
λεια7, καί μαζί μέ άλλα ή παραγωγή μιας σειράς χειρογράφων μέ λειτουργικό καί 
γενικώτερα θρησκευτικό περιεχόμενο. 

'Εξετάζοντας έ'να γεωγραφικό χώρο οπού καί ή παραγωγή χειρογράφων είναι 
συνεχής καί ή συγκρότηση συλλογών γίνεται για συγκεκριμένους χρηστικούς σκο
πούς ανακύπτει έ'να σημαντικό μεθοδολογικό πρόβλημα πού άφορα τον προσδιορι
σμό τών στοιχείων εκείνων πού μπορούν να προσδώσουν χαρακτηριστικά έντοπιό-
τητας στην παραγωγή τους. Είναι έ'να πρόβλημα, πού ασφαλώς έ'χει απασχολήσει 
πολλούς παλαιογράφους πού ερεύνησαν τήν κωδικογραφική παραγωγή καί σέ άλλες 
περιοχές του Ελληνισμού, όπως τήν Κάτω 'Ιταλία, τήν Πελοπόννησο καί τήν 
Ήπειρο, τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο, τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Μικρά 'Ασία Μέ 
αφορμή μια προκαταρκτική ερευνά μου σχετικά μέ τά πελοποννησιακά χειρόγραφα 
είχα προσδιορίσει πέντε κατηγορίες χειρογράφων8, τίς όποιες αναλογικά αναφέρω 
καί εδώ μιλώντας για ΐεροσολυμιτικά χειρόγραφα 

1. Χειρόγραφα πού σύμφωνα μέ τό κωδικογραφικό τους σημείωμα γράφτηκαν 
στο κλίμα τοϋ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων από Έλληνες αυτόχθονες ή Παλαιστί
νιους ελληνόφωνους κωδικογράφους. 

5. Πα ιό κείμενο της συνθήκης αυτής βλ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής 
Εκκλησίας Ιεροσολύμων, εκδ. δευτέρα, έν 'Αθήναις 1970, σελ. 286-288. 

6. "Ο.π., σελ. 478. 
7. 'Αρχείο Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Κτηματικό τμήμα IV. Α. 207 καί 238. Βλ. Α. Τσελίκα, 

«Καταγραφή του 'Αρχείου τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων», Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης-
Δελτίο τοϋ Ιστορικού καί Παλαιογραφικοΰ 'Αρχείου 5 (1992), σελ. 207-208 καί 304. 

8. Α. Τσελίκα, «Παρατηρήσεις σέ πελοποννησιακά χειρόγραφα του 11ου, 12ου και 13ου αιώνος», 
Πρακτικά τού Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Β', 'Αθήναι 1987-1988, σελ. 487. 
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2. Χειρόγραφα πού γράφτηκαν από αλλοδαπούς κωδικογράφους εγκατεστημέ
νους στο Πατριαρχείο καί στίς διάφορες μονές καί επισκοπές του. 

3. Χειρόγραφα πού γράφτηκαν έκτος Παλαιστίνης από ΐεροσολυμίτες κωδικο-
γράφους. 

4. Χειρόγραφα πού βρίσκονται σήμερα σε βιβλιοθήκες τοϋ Πατριαρχείου 
άσχετα άπο τον τόπο γραφής ή τήν καταγωγή τοϋ κωδικογράφου. 

5. Χειρόγραφα πού προέρχονται άπο βιβλιοθήκες τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσο
λύμων καί των μονών τής Παλαιστίνης καί βρίσκονται σήμερα σέ άλλες βιβλιοθήκες. 

Παρ' όλον οτι κάποιες από τίς κατηγορίες αυτές δέν έχουν πάντα απόλυτα καί 
ξεκάθαρα όρια μεταξύ τους, βοηθούν, νομίζω, σημαντικά στο να σχηματιστεί μια 
σαφής εικόνα για το εκάστοτε ζητούμενο στην παλαιογραφική έρευνα. Σπεύδω 
πάντως εδώ να αναφέρω οτι στην περίπτωση τοϋ κλίματος τοϋ Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, όπως καί στην περίπτωση τών βιβλιοθηκών τοϋ 'Αγίου Όρους καί 
τοϋ Σινά παρατηρείται έ'ντονο το φαινόμενο τής έτεροχθονίας χειρογράφων καί 
κωδικογράφων. Καί τούτο γιατί οί τρεΤς αυτοί ιεροί τόποι είναι κέντρα με πνευμα
τική ακτινοβολία σέ όλον τον ορθόδοξο κόσμο καί προσείλκυαν τήν εγκατάσταση 
καί τή δραστηριότητα κωδικογράφων καί λογίων άπο όλον τον ελληνισμό καί όλες 
τίς ορθόδοξες χώρες ή ακόμη καί τήν αφιέρωση ή κληροδότηση ολόκληρων συλ
λογών χειρογράφων καί έντυπων βιβλίων. 'Επιπλέον ή ίδρυση μετοχιών καί ή 
αποστολή ταξιδιωτών για τίς γνωστές ζητεϊες στην κυρίως Ελλάδα, τίς Παραδου
νάβιες 'Ηγεμονίες, τή Ρωσία, τή Μικρά 'Ασία καί τήν Γεωργία συνέβαλαν, έκτος άπο 
το να εισρέουν στα ταμεία τους σημαντικά χρηματικά ποσά, στο να εισέρχονται 
μεμονωμένα χειρόγραφα ή καί ολόκληρες συλλογές στίς βιβλιοθήκες τους από τίς 
περιοχές αυτές. 'Ιδιαίτερα δε στα Ιεροσόλυμα, επειδή δέν έχουμε μόνο κλειστά 
μοναστικά κέντρα, αλλά καί λαϊκό ποίμνιο ελληνόφωνο καί αραβόφωνο παρατη
ρείται καί το φαινόμενο τής αύτοχθονίας κωδικογράφων, δηλαδή αραβόφωνων 
ορθοδόξων μοναχών καί ιερωμένων, οί όποιοι αντιγράφουν καί ελληνικά χειρόγρα
φα για τίς ανάγκες τών εκκλησιών τους. Θα προσπαθήσω λοιπόν εδώ να δώσω ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα από τό σύνολο τής εργασίας μου σχετικά μέ τήν παραγωγή 
και γενικώτερα τήν παρουσία ελληνικών χειρογράφων τοϋ 15ου καί 16ου αιώνος 
στίς βιβλιοθήκες τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 

Στα τέλη τοϋ 14ου αιώνα συλλογές ελληνικών χειρογράφων υπάρχουν στίς 
δύο μονές τής έρημου κοντά στον 'Ιορδάνη ποταμό τοϋ Αγίου Γερασίμου καί τοϋ 
Τιμίου Προδρόμου, στον ναό τής Παναγίας στην Τιβεριάδα στη Βηθλεέμ, στο ϊδιο 
το Πατριαρχείο, πού ήταν συνδεδεμένο μέ τον Πανάγιο Τάφο, στή Μονή τής 
Παναγίας μέσα στα Ιεροσόλυμα, στή Μονή τοϋ Τιμίου Σταυρού καί βέβαια στή 
μονή τοϋ 'Αγίου Σάββα 

'Υπολογίζω οτι άπο τους 502 κώδικες καί τεμάχια κωδίκων πού χρονο
λογούνται από τον 9ο ως τον 14ο α'ιώνα καί υπάρχουν σήμερα στην κεντρική 
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Βιβλιοθήκη τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εκατό περίπου χειρόγραφα προέρχο
νται από άλλες ελληνικές περιοχές έ'χοντας εισαχθεί σέ διάφορες χρονικές περιό
δους. Δηλαδή μέ τήν έ'ναρξη τού 15ου αιώνα ήδη έ'χουμε έ'να σημαντικώτατο 
βιβλιακό κεφάλαιο. 

Ό 15ος αιώνας στίς Ίεροσολυμίτικες Βιβλιοθήκες αντιπροσωπεύεται μέ 78 
χειρόγραφα καί τό ποσοστό τών ετεροχθόνων χειρογράφων πού εισάγονται στην 
περίοδο αυτή είναι ελάχιστο. 'Αντίθετα οί ετερόχθονες κωδικογράφοι είναι οΐ 
περισσότεροι. Ό πρώτος καί σπουδαιότερος κωδικογράφος τής περιόδου αυτής, 
όπως ήδη ανέφερα, είναι ό Ίδιος ό πατριάρχης Δωρόθεος. Γνωρίζουμε ήδη τέσσε
ρις υπογεγραμμένους από τον 'ίδιον κώδικες γραμμένους μεταξύ τών ετών 1382 καί 
1401 (Μ. Άγ. Σάββα 68, 228 [πίν. Α'], καί 237) καί αρκετούς άλλους κώδικες γραμ
μένους από κωδικογράφους, πού εργάζονταν υπό τήν εποπτεία του μέσα στον 
Πανάγιο Τάφο τήν τελευταία δεκαετία τού 14ου αιώνα και στίς αρχές τού 15ου, 
όπως ό Κάλλιστος Ραδηνός Τραπεζούντιος (Μ. 'Αγ. Σάββα 238, έ'τους 1391 [πίν. 
Β']), ό αμαρτωλός 'Ιάκωβος (Μ. 'Αγ. Σάββα 229, έ'τους 1395 [πίν. Γ']) καί οί ανώνυ
μοι τών ετών 1383, 1416, 1417 καί 1419 (Σινά 837, Μ. 'Αγ. Σάββα 221 [πίν. Δ'], 
239 [πίν. Ε'] καί 189 [πίν. Ç'] αντίστοιχα). Ό πατριάρχης Δωρόθεος ονομάζει τον 
εαυτό του ποτέ 'Αγιορείτη καί είτα Άγιοσαββίτη9. Ή γραφή του είναι στρογγυλή 
καί χωρίς πολλά συμπλέγματα μέ χαρακτηριστικά γράμματα τα μεγαλόσχημα Ε καί 
Θ μέ στιγμή στην οριζόντια γραμμή τους, τό λ, τού οποίου ή μεγάλη κεραία κατα
λήγει σέ ελαφρό άγκιστρο προς τα μέσα, ή απουσία τού ήμιμεγαλογράμματου α, ή 
γραφή τών ζ καί ξ μέ μία καί δύο οριζόντιες γραμμές στο εσωτερικό τής καμπύλης 
καί ή συχνότατη χρήση τού στρογγυλόσχημου σ ως τελικού. Γενικά είναι ορθογρά
φος καί γνωρίζει πολύ καλά τήν τέχνη του. Τό πιο πιθανό είναι να έ'μαθε τήν κωδι-
κογραφική τέχνη στο Άγιο ν Όρος ή σέ κάποια περιοχή τής κεντρικής Ελλάδας. 
οπού δλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία τής γραφής του συναντώνται άπό πολύ παλαι
ότερα χρόνια. Φυσικά ή γραφή του δέν εντάσσεται στή μεγάλη οικογένεια τού 
τύπου τών 'Οδηγών, γεγονός πού δείχνει οτι δέν είχε έρθει σέ επαφή μέ τό 
Κωνσταντινουπολίτικο περιβάλλον, οπού τήν περίοδο αυτή ό τύπος αυτός βρισκό
ταν σέ πλήρη ακμή10. Ούτε δμως ό άγνωστος κωδικογράφος τού σιναϊτικού κώδικα 
838, πού εργαζόταν τό 1383 υπό τήν εποπτεία τού Δωροθέου, ακολουθεί τό ύφος 
τών 'Οδηγών. Ό κώδικας αυτός αποδίδεται από τον κατάλογο στον Δωρόθεο, αλλά 
είναι εμφανέστατη ή διαφορά τού γραφικού χαρακτήρα [πίν. Ζ']11. Άλλα ούτε καί 

9. Παπαδοπούλου Κεραμέως, ο.π., σελ. 367. 
10. L. Politis, «Eine Schreiberschule im Kloster τών 'Οδηγών», Byzantinische Zeitschrift 50 (1958), 

σελ. 17-36 καί 261-287. 
11. Marie Vogel -Victor Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 

Renaissance [Zentralblatt fur Bibliothekswesen XXXIII], Leipzig 1909, σελ. 114. 
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οί δύο καλλιγράφοι συνεργάτες τοϋ Δωροθέου, ό Κάλλιστος Ραδηνός ό Τραπε-
ζούνπος, ό όποιος, όπως λέγει, εργάστηκε εντός τοϋ κελλίου του δεσπότου μου του 
αγίου τοϋ πατριάρχου12, καί ό αμαρτωλός Ιάκωβος ακολουθούν τον τύπο των 
'Οδηγών, αλλά ενα στρογγυλόσχημο τύπο μέ ευμεγέθεις χαρακτήρες, κλασικό των 
λειτουργικών χειρογράφων τού 14ου α'ιώνα13. Τό ενδιαφέρον επίσης είναι οτι ό 
'Ιάκωβος έγραψε τον κώδικα του τό έτος 1395 εντός τοϋ σκολίου τοϋ πατέρα ημών 
παπα Σάδεκα κληρικός τοϋ 'Αγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοϋ Κυρίου™. Ένας κώδι
κας προερχόμενος από τη μονή τών Όδηγών, ό όποιος όμως πρέπει να εισήλθε στη 
βιβλιοθήκη τοϋ 'Αγίου Σάββα λίγο αργότερα είναι ό Σαββαϊτικός 332, ό όποϊος, 
όπως λέγει τό σημείωμα του, κατεσκευάσθη σπουδή τε καί αναλώμασι Καλλίστου 
τοϋ πανιερωτάτου μητροπολίτου καί καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής τών 
Όδηγών τό έτος 1427 [πίν. Η']15. Ό τύπος τής γραφής του ξενίζει. Προσιδιάζει 
περισσότερο μέ τον τύπο τής στρογγυλής φιλολογικής γραφής τού 15ου αΐώνα, 
παρά μέ τον γνήσιο τύπο τών Όδηγών. Ή εξήγηση είναι οτι ό κώδικας αυτός δεν 
είναι λειτουργικός, αλλά πράγματι φιλολογικός μέ τήν ευρύτερη βέβαια έννοια. Παρ' 
όλα αυτά μια άπό τις πρώτες σαφείς μαρτυρίες τής χρήσης του τύπου τών Όδηγών 
στα Ιεροσόλυμα μας παρέχεται από τον κώδικα τής μονής Σταυρονικήτα 64 του 
έτους 1434. Ό κώδικας αυτός περιέχει τα Συναξάρια όλου τοϋ ένιαυτοϋ καί είναι 
γραμμένος από τέσσερις κωδικογράφους εκ τών οποίων ό πρώτος καί ό τελευταίος 
μόνον είναι επώνυμοι. Ό πρώτος ονομάζεται Θεόδουλος Ιερομόναχος καί ήταν 
πνευματικός στή Γεθσημανή. Δεν υπογράφει τό χειρόγραφο, άλλα ή γραφή μιας 
ενδιαφέρουσας σημείωσης του στο πρώτο φύλλο πιστεύω οτι ταυτίζεται μέ τή γραφή 
του πρώτου μέρους τοϋ κώδικα. Ή σημείωση αναφέρει, οτι ό Υδιος αποστέλλει τό 
βιβλίο αυτό στον οικουμενικό πατριάρχη (Ματθαίο) για να τό αφιερώσει όπου αυτός 
θέλει [πίν. Θ']. Ό τελευταίος κωδικογράφος ονομάζεται Γεώργιος, χρονολογεί τό 
χειρόγραφο καί τό τελειώνει μέ ενα παράπονο: Καί οί άναγινώσκοντες ευχεσθαί μοι 
τοϋ Γεωργίου, καί γράψειν ήθελα ακροστιχίδα εδική μου αμέ χαρήν ουκ έχω [πίν. 
Γ]). Τό οτι ό τύπος τών Όδηγών είναι από τους επικρατέστερους τύπους γραφής, 
πού εισάγονται καί επικρατούν μεταξύ τών ΐεροσολυμιτικών χειρογράφων μαζί μέ 
τον στρογγυλόσχημο τοϋ τύπου Δωροθέου, πότε άτεχνο καί πότε περισσότερο 
επιμελημένο, είναι εμφανές άπό τή διεξοδική εξέταση τών χειρογράφων, πού χρο
νολογούνται ως καί τα μέσα τοϋ 16ου αΐώνα. Ένα παράδειγμα είναι ό άχρονολό-
γητος καί ανυπόγραφος κώδικας Παν. Τάφου 274 [πίν. ΙΑ']. Καί ενα άλλο ό κώδι
κας Παν. Τάφου 467 [πίν. IB'] τοϋ Κορίνθιου κωδικογράφου Διονυσίου Μάϊδου τοϋ 

12. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ο.π., σελ. 368-369. 
13. Πρβλ. καί Follieri, ο.π., tab. 52 ( Vat. gr. 1743 γραμμένος στην Τραπεζούντα το έτος 1301). 
14. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ο.π., σελ. 357. 
15. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ο.π., σελ 457. 
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θυτορακενδύτου, ό όποιος γράφει τον κώδικα στη Γάζα το έτος 1487 δια συνδρομής 
καί εξόδου Κυριάκου του Κυπρίου καί, όπως δηλώνει ό ϊδιος, είναι αμαθής τής Θείας 
γραφής καί των άντιστίχων. Έτυχε δέ καί το άθηβόλεον διεφθαρμένον των άντι-
στίχων καί εγώ άπειρος καί δια των σφαλμάτων μου μή μέ μέμφεσθε16. 

Θα κλείσω την αναφορά μου στον 15ο αίώνα επιλέγοντας μεταξύ των πολλών 
κωδικολογικών παρατηρήσεων καί ταυτίσεων κωδικογράφων επωνύμων καί ανωνύ
μων μέ την αναφορά τριών ακόμη χειρογράφων. Ό κώδικας της συλλογής τού 
Παναγίου Τάφου 370 είναι ένας πολυμειγής κώδικας μικρού σχήματος, πού αποτε
λείται άπό τμήματα πολλών χειρογράφων διαφόρων χρονολογιών μέ νομοκανονική 
υλη καί έχει συγκροτηθεί άπό τον πατριάρχη Γερμανό στα μέσα τού 16ου αιώνα 
Μεταξύ τών πολλών κωδικογράφων εντόπισα τη γραφή δύο γνωστών καί σπουδαί
ων λογίων, τού Ματθαίου Καμαριώτη [πίν. ΙΓ'] καί τού Θεοδώρου Άγαλλιανού [πίν. 
ΙΔ']17. Επίσης ό κώδικας Παναγίου Τάφου 163, ό όποιος ήδη τον 16ο αιώνα είχε 
εισαχθεί στη βιβλιοθήκη τής μονής τού 'Αγίου Σάββα, αποδίδεται μέ βεβαιότητα 
στον κρητικό κωδικογράφο Μιχαήλ Λυγίζο [πίν. ΙΕ']18. Περιέχει σχόλια τού Ψελ
λού στο Περί Φυσικής 'Ακροάσεως τού 'Αριστοτέλη. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 
καί εδώ ή ύπαρξη ενός χειρογράφου πού χρονολογείται στα μέσα τού 15ου αιώνα 
καί αποδίδεται στο έμπειρο καί υπομονετικό χέρι μιας γυναίκας τής θεοφιλούς 
Σμαράγδας [πίν. Ιζ"]. Ή γραφή της είναι λεπτή καί πυκνή καί εντάσσεται στίς 
γραφές τών λογίων τής εποχής. 

Ό 16ος αιώνας είναι ένας αΐώνας σημαντικών αλλαγών στο σύστημα διοική
σεως τού Πατριαρχείου πού σημαδεύεται ταυτόχρονα μέ τήν υπαγωγή τής Παλαιστί
νης σέ νέους κυριάρχους. Τό έτος 1517 ό σουλτάνος Σελίμ καταλύει τό κράτος τών 
Μαμελούκων καί ή Παλαιστίνη γίνεται επαρχία τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για 
τό Πατριαρχείο αρχίζει μία νέα περίοδος διπλωματικών ενεργειών καί αγώνων μέ 
προσανατολισμό τήν Κωνσταντινούπολη καί μέ σκοπό τή διατήρηση τής κυριότητος 
του επί τών ιερών προσκυνημάτων. Πράγματι τόσο ό κατακτητής σουλτάνος Σελίμ 
Α' καί λίγο αργότερα ό διάδοχος του Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής αναγνωρίζουν τα 
πανάρχαια προνόμια τού Πατριαρχείου, πού μεταξύ τών άλλων ευνοούσαν τήν εγκα
τάσταση στους 'Αγίους Τόπους μοναχών από άλλες ελληνικές περιοχές. Ώ ς προς 
τήν εσωτερική του διοίκηση τό Πατριαρχείο καί ή Άγιοταφιτική 'Αδελφότητα 
ενώνονται σέ έ'να σώμα υπό τήν επωνυμία «Ιερόν Κοινόν τού Παναγίου Τάφου» 
καί αρχίζει ή ίδρυση μετοχιών σέ δλη τήν οθωμανική επικράτεια Ή πολιτική αυτή 

16. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμπική Βιβλιοθήκη, τ. Α', σελ. 433-434. 
17. Δείγματα τοΰ γραφικού χους χαρακτήρα βλ. στων Η. Hunger - D. Harlfinger - E. Gamillscheg, 

Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 1. Teil: Handschriften aus Bibliotheken 
Grossbritanniens, Wien 1981, πίν. 269 καί 126. 

18. Δείγμα γραφής του βλ. δ.π., πίν. 282. 
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κατάσταση είχε τον αντίκτυπο της καί στην παραγωγή χειρογράφων, διότι αρκετοί 
νέοι μοναχοί κωδικογράφοι εγκαταστάθηκαν στα 'Ιεροσόλυμα καί στή μονή τοϋ 
'Αγίου Σάββα, οπού άσκησαν τήν τέχνη τους. Άπό τήν περίοδο αυτή εξ άλλου 
παρατηρείται να αυξάνεται καί ή εισροή χειρογράφων στίς δύο μεγαλύτερες βιβλιο
θήκες, τοϋ Πατριαρχείου καί τής Μονής τοϋ 'Αγίου Σάββα, ή οποία διατηρούσε 
μετόχι στα 'Ιεροσόλυμα, τον αρχάγγελο Μιχαήλ, μέ αξιόλογη βιβλιοθήκη. Καί οϊ 
τρείς πατριάρχες πού πατριάρχευσαν κατά τον 16ο αΐώνα, Δωρόθεος Β', Γερμανός 
Α' καί Σωφρόνιος Δ', καθώς καί ό ηγούμενος τής μονής τού 'Αγίου Σάββα 
'Αθανάσιος, επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για τή διασφάλιση τών βιβλιοθηκών καί τήν 
ενίσχυση τού έργου τών κωδικογράφων. Ιδιαίτερα ό πατριάρχης Γερμανός εργά
στηκε καί ώς κωδικογράφος ήδη άπό τήν εποχή πού υπήρξε μοναχός καί ηγούμε
νος τής μονής τού 'Αγίου Σάββα, όπου είχε είσαχθή από νεαρή ηλικία. Δείγματα 
τής κωδικογραφικής του εργασίας παρέχουν μεταξύ άλλων οί σαββαϊτικοί κώδικες 
106 καί 655, δπου υπογράφει ώς τών ελαχίστων επισκόπων έλαχιστότερος19. Ή 
γραφή του είναι μεγάλου σχήματος, άτεχνη καί χωρίς συμπλέγματα [πίν. ΙΖ']. 
Διατηρούσε καί προσωπική βιβλιοθήκη, τήν οποία μαζί μέ άλλα πράγματα του κλη
ροδότησε στή μονή τής μετανοίας του, τον "Αγιο Σάββα. 'Υπολογίζω, οτι τουλάχι
στον εικοσιπέντε κωδικογράφοι, αυτόχθονες καί ετερόχθονες, επώνυμοι καί ανώνυ
μοι, μέ Ιδιαίτερο υφός καί τύπο γραφής, εργάζονται κατά τήν περίοδο τοϋ 16ου 
αΐώνα τόσο μέσα στα 'Ιεροσόλυμα δσο καί στή Μονή τοϋ 'Αγίου Σάββα. 'Αναφέρω 
κατ' αρχήν δύο αραβόφωνους κωδικογράφους, τον Μιχαήλ κακομόναχο και κακο
γράφο (Μ. Άγ. Σάββα 539 [πίν. IH']) τοϋ έτους 1501 καί τον Σουλιμάν υ'ιό τοϋ 
Άττάλα τού διδασκάλου υιού τού Σουλιμάν υ'ιοϋ τοϋ Νασράλλα ίλ Χούρι (Μ. 'Αγ. 
Σάββα 336) τοϋ έτους 158620. Στή μονή τοϋ 'Αγίου Σάββα εργάζονται το 1541 ό 
Σωφρόνιος ρακένδυτης (Μ. 'Αγ. Σάββα 271 [πίν. ΙΘ']), το 1550 ό Ιερομόναχος 
Γρηγόριος (Μ. 'Αγ. Σάββα 345 [πίν. Κ']), το 1557 ό παντλήμων καί ρακένδυτης 
Ίωάσαφ ό Κύπριος (Μ. 'Αγ. Σάββα 396 [πίν. ΚΑ'], το 1579 ό αμαρτωλός Ιερεύς καί 
πνευματικός Καλλιώπιος (Μ. Τ. Σταυρού 65 [πίν. KB']), το 1589 ό μοναχός 'Ιεζεκιήλ 
(Μ. 'Αγ. Σάββα 88 [πίν. ΚΓ']) καί προς το τέλος τού αιώνα ό ιερομόναχος 'Ιερεμίας 
(Μ. 'Αγ. Σάββα 231 [πίν. ΚΔ']). Στα 'Ιεροσόλυμα μέσα στον Πανάγιο Τάφο το 1577 
εργάζεται ό 'Αντώνιος Ιερομόναχος (Μ. 'Αγ. Σάββα 53 [πίν. ΚΕ'] καί 164) καί στα 
μέσα τού αιώνα ό ιερομόναχος Μακάριος Κρητικός (Μ. 'Αγ. Σάββα 618 [πίν. KÇ'] 

καί Σταυρού 58). 
Άφησα τελευταίους δύο επώνυμους κωδικογράφους πού έγραψαν περισσότε

ρα άπό δύο χειρόγραφα στή μονή τοϋ Αγίου Σάββα. Ό έ'νας είναι ό μοναχός 

19. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Β', σελ. 187 καί 635. 
20. "Ο.α, σελ. 539 καί 460. 
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Συμεών, πού έγραψε με λεπτή καί ευκρινή γραφή τέσσερα τουλάχιστον χειρόγραφα 
από το 1539 έως το 1541 (Μ. Άγ. Σάββα 303 [πίν. ΚΖ'], 159, 432 καί 182). Ό 
άλλος είναι ό μοναχός Ίωήλ, υίος του 'Αντωνίου Χρυσίνου του από Θηβών της 
έπτοπύλου της Βοιωτίας επί κώμης τινός λεγομένης Όρεωποΰ, ό όποιος έγραψε 
εννέα χειρόγραφα άπό το έτος 1559 έ'ως το 1593 καί συμπλήρωσε αρκετά άλλα. Ό 
Ίωήλ χρησιμοποιεί τρεϊς τύπους γραφής σε διαφορετικά χειρόγραφα, τα όποια, αν 
δέν έφεραν τήν συνήθη υπογραφή του, αβίαστα θα τα αποδίδαμε σε τρείς διαφορε
τικούς κωδικογράφους (α' τύπος: Μ. Τ. Σταυρού 27 [πίν. ΚΗ'], Μ. Άγ. Σάββα 324 
καί 308 - β' τύπος; Μ. Άγ. Σάββα 297, 88 [πίν. ΚΘ'], 324, 642 - γ ' τύπος: Μ. Τ. 
Σταυρού 17 καί Μ. Άγ. Σάββα 400 [πίν. Λ']). Ό ϊδιος επίσης έχει γράψει καί μία 
άπανταχούσα τού πατριάρχου Γερμανού το έτος 1570. 

Ώς προς τα ετερόχθονα χειρόγραφα, τα όποια έγιναν κτήμα είτε της 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης εϊτε τής μονής τού Αγίου Σάββα από τον 16ο εως καί 
τον 18ο α'ιώνα αναφέρω κατ'αρχήν μια σειρά χειρογράφων πού έλκουν τήν κατα
γωγή τους άπό τήν περιοχή τής Στερεάς Ελλάδος, τήν Αθήνα καί τήν Ναύπακτο, 
με γενικό γνώρισμα τό στρογγυλό σχήμα γραφής καί τή χαρακτηριστική γραφή τού 
συμπλέγματος το. Θα μπορούσε αυτός ό τύπος να ονομαστεί τύπος γραφής τού 
Μιχαήλ Άντριστου τού Αθηναίου, τού οποίου χρονολογημένα χειρόγραφα γνωρί
ζουμε μεταξύ των ετών 1584 καί 161021. Έκτος λοιπόν άπό τον γνωστό κώδικα 
Παν. Τάφου 585 τού Μιχαήλ Άντριστου, πού χρονολογείται τό έτος 1608, εντόπι
σα τή γραφή του σέ ε να τμήμα τού κώδικα Παν. Τάφου 247 [πίν. ΛΑ']. Καί δίπλα 
στον γνωστό επίσης κώδικα Παν. Τάφου 127 τού μητροπολίτου Αθηνών Θεοφάνη 
Καρύκη22 τοποθετώ καί ενα τμήμα τού κώδικα Παν. Τάφου 73 [πίν. ΛΒ'] μαζί μέ 
άλλους δύο ανώνυμους γραφείς των κωδίκων Παν. Τάφου 289 καί Μ. Άγ. Σάββα 
51. Κλείνοντας τον κύκλο τών στερεοελλαδικών χειρογράφων παρουσιάζω δείγμα
τα των γραφών δύο επώνυμων κωδικογράφων, τού Ιωάννη εκ Ναυπάκτου τού έτους 
1566 (Μ. Αγίου Σάββα 304 [πίν. ΛΓ'])23 καί τού Σωτηρίχου τού εκ Διαυλείας τού 
έτους 1594 (Παν. Τάφου 250 [πίν. ΛΔ'])24. Τέλος αναφέρω οτι ό Κύριλλος, πού 
γράφει τον Σαββαϊτικό κώδικα 337 τό έτος 1523 εν Βερνικώβη πλησίον πόλεως 
Ναυπάκτου, δεν είναι άλλος άπό τον γνωστό Κύριλλο Ναυπάκτιο, τού οποίου χει
ρόγραφα μέχρι τώρα γνωρίζαμε χρονολογημένα μεταξύ τών ετών 1538 καί 1561 
[πίν. ΛΕ'Ρ. 

21. Δείγμα γραφής καί κατάλογο χειρογράφων βλ. Hunger-Harlfinger-Gamillscheg, ό'.π., πίν. 277. 
22. Vogel-Gardthausen, ο.π., σελ. 144-145. 
23. "Ο.π., σελ. 169. 
24. "Ο.π., σελ. 412. 
25. Δείγμα γραφής καί κατάλογο χειρογράφων βλ. Hunger-Harlfinger-Gamillscheg, ö.n., πίν. 222. 
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Ή αναφορά στο υφός καί τον τύπο γραφής πολλών χρονολογημένων καί 
αχρονολόγητων χειρογράφων πού προέρχονται άπό την Κύπρο, από τη Ρόδο, την 
Κρήτη, τη Μολδοβλαχία θα ξεπερνούσε πολύ τα όρια αύτης της ανακοινώσεως. Θα 
ήθελα όμως να επισημάνω μέ συντομία μερικές μόνο ενδιαφέρουσες ταυτίσεις 
γραφών. Ό ανώνυμος γραφέας πού γράφει τους Επιμερισμούς του Γεωργίου Χοι-
ροβοσκού στον κώδικα Παν. Τάφου 210 το 1507 στη Ρόδο [πίν. AÇ'] είναι ό ϊδιος 
πού γράφει στον κώδικα τού Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας 214 ένα ανάλογο γραμ
ματικό έργο στην ϊδια πόλη το έτος 1508, δπως επίσης καί τον κώδικα Vind. Hist. 
gr. 9126. Ένα τμήμα τού κώδικα Μ. Τ. Σταυρού 58, πού είναι απλώς συρραμμένο μέ 
το υπόλοιπο σώμα τού βιβλίου, είναι αυτόγραφο τού γνωστού νομικού Μανουήλ 
Μαλαξού27. Ό λόγιος μητροπολίτης Μονεμβασίας Ιερόθεος, πού έγραψε τον κώδι
κα Παν. Τάφου 111 στη Μόσχα το έτος 1588 ταυτίζεται μέ τον αναφερόμενο απλώς 
ως Ιερόθεος Ιερομόναχος, πού έγραψε τον Πατμιακό κώδικα 390 το έτος 1569 στον 
Γαλατά της Κωνσταντινούπολης [πίν. ΛΖ']28. Ό ανυπόγραφος κώδικας Παν. Τάφου 
524 αποδίδεται αναμφίβολα στο χέρι τού Μαξίμου Πελοποννησίου29. Καί ό ανώνυ
μος γραφέας τού κώδικα Παν. Τάφου 411 τού έτους 1596 είναι ό γνωστός Γκίνος 
ιερεύς εκ Πωγωνιανής30. 

Θα ήθελα να τελειώσω την παράθεση τών ετεροχθόνων χειρογράφων μέ την 
αναφορά τού κώδικα Παν. Τάφου 86 πού είναι γραμμένος τό έτος 1502 προφανώς 
στην Κρήτη από τον Μανουήλ Γρηγορόπουλο. Περιορίζομαι μόνο στή διακόσμηση 
τού χειρογράφου αυτού στα περιθώρια μερικών σελίδων του, οπού έχουν σχεδια
στεί παραστάσεις εμπνευσμένες άπό τό Ψαλτήριο. Τό ενδιαφέρον είναι οτι δύο άπό 
τίς παραστάσεις αυτές, οί όποιες καθ' όσον γνωρίζω είναι ανέκδοτες, έχουν χρησι
μοποιηθεί καί ώς άνθίβολα, γιατί φαίνονται κατά μήκος τών περιγραμμάτων οί 
απαραίτητες τρύπες άπό τη βελόνα. 

Άπό πλευράς τής τεχνικής τής βιβλιοδεσίας, πού χρησιμοποιήθηκε κυρίως στή 
μονή τού 'Αγίου Σάββα, μια γενική παρατήρηση πού μπορώ να κάνω είναι οτι πρό
κειται για εφαρμογή απλής τεχνικής μέ χοντροκομμένες ξύλινες πινακίδες, καλυμ
μένες άπό καφετί ακόσμητο δέρμα. Τό σώμα τού κώδικα συνήθως συγκρατείται μέ 

26. Δείγμα γραφής τοϋ κωδικός αύτοϋ βλ. Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλη, Ή Ρόδος καί οί Νότιες 
Σποράδες στα χρόνια τών Ίωαννιτών Ιπποτών (14ος-16ος al), Ρόδος 1991, σελ. 336. 

27. Δείγματα γραφής του βλ. Giuseppe de Gregorio, Il copista greco Manouel Malaxos. Studio 
biografico e paleografico-codicologico, Città del Vaticano 1991, πίν. 1-16. 

28. Δείγμα γραφής βλ. 'Αθανασίου Δ. Κομίνη, Πίνακες χρονολογημένων πατμιακών κωδίκων, έν 
Αθήναις 1968, πίν. 58. 

29. Δείγμα γραφής του βλ. Hunger-Harlfinger-Gamillscheg, δ.π., πίν. 262. 
30. Δείγμα γραφής του βλ. Λ. Πολίτη, «Γκίνος ιερεύς έκ Πωγωνιανης», 'Ελληνικά 25 (1972), σελ. 

109-118 καί 'Ελληνικά 28 (1975), σελ. 160-168. 
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κλωστές πού περνούν στίς πινακίδες σέ τρία σημεία κατά το ΰψος της ράχης χωρίς 
να συνδέονται μεταξύ τους με ζίκ ζάκ. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα 
είναι οΐ τρεΤς οπές στη δεύτερη πινακίδα άπ' οπού ξεκινούν οΐ δερμάτινοι ιμάντες 
κλεισίματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή διακόσμηση της βιβλιοδεσίας τού 
κώδικα τού Παν. Τάφου 585, γραμμένου από τον Μιχαήλ "Ανδριστο, οπού περιμε
τρικά στίς πινακίδες υπάρχει ή επιγραφή: Έάν αγαπάτε με τάς εμάς έντολάς τηρή
σατε. 

Προσπάθησα να παρουσιάσω κάποια χαρακτηριστικά δείγματα της παλαιογρα-
φικής εργασίας μου στή βιβλιοθήκη τού Πατριαρχείου των 'Ιεροσολύμων, ή οποία 
βρίσκεται εν εξελίξει καί όπως φαίνεται καί άπο εδώ επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. 
Πέρα δμως από τήν καθαυτή επιστημονική έρευνα καί μελέτη δεν πρέπει να μας δια
φεύγουν άπο τήν φαντασία τα πραγματικά πρόσωπα καί οί μορφές εκείνων των 
ταπεινών καί ρακένδυτων γραφέων. Σκυμμένοι πάνω στα χειρόγραφα τους σέ 
κάποιο κελλί δίπλα στον Πανάγιο Τάφο ή σέ κάποιο σπήλαιο στην έ'ρημο, περι-
στοιχιζόμενοι άπο πραγματικούς καί φανταστικούς πειρασμούς αγωνίζονταν να 
ανέβουν τή σκάλα τού Παραδείσου καί να φανούν χρήσιμοι καί ωφέλιμοι στους 
γύρω τους οχι μόνο στα πνευματικά πράγματα, άλλα καί στα πρακτικά έχοντας 
βαθειά συνείδηση αυτού πού έ'νας άγιοσαββίτης μοναχός σημείωσε σ' ένα νομοκα-
νονικό χειρόγραφο. 

Κριτής τους νόμους άννωών καί ιατρός τήν τέχνην 
ό μεν πληθύνει τραύματα, ό δε παρανομίας2,1. 

31. Μ. Άγ. Σάββα 306. 
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Πίν. Γ'. Ιεροσόλυμα, Μ. Άγ. Σάββα 229. Κωδικογράφος 'Ιάκωβος αμαρτωλός. 
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Πίν. Δ'. Ιεροσόλυμα, Μ. Άγ. Σάββα 221. Κωδικογράφος ανώνυμος έτους 1416. 
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Πίν. Ç'. 'Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγ. Σάββα 189. Κωδικογράφος ανώνυμος έτους 1419. 
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Πίν. Η'. Ιεροσόλυμα, Μ. Άγ. Σάββα 332. Κωδικογράφος Κάλλιστος καθηγούμενος Μονής 
ιών 'Οδηγών. 
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Πίν. Θ'. "Αγιον "Ορος, Μονή Σταυρονικήτα 64. Κωδικογράφος Θεόδουλος ιερομόναχος. 



ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 15ου ΚΑΙ 16ου ΑΙΩΝΑ 

vrrvcnyx&rrfrnrctc^y^i alni 

r ' » ' Γ » ^ 

jut* μ« «t*"rn^l *c TJÎÎ »aït(/w îAt* 
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Πίν. Γ. "Αγιον Όρος, Μονή Σταυρονικήτα 64. Κωδικογράφος Γεώργιος. 
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Πίν. ΙΑ'. Ιεροσόλυμα, Παν. Τάφου 274. Κωδικογράφος ανώνυμος, τύπου Μονής Όδηγών 
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Πίν. IB'. Ιεροσόλυμα, Παν. Τάφου 467. 
Κωδικογράφος Διονύσιος Μάϊδος ό θυτορακενδύχης, ό Κορίνθιος. 
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Πίν. ΙΔ'. Ιεροσόλυμα, Παν. Τάφου 370. Κωδικογράφος Θεόδωρος Άγαλλιανός. 
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Πίν. ΙΖ'. Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 106. Κωδικογράφος πατριάρχης Γερμανός. 
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Πίν. IH'. 'Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 539. Κωδικογράφος Μιχαήλ κακομόναχος καί 
κακογράφος. 
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Πίν. ΙΘ'. 'Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 271. Κωδικογράφος Σωφρόνιος ρακένδυτης. 
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Πίν. Κ'. 'Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 345. Κωδικογράφος Ιερομόναχος Γρηγόριος 
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Πίν. ΚΓ'. 'Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 88. Κωδικογράφος 'Ιεζεκιήλ μοναχός. 
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Πίν. ΚΕ'. Ιεροσόλυμα, Μ. Αγίου Σάββα 53. 

Κωδικογράφος 'Αντώνιος Ιερομόναχος. 
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Πίν. KÇ'. Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 618. 
Κωδικογράφος ιερομόναχος Μακάριος ό Κρητικός. 
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Πίν. KZ'. Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 303. Κωδικογράφος Συμεών μοναχός 
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Πίν. ΚΗ'. Ιεροσόλυμα, Μ. Τιμίου Σταύρου 27. 
Κωδικογράφος Ίωήλ μοναχός, α' τύπος γραφής. 
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Πίν. ΚΘ'. 'Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 88. 
Κωδικογράφος Ίωήλ μοναχός, β' τύπος γραφής. 
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Πίν. Λ'. Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 400. 
Κωδικογράφος ΊωήΛ μοναχός, γ' τύπος γραφής 
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Πίν. ΑΑ'. Ιεροσόλυμα, Παν. Τάφου 247. 

Κωδικογράφος ΜιχαηΛ "Αντριστος ό Αθηναίος. 
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Πίν. ΛΒ'. 'Ιεροσόλυμα, Παν. Τάφου 73. 
Κωδικογράφος Θεοφάνης Καρύκης μητροπολίτης 'Αθηνών 
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Πίν. ΛΓ'. Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 304. Κωδικογράφος 'Ιωάννης έκ Ναυπάκτου 
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Πίν. ΛΕ'. Ιεροσόλυμα, Μ. 'Αγίου Σάββα 337. Κωδικογράφος Κύριλλος έκ Ναυπάκτου. 
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Πίν. ΛΖ'. Ιεροσόλυμα, Παν. Τάφου 111. 
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MICHEL CACOUROS 

GEORGES SCHOLARIOS ET LE PARIS. GR. 1932: 

JEAN CHORTASMÉNOS, L'ENSEIGNEMENT DE LA LOGIQUE, 

LE THOMISME A BYZANCE 

Le point de départ de cet article* se situe dans les années 1985, lorsque j'avais 
constaté que le Paris, gr. 1932 comportait des sections qui, malgré les points com
muns qu'elles présentaient, ne dataient pas de la même époque. J'avais également 
remarqué la présence d'une section dans le manuscrit où toute tentative de 
catalogage se heurtait à des problèmes d'identification de textes. En plus, plusieurs 
passages dans cette partie restaient sans début et sans fin, soit parce qu'ils étaient 
réellement lacunaires soit parce que des erreurs avaient été commises au moment 
de la reliure. Au fil du temps, plusieurs éléments sont devenus plus clairs, et les 
recherches que j'ai entreprises sur les manuscrits des commentaires byzantins 
d'Aristote m'ont permis d'en élucider certains autres. Je me propose donc, dans cet 
article, de reconstituer l'histoire du Paris, gr. 1932. 

Si je me propose de faire cela, c'est parce que le Paris, gr. 1932, peu étudié 
jusqu'à présent, cache plusieurs surprises heureuses. Soulignons tout d'abord l'intérêt 
paléographique de ce témoin, originellement composé de feuillets comportant des 
notes, qui n'étaient probablement pas destinés à être reliés. En plus, ce témoin 
présente un intérêt historique, car il permet de reconsidérer l'activité de Georges 
Scholarios, dont le rôle dans la copie et la conservation du Parisinus a été décisif. Il 
permet aussi de se faire une idée précise sur l'intérêt que Scholarios montra pour le 
thomisme. Enfin, ce manuscrit intéresse l'histoire de l'enseignement de la philo
sophie, et plus particulièrement de la logique, vers la fin du XlVe siècle - début du 
XVe siècle, d'une part parce qu'il nous permet de retrouver les traces d'un corpus 
de logique largement diffusé à Constantinople à partir du milieu du XlVe siècle, 
d'autre part parce que le Paris, gr. 1932 comprend des notes provenant très 
probablement de l'enseignement de Jean Chortasménos, maître de Scholarios. 

Sigles 

(...) : mots, ou combinaisons de lettres, qui sont notés en abrégé dans les manuscrits employés. 

[...] : lettres à suppléer dans les textes des manuscrits employés. 

* M. P. Géhin a patiemment lu cet article; je l'en remercie vivement. 
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Mais, vu les différentes strates dont se compose le manuscrit, vu les erreurs 

commises lors de la reliure, comment arriver à faire apparaître aux yeux du lecteur 

les éléments qui font précisément du Paris, gr. 1932 un témoin précieux pour 

l'histoire de la culture byzantine pendant cette période? Il se pose en fait un véritable 

problème de méthodologie: fallait-il présenter uniquement le dossier paléographi

que? ce serait fatiguer le lecteur sans lui présenter le fruit de nos recherches; fallait-

il passer directement aux aspects qui sont susceptibles de l'intéresser? ce serait faire 

table rase des éléments qui lui permettraient de suivre notre argumentation. Face à 

cette situation, nous avons pris le parti de présenter, en une première partie, 

l'analyse du manuscrit, puis de souligner, en une seconde partie, les particularités de 

notre témoin, afin d'effectuer, dans une partie finale, la synthèse sur les aspects que 

notre analyse a mis en évidence. 

/. Paléographie, codicologie et catalogage du manuscrit. 

L'analyse se fonde sur l'examen de la paléographie, de la codicologie et du 

contenu de ce témoin. 

A : Le support physique: cahiers, papier et filigranes. 

Le Paris, gr. 1932 mesure 290 χ 215 mm. et comprend I+84+I f. C'est un 
manuscrit de l'extrême fin du XlVe - début du XVe siècle. L'état de conservation 
général est assez bon. Le dos de quelques feuillets a été consolidé avec des bandes 
de papier écrit provenant d'un autre manuscrit (f. 67-71, 76-77), certains feuillets 
ayant été également renforcés dans la marge externe (f. 71) ou supérieure et 
inférieure (f. 67, 70) à l'aide des bandes de même type. Le dos des f. 78-83 a été 
également consolidé (bandes de papier non écrit). Les cahiers sont pour la plupart 
des quaternions: 6x8 (f. 1-48); 1x10 (f. 49-58); 1x8 (f. 59-66); 1x4 (f. 67-70); 1x5 
f. 71-75 (dans l'état actuel, ternion qui a perdu le dernier feuillet; probablement le 
cahier original était encore plus grand, peut-être un quaternion); 1+1x8 (f. 76+77-
84, quaternion au début duquel on a attaché l'actuel f. 76 avec une bande de papier). 
Ils sont signés dans l'angle inférieur externe du premier recto. Les signatures vont 
de a', au f. Ir, à f, au f. 77r, modifiée en ία'; la signature ία' se rencontre également 
aux f. 71-76, dans le cahier qui se place juste après le cahier Θ' (f. 67-70). Il y a donc 
un problème dans la disposition des cahiers sur lequel nous reviendrons. 

Pour ce qui concerne le papier, plus d'un type de papier filigrane italien, 
présentant plusieurs filigranes, ont été employés. Les vergeures, souvent cannelées 
et bien visibles, sont toujours horizontales, alors que les fils de chaîne, eux aussi 
clairement visibles, sont verticaux, le filigrane occupant le milieu des folios. Il s'agit 
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par conséquent d'un pliage in-folio de feuilles mesurant avant pliage 400 χ 300 mm. 
environ. Nous avons eu des bétagraphies pour l'ensemble des filigranes. Il a donc 

été possible de faire des rapprochements ponctuels entre les filigranes du Parisinus 

et ceux qui sont représentés dans les divers répertoires1: cette façon de procéder 

était tout à fait nécessaire, étant donné qu'il s'agissait pour la plupart de filigranes 

répandus. 

On rencontre dans le manuscrit les papiers et les filigranes suivants: 

1. 'Mont surmonté d'une croix', aux f. 1-16 et 71-75: c'est le seul filigrane que 

l'on voit dans les deux premiers cahiers du manuscrit actuel (f. 1-16) et dans les 

f. 71-75 du cahier ία' (le filigrane est visible aux f. 73 et 75; le f. 76, sur le même 

type de papier, est une feuille d'ajout). Écart des fils de chaîne (sans filigrane): 38-

39 mm.; écart des fils de chaîne quand il y a le filigrane, qui repose sur un pontuseau 

supplémentaire: 29-30 mm. de chaque côté. Parfois (f. 2-4), le fils de chaîne sur 

lequel repose le filigrane zigzague du côté de la croix. Ce filigrane est identique à 

Mosïn - Traljic 6338, de 1381, var. 1375/13852. 

2. 'Ciseaux' (avec rivet), le seul filigrane qu'on rencontre aux f. 17-48 — donc 

dans l'ensemble des cahiers γ', δ', ε', ς' —, et, aussi, dans les f. 59-66, qui constituent 
le cahier n'. On le voit également sur le f. 68, faisant partie du cahier 0', qui est un 

binion (f. 67-70), où les 'Ciseaux' se combinent avec le filigrane 'Hache' (voir suite). 

Le f. 69 constitue le second folio du bifeuillet factice f. 68 / 69, dont les deux 

éléments ont été réunis grâce à une bande de papier (voir supra). En fait, alors que 

l'écart des fils de chaîne (sans filigrane) est de 38-39 mm. pour l'ensemble, il est de 

1. Les répertoires qui sont dans la suite cités en abrégé sont les suivants: 

— Briquet = C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur 

apparition vers 1282 jusqu'en 1600 (Facsimile de l'édition de 1907, avec du matériel supplémentaire dû 

à plusieurs érudits); éd. par A. Stevenson, 4 vol., Amsterdam 1968. 

— Likhachev = K. Likhachev's Watermarks. An english-language version, éd. J. S. G. Simmons, 

Β. Van Ginneken-Van de Kasteele [Monumenta Chartae Papyraceae Historiam illustrantia XV], The 
Paper Publications Society, Amsterdam 1994, trad, de l'ouvrage de N. P. Lihacev, Paleograficeskoe 
znacenie bumaznyh vodjanyh znakov (= La signification paléographique des filigranes du papier), 3 vol. 

et album, Saint-Pétersbourg 1899. 

— Mosin - Traljic = V. A. MoSin - S. M. Traljic, Filigranes des XHIe et XlVe siècles, 2 vol., 

Zagreb 1957. 

— Piccard = G. Piccard, Wasserzeichen [Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung 

Baden-Württenberg. Sonderreihe. Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart], 

Stuttgart 1961-1990. 

2. Ce filigrane présente le même dessin pour le mont, le même écart des pontuseaux, la même 

place pour la croix avec Mosin - Traljic 6338; presque identique (le dessin du mont diffère un peu) à 

Mosin - Traljic 6341, de 1390/1400; assez proche des variantes Briquet 11685, Trévise 1405; var. sim. 

de 1410 à 1414, et Briquet 11689, Florence, 1411-1421; var. ident. de 1412 et 1416. 
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38-39 / 38-39 / 36-37 / 36-37 au f. 69. L'écart des fils de chaîne quand il y a le 

filigrane, qui repose sur un fil de chaîne supplémentaire, est de 29 / 30 mm. Dans 

ce cas, le pontuseau supplémentaire est fréquemment accidenté et zigzagué. Le 

filigrane 'Ciseaux' du Paris, gr. 1932 est exactement identique (même dessin, avec la 

même vis à la base des ciseaux, même écart des pontuseaux) à Piccard IX, 1, no III 

891, Rome 1433. Cf. Likhachev 858 et 859 (mais qui ne présente pas de rivet), de 

1412 et Briquet 3657, Udine 1413-1417 (renvois mutuels dans Briquet [= réédition 

1968] et dans Likhachev [= trad. 1997])3. 

3. Le filigrane 'Hache' figure sur le f. 67, qui est le premier folio du bifeuillet 

67 / 70. C'est le seul filigrane qu'on rencontre dans l'ensemble du cahier Γ (f. 77-
84). Écart des pontuseaux: 37-38 mm.; écart quand il y a filigrane, qui repose sur un 

pontuseau supplémentaire: 30-31 / 27-29 mm. Il est identique à Briquet 7514, Gênes 

1383, variantes 1385-1423: même dessin, même écart de pontuseaux, présence d'un 

pontuseau supplémentaire exactement à la même place4. Identique aussi à Mosin -

Traljic 4703, de 1388, var. 1391-1396. Filigranes presque identiques: Mosin - Traljic 

4705, de 1393, var. 1392-1393 = Likhachev 4277, XlVe s. ex. (Likhachev [= trad. 

1997] renvoie à Mosin - Traljic 4705); Likhachev 233, du 22 juillet 1369 et Briquet 

7503, de 1370, Sienne (renvois mutuels dans Briquet [= réédition 1968] et dans 

Likhachev [= trad. 1997]). Le filigrane est très proche (mais la lame se sépare du 

corps de la hache par un trait) de Mosin - Traljic 4700, de 1390/1400, et ce dernier 

filigrane présente plusieurs variantes qui vont de 1383 à 1404. 

On constate donc une fréquence remarquable des variantes pour le filigrane 

'Hache', attestées, si l'on suit Briquet, de 1385 à 1423. La fourchette 1385-1400 

semble solide pour la forme principale du filigrane, étant donné les identifications et 

rapprochements proposés par Briquet, Likhachev et Mosin - Traljic. 

4. Enfin, un dernier filigrane, le filigrane 'Cheval' (galopant, «with extended 

tail», Likhachev), est visible aux f. 49-58, donc dans l'ensemble du cahier ζ . Les fils 
de chaîne alternent à 36-37 ou 38-39 mm. Écart quand il y a filigrane, qui repose 

sur un fils de chaîne supplémentaire: 30 mm. Le fils de chaîne sur lequel repose le 

'Cheval' est dans tous les cas accidenté et zigzagué. Ce type de 'Cheval' est rare; 

seule correspondance à établir: Likhachev 616, ca 1450 et, dans un moindre degré, 

Likhachev 615, de la même époque. Cf. Briquet 3568, de 14345 (mais le dessin est 

assez différent), auquel renvoie Likhachev. 

3. Filigranes ressemblants (sans plus): Briquet 3659, Rotterdam 1426, var. sim. de 1426 à 1434 et 

Briquet 3668, Rome 1454, var. sim. de 1456 à 1460. 

4. Var. id. Paris 1385, Bruges 1387, Châteauneuf-en-Valromey 1404, voy. Colle 1397, Russie 1423. 

5. L'allure générale ressemble à Briquet 3568; var. ident. de 1439 et 1440. 
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B. Les copistes. 
Le manuscrit est l'œuvre de plusieurs copistes. Nous présenterons leur 

participation dans chacun des cahiers dont se compose l'actuel Paris, gr. 1932. 
Les deux premiers cahiers (a', ß', f. lr-16v), présentant le filigrane 'Mont', ont 

été copiés par un premier scribe, A. Comme nous verrons, le texte donné dans ces 
pages est le commentaire de Théodore Prodrome aux Seconds Analytiques, livre II 
d'Aristote6, et dans ce texte s'intercalent des passages provenant du commentaire à 
ce livre par Jean Philopon7. Sans écrire de scholies, sans tracer de figures 
syllogistiques, le premier scribe du Parisinus a donné un texte homogène, en mettant 
en rouge les lemmes d'Aristote et les initiales ornées dans les extraits copiés. Les 
différents passages reproduits ne sont pas numérotés et le scribe A n'a pas signalé 
les noms d'auteur lors du passage d'un commentateur à l'autre. Parfois, l'indication 
ε/ç rò αυτό ou είς τα αυτά, notée en rouge au début de l'extrait reproduit, signale à 
l'attention du lecteur qu'il y a changement d'auteur. Au bas du f. Ir le deuxième 
scribe a écrit: Θεοφάν(ους). S'agirait-il du nom du copiste des f. 1-16? Nous y 
reviendrons. 

Les deux cahiers qui suivent (γ', δ', f. 17r-32v fin), présentant le filigrane 
'Ciseaux', et les premières lettres du f. 33r, 1. 1 ont été copiés par un deuxième 
scribe. Celui-ci est intervenu dans la copie exécutée par le premier copiste, soit pour 
tracer dans la marge deux figures syllogistiques (f. lv: une figure; f. 2r: quatre 
figures), soit pour rectifier le texte donné par ce scribe (f. 2r et 5v-6r, 15v, voir 
suite), soit, enfin, pour noter dans la marge, en abrégé (par exemple, f. 9v) ou au 
complet (f. 6v), les noms d'auteur pour chaque extrait reproduit. Dans la partie 
copiée par lui — qui constitue la suite du même commentaire —, il a écrit les lemmes 
d'Aristote et les initiales en rouge, de même que les noms d'auteur dans la marge. 
Il a également ajouté en marge plusieurs scholies, en l'occurrence rédigées par lui-
même (il les fait alors précéder de son nom), annoncées par la formule ση[μείωσαι]. 
Ainsi que nous l'avons montré, il y a longtemps8, ce scribe n'est autre que Georges 

6. Édition et étude dans Théodore Prodrome, Le commentaire au second livre des Analytiques 

postérieurs d'Aristote, editio princeps du texte, étude de la tradition manuscrite et des sources de 

Prodrome par M. Cacouros, Université Paris IV-Sorbonne, Paris 1992. 

7. Ioannis Philoponi In Aristotelis Analytica posteriora commentarla cum anonymo in librum II, éd. 

M. Wallies [Comm. in Aristotelem graeca XIII, 3], Berlin 1909. 

8. Recherches sur le commentaire de Théodore Prodrome aux Seconds Analytiques, livre II, 

Mémoire de Maîtrise, Paris IV-Sorbonne, 1987, pp. 50-51 et Idem, «Recherches sur le commentaire inédit 

de Théodore Prodrome au second livre des Analytiques postérieurs d'Aristote», Atti della Accademia 

Pontaniana, n.s. 38 (1990), pp. 323-324 (identification de la main de Scholarios reprise dans l'ouvrage, 

paru deux ans plus tard, de E. Gamillscheg - D. Harlfinger - H. Hunger, Repertorium der griechischen 
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Scholarios9 <Planche 1>, premier patriarche œcuménique orthodoxe, sous le nom 

de Gennadios (II), après la prise de Constantinople en 1453 par les Turcs. Un 

troisième copiste, C, a continué à partir du f. 33r jusqu'au f. 56r (fin de texte), alors 

que les f. 56v-58v sont vides: il est donc responsable des cahiers ε', ς' et de la partie 
écrite du cahier ζ . Il a noté à l'encre rouge les lemmes d'Aristote dont il copiait le 

commentaire et, aussi, les initiales. 

Trois scribes ont participé à la copie de l'actuel cahier n' (f. 59-66), présentant 

le filigrane 'Ciseaux'. En effet, les 30 premières lignes du f. 59r sont à nouveau 

copiées par Scholarios, alors que la suite, f. 59r, 1. 31 - f. 60v, 1. 26 (fin de texte) est 

copiée par le scribe C. Le f. 61r est copié par un quatrième scribe, D, dont l'écriture 

ressemble à celle de Scholarios (mais sans être la sienne): il s'agit de Matthieu 

Kamariôtès, élève de Scholarios10. Les f. 61v-62v sont blancs et les f. 63r-66v sont 

à nouveau copiés par Scholarios. 

Dans l'actuel cahier Θ' (f. 67-70), les f. 67r-69r sont copiés par Scholarios (le 

f. 69v est blanc), de même que les f. 70r-v. Un autre scribe, E, a copié les f. 71r-

75v (cahier ία'). Son écriture est ronde et posée; l'interligne laissé est beaucoup plus 

important que dans les sections écrites par Scholarios. Le f. 76r est blanc, alors que 

le verso de ce folio (f. 76v), de même que le cahier Γ (f. 77r-84r), ont été écrits par 

Scholarios lui-même. 

C. Le contenu. 
Du point de vue du contenu (sans impliquer la datation), le manuscrit actuel se 

répartit en deux sections11. Une première section est composée pour l'essentiel des 

Kopisten 800-1600, 2. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den Bibliotheken 

Grossbritanniens [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für 

Byzantinistik], Vienne 1989, 2 A, no 92). 

9. Biographie dans Th. Ν. Zèsès, Γεννάδιος Β'Σχολάριος['Ανάλεκτα Βλαιάδων 30], Πατριαρχικον 
"Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Thessalonique 1988, pp. 63-225 (voir suite à propos de sa date de 

naissance); édition de ses oeuvres dans L. Petit - X. A. Sidéridès - M. Jugie, Oeuvres complètes de 

Georges Scholarios, Γεωργίου του Σχολαρίου άπαντα τα ευρισκόμενα, 7 vol., Paris 1928-1936. 
10. Voir sur sa vie, ses œuvres et les manuscrits copiés par lui, en dernier lieu, Ph. Hoffmann, «Un 

recueil de fragments provenant de Minoïde Mynas: le Parisinus Suppl. gr. 681», Scriptorium 34 (1980), 

pp. 115-127. Sur les manuscrits copiés par lui, voir aussi E. Gamillscheg - D. Harlfinger - H. Hunger, 

Repertorium der griechischen Kopisten, 1. Grossbritannien [Österreichische Akademie der Wissen

schaften, Veröffentlichungen der Kommission für Byzaninistik], 1 A, no 269, Vienne 1981, et ibidem 

[référence supra, note 8], 2 A, no 365. 

11. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, Seconde 

partie [Ancien Fonds grec, Droit-Histoire-Sciences), Paris 1888, p. 166, s'était contenté de donner les 

indications figurant dans les titres de ces ouvrages (quand il y en avait). 
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commentaires aux œuvres logiques d'Aristote et occupe les deux importantes 
parties qui se situent au début et à la fin du livre (f. 1-67 / 70 et 71-84). Une 
deuxième section, beaucoup plus réduite que la première et située au milieu du 
manuscrit, est principalement constituée des œuvres autographes de Scholarios (f. 
59-66). À ces sections homogènes nous avons rattaché, pour des raisons qui seront 
exposées dans la suite, quelques textes qui ne semblent pas directement liés avec 
celles-ci: en fait, à la première section appartiennent quelques extraits géométriques, 
alors qu'à la seconde se rattachent quatre textes de contenu différent. 

La première section. Cette section, consacrée aux œuvres logiques d'Aristote, 
comprend les commentaires suivants: — Le commentaire complet de Théodore 
Prodrome aux Seconds Analytiques, livre II (f. Ir, 1. 1 - f. 40r, fin)12. Dans ce texte, 
les copistes (pour l'essentiel le copiste A, voir suite) ont introduit des passages 
provenant du commentaire de Philopon, et ces derniers ont été, de façon erronée, 
attribués dans le titre et dans les indications marginales à Léon Magentinos, 
métropolite de Mitylène (fin XlIIe s.). Nous reproduisons le titre de l'ouvrage: του 
λογιωτάτου κ(υρ)οϋ Θεοδώρου του προδρόμου παράφρασις εις το ύστερον Ι τών 
ύστερων αναλυτικών άριστοτέλους, ήτοι εις το δεύτερον βιβλίον της Ι αποδεικτικής 
(καί) τού μητροπολίτου μιτυλήνης κ(υρ)οϋ λέοντος τοϋ μαγεντηνοϋ. — Le com
mentaire (complet) du même auteur aux Catégories (f. 41r, 1. 1 - f. 44r, 1. 7)13, intro-
duib'par le titre: τού σοφωτάτου (καί) λογιωτάτου κ(υρ)οϋ Θεοδώρου τού προδρόμου 
Ι περί τού μεγάλου (καί) τού μικρού καί τού πολλού (καί) τοϋ ολίγου, δη ου Ι τών 
προς τί εισιν, αλλά τού ποσού, (καί) εναντία. 

Puis, on trouve quelques textes géométriques (f. 44r, 1. 7 - f. 45r, 1. 27, fin), 
empruntés aux Éléments d'Euclide ou constituant des commentaires à ce texte. En 
fait, on rencontre (f. 44r, 1. 7-35, fin) une introduction au Cinquième Élément 

d'Euclide, ensuite (f. 44v, 1. 1 - f. 45r, 1. 8) les Définitions relatives à cet Élément 

(s'intercalent dans le texte d'Euclide quelques gloses inédites) et, enfin, (f. 45r, 1. 9 -
f. 45v, 1. 27) des scholies sur ces Définitions. Le lecteur trouvera, dans l'Annexe I, 
les références aux passages employés, de même que l'édition des gloses insérées 
dans les Définitions. 

Après ces textes, on a: — Deux traités de logique (f. 46r, 1. 1 - f. 56r, 1. 15 fin) 
composés par Néophytos Prodromènos14, dont le nom n'est pas mentionné dans le 
titre. Ce sont les suivants: a διαίρεσις τής λογικ(ής) πάσης πραγματείας) τού άρι-

12. Voir références pour ce commentaire, de même que pour le suivant, aux notes 6 et 7. 

13. Édition et étude de ce texte par P. Tannery, «Sur le Grand et le Petit (à Italikos). Texte grec 

inédit et notice», Annuaire de l'Association pour l'Encouragement des Études Grecques en France 21 

(1887), pp. 104-110 (notice), pp. 111-119 (texte). 

14. Voir suite de notre exposé. 
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στοτέλ(ους) Ι και οίον ειπείν πίναξ ακριβής του παρόντος βιβλίου; inc. τα προλεγό
μενα, des. évi τμήματι περιέχονται <Planche 2>; b. ορισμοί των όντων, inc. απόφαν-
σις μέν εστίν, des. μετά θάνατον αύτοϋ γενέσθαι Un commentaire anonyme au De 
l'interprétation, dont une partie, correspondant à l'exégèse de 1, 16al - 7, 17b36, 

éd. I. Bekker {des. mut. ουδέ γαρ άδικος ή φύσις), se trouve aux f. 67r-v et f. 70r-
v et une autre {inc. mut. ]ρεϊται αξίωμα), comprenant l'exégèse de 9, 18b20 - 14, 

24b9 (= fin du De l'interprétation), se trouve aux f. 77r-84r, fin. La partie 

intermédiaire du commentaire, correspondant au De l'interprétation, 17b36-18b20, 

a été perdue. Le f. 76v, comprenant des préliminaires au commentaire du De 

l'interprétation {inc. ό σκοπός ενταύθα τω τεχνικω; des. γραμματικήν ύπομνήμασιν), 
écrits par Scholarios, semble compléter après coup cet ensemble, qui en était peut-

être dépourvu. 

La fin du manuscrit (f. 71r-75v, fin) comprend une partie, peu étendue, du 

commentaire de Philopon aux Seconds Analytiques, livre I, éd. M. Wallies15 

[désormais abrégé en Phil.], p. 164n-18716; inc. mut. οίον εί δια του AB (pour Sec. 
Anal. I, 12, 78al4), des. mut. το δε κατηγορούμενον (pour Sec. Anal. I, 15, 79a38). 
Le texte donné dans le Parisinus est donc gravement amputé au début aussi bien 

qu'à la fin. 

La deuxième section. Cette section du Paris, gr. 1932 (f. 59-66, 68 / 69) 

comprend quatre lettres de Scholarios, qui occupent les f. 59r, 1. 1 - f. 59v, 1. 26, fin 

et f. 61r, 1. 1-27, fin (les f. 61v-62v sont blancs, voir supra) et correspondent aux 

nos VI, VII, Vili et XVIII de l'édition Petit - Jugie - Sidéridès, t. IV16 (= nos 6, 7, 8 

et 1 du groupe III de l'éd. Sp. P. Lampros17). La première de ces lettres, adressée au 

despote Théodore II Paléologue, date peut-être, d'après Petit - Jugie - Sidéridès, de 

l'année 143618. La seconde lettre19 est destinée à la même personne avant le départ 

15. Ioannis Philoponi In Aristotelis Analytica postehora commentarla cum anonymo in librum II, 

éd. M. Wallies [Comm. in Aristotelem graeca XIII, 3], Berlin 1909. 

16. Référence donnée à la note 9. 

17. Sp. P. Lampros avait édité plusieurs lettres et œuvres de Scholarios dans le t. 2 de 

Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, Athènes 1912-1924, consacré à cet auteur (étude biographique : pp. 

α'-μδ'; édition, pp. 1-340, Index, addenda et corrigenda, pp. 341-365). Les références seront faites dans 

la suite à l'édition de Petit - Sidéridès - Jugie aussi bien qu'à celle de Lampros. 

18. f. 59r, 1. 1-31, titre dans la marge sup.: τω δεσπότ[η] κ(υρ)[φ] θεοδώρ[ω]. Éd. texte dans Petit 

- Jugie - Sidéridès, pp. 417-418, qui signalent qu'il s'agit d'un autographe de Scholarios (pour les f. 59r-

60v), p. 417. Datation à la p. 417. Épître 6 du groupe III chez Lampros, t. II, pp. 290-291, sans indication 

chronologique. 

19. f. 59r, 1. 31 - f. 59v, 1. 25. Éd. texte dans Petit - Jugie - Sidéridès, pp. 418-419. Épître 7 du 

groupe III chez Lampros, t. II, pp. 291-292, datée d'avant le départ pour l'Italie, sans autre précision. 

Contrairement à ce qu'indiquent Petit - Jugie - Sidéridès, le copiste de cette lettre n'est pas Scholarios, 

mais le scribe C. 
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de Scholarios pour l'Italie (1439). La troisième lettre20, adressée au prêtre Bessarion, 

date, peut-être, d'après Petit - Jugie - Sidéridès, du début de 1436. Aucune date 

n'est avancée pour la dernière lettre21. Ainsi, ce qu'on peut affirmer, c'est que, 

d'après les éditeurs, les trois premières lettres datent probablement des années 1436-

1439. 

Dans cette section, peu remplie, quatre éléments se trouvent actuellement 

ajoutés. 

a-b. En effet, aux f. 63r, 1. 1 - f. 66r, 1. 9, fin, après les titres respectifs, donnés 

en rouge: έκ τών πολιτικών άριστοτέλους άποσημειώσεις τινές, (και) πρώτον Ι από 
του α' / (f. 63r, 1. 1-2), et έκ τών οικονομικών Ι (f. 65v, 1. 29), on a deux listes 
d'«entrées», chacune étant introduite par la conjonction on, pour le Politique et 

l'Économique d'Aristote. 

c. De même, aux f. 68 / 69 (placés, de façon erronée, entre les f. 67 / 70), on 

trouve une troisième liste (f. 68r-69r), dont le début est malheureusement mutilé, 

inc. mut. ou ή αγαθή καί κακή ενέργεια λόγον μεν έχει. Le texte s'arrête, des. (και) 
της φιλί(ας), de façon abrupte à la fin de la 1. 10 du f. 69r et la suite de cette page 

est vide. Le texte donné dans ces folios — son contenu n'avait pas été identifié 

jusqu'à présent - ne provient pas d'Aristote: c'est un résumé en grec de quelques 

Articuli de la Prima Secundae de la Somme Théologique de Thomas d'Aquin22. Bien 

qu'il soit écrit par Scholarios, il ne provient pas du résumé de la Somme que cet 

auteur a rédigé23. 

d. Enfin, au f. 66v, 1. 1-10 (fin), Scholarios a écrit les vers qu'il a prononcés sur 

la tombe de Makarios Makrès, higoumène du Pantocratôr (= poème no V de l'édition 

Petit - Sidéridès - Jugie, t. IV, pp. 379-380). Ce poème est introduit par le titre: 

f στίχοι έπί τώ τάφω του μακαριωτάτου ηγουμένου τ(ή)ς μον(ής) του παντοκράτο-

20. f. 59ν, 1. 25 - f. 60ν, 1. 26, titre à la 1. 25: τώ παπά κ(υρ)[ώ] βησσαρίωνι. Éd. texte dans Petit 

- Jugie - Sidéridès, pp. 419-422. Datation in p. 419. Épître 8, du groupe III chez Lampros, t. II, pp. 293-

296, avec quelques indications chronologiques aux pp. λα'-λβ'. Même erreur par Petit - Jugie - Sidéridès 

concernant le copiste (voir note précédente): le copiste est le scribe C. 

21. f. 61r, 1. 1-fin. Éd. du texte dans Petit - Jugie - Sidéridès, pp. 436-438 et aperçu bref aux 

pp. XXV-XXIX. Épître 1 du groupe III chez Lampros, vol. II, pp. 213-214. Le copiste est Matthieu 

Kamariôtès, voir supra. 

22. Paris, gr. 1932, f. 68r, 1. 1-9, résumé de la Prima Pars Secundae, Quaestio XXI, art. III et IV; 

1. 10-18, résumé Quaestio XXII, art. I; 1. 19-27, résumé art. II; 1. 28-40, résumé Quaestio XXIV, art. III; 

f. 68v, 1. 1-9, résumé Quaestio XXV, art. IV; 1. 10-18, résumé Quaestio XXVI, art. III; 1. 19-23, résumé 

art. IV; 1. 24-27, résumé Quaestio XXVII, art. I; 1. 28-30, résumé art. II; 1. 31 - f. 69r, 1. 7, résumé art. III; 

1. 8-10, résumé Quaestio XXVIII, art. I. 

23. Résumé de la Pars prima dans Petit -Sidéridès- Jugie, vol. V, Paris 1931, pp. 338-510; résumé 

de la Prima Secundae dans le vol. VI, Paris 1933, pp. 1-153. 
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ρος του ίερομονάχ[ου] (κάί) φιλοσόφου (καί) όντως μακαρίου (au-dessus de cette 
indication, Scholarios a ajouté son nom). La mort de Makrès est survenue, d'après 

les éditeurs de ses œuvres, le 7 janvier 1431 et c'est Scholarios qui prononça le 

discours funèbre, aujourd'hui perdu24. À moins de supposer que le poème funèbre 

s'identifiait au discours funèbre perdu, il faut admettre que le poème de Scholarios, 

écrit sous le coup de l'émotion, est de peu postérieur à la mort de Makrès. Il porte 

des remaniements: passages biffés et réécrits par lui-même dans l'espace interlinéaire 

ou dans la marge; il représente donc l'original même de l'auteur et non pas une 

«copie autographe»25. 

//. Pour une stratigraphie du Parisinus. 

La brève description du contenu du manuscrit repose uniquement sur les 

similitudes de contenu que présentent les textes des deux sections. Il est temps 

maintenant de voir quelles sont les strates, contemporaines ou non, dont se 

compose le Parisinus. Pour ce faire, nous combinerons les données que nous a 

livrées l'examen de la paléographie, de la codicologie et du contenu du manuscrit. 

En effet, la composition de l'ensemble et l'ordre des traités de logique en particulier 

ne sont pas normaux. 

A. Les données qui font problème. 
Tout d'abord, on remarque que dans le Parisinus les cahiers portent des traces 

de remaniements (folios pris sur onglets ou folios restaurés, bifeuillets factices, dont 
les deux éléments n'ont pas la même origine). En plus, les signatures attestent d'une 
faute dans la disposition des cahiers: à quoi est-elle due? La présence de plusieurs 
types de papier filigrane n'est pas en elle-même gênante; à l'exception du cahier Θ', 
un seul filigrane correspond plus ou moins à chaque cahier (voir Tableau, où un 
astérisque indique les filigranes que l'on rencontre dans plus d'un cahier non 
successifs). 

24. Petit - Sidéridès - Jugie n'avancent aucune indication chronologique sur la mort de Makrès ni 

aux pp. 379-380 ni dans l'aperçu donné à la p. XXIV. Édition des œuvres de Makrès par A. Argyriou, 

Μακαρίου TOO Μάκρη Συγγράμματα [Βυζαντινά κείμενα καί μελέται 25], Thessalonique 1996, 
avec mention à la p. 13 du Discours funèbre prononcé par Scholarios et de la monodie que ce dernier a 

rédigée. Makrès, né vers 1382 / 1383, est mort le 7 janvier 1431 (ibidem, p. 17). 

25. Le texte de Petit - Sidéridès - Jugie est édité uniquement d'après le Paris, gr. 1932, qui est 

désigné comme «copie autographe», c'est-à-dire la copie, faite par Scholarios, d'un original perda Or, le 

texte du Paris, gr. 1932 représente l'original même de l'auteur. 
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Au contraire, il est gênant de constater que les filigranes employés présentent 

un décalage chronologique important. En fait, il semblerait que ce décalage sépare 

les filigranes 'Mont' et 'Hache' des filigranes 'Ciseaux' et 'Cheval', le premier groupe 

datant des années 1390-1400, alors que le second est plus tardif et date des années 

1435-1450. S'agit-il d'une identification erronée, voire d'une datation fautive des 

filigranes du Parisinus ou, en revanche, d'un fait objectif dont il faut tenir compte? Il 

est vrai que, pour ce qui est des filigranes, il faut être extrêmement prudent, d'autant 

plus que trois (sur les quatre) filigranes du Parisinus correspondent à des types 

répandus. Mais, indépendamment de cette mise en garde, force est de constater, dès 

maintenant, que les deux sections qui constituent le commentaire aux Seconds 

Analytiques, livre II (f. 1-16 et 17-40) témoignent d'étapes différentes dans la 

transmission de ce texte. Ces étapes correspondent-elles au décalage chronologique 

dont témoignent les filigranes? 

Tableau 

Disposition des filigranes par cahier 

Cahiers Filigranes 
a', ß' (f. 1-16) 'Mont surmonté d'une croix'*, 1380 
y', δ', ε', ς' (f. 17-48) 'Ciseaux'*, 1435 
ζ' (f. 49-58) 'Cheval', 1435-1450 
η' (f. 59-66) 'Ciseaux'*, 1435 
θ' (f. 67 / 70 et 68 / 69) 'Hache' et 'Ciseaux', 1385-1400 et 1435 
ία' (f. 71-75) 'Mont surmonté d'une croix'*, 1380 
Γ (f. 77-84) 'Hache', 1385-1400 

Pour ce qui concerne les copistes, on remarque la participation importante de 
Scholarios et du copiste C dans ce volume. L'écriture de Scholarios dans les 

différentes parties du Paris, gr. 1932, bien qu'elle soit nettement reconnaissable, 

présente des différences assez marquées et les spécimens offerts par ce manuscrit 

sont assez variés. Il semblerait même -et la datation des filigranes ne ferait que 

confirmer cette impression— qu'on aurait affaire à différentes périodes de son activité 

comme copiste. Qui plus est, la présence de Scholarios et du copiste C se différencie 

nettement de celle des copistes du début (f. 1-16) et de la fin (f. 71-75) du manuscrit. 

En effet, ceux-ci ont une présence plutôt limitée dans le manuscrit: deux 

cahiers, f. 1-16, pour le copiste A et un seul cahier, f. 71-75, pour le copiste E. En 

plus, leur intervention est ponctuelle: ils ne dépassent pas la fin du cahier ou des 

cahiers qu'ils copient. Ils adoptent des mises en page serrées et se soucient de 
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remplir tout l'espace disponible, voire même les marges (copiste E), sans laisser de 

pages blanches avant de finir de copier le texte dont ils se sont chargés. On dirait 

deux copistes professionnels qui s'exécutent de leur mieux pour la tâche qui leur a 

été confiée. On peut facilement rapprocher les sections qu'ils ont copiées, car ils 

emploient le même type de papier (filigrane 'Mont'), qui date des années 1380. Le 

comportement de Scholarios et du copiste C se trouve à l'opposé: ils sont 

responsables de la majeure partie du manuscrit, collaborent dans la copie de ce 

témoin (en fait ils se relaient) et Scholarios parfois intervient à l'œuvre du copiste 

A. En plus, ces copistes, Scholarios en particulier, laissent des pages blanches ici et 

là. Il y donc une différence nette entre le comportement de Scholarios et C d'une 

part, les copistes A et E d'autre part et on dirait qu'ils sont intervenus dans des buts 

différents. Comment rendre compte de ce fait? 

Lorsqu'on aborde le contenu, la situation devient encore plus délicate. Tout 

d'abord, comment expliquer la présence des quatre lettres de Scholarios en plein 

milieu des commentaires aristotéliciens? Ensuite, de quelle manière rendre compte 

de la présence des deux résumés des œuvres d'Aristote dans la partie comprenant 

les lettres de Scholarios et pourquoi a-t-on joint aux deux résumés l'abrégé d'une 

section de la Somme théologique? En troisième lieu, comment expliquer le fait que 

la monodie de Scholarios sur Makrès se différencie de ses lettres par la place qu'elle 

occupe aussi bien que par la mise en forme? Enfin, l'ordre des traités logiques copiés 

dans le manuscrit présente aussi des problèmes. Parmi ceux-ci, certains sont liés à 

la reliure du manuscrit. Ainsi, après le f. 70v, qui comprend la suite du commentaire 

au De l'Interprétation, s'insèrent les f. 71-75, lesquels, de façon paradoxale, 

comprennent, comme il a été signalé, un passage, amputé au début et à la fin, du 

commentaire de Philopon aux Seconds Analytiques, livre I. Mais nous laisserons de 

côté ce type de problèmes — qui sont liés à une étape ultérieure dans l'histoire du 

manuscrit et, notamment, aux fautes commises lors de la reliure — pour mentionner 

celui qui intéresse notre examen. 

En effet, l'ordre suivi dans la présentation des commentaires aux traités de 

l'Organon compris dans le Paris, gr. 1932 n'est pas acceptable. Suivant le cursus 

néoplatonicien, qu'avaient scrupuleusement suivi les Byzantins, la lecture de l'Orga

non commençait avec l'Isagoge de Porphyre, puis venaient les Catégories d'Aristote, 

son traité De l'interprétation, les Anäytiques [Premiers et Seconds), les Topiques, 

et, enfin, les Réfutations Sophistiques26. Or, dans le Paris, gr. 1932 les commentaires 

26. La première étape du cursus d'initiation néoplatonicien portait sur Aristote et, en particulier, 

sur l'étude et l'approfondissement de l'Organon; voir sur l'ordre de lecture de l'Organon, Simplicius, 

Commentaire sur les Catégories. Trad, commentée sous la direction de I. Hadot, fase. I: Introduction, 

première partie (pp. 1-9, 3 Kalbfleisch), trad, de Ph. Hoffmann (avec la collab. de I. et P. Hadot), comm. 
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aux Seconds Analytiques, livre II, par Théodore Prodrome et le pseudo-Magentinos 
(= Philopon) occupent les f. 1-40, alors que celui des Catégories, rédigé, lui aussi, 
par Théodore Prodrome, se place tout de suite après (f. 41r, 1. 1 au f. 44r, 1. 7). De 
manière encore plus paradoxale, il faut arriver au f. 46r pour trouver les opuscules 
introductifs à l'Organon par Néophytos Prodromènos, et au f. 67r pour avoir le 
commentaire anonyme au livre De l'interprétation. Le commentaire de Philopon aux 
Premiers Analytiques est gravement amputé et, dans l'ensemble, il n'y a rien qui se 
rapporte à l'Isagoge, aux Topiques et aux Réfutations Sophistiques. 

Si, après ces constatations, on examine le commentaire «amalgamé» 
(= Prodrome+pseudo-Magentinos) consacré aux Seconds Analytiques, livre II (f. lr-
40v), on constatera que là aussi la situation est inquiétante. En fait, jusqu'au f. 16v 
(donc jusqu'à la fin du deuxième cahier et jusqu'à la fin de la section copiée par le 
scribe A), on remarque une alternance régulière des passages de Théodore Prodrome 
et du pseudo-Magentinos (Philopon): une quinzaine de passages, de cinq à vingt 
lignes environ, ont été employés pour chaque auteur. Or, à partir du f. 17r, où 
Scholarios prend le calarne, on ne trouve, pour l'essentiel, que la suite du com
mentaire de Prodrome. 

En fait, Scholarios ne fait que finir de copier (f. 17r, 1. 1-16 = Phil. 3572i-35813) 
le dernier passage du pseudo-Magentinos entamé par le copiste A au f. 16v, 1. 33 
(= Phil. 35718), puis il ne revient au pseudo-Magentinos que de façon très spo-
radique: il copie dans la marge quelques passages, peu nombreux, attribués au 
pseudo-Magentinos, comme l'indique l'abréviation μ[αγεν]τη[νοϋ]: (malgré cette 
indication, les passages en question ne sont pas toujours de citations littérales de 
Philopon27'; il reproduit dans le texte de Prodrome trois passages du pseudo-
Magentinos (Philopon)28, annoncés par la même indication et faisant suite. 

Ces interventions, où le nom de Magentinos se trouve cité, sont donc peu 
fréquentes. Si on examine les autres interventions de Scholarios, dans la même 
section, sur le commentaire de Prodrome, on remarque qu'il a également copié 
quatre scholies dans la marge du f. 25r: bien que l'influence philoponienne soit 

et notes à la traduction par I. Hadot, appendices de P. Hadot et J.-P. Mahé, Leyden-New York-

Copenhague-Cologne 1990, pp. 23-30 pour l'organisation du cursus aristotélicien, avec plan exhaustif de 

ce cursus aux pp. 44-45; pp. 80-85 sur l'ordre des traités dans l'Organon (suivant les subdivisions qui en 

étaient faites). 

27. Paris, gr. 1932, scholie au f. 25v, marge externe, 1. 1-11 = Phil. 3862_10; puis, la 1. 16 de cette 

scholie constitue un résumé de Phil. 3861()_i5 et la fin du passage (1. 16-19) est un emprunt textuel à 

Phil. 38617_19. Le passage dans la marge externe du f. 21v, attribué, lui aussi, au pseudo-Magentinos, se 

rapproche de Phil. 37115_27, sans en être toutefois un emprunt littéral. 

28. Paris, gr. 1932, f. 24r, 1. 35 - f. 24v, 1. 8 = collage de Phil. 3782_4 2i-24, 26-3l> 3 7 9 i -3 ; f· 2 4 v-

1. 8-12 = Phil. 37922_31 (la fin est différente); f. 24v, 1. 13-15 = Phil. 37933-3803. 
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relativement nette29, ces scholies n'ont pas été empruntées à Philopon, en tout cas 

directement. Il faut donc admettre soit que Scholarios a consulté un corpus de 

scholies dont les scholies d'influence philoponienne remontent à une tradition peu 

connue, soit qu'il a paraphrasé le commentaire de Philopon, comme il l'a fait, dans 

un moindre degré, dans ses interventions mentionnées plus haut. 

Dans d'autres cas, Scholarios a introduit dans le commentaire de Prodrome 

quelques passages qu'il a composés lui-même (par exemple, f. 22r, 1. 20-35) et il a 

écrit quelques annotations marginales (par exemple, f. 22v), annoncées par l'indica

tion: τοϋ σχολαρίου. Quant au copiste C, il a reproduit uniquement le texte de 
Prodrome. 

Par conséquent, les notes écrites par Scholarios (et les passages du pseudo-

Magentinos en font partie), rarement écrites dans le texte et en principe situées dans 

la marge, doivent être considérées comme une intervention de sa part effectuée dans 

la partie qu'il a copiée: Scholarios rédige ses propres notes ou cite, de façon peu 

littérale, des passages du commentaire de Philopon ou des textes qui s'inspirent de 

ce commentaire. Reste le fait que le texte qu'il copie à pleine page en collaboration 

avec le copiste C est pratiquement dépourvu d'extraits du pseudo-Magentinos. 

Comment expliquer cette différence de comportement entre d'une part le premier 

scribe et d'autre part Scholarios et le copiste C? 

B. La reconstitution proposée. 
Nous allons dans la suite combiner les données mentionnées plus haut pour 

différencier les strates dont se compose le Parisinus, en commençant par celles qui 
se démarquent le plus facilement de l'ensemble. 

Tout d'abord, il ne fait pas de doute que Scholarios est à l'origine de la copie 
de ses lettres (f. 59-66)30, aussi bien que d'une section des commentaires d'Aristote 
(f. 17-58), et le filigrane 'Ciseaux', commun aux deux sections et datant des années 
1430-1435, corrobore cette affirmation. Il ne fait pas de doute non plus qu'il a été 
aidé dans sa tâche par le copiste C. Enfin, il est indéniable que la partie logique 
copiée par Scholarios et le copiste C a une mise en page organisée et régulière, alors 
que les lettres donnent l'impression d'avoir été écrites sans plan préalable. De deux 
choses l'une: ou bien les folios blancs sur lesquels ont été écrites les lettres 
appartenaient, dès le départ, à la section philosophique des f. 17-58 ou bien ils y ont 

29. Scholie 1: cf. Phil. 3823Q_35 et Eustratii In Analyticorum posteriorum librum secundum 

commentarium, éd. M. Hayduck, Berlin 1907 [Comm. in Aristotelem graeca ΧΧΙ,Ι], 1523_9; scholie 2 
= Phil. 3832_10 (la fin est différente); scholie 3: cf. Phil. 38325_3o; scholie 4: cf. Phil. 38410.20. 

30. Même si, contrairement à ce qu'affirment Petit - Sidéridès - Jugie pour les trois premières 

lettres, il ne les a pas toujours copiées lui-même, voir n. 18-20; voir n. 21 pour la dernière lettre. 
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été attachés après. Le recto du f. 69, introduisant les lettres de Scholarios, est très 

fatigué et porte des traces d'humidité, ce qui montre qu'il a été le feuillet externe 

d'un ensemble non relié. Par conséquent, les lettres n'appartenaient pas au départ à 

la même unité que les traités philosophiques écrits par Scholarios et le copiste C. 

Autrement dit, ces deux sections, bien qu'elles présentent le même filigrane, datent 

de la même période et soient écrites par les mêmes scribes, n'appartenaient pas au 

même ensemble. 

Dans la section qu'occupent les lettres, une partie (f. 63r-66r et aussi f. 68r-

69r) est réservée à la liste des υποσημειώσεις au Politique, à Γ Économique et à la 

Prima Secundae de la Somme Théologique de Thomas d'Aquin. Malgré leur place, 

le contenu de ces passages les rapproche de la section aristotélicienne. Ils ont donc 

probablement été écrits après que les deux sections eurent été rapprochées. Quant 

à la monodie funèbre composée par Scholarios après juin 1431, elle a très 

probablement été ajoutée sur l'actuel f. 66v après la copie des lettres sur les f. 59r-

61r. En fait, le f. 66 ne constitue pas un feuillet mobile mais le dernier feuillet d'un 

cahier (f. 59-66). Il est donc plus probable que Scholarios ait ébauché la monodie 

funèbre à la dernière page de ce cahier, dont il avait déjà rempli les trois premières 

feuilles, plutôt que l'inverse. Cette conclusion est de conséquence. En effet, comme 

nous l'avons signalé, la mort de Makrès, en l'honneur duquel a été composée la 

monodie, date du 7 janvier 1431 et trois des quatre lettres de Scholarios remontent, 

d'après ses éditeurs, aux années 1436-1439. De deux choses l'une: soit Scholarios a 

composé la monodie funèbre longtemps après la mort de Makrès (après 1436 !), soit, 

contrairement à ce que pensent les éditeurs de Scholarios, les trois lettres datent 

d'avant 1431. 

Quant aux textes de l'Organon reproduits dans le Parisinus, on a, suite aux 

remarques formulées plus haut, l'impression que l'on se trouve face à un corpus de 

l'Organon lacunaire, où, en plus, on aurait mal placé les traités existants. On peut 

même se demander si tous les éléments, dont on a essayé de faire, à toutes pièces, 

un corpus de l'Organon, provenaient du même original. Car nos remarques sur le 

contenu se combinent bien avec celles sur le papier employé et les copistes: les 

f. 17-58, de contenu logique et copiés par Scholarios et le scribe C, ne présentent 

pas le même papier, ne datent pas de la même période ni ne sont écrits par les 

mêmes copistes que les f. 1-16 et 71-75, ayant le même contenu, mais copiés par 

les scribes A et E. Qui plus est, la différence dans le traitement du commentaire de 

Prodrome (f. 1-40) entre le copiste A d'une part, Scholarios et le copiste C d'autre 

part, était la différence chronologique attestée par les filigranes. 

Il se forme ainsi, dans la section philosophique, deux groupes distincts: le 

premier, dont le papier date des années 1380-1390, comprend les deux premiers 
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cahiers du commentaire de Prodrome aux Seconds Analytiques, livre II (= f. 1-16, 

scribe A, filigrane 'Mont') et le commentaire lacunaire de Philopon aux Premiers 

Analytiques, livre I (f. 71-75, scribe E, filigrane 'Mont'). Le second groupe, tardif, des 

années 1430-1435, comprend la suite du commentaire de Prodrome aux Seconds 

Analytiques, livre II, son commentaire aux Catégories et quelques opuscules de 

Néophytos Prodromènos (Scholarios et scribe C, filigranes 'Ciseaux' et 'Cheval'). 

L'ensemble constitué par le commentaire lacunaire au De l'interprétation, datant des 

années 1390 (filigrane 'Hache') et copié uniquement par Scholarios, se rattache, par 

la date des filigranes, au premier groupe. 

Mais, de façon plus particulière, il se rattache à la section de ce groupe qui 

comprend le commentaire aux Premiers Analytiques, livre I. En effet, ces deux 

sections portent les traces de la même restauration. Les bords et les dos des feuilles 

qui constituent cette section étant en mauvais état et atteints par l'humidité, on les 

a renforcés, comme il a été signalé plus haut, en collant des bandes de papier écrit. 

Celles-ci proviennent d'un tétraévangéliaire sur papier des XIHe-XIVe s. écrit sur 

deux colonnes. Ainsi, sur la lanière qui unit les f. 70r et 71v, on trouve du côté du 

71v les passages Mt. 2134 (col. de gauche) et Joh. 528 (col. de droite) et du côté du 

f. 70r (qui comprend la suite) les passages Mt. 2136 et Joh. 529_30. Sur la lanière qui 

unit les f. 76r et 77v, on trouve Mt. 2133_34 et Joh. 526-27 (f· 77v); Mt. 2134 et Joh. 

527 (f. 76r). Les autres morceaux de papier employés proviennent en grande partie 

du même tétraévangéliaire: f. 67 marge sup. = Joh. 528; f· 70 marge sup. = Mt. 2134_ 

35 et f. 70 marge inf. = Mt. 2135.36 et Joh. 529. 

Cette restauration est ancienne. En effet, si on regarde le bifeuillet f. 67-70, on 

constatera que les f. 68 / 69, bien que reliés (de façon fautive, comme il a été signalé 

plus haut) avec les f. 67 / 70, ne portent aucune trace de cette restauration. Celle-ci 

nous permet donc de délimiter une zone, notamment les f. 67 / 70, 71-76 et 77-84, 

dont les folios constituaient de bonne heure un seul ensemble. Le fait que cette zone 

soit aujourd'hui en grande partie lacunaire montre que, probablement, ces feuillets 

n'étaient pas reliés, mais libres. Il en était probablement de même des f. 1-16, qui 

datent de la même période, des années 1390-1400. Il s'agit donc là des deux strates 

les plus anciennes dont se compose le Parisinus actuel. Celles-ci, conçues dans le 

même but (qui était de reproduire des commentaires de contenu logique) et 

présentant en partie le même filigrane ('Mont'), étaient plus importantes qu'elles ne 

le sont aujourd'hui. 

Il devient alors manifeste que le noyau original du Parisinus, dont le papier date 

des années 1390-1400, consistait en un ensemble des notes sur la logique (faute de 

renseignements, il vaudrait mieux éviter le terme 'corpus') et que les premiers ajouts 

effectués, notamment ceux de Scholarios et du copiste C, visaient à compléter les 
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pièces qui manquaient. Il devient également manifeste que les lettres de Scholarios, 

écrites ou copiées pendant la période que Scholarios complétait les œuvres logiques, 

constituaient un autre ensemble, les deux ensembles ayant été réunis à une époque 

ultérieure. 

C. Scholarios copiste, maître d'oeuvre et restaurateur. 

Scholarios est intervenu dans la partie ancienne du Parisinus, aussi bien que 

dans la partie qui lui a été postérieurement ajoutée. En effet, tout d'abord il a 

participé à la copie des commentaires consacrés aux traités De l'interprétation et aux 

Premiers Analytiques, livre I, ensuite, il a été le maître d'œuvre de la restauration 

entreprise. Qui plus est, il a été le responsable de la copie de ses propres lettres 

(quand ce n'est pas lui qui les a écrites) et des trois listes de Άποσημειώσεις. Il vaut 
donc la peine de voir certains aspects de ses interventions. Ajoutons que le Paris. 
gr. 1932 nous permet d'aborder plusieurs aspects de la vie et de la carrière de 

Scholarios. Parmi ceux-ci, le premier à être évoqué porte sur un problème de date 

lié à sa biographie. 

1. Le Parisinus et la date de naissance de Scholarios. On a vu plus haut que les f. 
67r-v, 70r-v, 77r-84v (et le Prooimion, ajouté plus tard, au f. 76v), copiés par 
Scholarios, comprennent un commentaire au De l'interprétation. Cet ensemble 
présente le filigrane 'Hache', datant des années 1390-1400. Il se pose alors un 
problème de chronologie, car, en fait, la date de naissance de Scholarios reste 
inconnue. Sp. P. Lampros le fait naître περί τήν δευτέραν δεκαετίαν του δεκάτου 
πέμπτου αιώνος31, Petit - Sidéridès - Jugie révisent cette date à la baisse et placent 
sa naissance «aux environs de l'année 1405»32. Ch. G. Patrinélès est d'avis que la 
date de naissance de Scholarios devra être placée vers 1400 et non pas vers 1405, 
comme on le faisait33. C. J. G. Turner propose la date de 140334. La dernière date, 
proposée par Th. N. Zèsès, est encore revue à la baisse (par rapport à celle de 
Patrinélès); en fait, Zèsès la situe εντός των ορίων μιας οκταετούς περιόδου, μεταξύ 
των ετών 1398-140^, avec, comme terminus post quern, la date de 139836. Alors, 

31. Lampros, Παλωολόγεια καί Πελοποννησιακά, t. II, ρ. γ'. 
32. Petit - Sidéridès - Jugie, t. I, p. IX. 

33. Ch. G. Patrinélès, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανος ταυτιζόμενος προς τον Θεοφάνην Μήδειας και 
οι ανέκδοτοι λόγοι του. Μία νέα ιστορική πηγή περί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους 
πρώτους μετά τήν αλωσιν χρόνους, Athènes 1966, ρ. 27, η. 110. 

34. C. J. G. Turner, «The Career of George-Gennadius Scholarios», Byzantion 39 (1969), p. 422. 
35. Th. N. Zèsès, Γεννάδιος Β' Σχολόριος [ouvrage mentionné in η. 9], p. 63. 
36. Th. N. Zèsès fixe la date de 1398 comme terminus post quem en se fondant sur un poème où 

François Filelfe s'adresse à Scholarios en disant qu'il l'avait connu lorsque tous les deux étaient encore 
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comment expliquer le fait que Scholarios copia vers 1390-1400 (déjà) le com
mentaire au De l'interprétation? Activité précoce, élément biographique peu fondé, 
datation fautive du filigrane en question ou erreur dans l'identification du copiste de 
ces folios? 

Pour ce qui concerne le copiste, il s'agit incontestablement de Scholarios. 
Quant au filigrane, nous avions signalé, dans la description du support, que le 
filigrane 'Hache' rencontré dans le Paris, gr. 1932 peut être daté de 1385 à 1400, 
étant donné les identifications proposées par les répertoires de filigranes. Enfin, la 
date de la naissance de Scholarios est inconnue; celles qui ont été proposées par ses 
biographes reposent sur des conjectures et non pas sur des événements datés. Ainsi, 
la difficulté de fixer une date pour la naissance de Scholarios a justement été 
soulignée par Zèsès37. La date de la mort de Scholarios, elle aussi inconnue (le 
dernier élément historique lié à lui date de 1472), ne permet pas non plus d'éclaircir 
la situation. 

Il semblerait toutefois que les arguments avancés ne permettent pas de fixer, 
de façon satisfaisante, la date de naissance de Scholarios. Trois exemples suffiront. 

— Zèsès se fonde sur le fait que Scholarios a assisté aux discours au peuple 
prononcés par Syméon pour signaler que Scholarios pouvait avoir à l'époque 15-
16 ans et que s'il en est ainsi, la date de 1400 qu'il propose (avec, comme terminus 
post quem, la date de 1398) pour la naissance de Scholarios (voir supra) peut tenir 
d'aplomb. 

En fait, Syméon accéda au siège de métropolite à Thessalonique en 
1416/141738. Il est difficile de connaître ses activités avant cette période, pendant 
laquelle il a été membre de la communauté des Xanthopouloi39, en tant, me semble-
t-il, que moine. Avant son accession au siège métropolitain, il a probablement été 
prêtre (ιερεύς)40, manifestement après avoir été ordonné diacre, mais il est 

jeunes {Cent-dix Lettres de François Filelfe, éd. É. Legrand, Paris 1892, p. 214). Filelfe étant né en 1398, 

l'auteur conclut que cette date doit servir de terminus post quem pour la naissance de Scholarios. Je ne 

sais toutefois pas dans quelle mesure l'allusion de Filelfe peut servir à fixer un terminus post quem; il est 

plus probable qu'elle permettrait de placer la naissance de Scholarios ca 1398. 

37. Th. N. Zèsès, Γεννάδιος Β ' Σχολάριος, pp. 63-65. 
38. Sur la date de son intronisation, voir Politico-Historical Works of Symeon Archbishop of 

Thessalonica (1416/17 to 1429), introd., édition et commentaire par D. Balfour [Wiener Byzantinistische 

Studien XIII], Vienne 1979, p. 20 et, de façon détaillée, 'Αγίου Συμεών 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
(1416/17-1429), "Εργα Θεολογικά, introd., édition par D. Balfour ['Ανάλεκτα Βλατάδων 34], 
Thessalonique 1981, pp. 36-37. 

39. Sur ses rapports avec cette communauté, voir 'Αγίου Συμεών Έργα Θεολογικά, pp. 30-33; 
sur la difficulté de connaître ses activités avant son accès au trône de Thessalonique, voir ibidem, p. 34. 

40. 'Αγίου Συμεών Έργα Θεολογικά, ρ. 34. 
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impossible de savoir pendant combien de temps il a été hiéromoine (ιερομόναχος) 
— donc pendant combien de temps il a été moine et, à la fois, membre de la 
hiérarchie ecclésiastique — avant d'occuper le siège métropolitain. C'est pendant 
cette période qu'il a prononcé des discours au peuple: Scholarios avait assisté, 
comme il le signale expressément {καί διδάσκοντος ηκούσαμεν τφ λαφ πρίν εις 
Θεσσαλονίκην πεμφθήναι ποιμένα), à une de ses oraisons41. 

Mais si Scholarios y avait assisté, on est obligé de réviser à la baisse la date 
proposée par Zèsès, car Scholarios devait être à l'époque, au moins, adolescent. 
Même si on considère que l'événement dont parle Scholarios (à supposer que 
Scholarios y avait assisté une seule fois, ce qui est assez improbable) se situe juste 
avant 1416 (donc juste avant la promotion de Syméon au siège métropolitain de 
Thessalonique), on est obligé de prendre la date de 1398 proposée par Zèsès non 
pas comme le terminus post quem (ce que fait Zèsès), mais comme le terminus ante 

quem pour la naissance de Scholarios. 

— Ch. G. Patrinélès se fonde d'une part sur l'affirmation de Scholarios qu'il «a 
vieilli avec Agallianos» [συγγεγηράκαμεν), d'autre part sur la date présumée pour la 
naissance de Théodôros Agallianos (vers 1400) pour déduire, comme nous l'avons 
signalé plus haut, que la date de naissance de Scholarios devra être placée vers 
140042. Il semble toutefois difficile de préciser la date de naissance de Scholarios en 
se fondant uniquement sur ce renseignement. 

— C. J. G. Turner a montré, de façon convaincante, que deux témoignages qu'il 
a repérés dans les oeuvres de Scholarios sont datables avec précision. En fait, le 
premier, dans lequel Scholarios fait référence à son débat avec Bartolomeo Lapacci, 
date de 1445, alors que l'autre, où Scholarios fait référence à son premier patriarcat, 
date de la fin de 1453 - début 1454. Dans ces témoignages, il est question du 
troisième âge de Scholarios {τρίτη ηλικία). En se fondant d'une part sur la datation 
de ces documents, d'autre part sur les textes byzantins qui permettent, plus ou 
moins, de cerner les limites chronologiques du «troisième âge», C. J. G. Turner 
déduit: «the 'third age' in the first passage represents 40 years and in the second 
passage 50 years»43. Or, si la datation des références de Scholarios semble 

41. 'Αγίου Συμεών Έργα Θεολογικά, pp. 35-36, suivant un renseignement fourni par Scholarios 
même, dans Oeuvres complètes de Georges Scholarios, vol. I, p. 505. Ce renseignement a été signalé à 

Balfour par Zèsès, voir 'Αγίου Συμεών Έργα Θεολογικά, p. 35, η. 49a; voir aussi Th. N. Zèsès, Γεννάδιος 
Β' Σχολάριος, pp. 64-65; sur la difficulté de connaître ses activités avant l'accès de Syméon au trône de 

Thessalonique, voir ibidem, p. 34. 

42. Ch. G. Patrinélès, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανος [ouvrage mentionné à la note 33], p. 27, n. 110. 

43. C. J. G. Turner, «The Career of George-Gennadius Scholarios», p. 422. Textes byzantins sur 

les âges de l'homme édités par J. Fr. Boissonade, Anecdota Graeca, Paris 1830, vol. II, pp. 454-457, Περί 
των ηλικιών του ανθρώπου. 
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convaincante, leur interprétation «chronologique» est peu solide: par ailleurs, C. J. 

G. Turner lui-même signale le caractère contradictoire des deux passages de 

Scholarios, souligne le fait que les Byzantins connaissaient plusieurs schémas sur 

«l'âge de l'homme» et que les deux passages de Scholarios ne font probablement pas 

allusion au même schéma. 

Rien donc n'interdit qu'on révise la date de la naissance de Scholarios à la 

baisse et si on réinterprète (correctement) l'argument de Zèsès la date de 1398 doit 

être considérée comme le terminus ante quem; je serais même tenté de placer la 

naissance de Scholarios vers 1390, voire même dans les années 1385-1390. S'il en 

est ainsi, la date de 1400 pour le filigrane 'Hache' est tout à fait acceptable et le 

papier comportant ce filigrane pourrait très bien avoir été employé vers 1405, ou 

même vers 1410. 

Ces dates concordent avec l'activité de Chortasménos comme καθολικός διδά
σκαλος. En fait, comme il sera signalé dans la suite, les notes de Scholarios en 

logique datent probablement de la période où il suivait les cours de Chortasménos, 

pendant que celui-ci était katholikos didaskalos au patriarcat (voir notre exposé, 

fondé sur le contenu des notes). Cette activité de Chortasménos se situe, comme 

nous l'avons démontré dans un autre contexte, dans les années 1405-1410 (en 1415 

il était déjà, assurément, katholikos didaskalos). Il résulte que la datation par le 

filigrane du papier qu'a utilisé Scholarios et la période pendant laquelle il a suivi les 

cours de Chortasménos nous ramènent, toutes les deux, aux années 1405-1410. Par 

conséquent, si on suppose que Scholarios a commencé à suivre les cours de 

Chortasménos vers l'âge de vingt ans, la date de 1390 que nous avons proposée 

pour la naissance de Scholarios peut être retenue. 

2. Scholarios et son copiste. Lorsque Scholarios entreprend de compléter le texte 

lacunaire du commentaire de Prodrome et de faire transcrire ses propres lettres, il 

est aidé dans cette tâche, comme il a été signalé, par le copiste C. Un heureux 

concours de circonstances m'a aidé à identifier ce scribe, qui s'appelle Grègorios. 

L'œuvre du copiste. 

En fait, en 1431 / 1432 Grègorios a copié (f. llr-453v), précisément pour le 

compte de Scholarios, le Vatoped. 255, manuscrit de 453 ff. sur papier, qui 

comprend la traduction en grec de la Pars Prima de la Somme théologique de 

Thomas d'Aquin. Cette traduction, encore inédite44, est communément attribuée à 

44. Édition partielle [Prima Secundae et partie de la Secunda Secundae) de la traduction de 

Cydônès dans Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Άκινάτου: Σοΰμμα Θεολογική, έξελληνισθείσα, sous la 
direction d'E. Moutsopoulos [Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum II, 15], "Ιδρυμα Έρεύνης 
καί Εκδόσεως Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, édition et présentation par G. Léontsinè et A. Glykofrydou-

Léontsinè, Athènes 1976; vol. II, 16, édition et présentation par Ph. A. Dèmètrakopoulos, Athènes 1979; 
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Dèmètrios Cydônès45; elle aurait été effectuée, pour l'ensemble de la Somme, dans 

les années 1350. Faute d'édition imprimée, j'ai identifié le contenu46 après 

confrontation du texte du Vatopedinus avec celui des Coislin. 279 et 28047, qui 

comprennent, eux aussi, une traduction de la Pars Prima48. Il s'avère à la 

comparaison que la traduction de la Somme dans le Vatoped. 255 (f. llr-453v) est 

mutilée au début {inc. ou ή θεία διδασκαλία, ώς εϊρηται μία ούσα), puisqu'elle 
commence au milieu de la Quaestio IV, Articulus I. Elle va sans faute jusqu'à la fin 

de la Pars Prima (Quaestio CXIX). 

Les interventions de Scholarios. 

Scholarios a suivi de près le travail de Grègorios, auquel il est intervenu à 

plusieurs reprises soit pour le compléter soit pour le corriger. 

— En fait, il a fait précéder l'ensemble d'un texte (f. lv) consacré à la vision de 

Dieu par saint Benoît: ζητείται ει ό μακάριος βενέδικτος εν τη θεωρία εν ή... 
(<Planche 3>; voir Annexe II, où nous éditons et commentons ce texte): il s'agit 

d'une traduction, inconnue jusqu'à présent, d'un extrait des Quaestiones Quolibetales 

de Thomas d'Aquin. 

— Il a donné (f. 2r-10v) la table des matières [Pinax) du livre: πίναξ των υποθέ
σεων ή(γουν) ζητημάτων του Ι παρόντος βιβλίου καί της αυτών διαιρέσεως <Planche 
4>. Les titres donnés dans le Pinax sont ceux des Quaestiones et Articuli de la Pars 

vol. II, 17A, édition et présentation par Ph. A. Dèmètrakopoulos, commentaire par M. Bréntanou, 

Athènes 1980; vol. II, 17B, édition et présentation par S. I. Sidéré, comm. par P. Phôtopoulou, Athènes 

1982. Donc la partie qui nous intéresse est actuellement inédite (une amorce de traduction a été faite par 

L. Petit, voir G. Podskalsky, «Die Rezeption der thomistischen Theologie bei Gennadios II. Scholarios 

(ca. 1403-1472)», Theologie und Philosophie 49 (1974), p. 306 η. 3. 
45. S. G. Papadopoulos, Έλληνικαί μεταφράσεις θωμιστικών έργων. Φιλοθωμισταί καί άντιθωμι-

σταί εν Βυζαντίω. Συμβολή είς την ίστορίαν της βυζαντινής θεολογίας [Βιβλιοθήκη της έν 'Αθήναις 
Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας 47], Athènes 1967, pp. 43-52, 83 et 91; Idem, «Thomas in Byzanz. Thomas-

Rezeption und Thomas-Kritik in Byzanz zwischen 1354 und 1435», Theologie und Philosophie 49 (1974), 

pp. 274-304 et, en particulier, pp. 299-300. Voir aussi résumé dans S. Mergiali, L'enseignement et les 

lettrés pendant l'époque des Paléologues (1261-1453) [Εταιρεία τών φίλων του λαοϋ, Κέντρον Έρεύνης 
Βυζαντίου 5], Athènes 1996, pp. 126-127. 

46. S. G. Papadopoulos, Έλληνικαί μεταφράσεις θωμιστικών έργων, ρ. 51, mentionne le 
Vatoped 255 parmi les manuscrits, pp. 49-52, comprenant la traduction [par Cydônès] de la Somme 

théologique. Il renvoie aux données du catalogue de Vatopédiou par S. Eustratiadès - moine Arkadios, 

Κατάλογος τών εν τή ίερά μονή Βατοπεδίου άποκεψένων κωδίκων ['Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη], Paris 1924, 
p. 55a, mais ne précise pas les limites de la traduction. Nous avons examiné ce manuscrit sur place. 

47. Voir description des manuscrits dans R. Devreesse, Le fonds Coislin, Paris 1945, pp. 259-260. 

48. Bien entendu, étant donné que le nom de Cydônès manque dans les trois manuscrits que j'ai 

examinés, l'attribution de la traduction de la Pars Prima à Cydônès n'est pas, à mon avis, assurée avant 

la parution de l'édition critique. 
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Prima de Thomas d'Aquin. Ce Pinax est précédé, dans la marge supérieure, de la 

mention (écrite, elle aussi, par Scholarios): Θω[μά]. 
— Pour pouvoir se repérer plus facilement dans la traduction donnée, Scho

larios a ajouté, assez fréquemment, le numéro de la Quaestio et le titre courant 

correspondant dans la marge supérieure. 

— Il a également révisé et relu le texte donné par Grègorios, ainsi qu'en 

témoignent ses annotations dans la marge, qui sont des extraits de la Somme oubliés 

par Grègorios (peut-être proviendraient-ils d'une tradition différente) et des 

remarques de Scholarios, peut-être aussi des extraits provenant des commentaires à 

la Somme (ou de son propre résumé à ce livre de Thomas d'Aquin49). Ainsi, au 

f. 20r, 1. 8-10 <Planche 5>, le texte en grec a: αεί δ'εκεϊνο άφ'οδ λαμβάνεται, Ι ή 
το είδος συνιστώσα διαφορά, ούτως έχει προς εκείνο όθεν το γένος λαμβάνεται! 
ώσπερ ή ενέργεια προς την δύναμιν (=Somme théologique, Pars prima, Quaestio III, 

Art. V50). Scholarios a ajouté dans la marge externe, à la fin de la 1. 9 (à côté de rô 

γένος λαμβάνεται) la remarque suivante, qui ne figure pas dans son résumé de la 

Somme, των ονομάτων τα μ(έν) μετοχάςΙ μόνον σημαίνει, τα (δέ) τα μετέΙχοντ[α], 
οί(ον) ή μεν ζωή μετοχ(ήν) ση(μαίνει), öl (και) εξ αφαιρέσεως φασίν ο'ι λατΐνοι Ι ώς 
αν εξω της ύλης νοούμενον Ι το (δέ) ζώον το μετέχον ζωής σημαίνει1 Ι φησίν ουν, 
οτι το ζώον μετέχ[ον] Ι τι φύσεως αισθητικής (και) σημαίνει // 

Scholarios commanditaire. 
Scholarios a été le commanditaire du manuscrit, ainsi que l'atteste la 

souscription qu'on lit au f. 453v. Nous éditons cette souscription <Planche 6>51 

d'après le manuscrit: Έξόδω του σοφού Σχολαρίου το παρόν εγράφη βιβλίον χειρι 
δέ έμή Γρηγορίου μοναχού έν έτει £^μ (= 6940, 1431/1432). 

On constate donc que le rôle de Scholarios dans ce manuscrit est 

particulièrement important: il a été à la fois lecteur, réviseur et commanditaire. Cela 

49. Résumé de la Pars prima édité dans Petit - Sidéridès - Jugie, vol. V, Paris 1931, pp. 338-510; 

voir G. Podskalsky, Die Rezeption der thomistischen Theologie bei Gennadios II. Scholarios, pp. 307-308 

et Idem, Theologie und Philosophie in Byzanz. Der Streit um die theologische Methodik in der 

spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15 Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische 

Entwicklung [Byzantinisches Archiv 15], Munich 1977, p. 179. 

50. Le texte en latin est: Semper autem id a quo sumitur differentia constituens speciem, se habet 

ad illud unde sumitur genus, sicut actus ad potentiam. Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia, t. IV: Prima 

pars Summae Theologicae a quaestione I ad quaestionem XLIX, cura et studio Fratrum eiusdem ordinis, 

Rome 1888, p. 43. 

51. Souscription éditée pour la première fois dans la description du manuscrit par S. Eustratiadès 

- moine Arkadios, Κατάλογος των έν τη kpç μονή Βατοπεδίου υποκειμένων κωδίκων [mentionné à la 

note 46], p. 55a S. G. Papadopoulos, 'Ελληνικοί μεταφράσεις θωμιστικών έργων, p. 51 η. 116, reproduit 
la partie de la souscription qui montre que Scholarios a été le commanditaire du manuscrit. 
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ne doit pas étonner, car on sait que Scholarios s'est vivement intéressé à Thomas 

d'Aquin52, et qu'il a résumé le texte de la Sommet3; nous avons signalé dans la 

description du contenu du Paris, gr. 1932 qu'il a copié (ou rédigé) un résumé de 

quelques articles de la Prima Secundae de la Somme. 

Le Vatoped 255 et les Coislin. 279 et 280. 

Comme il a été signalé, la traduction de la Pars Prima étant encore inédite, j'ai 

identifié le contenu du Vatoped. 255 après confrontation avec celui des Coislin. 279 

et 280, qui comprennent une traduction de la Pars Prima. En effet, ces deux 

manuscrits du fonds Coislin, copiés par le même copiste54 du milieu ou de la seconde 

moitié du XVe siècle55, constituaient à l'origine une seule unité (que je désignerai 

dans la suite comme Coislin. 279/280) et l'Index du manuscrit original se trouve 

actuellement réparti entre les deux témoins (une première partie est comprise aux 

f. 2r-7v du Coislin. 279 et la suite aux f. 2r-9v du Coislin. 280)56. 

La confrontation du manuscrit de Vatopédiou avec le Coislin. 279/280 a 

montré qu'il a été le modèle, avant sa mutilation, du Coislin. 279/280. En témoignent 

les faits suivants : 

— Les pièces qui introduisent la traduction de la Pars Prima de la Somme sont 

exactement les mêmes: la vision de Saint Benoît ( Vatoped. 255, f. lv = Coislin. 279, 

f. lv) et le Pinax ( Vatoped. 255, f. 2r-10v= Coislin. 279, f. 2r-7v et Coislin. 280, 

f. 2r-9v). 

— La disposition des textes dans les trois manuscrits est la même: titres des 

chapitres, titres courants dans la marge supérieure, remarques dans la marge et 

autres indications; 

— les textes sont identiques et, parfois, on trouve les mêmes espaces blancs 

(passages illisibles dans le modèle employé?) dans les deux manuscrits; ainsi, après 

εκ πίστεως ζήσετω et avant ουκ αρέσει τη ψυχή μου, on trouve le même espace 

laissé blanc dans les deux manuscrits ( Vatoped. 255, f. 18r, 1. 20 = Coislin. 279, f. 

23r, 1. 7-8). 

52. Cet intérêt est examiné in extenso dans l'article de Podskalsky, «Die Rezeption der 

thomistischen Theologie bei Gennadios II. Scholarios», pp. 305-323 (à ajouter à la bibliographie 

de Mergiali, L'enseignement, p. 226). 

53. Voir n. 49. 

54. Ceci à l'exception des f. 422r-436v du Coislin. 280, qui proviennent apparemment d'un autre 

manuscrit, comme le signale Devreesse, Le fonds Coislin, p. 260. 

55. Devreesse, Le fonds Coislin, p. 259, date les deux manuscrits du XVe siècle et la précision sur 

la date est à nous. Le relevé des filigranes aurait permis de préciser davantage. 

56. Devreesse, Le fonds Coislin, p. 260 (l'indication «ms. 279 ff. l-7v» doit être changée en 

«ms, 279 ff. 2-7v»). Papadopoulos, Ελληνικά} μεταφράσεις θωμιστικών έργων, pp. 50-51, mentionne les 
Coislin. 279 et 280 parmi les manuscrits de la Somme, en renvoyant à la description de Devreesse. 
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— Le copiste du Coislin. 279/280 introduit dans son texte les ajouts de 
Scholarios au texte de la Somme (ainsi en est-il de l'ajout όθεν γίνεται que 
Scholarios avait noté en marge du Vatoped. 255, f. 12r, 1. 24 et qui se trouve intégré 

au Coislin. 279, f. 13r, 1. 1), mais les maintient dans la marge quand il s'agit des 

annotations de Scholarios: ainsi la note transcrite plus haut se trouve dans la marge 

du Coislin 279, f. 26r et le fait que le copiste du Coislin. 279/280 l'a écrite non pas 

dans la suite du texte auquel elle se rapporte, mais en écart par rapport à ce texte 

(pour cette raison il a été amené à ajouter un appel de note) montre qu'il copie le 

Vatoped 255. 

Il résulte de cette analyse que le Vatoped. 255, comprenant une traduction 

(probablement due à Cydônès) de la Somme théologique, et qui a servi de modèle 

au Coislin. 279/280, a été copié par Grègorios sous le contrôle et à la demande de 

Scholarios. Probablement Scholarios embaucha également Grègorios pour la 

restauration du Paris, gr. 1932, c'est-à-dire pour copier la fin de la première section 

logique (f. 33-56) aussi bien que pour préparer une copie de ses lettres. 

III. Scholarios, Théophane de Médée et Marc Eugénikos. Comme il a été signalé 
plus haut, en bas du f. lr du Parisinus, Scholarios a noté Θεοφάν(ους). Il pourrait 
s'agir du nom du copiste des f. 1-16, ou bien de leur possesseur. Le nom de 
Théophane nous a poussé à chercher du côté de Théodôros Agallianos, évêque de 
Médée sous le nom de Théophane. Né à Constantinople vers 1400, il est ordonné 
diacre en 1425, est ΐερομνήμων du patriarcat de Constantinople jusqu'en 1454, 
δικαιοφύλαξ (en même temps que ΐερομνήμων) de 1452 en 1454, il devient grand 
χαρτοφύλαξ en 1454 pendant le premier patriarcat de Scholarios, μέγας οικονόμος 
durant le troisième patriarcat de Scholarios et reste à ce poste, malgré quelques 
absences, jusqu'en 1468, lorsque, en prenant le nom Théophane, il est devenu 
métropolite de Médée57. 

Agallianos avait suivi les cours de Marc Eugénikos et lorsque celui-ci quitta la 
vie mondaine, donc après 1419 ou 1420, il a continué avec les meilleurs maîtres de 
l'époque, έπιστασίφ και έφορείφ du patriarche Joseph II (1416-1439)58. Il est entendu 
que ce cursus était assuré à l'École patriarcale. Nous avons comparé la main du 
copiste A à celle de Théodôros Agallianos, mais les deux écritures ne semblent pas 
être les mêmes. En plus, la période d'instruction {εγκύκλιος παιδεία) pour Agallianos 
n'est pas la même que celle pour Scholarios: doit-on admettre qu'Agallianos a 
entamé ses études assez tard ou que l'expression συγγεγηράκαμεν employée par 

57. Biographie suivant Patrinélès, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός, pp. 26-42. 
58. Ibidem, p. 27, avec renvoi au Discours d'Agallianos, vers 85-87. 
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Scholarios à propos d'Agallianos (voir supra) est plutôt métaphorique? Si donc rien 

n'interdit l'hypothèse que Théodôros Agallianos ait été possesseur des f. 1-16, on 

doit écarter l'hypothèse qu'il en a été le copiste. 

Nous avons également comparé la main du copiste A à celle de Marc 

Eugénikos59 et de Jean Eugénikos60. Malgré les similitudes entre l'écriture de ces 

deux érudits, en particulier de Marc Eugénikos et celle du copiste A, nous préférons 

à présent ne pas en établir l'identité. 

///. Scholarios, Prodromènos, Chortasménos, la logique et le Paris, gr. 1932. 

Scholarios a montré un vif intérêt pour la logique. En fait, il a composé des 

commentaires aux traités de l'Organon61, influencés, en grande partie, par les 

commentateurs occidentaux. Étant donné que la restauration qu'il a effectuée dans 

le Parisinus visait, comme nous l'avons montré, à rétablir un ensemble d'oeuvres de 

logique lacunaires ou gravement abîmées, il nous a semblé bon d'essayer de retracer 

ses sources dans la partie restaurée, d'étudier la question de l'origine des feuillets 

anciens et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. 

A. Scholarios utilisateur du corpus de logique organisé par Prodromènos. 
Comme nous l'avons signalé plus haut, les f. 46r, 1. 1 - f. 56r, 1. 15 du Parisinus 

comprennent deux opuscules de logique composés par Prodromènos. Étant donné 
que l'influence de Prodromènos sur la composition du Paris, gr. 1932 a été considé
rable et dépasse les deux opuscules mentionnés, il est nécessaire d'en circonscrire les 
limites. 

Ainsi que nous l'avons montré62, Néophytos Prodromènos a organisé vers le 
milieu du XlVe siècle un corpus de logique. Celui-ci présentait une structure 

59. J'ai employé comme base de comparaison les spécimens présentés par B. L. FonkiC -

F. B. Poljakov, «Markos Eugénikos als Kopist. Zur Tätigkeit eines Gelehrtenskreises an den 

Konstantinopolitaner Skriptorien im ersten Drittel des 15. Jahrhudnerts», Byz. Zeitschrift 84-85 (1991-

1992), pp. 17-23 et pl. I-VI, surtout pi. I-IV. 
60. E. Gamillscheg - D. Harlfinger - H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 

2 A, no 217 et 2 C, pl. 121a, d'après le Paris, gr. 2075, f. 281r. 

61. Édités dans Petit - Sidéridès - Jugie, vol. VII, Paris 1936. 

62. «Un corpus de logique dû à Néophytos Prodromènos (Paris, gr. 1928, 1846, Vatic, gr. 1018, 

f. 1, écrits par lui / Vatic, gr. 209, annoté et copié par Chortasménos, Scholarios et Bessarion)», communi

cation au Congrès International sur Y Organon d'Aristote, Montréal, 31 août - 4 septembre 1996, Actes, 

à paraître; «Jean Chortasménos katholikos didaskalos. Contribution à l'histoire de l'enseignement à 

Byzance», Synodia. Studia humanitatis Antonio Garzya septuagenario ab amicis atque discipulis dicata, 

sous la direction d'U. Criscuolo et R. Maisano [Collectanea 15], Naples 1997, pp. 83-107, en particulier 

pp. 83-84, et, enfin, «Jean Chortasménos katholikos didaskalos annotateur du corpus de logique dû à 
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complexe, à plusieurs pans. Il comprenait tout d'abord les textes de l'Organon. 

Ceux-ci étaient encadrés de scholies provenant de commentaires néoplatoniciens et 

byzantins d'Aristote. Chaque texte de l'Organon était introduit par un bref 

commentaire, qui servait de préface. À son tour, cet ensemble — c'est-à-dire les 

textes de l'Organon, les scholies et préfaces à ces textes — était précédé de quelques 

traités sur la logique et, de façon plus générale, sur la philosophie d'Aristote. Des 

diagrammes composés par Néophytos lui-même (ou empruntés à des corpus de 

scholies) rendaient plus facile la lecture des opuscules introductifs63. Enfin, les textes 

introductifs et figures explicatives étaient, à leur tour, précédés des extraits pro

venant des Éléments d'Euclide et des commentaires qui leur avaient été consacrés. 

Ces textes géométriques avaient été choisis à bon escient: il s'agissait des textes dont 

se sert Aristote dans ses traités de logique. 

Nous avons pu localiser une partie importante de l'original de l'auteur, 

actuellement divisée entre les Paris, gr. 1928 et 1846 et le Vatic, gr. 1018, f. 1. 

L'ensemble étant, bien entendu, organisé d'après l'ordre néoplatonicien de la lecture 

de l'Organon, on trouve tout d'abord ïlsagogè de Porphyre, puis les oeuvres 

logiques d'Aristote: Catégories, De l'interprétation, Premiers Analytiques, Seconds 

Analytiques, Topiques, Réfutations Sophistiques64. Ainsi, le Paris, gr. 1928 

comprend, après les passages géométriques et les textes introductifs à l'Organon, 

Ïlsagogè, les Catégories - l'introduction de Néophytos aux Catégories n'a pas été 

conservée dans le Paris, gr. 1928, mais au f. 1 du Vatic, gr. 101865 — et le De 

l'interprétation, encadrés d'extraits de commentaires, alors que le Paris, gr. 1846 

contient les Premiers Analytiques66. On a donc perdu, dans l'original, les textes et 

commentaires aux Seconds Analytiques, Topiques et Réfutations Sophistiques. Nous 

avons pu combler en partie la lacune grâce aux apographes du corpus que nous 

avons pu localiser. 

Néophytos Prodromènos», Όπώρα. Studi in onore di mgr P. Canari per il LXX compleanno, sous la 
direction de S. Luca et L. Perria, voi. II, Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata n. s. 52 (1998), pp. 
187-189. 

63. Nous éditons actuellement l'ensemble des éléments (textes, diagrammes et autres) composés 

par Prodromènos. Édition d'une partie relativement importante des opuscules logiques de Prodromènos 

par E. Bollingier (qui n'avait pas remarqué que ces œuvres faisaient partie d'un corpus organisé par lui), 

Essai sur l'œuvre de Néophytos Prodromènos, Université Catholique de Louvain, Faculté de Philosophie 

et Lettres (thèse dactylographiée), 2 vol., Louvain 1966. 

64. Voir note 26. 

65. Voir M. Cacouros, «Marginalia de Chortasménos dans un opuscule logique dû à Prodromènos 

(Vatican, gr. 1018)», Revue des Études Byzantines 53 (1995), pp. 274-275. 

66. Du f. Ir, 1. 1 au 185r, 1. 17. 
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Nous savons que Scholarios a consulté le corpus organisé par Prodromènos. 

En fait, comme nous l'avons montré67, les autographes de Prodromènos portent des 

annotations de Scholarios. Scholarios s'en est également servi, aidé par Grègorios, 

pour effectuer des ajouts à ses notes de logique lacunaires. En fait, dans le Paris. 

gr. 1932 Scholarios a fait copier à Grègorios plusieurs œuvres provenant du Corpus 

logicum de Prodromènos. 

Commençons avec les œuvres de Prodromènos: les deux traités «généraux» 

qui occupent les f. 46r-56r sont ceux qui introduisent les œuvres de Prodromènos 

dans le manuscrit original, le Paris, gr. 1928. Ainsi, l'opuscule Division des traités 

logiques d'Aristote (διαίρεσις της λογικής πάσης πραγματείας άριστοτέλους) se 
rencontre dans les Paris, gr. 1932, f. 46r, 1. 1 - f. 46v, 1. 30 (= Paris, gr. 1928, f. Ir) 
et son traité Définitions des étants {ορισμοί των όντων) aux Paris, gr. 1932, f. 46v, 
1. 31 - f. 56r, 1. 15 (= Paris, gr. 1928, f. lv, 1. 1 - f. 5v, 1. 20, fin, complété par l'auteur 

en marge des f. lv-4v). Qui plus est, c'est l'autographe de Prodromènos qui a servi 

de modèle à Grègorios. Car, si on compare les textes dans les deux manuscrits, on 

se rend vite compte que le texte du Paris, gr. 1932 a été copié sur celui du Paris, gr. 

192868. En témoignent les remarques suivantes: même présentation des deux textes, 

les mêmes éléments ayant été mis en rouge; le copiste C va jusqu'à imiter de façon 

servile les tracés des lettres et abréviations qu'il trouve dans son modèle; on 

rencontre dans les deux manuscrits les mêmes fautes (ainsi ανωδος pour άνοδος 
dans Paris, gr. 1928, f. lv, 1. 41 et Paris, gr. 1932, f. 47v, 1. 31) et Grègorios en 

commet quelques-unes en plus (comme ορός, Paris, gr. 1932, f. 47v, 1. 20 au lieu 
de ορού, Paris, gr. 1928, f. lv, 1. 34); enfin, la plupart des fautes de Grègorios 

s'expliquent si l'on regarde les tracés correspondants dans le Paris, gr. 1928. 

Les extraits géométriques qui introduisent les deux opuscules dans le Paris, gr. 

1932 ont été empruntés, eux aussi, à la section géométrique du corpus de logique 

organisé par Prodromènos (= Paris, gr. 1928, f. 8r-9r) et la démonstration se fonde 

sur les mêmes éléments que la précédente. L'opuscule de Théodore Prodrome 

intitulé Sur le Grand et le Petit, et qui se rapporte aux Catégories d'Aristote, a été 

copié sur le modèle de Prodromènos dans le Paris, gr. 1928, f. 6r-7v. Probablement, 

il en était de même avec le commentaire de Théodore Prodrome aux Seconds 

Analytiques, livre II, mais, comme nous n'avons conservé ni l'autographe de 

67. «Un corpus de logique» (voir note 62). Ces annotations ont été étudiées dans Jean 
Chortasménos katholikos didaskalos annotateur du corpus de logique (titre mentionné dans la même 
note). 

68. P. Tannery, sans soupçonner l'existence d'un corpus de logique organisé par Prodromènos, 

avait bien senti les similitudes entre le Paris, gr. 1928 et 1932; voir P. Tannery, «Sur le Grand et le Petit», 

pp. 107-110. 
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Prodromènos pour la section de l'Organon qui se rapporte aux Seconds Analytiques 

ni de copie (exacte) pour cette section, il est impossible d'en avoir la certitude. 

Par conséquent, la section logique du Paris, gr. 1932 copiée par Scholarios et 

Grègorios provient du corpus de logique organisé par Prodromènos. Il devient dès 

lors manifeste que Scholarios, disposant de certains textes de logique, qui ne 

formaient pas (ou qui ne formaient plus) un corpus complet, a voulu les compléter 

en faisant copier à Grègorios les pièces qui manquaient d'après le Paris, gr. 1928. 

Ces interventions se situent aux alentours de 1435. Les folios lacunaires étaient donc 

en sa possession. Mais d'où pouvaient-ils venir? Si l'on veut connaître l'origine des 

sections anciennes de l'actuel Parisinus, il faut bien cerner leurs particularités. 

B. Le copiste A et Scholarios utilisateurs du corpus de logique organisé par 

Chortasménos. 

Les f. 1-40 du Parisinus comprennent les commentaires de Prodrome et du 
pseudo-Magentinos aux Seconds Analytiques, livre II. Il a été signalé plus haut que 
les f. 1-16, écrits par le copiste A, présentent un filigrane différent par rapport à la 
suite de ce texte, ultérieurement ajoutée par Scholarios et Grègorios. Nous montre
rons dans quelles circonstances a été assurée par le copiste A la copie des f. 1-16 et 
en quoi consistait exactement l'intervention de Scholarios. En fait, dans les deux cas, 
il semble que nous puissions remonter jusqu'à Jean Chortasménos, maître de 
Scholarios. 

Jean Chortasménos (ca 1370 - 4 octobre 1431), notaire patriarcal, puis katho

likos didaskalos et, enfin, métropolite de Sélybrie69, a organisé, comme nous l'avons 
démontré ailleurs, vers la fin du XlVe siècle-début du XVe siècle un corpus de 
logique70, l'actuel Lovaniensis De Wulf Mansion Centrum 1. Malheureusement, le 
corpus qui y est compris, pour la plupart écrit par Chortasménos, est lacunaire et 
comprend uniquement les scholies se rapportant aux Premiers Analytiques, livre I, 

69. Biographie de Chortasménos en tant que notaire et métropolite de Sélybrie dans H. Hunger, 

Johannes Chortasménos (ca. 1370-ca. 1436/37). Briefe, Gedichte und kleine Schriften. Einleitung, 

Regesten, Prosopographie, Text [Wiener byzantinistische Studien VII], Vienne 1966, surtout aux pp. 54-

63. Comme je l'ai montré, Chortasménos a également été katholikos didaskalos au patriarcat de 

Constantinople avant d'accéder au trône de métropolite; voir «Jean Chortasménos katholikos didaskalos» 

[cité à la note 62], pp. 83-107. En ce qui concerne les commentaires de Chortasménos en matière de 

logique, voir bibliographie dans «Un commentaire byzantin inédit au second livre des Analytiques 

postérieurs, attribuable à Jean Chortasménos», Revue d'Histoire des Textes 24 (1994), p. 170 n. 58 et 

«Marginalia» [cité à la note 65], p. 271 n. 2 et 3. 

70. Voir notre article «Un manuel de logique organisé par Jean Chortasménos et destiné à 

l'enseignement. Catalogage du manuscrit», Revue des Études Byzantines 56 (1996), pp. 67-106. 

Description codicologique et paléographique du manuscrit à paraître dans Scriptorium. 
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aux Seconds Analytiques, livres I et II et au début des Topiques71. Ce corpus, en tout 

cas dans sa forme finale, ne comprenait pas, à ce qu'il semble, les textes cor

respondants d'Aristote72. La partie conservée permet de constater que Chortasmé-

nos s'était fondé, en partie, et surtout au début, sur le corpus organisé par 

Prodromènos73. 

De même que dans le Paris, gr. 1932, le commentaire choisi dans le 

Lovaniensis pour représenter les Seconds Analytiques, livres I et II, est le com

mentaire «amalgamé» (Prodrome et le pseudo-Magentinos). Cela est indiqué aussi 

dans le titre donné en rouge en haut du f. Ir: τοϋ λογιωτ[ά]του κυροϋ θεοδώρ[ου] 
του προδρόμ[ου] παράφρασις εις το ΰ[[στερον]] των υστέρων αναλυτικών άριστο-
τέλους, Ι ήτοι εις το δεύτερον βιβλίον της αποδεικτικής: και του μ(ητ)ροπολίτου μιτη-
λήνης {supra -η-, -υ- scriptum est) κυροϋ λέοντος τοϋ μαγεντηνοϋ. En fait, pour 
chaque passage d'Aristote commenté, ïexcerptor donne en principe tout d'abord le 

passage de Prodrome correspondant, puis celui de Philopon. Les fragments des deux 

auteurs sont numérotés de a' à ρκζ', les numéros sont notés en rouge dans la marge, 

de même que les noms d'auteurs, soit sous une forme complète soit en abrégé. On 

reconnaît dans cette description le même système de présentation — à l'exception 

de la numérotation — que dans le Paris, gr. 1932. 

1. Le scribe A et son modèle, le Lovaniensis. Pour être plus exact, le rapprochement 
entre les deux témoins peut s'effectuer entre les f. 1-16 du Paris, gr. 1932, copiés 
par le scribe A, et la section correspondante du Lovaniensis. Au delà de cette limite, 
la disposition des textes dans les deux manuscrits est différente. Examinons donc les 
points en commun et les divergences entre ces sections. Les passages des deux 
commentateurs choisis dans les f. 1-16 du Paris, gr. 1932 et la section cor
respondante du Lovaniensis sont les mêmes, ils sont délimités de la même façon et 
se succèdent de la même manière. Leur collation permet de dire que les passages du 
Lovaniensis peuvent avoir servi de modèle à ceux du Parisinus. En fait, on y 
rencontre les mêmes leçons, ce qui permet d'affirmer que les deux manuscrits 
appartiennent à la même famille de manuscrits74. En plus, les f. 1-16 du Parisinus 

71. Ibidem, de façon détaillée aux pp. 72-97 et récapitulation des passages de l'Organon employés 

à la p. 97 (liste des passages perdus à la p. 98). 

72. «Un manuel de logique», pp. 87-88. 

73. Les rapports entre les deux corpus sont étudiés dans un autre contexte. Ici, il suffit de signaler 

que Chortasménos a au départ reproduit fidèlement le corpus de Prodromènos (la numérotation des 

scholies y compris), puis il a effectué d'autres choix. 

74. En fait, ils constituent, avec deux autres témoins, le Marc. gr. 202 et son apographe, le Vatic. 

gr. 1378, un seul groupe dans la traditon du texte de Prodrome; voir M. Cacouros, «La tradition du 

commentaire de Théodore Prodrome au deuxième livre des Seconds Analytiques d'Aristote: quelques 



426 MICHEL CACOUROS 

comprennent les mêmes fautes que les feuillets correspondants du Lovaniensis et 

quelques fautes ou omissions en plus (par exemple, omission de Prodrome, 139.41 

dans Paris, gr. 1932, f. Iv, 1. 33). Cela nous permet de déduire que les f. 1-16 du 

Parisinus peuvent avoir été copiés sur le second. 

2. Scholarios et le Lovaniensis. En revanche, il est totalement impossible que le 

Lovaniensis ait été le modèle des f. 17-40 du Parisinus, écrits par Scholarios et le 

copiste C. La raison en est simple. Comme nous l'avons signalé plus haut, c'est le 

commentaire de Prodrome qui constitue la composante essentielle de ces folios du 

Parisinus. En revanche, la suite du Lovaniensis comprend exclusivement des 

passages provenant uniquement du commentaire de Philopon. La différence de 

contenu interdit donc tout rapport de copie à modèle. Cette constatation explique 

le décalage temporel qui caractérise les deux sections. Elle montre que la datation 

par les filigranes effectuée auparavant était exacte. Quelques éléments en plus 

permettent de resserrer les rapports qui unissent les deux manuscrits et, notamment, 

l'activité de Scholarios. 

a Scholarios a révisé le texte du scribe A d'après le Lovaniensis, modèle du 

dernier. En attestent les faits suivants: 

— Les figures syllogistiques que Scholarios a ajoutées dans le Parisinus se 

retrouvent, de façon systématique, dans le Lovaniensis. Ainsi, les quatre figures 

ajoutées dans les marges du Parisinus, f. 2r, se trouvent en bas du f. Ir du 

Lovaniensis. 

— Les scholies 20 et 21 (suivant notre numérotation des scholies dans le 

Lovaniensis) se rapportent aux Seconds Anal. II, 1, 89b23-24 et 25-26, cor

respondent à I51-61 et 162-124 de notre édition du commentaire de Prodrome. Suite 

à une erreur, elles n'ont pas été copiées dans le Lovaniensis à leur place normale, 

qui serait au f. Ir, mais au f. 3r. Pour remédier à cette faute, Chortasménos a procédé 

de la façon suivante. Il a tracé tout d'abord un appel de note à la place où devaient 

se placer normalement les deux extraits (en fait, cet appel se situe devant la scholie 

a', mais Chortasménos aurait dû le placer plutôt après la scholie a', car celle-ci se 

rapporte aux Seconds Anal. II, 1, 89b23) et a ajouté dans la marge supérieure du 

f. Iv la note suivante: ζήτ[ει] εξήγησιν του προδρόμου κυροϋ Θεοδώρου είς τό, τα 
ζητούμενα [[...]] Ι ένθα σημεϊον τόδε, ensuite, il a tracé le signe de renvoi. L'appel 

de ce signe se trouve dans la marge supérieure du f. 3r, avec la note suivante: 

εγράφ[η] ενταύθα κ[α]τ[ά] λήθην, τοϋ προδρόμου[ου]. [[κ]]αί [[ου του]] μ[[αγε-
ντην]]οϋ. En fait, c'est là qu'on trouve les deux scholies oubliées auparavant, puis 

on revient à la suite normale, chap. 336_62. 

étapes dans l'enseignement de la logique à Byzance», dans Hommage à Bruno Lavagnini, Δίπτυχα 5 
(1995), pp. 339-348 (avec bibliographie antérieure). 
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Dans le Paris, gr. 1932, le texte de Prodrome est disposé de la même façon, 

ce qui fait que, dans la section copiée par le scribe A, il y la même faute que dans 

le Lovaniensis par rapport à la place des passages 151_61 et 152-124- C'est Scholarios 

qui a remédié à cette erreur d'une manière similaire à celle du Lovaniensis. En marge 

du f. 5v, à la hauteur des deux passages de Prodrome reproduits dans le texte, il a 

noté: ζήτ[ει] σημεϊον (suit le signe, qui est à peu près le même que celui du 

Lovaniensis) et en bas de page il note: του παρόντος ή όπισθεν κειμένη εξήγησις 
ην του μανεντηνοϋ, ή δε παρούσα του προδρόμου, ετέθη δε ενταύθα κ[α]τά λήθ[ην]. 
Ainsi, le Parisinus témoigne, dans ce cas, de la même révision par Scholarios que le 

Lovaniensis. Qui plus est, la correction a été faite dans les deux cas pratiquement de 

la même façon. Toutefois, il faut signaler que Scholarios s'est mépris quant à la place 

de l'indication ζήτ[ει] σημεϊον. Celle-ci devait se placer non pas là où se trouvent 

les passages omis mais à l'endroit où ils auraient dû avoir été copiés. Scholarios avait 

donc relu et contrôlé les f. 1-16 du Parisinus, écrits par le scribe A, en se fondant 

sur le modèle du copiste A, qui était le Lovaniensis. 

b. Scholarios a révisé le texte du scribe A d'après une source autre que le 

Lovaniensis. En attestent les remarques suivantes: 

- Au f. 15v du Parisinus on trouve (1. 3-21) le passage de Prodrome chap. 5149_ 

177 et deux extraits du pseudo-Magentinos {Paris., extrait f. 15v, 1. 21-26 = scholie 

μα' du Lov., IV, f. 6v, 1. 15-18 = Phil. 35332-3545; Paris, extrait f. 15v, 1. 26 - f. 16r, 
1. 8=scholie μβ' du Lov., f. 6v, 1. 18-29 = Phil. 3547_31). Le passage de Prodrome est 
incomplet dans le Parisinus aussi bien que dans le Lovaniensis (dossier IV, f. 6v). Or, 
dans le Parisinus, Scholarios a noté dans la marge sur 28 lignes la partie manquante 

du commentaire de Prodrome (chap. 5177-68). Première possibilité: il a eu à sa 

disposition un texte plus complet que celui du Lovaniensis, qui serait, lui aussi, issu 

du même modèle; deuxième possibilité: la révision aurait été faite suivant un autre 

modèle, ce qui est plus probable. 

— Le dernier passage donné par le scribe A dans le Parisinus (1. 33-36) est 

Phil. 35718_2ΐ· Ce passage correspond au début de la scholie vß' du Lovaniensis (f. 7r, 

1. 5-16), qui comprend Phil. 35718-3589- Le passage donc, tel que donné dans le 

Parisinus, est incomplet par rapport au Lovaniensis. Lorsque Scholarios prend la 

relève à partir du f. 17r, il se soucie de le compléter. Il donne la suite du passage du 

pseudo-Magentinos (Phil. 35721-3589), puis, il rattache à la fin de ce passage (1. 13-

15) le texte (= Phil. 3589_13) correspondant à la scholie νγ' du Lovaniensis (f. 7r, 
1. 16-19). La tradition textuelle qu'il suit pour Magentinos ne semble pas être la 

même que celle pour le copiste A. Ainsi, la fin de l'extrait du pseudo-Magentinos 

qu'il complète (1. 15-16 = Phil. 358n_13) est différente par rapport à celle du 

Lovaniensis. On a dans le Parisinus, δείξει ως τόδε εστίν ορισμός τοϋδε, ri το τί εστίν 
ήγουν την ούσί(αν), το τί εστίν έκάλεσε την ούσίαν ως δηλωτικον ούσί(ας), alors 
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que dans la Lovaniensis on rencontre le texte donné par l'éditeur de Philopon, la 

variante du Parisinus n'étant pas attestée dans l'apparat critique: δείξει ώς τόδε εστίν 
ουσία, η(γουν) ορισμός τούδε, ούσί(αν) δε εκάλεσε το π εστίν ώς δηλωτ(ικον) 
ουσίας. Comment interpréter ces faits si ce n'est que Scholarios a changé de source 

pour l'extrait de Philopon qu'il a complété? 

3. Conclusions. Le copiste A a donc copié (f. 1-16) le commentaire de Prodrome 

sur le Lovaniensis (ou sur le modèle du Lovaniensis); Scholarios a probablement eu 

à sa disposition le même manuscrit, mais il ne l'a pas employé pour la copie partielle 

du commentaire de Prodrome qu'il a effectuée ultérieurement pour compléter celle 

—incomplète— faite par le copiste A. Or, nous avons signalé d'une part que c'est 

Chortasménos qui organisa la somme logique du Lovaniensis, d'autre part que les 

f. 1-16 du Parisinus constituent l'un des deux noyaux anciens dont se compose ce 

manuscrit. Il s'ensuit que l'un des deux noyaux originaux du Paris, gr. 1932 provenait 

de la somme logique organisée par Chortasménos. Peut-être que la partie ancienne 

du Parisinus toute entière était une copie des notes que Chortasménos avait 

composées lui-même ou qu'il avait prises dans divers commentaires de logique. 

Le papier du Lovaniensis date, d'après les filigranes, de la fin du XIVe siècle, et 
l'organisation de la somme a été effectuée au début du XVe siècle. C'est donc de 
cette époque que date la copie des f. 1-16 du Parisinus. Mais nous avons montré 
qu'en 1415 Chortasménos était déjà katholikos didaskalos au patriarcat, que 
probablement le début de cette activité se situe dans les années 1405-1410 (peut-
être après janvier 1407)75 et que, à ce titre, il assurait, entre autres, un enseignement 
de la logique76. Si donc le Lovaniensis représente, comme nous l'avons affirmé77, les 
notes prises par le maître et qui lui servaient à l'organisation des cours qu'il assurait 
comme didaskalos, il va de soi que les f. 1-16 du Parisinus sont, eux, la copie 
(partielle?) des notes du maître exécutée par un de ses élèves (peut-on supposer que 
ces notes étaient en possession de Théodôros Agallianos, si c'est lui qui est 
mentionné en bas du f. Ir?). On sait que cette façon de procéder, suivant laquelle 
Chortasménos permettait à ses élèves d'établir copie de ses cours, lui était 
habituelle78. En revanche, une trentaine d'années plus tard — Chortasménos meurt 

75. Voir «Jean Chortasménos katholikos didaskalos», partie intitulée «Quand Chortasménos a-t-il 

été katholikos didaskalos?», aux pp. 102-107. 

76. Ibidem, pp. 98-102. 

77. Voir Description codicologique et paléographique du manuscrit (note 69). 

78. Voir «Un commentaire byzantin (inédit) au deuxième livre des Seconds Analytiques», pp. 168-

174 et surtout p. 171. 
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le 4 octobre 6940/143179 - , Scholarios n'a pas employé le Lovaniensis pour 

compléter le texte de Prodrome, comme en témoigne le fait que le texte de 

Prodrome employé remonte à une tradition différente. Ne pouvait-il plus en 

disposer après la mort de son maître? Cela corroborerait notre hypothèse suivant 

laquelle le Lovaniensis s'est trouvé en Occident, et notamment en Italie, assez tôt et 

très probablement avant la chute de Constantinople en 145380. 

C. Scholarios copiste d'un commentaire au De l'interprétation par Chortasménos? 

Si on examine les folios comprenant le commentaire anonyme au De 

l'interprétation et le commentaire de Philopon aux Premiers Analytiques, livre I — 

rappelons qu'ils datent de la même période et qu'ils présentent les traces de la même 

restauration —, on constate qu'ils se rapprochent également par l'aspect «scolaire». 

Écrits sans souci de présentation, ils ont une mise en page serrée et les marges sont 

occupées par des notes ou schémas syllogistiques visant à expliquer ce qui est dit 

dans le texte. La mise en page rappelle celle qu'on rencontre dans la metaphrase aux 

Seconds Analytiques, livre II, que j'avais attribuée à Jean Chortasménos81. 

Si on étudie le commentaire au De l'interprétation copié par Scholarios, il 

s'avère que ce n'est pas un commentaire connu et signalé à ce livre d'Aristote, 

comme celui d'Ammonios (Ve-Vie s.), de Stephanos d'Alexandrie (Vie s.), de Michel 

Psellos (Xle s.), de Léon Magentinos [fort. XIIe-XHIe s.), de Scholarios lui-même ou 

même le commentaire anonyme82. Il s'agit en effet d'une paraphrase explicative 

79. Date de sa mort dans Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, vol. 4, par I. Hutter, 

Stuttgart 1993, fase. I, p. 157, manuscrit no 54 (= Chr. Church gr. 56) et., fase. II, p. 246, planche no 739. 

80. Cette hypothèse est avancée dans la description codicologique et paléographique de ce 

manuscrit, voir note 69. 

81. «Un commentaire byzantin (inédit) au deuxième livre des Seconds Analytiques», pp. 173-174. 

82. Les éditions correspondantes sont: — Ammonii In Aristotelis De interpretatione comm., éd. 

A. Busse [Comm. in Aristotelem graeca IV, 5], Berlin 1897; — Stephani In Aristotelis De interpretatione 

comm., éd. M. Wallies [Comm. in Aristotelem graeca XVIII, 3], Berlin 1887; — Ammonii Hermei 

Commentarla in Librum peri Hermenias. Margentini Archiepiscopi Mitylenensis in eundem enarratio. 

'Αμμωνίου του Έρμείου υπόμνημα είς rò περί ερμηνείας 'Αριστοτέλους. Μαγεντηνοΰ μητροπολίτου 
Μπυλήνης έξήγησις είς το αυτό, éd. Aide Manuce, Venise 1503 [l'œuvre de Psellos, éditée après celle de 

Magentinos, n'est pas mentionnée dans le titre); — George Scholarios, Commentaire du livre sur 

l'interprétation, in Petit-Sidéridès-Jugie, t. VII, p. 238-348; - Anonymous Commentary on Aristotle's De 

Interpretatione (Codex Parisinus Graecus 2064), éd. L. Taràn [Beiträge zur klassischen Philologie 95], 

Meisenheim am Gian 1978. Il faut ajouter à cette liste les pp. 226-234 de Michaelis Pselli Philosophica 

Minora, éd. J. M. Duffy et D. J. O'Meara, vol. I, Opuscula logica, physica, allegorica, alia, éd. J. M. Duffy 

[Bibliotheca Teubneriana], Stuttgart et Leipzig 1992, que l'éditeur attribue à Psellos: bien que cette 

attribution soit probablement fautive, ces pages comprennent en fait une paraphrase du De 

l'interprétation. Dans l'œuvre de Jean Italos (1023-ca 1085) on trouve plusieurs références à cette œuvre 
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étendue dans laquelle on reprend les lemmes aristotéliciens pour les interpréter. Le 

style de la paraphrase, simple et clair, rappelle, une fois de plus, celui de la 

metaphrase anonyme aux Seconds Analytiques, livre II, rédigée par Jean 

Chortasménos. Il n'est pas improbable que Scholarios ait copié dans les années 1410 

une paraphrase du De l'interprétation que son maître, Chortasménos, aurait 

composée. 

Comme il a été signalé plus haut, dans les années 1405-1410 Chortasménos 

devient katholikos didaskalos au Patriarcat et à ce titre il assure, entre autres, un 

enseignement de la logique. Son commentaire aux Seconds Analytiques, livre II, était 

probablement un manuel scolaire, qu'il aurait composé en se fondant sur les 

commentaires existants et qui servait à comprendre ce livre d'Aristote. Pourquoi 

n'en aurait-il pas fait autant avec le De l'interprétation? En plus, cette façon de 

procéder était courante dans le milieu de Chortasménos et les copies conservées 

aujourd'hui pour la metaphrase sont toutes des copies d'élèves83. La seule objection 

à l'attribution de cette paraphrase à Chortasménos, c'est que, dans l'état actuel de 

nos connaissances et contrairement à ce qui se passe avec la paraphrase aux 

Analytiques, il n'existe pas d'autre manuscrit. Nous espérons toutefois que l'étude 

que nous avons entreprise de ce texte, en vue de l'édition, nous permettra de 

localiser d'autres témoins. 

Conclusion 

On touche, dans le Paris, gr. 1932, à deux périodes différentes de la vie 
intellectuelle constantinopolitaine. Toutes les deux se caractérisent par la présence de 
Scholarios, qui est le copiste de la majeure partie du Parisinus. 

La première période, qui correspond aux années 1405-1410, est celle qui est 
marquée par l'activité de Jean Chortasménos, autour duquel se réunissent des gens 
comme Marc Eugénikos, Scholarios et Bessarion. Chortasménos, en tant que 
katholikos didaskalos à l'école patriarcale, enseigne (aussi) la logique, dont l'étude 
constitue une de ses préoccupations majeures. En témoignent, entre autres, ses 
annotations sur les originaux du Corpus de logique organisé par Néophytos 
Prodromènos vers 1350-1360 ou même la somme de logique qu'il a établie au début 
du XVe siècle. 

d'Aristote. Il faut ajouter à ces commentaires l'exposé par Néophytos Prodromènos, qui faisait partie de 

son corpus de logique (nous l'avons intégré dans l'édition de ses autres opuscules de logique). 

83. Voir notre description des manuscrits-copies dans «Un commentaire byzantin (inédit) au 

deuxième livre des Seconds Analytiques», pp. 157-165, les conclusions sur les particularités de la 

metaphrase dans ces témoins, pp. 165-168, et sur la création de la metaphrase dans le cercle de 

Chortasménos et par lui-même, pp. 168-174. 
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Le Paris, gr. 1932 porte, lui aussi, les traces de l'enseignement de la logique par 

Chortasménos. La preuve en est fournie par les f. 1-16 du Parisinus, qui compren

nent le début du commentaire de Prodrome et du pseudo-Magentinos aux Seconds 

Analytiques, livre II; en fait, ces feuillets ont été copiés sur la somme logique de 

Chortasménos. On trouve, dans le Paris, gr. 1932, deux autres textes de contenu 

logique qui datent de la même période: le commentaire anonyme au De l'interpré

tation, probablement rédigé par Chortasménos lui-même, et la copie mutilée du 

commentaire de Philopon aux Premiers Analytiques, livre I. Écrits par Scholarios (le 

commentaire au De l'interprétation) et un autre scribe (le commentaire de Philopon), 

ces textes constituent très probablement des copies que les élèves de Chortasménos 

ont prises, en se fondant sur les compilations que Chortasménos avait copiées ou 

organisées lui-même et, aussi, sur les manuels qu'il avait composés. 

La deuxième période du Paris, gr. 1932 se situe une trentaine environ d'années 

plus tard, vers 1435. Elle est marquée par Scholarios, qui occupe alors, dans la vie 

intellectuelle de la capitale, une place de premier plan. L'aristotélisme de Scholarios 

se trouve alors enrichi d'un thomisme prononcé: en fait, l'étude des commentateurs 

grecs d'Aristote par Scholarios a donné place à celle des commentateurs latins, puis, 

de façon générale, à celle des auteurs latins. Scholarios n'a pas tardé de découvrir 

l'œuvre de Thomas d'Aquin, qui a servi la philosophie aussi bien que la théologie. 

Pour pouvoir disposer des textes de Thomas d'Aquin, Scholarios a 

fréquemment recours aux services de Grègorios, copiste professionnel. Il lui 

demande soit d'établir copie de la traduction en grec (probablement par Dèmètrios 

Cydônès) de la Somme théologique, Prima pars de Thomas d'Aquin (elle constitue 

l'actuel Vatopedinus 255), soit de copier des résumés provenant de cette oeuvre de 

Thomas d'Aquin (il n'en reste, dans le Paris, gr. 1932, que le résumé de quelques 

Articuli de la Prima Secundae). 

Les services de Grègorios vont au delà de la copie des œuvres ou des 

summaria de Thomas d'Aquin. Car Scholarios lui demande de réécrire certaines de 

ses propres lettres (conservées dans le même témoin). De même, il complète lui-

même mais fait aussi compléter par Grègorios les notes lacunaires de logique qu'il 

tenait de son maître —peut-être parce qu'il en avait besoin pour son enseignement, 

notamment le commentaire de Prodrome / pseudo-Magentinos. 

Scholarios se soucie également de faire copier par Grègorios des commentaires 

aux autres traités dont se compose l'Organon, en ayant recours au Corpus de 

logique qu'avait organisé Néophytos Prodromènos, et que son maître Chortasménos 

avait annoté sur l'original même de Prodromènos vers 1410, lorsque Scholarios était 

encore sous la tutelle de Chortasménos (voir supra). Ce corpus porte quelques notes 

de Scholarios aussi. Elles datent de la période où il était élève de Chortasménos, ou, 
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plus probablement, des années 1435, lorsqu'il remploie le Corpus de Prodromènos 

pour demander à Grègorios d'en établir copie. 

1405-1410... 1435... des époques différentes pour Byzance, qui suit, de façon 

inéluctable, le chemin vers l'issue finale; des modes de vie différents pour les 

intellectuels byzantins formés dans Γ aristotélisme et tentés par le thomisme; des 

orientations différentes pour Scholarios, qui d'élève devient maître et pour lequel 

approche le jour où il deviendra le premier patriarche après la prise de Constanti

nople par les Turcs. 
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Annexe I 

Composition des extraits géométriques du Paris, gr. 1932 

Les f. 44r, 1. 7 - f. 45r, 1. 27, fin, se rapportent au Ve Élément d'Euclide et 

comprennent les éléments suivants. 

A. (f. 44r, 1. 7-35, fin), introduction au Cinquième Élément d'Euclide, introduite 

par le titre: προθεωρία εις το πέμπτον των εύίκλείδου της γεωμετρίας στοιχείων. 
Euclides, Elementa, t. V, 1 (Elementa XIV, XV, Scholia in libros I-V), post 
I. L. Heiberg ed. E. S. Stamatis, [Bibl. Teubneriana], Leipzig 1977, Scholia in Librum 
V, pp. 2101-21112 = éd. I. L. Heiberg, coll. [Bibl. Teubneriana], t. V, Leipzig 1888, 

pp. 28ÎV28120. 

B. (f. 44v, 1. 1 - f. 45r, 1. 8) Définitions relatives à cet Élément, introduites par 

le titre ajouté par le copiste avant le texte: οροί τοϋ παρόντος ε' στοιχείου: éd. I. L. 

Heiberg, t. II, Leipzig 1884, pp. 2-6. 

Paradoxalement, dans ces Définitions s'intercalent quelques brèves scholies qui 

ne figurent pas dans l'édition de Heiberg ou de Heiberg-Stamatis. Nous avons cru 

bon de les éditer dans la suite. 

Édition des scholies 

- Scholie à la Définition 1 (f. 44v, 1. 2-3) 

ήγουν όταν άπαρτιζόντως μετρή, ως ό η ' τον κδ', μη μετρείν δε, όταν μη άπαρ-
τιζόντως, ως ό β' τον ε' h ως y' τον ε', cf. Stamatis sch. no 6 et 7 (pp. 2132o-21417) 

- Scholie à la Définition 2 (f. 44v, 1. 5-6) 

ήγουν όταν απαρτίζεται υπό του ελάσσονος, ώς ό γ' τον θ'. 
- Scholie à la Définition 3 (f. 44v, 1. 7) 

αναλογία δε ή των λόγων ποσότης. Cf. apparat critique de Heiberg, t. II, p. 2: 
αναλογία δε ή των λόγων ταύτότης. 

- Scholie à la Définition 8 (f. 44v, 1. 19-21) 

την συνεχή φησιν όταν δις το αυτό λαμβάνη, ως ό δ' προς τον η', ούτως ό η' 
προς τα δύο- ή γαρ συνεχής ή ελαχίστη εν τοίς τέτρασιν. 

- Scholie à la Définition 11 (f. 44v, 1. 26) 

ως ό η' προς τον ς'. 
C. (f. 45r, 1. 9 - f. 45v, 1. 27) des scholies sur ces Définitions: σχόλια των ορών. 

Elles sont agencées comme suit: f. 45r, 1. 9-14 = Stamatis, sch. 6 (in Def. 1), pp. 

21320-2142; f. 45r, 1. 15-19 = sch. 11 (in Def. 2), p. 21426_3o; f. 45r, 1. 20-34 = sch. 14 

(in Def. III), pp. 21518-2169; f. 45r, 1. 34 - f. 45v, 1. 8 = sch. 16 (in Def. III), p. 21618_ 

19 collée à la sch. 13 (in Def. III), p. 2159.17; f. 45v, 1. 9-17 = sch. 31 (in Def. VIII), 

p. 22120_28; f- 45v, 1. 18-27 = sch. 33 (in Def. VIII), p. 222^^ 13_14. 
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Annexe II 

La vision de Saint Benoît décrite par Grégoire le Grand: 

traduction de 

Thomas d'Aquin, Quolib. I, Quaestio I 

Nous reproduisons dans la suite le texte de la Vision de saint Benoît d'après le 

Vatop. 255, f. lv (voir planche 3), reproduisant le Coislin. 279, f. lv). 

Le texte. Il s'avère à l'examen que ce texte est une traduction littérale, inconnue 

jusqu'à présent, de la Quaestio I du Quolibet I. 

Comparaison effectuée avec Sancii Thomae de Aquino Opera omnia, iussu 

Leonis XIII P. M. edita, t. XXV: Quaestiones De quolibet, vol. 2, Quolibet I, II, 111, 

VI, IV, V, XII, Indices), [Commissio Leonina - Les Éditions du Cerf], Rome-Paris 

1996, pp. 177-178. Ce fait n'est pas signalé dans R. Devreesse, Le fonds Coislin, 

Paris 1945, p. 259 (la référence qu'on y trouve doit être modifiée). 

Cette explication de Saint Thomas devra être rapprochée de celle qu'il a faite 

pour la vision de Saint Benoît dans Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici 

Opera omnia, iussu impensaque Leonis XIII P.M., t. 10: Secunda Secundae Summae 

theologiae, a quaestione CXXIII ad qu. CLXXXIX cum comm. de Vio Caietani, Rome 

1899, Qu. 180, art. 5, pp. 428-429. 

Le contenu. Dans ce texte, Thomas d'Aquin traite de la vision que Saint Benoît 

a eue de Dieu et qui a été rapportée par Grégoire le Grand (Grégoire le Grand, 

Dialogues, 1. II, chap. XXXV, texte latin; version grecque faite par le pape S. Zacharie 

(741-752), éditée par J. Cozza-Luzi, Historia S.P.N. Benedict! a SS. Pontificibus 

Romanis Gregorio I descripta et Zacharia graece reddita..., Grottaferrata 1880: cette 

version «comporte souvent des explications», suivant E. Lanne, L'interprétation 

palamite de la vision de Saint Benoît, Le millénaire du Mont Athos (963-1963). 

Études et Mélanges. Actes du «Convegno internazionale di Studio» à la «Fondazione 

Giorgio Gini» (3-6 septembre 1963) à Venise, Venise 1964, vol. II, pp. 21-47, qui 

compend la bibliographie de la question (pp. 22-23 pour la citation supra); dernière 

bibliographie de Grégoire le Grand par R. Godding, Bibliografia di Gregorio Magno 

(1890-1989) [Opere di Gregorio Magno. Complementi 1], Rome 1990 [Je remercie 

beaucoup M. G. Conticello pour m'avoir signalé l'article de Lanne et l'ouvrage de 

Godding]. 

L'origine. La vision de Dieu par saint Benoît est déjà utilisée par Grégoire 

Palamas (Grégoire Palamas, Défense des saints hésychastes, Introduction, texte 

critique, traduction et notes par J. Meyendorf [Spicilegium sacrum lovaniense. 

Études et documents vol. I, 30], Louvain 1959, vol. I, pp. 156-161 = Grégoire 



GEORGES SCHOLARIOS ET LE PARIS. GR. 1932 435 

Palamas, Συγγράμματα, éd. P. K. Chrèstou, vol. I, Thessalonique 1962, pp. 432-434; 

voir Lanne, «L'interprétation palamite», pp. 21-22; et la traduction du Quolibet 1 

(ou, en tout cas, le fait qu'on a isolé cette traduction) date probablement du débat 

hésychaste sur la possibilité pour l'homme de voir Dieu. Je considère donc que la 

traduction est antérieure à Scholarios, et que, probablement lors du débat 

hésychaste, on a traduit ce passage pour le mettre en tête de la traduction de la 

Somme théologique (si tel est le cas, ce texte doit se trouver dans toute une partie 

de la tradition de la Somme et non pas seulement dans les Vatoped 255 et le 

Coislin. 279/280). Autre possibilité: la traduction des Quaestiones De quolibet serait 

antérieure au débat hésychaste, mais, pendant celui-ci, on a employé ce passage, 

sous forme d'extrait, pour s'en servir dans le débat. Malheureusement, aucune 

traduction des Quaestiones De quolibet n'est mentionnée dans S. G. Papadopoulos, 

Ελληνικοί μεταφράσεις θωμιστικών έργων. Φιλοθωμισταί και άνπθωμισταί εν 
Βυζαντίω [mentionné à la note 45]. 

Scholarios a omis le nom d'Augustin mentionné par Thomas d'Aquin, dans 

Quaestio I du Quolibet I, p. 17731 (la citation qui suit la mention du nom d'Augustin 

n'est pas à lui mais à Grégoire, voir apparat de l'édition pour les lignes 32-34). 

L'établissement du texte. Pour l'orthographe, nous avons suivi les règles en 

cours dans l'ecdotique actuelle (iòta souscrits, majuscules pour les noms propres, 

etc.). Les passages scripturaires et, en général, les citations ont été mis en italiques. 

Pour les références aussi bien que pour la division du texte en paragraphes, nous 

avons fidèlement suivi l'édition des Quolibet mentionnée supra (l'apparat des sources 

de cette édition est établi de façon exemplaire). 
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TEXTE 

Ζητείται ε'ι ό μακάριος Βενέδικτος έν τη θεωρία εν η τον κόσμον όλον έώρα-
κεν την θείαν ούσίαν είδεν. Καί δοκεϊ ταύτην Ίδεϊν. 

<1> Φησί γαρ ό Γρηγόριος περί τούτου διαλεγόμενος- τη τον Θεον όρώση 
ψυχή στενή γίνεται πάσα κτίσις1' [[οτι]] το τον θεον όραν την θείαν ούσίαν εστίν 
όραν, καί ή πρότασις άρα. 

<2> Έτι αυτόθι φησίν ό Γρηγόριος οτι τον κόσμον όλον έώρακεν έν τω θείω 
φωτί, δ θείον δε φως ή δόξα2 Θεού ούκ άλλο τι εστί παρ" αυτόν τον Θεόν, ως αυτόθι 
φησίν ό Γρηγόριος, καί τό πρότερον αρα. 

Άλλα τουναντίον λέγεται έν τω κατά 'Ιωάννην Θεον ουδείς έώρακε πώποτε3, 
έφ'ω φησίν ή έξήγησις οτι μηδείς έν τη ανθρωπινή ζών σαρκί δύναται τήν του Θεού 
ούσίαν ίδεϊν*. 

Άπολογουμένοις ρητέον αν εϊη οτι τό φθαρτόν τούτο σώμα τήν ψυχήν καθέλ-
κει5, ώσπερ έν τω της Σοφίας λέγεται, τό δε άκρως τήν άνθρωπίνην διάνοιαν μετε-
ωρισθήναί έστι τό έφικέσθαι προς τό τήν τού Θεού ούσίαν όραν. Όθεν αδύνατον 
τήν άνθρωπίνην διάνοιαν τήν τού Θεού ούσίαν Ίδεϊν μή ή παντελώς αποθανόντα, η 
ούτω τάς αισθήσεις αλλοιωθέντα ώστ" αγνοείν πότερον εκτός τοϋ σώματος εστίν ή 
εν τω σώματα, ώσπερ περί τού Παύλου άνέγνωμεν7. Ό δε μακάριος Βενέδικτος 
έκείνην τήν θεωρίαν όρων, ούτε κατά τήν ζωήν ταύτην παντάπασιν έτεθνήκει, ούτε 
ràç αισθήσεις ήλλοίωτο, ο δήλον. Έτι γε τη τοιαύτη επιμένων θεωρία, ετερόν τίνα 
προς τό καί αυτόν Ίδεϊν τήν τοιαύτην θεωρίαν έκάλει, ώς ό Γρηγόριος διηγείται. 
Όθεν δήλον ώς ου τήν τού Θεού ούσίαν έώρα. 

Προς τό πρώτον τοίνυν λεκτέον οτι ό Γρηγόριος εκ τίνος αναλογίας βούλεται 
έπιχειρεϊν έν τοις λόγοις έκείνοις· ε'ι γαρ οι τήν τού Θεού ούσίαν όρώντες, τη προς 
έκείνην παραθέσει δλην τήν κτίσιν μικρόν τι λογίζονται, [espace laissé blanc] καί ού 
θαύμα εϊ ό μακάριος Βενέδικτος τφ θείω φωτί τής κοινής όψεως τών ανθρώπων 
πλέον τι ίδεϊν ήδυνήθη. 

Προς τό δεύτερον. Τό φώς τού Θεού ποτέ μεν αυτός λέγεται ό Θεός, ποτέ δε 
άλλο τί φώς έκεϊθεν χεόμενον, κατ' έκεϊνο τών Ψαλμών έν τω φωτί σου οψόμε
θα φώς8, ενταύθα δε επί τού θέοθεν χεσμένου λαμβάνεται φωτός. 

1 Ps. Gregorius Dialogi II, XXXV 6, [Sources Chrétiennes 260], p. 240: animae videnti creatorem 

angusta est omnis creatura // 2 Ps. Gregorius ibidem : haec procul dubio cernere nonnisi in Dei lumine 

poterat // 3 Joh. I 18 // 4 glosa Vatic. Chigi A VIII 248: nullus purus homo vivens in hoc corpore vidit 

Deum ut est // 5 Sap. IX 15 // 6 Gregorius Moralia XVIII li. 89 [Corpus Christ. Series Latina 143 A], p. 

952g4_55: quisquis sapientiam, quam Deus est, videt, huic vitae funditus moritur, ne iam iesu amore 

teneatur // 7 Paul. II Ad Cor. XII, 3 // 8 Ps. 35, 10 // 
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GEORGE GALAVARIS 

THE ORNAMENTATION OF 15th/16th CENTURY «SINAITIC» MANUSCRIPTS 

Since its foundation the Monastery of St Catherine at Sinai has been a 
depository of religious treasures, gifts of pious pilgrims and also a place of 
production of religious works, mostly manuscripts and icons for the needs of the 
monks. And although at times the monastic community included Syrian, Georgian 
and Armenian monks, it was the Greek language that had prevailed, the language of 
all important cities in the Near East. Therefore, most of the manuscripts in the library 
of the Monastery were written in Greek and several of them, according to 
colophons, were copied and illustrated in Sinai at a given date. This paper deals with 
15th/16th century manuscripts only. The exact place of production of these 
«Sinaitic» manuscripts may be the Monastery of St Catherine at Sinai or its metochia 
in Crete and Cairo. Possible attributions that can be made on the basis of these dated 
manuscripts will not be discussed. Even if I were to touch upon this problem, the 
image presented here would not be any different. Furthermore, the term 
«ornamentation» is suggested because the manuscripts dealt with here are exclusively 
aniconic; their decoration is confined to simple, ordinary ornament. 

I 
In the course of time the activities of the Sinaitic monks in producing 

illuminated manuscripts form an uneven image. At times the production is strong as 
in the early phase of the history of the Monastery1. It is well known that this 
fluctuation is not a unique phaenomenon with Byzantine scriptoria. It has often to 
do with a great personality who sets in motion bibliographical activities, or with the 
attraction of talented illuminators to a particular place. Historical events may also 

I am grateful to His Eminence Archbishop Damianos of Sinai, Pharan and Raithu for taking the 
photos for this study. He and the Holy Synaxis of the Monastery of St Catherine have kindly permitted 
their publication here. 

1. G. Galavaris, «Sinaitic manuscripts in the time of the Arabs», Δελιίον Χριστιανικής 
'Αρχαιολογικής Εταιρείας 12, 4 (1986), pp. 117-144 (herein cited as «Sinaitic Mss»); K. Weitzmann, G. 
Galavaris, The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai, The Illuminated Greek Manuscripts, I: From 
the Ninth to the Twelfth Century, Princeton, N.J. 1990. 
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account for an irregularity in production. In late Byzantine times at Sinai a docu
mented personality was the bishop Arsenios whose activities have been recorded 
recently2. There are also other Sinaitic Fathers who have undertaken similar activities 
and deserve to be studied. However, I have not been able to detect such a 
personality during the two centuries that concern us here. 

The 15th and 16th centuries are poor in ornamented manuscripts. Those with 
some kind of ornamentation are few and aesthetically poor. Nevertheless, they 
deserve to be discussed because their artistic poverty indicates an artistic lacuna at 
Sinai which may be of an historical interest. All codices presented here are made of 
paper and have an average size of 200-300 folios, 28 cm χ 20 cm. 

On March 27, 1465 a scribe by the name Nikolaos Skouras to whom the 
Cretans gave the surname «vine-branch» (...τοϋ μετώνομασθέντος παρά των κρη
τικών άμπελοκλάδ[ου]), so he states on fol. 240r, completed a Menaion of 
November, commissioned by the monk Athanasios who was oikonomos of the 
Monastery of St Catherine at Sinai. This Menaion, cod. 574, has text written in two 
columns and script characterized by minute, clear, somewhat stylized letters3. The 
codex is ornamented by a single, rectangle headpiece, fol. 2r, with palmettes on 
tendrils forming S-shaped motifs in a style known as carminé usually red and 
colourless (fig. 1). Both the ornamental motif and the carminé style are traditional 
and common in the repertory of Byzantine illuminated manuscripts. They continue 
to be so in the 15th and later centuries4. However, the feature that adds a note of 
elegance and sets the Sinai headpiece apart from the ordinary, is the diagonal, 
unfolded scroll with the title of the book and the name of the owner of the 
manuscript, i.e. the Monastery of St Catherine: Νοέμβριος μην Σινά θείου ορούς. 
The initials are also noteworthy for a graceful ivy leaf attached on them. 

One year earlier, on November 3, 1464, the priest Georgios Tzangaropoulos 
who states that he is Cretan and at the service of the glorious, great Martyr Catherine 
(οικέτου της αγίας ένδό(ξ)ου μεγαλομάρτυρ(ος) και πανσόφου αίκατερίνης), wrote a 

2. G. Galavaris, «Βιβλιογραφικές ενασχολήσεις τοϋ επισκόπου τοϋ Σινά 'Αρσενίου του 13ου 
αΐώνα», Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνού, Σύμμεικτα 9, Α (1994), pp. 133-139. 

3. 240 folios, 27.5 cm χ 19.6 cm. V. Gardthausen, Catalogue codicum graecorum sinaiticorum, 
Oxford 1886, σελ. 137 (herein cited as Gardthausen); M. Vogel, V. Gardthausen, Die griechische Schreiber 
des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig 1909 (repr. Hildesheim 1966), p. 356 (herein cited as 
Schreiber). 

4. For an example in a 15th century manuscript by Arsenios Apostolis, Metropolitan of 
Monembasia, see Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, Λουκία Δρούλια, Ε. Layton, Tò 'Ελληνικό βιβλίο 1476-1830, 
'Αθήνα 1986, ρ. 25. 
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Typikon in Crete, cod. 1109, fol. 259r5. The Typikon was ordered by the hieromonk 

Athanasios Sinaitis, oikonomos of the Monastery of St. Catherine. Most likely he is 

the same Athanasios who commissioned the Menaion, cod. 574, presented above. 

The scribe, the priest Georgios Tzangaropoulos, is known. He was very active 

between 1457 and 1472 and produced several manuscripts, some of them housed in 

European libraries6. For Sinai he copied two more Menaia, one of July and one of 

January in 1457 and 1465, codd. 628 and 5997. Among other patrons he worked 

for cardinal Bessarion who, ironically, although did not think much of the Sinaites in 

Crete, -once in 1462 he called them stupid and illiterate— employed one of them 

for his own bibliographical activities8. 

The text of the Typikon is written in one column in minute, dense but clear 

script, different in style from those discussed, especially with regards to spacing 

between words. The small initials are adorned with floral motifs, more sophisticated 

from the small solid initials of the previous codex. There is one sole headpiece of 

palmettes in heart-shaped forms, fol. 6r, in an arabesque design in the usual carminé 

style (fig. 2). The motif is common, conservative and aesthetically speaking of no 

special interest. However, it must be pointed out that ornamentation of a 

conservative and aniconic character is typical of Sinaitic manuscripts of the 13th and 

14th centuries, although the motifs in these earlier manuscripts are more artistic as 

shown by a number of liturgical manuscripts produced at Sinai at the time as, for 

example, codd. 351 {Lectionary), and 1224 (Sticherarion)9. 

Notwithstanding the stated limitations of this paper, in order to show that 

artistic poverty is not a feature of Sinaitic products exclusively, I introduce here 

another dated manuscript, cod. 1194, produced in Crete, probably in Candia, 

containing the Argonautica by Apollonios Rhodios10. Its headpiece, fol. Ir, is in an 

5. 259 folios, 21.8 cm. χ 16.6 cm. Gardthausen, pp. 225, 226; Schreiber, pp. 84, 85, V. N. 
Benesevic, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae 
asservantur, I—III, St. Petersbourg 1911, 1914 (repr. Hildesheim 1965), I, pp. 174-176. H. Husmann, «Die 
datierten griechischen Sinai Handschriften des 9. bis 16. Jahrhunderts. Herkunft und Schreiber», 
Ostkirchliche Studien 27 (1978), pp. 143-168, esp. 158 (herein cited as Husmann). 

6. E. Gamillscheg, D. Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 [Österreichische 

Akademie der Wissenschaften, Kommission für Byzantinistik, III (1, 2)], Vienna 1981, 1989, ΙΑ, p. 72, 
2A, p. 93 (herein cited as Repertorium). 

7. Schreiber, p. 85; Husmann, p. 157. 
8. See Z. Tsirpanlis, Το κληροδότημα του Καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους φιλενωτικούς της 

Βενετοκρατούμενης Κρήτης, Thessaloniki 1967, ρ. 82; also Aik. G. Fragouli, Ή Σιναία Σχολή της Αγίας 
Αικατερίνης στο Χάνδακα, 'Αθήνα 1981, ρ. 45. 

9. Galavaris, «Sinaitic Mss», p. 136, figs. 23, 24. 
10. 177 folios, 30.6 cm. χ 20.2 cm, Gardthausen, pp. 243, 244; Schreiber, pp. 42-44; Benesevic, I, 

519; Husmann, p. 159. 
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ordinary carminé style (fig. 3). The very large initial A is also rendered in the same 

style. The script continues to be minute but less careful and with less spacing in 

relation to the manuscripts already seen. According to its colophon the codex was 

written by the hierodeacon Aristoboulos Apostolis in Crete on December 4, 1491. 

The scribe laments that he produced this codex not without pay, «like my father I, 

too, am beaten by terrible poverty» ( υπό γαρ τοϋ έξολεστάτου/θηρος της πενίας καί 
αυτός ώσπερ ό π(ατ)ήρ μου στραγγεύομαι). Aristoboulos, well known, active 
between 1468-1535, was the son of Michael Apostolis who was the first teacher in 
a school founded in Candia by Bessarion and which was under the control of the 
unionists. At the same time Michael was in charge of a large atelier. His son 
Aristoboulos Apostolis was very productive as a copyist. He travelled often to 
Venice, Florence and Rome and died in Venice. He worked mainly for foreign 
patrons. Earlier, in 1489, he had copied another Apollonios in Crete now in 
Brussels11. After all these activities one wonders whether his complaint about the 
curse of poverty was justified. It is important to note the types of texts he copied. 
They were mostly texts by Proklos, Aristotle, Sophocles, a variety of scholia on 
Greek authors, commentaries by John Chrysostom, letters, texts by Philon etc. All 
this information is known but it is repeated here because it has a bearing on what 
follows. 

The 16th century is still poorer in Sinaitic manuscripts with some kind of 
ornamentation. On March 25, 1520, a manuscript containing various Akolouthiae, 
cod. 663, was written in Sinai, commissioned by the hieromonk Nikodemos. The 
name of the scribe in not given12. The style of the script recalls other manuscripts 
copied in Sinai about this time which, however, are not dated. The small solid initials 
are decorated with floral motifs and the sole headpiece, fol. 8r, follows in motifs and 
style the examples presented thus far (fig. 4). Ornamentation and script are 
conservative as shown by comparisons with cod. 574, fol. 2r (fig. 1). Of course there 
exist dated, 16th century manuscripts at Sinai, some of them naming scribes, among 
them that of an unmarried woman, Maria Krisaropoula (she copied an Horologion 
in 1531, September 20, cod. 940)13, but give no indication of any connection with 
Sinai to be included here. Besides, their ornamentation is equally poor. 

Admitedly we are dealing with a period of obvious aesthetic poverty which 
becomes very sharp, if we were to consider manuscripts produced in other centers 
and which came to Sinai later. For example, Sinai has a Sticherarion, cod. 1234, 
completed in Venice in 1469 by the priest loannis Plousiadenos who at that time had 

11. Gamillscheg, Harlfinger, Repertorium, 1A, p. 27, 2A. p. 38. 
12. 321 folios, 21 cm χ 14 cm., Gardthausen, p. 152; Schreiber p. 344; Husmann, p. 162. 
13. Gardthausen, p. 200, Schreiber, p. 288; Benesevic, I, pp. 247, 248; Husmann, p. 162. 
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the title of protopapas, i.e. he was a civil servant and άρχων των εκκλησιών14. He 
travelled and worked in Venice, which at the time had a prosperous Greek colony, 
established around the church of S. Giorgio dei Greci, Siena and Rome. The texts 
he copied included Aristotle, Bessarion, Augustin, Plethon, letters, grammars, etc. 
The Sticherarion contains 24 illustrations with portraits of saints, scenes and 
ornamental headpieces. In most cases the illuminations are based on Cretan icons, 
both in iconography and style, and on the whole they are of high quality (fig. 5)15. 
It should be stressed that this is not a Sinai product but I introduce it here to contrast 
it to Sinai works. Although the type of headpiece found in Sinaitic manuscripts with 
the usual motifs is not missing from the Sticherarion either, fol. 73v, it is rendered 
with greater refinement (fig. 6). The solid initials are larger and more florid than those 
in the Sinaitic manuscripts pointing to 16th century initials. The script is once more 
minute, dense but clear. However, in the same manuscript, the sophisticated 
«tendrils» and the acanthus leaf, fol. Ir, introduce a modern note (fig. 7). This type 
of a title-piece is common in 15th century manuscripts and its origin must be sought 
in the West. 

The ornamental poverty of Sinaitic manuscripts ends at the beginning of the 
17th century, when illustrated manuscripts appear once again. For example, the 
hieromonk Ieremias Sinaitis, otherwise known as Ieremias Magafouris, completed a 
psalter in Crete in 1619/1620, cod. 74. His name and few manuscripts by him have 
been recorded by the late Linos Politis and Maria Politi16. Sinai has three more 
codices copied by him, two Psalters, codd. 72 and 78 —the latter of the year 1634— 
and a Climacus cod. 1618 without any ornamentation. In the initial Μ(ακάριος) of 
cod. 7417 one sees two small figures, David as king and David as youth, and a very 

14. 450 folios, 23.6 cm χ 16.3 cm. Benesevic, III, 1, p. 3. For manuscripts by Plousiadenos see 
Schreiber, p. 185 (the Sinai Sticherarion is not listed); Gamillscheg, Harlfinger, Repertorium 1A., p. 176, 
2A p. 234 with earlier bibliography. For the function of protopapas in Crete during the Venetian 
occupation see Angeliki Panopoulou, «Oi Βενετοί καί ή ελληνική πραγματικότητα» ( "Οψεις της Ιστορίας 
του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού), Venetiae quasi alterum Byzantium, ed. Chryssa Maltezou, "Ιδρυμα 
Ελληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1993, pp. 289, 290. 

15. Κ. Weitzmann, Illustrated manuscripts at St. Catherine's Monastery, Collegeville, Minnesota 
1973, pp. 30, 31, fig. 44; G. Galavaris, «Illuminated manuscripts», in the coll. volume Sinai, Treasures of 
the Monastery (ed. Κ. Manafis), Athens 1990, p. 325, fig. 35. The codex will be fully published in (Sinai) 
77je Illuminated Creek Manuscripts, vol. II, in preparation. 

16. 247 folios, 24 cm. χ 17 cm. Gardthausen, p. 17; L. Politis, Maria Politi, «Βιβλιογράφοι 17ου-
18ου αιώνος: Συνοπτική Καταγραφή», Δελτίο τού Ιστορικού καί Παλαιογραφικού 'Αρχείου 6 (1988-
1992), pp. 313-645, esp. 460. 

17. For a reproduction of the page see P. Nikolopoulos, «The Library and the Archive», Sinai, 
Treasures (as in n. 15), p. 366, fig. 2. 
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florid title piece with calyxes and blossoms all in red in a drawing technique (fig. 8). 

The motifs as such reflect late Gothic and Renaissance manuscripts but in forms 

found in the last years of the 16th and early 17th century in the Christian East18, 

whereas the monochrome drawing recalls earlier phases in the history of book 

illumination. Around this codex one would group a series of psalters illustrated in a 

similar style. But this is not within the scope of this paper. 

After the mid-17th century there is a number of dated Sinaitic manuscripts, 

liturgies and other liturgical books, richly illustrated and which have a common 

feature. Their illustrations, limited mostly on the initials of the margins, emphasize 

genre scenes «all'antica» and «grottesche» and not religious themes. In repertory and 

style they relate directly to 16th century Venetian mannerism, as it is shown by at 

least one example, cod. 1047, Liturgies, written by the monk Maximos Sinaitis in 

Egypt in 1685 (Figs. 9-11)19. 

II 

It is time to draw some possible conclusions. The dated manuscripts copied at 
Sinai and its metochion in Candia for two centuries presented a poor image as far 
as their ornamentation is concerned. Admittedly this is not a unique phaenomenon. 
Poor manuscripts exist everywhere. The peculiarity here is that the production 
diminishes or even stops. This apparent aesthetic poverty ceases in the 17th century. 
Historical events, I believe, can explain this image. 

As far as we know, bibliographical activities at Sinai are relating to the 
fluctuating history of the Monastery and to certain personalities, as I have already 
indicated, a fact not confined to Sinai alone20. It seems the fall of Constantinople and 
the ensuing upheaval cut Sinai off the main source of cultural events. Now Sinai's 
isolation is even more complete. The scribes-illuminators have to depend on the 
reserves of the Monastery without any impulse or motivation coming from outside. 
The overall impression is that Sinai manuscripts are copied, because they are needed 
by the monks often to replace old, torn out books; there is no concern for the 
production of a beautiful manuscript. The scribes, however, seem to be good 
copyists and try out their calligraphy. Perhaps they learnt their art elsewhere. 

18. Cf. Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaios von Myra (1596-

1624), Athens 1982, figs. 53, 181. 

19. Gardthausen, p. 221. A publication of this codex and its relatives is in preparation. 

20. A similar case, for example, is that of the library of the Monastery of Iviron. cf. K. 

Chrysochoïdes, «To βιβλιογραφικό εργαστήριο της μονής Ιβήρων στίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 16ου αιώνα», 
in the present volume, and Γ. Γαλάβαρης, Εικονογραφημένα χειρόγραφα 7. Μονής Ιβήρων, in press. 
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Fig. 5. Cod. 1234, fols 300v, 301, r 

Fig. 6. Cod. 1234, fol. 73v 
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Fig. 10. Cod. 1047, fol. 69v 
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Crete cannot supply Sinai with richly illuminated manuscripts. There, too, this 
type of illuminated book is a rare item. This is not the place to discuss the complex 
problem of book illumination in Crete or elsewhere by Cretan scribes-artists during 
the Venetian occupation. I can only touch upon few points within the limits of this 
study. We know of intense bibliographical activities in Crete and elsewhere in the 
15th and 16th centuries21. Ornamentation of manuscripts produced by them in Crete 
is limited to simple, ornamental headpieces and initials. Some of these copyists 
produced liturgical manuscripts for Sinai, as did, for example, Bartholomaios Rossos 
who copied cod. Sinai 968, Euchologion, in 1426. He writes in the Hodegon style 
as did Ioannis Rossos, Plousiadenos, Georgios Tzangaropoulos, Manouel and 
Georgios Gregoropoulos and others22. Those of them who worked for Sinai, if they 
applied any ornament at all to their manuscripts, they repeated the simple, ordinary 
ornamentation to which they were accustomed. Among the codices of Ioannis 
Rossos at Sinai —he produced the headpieces of his own manuscripts— there is a 
Gospels, cod. 165, without date or indication of its place of production, although it 
may be assumed that it was Crete23. This gospels forms an exception in that it 
contains portraits of evangelists. 

The illustrated Cosmogenesis of Choumnos, produced at the end of the 15th 
century at Candia24, and the Chresmologia belong to the exception and to a different 
category of manuscripts. In the 16th century, Crete was one of the centers of 
copying and trading Chresmologia but few illustrated codices come from the island 
itself, although the Veneto-Cretan scholar Francesco Barozzi (1537-1604) mentions 
the existence of several such manuscripts in Crete25. Apart from these types of 

21. Ch. G. Patrinelis, «Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της αναγεννήσεως», Έπετηρίς τού 
Μεσαιωνικού 'Αρχείου 8-9 (1958-1959), 'Αθήνα 1961, pp. 63-65; Ρ. Canari, «Scribes grecs de la 
Renaissance. Additions et corrections aux répertoires de Vogel-Gardthausen et de Patrinélis», Scriptorium 

17 (1963), pp. 56-82. 

22. D. Harlfinger, «Zu griechischen Kopisten und Schriftstilen des 15. und 16. Jahrhunderts», La 

Paléographie grecque et byzantine, Paris 1977, pp. 327-341, esp. 332ff; Susanne Rothe, «Textillumination 

bei einigen Schreibern kretischer Herkunft», Paleografia e codicologia greca (Berlin-Wolfenbüttel 1983), 

ed. D. Harlfinger, G. Prato et al., I—II, Alessandria 1991, I, pp. 355-362. For the cod. Sinai 968 see also 

V. Ν. Benesevic, Monumenta Sinaitica archaeologica et palaeographica, II, St. Petersburg 1912, pis 76, 
77. 

23. Gardthausen, pp. 31, 32; W. H. P. Hatch, The Greek Manuscripts of the New Testament at 
Mount Sinai, Paris 1932, pi. LXXI. 

24. Olga Gratziou, 'Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία, 'Αθήνα 1996, pp. 166, 171. 
25. Katerina Kyriakou, Οί ιστορημένοι χρησμοί του Λέοντος Στ ' του Σοφού, χειρόγραφη παράδο

ση και εκδόσεις κατά τον ΙΕ'-ΙΘ' αιώνες, 'Αθήνα 1995, ρ. 174. Βλ. επίσης Διονυσία Γ. Γιαλαμα, «Νέες 
ειδήσεις για τον βενετοκρητικό λόγιο Φραγκίσκο Barozzi (1537-1604)», Θησαυρίσματα 20 (1990), pp. 
300-403. 
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books appealing to a particular clientele, there were greco-latin manuscripts made in 

the island since the 14th century. These have no figurai illustrations but large, florid 

initials different from those found in Sinaitic manuscripts26. Headpieces and initials 

of codices produced in Crete, despite variations, have decorative motifs going back 

to the 13th century. All these calligraphers and their collaborators draw the ornament 

in light red and/or dark brown, take good care of the precision of motifs —usually 

spread out garlands and leaf forms— and of florid initials but lack in originality. From 

an artistic point of view none of their products is illuminated or ornamented richly 

and Susanne Rothe is correct in saying that we cannot speak of a school of 

illumination in Crete at the time27. 

In Crete the main attraction was the icon as an object of devotion and work of 

art. The Cretans supplied the Orthodox world with icons, carved iconostases, crosses 

and altar doors but, in general, not with illuminated manuscripts28. Cretan artists 

illuminated a manuscript on a rare occasion, if there was an appealing commission. 

The situation in Sinai is similar. In the 15th century icons produced there show the 

effects of the waning and fall of Byzantium on the Monastery. Icons from the first 

half of the century are small, but later on, a large production of icons occurs to which 

Cretan icon painters have contributed. This means that the monks turned their 

attention to icon production29. The illuminated book was expensive. It required 

wealthy patrons who were to be found mostly in the West. Venice had become the 

focus of artistic activities, one of the principal centres of manuscript trade, especially 

during the first half of the 16th century30. 

26. G. De Gregorio, «Per uno studio della cultura scritta a Creta sotto il dominio Veneziano: i codici 

greco-latini del secolo XIV», Scrittura e Civiltà XVII (1993), pp. 103-201 with 32 pis. 

27. Rothe, «Textillumination», p. 360ff. 

28. Maria Kazanaki-Lappa, «Ή συμβοΛή ιών αρχειακών πηγών στην Ιστορία της τέχνης: 
Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική», ( "Οψεις της Ιστορίας [η. 14], pp. 435-445, esp. 445; cf. also 
Chryssa Maltezou, «The Historical and Social Context», in D. Holton ed., Literature and Society in 
Renaissance Crete, Cambridge 1991, pp. 17-47, esp. 31ff; M. Chatzidakis, «Les débuts de l'école Cretoise 

et la question de l'école dite italogrecque», Μνημόσυνου Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, pp. 169-211; 
repr. in Etudes sur la peinture postbyzantine. Variorum Reprints, London 1976; idem, «Ikonostas», in 
Reallexikon zur byzantinischen Kunst, III, Stuttgart 1973, cols. 349-351 (Cretan carved tempia). 

29. Κ. Amantos, Σύντομος Ιστορία της Ί. Μονής του Σίνα, Thessaloniki 1953, pp. 46ff. 
30. Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, ed. 

H.-G. Beck, M. Manoussakas, A. Pertusi, H, Florence 1977: Ν. Wilson, «The Book Trade in Venice ca. 
1400-1515»; J. Irigoin, «Les ambassadeurs à Venise et le commerce des manuscrits grecs dans les années 

1540-1550», pp. 399-415; P. Canart, «Jean Nathanaël et le commerce des manuscrits grecs à Venise au 

XVle siècle», pp. 417-438. A. Pertusi, «L'umanesimo greco dalla fine del secolo XIV agli inizi del secolo 

XVI», Storia della cultura Veneta, 3/1, Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, ed. G. Arnaldi, M. 
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Research in Venetian archives and studies on copyists have shown that Cretan 
scribes travelled between Crete, Italy and France to seek work, to participate in 
manuscript production and to enrich European libraries. In all this the importance of 
the Greek colony in Venice and the role of the University of Padua have often been 
stressed. Texts sought at this trade are those mentioned earlier: philosophical works, 
Aristotle in particular, rhetoric, theological essays and disputations, Synesios, 
Thomas Magister, Cyril of Jerusalem, lexika, grammars etc. None of these texts, 
even if one had the wish and was prepared to undertake the expense, was suitable 
to receive illustrations other than various «schemata». The ornamentation of these 
manuscripts is as simple as that of the Sinaitic manuscripts —headpieces some of 
which may be more sophisticated in execution. 

Considering the textual presuppositions, the illuminated book as an object of 
aesthetic pleasure is only for few, demanding, wealthy patrons, bibliophiles as extant 
examples demonstrate. The cod. Baltimore, Walters Art Gallery WE 335 (formerly 
coll. Olschki), containing the text of Federigo da Venezia on the Apocalypse with 
two illustrations, was written and illustrated in Candia (1415) by a Venetian scribe 
and possibly by a Cretan artist. It has been considered a work produced for a 
Venetian patron31. The cod. Escoriai R. I. 19 with hymns to the Virgin Mary of which 
only the Acathistos hymn in illustrated, has been related to the Walters codex but 
its exact date and origins have been disputed. M. Chatzidakis, followed by M. 
Vasilaki, argued for a 15th century date and Crete, whereas T. Velmans proposed a 
14th century date and a Venetian milieu32. Regardless its exact date and provenance, 
this is the work of a Cretan artist showing western influences. Its Greek text points 
to a Greek patron of unknown identity but certainly a bibliophile. In fact the codex 
is an example of the versatility of Cretan artists who were able to satisfy demands 
of various clients by applying their icon art on another medium. The case of the Sinai 
Sticherarion, cod. 1234, presented above, written by Plousiadenos is similar. Made 
in Venice, it was certainly illustrated by an icon painter. The richness of its illustration 
presupposes a special patron. The imposing cod Vat. gr. 2137 (113 folios, 27 cm χ 
30.5 cm) with various theological texts, which was in the Monastery of the Virgin at 

Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 177-264; M. Manoussacas, «Aperçu d'une histoire de la colonie 

grecque orthodoxe de Venise», Θησαυρίσματα 19 (1982), pp. 7-30, and K. G. Tsiknakis, «Ό Ελληνισμός 
της Βενετίας, (13ος-18ος αιώνας)», "Οψεις της Ιστορίας (η. 14), pp. 519-556 with bibliography. 

31. Maria Vasilaki, «Παρατηρήσεις για τη ζωγραφική στην Κρήτη τον πρώιμο 15ο αιώνα», Εύφρό-
συνον, 'Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, Athens 1991, I, pp. 69ff with earlier bibliography. 

32. Chatzidakis, «Les débuts», pp. 197-198; T. Velmans, «Deux manuscrits enluminés inédits et les 

influences réciproques entre Byzance et Italie au XlVe siècle», Cahiers archéologiques 20 (1970), pp. 230-

233; Vasilaki p. 71ff with fuller bibliography. 
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the village of Gesthemane, in the area of Candia, in the year 1600, is also an 
exceptional work. In part it has been attributed to Georgios Klontzas (t 1608), icon 
and miniature painter, scribe and illuminator of cod. Marc. gr. VII, 22 (Methodius 
Patariensis, ps., and other texts); the special nature of its text and illustrations (an 
unknown vision of the Divine liturgy) presuppose a wealthy patron who 
commissioned the manuscript for particular, unknown reasons. Likewise bibliophiles 
were attracted by illustrated, secular books. A case in point is Angelos Verghikios, 
the Cretan (t 1569), who worked for cardinals (Charles de Lorainne) and, hired by 
Francis I was responsible for a scriptorium at Fontainebleau34. His illustrated 
manuscripts have texts suitable for illustration: the Kynegetika of Oppian of 1554, 
now in Paris, the Περί ζώων of Manuel Philes of 1564, now in Oxford, and few 
others of the same type35. This is not the case with the Sinaitic manuscripts which 
are liturgical books the foremost aim of which was to make available the text for the 
needs of the monks. 

While all this takes place, the printed book has appeared. For sometime it 
coexists with manuscripts which gradually become rarer36. By the second half of the 
16th century Greek books are printed in Venice and, as it has been pointed out, 
religious books have simple headpieces whereas secular works have pictures in the 
text37. The woodcuts in these books depend on western prototypes. Such books 
circulated widely, reached libraries in Cretan houses (the libraries of Antonios 

33. P. L. Vokotopoulos, «Οι μικρογραφίες ενός Κρητικού χειρογράφου του 1600», Δελτίον 
Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 13, 4, (1988), pp. 191-208; Vasilaki, p. 76. For Klontzas see, A. 
D. Paliouras, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ca.-1608) και αί μικρογραφίαι του κωδικός αυτού, 
Athens 1977. Also Α. Rigo, Oracula Leonis: tre manoscritti greco-veneziani degli oracoli attibuiti 
all'imperatore bizantino Leone il Saggio (Bodl. Baroc. 170, Marc. gr. VII, 22, Marc. gr. VII, 3), Padova 
1988. 

34. Harlfinger, «Zu griechischen Kopisten...», p. 337. For manuscripts by Verghikios see also 
Patrinelis, «Κωδικογράφοι» (η. 21), p. 70; Gamillscheg, Harlfinger, Repertorium, 1A, 3, 2A, 3. 

35. Byzance et la France Médiévale. Manuscrits à peintures du Ile au XVIe siècle (Bibliothèque 

Nationale), Paris 1958, pp. 93, 95, 98; p. 26f, pis. 2-6, 89; I. Hutter, Corpus der byzantinischen 

Miniaturenhandschriften, 3; Oxford Bodleian Library III, Stuttgart 1982 (1983), pp. 193-195, pis. 675-773. 

36. For these problems see Κουμαριανοϋ, ΔρούΑια, Layton (η. 4), et a. and L. Vranousis, «U 
héllénisme postbyzantin et l'Europe, Manuscrits, Livres, Imprimerie», XVI. Internationaler 

Byzantinistenkongress, Wien 5-10 Oktober 1981 (offprint); Ministry of Culture, The Publishing Activity 

of the Creeks during the Italian Renaissance (1469-1523), Benaki Museum 15 June-15 September 1987, 

Exhibition Catalogue, éd. M. Manoussakas, Κ. Staikos, Athens 1987. 
37. E. Layton, «Notes on the Illustration of the Sixteenth Century Greek Book in Italy», Ροδωνιά, 

Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα, eds. Chryssa Maltezou, T. Detorakis, C. Charalabakis (Rethymnon 1994), 1, 
pp. 267-277. 
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Callergis and of Francesco Barozzi in Rerhymnon are well known)38. In general the 
circulation of woodcuts of works by western artists and the impact they had on 
Cretan icon-painters have been attested repeatedly by Manolis Chatzidakis and 
Maria Constantoudaki39. It is reasonable to assume that Sinaitic monks may have 
seen such books and woodcuts «all'antica» and «grottesche» in the last decades of 
the 16th century in Crete and elsewhere, for at that time Sinai developed special 
relations with the North, especially the Austrian king Maximilian and the Archduke 
Karl, the gospodars of Wallachia and the tzars of Russia. Various works of art, some 
of high quality, reached Sinai at the time. There is also evidence showing that monks 
travelled from Sinai to Europe and new monks, some from the Ionian Islands, settled 
at Sinai40. The impact of the printed book, the change of attitude on the part of the 
monks, the renewal of their force, perhaps the arrival of talented illuminators among 
them, I believe, gave an impulse for the renewal of artistic activities at Sinai in the 
17th century. These activities belong to another chapter of the history of Sinai and 
of post-byzantine book illunination. 

38. N. Panagiotakis, «Έρευναι εν Βενετία.», Θησαυρίσματα 5 (1968), pp. 54, 55; Maltezou, «Social 
Context», p. 41. Barozzi's library in Rethymnon and Venice ended up in Oxford (Bodleian Library), see 
Canart, «Jean Nathanaël», p. 421, n. 14; also Dionysia G. Yalama, «Νέες ειδήσεις για τον Βενετοκρητικο 
λόγιο Φραγκίσκο Barozzi (1537-1604)», Θησαυρίσματα 20 (1990), pp. 300-403, esp. 308; S. Kaklamanis, 
«Ειδήσεις για τη διακίνηση τοϋ έντυπου βιβλίου στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα (μέσα ιστ' αΐώνα), 
Κρητικά Χρονικά 26 (1986), pp. 152-176. 

39. M. Chatzidakis, «Marcantonio Raimondi und die postbyzantinische kretische Malerei», Zeitschrift 
für Kirchengeschichte LIX (1940), pp. 147-161, reprinted in Etudes (as in η. 28); Maria Constantoudaki, 
«Ό Θεοφάνης, ό Marcantonio Raimondi, θέματα all'antica καί grottesche», Εικρρόσυνον I, pp. 273-282 
with further bibliography. 

40. Amantos, p. 49f. 

Source of photographs 
All photographs have been taken by His Eminence Archbishop Damianos of Sinai, Pharan and 

Raithu. They are published here with the kind permission of the Monastery. 





ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 16ο ΑΙΩΝΑ 

Στο συμπόσιο μας παρουσιάστηκε ήδη ανάγλυφα η διαφορά στους όρους 
εργασίας και παραγωγής βιβλίων ανάμεσα στους γραφείς ελληνικών χειρογράφων 
που εργάστηκαν στη Δύση την εποχή της Αναγέννησης και σε εκείνους που έζησαν 
και έδρασαν στην ενετοκρατούμενη και κυρίως την τουρκοκρατούμενη Ανατολή. 
Είναι οι πρώτοι που κίνησαν από παλιά το ενδιαφέρον της έρευνας καθώς τα έργα 
τους βρέθηκαν σε δυτικοευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και καθώς η συμμετοχή τους στην 
Αναγέννηση τους έκανε από πολλές απόψεις ελκυστικούς. Οι γραφείς της Αναγέν
νησης συνέβαλαν ουσιαστικά στην παραγωγή των έντυπων ελληνικών βιβλίων και 
οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επαγγελματίες αντιγραφείς με μεγάλη παραγωγή 
και με διαπρεπή πελατεία1. 

Οι δεύτεροι, οι έλληνες γραφείς των ενετικών κτήσεων και της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, δούλευαν σχεδόν αποκλειστικά για ελληνικό κοινό, με ενδιαφέρο
ντα τελείως διαφορετικά από εκείνα των δυτικοευρωπαίων ουμανιστών. Θα καταπια
στώ με κάποιες μαρτυρίες που δίνουν γΓ αυτούς τα ίδια τα βιβλία και κυρίως η εικο
νογράφηση τους. 

Τα χειρόγραφα τα παράγουν κατά κύριο λόγο οι γραφείς. Για δική τους χρήση 
ή μετά από παραγγελία προμηθεύονταν το χαρτί που τους οδηγούσε να επιλέξουν 
το σχήμα των τετραδίων τους, έκαναν τη χαράκωση, επέλεγαν τα υπόλοιπα υλικά 
τους, γραφίδες αλλά και πρότυπα, και άρχιζαν την καταγραφή του νέου βιβλίου. 
Άλλοτε αντέγραφαν, άλλοτε πάλι παρέφραζαν. Συνέθεταν το κείμενο τους βασιζό
μενοι σε ένα ή περισσότερα κείμενα. Καμμιά φορά συνέγραφαν. Με όλες αυτές τις 
δραστηριότητες μετείχαν της ανώτερης παιδείας, της παιδείας των βιβλίων. Αυτο

ί. Η βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια Βλ. ενδεικτικά: D. J. Geanakoplos, Greek Scholars in 
Venice. Studies in the Dissemination of Creek Learning from Byzantium to Western Europe, Καίμπριτζ 
1962' Xp. Πατρινέλης, «Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της Αναγεννήσεως», Επετηρίς του 
Μεσαιωνικού Αρχείου 8/9 (1958/59), σελ. 63-75· P. Canart, «Scribes grecs de la Renaissance. Additions 
et corrections aux répertoires de Vogel-Gardthausen et de Patrinelis», Scriptorium 17 (1963), σελ. 56-82' 
L. Vranoussis, «Manuscrits, livres, imprimeries et maisons d'éditions», Jahrbuch der Österreichischen 

Byzantinistik 32/1 (1982), σελ. 393-480. 
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αναγνωρίζονταν ως λόγιοι, ακόμη κι όταν αυτοαποκαλούνταν τλήμονες, αμαθείς και 
ανάξιοι. Η δραστηριότητα τους τεκμηριώνεται αρκετά καλά από τα βιβλιογραφικά 
τους σημειώματα, όπως και των συναδέλφων τους της Δύσης, αλλά και από τις 
παρατηρήσεις των παλαιογράφων που εντοπίζουν τη γραφή ή τις γραφές τους και σε 
ανυπόγραφα ή κολοβά χειρόγραφα. Μπορούμε καταρχήν να τους κατατάξουμε σε 
δύο κατηγορίες: 

1. Σ' αυτούς που ζουν και εργάζονται σε μοναστικά κέντρα και είναι συνήθως 
και οι ίδιοι μοναχοί. Παράγουν βιβλία για χρήση εκκλησιαστική και μοναστική: λει
τουργικά, ψυχωφελή αναγνώσματα για μοναχούς, αγιολογικές και πατερικές συλ
λογές, ανθολογίες της παπαδικής, καμιά φορά το πολύ νομικές συλλογές και πραγ
ματείες θεολογικές2. 

2. Και σε εκείνους που ζουν στον κόσμο και είναι είτε λαϊκοί είτε ιερωμένοι, 
μέλη συνήθως του ανώτερου κλήρου. Περιβάλλουν τις δραστηριότητες του πατριαρ
χείου, του οποίου είναι συχνά οφφικιάλιοι. Ταξιδεύουν ανάμεσα στα πατριαρχεία και 
ακολουθούν τους εμπορικούς δρόμους που σταδιακά ανοίγουν προς τις παραδου
νάβιες ηγεμονίες και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πολιτεύονται. Στηρίζουν 
την πολιτική του πατριαρχείου, συμμετέχουν στις διενέξεις στους κόλπους του. 
Συνθέτουν πραγματείες κατά των εβραίων και των λατίνων, ιστορίες του πατριαρχεί
ου, ακολουθίες νέων και παλιότερων αγίων, συλλογές κηρυγμάτων. Αντιγράφουν ή 
παραφράζουν δημοφιλή αναγνώσματα αναψυχής: τον Ψευδο-Δωρόθεο, το Βαρλαάμ 
και Ιωάσαφ, το Στεφανίτη και Ιχνηλάτη. Αντιγράφουν βιβλία επαγγελματικά, αντί 
αμοιβής, δεν είναι όμως μόνο γραφείς. Αρκετοί είναι και από άλλες δραστηριότητες 
γνωστοί, ως δάσκαλοι, διερμηνείς της Πύλης, αξιωματούχοι του πατριαρχείου, ιερο
κήρυκες, ψάλτες, αρχιερείς. Ο Μανουήλ και ο Ιωάννης Μαλαξός, ο Θεοδόσιος 
Ζυγομαλάς, ο Μελέτιος Βλαστός, γραφέας που συνεργάστηκε με το Μάξιμο Καλ-
λιουπολίτη. Όσο πιο κοντά στην εξουσία βρίσκονται, τόσο περισσότερες πιθανότη
τες έχουν να γνωριστούν και να συναλλαγούν με τους δυτικοευρωπαίους επισκέ
πτες της οθωμανικής αυτοκρατορίας3. Ο Στέφανος Γκέρλαχ αποτελεί σημαντική 
πηγή για πολλούς από αυτούς. Ο παπα Συναδηνός από τις Σέρρες στις αρχές του 
17ου αιώνα επαινεί λαϊκούς και κληρικούς ως καλλιγράφους, καλούς ψάλτες, δια-
βαστήδες και γενικά εγγράμματους4. Αίγο πολύ όσοι διάβαζαν, όσοι ήταν μορφω-

2. Σημαντικά κέντρα δραστηριότητας τους ήταν βεβαίως το Άγιον Όρος, αλλά και τα Μετέωρα, η 
Μονή Δουσίκου, όμως και μικρότερες μοναστικές κοινότητες, όπως η Μονή Λειμώνος στη Μυτιλήνη. 

3. Όλγα Γκράτζιου, Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία. Σελίδες εικονογραφημένης χρονογρα
φίας του Που αιώνα, Αθήνα 1996, σελ. 139 κ.ε. 

4 ...και ήτον ως με' χρονών άνθρωπος, χοντρός, παχύς, γεμάτος, γραμματικός διαβαστής, καλο-
γραφέας, καλόφωνος, ψάλτης τέλειος. Ρ. Odorico, Conseils et Mémoires de Synadinos, prêtre de Serrés 

en Macédoine (XVIIe siècle). Association «Pierre Belon», Παρίσι 1996, σελ. 90 και σποραδικά πολλές 
ανάλογες αναφορές. 
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μένοι, έγραφαν κιόλας, ή τουλάχιστον αντέγραφαν σε μια κοινωνία που τα βιβλία 
ήσαν ακόμη χειρόγραφα. 

Μερικά από τα χειρόγραφα που έγραφαν και οι δύο κατηγορίες γραφέων ήταν 
εικονογραφημένα. Συνηθέστερα διακοσμούνται πολυτελώς χειρόγραφα που προο
ρίζονται για λειτουργική χρήση και καμιά φορά εικονογραφούνται με προμετωπίδες 
που παριστάνουν τους αγίους συγγραφείς τους. Τα διάκοσμο επίτιτλα και τα πρω
τογράμματα έχουμε ενδείξεις ότι τα φιλοτεχνεί ο ίδιος ο γραφέας (Εικ. 1). Οι προ
μετωπίδες, συνήθως σε ξεχωριστό δίφυλλο, φαίνεται να γίνονται συχνά από ζωγρά
φους και απλώς συσταχώνονται, καθώς μαρτυρούν το χέρι εκπαιδευμένων ζωγρά
φων εικόνων (Εικ. 2)5. Κάποιες ωστόσο εικονογραφήσεις ίσως αποτελούν έργα των 
γραφέων, που έχοντας έμπειρο και σταθερό χέρι τα κατάφερναν να αντιγράψουν όχι 
μόνο το κείμενο καλλιγραφικά και μιμούμενοι μια γραφή διαφορετική από την προ
σωπική τους, αλλά να σχεδιάσουν κάποιες εικόνες, άλλοτε άτεχνα, άλλοτε με επάρ
κεια και εκφραστικότητα6. 

Μερικά χειρόγραφα έχουν εικονογράφηση που διακόπτει τη στήλη του κειμέ
νου και παρεμβάλλεται στη θέση όπου η σχετική αφήγηση. Αυτός είναι ένας τρό
πος εικονογράφησης που απαιτεί αφενός συνεργασία γραφέα και μικρογράφου, και 
προϋποθέτει αφετέρου έναν απαιτητικό παραγγελιοδότη και χρήστη του βιβλίου. 
Είναι επιπλέον ένας τρόπος εικονογράφησης που δεν εμφανίζεται όλες τις εποχές. 
Μετά από μια μεγάλη ακμή τον 11ο και 12ο αιώνα τείνει να εκλείψει στα ελληνικά 
χειρόγραφα για να επανεμφανιστεί το 16ο αιώνα, την εποχή ακριβώς που μας ενδια
φέρει εδώ7. Εμφανίζεται τότε όχι σε βιβλία εκκλησιαστικά, αλλά σε αναγνώσματα 
αναψυχής και μάλιστα τις περισσότερες φορές μεταγλωττισμένα σε δημώδεις παραλ
λαγές. Η ύπαρξη τέτοιων βιβλίων προϋποθέτει ένα κοινό σχετικά εύπορο και 
εγγράμματο που διαβάζει για αναψυχή και προτιμάει δημοφιλή βιβλία στη γλώσσα 
που μιλιέται. Αυτή η προτίμηση τεκμηριώνεται καλά από το πλήθος των δημωδών 
μεταγλωττίσεων βυζαντινών κειμένων που μαρτυρούνται από το τέλος του 15ου 

5. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της προμετωπίδας του πατμιακού κώδικα 437, γραμμένου από το 
γραφέα της Αναγέννησης Ιωάννη Ναθαναήλ, που προέρχεται αναμφισβήτητα από χέρι έμπειρου ζωγρά
φου. Όλγα Γκράτζιου, «Σίγησον Όρφεϋ... Δαβίδ γαρ ήμϊν πνεύματος κρούει λύραν», Ευφρόσυνσν. 
Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, Αθήνα 1991, σελ. 99-106. Το πρόβλημα συζητιέται εκτενέστερα στο 
Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaios von Myra (1596-1624). 
Untersuchungen zur griechischen Buchmalerei um 1600, Αθήνα 1982, ιδίως σελ. 95 κ.ε. Της ίδιας, «Η 
διακόσμηση στα χειρόγραφα του Λουκά Ουγγροβλαχίας του Κυπρίου», Επετηρίς του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου 17 (1987/88), σελ. 57-80. 

6. Όπως π.χ. στο χειρόγραφο Διονυσίου 471: Στ. Πελεκανίδης, Π. Χρήστου, Χ. Μαυροπούλου-
Τσιούμη, Σ. Καδάς, Οι Θησαυροί του Αγίου Όρους, Α', Αθήνα 1973, εικ. 169-172. 

7. Η. Belting, Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft, Χαϊδελβέργη 1970, σελ. 
7· Γκράτζιου, Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία..., σελ. 72 κ.ε. και 166 κ.ε. 
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αλλά και από το 16ο αιώνα. Εξάλλου και τα δημώδη παλιότερα κείμενα από χειρό
γραφα αυτής της εποχής μας είναι κυρίως γνωστά8. 

Την εικονογράφηση μέσα στη στήλη του κειμένου αναγνωσμάτων αναψυχής 
εκτελούσε συχνά, σύμφωνα με σωζόμενες ενδείξεις, ο ίδιος ο γραφέας. 

Η περίπτωση που έχει συζητηθεί περισσότερο είναι εκείνη μιας παραλλαγής 
του Βίου του Ιωσήφ και της Ιστορίας του γάμου του με την Ασενέθ σε αμερικανική 
ιδιωτική συλλογή. Το χειρόγραφο γράφτηκε την τελευταία εικοσαετία του 16ου 
αιώνα από το γνωστό γραφέα Λουκά τον Κύπριο, που αργότερα έκανε λαμπρή 
καριέρα στη Βλαχία, ως επίσκοπος Μποζέου και μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας9. 

Η εικονογράφηση αποτελείται από 80 μικρογραφίες εντός κειμένου και είναι 
ενδιαφέρουσα: έχει εκτελεστεί με προσοχή από έμπειρο χέρι. Χωρίς να πρόκειται για 
σπουδαίο καλλιτεχνικό επίτευγμα συνδυάζει με επιτυχία στοιχεία της βυζαντινής 
παράδοσης με μιαν αίσθηση της νέας εποχής. Οι ανθρώπινες μορφές εντάσσονται 
σε ένα περιβάλλον που διεκδικεί στοιχεία φυσιοκρατικότητας. Παριστάνονται όχι 
σχηματικά τοπία, αλλά λόφοι, φυσιοκρατικά δέντρα, τρισδιάστατα κτήρια. Ότι και 
αυτά είναι έργο του Λουκά υποδηλώνει μόνο το γεγονός ότι μια παρόμοια εικονο
γράφηση, εκτελεσμένη από το ίδιο χέρι, εμφανίζεται και σε ένα άλλο χειρόγραφο, 
στο οποίο όμως συνοδεύεται από λεζάντες γραμμένες αλλά και υπογραμμένες από 
το Λουκά. Πρόκειται και πάλι για ένα δημοφιλές ανάγνωσμα του μεσαίωνα, μετα
γλωττισμένο σε δημώδη επίσης: το Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, στη Βιβλιοθήκη της Βου
λής στην Αθήνα10. Το χειρόγραφο δεν έχει γραφτεί από το Λουκά, αλλά από άλλον, 
ανώνυμο γραφέα, ο οποίος άφησε εδώ κι εκεί μερικές λευκές σελίδες —και όχι ολό
κληρα φύλλα— για την εικονογράφηση. Στις σελίδες αυτές εκτέλεσε ο Λουκάς 
συνήθως σε δύο ζώνες μικρογραφίες και τις συνόδεψε με λεζάντες ερυθρόγραφες. 
Όταν περισσότερα χειρόγραφα γραμμένα από τό ίδιο χέρι εικονογραφούνται με 
εικονογράφηση εκτελεσμένη και αυτή από το ίδιο χέρι, μπορεί να συμπεράνει κανείς 
με αρκετή πιθανότητα ότι πρόκειται για το γραφέα που εκτελεί και τις μικρογραφίες. 
Η πιθανότητα γίνεται βεβαιότητα, όταν έχουμε άλλους ιστορικούς λόγους να απο
κλείσουμε μακράς διάρκειας συνεργασία δύο ανθρώπων που εκτελούν εξειδικευμέ-

8. Η. Eideneier, «Αναζητώντας τις αρχές της νεοελληνικής γραμματείας», Αρχές της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου «Neograeca Medii Aevi», Βενετία 1993, τόμος 
πρώτος, σελ. 47. 

9. J. and Ο. Pacht, «An Unknown Cycle of Illustrations of the Life of Joseph», Cahiers 
Archéologiques 7 (1954), σελ. 35-49 και πιν. XII-XVI. G. Vikan, Illustrated Manuscripts of Pseudo-
Ephraem's «Life of Joseph» and the «Romance of Joseph and Aseneth», Xerox University Microfilms, 
Ann Arbor 1976, σελ. 2 κ.ε. και σποραδικά 

10. S. Der Nersessian, L'illustration du roman de Barlaam et Ioasaph, Παρίσι 1937, σελ. 153. 
Γκράτζιου, «Η διακόσμηση στα χειρόγραφα του Λουκά Ουγγροβλαχίας» (όπως στη σημ. 5), σελ. 64-65. 
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νη εργασία. Όταν δηλαδή δεν έχουμε ενδείξεις για λειτουργία βιβλιογραφικών 
εργαστηρίων που απασχολούν και γραφείς και μικρογράφους. Ο Λουκάς συνέχισε 
τη βιβλιογραφική του δραστηριότητα και ως επίσκοπος και μητροπολίτης στη Βλαχία. 
Τα χειρόγραφα του είναι ιδιαίτερα πολυτελή, στο εξής, ωστόσο, αποκλειστικά λει
τουργικού περιεχομένου. Έχουν πλούσια διακόσμηση, ομοιόμορφη σε όλα τα χει
ρόγραφα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλλουμε ότι έγινε από το χέρι 
του. Οι προμετωπίδες όμως με παραστάσεις συγγραφέων, ιεραρχών ή ευαγγελιστών 
ή οι μικρογραφίες που συνοδεύουν τον Ακάθιστο Ύμνο11 εκτελούνται από άλλο 
χέρι κάθε φορά, χέρι εξειδικευμένου ζωγράφου. Ο Λουκάς στη Βλαχία δεν φαίνε
ται να ξαναζωγραφίζει άλλο τίποτε εκτός από επίτιτλα και αρχικά12. 

Ανάλογη είναι και η πρακτική του συγχρόνου του Ματθαίου Μυρέων, που είχε 
παράλληλη σταδιοδρομία. Έκανε τις διακοσμήσεις των λειτουργικών χειρογράφων 
μόνος του, ενώ τις μικρογραφίες, που βρίσκονται πάντοτε σε ξεχωριστά δίφυλλα, 
εκτελούσε άλλος κάθε φορά συνεργάτης (Εικ. 2)13. 

Τα χειρόγραφα ενός νεότερου γραφέα του κύκλου τους, του Ανθίμου του εξ 
Ιωαννίνων, που επίσης έδρασε στη Βλαχία, διευκολύνουν να διευκρινιστεί αυτός ο 
τρόπος εργασίας14. Σε πολλά λειτουργικά χειρόγραφα του Ανθίμου εμφανίζονται 
προμετωπίδες ιεραρχών. Με λίγες πετυχημένες γραμμές σκιτσάρονται τα πρόσωπα, 
χωρίς να χρωματίζονται. Τα σώματα και το αρχιερατικό ένδυμα εκτελούνται σχημα
τικά και κατά περίπτωση χρωματίζονται περισσότερο ή λιγότερο. Οι παραστάσεις 
περιβάλλονται από πλούσια διακοσμημένο πλαίσιο, με πλοχμούς ή φυτική έλικα, 
πολύ χαρακτηριστικό για όλα τα χειρόγραφα του Ανθίμου, επομένως από το χέρι 
του. Το όνομα του εικονιζόμενου αναγράφεται με τη χαρακτηριστική γραφή του 
Ανθίμου (Εικ. 3). Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις λοιπόν ο Άνθιμος εκτελούσε και 
τις προμετωπίδες, ωστόσο όχι σε όλα τα χειρόγραφα του. Ειδικών απαιτήσεων 
παραγγελίες φέρουν προμετωπίδες ζωγραφισμένες από χέρι εξειδικευμένου ζωγρά
φου, ακόμη και αν τα πλαίσια παραπέμπουν και πάλι στον Άνθιμο (Εικ. 4). Ο γρα
φέας εικονογραφούσε τα χειρόγραφα του, επομένως, κατά περίπτωσιν15. 

11. Μ. Ασπρα Βαρδαβάκη, Οι μικρογραφίες του Ακάθιστου στον κώδικα Garrett 13, Princeton, 
Αθήνα 1992. 

12. Γκράτζιου, ό.π., σελ 57-80. G. Vikan, «Byzance après Byzance: Luke the Cypriot, Metropolitan 

of Hungro-Wallachia», L. Clucas (επιμ.), The Byzantine Legacy in Eastern Europe, Νέα Υόρκη 1988, σελ. 
165-184. 

13. Gratziou, ό.π., (σημ. 5). 
14. Γ. Κ. Παπάζογλου, «Άνθιμος ο εξ Ιωαννίνων, βιβλιογράφος του XVII αιώνα», Ηπειρωτικά 

Χρονικά 23 (1981), σελ 335-345. 
15. Γκράτζιου, Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία, σελ. 88' Λ. Πολίτης, «Πολυτελή ευαγγέλια 

αφιερώματα του ηγεμόνα της Βλαχίας Ματθαίου Μπασαράμπα», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας 10 (1980/1981), σελ. 259-272. 
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Άλλη ένδειξη ότι την εικονογράφηση μέσα στη στήλη του κειμένου εκτέλεσε 
ο γραφέας, αποτελούν οι ίδιες οι απεικονίσεις, ιχνογραφήματα που αποφεύγουν το 
χρώμα. Δείχνουν καμιά φορά σταθερό και επιδέξιο χέρι, όπως είναι φυσικά το χέρι 
ενός έμπειρου γραφέα, είναι όμως ολοφάνερο ότι δεν έγιναν από ζωγράφο. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι ασφαλώς δύο χειρόγραφα που περιέχουν την Ιστορία του Ιωσήφ 
και της Ασενέθ, στην Οξφόρδη, έργο του Γεωργίου ρήτορα Αίνου (Εικ. 5)16, και στη 
μονή Κουτλουμουσίου, έργο ανωνύμου γραφέα17, όπως και η συγγενικού ύφους 
εικονογραφημένη δημώδης Χρονογραφία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (Εικ. 6)18. 
Αλλά και χειρόγραφα που έχουν λιγότερο απλοϊκή εικονογράφηση, πάντως μεγά
λης έκτασης και μέσα στο κείμενο, όπως τα δύο χειρόγραφα της Κοσμογέννησης 
του Χούμνου στο Σινά και στο Βρετανικό Μουσείο, προερχόμενο επίσης από το 
Σινά, φαίνεται να έγιναν εκ των ενόντων, με προσεκτική μεταφορά επιλεγμένων 
προτύπων19, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, και η τυποποιημένη εικονογρά
φηση των χρησμολογίων, που επιπλέον συνδέεται άμεσα με το κείμενο20. 

Ωστόσο μερικά φιλόδοξα σχέδια δεν ολοκληρώθηκαν. Την εικονογράφηση 
μέσα στη στήλη του κειμένου την προγραμματίζει φυσικά ο γραφέας που καθορίζει 
και τη θέση της και το μέγεθος της αφήνοντας τα κενά, ακόμη και το περιεχόμενο 
της, επιλέγοντας τη θέση του κειμένου που θα αφήσει το κενό. Ο γραφέας του 
Στεφανίτη και Ιχνηλάτη του Βατικανού (σε δημώδη παράφραση) προγραμμάτισε 139 
μικρογραφίες, εκτέλεσε όμως μόνο 8, αφήνοντας μάλιστα μερικές ημιτελείς (Εικ. 
7)21. Ο γραφέας Χριστόφορος μοναχός που έγραψε ένα Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, 

16. I. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturhandschriften. Oxford Bodleian Library, τομ. Ill, 
Στουτγάρδη 1982, αρ. 196. Vikan, ό.π., σελ. 3, 377 κ.ε., 520 κ.ε. και σποραδικά. Για το Γεώργιο: Μ. 
Μανούσακας, «Νέα στοιχεία για την πρώτη μετάφραση της Καινής Διαθήκης στη δημοτική γλώσσα από 
το Μάξιμο τον Καλλιουπολίτη», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 2 (1986), σελ. 40 κ.ε. C. Nikas, «Στίχοι 
Γεωργίου ρήτορος Αίνου και εκδίκου της Μεγάλης Εκκλησίας», Ταλαρίσκος, Studia graeca Antonio 
Carzya a discipulis oblata, Νάπολη 1987, σελ. 415-456, ιδίως 424 κ.ε. 

17. Πελεκανίδης, Χρήστου, Μαυροπούλου-Τσιούμη, Καδάς, ό.π., σελ. 456-459, εικ. 319-341. 
Vikan, ό.π., σελ. 4, 520 κ.ε. και σποραδικά 

18. Γκράτζιου, Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία. Σελίδες εικονογραφημένης χρονογραφίας του 
Που αιώνα, Αθήνα 1996. 

19. Γ. Α. Μέγα, «Περί των χειρογράφων του ποιήματος του Κρητός Γεωργίου Χούμνου», Κρητικά 
Χρονικά 15-16 (1961/62), σελ. 408-420' D. Holton, «A Set of Sixteenth Century Woodcuts in Greek 
Popular Texts», Ελληνικά 25 (1972), σελ. 371-376. 

20. Κ. Κυριακού, Οι ιστορημένοι χρησμοί του Λέοντος ς' του Σοφού. Χειρόγραφη παράδοση και 
εκδόσεις κατά τους ΙΕ'-ΙΘ' αιώνες, Αθήνα 1995. 

21. Barb. gr. 172: Ι. Mogenet, Codices Barberiniani Graeci. II. Codices 164-281, Βατικανό 1989, 
σελ. 8-9. Γκράτζιου, Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία..., σελ. 127 και 167, εικ. 81 και 99. 
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άφησε 180 κενά για μικρογραφίες, αναγράφοντας και τις λεζάντες22. Ίσως δίστασε 
να τις εκτελέσει ο ίδιος και περίμενε τη συνεργασία κάποιου ειδικότερου που δεν 
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. 

Ως εδώ αναφέρθηκα μόνο σε ενδείξεις. Σε ενδείξεις για γραφείς που κατά 
περίσταση εκτελούν και την εικονογράφηση και για ζωγράφους, συνήθως εικόνων, 
που όταν τους ζητηθεί, εικονογραφούν και προμετωπίδες χειρογράφων. Ρητές μαρ
τυρίες απουσιάζουν. Κι ας πρόκειται για μιαν εποχή που οι γραφείς μας αφήνουν 
κολοφώνες με πολλές πληροφορίες για τους ίδιους και για τα βιβλία τους, που τις 
διασταυρώνουμε και από άλλες πηγές. Για την εικονογράφηση σιωπούν. Από όσα 
εικονογραφημένα χειρόγραφα γνωρίζω του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα, μου είναι 
γνωστές μόνο τρεις περιπτώσεις υπογεγραμμένης εικονογράφησης, τρεις περιπτώ
σεις που έχουν από κάθε άποψη το χαρακτήρα της εξαίρεσης, ενώ καμία δεν προ
έρχεται από τον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο. 

Η πρώτη και γνωστότερη περίπτωση είναι του ογκώδους χρονογραφικού και 
χρησμολογικού κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Μέρος τουλάχιστον του κειμέ
νου και η εικονογράφηση υπογράφονται από το γνωστό ζωγράφο του Χάνδακα 
Γεώργιο Κλόντζα23. Ο ίδιος υπογράφει και το χρησμολόγιο του Francesco Barozzi, 
που εντοπίστηκε πρόσφατα σε συλλογή του Παρισιού24 και έχει συγγενική εικονο
γράφηση με το χρησμολόγιο Barozzi της Bodleian Library25. Πρόκειται για επαγ
γελματία ζωγράφο που κλήθηκε από τον Barozzi να εικονογραφήσει τα ειδικών 
απαιτήσεων Χρησμολόγιο που ετοίμασε ο βενετοκρητικός ευγενής και λόγιος για 
τον Giacomo Foscarini, ναύαρχο της Βενετίας και Προβλεπτή της Κρήτης. Τα πνευ
ματικά ενδιαφέροντα του ίδιου του Κλόντζα, το εύρος των οποίων ανιχνεύουμε στο 
ζωγραφικό του έργο, καθρεφτίζονται καλύτερα στο χειρόγραφο του της Μαρκιανής, 
με το οποίο ο έμπειρος επαγγελματίας ζωγράφος, υπεύθυνος ίσως ενός πολυπρό
σωπου εργαστηρίου εικόνων στο Χάνδακα, εμφανίζεται και ως ερασιτέχνης γραφέ
ας ή και συγγραφέας. 

22. Ι. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturhandschriften, τομ. IV, Στουτγάρδη 1993, Christ 
Church gr. 62. 

23. Α. Δ. Παλιούρα, Ο ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας και αϊ μικρογραφία! του κωδικός αυτού, 
Αθήνα 1977, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία 

24. Μ. Χατζηδάκης, «Παρατηρήσεις σε άγνωστο χρησμολόγιο του Γεωργίου Κλόντζα», Θυμίαμα 
στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα 1994, τομ. Ι, σελ. 51-60. 

25. Ι. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturhandschriften. Oxford, Bodleian Library II, 
Στουτγάρδη 1978, σελ. 80-85, εικ. 621-641- Α. Δ. Παλιούρας, «Οι μικρογραφίες του χρησμολογικού 
κώδικα 170 Barozzi», Πεπραγμένα του Δ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 1981, τομ. Β', σελ. 
318-328- Α. Rigo, Oracula Leonis. Tre manoscritti greco-veneziani degli oracoli attribuiti all' imperatore 
bizantino Leone il Saggio, Πάντοβα 1988, σελ. 16-48· Κυριακού, ό.π., αρ. 19, σελ. 66 κ.ε. 
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Η άλλη περίπτωση υπογραμμένης μικρογραφίας σε ελληνικό χειρόγραφο εντο
πίζεται σε κώδικα του 17ου αιώνα που έγραψε ο Ιάκωβος μητροπολίτης Γάνου και 
Χώρας, ένας γραφέας πολυτελών λειτουργικών χειρογράφων και μουσικών κωδί
κων, μουσικός ο ίδιος. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως μοναχός στη μονή 
Σιμωνόπετρας, έδρασε όμως στη συνέχεια στη Βλαχία και στην Κωνσταντινού
πολη26. Ένα λαμπρά διακοσμημένο λειτουργικό χειρόγραφο του που γράφτηκε στη 
Βλαχία και τώρα φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα φέρει μια 
πολύπλοκη ολοσέλιδη διακόσμηση, μέσα στην οποία διακρίνεται η υπογραφή 
«Πόπα Βλάϊκου[λ]» σε κυριλλική γραφή (Εικ. 8)27. Ότι ο ιερέας Βλάικο ήταν ο 
ζωγράφος της εικονογράφησης επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η ίδια υπογρα
φή εμφανίζεται και σε ρουμανικό Ευαγγέλιο με μικρογραφίες των ευαγγελιστών28. 
Ο Βλάικο εικονογραφούσε επομένως βιβλία γραμμένα από διάφορους γραφείς. 

Η τρίτη περίπτωση αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη εξαίρεση του κανόνα Ένας 
γνωστός επαγγελματίας ζωγράφος που ζει στην Ιταλία υπογράφει τις εικονογραφή
σεις του: είναι ο Μάρκος Μπαθάς, ο οποίος όμως δεν εικονογραφεί ακριβώς τα χει
ρόγραφα στα οποία σώζεται η υπογραφή του. Πρόκειται για βιβλία που βρίσκονταν 
στην κατοχή του. Στα περιθώρια τους σχεδίαζε ενδιαφέρουσες παραστάσεις, ένα 
είδος εικαστικών σχολίων στα περιεχόμενα του βιβλίου29. 

Επομένως ο κανόνας είναι η εικονογράφηση των χειρόγραφων βιβλίων να 
παραμένει ανώνυμη. Καθώς το εικονογραφημένο βιβλίο την εποχή αυτή είναι σπο
ραδικό φαινόμενο, εκτελείται περιστασιακά είτε από γραφείς ή από ζωγράφους, αν 
βρεθούν πρόσφοροι. Ο χαρακτήρας της εικονογράφησης και κωδικολογικές παρα
τηρήσεις μας οδηγούν σήμερα να αποδώσουμε τη διακόσμηση είτε στο γραφέα είτε 
σε κάποιο περιστασιακό συνεργάτη του ζωγράφο. Αυτό που χρειάζεται κάποιο σχό-

26. Λ. Πολίτης, «Αγιορείτικα ανάλεκτα», Ελληνικά 16 (1958/59), σελ. 131-132. Μ. Κ. Χατζη-
γιακουμής, Μουσικά Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1975, σελ. 11, 74, 298' Gratziou, ό.π., σελ. 98. 

27. Αγίου Στεφάνου 103 (πρώην 73): Δ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Τόμος Γ' Τα 
χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου, Αθήνα 1986, σελ. 316-318, πιν. ΜΒ'-Ξ'και 151. Η μικρογρα
φία που υπογράφεται βρίσκεται στο φ. 71ν (ό.π., πιν. ΝΓ"), αλλά προφανώς όλες οι ολοσέλιδες εικονο
γραφήσεις έγιναν από το χέρι του Βλάικο. 

28. Ρουμανικής Ακαδημίας ms si 13. Η υπογραμμένη μικρογραφία στο φ. 144ν. Gratziou, ό.π., σελ. 
131-132, σημ. 32l· Ι. Barnea «Tetravanghelul de la Cäldäru§ani», Buletinul comisiunii monumentelor 

istorice 37 (1944), σελ. 58-68· P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Académie! RPR, 

Βουκουρέστι 1959, τομ. Ι, σελ. 17-20. Στο εκτενές βιβλιογραφικό σημείωμα του κωδικογράφου 
Μαρδάριου μοναχού δεν γίνεται καμιά μνεία του μικρογράφου. 

29. Η. Hunger, «Ein griechischer Maler des Cinquecento in Venedig», Jahrbuch der Österreichischen 

Byzantinistik 21 (1972), σελ. 131-137' Μαρία Καζανάκη, «Οι μικρογραφίες του κρητικού ζωγράφου 
Μάρκου Μπαθά (1498-1578) σε κώδικα της Βιέννης», Η' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 9-
14 Σεπτεμβρίου 1996. Περιλήψεις Επιστημονικών Ανακοινώσεων, σελ. 191 και Πρακτικά του Συνεδρίου 
(υπό έκδοσιν). 
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λιο είναι ότι τα καμιά φορά εκτενή και πλήρη πληροφοριών βιβλιογραφικά σημειώ
ματα σιωπούν για την εικονογράφηση, ακόμη κι όταν έχει γίνει από τον ίδιο το γρα
φέα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χειρογράφου της Bodleian Library, Roe 
5, του Γεωργίου ρήτορα Αίνου30. Το χειρόγραφο είναι γραμμένο από δύο γραφείς 
και εικονογραφημένο επίσης από δυο χέρια σε διαφορετικά χαρτιά και σε απόστα
ση δύο χρόνων. Ο δεύτερος γραφέας, ο Γεώργιος, συνεχίζει στο χαρτί του πρώτου, 
το πρώτο κείμενο όμως που αναγράφει εικονογραφείται από το χέρι που εικονο
γράφησε το πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο επόμενο κείμενο, το Βίο Ιωσήφ και 
Ασενέθ, αλλάζει το χαρτί και το χέρι της εικονογράφησης, όχι όμως ο γραφέας. Τα 
περιεχόμενα, όλα παλιότερα κείμενα, είναι μεταγλωττισμένα σε δημώδη. Στο σημεί
ωμα του ο Γεώργιος αποσιωπά τον πρώτο γραφέα και οικειοποιείται καταγραφή και 
μεταγλώττιση, δεν μνημονεύει όμως την εικονογράφηση. 

Άλλα πολύ ενδιαφέροντα έργα δεν φέρουν καν υπογραφή, όπως το αποδιδό
μενο, αν και δικαίως με επιφύλαξη, στον Κλόντζα χειρόγραφο του Βατικανού, στο 
οποίο εικονογραφείται μια μυστική ερμηνεία της θείας λειτουργίας31 ή ο Ιωβ της 
Οξφόρδης, ένα χειρόγραφο στο οποίο μεταφέρεται η παράδοση των βυζαντινών 
εικονογραφημένων Ιώβ σε ύφος της Αναγέννησης32. 

Δουλειά του γραφέα ήταν να κατασκευάσει το βιβλίο από την αρχή ώς το 
τέλος. Να διπλώσει τα τετράδια, να χαρακώσει το χαρτί, να ξύσει τις γραφίδες, ν ' 
ανακατώσει τα μελάνια. Δεν μνημονεύονται ποτέ όλα αυτά. Όπως δεν μνημονεύε
ται ποιος κάνει τη στάχωση, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ένα αρμένικο χειρό
γραφο της Βιέννης, του 1624, διαφωτίζει τις συνθήκες εργασίας της εποχής. Ο γρα
φέας στον κολοφώνα παραπονιέται για τις δυσκολίες που είχε να ολοκληρώσει το 
εικονογραφημένο του Ευαγγέλιο: «Αν και κατέχω την τέχνη του γραφέα, δυσκο
λεύτηκα να γράψω και να εικονογραφήσω το βιβλίο. Μου έλειπε η περγαμηνή, κι 
έτσι έκανα πολλές συντομογραφήσεις [...]. Στο τέλος με βοήθησε και ο μακαρίτης 
αδελφός μου που έγραψε τα τελευταία τετράδια και έκαμε τη στάχωση»33. 

Ένας επαγγελματίας γραφέας μπορούσε ασφαλώς να κάνει και τη διακόσμη
ση, δεν είχε όμως κανένα λόγο να μνημονεύσει αυτήν την καθαρά χειρωνακτική 
εργασία. Δεν μπορούσε να προβλέψει ότι μ' αυτήν θα ασχολούνταν μερικούς αιώ
νες αργότερα οι ιστορικοί της τέχνης, γιατί θα τη θεωρούσαν δουλειά ισάξια, καμιά 

30. Βλ. σημ. 16 και Γκράτζιου, Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία, σελ. 100 κ.ε. και 149-150. 
31. Π. Λ. Βοκοτόπουλος, «Οι μικρογραφίες ενός κρητικού χειρογράφου του 1600», Δελτίον της 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 13 (1985/86), σελ. 191-207. 
32. I. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturhandschriften. Oxford, Bodleian Library il, 

Στουτγάρδη 1978, σελ. 54-66 και εικ. 369-538. 
33. Heidi und Η. Buschhausen, Die illuminierten armenischen Handschriften der Mechitharisten-

Kongregation in Wien, Βιέννη 1976, σελ. 71-72. 
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φορά μάλιστα και σπουδαιότερη από την αντιγραφή. Εδώ μας χρησιμεύει να θυμη
θούμε το Λουκά Ουγγροβλαχίας που μόλις ανέβηκε στην κοινωνική ιεραρχία, έγινε 
σημαίνον πρόσωπο στο περιβάλλον των βοεβόδων με μεγάλη επιρροή στην εκκλη
σία της Βλαχίας, μεγάλη περιουσία και τάσεις ανεξαρτητοποίησης από το οικουμε
νικό πατριαρχείο, δεν ξανακαταπιάστηκε με εικονογράφηση. 

Όταν γίνεται λόγος για το βιβλίο, το χειρόγραφο βιβλίο, μετά την άλωση, δύο 
γεγονότα συνήθως τονίζονται. Πρώτα: ο τεράστιος αριθμός χειρογράφων που χάθη
καν κατά τη λεηλασία της άλωσης. Η απώλεια μάλιστα αυτή θεωρείται ότι είναι η 
κύρια αιτία της μαζικής μεταφοράς βιβλίων από την Ανατολή στη Δύση στη συνέ
χεια, με σκοπό να περισωθεί ό,τι διέφυγε από το βανδαλισμό. Παρατίθεται συχνά 
με αυτά τα συμφραζόμενα ένα απόσπασμα από επιστολή του Βησσαρίωνα που θρη
νεί για την καταστροφή της ελληνικής γραμματείας και αγωνιά να φτάσουν τα βιβλία 
στη Δύση, για να διαβαστούν και να παραδοθούν στους νεότερους, αφού στην 
Ανατολή φαίνεται πως οι εγγράμματοι εξοντώθηκαν34. Έπειτα υπογραμμίζεται η 
εγκατάσταση βυζαντινών λογίων στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, εξαιτίας της οθω
μανικής κατάκτησης και η δραστηριότητα τους εκεί ως αντιγραφέων στα περιβάλλο
ντα κυρίως των ουμανιστών της Αναγέννησης35. 

Αναφερόμενος πρόσφατα στα δυό αυτά γεγονότα ο Robert Nelson κάνει λόγο 
για cultural translation και είναι ο πρώτος νομίζω που αναλογίζεται όχι τη συμβολή 
των γεγονότων αυτών στην Αναγέννηση αλλά τις επιπτώσεις τους στην παιδεία της 
Ανατολής. Το θέμα αξίζει πράγματι να ερευνηθεί και από αυτή τη σκοπιά36. Ωστόσο 
φαίνεται ότι η αφαίμαξη της ελληνικής Ανατολής από τα βιβλία της που ακολούθη
σε την πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από τη λεηλασία 
του πολέμου. Γιατί ενώ οι πληροφορίες για την καταστροφή της άλωσης είναι συγκε
χυμένες και εξαιρετικά φορτισμένες, οι μεγάλοι αριθμοί χειρόγραφων βιβλίων που 
εξήχθησαν στη συνέχεια δείχνουν ότι βυζαντινές βιβλιοθήκες επέζησαν και βρήκαν 
το δρόμο τους προς τη Δύση μόνο το 16ο και 17ο αιώνα ή και αργότερα Και βέβαια 
δεν εκπατρίστηκαν όλοι οι μορφωμένοι, όλοι οι λόγιοι, ούτε έπαψαν να αναπαρά
γονται. Δημιουργείται συχνά η εικόνα ότι η λογιοσύνη της τουρκοκρατούμενης 
Ανατολής ήταν αποκλειστικά μοναστική. Αν και φυσικά οι μορφωμένοι του 15ου 

34. L. Monier, Kardinal Bessarion äs Theologe, Humanist und Staatsmann, τομ. Ill, Πάντερμπορν 
1942, σελ. 478-479. 

35. Τις θέσεις αυτές συνοψίζει, με αναφορά στην προηγούμενη βιβλιογραφία, ο Η. Hunger, Ο 
κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο, (μετάφραση Γ. Βασίλαρος), Αθήνα 
1995, σελ. 180 κ.ε. Το σχετικό κεφάλαιο μάλιστα εύγλωττα επιγράφεται «Το τέλος του βυζαντινού βιβλί
ου». 

36. R. S. Nelson, «The Italian Appreciation and Appropriation of Illuminated Byzantine 
Manuscripts, ca 1200-1450», Dumbarton Oaks Papers 49 (1995), σελ. 209-235. 
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και ακόμη λιγότερο του 16ου αιώνα δεν ήταν ουμανιστές, αφού εδώ η ρήξη με το 
μεσαίωνα άργησε να ολοκληρωθεί, ήταν ωστόσο άνθρωποι που διάβαζαν πολλών 
ειδών βιβλία, έγραφαν, έκαναν σκέψεις και είχαν απόψεις όχι μόνο για τον υπερ
βατικό κόσμο αλλά και για τον επίγειο, για το παρόν και το παρελθόν, για τα τεκται
νόμενα σε Δύση και Ανατολή. 

Παρά τις καταστροφές του πολέμου και την αφαίμαξη από τους βιβλιόφιλους 
της Δύσης, η παιδεία και τα βιβλία δεν έλειψαν από την τουρκοκρατούμενη ανατο
λή. Όμως η λογιοσύνη που επέζησε έμεινε για καιρό ακόμη μεσαιωνική, μακριά από 
τον ουμανισμό στον οποίο μετείχαν περισσότερο ή λιγότερο άμεσα οι παλιοί μας 
γνώριμοι «γραφείς της Αναγέννησης». Καθώς ο μεσαίωνας στην ανατολή διήρκεσε 
πολύ, διατηρήθηκε και η μεσαιωνική αξιολόγηση των εργασιών που απαιτούνται για 
την παραγωγή ενός βιβλίου όσο έζησε και το ίδιο το χειρόγραφο. Η δραστηριότη
τα της αντιγραφής είναι άξια να μνημονευτεί γιατί προσδίδει σ' αυτόν που την εκτε
λεί την ιδιότητα του λογίου, του εγγράμματου, που δεν έπαψε ποτέ να έχει κοινω
νικό γόητρο. Η εικονογράφηση, όμως, ως εργασία χειρωνακτική δεν είναι άξια μνεί
ας, ούτε και όταν γίνεται από το χέρι του έμπειρου και συχνά καθόλου μετριόφρο-
να γραφέα. 
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Em. 1. Ευαγγέλιο. Γραφέας Μαρκιανός μοναχός, 1573. Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο 10 
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Εικ. 2. Ευαγγέλιο. Γραφέας Ματθαίος Μυρέων, 1599. Μητρόπολη Ιωαννίνων 
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Εικ. 3. Τρεις Λειτουργίες. Γραφέας Άνθιμος ιερομόναχος, 1638. 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 816 
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Εικ. 4. Λειτουργικό Ευαγγέλιο, προσφορά του Ματθαίου Μπασαράμπα στο Πατριαρχείο 
Κωνσταντινούπολης. Γραφέας Άνθιμος Ιερομόναχος, 1644. Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο 158 



480 ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ 

ν "L -* 

«* £<*·; ̂ ^ ^ l***<t fry**« 

igte* v^^*w!T^2 

EIK. 5. Ιωσήφ και Ασενεθ. Γραφέας Γεώργιος ρήτωρ Αίνου, 1614. 
Οξφόρδη, Bodleian Library, Roe 5 
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EIK. 6. Χρονογραφία. Γραφέας ανώνυμος. Αρχές 17ου αιώνα. 
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Βολίδου 2 
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Em. 7. Στεφανίτης και Ιχνηλάτης. Γραφέας ανώνυμος. 
Τέλος 16ου αιώνα. Βιβλιοθήκη του Βατικανού, ßarb. gr. 172 
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Εικ. 8. Τρεις Λειτουργίες. Γραφέας Ιάκωβος Γάνου και Χώρας, 1632. 
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΚΟΥ 

ΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΚΡΗΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΙΑ 

Ο Γεώργιος Τριβιζίας, που γεννήθηκε στο Χάνδακα γύρω στο 14231, υπήρξε 
ένας από τους παραγωγικότερους αντιγραφείς χειρογράφων του δεύτερου μισού του 
15ου αι. Σε διάστημα τριάντα περίπου χρόνων αντέγραψε, εν μέρει ή εν όλω, 97 
γνωστούς μέχρι σήμερα κώδικες2. Ο Τριβιζίας ήρθε, πιθανότατα, σε πρώτη επαφή με 
την αντιγραφική τέχνη στο βιβλιογραφικό εργαστήριο που είχε οργανώσει στον 
Χάνδακα ο Μιχαήλ Αποστόλης. Όπως υποστηρίζει ο Μαστροδημήτρης3, ο Μιχαήλ 
Αποστόλης θα πρέπει να αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον γραφέα και 
τον Βησσαρίωνα. Ένα από τα πρώτα ίσως χειρόγραφα του, το οποίο και είναι εφι
κτό να χρονολογηθεί, ο Marc. gr. 4294, τοποθετεί το πρώιμο στάδιο της δραστηριό
τητας του κατά τα έτη 1455-1456 στο βιβλιογραφικό εργαστήριο που διατηρούσε ο 
καρδινάλιος. Θα λέγαμε ότι ο Τριβιζίας, βρέθηκε στα μέσα κυριολεκτικά του 15ου 
αι. στη Ρώμη αντιγράφοντας χειρόγραφα για λογαριασμό του Βησσαρίωνα. Οι κώδι
κες αυτοί, που φτάνουν τους εικοσιεπτά5 και αντιστοιχούν στο ένα τρίτο περίπου της 
συνολικής του παραγωγής, φυλάσσονται, όπως είναι γνωστό, στην Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη της Βενετίας μετά από δωρεά του καρδιναλίου6. Είναι πολύ πιθανό ότι 

1. Το 1423 θεωρείται terminus ante quem της χρονολογίας γέννησης του γραφέα ΒΛ. Π. Δ. 
Μαστροδημήτρη, «Γεώργιος Τριβίζιος (προ του 1423-1485), κωδικογράφος του Βησσαρίωνος καί ιερεύς 
των έν Βενετία Ελλήνων», Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 50. 

2. Βλ. C. Gallavotti, «Intorno ai mss. di Giorgio Trivisia e di Giorgio Alessandro», Annali dell' 
Istituto Universitario Orientale di Napoli II—III (1980-1981), σελ. 21-24. 

3. Μαστροδημήτρης, ό.π., σελ. 51. 
4. E. Mioni, «Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori», Miscellanea Marciana di Studi 

Bessarionei [Medioevo e Umanesimo 24], Πάντοβα 1976, σελ. 293. 
5. Πρόκειται για τους κώδικες: Marc. gr. 191, Marc. gr. 192, Marc. or. 195, Marc. gr. 199, Marc. gr. 

219, Marc. gr. 221, Marc. gr. 223, Marc. gr. 245, Marc. gr. 251, Marc. gr. 253, Marc. gr. 282, Marc. gr. 
289, Marc. gr. 293, Marc. gr. 305, Marc. gr. 337, Marc. gr. 396, Marc. gr. 413, Marc. gr. 429, Marc. gr. 
434, Marc. gr. 455, Marc. gr. 462, Marc. gr. 470, Marc. gr. 479, Marc. gr. 480, Marc. gr. 492, Marc. gr. 
518. 

6. Βλ. L. Labowsky, Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana, [Sussidi Eruditi 31], Ρώμη 
1979. 
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ο Γεώργιος Τριβιζίας συνέχισε την αντιγραφή χειρογράφων έως το τέλος της ζωής 
του το 1485, στην Βενετία7. 

Οι κώδικες του Βησσαρίωνα. Η σημασία της ομάδας των Μαρκιανών κωδίκων 
είναι στην περίπτωση του Τριβιζία αποφασιστικής σημασίας για την περαιτέρω χρο
νολογική ταξινόμηση της αντιγραφικής του παραγωγής. Τα ex libris του κτήτορα, στα 
οποία υπογράφει με την εκάστοτε βαθμίδα που κατείχε στην ιεραρχία της Ρωμαιο
καθολικής εκκλησίας, εξασφαλίζουν σταθερή σχετικά χρονολογική βάση, μέσω της 
οποίας τα χειρόγραφα διακρίνονται σε δύο περιόδους: στην πρώιμη, όπου περιλαμ
βάνονται οι κώδικες τους οποίους ο Βησσαρίων υπογράφει μεταξύ των ετών 1455-
1468 ως Καρδινάλιος του των Τούσκλων, και την μεταγενέστερη, στην οποία ανή
κουν τα χειρόγραφα μεταξύ 1468-1472, όπου επιγράφεται ως Επίσκοπος Σαβίνων. 
Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την κωδικολογική και, κυρίως, την παλαι-
ογραφική εξέταση των εν λόγω χειρογράφων, είναι δυνατό με την συγκριτική μέθο
δο να χρονολογηθούν οι υπόλοιποι κώδικες του Τριβιζία, ο οποίος, ας σημειωθεί, 
δεν συνήθιζε να μνημονεύει στα χειρόγραφα του τον χρόνο ή τον χώρο αντιγρα
φής τους, ενώ σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις υπογράφει με το όνομα του, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην καταγωγή του και την ιερατική του ιδιότητα8. 

Διακοσμητικά στοιχεία. Μελετώντας τα χειρόγραφα του Τριβιζία διαπιστώνου
με ότι, με λίγες εξαιρέσεις, διακοσμούσε ο ίδιος τα χειρόγραφα του. Τα θέματα που 
σχεδίαζε δεν μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου αλλά μάλλον απλοποιού
νται, αποκτώντας θεματική καθαρότητα —όπως άλλωστε και η γραφή του— ενώ τυπο
ποιείται ο σχεδιασμός τους. Τα συστατικά των χειρογράφων που φέρουν διακόσμη
ση είναι τα επίτιτλα, τα αρχικά γράμματα, οι τίτλοι και άλλα ελάσσονα στοιχεία 
συνήθως εντός του κειμένου ή και στο τέλος του, 

Στους κώδικες που χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1455-1468, τα επίτιτλα, 
και ιδιαίτερα τα αρχικά γράμματα, καταλαμβάνουν σαφώς περισσότερο χώρο από ό,τι 
στα χειρόγραφα που έχουν αντιγραφεί μετά το 1468. Στους κώδικες της πρώτης 
αυτής ομάδας τα επίτιτλα φτάνουν σε ύψος τις πέντε έως έξι σειρές, ενώ τα αρχικά 
γράμματα κατά μέσο όρο τις δέκα σειρές, τις οποίες αρκετές φορές με τον εξωτερι
κό συνοδευτικό διάκοσμο του κυρίου σώματος του γράμματος τις ξεπερνούν μάλι
στα κάποιες φορές φτάνουν σε ύψος και τις δεκαεπτά σειρές. Στην πρώτη περίοδο 

7. Ο Τριβιζίας ζούσε στη Βενετία από το 1474 ως πρώτος ιερέας της εκεί ελληνικής ορθόδοξης 
κοινότητας· βλ. Μαστροδημήτρη, ό.π., σελ. 55-56, 59. 

8. Ambr. 123 (ΒΙΟΙ sup.) (...Γεώργιος ό Τριβίζιος ό Κρής, ό τών εν Βενετίαις Γραικών ιερεύς...), 
Law. PI. 56, 14 ( Έγώ ό παπά Γεώργιος ό Τριβιζίας...), Law. Conv. Soppr. 440 (...Γεωργίου ιερέως του 
Τριβιζία), Par. gr. 2803 (...παρά Γεωργίου τοϋ Τριβιζία και 'ιερέως τών γραικών), Marc. gr. 191 (Κρητος 
Ίρήος...), Marc. gr. 221 (...χειρί Γεωργίου άρητήρος, ον ήγετο Κρήτη). 
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της αντιγραφικής δράσης του Τριβιζία (± 1455-1468) το αρχικό γράμμα ενός και
νούργιου βιβλίου συναντάται σχεδιασμένο ακανόνιστα, είτε μέσα σε ορθογώνιο το 
οποίο και καταλαμβάνει μέρος από το πλάτος του κειμένου, είτε εκτός του πλαισί
ου του κειμένου. Σε κώδικες αντιγραμμένους μετά το 1468 το φαινόμενο αυτό εξα
σθενεί, επειδή ο γραφέας δεν συνήθιζε κατά κανόνα να θυσιάζει μέρος απο το πλά
τος του κειμένου. Στους κώδικες της δεύτερης αυτής περιόδου τα επίτιτλα φτάνουν 
ως επί το πλείστον σε ύψος τις τέσσερις σειρές, ενώ τα αρχικά γράμματα δεν ξεπερ
νούν και αυτά κατά μέσο όρο τις πέντε ή έξι. Πάντως, σε καμία περίπτωση και σε 
καμία χρονική περίοδο τα επίτιτλα δεν ξεπερνούν σε εύρος το πλάτος του κειμένου. 

Τα επίτιτλα είναι ταινιοειδή και σχεδιασμένα ανάλογα με το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των μοτίβων τους μέσα σε διπλό ή μονό πλαίσιο, ενώ τα απλού
στερα παραμένουν συνήθως απλαισίωτα. Αυτά που βρίσκονται μεταξύ κεφαλαίων, 
υποκεφαλαίων ή παραγράφων δεν ξεπερνούν το ύψος των δύο σειρών και τα θέμα
τα τους μπορεί να επαναλαμβάνονται αρκετές φορές μέσα στο ίδιο χειρόγραφο. 
Συχνά μάλιστα, σε ιδιαίτερα εκτενή κείμενα, δεν λειτουργούν μόνον ως επίτιτλα 
αλλά και ως κατακλείδες. 

Τα θεματικά μοτίβα των επιτίτλων διακρίνονται ως εξής: 
α. Στην αρχή του χειρογράφου ή ενός καινούργιου συγγράμματος στο εσωτε

ρικό ενός κώδικα σχεδιάζονται ταινιοειδή επίτιτλα με διπλό πλαίσιο. Τα επίτιτλα 
περικλείουν υπόλευκους, οριζόντια βαίνοντες ανακαμπτόμενους βλαστούς, που 
σχηματίζουν ερυθροκάστανα καρδιόσχημα διάχωρα, στο εσωτερικό των οποίων 
περικλείονται υπόλευκα κρινάνθεμα (εικ. Ι)- ή βλαστούς, που διαγράφουν κυκλοτε-
ρή σχήματα, στο εσωτερικό των οποίων δημιουργούνται επίσης καρδιόσχημα φύλλα 
με υπόλευκα κρινάνθεμα (εικ. 2). Οι περιφερειακοί βλαστοί στις εσωτερικές γωνίες 
και τις πλευρές εντός του πλαισίου καταλήγουν συνήθως σε αποληκτικούς πλοκά
μους ή σφαιροειδή κοσμήματα. Το ίδιο το πλαίσιο κοσμείται απο τρίφυλλα κοσμή
ματα με τριγωνική απόφυση σε κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις. Στα ακρωτήρια 
του πλαισίου σχεδιάζονται ανθέμια, ημιανθέμια, ημίφυλλα, αποληκτικοί πλόκαμοι ή 
σφαιρίδια με κλαδίσκους στις απολήξεις. Η στέψη κοσμείται από πολύπλοκο ή απλό 
πλεκτό σταυρό, ο οποίος περιβάλλεται συνηθέστατα από κουκίδες και σφαιρίδια με 
κλαδίσκους στις απολήξεις. Ο σταυρός σχεδιάζεται αρκετά συχνά στα πλάγια του 
επιτίτλου ή του πλαισίου, όπως επίσης και στο τέλος του κειμένου ως κατακλείδα. 

β. Ως ταινιοειδή επίτιτλα συναντώνται ποικίλες σε σχηματισμούς και ύψος πλε
κτές ταινίες, άλλοτε μέσα σε πλαίσιο και άλλοτε χωρίς (εικ. 3). Οι ταινίες αυτές φτά
νουν σε ύψος τις τρεις έως τέσσερις γραμμές. Ο τρόπος που περιπλέκονται μεταξύ 
τους παραμένει ο ίδιος. Το διαφοροποιητικό στοιχείο εδώ είναι η ανθεμοειδής κατά
ληξη στα ακρωτήρια όπως και η κόσμηση του πλοχμού περιφερειακά με κουκίδες. Ο 
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πλοχμός είναι υπόλευκος έχοντας το χρώμα του χαρτιού ή της περγαμηνής και προ
βάλλεται πάνω σε ερυθροκάστανο κάμπο. 

Απλούστερες μορφές ταινιοειδών επιτίτλων είναι οι ακόλουθες: 
1. Απλός υπόλευκος πλοχμός από δύο πλοκάμους που περιπλέκονται, συνή

θως με ημίφυλλα στις απολήξεις (εικ. 4.α). Ορισμένες φορές ο πλοχμός συναντάται 
μέσα σε διπλό πλαίσιο σχεδιασμένος πάνω σε ερυθροκάστανο κάμπο. 

2. Πλοχμός σχηματιζόμενος από δύο πλοκάμους, οι οποίοι, αν και περι
πλέκονται κυματοειδώς, σχηματίζουν σταυροειδή σχήματα (εικ. 4.β). 

3. Κυματοειδής βλαστός με ανθεμοειδή και φυλλόσχημη διακόσμηση: μεγάλα 
ημίφυλλα, τρίφυλλα, αγκιστροειδή σφαιρίδια και ανθεμωτά (εικ. 4.γ). 

4. Κυματοειδής βλαστός με μεγάλα φύλλα και τρίφυλλα στο εσωτερικό. Στα 
εξωτερικά τόξα σχηματίζονται καρδιόσχημα (εικ. 4.δ). 

5. Μικρές διπλές διακοσμητικές κυματοειδείς γραμμές άλλοτε διακοπτόμενες 
και άλλοτε συνεχόμενες με κουκίδες στο εσωτερικό των τόξων που σχηματίζουν 
οι καμπύλες. 

γ. Για την κόσμηση των αρχικών γραμμάτων χρησιμοποιούνται τα ίδια φυτικά 
σχέδια. Τα μοτίβα αναπτύσσονται ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του γράμμα
τος στο εσωτερικό του ή και γύρω από αυτό ως συνέχεια του κορμού του. Τα μικρό
τερα σε μέγεθος γράμματα, συνήθως τα αρχικά υποκεφαλαίων ή παραγράφων, 
φέρουν απλούστερη διακόσμηση από φύλλα, ημίφυλλα, σφαιρίδια ή ανθέμια. Τα 
φυτικά κοσμήματα σχεδιάζονται επίσης ανάλογα με το μέγεθος του γράμματος είτε 
στο εσωτερικό του πεδίο, εάν πρόκειται για γράμματα που φτάνουν περίπου τις τέσ
σερις έως πέντε σειρές, ενώ στα μικρότερα αρχικά, τα οποία δεν ξεπερνούν σε ύψος 
τις τρεις σειρές, σχεδιάζονται περιφερειακά του σώματος του γράμματος, συνήθως 
επάνω και κάτω από αυτό. 

δ. Διακοσμητικό ρόλο διαδραματίζουν και οι τίτλοι, γραμμένοι ορισμένες 
φορές σε επιγραφική μεγαλογράμματη γραφή. Αρκετά συχνά γράφονται έγχρωμα τα 
περιθώρια (τα λήμματα και τα σχόλια), όπως και άλλα βοηθητικά στοιχεία μέσα στο 
ίδιο το κείμενο, ανάλογα με τη φύση του περιεχομένου του. 

ε. Στο τέλος των κειμένων δίνεται συχνά σχήμα τριγωνικό ή και κλεψύδρας, 
συνήθως όμως η κόσμηση της τελευταίας σελίδας περιορίζεται σε μικρούς πλεκτούς 
σταυρούς ή και σε έναν έγχρωμο τίτλο τέλους. 

Το χρώμα που σταθερά χρησιμοποιεί στη διακόσμηση του ο Τριβιζίας είναι το 
ερυθροκάστανο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους περισσότερους γραφείς κρη
τικής καταγωγής9. 

9. S. Rothe, «Textillumination bei einigen Schreibern kretischer Herkunft im 15. Jahrhundert», 
Paleografia e Codicologia greca. Atti del II. Colloquio internazionale (Berlino-Wolfenbüttel 17-21 Ottobre 

1983), τ. Ι, Alessandria 1991, σελ 362. 
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To διακοσμητικό σύστημα— Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση των 
διακοσμητικών συνηθειών του γραφέα συγκλίνουν στο ότι ο Γεώργιος Τριβιζίας 
ακολουθούσε με συνέπεια ένα σύστημα, το οποίο, από τα στοιχεία που υπάρχουν 
ως σήμερα, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο βιβλιογρα
φικό εργαστήριο. Η συνεργασία του με σημαντικότατους γραφείς κρητικής καταγω
γής του 15ου αι., όπως τον Ιωάννη Ρώσο και τον Ιωάννη Πλουσιαδηνό, αλλά και η 
παρουσία διακόσμησης από τον Ιωάννη Ρώσο σε χειρόγραφα αντιγραμμένα από τον 
ίδιο τον Τριβιζία, επιτρέπουν την υπόθεση ότι υιοθέτησε το διακοσμητικό σύστημα 
των συναδέλφων του κωδικογράφων. Τα μοτίβα που συναντούμε σε κώδικες τους 
οποίους έχει αντιγράψει σε συνεργασία με τους γραφείς αυτούς, όπως και ο τρόπος 
ανάπτυξης τους, φανερώνουν τις επιρροές που δέχτηκε. Τα επίτιτλα και τα αρχικά 
γράμματα παρουσιάζουν ομοιότητες με ανάλογα μοτίβα του Ιωάννη Ρώσου (εικ. 5) 
και του Ιωάννη Πλουσιαδηνού10, ενώ η τεχνοτροπία του προσεγγίζει εκείνην του 
Πλουσιαδηνού (εικ. 6). Αξιοπρόσεκτο στοιχείο στα χειρόγραφα του Τριβιζία είναι 
ότι ένας μικρός αριθμός τους έχει εν μέρει διακοσμηθεί και από τον Ιωάννη Ρώσο. 
Σε ορισμένους από τους εν λόγω κώδικες ο Ρώσος έχει ολοκληρώσει το κύριο 
μέρος της διακόσμησης, δηλαδή την αρχή κάθε καινούργιου βιβλίου, τα επίτιτλα, 
τους τίτλους και τα αρχικά, ενώ ο Τριβιζίας έχει προσθέσει τίτλους και αρχικά κεφα
λαίων, υποκεφαλαίων ή παραγράφων υπάρχουν και κώδικες στους οποίους η δια
κόσμηση ολοκληρώνεται ισομερώς από τους δύο γραφείς11. Αυτό παρατηρείται όχι 
τόσο σε χειρόγραφα που έχουν εξ ολοκλήρου αντιγραφεί από τον Τριβιζία όσο σε 
κώδικες, τμήματα των οποίων έχουν ολοκληρωθεί από άλλους αντιγραφείς. 
Επιπλέον, μελετώντας τα χειρόγραφα, που είναι καρπός συνεργασίας του γραφέα με 
άλλους συγχρόνους του, παρατηρούμε, ότι αν δεν κοσμούσε ολόκληρο τον κώδικα 
ο Τριβιζίας φρόντιζε τουλάχιστον να διακοσμήσει εκείνο το τμήμα του χειρογρά
φου για την αντιγραφή του οποίου ήταν υπεύθυνος, ακόμα και εάν επρόκειτο για 
ένα μόνο επίτιτλο ή αρχικό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Marc. gr. 
19212 

10. Rothe, ό.π., σελ. 193-195 εικ. 1-3, σελ. 197 εικ. 5α 
11. Από την ομάδα των Μαρκιανών κωδίκων, επτά είναι εκείνοι που φέρουν διακόσμηση του 

Ιωάννη Ρωσσου και του Γεωργίου Τριβιζία, οι Marc. gr. 219, Marc. gr. 221, Marc. gr. 223, Marc. gr. 251, 
Marc. gr. 337, Marc. gr. 413 και Marc. gr. 429, ενώ στο Βατικανό βρίσκεται ακόμα ένας κώδικας, ο Vat. 
gr. 327, στον οποίο ο γραφέας έχει προσθέσει τα δευτερεύοντα αρχικά και τους τίτλους, ενώ ο Ιωάννης 
Ρώσος έχει κάνει την διακόσμηση. Όλοι οι Μαρκιανοί κώδικες τοποθετούνται χρονικά μεταξύ των ετών 
1455-1468· τέσσερις από αυτούς, όπως και ο Βατικανός που χρονολογείται μετά το 1468, περιέχουν 
εκτός από άλλα φιλοσοφικά κείμενα, σχόλια του Σιμπλίκιου στον Αριστοτέλη και τον Επίκτητο. 

12. Για την αντιγραφή του κώδικα έχουν συνεργαστεί οι γραφείς: Ανδρόνικος Κάλλιστος (ff. 1-
44ν), Γεώργιος Τρφιζίας(ίί 45-70ν), Μανουήλ Ατράπης(ίί. 71-114), Ανώνυμος KB [il 114v-144v, 145-
246) και ο Ιωάννης Πλουσιαδηνός (ff. 145-246, 265-310, 313-314, 315-371). Διακόσμηση φέρουν μόνο 
τα μέρη που έχουν αντιγραφεί από τον Γεώργιο Τριβιζία και τον Ιωάννη Πλουσιαδηνό. 
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Σε άρθρο της Rothe13, σχετικά με τις διακοσμητικές συνήθειες κρητών γραφέ
ων του 15ου αι., μελετάται η δυνατότητα σύνδεσης, έστω και χαλαρής, του διακο
σμητικού ύφους σειράς γραφέων κρητικής καταγωγής, όπως του Βαρθολομαίου 
Ρώσου, του Ιωάννη Πλουσιαδηνού, των αδελφών Γρηγορόπουλων και ιδιαίτερα του 
Ιωάννη Ρώσου, τόσο με το χειρόγραφο του αντιγραφικού εργαστηρίου της μονής 
των Οδηγών στην Κωνσταντινούπολη τον 14σ αι.14, όσο και μεταξύ τους. Εφόσον 
η τεχνοτροπία των γραφέων αυτών μας παραπέμπει στο ύφος της Μονής των 
Οδηγών, κατ' επέκταση το σύστημα διακόσμησης που ακολουθούσαν θα μπορούσε 
να συμβαδίζει με αυτό της μονής. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι ανάλογο για 
τον Τριβιζία, χωρίς όμως και να μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση αυτή. 
Γεγονός παραμένει ότι ο Γεώργιος Τριβιζίας είναι γραφέας του 15ου αι., κρητικής 
καταγωγής, ο οποίος μέσω της συνεργασίας του με άλλους κρήτες κωδικογράφους, 
θα ήταν ανοιχτός σε επιρροές από το άμεσο εργασιακό του περιβάλλον σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να υιοθετήσει συνήθειες που δεν φαίνεται να έχουν κατ' αρχήν άμεση 
σχέση με το προσωπικό του στυλ γραφής. Συγκρίνοντας λοιπόν τα επίτιτλα και τα 
αρχικά των γραφέων που προαναφέρθηκαν, όπως και τα διακοσμητικά θέματα που 
εμφανίζονται μέσα σ' αυτά, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην ομάδα 
αυτή και τον Τριβιζία. 

Ένα επιπλέον στοιχείο που στηρίζει την εν λόγω υπόθεση είναι η επισήμανση 
ενός φαινομένου που η Rothe ονομάζει Negative-Wirkung15, αν και στην περίπτω
ση του Τριβιζία (όπως επίσης και στην περίπτωση του Ιωάννη Πλουσιαδηνού, του 
Βαρθολομαίου Ρώσου και των Γρηγορόπουλων) το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζει 
τον βαθμό εξέλιξης και σχηματοποίησης, τον οποίο έφτασε με τον Ιωάννη Ρώσο. 
Τα χαρακτηριστικά του φαινομένου αυτού είναι τα εξής: ο κάμπος του επιτίτλου γεμί
ζει με ερυθροκάστανο χρώμα από το οποίο και σχηματίζεται το περίγραμμα του 
κεντρικού διακοσμητικού θέματος που προβάλλεται πάνω στο υπόλευκο χαρτί ή 
στην περγαμηνή, η φυσική απόχρωση των οποίων εισάγεται στη διακόσμηση και 
λειτουργεί σαν δεύτερο βασικό χρώμα. Η επίδραση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στον 
Ιωάννη Ρώσο, επειδή ο γραφέας αυτός εκμεταλλεύεται όσο το δυνατόν περισσότε
ρο τον υπόλευκο κάμπο του επιτίτλου, προβάλλοντας έτσι την φυτική διακόσμηση, 
ενώ, όσον αφορά τα αρχικά γράμματα, περιγράφει τον κορμό τους με ερυθροκά-
στανη και κίτρινη μελάνη, αφήνοντας τον εσωτερικά κενό. Αντίθετα ο Τριβιζίας 
χρησιμοποιεί περισσότερο χρώμα, σχεδιάζοντας λεπτότερα φυτικά σχέδια, ενώ οι 
κορμοί των γραμμάτων του είναι ερυθροκάστανοι. Και οι δύο πάντως κοσμούν τα 

13. Rothe, ό.π., σελ. 359-362. 
14. Η έρευνα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη σύγκριση με το χειρόγραφο 748 της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Βλ. Rothe, ό.π., σελ. 361. 
15. Rothe, ό.π., σελ. 358. 
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σώματα των αρχικών τους με φυτικά σχέδια. Στην περίπτωση του Τριβιζία τα θέμα
τα αναπτύσσονται με μεγαλύτερη ελευθερία τόσο στο εσωτερικό πεδίο του αρχικού 
όσο και γύρω από αυτό, ενώ ο Ρώσος σχεδιάζει πιο συμπαγή μοτίβα και συνδεδε
μένα μεταξύ τους, έτσι ώστε να περικλείονται σχεδόν ολόκληρα στην περιφέρεια 
γύρω από τον κορμό του αρχικού γράμματος. 

Συμπερασματικά, όσον αφορά τις διακοσμητικές συνθέσεις του Γεωργίου 
Τριβιζία, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο ίδιος δεν έδειξε ιδιαίτερα δημιουργική 
φαντασία αλλ' απλά υιοθέτησε ένα σύστημα διακόσμησης, το οποίο και διατήρησε 
μέχρι το τέλος της αντιγραφικής του δραστηριότητας, χωρίς να το εμπλουτίσει ή να 
το εξελίξει δραστικά- το γεγονός αυτό δεν βοηθά δυστυχώς, όπως είναι αντιληπτό, 
στην διάκριση και χρονολογική κατάταξη των χειρογράφων του. Ο Τριβιζίας αρκέ
στηκε στην αναπαραγωγή ορισμένων διακοσμητικών θεμάτων, τα οποία προσάρμο
σε στη δική του τεχνοτροπία, προσθέτοντας τις προσωπικές του καλλιτεχνικές 
λεπτομέρειες. 

Για πιο συγκεκριμένη αναφορά για τα διακοσμητικά συστήματα που ακολου
θούσαν στην Κρήτη τον 15ο αι., νομίζω ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί και ολο
κληρωθεί η έρευνα όχι μόνο για τους κρήτες γραφείς του 15ου αι. καθώς και για τις 
διακοσμητικές τους συνήθειες, αλλά και για τη σχέση τους με τα βιβλιογραφικά 
εργαστήρια (ειδικά για την Κρήτη με εκείνο του Μιχαήλ Αποστόλη)16. 

16. Σχετικά με τους συνεργάτες του Μιχαήλ Αποστόλη και το βιβλιογραφικό του εργαστήριο βλ. 
το κλασικό άρθρο του M. Wittek, «Pour une étude du scriptorium de Michel Apostolès et consorts», 

Scriptorium 7 (1953), σελ. 290-297. Εκτενέστερη αναφορά στο διακοσμητικό σύστημα του Γεώργιου 
Τριβιζία και περιγραφή των χειρογράφων του γίνεται στην διατριβή που ετοιμάζω στο Πανεπιστήμιο του 
Αμβούργου υπό την επίβλεψη του καθ. κ. D. Harlfinger και η οποία φέρει τον τίτλο: Ceorgios Tribizias. 
Ein Handschriftenschreiber kretischer Herkunft im 15. Jh. 
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Em. 1. Βενετία, Βιβλιοθήκη Apostolica Vaticana, Marc. gr. 191, f. 184. 
Γραφή και διακόσμηση: <Γεώργιος Τριβιζίας> 
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Em. 2. Monac gr. 158, f. 1 <Γεώργιος Τριβιζίας> 
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Εικ. 3. Βενετία, Βιβλιοθήκη Apostolica Vaticana Marc. gr. 337, f. 228v 
Γραφή και διακόσμηση <Γεώργιος Τριβιζίας> 
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EIK. 4α. Βενετία, Βιβλιοθήκη Apostolica Vaticana, Marc. gr. 305, f. 107V 
Γραφή και διακόσμηση: <Γεώργιος Τριβιζίας> 

Εικ. 4β. Marc. gr. 219, f. 278 
Γραφή και διακόσμηση: <Γεώργιος Τριβιζίας> 
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Em. 4γ. Marc. gr. 470, f. 180 
Γραφή και διακόσμηση: <Γεώργιος Τριβιζίας> 
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Em. 4δ. Marc. gr. 455, f. 2 
Γραφή και διακόσμηση: <Γεώργιος Τριβιζίας> 
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Em. 5. Βενετία, Βιβλιοθήκη Apostolica Vaticana, Marc. gr. 337, i. 140 
Γραφή <Γεώργιος Τριβιζίας> Διακόσμηση <Ιωάννης Ρώσος> 
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Εικ. 6. Βενετία, Βιβλιοθήκη Apostolica Vaticana, Marc. gr. 192, f. 315 
Γραφή και διακόσμηση: <Ιωάννης ΠΛουσιαδηνός> 



AXINIA DZUROVA 

LA SYNTHESE SLAVO-BYZANTINE DANS LES MANUSCRITS GRECS DITS 

DE «GRAND LUXE», CRÉÉS EN VALACHIE ET EN MOLDAVIE AUX 

XVIe-XVIIe SIÈCLES 

En 1991, dans son article consacré à l'Evangéliaire grec de 1594 de Baltimore 

W. 535, notre collègue Gary Vikan pose la question de la renaissance, à la fin du 

XVIe et pendant la première moitié du XVIIe siècle, de la tradition des évangiles 

somptueusement illustrés. Ces évangiles, créés dans la région Hougro-Valaque et en 

Moldavie, sont l'oeuvre de deux illustres prêtres, scribes et calligraphies grecs, 

Matthieu de Myra (f 1624) et Lucas de Chypre (nous possédons des renseignements 

à son sujet de 1583 à 1629, date de son décès) et nous observons la présence de 

vignettes de «type slave»1. J'aborde également le sujet dans l'article paru dans le 

recueil consacré au professeur Browning2. 

1. G. Vikan, «The Walters Lectionary W. 535 (A.D. 1594) and the Revival of Deluxe Greek 

Manuscript Production after the Fall of Constantinople», The Byzantine Tradition after the Fall of 

Constantinople, University Press of Virginia, Charlottesville and London 1991, pp. 181-286; G. CronJ, 

«Le Chypriote Lucas, évêque et métropolite de Valachie (1583-1629)», Πρακτικά του πρώτου Διεθνούς 
Κυπρολογικού Συνεδρίου, (Λευκωσία, 14-19 Απριλίου 1969), τόμος Γ', Λευκωσία 1973, pp. 45-47, y 
compris la bibliographie. En ce qui concerne l'activité de Lucas comme calligraphe, voir: N. Jorga, «La 

figuration des Evangélistes dans l'art roumain et l'école chypriote-valaque», Buletinul Comisiunii 

Monumentelor Istorice 26 (1933), pp. 1-4; A propos de Matthieu de Myra, voir: D. Russo, Studii istorice 

greco-romàne I, Bucure§ti 1939, pp. 157-179; L. Politis, «Un copiste eminent du XVIIe siècle: Matthieu, 

métropolite de Myra», Studia Codicologica [Texte und Untersuchungen 124], Berlin 1977, pp. 375-394; 

idem, «Un centre de calligraphie dans les principautés danubiennes au XVIIe siècle, Lucas Buzäu et son 

cercle», Dixième congrès international des bibliophiles, (Athènes 30 septembre - 6 octobre 1977), Athènes 

1977, p. 6; idem «Persistances byzantines dans l'écriture liturgique du XVIIe siècle», La Paléographie 

grecque et byzantine, Paris 1977, pp. 371-373, ainsi que l'article de P. Canart, «Les écritures livresques 

chypriotes du Xle au XVIe siècles» et de Maria Politi, «Λειτουργικά χειρόγραφα της σχολής Μποσέου 
στην Κύπρο, Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών 'Ερευνών 17 (1987-1988 pp. 27-53 et 81-111; Olga 
Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaios von Myra (1596-1624), Athènes 1982, 

p. 26; Maria D. Zoumbouli, Lucas de Buzäu et les centres de copie de manuscrits grecs en Moldo-Valachie 

(XVIe-XVIIe siècles), Athènes 1995, y compris la bibliographie détaillée: Μαρία Σακελλαριάδη-Πολίτη, 
«Μαρκιανός τλήμων καί άμαθης γραφευς της μονής Δουσίκου», Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, 
Θεσσαλονίκη 1979, pp. 39-52. 

2. Axinia Dzurova, «L'étincelle allumée à Chypre (Référence: la collection de manuscrits grecs du 

Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujcev»)», Φιλέλλην, Studies in honor of prof. R. 
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Comme le fait remarquer Gary Vikan dans un de ses articles précédents, la 

Roumanie, du fait de son statut d'indépendance dans le monde musulman après la 

chute de Constantinople en 1453, s'arroge le rôle de protecteur de l'Eglise 

Orthodoxe. Aussi ses voévodes étaient-ils devenus les sauveurs en quelque sorte de 

la situation politique et culturelle de Byzance3. 

Lucas de Chypre travaille activement pendant 45 ans, laissant derrière lui un 

patrimoine considérable d'évangiles, de psautiers et autres manuscrits illustrés, dont 

les trois Liturgies de Jean Chrysostome, de Basile le Grand et de Grégoire Dialogue 

présentaient une décoration particulièrement somptueuse. La plupart ont été faits sur 

la commande des voévodes valaques et dont l'un a été offert au tsar Féodor 

Ivanovitch. Linos Politis définit Lucas de Chypre (Lucas de Buzäu) comme un des 

calligraphies les plus expérimentés et les plus productifs de la période post

byzantine4. 

Je m'arrêterai, dans la présente communication, sur le type décoratif préféré de 

Lucas de Buzäu: les en-têtes à la décoration entrelacée et végétale, de «type slave» 

selon G. Vikan. Ils ont un lien évident avec les incunables et les manuscrits de la 

région, soit, la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie (la région hougrovalaque)5 et 

le scribe les affectionne jusqu'à la fin de sa carrière. L'exemple le plus typique de la 

symbiose entre les diverses tendances décoratives apparaissant dans les manuscrits 

de Lucas de Chypre, est justement l'Evangile de 1594 figurant au Musée de 

Baltimore sous la cote W 535. Il importe d'attirer l'attention sur les vignettes de 

«type slave» dont il faut chercher les prototypes dans les manuscrits de Vladislav 

Gramatik, créés environ un siècle et demi plus tôt6. Dans ce sens, les en-têtes carrés 

Browning, Venice 1996, pp. 75-90; A. ZlxypoBa, "CjiaBHHCKHflT ΤΜΠ opHavieHT Β rp^UKHTe 
ptKonHCH OT XVl-XVII Ββκ". En ce qui concerne l'influence de la tradition manuscrite slave sur les 
manuscrits grecs de «grand luxe» de Valachie et de Moldavie, voir: BtJirapcKHHT XVI B. CôopHHK c 

/lOKJia/iM 3a ßtiirapcKaTa o6ina H KyjiTypHa HCTopHfl npe3 XVI Β., Οοφππ, 17-20. 10. 1994, 
εοφΗΗ 1996, pp. 699-714. 

3. G. Vikan, «Byzance après Byzance: Luke the Cypriot, Metropolitan of Hungro-Wallachia», The 

Byzantine Legacy in Eastern Europe, Columbia University Press, New York 1988, pp. 165-185 (plus 

concrètement, pp. 165-166); voir aussi: idem, «Byzance après Byzance: Greek Manuscript Production in 

Walachia», Abstracts of papers, Second Annual Byzantine Studies Conference, Madison Wise. 1976, pp. 

32-33. 

4. L. Politis, «Eine Schreiberschule im Kloster τών 'Οδηγών», Byzantinische Zeitschrift 51 (1958), 
p. 17. 

5. Vikan, «Luke the Cypriot», p. 169; Olga Gratziou «H διακόσμηση στα χειρόγραφα του Λουκά 
Ουγγροβλαχίας του Κύπριου», Έπετηρίς του Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών 17 (1988-1989), pp. 57-
80, illustrations 8-13. 

6. S. Radojcic, Stare srpske miniature, Beograd 1950, XXXV a, b; A. ZJxypoBa, XH/ifl^a 
ΓΟΛΗΗΗ ÔBJirapcKa ptKoriHCHa KHHra, OpHaMem M MHHHaTiopa, COCJDHH 1981, pp. 54-56, pi. 
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des manuscrits slaves et grecs, comportant des motifs de losanges et de rosettes 

entrelacés formant des compositions compliquées remplies de cercles et de coeurs 

entrecroisés, présentent des analogies particulièrement significatives: voir celles qui 

existent entre les en-têtes du f. 68 de l'Evangile W. 535 de 1594 et ceux du f. 740 

du Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 et du f. 1 du Menée de Juillet du milieu 

du XVIIe siècle du monastère de Zografou. La ressemblance est tout aussi parlante 

entre la vignette du f. 9 de l'Evangile W. 535 de 1594 et celle du f. 534 du Recueil 

de Vladislav Gramatik et du Psautier du Zografou, XVIe siècle, no. 92, du Recueil de 

Rila 2/23 ou du Tétraévangile de Petro Rares de 1534 ou encore de l'Evangile de 

Hopovo de 1662, plus spécialement la vignette annonçant le début de l'Evangile de 

Luc7. Ces exemples viennent illustrer la continuité des vignettes du même type, du 

XVe au XVIIe siècle, dans les traditions grecque et slave. Les exemples sont vraiment 

nombreux dans ce sens, mais je me contenterai simplement de relever l'analogie des 

vignettes du Recueil de Vladislav Gramatik (Andrianti) du Monastère de Rila 3/6, de 

1473, plus spécialement celle qui précède le 1er Discours de Jean Chrysostome et 

celles du f. 369 du Damascin de Rila du XVIIe siècle. Le manuscrit daté le plus ancien 

que nous connaissons, créé par Vladislav Gramatik est celui du Monastère de Rila 

4/14, de 1456, qui se distingue par ce type de vignettes. En réalité, Lucas de Chypre, 

comme Vladislav Gramatik, mais contrairement à Matthieu de Myra, utilise plus 

rarement le motif de la palmette byzantine fleurie. Il montre un goût pour les 

vignettes rectangulaires de «type slave» à la composition radiale. Elles comportent 

des bandeaux émergeant du centre, avec des bourgeons autour du cercle, du carré, 

de la rosette ou de la croix, et représentent des «citations visuelles» littérales des 

manuscrits de Vladislav Gramatik et d'autres manuscrits slaves connus des XVe-

XVIe et du XVIIe siècle. Voir à ce sujet les parallèles entre la vignette figurant sur le 

f. 159 de l'Evangile W. 535 de 1594 et celle du f. 92 de l'Evangile de Krupnik, 

manuscrit no. 51 du XVIe siècle de la Bibliothèque nationale de Sofia ou celle du 

Zograph no. 47 du XVIe siècle, de l'Apôtre du Zograph no. 57, XVIe siècle de Rila 

2/23, du manuscrit no. 48 (f. 1) du XVIIe siècle de la Bibliothèque nationale de 

229-231; HCJIAMCKH Β/ΙΗΗΗΗΑ Btpxy yKpacaTa Ha 6i>^rapcKHTe ρι>κοπΗ0Η οτ XV-XVIII Β., 
in JlMTepaTypo3HaHHe H φθΛΚ/iopMCTHKa. A l'occasion du 70e anniversaire de l'académicien Peter 

Dinekov, Sofia 1983, pp. 182-186, y compris la bibliographie; voir aussi: J. MaKCHMOBHh, CpncKe 

cpe^HOBeKOBHe MHHHjaType, Beorpa^ 1983, pp. 75-78, 133-134. 

7. M. Harisiadis, «Les enluminures du liturgiaire de Radul le Serbe», Recueil du Musée National 4 

(1964), pp. 359-375; idem, «Le style somptueux de Byzance dans l'ornementation des manuscrits des 

Slaves méridionaux», L'Ecole de Morava et son temps, Symposium de Resava 1968, Beograd 1972, pp. 

211-277; MeTBepojeBaHbeJine neTpa Papeiua y HaunoHajiHoj ÖHß^HOTeKe y Beorpa^y, in: 

MaTHua CpncKa 21, 36opHHK 3a JiHKOBHe yMeTHOCTH 1985, pp. 323-328, plus spécialement les 

illustrations 2, 5, 6, 7. 
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Plovdiv, ou du Damascin 4/10 (f. 1) du monastère de Rila. Dans la mesure où Lucas 

de Chypre apparaît comme le maître de Matthieu de Myra et d'autres scribes du 

XVIe et du XVIIe siècle, dont le hiéronoine Anthime de Jannina (voir le manuscrit 

de 1635, réplique directe de ceux créés par Lucas de Chypre en 1616), j'aimerais 

m'arrêter plus en détail sur la décoration de ces vignettes, définies comme «slaves»8. 

La question est de savoir si ces vignettes apparaissent pour la première fois 

dans les manuscrits slaves ou, ainsi que le laisse supposer Gary Vikan sans plus de 

précisions, si elles imitent des archétypes connus de manuscrits slaves ou grecs 

antérieurs? La question peut être posée d'une autre manière: quelles sont les raisons 

ayant déterminé, selon la définition du chercheur bulgare I. Gosev, l'apparition de 

ces vignettes rectangulaires du type «Vladislav Gramatik», devenues «l'ornement 

calligraphique favori» des manuscrits slaves des XVe-XVIe siècles et employées 

presque sans changements dans les codices grecs des illustrateurs post-byzantins des 

XVIe-XVIIe siècles9? Par ailleurs, les vignettes rectangulaires slaves, typiques de 

Vladislav Gramatik, sont-elles une nouveauté pour les manuscrits grecs des XVIe-

XVIIe siècles? 

A quel moment donc les vignettes du type «Vladislav» Gramatik apparaissent-

elles dans la tradition slave? Sv. Radojcic définit ce type comme représentatif, au 

XVe siècle, de la nouvelle tendance sous les influences islamiques, caractéristiques 

des régions septentrionales de la Serbie et de la Bulgarie, tendance qui fait preuve 

d'une vitalité et d'une puissance d'expansion peu communes. Il affirme par ailleurs 

que le type de décoration propre à cette tendance se caractérise par des motifs en 

cercles et des compositions carrées adroitement entrelacées qui trouvent de bonne 

heure un bon accueil en Roumanie et en Russie10. 

Nous retrouvons pour la première fois la composition carrée aux motifs 

entrelacés et végétaux disposés autour du motif de la croix dans une structure 

radiale, dans l'Alexandre Serbe de la fin du XIVe siècle (f. 73). L'origine de ce 

manuscrit est liée, selon Jagic et Veselovski, à la Bosnie occidentale et à la Dalmatie 

du Nord, alors que Kolendic et D. Radojcic la rapportent au littoral méridional, la 

traduction ayant été effectuée sous le règne de la reine Hélène11. Les douze folios 

8. S. Pelekanidis, P. Christou, Chryssanthe Tsioumi and S. Kadas, The Treasures of Mount Athos, 

2, Athens 1975, pi. 197. 

9. HB. ToiiieB, Haii-JiK)6HMHflT KajiwrpacßCKH opHaMeHT 3a XV H XVI Β., Powna 1940, 
4, pp. 89-99. 

10. Radojcic, op.cit, p. 14. 
11. H. Pa/ioJMHh, PeKOHCTpyKUHii pyKonHca Hapo^He ΟΗΟΛΟτεκε, BHOjinoreKap, 1954, 

2; EHUHKJioneßHja JyrocnaBHje sous A.neKcaH,apHja (Β. PaaoJMHh); V. Petkovic, «Le Roman 
d'Alexandre illustré de la Bibliothèque nationale de Belgrade», Atti del V Congresso Internaziozale di Studi 
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de l'Alexandre Serbe, comportant 24 illustrations (au recto et au verso), incluent six 

compositions ornementales, dont l'une évoque la vignette au motif cruciforme. Elle 

est reprise comme vignette cette fois sur le f. 424 du recueil de Vladislav Gramatik 

de 1469. A l'instar des 18 autres miniatures de l'Alexandre Serbe, ces six 

compositions ornementales sont disposées en dehors du texte. Cela signifie qu'elles 

n'en faisaient pas partie à l'origine, mais ont été ajoutées d'après le principe bien 

connu de la tradition post-byzantine (slave et grecque) des illustrations complétant 

le texte. Les pages illustrées dans le genre «tapisserie» de l'Alexandre Serbe 

évoquent la tradition orientale, mais aussi celle des manuscrits latins12. La cinquième 

composition rappelant la vignette qui nous intéresse le plus, porte le motif de la 

croix. Cependant, comme les cinq autres compositions ornementales, elle inclut une 

grande partie de compositions - types appartenant aux nombreuses vignettes de 

Vladislav Gramatik, organisées sur le principe du schéma radial ou spectral, des 

motifs en entrelacs, plus rarement végétaux ou zoomorphes, disposés dans l'espace 

carré ou rectangulaire. Voir en ce sens les parallèles entre la composition que je viens 

de décrire et celle des vignettes des ff. 424 et 740 du Recueil de Vladislav Gramatik 

de 1469, du f. 1 du Menée d'Août du deuxième quart du XVIIe siècle, du f. 1 du 

Menée de Juin du deuxième quart du XVIIe siècle, du f. 1 du Menée d'Octobre du 

troisième quart du XVIIe siècle et du f. 1 du Menée de Janvier du deuxième quart 

du XVIIe siècle, ainsi que des quatre manuscrits du monastère de Zografou13. 

J'aimerais attirer encore une fois l'attention sur le fait que la cinquième composition, 

celle du motif de la croix, n'est pas une vignette. C'est un motif décoratif libre, traité 

sur le principe des tapisseries, caractéristique des manuscrits de tradition orientale ou 

Bizantini, Studi Bizantini e Neoellenici 6 (1945), pp. 341-343, tav. XCV-CIII; CB. PaaoJMHh, 

"MHHHJaType y cpncKHM AJieKcaH/ipHJaMa", ΥΜβΤΗΗΗκη nperjieM 1938, 5; voir aussi: S. 
Radojcic, Stare srpske, tab. XL a et XL b, où sont indiqués les parallèles exacts entre les vignettes du f. 

73 de l'Alexandre et le f. 424 du Recueil de Vladislav Gramatik de 1469; voir aussi: M. XapHCHJa^HC, 

"ZlBa pyKonHca ÔHBiiie Hapo^He ΟΜΟϋΗοτεκε y Beorpa^y", roanmn>a.K HapojjHe 
ÖMÖJiHoreKe HPC, Beorpa^, 1960, pp. 82-98; Voir les analogies des compositions de l'Alexandre et 

celles des vignettes (f. 64 et f. 424) du Recueil de Vladislav Gramatik de 1496, ainsi que d'Evangile no. 

21 du XVe siècle, f. 5 de la Bibliothèque de Plovdiv, l'Evangile no. 21 du XVe siècle, f. 5 de la Bibliothèque 

Nationale de Belgrade: BJI. neTKOBHh, "MHHHJaType A^eKcaH^pHJe y Hapo^HOj οΉβ/ΐΗΟΤβΚΗ 
y Beorpaay", npnjio3H 3a KHHÌeBHocT, je3HK, HCTopujy H φοηκηορ 1937, 17 (80). 

12. A ce propos voir: J. Guilman, «The Geometry of the Cross-Carpet Pages in the Lindisfarne 
Gospels», Speculum 62/1 (1987), pp. 21-52, ainsi que: Fr. Avril, et Yolanta Zaluska, Manuscrits enluminés 

d'origine italienne, I, Vie-Vile siècles, Paris 1980, p. 3, pi. III. 

13. B. PaflKOB, CT. KcxacyxapoB, X. MHKJiac, Xp. ΚΟΛΟΒ, Karajior Ha cjiaBHHCKHTe 
p-bKonucH B BHOJiHoreKara Ha 3orpa(pCKHfi Manacinp B Cßera ropa, ΟοφΗΗ 1994, pi. 5, 70-
71, 74-75, 76, 103, 213. 
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latine. Ce détail ne doit pas nous étonner en ce qui concerne l'Alexandre Serbe, dont 

les compositions ornementales et le cycle illustratif révèlent des influences nettement 

orientales, transmises, non pas directement, mais par l'intermédiaire de l'Italie du 

Sud. 

Dans son étude sur les miniatures serbes, Sv. Radojcic écrit à propos des 

vignettes de type carré de Vladislav Gramatik: «L'exemple le plus ancien de ce type 

d'ornement en Serbie est conservé dans l'Alexandre de Belgrade, mais il a été 

probablement emprunté aux vignettes des Tétraévangiles»14. S'agit-il d'évangiles 

grecs ou slaves? Les exemples les plus anciens qu'indique Sv. Radojcic datent du 

XVe siècle, notamment: le Tétraévangile de Kumanice du XVe siècle; le Tétraé-

vangile no. 82, f. 130 du XVe siècle de la Bibliothèque de Plovdiv; le Tétraévangile 

du professeur Ivic de Belgrade de 1570; le Tétraévangile de Studenica de la deuxième 

moitié du XVe siècle; le Tétraévangile no. 333 du XVIe siècle de la Bibliothèque 

nationale de Belgrade; le Psautier no. 43 du XVIe siècle du Séminaire serbe de 

l'Université de Belgrade15. Les exemples concernant les motifs de la vignette aux 

entrelacs ajourés évoquant la sculpture sur bois et les arts décoratifs qu'elle génère, 

comme ceux du portail du monastère de Slepca, sont plus tardifs également16. Peut-

être seule la porte de la tour de Khrelio les précède-t-elle dans le temps (XlVe 

siècle), ainsi que les motifs du sarcophage en bois du monastère de Decani17. 

14. CB. Pa^oJMMh, Stare srpske miniature, Beograd 1957, p. 51. 

15. M. CTOAHOB, YKpaca Ha cjiaBHHCKHTe phKonncH B BtJirapHH, ΟοφΗΗ 1973, p. 15, 
ill. 108, 120, 191, 199, 200, 215, 221, 261, 262, 323, 372, 373; 412, 463; J. MaKCHMOBHh. CpncKe 
cpejjHOBeKOBHe MHHHjarype, 1983, p. 70, ill. 28, p. 81, ill. 84; 133-134, 116; Ά. Uepnh, "riHcapH 
rpawaHMMKor (JiHnHDacKor) npoJiora-MHHeja", ApxeorpacpcKH npnjio3H, 1, Beorpa^ 1979, 
si. 12; S. Radojcic, Stare srpske, XL a, XL b; B. XpncmoBa, CnaBHHCKH phKonHCH Β ΡΗΛΟΚΗΗ 
Manacmp, ΟοφΗΗ 1986, Ta6ji. I, II, III, IV, XI, LVI; Α. ß>KypoBa, XHJinjja ΓΟΜΗΗ, ill. 229-231, 
235, 237, 239, 247, 253, 266, 293; B/i. MOIUHH, TiupHjicKH pyKonncn noBHJecHor Myeeja 
xpearcKe Η Konnrapeee 36πρκβ, Beorpa,q 1971, pi. 18: ZI. Bor,qaHOBHh, Karajior hHpmiCKHX 
pyKonnca Manacmpa Xn/iaH/iapa. FlaAeorpacpcKH anóywi, Beorpa^ 1978, ili. 124, 127, 157, 

159; H. CHH^MK, M. Tpco/iaHOBHh-naJHh, K. MaHO-3Mcn, Orine pyKonnca Η crapnx 
WTaMnaHHX KHnra ÖHÖMHoreKe cpncice npaeocjiaBHe enapxHJe 6yj]HMCKe y CeHT-AHjjpej, 

Beorpaß-HoBH Caa 1991, pp. 281, 287; Ά. lllTaBJbaHHH-TDOpheBHh, M. rpo3^aHOBMh-naJHh, 
Ά. Uepwh, Onnc hnpHJicKHX pyKonnca HapojjHe ÖHÖMHoreKe, KHura I. riajieorpacpCKH 

ajiöyM, Beorpaa 1991, p. 162; Ά. BacHJieB, Karajior H3Ji<yx.6e Konnja opHasteHTHK cpnctcnx 
cpejjHOBeKOBHHX hnpHJicKHX pyKonnca XIII-XIV BeKa, ßeorpaß 1980, Ta6;i. 60, 90, 113-114. 

16. Voir la sculpture sur bois du portail du monastère de Slepca 

17. J. MaKCHMOBHh, MopaBCKa CKyjinTypa, dans MopaBCKa îiiKO/ia H H>eHO jjoöa, 

Beorpa^ 1972, il. 17-19. 
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En réalité, à l'exception de la Chronique de Georges Amartolos de 1387, du 

monastère de St Pantéléimon du Mont Athos no. 1718, du Psautier serbe no. 4 de 

Munich de la fin du XIVe siècle et de l'Alexandre Serbe datée de la même époque, 

les autres exemples s'étalent du XVe au XVIIe siècle. 

Linos Politis, un des plus éminents chercheurs en matière de manuscrits grecs, 

accorde lui aussi à ce type de vignettes la définition de «slaves»19. Alors que, partant 

de la position que les Slaves recevaient sélectivement la culture byzantine en 

marquant une prédilection pour la décoration géométrique, zoomorphe et en 

entrelacs, plutôt que pour la décoration végétale du type byzantin fleuri, nous avons 

toujours eu tendance à chercher le prototype de tout ornement ou style des 

manuscrits slaves dans les fondements décoratifs de l'art byzantin, avant de nous 

aviser d'expliquer la prépondérance d'un style par une créativité propre aux 

illustrateurs slaves. Ainsi, en examinant les origines du style tératologique, nous 

pouvons affirmer que l'apparition du style tératologique en Bulgarie de l'Ouest, ainsi 

qu'il est admis dans les études slaves, est liée avant tout à la manière dont la 

province, la périphérie, concevait les modèles en provenance de la capitale. C'est là 

qu'il faut chercher l'explication de la préférence pour un motif plutôt que pour un 

autre, et non pas dans une créativité authentique. Un exemple éclatant dans ce sens 

est la découverte du parallèle exact entre l'une des vignettes classiques du style 

tératologique du Psautier de Radomir de la fin du XIHe siècle et l'Hexaméron de Jean 

l'Exarque de 1263 dans un évangile grec créé dans un scriptorium de province (Ev. 

248 du fonds St Saba de la Bibliothèque Patriarcale Grecque de Jérusalem) à la fin 

du Xlle siècle, soit un demi siècle plus tôt que notre exemple slave20. 

Par ailleurs, les vignettes formées de cercles entrelacés, adoptées et 

développées avec une préférence particulière dans la Principauté de Moscou, sont 

également définies comme étant de «type slave» (L. Politis, G. Vikan) et typiques du 

style dit «balkanique». Elles ne sont rien d'autre qu'un engouement, né aux XIIe-XHIe 

siècles et s'étant renforcé après le XlVe siècle sous l'influence de l'arabesque orientale 

et des métiers d'art, pour les vignettes des manuscrits onciaux grecs des IXe-Xe 

siècles. Le premier exemple peut être illustré par la décoration du manuscrit de la 

18. A. E. Tachiaos, The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount 

Athos, Los Angeles 1981. 

19. Politis, «Un centre de calligraphie», p. 4; Gratziou, «Matthaios von Myra», p. 26; Vikan, «The 

Walters Lectionary W. 535», p. 168. 

20. A. /l»<ypoBa, Ome B e a r n e 3a o6pa3UHTe Ha cjiaBHHCKaTa TepaTOJiorHH 

(EßaHrejiHe CaBa 248 οτ rpt>UKaTa naTpHapuiecKa ÔHÔjiHOTeKa Β Epyca^HM Η 
Pa^OMHpoBMa ncajiTup), CrapoÖhJirapcKa Jinreparypa, 28-29 (1994), pp. 166-175; KtM 

Btripoca 3a cnaBiiHCKaTa TepaTO/iorna (Cod. gr. 248 οτ TptuKaTa IlaTpMapiiiHH Β 
EpycajiHM Η Pa,aoMMpoBHH ncajiTHp), ApxeorpacpCKH npnno3H 17 (1996), pp. 19-46. 
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Bibliothèque nationale de Vienne, le Cod. gr. 30 (f. 41), ainsi que la vignette du f. 4 

du Paris, gr. 62 et le Vat. gr. 4. 354; le deuxième exemple l'est par l'Evangile du 

monastère de Caracala du Mont Athos, le Cod. gr. 11 (f. 51)21. Il est intéressant 

d'examiner aussi la vignette du manuscrit Cod. gr. 30 (f. 31v) de la Bibliothèque 

nationale de Vienne des IXe-Xe siècles, composée de trois cercles entrelacés, ainsi 

que les nombreux exemples d'un type analogue de vignettes dans les manuscrits 

grecs et slaves, dont je ne mentionnerai que le f. 2 du Recueil no. 163 du XVe siècle 

de la Bibliothèque patriarcale de Belgrade, la vignette surmontant l'Evangile de Marc 

dans l'Evangéliaire de Krupnik du XVIe siècle, ainsi que l'Evangile no. 51, f. 49, du 

XVIe siècle, de la Bibliothèque nationale. En ce qui concerne les vignettes traitant le 

motif de la corbeille, nous pouvons indiquer comme parallèle de l'Evangile Cod. 11 

des IXe-Xe siècles, du monastère de Caracala (f. 51), le Tétraévangile du pope 

Nicodime, figurant sous le no. 283 au Musée Ecclésiastique de Sofia - début de 

l'Evangile de Saint Marc de la première moitié du XVe siècle. 

Les vignettes de «type slave» dans lesquelles est traité le motif de la palmette, 

tout en laissant la priorité aux hastes entrelacées, apparaissent dans l'Evangile du 

moine de Constantinople Théophane, conservé à Melbourne, à la National Gallery 

of Victoria, sous la cote 710/5 de 1100, ainsi que dans les manuscrits grecs de la 

seconde moitié du XlIIe siècle, aussi bien dans les manuscrits créés dans les ateliers 

de la capitale que dans les ateliers du Mont Athos ou des provinces byzantines22. 

Prenons la vignette du f. 122 de l'Evangile Cod. gr. 55 du XlIIe siècle du monastère 

21. K. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Berlin 1935, pp. 

290, 468. Un intérêt particulier en ce qui concerne le type de compositions en entrelacs qui incluent 

diverses combinaisons de figures géométriques, des coeurs et la rosette stylisée (à quatre ou à plusieurs 

feuilles), présente le Cod. Vaticanus 354 de l'Italie du Sud, IXe siècle, qui est un exemple de ce type de 

composition, affectionné plus tard par les calligraphies slaves, ce qui lui valut le nom de «style balkanique»: 

B. LUeHKyH, YveÖHHK pyccKoiï najieorpacpHH, MocKBa 1967, 40-55, et aussi: A. Zl^cypoBa, 

XHJiHMa rojjHHH öhJirapcKa phKonucHa KHnra, ΟοφΗΑ 1981, y compris la bibliographie et la 
remarque concernant l'existence de ces combinaisons de motifs dans les manuscrits grecs avant leur 
apparition dans les manuscrits slaves); en ce qui concerne le Cod. Vat. 354, voir: A. Tpaôap, rptUKO-

opHeHTajiCKH MHHHaTHDpH, qeTBepoeBaHrejine Vaticanus graecus 354, in: A. Tpaßap, H3ÖpaHH 

CT3HHHeHHH, Sofia 1982, pp. 160-167, ill. 60-73. En ce qui concerne l'Evangile Cod. Par. gr. 62, voir: 

H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, I, Paris 1885, p. 9 (et 

plus spécialement sur les vignetes de «type corbeille»); idem, / Luoghi della memoria scritta. I Libri del 

silenzio libri del decoro. 11 Libri della porpora, Roma 1994, p. 135; voir aussi les tableaux comparés, Axinia 

Dzurova, Introduction à la codicologie slave. Le codex byzantin et sa réception chez les Slaves, Sofia 

1997. 

22. I. Hutter, «Decorative Systems in Byzantine Manuscripts and the Scribe as Artist: Evidence 

from Manuscripts in Oxford», The Word on the Page, Word and Image, vol. 12, No 1, January-March 

1996, pp. 4-22, fig. 4; J. Ebersolt, La miniature byzantine, Paris-Bruxelles 1926, pi. LXX, 1,2, pi. LXXI, 
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d'Iviron, ou celles de l'Evangile no. 4 du monastère Dionysiou du Mont Athos et du 

Cod. gr. 2. Auct. T.5.34 d'Oxford, avec la palmette présentée de profil dans les 

ondulations des hastes, formant un octogone dans lequel est inséré un carré qui 

diffuse, à partir du centre, quatre rayons. 

Dès le Xe siècle, les plus répandues dans la tradition grecque sont les vignettes 

rectangulaires qui enserrent le texte (Evangéliaire d'Oxford, Bodl. Libr. Cromwell 15, 

ff. 11, 178), ou bien des vignettes de type «portique» - Πύλαι (voir l'Evangile Cod. 
D. 358 du Xe siècle). En revanche, les vignettes carrées ou présentant un rectangle 

allongé en hauteur (par exemple: le Nouveau Testament d'Oxford, Bodl. Libr. Auct. 

inf. 1.10, f. 24) sont plus rares. Ce type géométrique-végétal de décoration se 

trouvera développé aux XIVe-XVe siècles et enrichi par le répertoire ornemental 

oriental au niveau de la stylisation dans les manuscrits slaves des XVe-XVIe siècles. 

Or, les vignettes de type carré dans lesquelles les préférences vont aux 

compositions-tapisseries se retrouvent, bien qu'assez rarement, dans les manuscrits 

grecs tout le long du XHIe et du XlVe siècle23. 

Il est particulièrement intéressant en l'occurence d'examiner la vignette de 

l'Evangile Cod. gr. 39 (f. 109), XIIe-XIHe siècles, du monastère de Docheiariou, très 

proche des vignettes du type «Vladislav Gramatik» (f. 740 du Recueil de 1469). Les 

hastes, qui dominent dans le manuscrit grec, forment deux motifs verticaux en coeur 

et quatre motifs horizontaux, donnant naissance à la composition cruciforme qui, 

plus tard dans les manuscrits slaves, aura une place dominante dans ce type de 

vignettes24. Les vignettes carrées se transformeront dans les manuscrits slaves du 

1; H. Buchtal, H. Belting, «Patronage in Thirteenth-Century Constantinople. An Atelier of Late Byzantine 

Book Illumination and Calligraphy», Dumbarton Oaks Studies XVI (1978), pp. 116-121, pi. 16-17 (le 

Tétraévangile Vat. gr. 1158 de la princesse Charlotte de Chypre, XlIIe siècle); Pelekanidis, Christou, 

Tsioumi and Kadas, op. cit., pp. 304-305, ill.. 46-48 (Tétraévangile Cod. 55 d'Iviron, XlIIe siècle); R. 

Nelson, Theodore Hagiopetrites, A Late Byzantine Scribe and Illuminator, I—II, Wien, 1991; I, pi. 86-90; 

II, pi. 54-65 (l'Evangile Cod. Ven. I, 20 de 1302, créé par Theodose); Α. Hominis, Οι Θησαυροί της Μονής 
Πάτμου, Αθήναι 1988, ρ. 321. 

23. En ce qui concerne les vignettes aux rayons qui remontent vers les angles du carré, voir: le 

Cod. gr. 4 du monastère Dionysiou du Mont Athos et le Cod. gr. 2 Auct T. 5. 34 de la Bibliothèque 

d'Oxford. Pour une bibliographie détaillée à propos de ce manuscrit, voir: A. Weyl Carr, Byzantine 

Illumination 1150-1200, pp. 194-195, 264; Pelekanidis, Christou, Tsioumi, Kadas, The Treasures of Mount 

Athos, I, Athens 1973, ill, 20, 21, 26, pp. 393-394. En ce qui concerne le type de vignettes où les quatre 

branches de la croix sont disposées vers les quatre angles de la vignette rectangulaire, un type répandu 

dans les manuscrits slaves des XVIe-XVIIe siècles, qui est assez rarement utilisé dans les manuscrits grecs 

du XlVe siècle, voir le Tétraévangile Cod. no. 81 de Patmos, de 1335: J. Spatharakis, Corpus of Dated 

Illuminated Greek Manuscripts to the Year 1453, Leiden 1981, I, p. 61 (No 245); II, ill. 442. 

24. Trésor de Tart serbe médiéval (Xlle-XVIe siècles), ville de Paris, 23 Décembre 1983- 5 Février 

1984, 53, ill. 117-118; V. Mosin, Cirilski rukopisi manastira Sv. Trojice kod Plevlja, Istoriski zapisi, Cetine 
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XlVe siècle, surtout lorsqu'elles seront influencées, même indirectement, par l'Orient, 

comme c'est le cas de l'Alexandre Serbe. Cette modification se renforcera au XVe 

siècle. Nous pouvons citer à titre d'exemple les vignettes des manuscrits de Vladislav 

Gramatik qui nous sont parvenus: le Recueil de 1455 no. 41 de la Bibliothèque 

Universitaire d'Odessa; le Recueil de 1469, actuellement à Zagreb; les Discours de 

Jean Chrysostome (Adrianti) du monastère de Rila de 1473; le Panégyrique de 1476 

du Musée ecclésiastique; l'Hexaméron de 1480 de Moscou, dans la collection de 

Rumjancev, no. 1734; le Tétraévangile no. 11, des XVIe-XVIIe siècles, du monastère 

de la Sainte Trinité de Plevlia. Les vignettes carrées de ces manuscrits slaves 

deviennent en réalité les motifs calligraphiques préférés des illustrateurs au XVe et 

au XVIe siècles et, plus tard, subissant l'influence de l'arabesque orientale, elles se 

transforment en vignettes de «type slave» pour les scribes grecs de la fin du XVIe et 

du début du XVIIe siècle. Voir par exemple, outre l'Evangile Walters 535 dont nous 

avons déjà parlé, le Cod. gr. 78 des Météores (XVIIe siècle)25. 

En conclusion, je me permettrai d'énoncer une vérité bien connue. Au moment 

où Γ «Eglise byzantine est prisonnière» et où le centre qui dicte la mode, à savoir 

Constantinople, n'existe plus, la communauté slavo-byzantine a trouvé ses propres 

voies de développement, en dehors des rapports typiques entre le centre et la 

province, si caractéristiques de Byzance. Après la chute de Constantinople et de 

Chypre, les hommes politiques ou d'église en déplacement, les moines et les 

calligraphes sont à la recherche de nouveaux mécènes susceptibles de les aider à 

créer un nouveau visage de la culture byzantine dont la survie les préoccupe plus 

que tout. Cet état de choses rend visible le conservatisme, le retard lié à la 

reproduction des anciens modèles, même s'ils sont agrémentés des innovations 

venant de l'Islam et de l'incunable, influencé de son côté par la Renaissance et le 

Baroque. En réalité, les vignettes du prétendu «type slave» ne sont rien d'autre 

1958, vol. XIV, Miniatura u Jugoslaviji, Muzei na umetnosti I, Zagreb 1964, p. 302, fig. 103; S. Pelekanidis, 

P. Christou, Chyssanthe Tsioumi, S. Kadas, E. Katsaros, The Treasures of Mount Athos, IH, Athens 1979, 

pp. 292-293, ill, 271; Weyl Carr, op. cit., pp. 196-197; voir aussi le type de vignettes présentant des 

motifs en coeur et des cercles entrelacés dans les manuscrits grecs de XIIe-XHIe siècles, comme par 

exemple: le Add. Ms. 37002 et le Harley 1810 de la Bibliothèque britannique de Londres; le Suppl. gr. 

175 de la Bibliothèque nationale de Paris; le W. 528 de la Walters à Baltimore; le Cod gr. 2 du monastère 

de Gregoriou du Mont Athos; le Cod. gr. 4 de Rhodes; le Vat. gr. 976; Weyl Carr, op. cit., pp. 248, 251; 

279; 264, 210, 198; 284, y compris la bibliographie; voir aussi les motifs en coeurs en forme de croix du 

Tétraévangile de Kremikovci de 1497; A. Zl>KypoBa, XHJlHjja ΓΟ/JHHH, ill. 237 et plus particulièrement 

dans le recueil de Vladislav Gramatik (Adrianti) de 1473, Rila 3/6 (ill. 231 de ß>KypoBa, Xansina. 

rodami); la composition du Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 est formée de huit motifs en coeur, 

f. 770 (voir /3>KypoBa, Xnnnm rojjHHH, ill. 229). 

25. Cf. Vikan, «The Walter's Lectionary», fig. 340. 
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qu'une adaptation d'anciens schémas compositionnels à la nouvelle technique — 

l'aquarelle — à une nouvelle perception des coloris qui s'exprime par le refroidis

sement des tons (l'Evangile de Suceava) ou par le maintien des coloris chauds en 

présence toutefois d'un changement au niveau de la stylisation géométrique sous 

l'influence de l'arabesque orientale et des arts décoratifs, comme c'est le cas des 

manuscrits de Vladislav Gramatik et d'un certain nombre d'évangiles enluminés des 

XVe-XVIe siècles. En ce sens, l'activité des deux éminents lettrés — Vladislav 

Gramatik et Dimitri Cantacuzène — poursuit la synthèse slavo-byzantine ayant vu le 

jour parmi les moines hésychastes du XlVe siècle. En utilisant des spécimens 

antérieurs du patrimoine byzantin et slave, ils diffuseront des modèles qui, par le biais 

de l'incunable, se propageront pour être adoptés par l'ambitieuse politique de 

mécénat des voévodes valaco-moldaves. Ces derniers continueront au XVIe et au 

XVIIe siècles à commander des copies sur parchemin des luxueux exemplaires 

illustrés des derniers rois slaves et à encourager l'activité d'éminents hommes de 

lettres grecs. Rappelons-nous les quelques copies confectionnées en Roumanie26 de 

f Evangéliaire bulgare de 1356 du roi Ivan Alexandre, conservé à Londres. 

Par conséquent, le type slave des ornements figurant dans les manuscrits 

somptueux de Lucas de Chypre et de Matthieu de Myra est tout simplement la 

reproduction, à travers le prisme de la stylisation orientale et de la nouvelle 

technique, d'anciens schémas compositionnels qui acquièrent un nouveau 

dynamisme grâce à l'essor des métiers d'art, enrichis par l'arabesque orientale. Ainsi 

la palmette byzantine de type sassanide a-t-elle subi également une modification qui 

nous ramène à d'anciens motifs sarrasins, reproduits dans les vignettes de l'Evangile 

de Kremikovci. Ce fait a été mentionné dans la publication de VI. Mosin, consacrée 

au style néobyzantin et balkanique (1956) et examinant les compositions carrées qui 

traitent les motifs de la palmette byzantine enroulés autour de hastes géométriques 

stylisées27. 

26. M. B. LU en KM Ha, BonrapcKan MHHHariopa XIV B., HccjieaoBamie ïlcaATupn 

ToMtma, MocKBa 1963, pp. 84-100. 

27. A. /JxypoBa, Xmin/ja ΓΟ/JHHH, ill. 239, comparer avec le relief du XlVe siècle du Caire, 

voir: Al. Riegl, Stilfragen, Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, München 1977, fig. 193. 

Ici j'aimerais attirer l'attention sur le motif reproduit du Caire, traitant de vieux motifs sarrasins qu'on peut 

découvrir dans les manuscrits slaves ou grecs. Voir le Cod. 78 du monastère de Barlaam et l'Evangile 495 

(f. 115) des XVIe-XVIIe siècles de la Bibliothèque Nationale de Sofia; BJI. MOIUHH, "OpHaMeHTHKa 

HeoBH3aHTHJc«or H ÔajiKaHCKor CTHJia", Godisnjak naucnog drustva N. R. Bosne i Hercegovine, I, 

Sarajevo 1956, pp. 295-351 et plus particulièrement pp. 320-325; le motif de la palmette est traité de la 

même manière beaucoup plus tôt, dans un relief en marbre d'Andalousie, du milieu du Xle siècle, 

conservé à présent au musée de Santa-Cruz à Tolède, ou bien dans la frise en bois sculpté d'Egypte de 

la seconde moitié du Xle siècle, du Musée Benaki d'Athènes, qui rendent évidente l'introduction de motifs 
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Ainsi, les manuscrits slaves conservent-ils la tradition byzantine à travers les 

siècles en innovant périodiquement dans le sens des nouvelles tendances stylistiques, 

comme cela se produit aux XVe-XVIe siècles. A la fin du XVIe siècle, l'un des 

meilleurs calligraphes des manuscrits illustrés grecs apparus dans les principautés 

danubiennes aux XVIe-XVIIe siècles, s'en inspirera dans une variante qui permettra 

aux spécialistes d'attribuer à ces manuscrits une appartenance slave. En réalité, du 

point de vue de la théorie de la communication qui, après le XlVe siècle, ne se 

mesure pas uniquement par la transmission de la culture byzantine du codex aux 

Slaves, nous sommes en présence du processus inverse. Il s'agit de l'adoption dans 

les manuscrits grecs de modèles slaves, anciens récepteurs de la culture byzantine, 

au nom de l'unité et de la sauvegarde de la culture orthodoxe d'Orient. Sur la toile 

de fond des événements dramatiques ayant suivi la chute de Constantinople et la 

conquête de Chypre par les Turcs, la cohabitation d'ornements de types différents 

dans un même manuscrit est parfaitement naturelle. L'éclectisme des manuscrits 

créés par Lucas de Chypre ou par Matthieu de Myra justifie la conclusion de Gary 

Vikan: «le dernier grand essor de l'art du livre manuscrit en Moldavie et en Valachie 

témoigne d'un mélange orthodoxe post-byzantin extrêmement riche —une ratatouille 

locale préparée à base de divers ingrédients, nationalités et langues»28. L'obtention 

de cette essence raffinée de l'Empire byzantin n'a été possible que grâce aux 

diplomates et prêtres grecs qui, exécutant les commandes luxueuses des patriarches, 

des voévodes et des rois, pouvaient se déplacer tranquillement du bassin méditer

ranéen vers le Nord slave. 

J'aimerais cependant ajouter qu'en forme de prélude cette essence raffinée et 

éclectique émanant de l'éclat crépusculaire de Byzance (Byzance après Byzance), 

mijotait déjà au XVe siècle, grâce aux éminents érudits, l'un slave, l'autre grec: 

Vladislav Gramatik et Dimitri Cantacuzène, ainsi que nous l'avons déjà noté29. Leur 

islamiques dans l'art chrétien sous le règne des fatimides dans la péninsule ibérique: voir à ce propos The 

Art of Medieval Spain, A.D. 500-1200, New York 1994, p. 178. Encore plus significatif dans ce sens est 

le modèle en plâtre de Nishapur du IXe siècle, conservé au Metropolitan Museum, qui présente le motif 

le plus exact de la composition cruciforme des vignettes de Vladislav Gramatik: O. Grabar, The Formation 

of Islamic Art, New Haven and London 1973, ill. 105; en ce qui concerne l'usage prolongé de ce type de 

motifs dans l'art islamique, voir: Materiali sulla Georgia Occidentale Euroasiatica, 3, Quaderno del 

Dipartimento dei Studi Eurasiatici, Università degli Studi di Venezia, Bologna 1988, Ceorgica II, ili. 94 

(motif persan-turc du règne de Bajazet). 

28. Vikan, «The Walter's Lectionary», p. 205. 

29. E. Turdeanu, «Din vechile schimburi culturale dintre Romîni §i Jugoslavi», Cercetäri l'iterare III, 

pp. 139, 149-218; Idem, «Les premiers écrivains religieux en Valachie: l'hégoumène Nicodime de Tismana 

et le moine Philothée», Revue des Etudes Roumaines II, pp. 116-130; J. R. Mircea, «Relations culturelles 

roumano-serbes au XVIe siècle», Revue des Etudes Sud-Est Européennes I (1963), no. 3-4; S. Radojcic, 

«Rapports artistiques serbo-roumains de la fin du XlVe jusqu'à la fin du XVHe siècle à la lumière des 
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activité marqua de son sceau tout le XVIe siècle et fut une des raisons pour laquelle 

les motifs et les compositions des manuscrits slaves trouvèrent un si bon accueil dans 

les derniers exemplaires de «grand luxe» créés par les calligraphies grecs à la cour des 

voévodes moldaves ou valaques. En ce sens, le XVe et le XVIe siècles sont une sorte 

d'ouverture par laquelle s'exhale le dernier souffle du crépuscule byzantin, pour 

expirer dans les manuscrits illustrés à usage privé en Roumanie et en Valachie, dans 

les exemplaires luxueux exécutés dans la Principauté de Moscou aux XVIe-XVIIe 

siècles et dans d'autres centres (comme Chypre par exemple) où la culture 

orthodoxe, au niveau de la tradition manuscrite, est restée vivante jusqu'aux XVIIIe-

XlXe siècles30. 

L'histoire du livre manuscrit chez les Slaves et dans les centres byzantins après 

la chute de Constantinople représente une sorte de continuité originale entre le Haut 

et le Bas Moyen Âge, désignée par la formule proposée par Jorga «Byzance après 

Byzance». Cette continuité, selon la définition très juste de Monseigneur Paul Canart 

dans un de ses articles consacrés à la continuité byzantine dans l'écriture liturgique, 

est formée dans le milieu religieux traditionnel31. Un milieu qui diffère au niveau de 

la culture et de l'apparence du codex byzantin de celui que nous observons dans la 

culture occidentale après la Renaissance, la Réforme et Gutenberg. La culture 

européenne du livre présente un hiatus évident au niveau de la continuité entre le 

Haut et le Bas Moyen Âge. Aussi la confusion, qui apparaît parfois dans le domaine 

du livre manuscrit au sein de la communauté orthodoxe après le XVe siècle, et le 

mélange de divers témoignages et arguments pourraient-ils trouver leur cohérence 

autour du phénomène particulier du «conservatisme» et de «l'imitation» fonctionnant 

dans ce modèle culturel. Le mélange permanent des différents apports culturels et 

leur modification consécutive produisent un amalgame qu'il serait juste de définir 

comme «un éclectisme positif». 

On pourrait en conclusion, poser une autre question: ce type de vignettes 
apparaît-il dans les manuscrits grecs créés en Valaco-Moldavie sous l'influence 
unique des manuscrits slaves de la région, ou bien s'agit-il d'anciens archétypes, des 

nouvelles découvertes faites en Yougoslavie», Actes du Colloque International de civilisations balkaniques, 

Sinaïa 1962; Iv. Dujcev, «Rapports littéraires entre les Byzantins, les Bulgares et les Serbes aux XlVe et 

XVe siècles», in: L'école de la Morava et son temps, Beograd 1972, pp. 77-100; L. Vranoussis, 

«L'Hellénisme postbyzantin et l'Europe, Manuscrits, livres, imprimeries», XVIe Congrès International 

d'Etudes Byzantines, Wien 1981, pp. 1-42 cf. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/1 (1982) 

393-480. 

30. Dzurova, «L'étincelle allumée à Chypre», pp. 75-88. 

31. Canart, «Les écritures livresques», p. 37. 
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manuscrits grecs, ranimés sous l'influence de la production slave? Quelle que soit 

l'option choisie, elle ne viendrait qu'illustrer une fois de plus la synthèse slavo-

byzantine réalisée dans le contexte de «Byzance après Byzance». 
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ι lifiiiilltóWÉ 
L'Evangéliaire de Lucas de Buzäu W. 535 de 1594 

L'Evangéliaire de Lucas de Buzäu W. 535 de 1594 
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Τ0ΚΛΤΛΜΤΘΛ-ΪΟΗ^0Ν6Υ-^Μί-
Mont Athos No 81, 1334-1345 

iiivnvjAhvvjiinnuvIihlWlfiilìJ 
Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 

Docheariou No 39, XIII siècle 'Evangile de Krupnik, du milieu du 
XVIe siècle, Monastère de Rila 
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f. 64. Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 f. 249. Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 

f. 424. Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 f. 740. Recueil de Vladislav Gramatik de 1469 



LA SYNTHÈSE SLAVO-BYZANTINE DANS LES MANUSCRITS GRECS 519 

' 

Homélies de Grégoire de Nazianze de la Bibliothèque 
Nationale de Paris: Par. gr. 543 du Xllle siècle 

η n.fii tXnrtl · Μ+ίΚΗΜίγΛ&ΗΪΗ 

Le Recueil de Vladislav Gramatik de 1473, 
du Monastère de Rila 

iïSie ι telisi 
frc^i oli cu τ*.< raLo^tv: » V « y l V. - -·:| / \ ί 

L'Evangile d'Iviron No 55, Xllle siècle 

n^rntifili'.'twJK» Ι5Μ.Γ »»**' C«*4 Kf*>Àw*»,ri ' 
ïf'Mmi imn^X* l i d i u i i iiw*< rum nfftt .MM 

3)ÇMtH> «'«HA« «« . li (KVi'lMI nAUÇM% ttSämJjjjjjto, 
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». iiw^yiiirMK fir.wn*M>>t*n Η · Μ Λ # * Ϊ » « £ « -

Menée du mois de Décembre de 
Zografou, du milieu du XVIIe siècle 
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~'~F^f*. ̂ è 

Relief en plâtre du Caire, XlVe siècle L'Evangile du Hopovo, 1662 

Sculpture sur bois du cercueil de Stefan 
Decani, milieu du XlVe siècle 

'mmmmimmß 
L'Evangile de Hopovo, 1662 

f. 534. Vladislav Gramatik, Zagreb JA 3 Y III a 47 
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ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ 

Διάχυτη είναι ή εντύπωση γιά σημαντική βιβλιογραφική δραστηριότητα στό 
"Αγιον Όρος στον 16ο αιώνα. Ένα απλό φυλλομέτρημα στον κατάλογο χειρο
γράφων τών αθωνικών μονών του Σ. Λάμπρου, παρόλες τίς παραλείψεις καί τά 
σφάλματα, αρκεί γιά νά επισημανθούν ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός χειρογρά
φων αλλά καί γραφέων πού εργάζονται στον "Αθω τήν περίοδο αυτή. Παρόλα αυτά 
οΐ γνώσεις μας γιά τά βιβλιογραφικά εργαστήρια τών επιμέρους μονών είναι ακόμη 
πενιχρές. Ή παρατήρηση Ισχύει Ιδιαίτερα γιά τήν μονή Ιβήρων, στή συλλογή της 
οποίας απαντάται ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός σημαντικών χειρογράφων πού χρο
νολογούνται στον 16ο αιώνα1. Έχει επισημανθεί, άλλωστε, οτι ήδη άπό τά πρώτα 
χρόνια τού αΐώνα, ή βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφα βρίσκονται στό επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος τών μοναχών της. Εκτελείται συστηματική συντήρηση τών χειρο
γράφων, συμπληρώνονται κατεστραμμένα φύλλα, συντάσσονται εκτενείς πίνακες 
περιεχομένων πού ενσωματώνονται στους κώδικες καί συντηρούνται ή εκτελούνται 
νέες βιβλιοδεσίες2. 

Στην παρούσα ανακοίνωση τό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην άνπγραφική 
δραστηριότητα δύο κυρίως βιβλιογράφων της μονής Ιβήρων στίς πρώτες δεκαετίες 
τού 16ου αΐώνσ τού άγνωστου προηγουμένου Διονυσίου καί τού γνωστού επαγ
γελματία βιβλιογράφου Θεοφίλου, ό όποιος, όπως αποδεικνύεται, εργάζεται στή 
μονή μέ δύο ονόματα, Θεοδόσιος καί Θεόφιλος. 

1. Σ. Λάμπρος, Κατάλογος τών εν ταϊς βιβλιοθήκαις τού 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τόμ. 
2, Cambridge 1900, σελ. 1-279: Κώδικες της βιβλιοθήκης της μονής 'Ιβήρων (εφεξής Λάμπρος, 
Κατάλογος). Γιά την ιστορία της συλλογής χειρογράφων τής μονής βλ. Μον. Θεολόγος Ίβηρίτης, 
Ιστορικό περίγραμμα τής συλλογής τών ελληνικών χειρογράφων τής 'Ιεράς Μονής 'Ιβήρων, στό Π. 
Σωτηρούδης, Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος 'Ελληνικών Χειρογράφων, τόμ. Α' (1-100), "Αγιον Όρος 
1998, 237-254 (Παράρτημα Α'). Τόν βιβλιοθηκάριο τής μονής, μοναχό Θεολόγο, ευχαριστώ θερμά γιά 
τήν όλόθυμη συμπαράσταση του στην έρευνα τών χειρογράφων τής συλλογής τών 'Ιβήρων. 

2. Β. Fonkic, «Materialy dlja istorii greceskih srednevekovyh bibliotek. Biblioteka Iverskogo 
monastyrja na Afone ν konce XV-nacale XVI v.», Paiestinskij Sbornik 23 (86) (1971), σελ. 26-27· Κ. 
Χρυσοχοΐδης, «Βιβλιοδεσία καί συντήρηση χειρογράφων στό "Αγιον Όρος κατά τήν πρώιμη 
Τουρκοκρατία», Βιβλιοαμφιόστης, 'Αθήνα 1999, σελ. 73-76. 
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Διονύσιος προηγούμενος 
ΓΗ καλλιγραφική δραστηριότητα στη μονή Ιβήρων, ηδη άπό τά πρώτα χρόνια 

τοϋ 16ου αιώνα, συνδέεται μέ τόν Ίβηρίτη προηγούμενο Ιερομόναχο Διονύσιο. 01 
πληροφορίες γιά αυτόν προέρχονται κυρίως από τόν Ίδιο: από άγνωστο ως τώρα 
αυτόγραφο αυτοβιογραφικό σημείωμα πού έχει τή μορφή βραχέως χρονικού καί 
έπεται εκτενούς βιβλιογραφικού σημειώματος (βλ. παρακάτω χφ. άρ. 4) καί άπό 
άγνωστα βιβλιογραφικά σημειώματα ή άλλες σημειώσεις καί σχόλια στά χειρόγρα
φα πού αντέγραψε. 

Ό Διονύσιος (ασφαλώς δέν θά ήταν αυτό τό αρχικό του όνομα) έφθασε στό 
"Αγιον Όρος, αρχικά στή μονή Βατοπεδίου, στίς 17 Σεπτεμβρίου τοϋ 1503, δπου 
παρέμεινε ως λαϊκός γιά οκτώ περίπου μήνες. Τόν Ιούνιο τοϋ 1504 μετέβη στή μονή 
Ιβήρων δπου αμέσως έκάρη μοναχός καί τόν επόμενο μήνα, Ιούλιο, χειροτονήθη
κε διάκονος. Τόν Ιούλιο τοϋ 1505 χειροτονείται ιερέας καί αμέσως αποστέλλεται 
γιά ενα περίπου χρόνο στην Ιβηρία, προφανώς γιά ζητεία. Φαίνεται νά ήταν σημα
ντική καί δραστήρια προσωπικότητα, γιατί μετά τήν επιστροφή του, στά 1506/07, 
εξελέγη γιά επτά χρόνια (ως τό 1514) ηγούμενος της μονής. Έπί της ήγουμενείας 
του, τό 1513, περατώθηκαν σημαντικές οικοδομικές εργασίες στον πύργο, τήν 
εκκλησία καί τόν «παρπακά» (barbacane) της μονής 'Ιβήρων3. Τό 1514 ταξίδευσε γιά 
δεύτερη φορά στην Ιβηρία δπου παρέμεινε ως τό 1518, πιθανότατα ως οικονόμος 
κάποιου Ίβηρίτικου μετοχιοϋ εκεί. 'Επιστρέφοντας αποσύρθηκε γιά λίγο στό κελλίο 
τού Προδρόμου, πού βρίσκεται σέ μικρή απόσταση πάνω από τό μοναστήρι, καί τό 
1519/20 κλήθηκε γιά δεύτερη φορά νά αναλάβει τό αξίωμα τοϋ ηγουμένου. 
Παραιτήθηκε οριστικά τό 1521/ 22 καί, ώς προηγούμενος πλέον, ανέλαβε σκευο-
φύλακας της μονής γιά τέσσερα περίπου χρόνια (1522/23-1526/27). 'Εγκατα
λείποντας κάθε μοναστηριακό αξίωμα, εγκαταστάθηκε στό νοσοκομείο, δπου παρέ
μεινε ώς τά 1530, οπότε αποσύρθηκε οριστικά στό κελλίο τοϋ Προδρόμου, τό οποίο 
ανακαίνισε ριζικά μέ τή βοήθεια τοϋ μοναχού Σπυρίδωνος. Τό 1528/29, κατά τή 
διάρκεια τής παραμονής του στό νοσοκομείο, ανακαίνισε ριζικά {έκτισα..εκ βάθρου) 
τόν ναό τοϋ Προδρόμου, πού κατείχε τή θέση τοϋ καθολικού τής παλαιάς μονής τοϋ 
Κλήμεντος, πρίν τήν ίδρυση τής μονής Ιβήρων στά 9804. Ό Διονύσιος βρισκόταν 
ακόμη εν ζωή στά 1539, συνεχίζοντας νά αναμειγνύεται στίς υποθέσεις τής μονής. 
Τό έτος αυτό παρενέβη στή διαμάχη τής μονής 'Ιβήρων μέ τή Λαύρα γιά τήν κατο-

3. G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes du Mont Athos, Παρίσι 1904, 
σεΛ. 67, άρ. 220. 

4. Ή μαρτυρία του Διονυσίου είναι ή μοναδική πληροφορία πού διαθέτουμε γιά αυτές τίς μεγάλης 
έκτασης οικοδομικές επεμβάσεις στον ναό. Γιά τόν ναό βλ. Actes d'Iviron Ι, εκδ. J. Lefort, N. 
Oikonomidès, Denise Papachryssanthou, μέ τή συνεργασία τής Hélène Métrévéli, Παρίσι 1985, σελ. 61 
καί σημ. 5, καί ευρετήριο. 
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χή της σκήτης του Μαγουλά, απευθύνοντας ειρηνευτική επιστολή προς τόν λαυριώ-
τη ηγούμενο5. 

Ή άντιγραφική δραστηριότητα του Διονυσίου άρχισε πιθανόν δταν ήταν ακόμη 
λαϊκός, πάντως πρίν εγκατασταθεί στή μονή 'Ιβήρων τό 1504, όπως μαρτυρεί ό ϊδιος: 
χφ. άρ. 4, [9] αλλά καί το έτερον όπερ είχα γεγραμένων πρίν έλθω είς το μοναστήρι-
έχει δε αυτό πατερικό, Κλήμακα, και τον αγιον Δωρόθεον. 

Φθάνοντας στό μοναστήρι διαπιστώνει τήν έλλειψη βιβλίων καί ανάμεσα στίς 
διοικητικές υποχρεώσεις πού αναλαμβάνει, οικονομεί χρόνο γιά νά αντιγράψει χει
ρόγραφα. Τό 1534, τελειώνοντας τήν αντιγραφή ενός ογκώδους χειρογράφου (άρ. 
4, 'Ιβήρων 392) κάνει απολογισμό της ώς τότε δραστηριότητας του δίνοντας ενα 
κατάλογο μέ τά χειρόγραφα πού είχε ώς τότε αντιγράψει: 9 συνολικά, εξ ών τό ενα 
πρίν έλθει στό μοναστήρι. 

Ώ ς τώρα ήταν γνωστά από βιβλιογραφικά σημειώματα δύο χειρόγραφα του 
γραφέα (χφφ. αρ. 1 καί 4). Σήμερα γνωρίζουμε συνολικά 7 χειρόγραφα καί ενα 
έγγραφο γραμμένα άπό τό χέρι του, πού απόκεινται ολα στή συλλογή χειρογράφων 
της μονής 'Ιβήρων. Τέσσερα άπό αυτά είναι χρονολογημένα άπό τό 1514 ώς τά 
1534, τρία είναι άχρονολόγητα, ενώ τό άχρονολόγητο έγγραφο μπορεί νά χρονο
λογηθεί στά 1539. Τέσσερα άπό αυτά ταυτίζονται μέ ασφάλεια μέ Ισάριθμα αναφε
ρόμενα στον κατάλογο του. Τρία άπό αυτά (χφφ. άρ. 1, 2 καί 7) άντιγράφηκαν μέ 
βεβαιότητα ενόσω ακόμη βρισκόταν στή μονή, καί δύο (χφφ. 3 καί 4) στό κελλίο 
τοϋ Προδρόμου. Γιά τά άλλα δύο (χφφ. 5 καί 6) δέν διαθέτουμε ασφαλείς ενδείξεις. 

Τρία άπό τά αναφερόμενα στον κατάλογο τοϋ Διονυσίου χειρόγραφα (χφφ. 4 
[τό χειρόγραφο οπού ό κατάλογος], 6 καί 7) μέ κανέναν τρόπο δέν ταυτίζονται μέ 
τά έπισημανθέντα. Τό πιθανότερο είναι νά άντιγράφηκαν μετά τό 1534, οπότε δέν 
συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν. Τοϋτο σημαίνει οτι τά χειρόγραφα πού αντέγραψε πρέ
πει νά ανέρχονται τουλάχιστον σέ 12. 

Ή πυκνή καί άτεχνη, πολλές φορές εως άγροίκα γραφή τοϋ Διονυσίου, προ
δίδει άνθρωπο μέ μικρή παιδεία, αδαή, όπως ό 'ίδιος ταπεινόφρονα αυτοαποκαλείται. 
Αυτό τεκμαίρεται καί άπό τά άπειρα ορθογραφικά καί συντακτικά σφάλματα πού 
απαντώνται στά σημειώματα του καί Ιδίως στην αυτόγραφη επιστολή τοϋ 1539 (άρ. 
8), τήν οποία άλλωστε έ'γραψε χωρίς νά κάνει χρήση άνθιβόλου. Συνηθίζει νά 
συντάσσει ιδιόμορφα βιβλιογραφικά σημειώματα, αναμειγνύοντας τήν ελληνική 
(κανονική ή κρυπτογραφική) μέ τήν γεωργιανή κυρίως γλώσσα (χφφ. άρ. 1, 2, 3). 

Δέν δίνει τήν εντύπωση επαγγελματία βιβλιογράφου. 'Αντιγράφει ογκωδέστα
τα, άν καί μικρού σχήματος πολλές φορές χειρόγραφα, πού συγκροτούν θεολογι
κές εγκυκλοπαίδειες, πολυβίβλους όπως τίς αποκαλεί, συσσωρεύοντας κείμενα πού 

5. ΒΛ. πιό κάτω χειρόγραφο άρ. 8. 
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ό Υδιος ήθελε νά ξέρει η τουλάχιστον θεωρούσε οτι ενδιέφεραν τους συμμοναστές 
του. 'Ωστόσο συνεργάζεται με έμπειρους γραφείς τής μονής, τους οποίους ώθεϊ στό 
έργο τής αντιγραφής. Είναι ενδεικτικό οτι ένας από αυτούς, ό Γερμανός, επισημαί
νει ότι άσκεϊ τήν αντιγραφή μέ τήν παρότρυνση καί γιά χάρη τοϋ πνευματικού του 
πατέρα Διονυσίου (χφ. αρ. 7). Τό πολύ μικρό σχήμα ορισμένων κωδίκων (χφφ. άρ. 
2, 3, 5, 6) οδηγεί στην υπόθεση οτι προορίζονταν γιά προσωπικό ανάγνωσμα, 
εύκολα μεταφερόμενο. 

Χειρόγραφα Διονυσίου 
1. Ιβήρων 382 φφ. 996 215X162 1514 

Ποικίλα συγγράμματα πατέρων καί εκκλησιαστικών συγγραφέων. 
Ό Διονύσιος αντέγραψε τά φφ. 1-971 (πίν. 1). 
Τα φφ. 972-979 αποτελούν άσχετο τεύχος συρραμένο στό χειρόγραφο, γραμ

μένο από άλλο χέρι τού α' ημίσεως τού 16ου αίώνα6' τά φφ. 986-996 καταλαμβά
νονται άπό σλαβονικό έντυπο. 

φ. 960ν Βιβλιογραφικό σημείωμα: Τέλος φθάσαντος τόδε των ποιημάτ(ων) 
δόξα σοι ό Θ(εο)ς ημών δό(ξα σ)οι:+ Ι 'Αμήν. Αξβν (= αμήν: ήμικρυπτογραφικά). 
(σέ αλφάβητο μέ κρυπτογραφικά σύμβολα) 'Αμήν: + Ι + Έδίδου πονέοντι τεήν 
πολύολβον αρρώμην (lege άρωγήν) μαία (;) Ι -h Ei μεν χειρ ή γράψασα τήν δέλτον 
ταύτην σαπήσεται φευ κ(αί) γενήΐσεται κόνης ή δε βίβλος μένην εις χρόνους πλη
ρέστατους^ Ι (μή κατανοητό σημείωμα σέ αραβικό αλφάβητο) / + 'Ώσπερ ξένοι χαί
ροντες ιδείν πατρίδα καί οϊ θαλατεύοντες ίδεϊν λιμένα ούτω και οί γράφοντες Ι Ιδείν 
βιβλίου τέλος: + II φ. 961 (συνέχεια τού βιβλιογραφικού σημειώματος, εν μέρει κρυ
πτογραφικό καί έν μέρει σέ αλφάβητο μέ κρυπτογραφικά σύμβολα) + Έτελειώθη ή 
σύνθεσις του παρόντος βιβλίου δια Ι υεϊιλϊ έξλψ ωλψ 'θξθιωσολψ πθτ ς·λψ'(=χειρός 
εμού τού αμαρτωλού καί δου) Ι (σέ αλφάβητο μέ κρυπτογραφικά σύμβολα) λου τών 
δούλων τού Θ(εο)ύ Διονυσίου καί ηγουμένου Ι βασιλικής μονής τής τών Ιβήρων εν 
τω Άγίω "Ορει Ι πθ λ7 'θνθηβνλϊπλνωεϊ εχυε> (=καί οί άναβηνόσκοντες εφχεσ) Ι 
(σέ αλφάβητο μέ κρυπτογραφικά σύμβολα) τέ {ege θε) μοι και μή καταράσθαι δια 
τον Κ(ύριο)ν / έτους ,ζκβ' ϊν(δικτιώνο)ς β έν μηνί Φευρουαρίω γη ήμερα ς" Ι (σέ 
αραβικό αλφάβητο)el Tyoni§io§ (μία λέξη σέ αραβικό αλφάβητο μή αναγνωρίσιμη) Ι 
(δύο λέξεις σέ αραβικό αλφάβητο μή αναγνωρίσιμες) (πίν. 2)7. 

φ. 7 Μέ τό χέρι τού Διονυσίου τά κτητορικά μονογράμματα: Πρ(ό)δ(ρο)μ(ος), 
Δ(ιονύ)σιος. 

6. Ρ. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, 1, Βιέννη 1975, 262 (χρονολόγηση στίς αρχές 
του 16ου αι.). 

7. Στό κάτω μέρος τοϋ ϊδιου φύλλου, ό Διονύσιος παραθέτει κατά σειράν: τό αραβικό αλφάβητο, 
τό χρησιμοποιηθέν κρυπτογραφικό ελληνικό αλφάβητο, τό όποιο δέν έχει καμία σχέση μέ τό σύνηθες 
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Τό βιβλιογραφικό σημείωμα δεν επισημαίνεται άπό τόν Λάμπρο, ό όποιος χρο
νολογεί τό χειρόγραφο στον 15ο αιώνα. Τό όνομα τοϋ βιβλιογράφου περιέχεται στό 
Μ. Vogel-V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 
Renaissance, Λειψία 1909, 109 (εφεξής VG): Διονύσιος ηγούμενος βασιλικής μονής 
των Ιβήρων αμαρτωλός καί δούλος των δούλων τοϋ Θεού8. 

Τό χειρόγραφο πρέπει νά ταυτισθεί με τό μνημονευόμενο στον αυτόγραφο 
κατάλογο χειρογράφων του Διονυσίου: [8] αλλά κ(α)ί το έτερον βιβλίον το παχύ το 
μέγα το είς δεύτερον μϊκος, το πολύβιβλον όπερ έγραψα ήγουμενεύοντός μου εν τη 
αύτη αγία μ(ε)γ(ά)λ(η) μονή της Πορτιατίσης, εν ετει ,ζκβώ. Τό χειρόγραφο είναι 
ογκωδέστατο, είναι δντως πολύβιβλον, κατά τήν περιγραφή τοϋ Λάμπρου 
(Κατάλογος, 109-118) περιέχει 182 διαφορετικά κείμενα καί αντιγράφηκε στά 1514 
όταν ό Διονύσιος ήταν ηγούμενος της μονής. 

2 . Ιβήρων 1337 φφ. 1010 163X110 1530 
Έργα Μιχαήλ Γλυκά, Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου, Μακαρίου Αιγυπτίου κλπ. 
φφ. 1007v-1008r Βιβλιογραφικό σημείωμα (πίν 3): + Τέλος τω Θ(ε)ώ δόξα: + 

ΙΊσχεό μοι χειρ ήέδώναξ επί τέρμα Ι μολοΰντι: + Ι Χ(ριστ)έ δίδου πονέοντι τεήν 
ποΙλύολβον άρωγήν: + Ι Παμμεδέονπ π(ατ)ρί σύν ύιέι πν(εύματ)ι δόξα: + Ι Δόξα σοι 
ό Θ(ε)ος ημών δόξα σοι, δόξα σοι, δόΐξα σοι. Δόξα σοι ό Θ(ε)ός ένεκα πάντ(ων): 
+ Ι "Ωσπερ ξένοι χαίροντες ΐδέίν πατρίδα Ι καί οί θαλατεύοντες ίδεϊν λιμένα, Ι ούτω 
κ(αί) οί γράφοντες ίδεΐν βιβλίου τέλος: + Ι Ει μεν χειρ ή γράψασα τήν δέλτον ταύ-
την Ι σαπήσεται φεϋ κ(αί) γενήσεται κόνης Ι ή δέ βίβλος μέ[ν]η είς χρόνους πληρέ
στατους: + II φ. 1008r Έτελειώθη ή σύνθεσις τοΰ παρόντος Ι βιβλίου δια χειρός 
εμού τοΰ άΐμαρτωλοΰ (στην ιβηρική) dionisiu ieromonaxu καί προη Ι(στήν Ιβηρική) 
gumenu tis I sevasmias monis των Ίβήρ(ων) Ι εν τη αύτη αγία μονή (στην Ιβηρική) 
en to Ι νοσοκομίω εν έτη ,ζληΊ ενμηνί Φευρουάρίω ιδ ημέρα Ι Δευτέρα καί οί όναγι-
νώσκωντες S ευχεσθέ μοι καί μη καταράσθ(ε) I on αδαής ειμί τοΰ γράφει(ν) κ(αί) των 
Ι άντιστίχ(ων). Τω δέ Θ(ε)ώ ημών εϊη Ι δόξα είς [ά]περάντους αιώνας Ι αμήν, αμήν, 
αμήν: + 

Άπό τό βιβλιογραφικό σημείωμα ό Λάμπρος {Κατάλογος, σελ. 273) δίδει 
μόνον τήν χρονολογία. Δέν περιέχεται στό VG. 

Τό χειρόγραφο πρέπει νά ταυτισθεί μέ τό μνημονευόμενο στον αυτόγραφο 
κατάλογο χειρογράφων τοϋ Διονυσίου: [7] άλλα καί τό έτερον τό παχύ, όπου 

εν χρήσει (βλ. R. Devreesse, Introduction à l'étude des manuscrits grecs, Παρίσι 1954, 44), αλφάβητο μέ 
κρυπτογραφικά σύμβολα στό όποιο έχουν γραφεί δύο στίχοι του σημειώματος καί τήν γλωσσική εκφορά 
τοϋ αραβικού αλφαβήτου. 

8. Τό σημείωμα επισημάνθηκε καί αποκρυπτογραφήθηκε άπό τόν D. Serruys (Souscriptions et 
signatures dans les manuscrits des X-XIII siècles conservés au monastère de Vatopedi (Athos), Revue des 

Bibliothèques 14, 1904, 75-76)· εκδίδεται σχεδιαστικά τό αλφάβητο μέ τά κρυπτογραφικά σύμβολα 
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έγραψα εν τη μεγάλη μονή της Πορτιατίσης εν τώ νοσοκομίω, όταν εκαθεζόμην 
εκεί, οποιω έχει εις τήν αρχήν λόγους κυρ Μιχαήλ του Γλυκά, τό πλήστον δε 
εκλογή Συμεών του Νέου Θεολόγου, καί Μακαρίου του όντως μακαρίου του 
μ(ε)γ(ά)λ(ου) ασκητού καί έτερων ασκητών καί διδασκάλων. Τό μικρών διαστάσεων 
χειρόγραφο περιέχει τά κείμενα πού αναγράφονται στον κατάλογο, είναι ογκωδέ
στατο (τό πάχος τών φύλλων είναι μεγαλύτερο άπό τό μήκος του) καί ή αντιγραφή 
του περατώθηκε τό 1530, όταν, σύμφωνα μέ τό αυτοβιογραφικό σημείωμα, ό 
Διονύσιος βρισκόταν ακόμη στό νοσοκομείο τής μονής Ιβήρων9. 

3 . Ιβήρων 697 φφ. 492 155X105 1533 
Όλυμπιοδώρου, Υπόμνημα εις τόν Έκκλησιαστήν, β) Έκθεσις τής ορθοδό

ξου πίστεως, γ) Έλεγχος ώδε τής πλάνης τών Λατίνων Ματθαίου μονοτρόπου καί 
δ) διάφορα έργα νομοκανονικής φύσεως, κεφάλαια συνόδων, νομοκανόνων, κανό
νες καί έπιτίμια κλπ. 

φ. 427r-427v Βιβλιογραφικό σημείωμα (πίν. 4): 427r Δόξα σοι ό Θ(εο)ς ημών 
δόξα σοι δόξα σοι: δόξα σοι ό Θ(εό)ς ένεκα πάντων. II φ. 427ν: + Έτελειώθη ή 
σύνθεσις του παρόντωςΙ βιβλίου εν ετη ,ζμαω εν μηνίΙ Φευρουαρίω παρ' εμού του 
άΐμαρτωλοΰ [στην ιβηρική] dionisiu Ι ϊβτομονάχου καί προηΙ [στην ιβηρική] gumenu 
εν τη Ι σεβάσμια μονή του Τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου Ι καί Βαππστοϋ 
Ιωάννου του καθίσματος τής σεβάσμιας βαίσιλικής μονής τών Ίβήρ(ων) τής Ι 
Πορτιάτισας, τοϋ κημένου αΐνωθεν τής αυτής βασιλικής Ι μονής τών Ιβήρων τής 
ΠορτιΙατίσης κ(αί) ευχεσθέ μοι δια Ι τον Κ(ύριο)ν άπαντες ou αδαής ειμί: 

φ. 12ν Μέ τό χέρι τού Διονυσίου: (α) τά κτητορικά μονογράμματα 
Πρ(ό)δ((ρο)μ(ος), Δ(ιονύ)σιος (β) κτητορικό σημείωμα: + Βιβλίον τής μονής του 
ΤιΙμίου ένδοξου προφήτου Ι Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ι Ιωάννου του καθίσματος 
Ι τής μονής τών Ιβήρων Ι του κειμένου καθίσμαΐτος άνωθεν τής αυτής σείβασμίας 
μονής τής ύπεΙραγίας Θ(εοτό)κου τής έπονοΐμαζωμένης ΠορΙτιατίσης: 

Άπό τό βιβλιογραφικό σημείωμα ό Λάμπρος {Κατάλογος, σελ. 208) δίδει 
μόνον τήν χρονολογία. Δέν περιέχεται στό VG. 

Τό χειρόγραφο πρέπει νά ταυτισθεί μέ τό μνημονευόμενο στον αυτόγραφο 
κατάλογο χειρογράφων του Διονυσίου:[2] καί τό έτερον όπου έχει τον 
Έκκλησιαστήν έξηγημένον, καί περί τής όρθωδόξου πίστεως, καί κατ(ά) Λατίνων καί 
νόμιμον, γιατί περιέχει τά κείμενα πού αναγράφονται στον κατάλογο 

9. Ευχαριστώ τόν φίλο καί συνάδελφο Avtandil Mikaberidze για τήν μεταγραφή τών γεωργιανών 
αποσπασμάτων στά βιβλιογραφικά σημειώματα. 
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4 . 'Ιβήρων 392 φφ.693 222X154 1534 
ΆμφιΛόχιος 'Ικονίου, ακολουθίες, Λόγοι καί εγκώμια κ.α. 
φ. 689ν- 691ν Βιβλιογραφικό σημείωμα καί κατάλογος των χειρογράφων : φ. 

689ν + Δόξα σοι ό Θ(εό)ς ένεκα πάντ(ων)· δόΐξα σοι, δόξα σοι, δόξα σοι: Ι + 
Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον είς δόξαν κ(αί) εκ χάριτος Ι καί δωρεάς του Κ(υρίο)υ 
ημών Ί(ησο)ϋ Χ(ριστο)ϋ~ κόπου δε και σπουΙδής έμοϋ του ευτελούς Διονυσίου 
ίερο(μον)άχ(ου)' Ι εϋχεσθαί μοι τοίνυν δια τον Κ(ύριο)ν καί μή μιμνήΐσκεσθαι των 
πολλών μου πταισμάτων, Ι ώνπερ επτεσα καί πταίω ύμϊν Ι καθ ώραν δια πάσης 
αίσθήσεως Ι αλλά αψετε και άφεθήσε- II φ. 690 ται ύμϊν, ως ό Κ(ύριο)ς έφπ αύτώ 
δόξα, Ι κράτος, μεγαλοσύνη και μεγαλοπρέΙποια είς τους αιώνας αμήν. Ι + έτους 
,ζμγ® ίν(δικτιών)ος ή'. 

Ι + Τό παρόν βιβλίον έγράφη παρ* εμού τοϋ Ι ευτελούς ίερο(μον)άχ(ου) του καί 
Διονυσίου Ι καί προηγουμένου, τοϋ οϊκοϋντος εν Ι τώ εύκτηρίω οίκω ήτοι κελλίον 
της ύπείρανίας μου Θ(εοτόκ)ου της Πορτιατήσης, τώ διαίκειμένω τη σεβάσμια καί 
βασιλική μονή τών Ι Ιβήρων, έν τώ τοϋ "Αθωνος ορει, τοϋ είς όνομα Ι τιμωμένου 
τοϋ τιμίου μου προφήτου Προδρόμου Ι καί βαπτιστοϋ Ιωάννου' ανατίθεται ουν αυτό 
Ι καί τα έτερα βιβλία όπου έγραψα έν τώ Ι αύτώ κελλίω. Ήγουν [ 1] rò βιβλίον τό 
έχει έκίλογή εκ τοϋ πατερικοϋ καί λόγους Μιχαήλ Ι τοϋ Γλυκά: [2] καί τό 'έτερον 
όπου έχει τον ΈκκληΙσιαστήν έξηνημένον, καί περί τής όρθωδόξου II φ. 690ν πίστε
ως, καί κατ(ά) Δατίνων καί νόμιμον: [3] καί τό Ι έτερον τον έκλησιαστικόν διάλο-
γον Συμεών Ι τοϋ Θεσσαλονίκης: [4] καί τό έτερον τό έχον Ι Ψαλτήριον με την 
έβδομαδαρέαν και αίλλας ακολουθίας: [5] καί τό έτερον όπου έίχει Μετάληψιν, 
Ώρολόγιον καί εύχαϊς: [6] καί τό Ι έτερον όπου έχει ταίς τρεις λειτουργίαις, Ι καί τα 
αποστολοεύάγγελα τής έβδομαδαρέ(ας)! καί είς οσίους ίεράρχας, προφήτας καί μάρ
τυρας: Ι [7] αλλά καί τό έτερον τό παχύ, όπου έγραψα έν Ι τή μεγάλη μονή τής 
Πορτιατίσης έν τώ νοσοίκομίω, όταν εκαθεζόμην έκεϊ, οποιω έχει Ι είς τήν αρχήν 
λόγους κύρ Μιχαήλ τοϋ Γλυκά, Ι τό πλήστον δέ εκλογή Συμεών τοϋ Νέου 
ΘεοΙλόγου, καί Μακαρίου τοϋ όντως μακαρίου τοϋ Ι μ(ε)γ(ά)λ(ου) ασκητού καί 
έτερων ασκητών καί Ι διδασκάλων: [8] άλλα κ(α)ί τό έτερον βιβλίΐον τό παχύ τό μέγα 
τό εις δεύτερον μϊκος, τό Ι πολύβιβλον όπερ έγραψα ήγουμενεύοντός Ι μου έν τή 
αυτή αγία μ(ε)γ(ά)λ(η) μονή τής Πορτιατίσης, Ι έν έτει ,ζκβώ: II φ. 691 [9] αλλά καί 
τό έτερον όπερ είχα γεγραμένων πριν Ι έλθω είς τό μοναστήρι έχει δέ αυτό πατε-
ρικό, Ι Κλήμακα, καί τον αγιον Δωρόθεον: αναΙθέτω δέ καί [ 10] rò ν Θηκαρά, όπερ 
όνισάμην πριν Ι έλθεϊ[ν] με είς τό μοναστήρι: Ανατίθενται ουν Ι αμφότερα καί 
άφιεροϋνται έν αύτώ τό είρηΙμένω κελλίω, άνα[πο]σπάστως καί όναφείραίτως καί μή 
άποξενώσαι αυτά τίς έντεύίθεν Ίνα μή πέσει είς βάρος. Ei δε συμβή έίρημοθήναι τό 
κελλίον δια τον έμόν αμαρτιών, Ι όπερ άπεύχωμε, δει λαμβάνειν αυτά ό ήίγούμενος 
τής μονής τών Ιβήρων τής ΠορτιαΙτίσης καί έχειν αυτά έν τή βασιλική μονή είς Ι το 
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σκευοφυλάκιον, είς φύλαξιν εως αν πάλιν Ι οίκειωθή [lege: οίκηθη] rò είρημένον 
κελλίον του τιμίου προφήΐτου καί βαπτιστού Ιωάννου- και μη σκορπίση αυτά Ι ένθεν 
κόκεϊθεν εξω της βασιλικής μονής, ή είς Ι στράτα ή άλοθ(εν) πού' μόνον εσωθεν τής 
βασιλικής Ι μονής ήτις θελήσει έντύχει έξαυτών να διαβάσει Ι ή ακολουθία, η άλλο 
τί να λάβει έξ αυτών οποίον II φ. 691 ν καί βούλεταν καί τοϋτο είδήσει του 
ήγουμ(έν)ου καί πάλ(ιν) Ι να δήδη αυτό είς τον ήγούμενον νά έχει αυτά Ι είς φύλα
ξιν εν τω σκευωφυλακίω εως αν Ι πάλ(ιν) οίκειωθή το κελλίον καθώς άνωθεν 
γράΙφωμεν. Διό οί έντυγχάνοντες αύτοϊς κ(αί) εν Ι τώ είρημένω κελλίω οίκοϋντες 
ευχεσθαί μοι τώ Ι άμαρτωλώ ως ου μετρίως έπάσχισα είς άΙνάκτισιν του κελλίου καί 
τής εκκλησίας Ι καί τής πηγής καί του φραγμού καί τών δένίδρων πάντα γαρ αφανι
σμένα ήσαν, Ι και Θ(εο)υ βοήθεια και δυνάμει τής ύπεραγί(ας) Ι Θ(εοτό)κου τής 
Πορτιατίσης και του τιμίου προφήΐτου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου εκ Ι 
βάθρου άνεστήσαμεν, εγώ τε και ό μετ' έΐμού αδελφός Σπηρίδων: Τρέχει δε Ι άρτι 
έτος ,ζμγ°ν, καί μήν Δεκέμβριος Ι ίν(δικτιών)ος Η. 

φφ. 691v-693r Αυτοβιογραφικό σημείωμα Διονυσίου (πίν. 5): φ. 691ν Ή 
βίβλος εσχεν ήδη σύν Θ(ε)ώ πέρ(ας) πόνω ΔιονυΙσίου τάλανος ρακένδυτου, όστις 
ήλθον εν τώ Ι άγίω ορει τού "Αθωνος εν ετει ,ζιβω εν μηνί Σε- II φ. 692r πτεβρίω 
ιζΡ, ήμερα Κυρ(ιακ)ή είς τό Βατωπέδ(ι)- καί εποισα εν τή αυτή Ι αγία βασιλική τού 
Βατοπεδίου μονή μήνας Η είς τήν Παραμυθία(ν)· Ι καί τό αυτό έτος μηνί Ίουν(ίω) 
ήλθα είς τό μοναστήριον ημών τήν βαίσιλικήν μονήν των Ιβήρων τής Πορτιατίσης 
και εποισα Ι μετάνοια κ(αί) έκειράμην είς τήν Πορηάτισα, καί τον Ι Ιούλλιον μήν 
εχειροτονίθην διάκονος- εν δε τώ / ,ζιγ® μήν Ίούλλ(ιος) έτελειώθ(η)κα ιερεύς, καί 
έπορεύθην είς Ι τήν Ίβερίσ και τό δεκάτω δω ήλθα από τήν ΊΙβερία τό αυτό έτος 
έμεγαλοσχήμισα είς Ι τήν Πορηάτισα, καί τό αυτό έτος εγενώμην κ(αί) Ι ηγούμενος, 
καί εποισα ηγούμενος ετη £'• καί Ι τό κβω ετη έπορεύθην είς τήν Ίβερία τό δεύτε
ρον Ι καί τώ κςω ήλθα από τήν Ίβερία(ν) μηνί Αύγούστ(ω) \Γ'- Ι καί τό αυτό έτος 
μηνί 'Οκτωβρίου έξέβην κ(αί) ήλθον Ι είς τό κελλίον τού Προδρόμου ένθα νυν 
κατοικώ-1 καί είς τους ΚΗ' πάλ(ιν) με έκατεβάσασιν κ(αί) εποισάν [μ]ε Ι ήγούμενον 
τό δεύτερον καί είς τους λα' αφίσα τό Ι ήγουμενίω κ(αί) έπορεύθην είς τον πύργον 
είς τό σκευωφυΙλάκιον καί εις τους λε' επαρετίθην τό σκευωφυλάκιον Ι καί έπορεύ
θην είς τό νοσοκομίω- καί είς τους λζ' έκτισα Ι τήν εκκλησία τού Τιμίου μου 
Προδρόμ(ου) έκ βάθρου- καί είς II φ. 692ν τους λθ' έξέβηκα από τό νοσοκομίω κ(αί) 
ήλθα πάλ(ιν) είς Ι τό αυτό είρημένον κελλίον τού Τιμίου μου Προδρόμου Ι ένθα καί 
τήν εκκλησία έκτισα καί νυν κατοικώ, Ι μετά συγχωρήσεως τού καθηγουμένου τής 
με/γάλης βασιλικής μονής τής Πορτιατίσης κ(αί) Ι τών οσίων κ(αί) τιμιωτάτων γερό
ντων τής ιεράς συΐνάξεως κ(αί) τών αδελφών πάντων. ΤΩν δέομαι Ι τάς αγίας εύχας 
αυτών πάντων, στερεωθεϊναι Ι καί δυναμωθεϊναι καί δωθήναι μι ύπόμονήν τού Ι 
βάσταξε καί ύποφέρη με πάσαν θλήψιν κ(αί) ποιίρασμόν δαιμόνων τέ κ(αί) 
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άν(θρώπ)ων κ(αί) διαμεΐναι με μέΙχρι τέλους ζωής μου καθώς κ(αί) ύποσχέθην ήνίκα 
Ι ήλθον ώδε τον Τίμιον Πρόδρομον κ(αί) έγγυητήν μου Ι καί βαπτιστήν τοϋ 
Χ(ριστο)ύ καί Θ(εο)ύ μου, ou ano το εύκτηρίω Ι οίκω αύτοϋ, ήτοι κελλίου αυτού τού
του μήτε πίνα, μήτε Ι δίψα, μήτε νυμνώτης, μήτε φόβος, μήτε σκάνδαλα, Ι μήτε 
όπηλαί δαιμόνων κ(αί) άν(θρώπ)ων ποίσαι με άναχωρήσαι Ι τοΰ τόπου τούτου, ήτοι 
τοΰ κελλίου αυτού- αλλ' εν τούτο το θείω Ι τεμ(έν)ει αυτού παραδώσω εις χείρας 
Θ(εο)ύ την τάλενά μου ψυχή, Ι δια τών άνί(ων) κ(αί) ικεσιών αυτού, ως παρησίαν 
όπου κέΙκτηται είς τον Κ(ύριο)ν κ(αί) Θ(εό)ν μου Ί(ησού)ν Χ(ριστο)ν τον υίον τού 
αληθινού Θ(εο)ύ II φ. 693r τοΰ ζώντος· ον ϊκίαις χερσί έβάπτισε Ι εν τώ Ίορδάνι 
ποταμώ καί αύτώ πρέΙπει ή δόξα, τό κράτος, ή τιμή καί [ή ε]κ Ι πάρα πάντων προ-
σκύνησις συν τώ άΙνάρχω αυτού π(ατ)ρί κ(αί) τώ παναγίω πν(εύματ)ι Ι νΰν καί αεί καί 
είς τους απέραντους Ι αιώνας τών αιώνων, αμήν: Ι + δόξα σοι ό Θ(εο)ς ένεκα 
πάντων, Ι δόξα σοι, δόξα σοι, δόξα σοι Ι αμήν. 

φ. 65ν κτητορικό σημείωμα με τό χέρι τοϋ γραφέως: + Βιβλίον τοϋ κελλίου τοΰ 
τιμίου προφήΐτου Προδρόμου καί Βαπηστού Ιωάννου Ι τού διακειμένου της μονής 
της ύίπεραγίας Θ(εοτό)κου τής Πορτιατήσης Ι τών Ιβήρων εν τώ τού "Αθωνος Ι ορεν 
εΐτις τό αποξενώσει νάχ(ει) Ι τον Πρόδρομον άντίδικον. 

Ό Λάμπρος {Κατάλογος, σελ. 139) εκδίδει, με παραλείψεις, μόνον τό βιβλιο
γραφικό σημείωμα καί τόν κατάλογο τών αντιγραμμένων άπό τόν Διονύσιο χειρο
γράφων. Δεν περιέχεται στό VG. 

Τό χειρόγραφο δέν ταυτίζεται μέ κανένα άπό τά μνημονευόμενα στον 
αυτόγραφο κατάλογο χειρογράφων. Ό Διονύσιος δέν θεώρησε σκόπιμο νά τό 
συμπεριλάβει. 

5 . Ιβήρων 503 φφ. 364 200X147 άχρονολόγητο 
Έβδομαδαρέα, Ψαλτήριον, διάφορες ακολουθίες στην "Υψωση του Σταυρού, 

ακολουθία 'Ακάθιστου, τής Κυριακής τού Θωμά κλπ. Ακολουθούν Τετραευάγγελο, 
οΐ Πράξεις καί οί Επιστολές τών αποστόλων, καί Συναξάριο τών 12 μηνών, μέ τή 
δήλωση τών κεφαλαίων τών αποστόλων πού άναγινώσκονται σέ κάθε εορτή (πίν. 6) 

Όλοσέλιδες μικρογραφίες, σέ παχύτερο τού λοιπού κωδικός χαρτί, παρεμβάλ
λονται στό κείμενο τοϋ Τετραευάγγελου: φ. 178ν Ματθαίος (ημιτελής μικρογραφία 
γιά τήν οποία χρησιμοποιήθηκε τό κόκκινο, τό κυανό καί τό πράσινο χρώμα), φ. 
205ν Μάρκος (ημιτελής παράσταση), 221ν Λουκάς (ολοκληρωμένη μικρογραφία, 
άποδοσμένη σέ χρυσό βάθος), 251r Ίωάννης(σχεδιαστική απεικόνιση) 

Τό χειρόγραφο δέν φέρει βιβλιογραφικό σημείωμα 
Τό χειρόγραφο πρέπει νά ταυτισθεί μέ τό μνημονευόμενο στον αυτόγραφο 

κατάλογο χειρογράφων τού Διονυσίου: [4] καί τό έτερον το έχον Ψαλτήριον με τήν 
έβδομαδαρέαν καί αλλάς ακολουθίας. 
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6. Ιβήρων 691 φφ. 241 150X105 άχρονολόγητο 
Έργα Σωφρονίου Ιεροσολύμων, Μιχαήλ Γλυκά, Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου 

κ. α. 
Μεταξύ των φφ. 13 καί 14 άπεκόπησαν με ξυράφι πέντε φύλλα. Τά φφ. 231-

234 είναι σχισμένα στό άνω μέρος- τά φφ. 235-241, δπου θά υπήρχε καί τό βιβλιο
γραφικό σημείωμα, είναι σχισμένα στό κάτω μέρος, ως τήν αριστερή ώα). 

φ. 1 (πίν. 7) 'Ανάμεσα στό κείμενο μέ έρυθρογραφία σημείωμα του γραφέα: 
'Αγία Τριάς σώσον με τόν ταπεινόν Διονύσιον (μον)αχ(όν) 

φ. 12ν Μέ τό χέρι τοϋ Διονυσίου: (α) τά κτητορικά μονογράμματα 
Πρ(ό)δ(ρο)μ(ος), Δ(ιονυ)σιος (β) κτητορικό σημείωμα: + Βιβλίον της μονής τοϋ 
Τιμίου ένΙδόξου προφήτου Προδρόμου καί ΒαΙππστοϋ Ιωάννου του καθίσματος Ι 
της μονής των Ίβήρ(ων) τοϋ κειμ(έν)ουΙ καθίσμ(α)τος άνωθεν της αυτής σείβασμίας 
μονής τής ύπεραγίας Ι Θ(εοτό)κου της επονομαζωμένης ΠορΙτιατίσης: 

Δέν επισημαίνεται άπό τόν Λάμπρο {Κατάλογος, σελ. 205). Δέν περιέχεται στό 
VG. 

Δέν φαίνεται νά ταυτίζεται μέ κανένα άπό τά μνημονευόμενα στον αυτόγραφο 
κατάλογο χειρογράφων τοϋ Διονυσίου. 

7. 'Ιβήρων 329 φφ. 280 230X163 άχρονολόγητο 
Περιέχει 179 σύντομα, πάσης φύσεως εκκλησιαστικά κείμενα 
Στην αντιγραφή τοϋ χειρογράφου ό Διονύσιος συνεργάσθηκε μέ τέσσερεις 

ακόμη γραφείς. Ό ϊδιος αντέγραψε τά φφ. l-30r (στίχος 2), φφ. 39ν (στίχος 8)-
41 ν, 103-277ν (πίν. 8). Άπό αυτούς, ό πρώτος, ανώνυμος, εξαιρετικά επιδέξιος γρα
φέας, αντέγραψε τά φφ. 30τ(στίχος 3)-39ν(στίχος 7), συνεχίζοντας καί περατώνο
ντας τά κείμενα πού είχε αρχίσει νά αντιγράφει ό Διονύσιος. Ό δεύτερος γραφέας, 
πού αντέγραψε τά φφ. 42-80ν παραδίδει τό ονομά του: φ. 80ν (κάτω ώα) + 
Γερμανός ίερομόναχο(ς) ό γράψας ταΰτα τούμοί κατ(ά) Θ(εο)ν π(ατ)ρί Διονυσίω (πίν. 
9). 

Δέν υπάρχει βιβλιογραφικό σημείωμα τοϋ Διονυσίου. Τό βιβλιογραφικό σημεί
ωμα τοϋ Γερμανού δέν επισημαίνεται από τόν Λάμπρο {Κατάλογος, σελ. 84-87). Ό 
Γερμανός δέν περιέχεται στό VG. 

Τό χειρόγραφο δέν φαίνεται νά ταυτίζεται μέ κανένα άπό τά μνημονευόμενα 
στον αυτόγραφο κατάλογο χειρογράφων τοϋ Διονυσίου. Ή συνεργασία τεσσάρων 
ακόμη γραφέων στην αντιγραφή τοϋ κώδικα οδηγεί στην υπόθεση οτι αυτή πραγ
ματοποιήθηκε ενόσο ό Διονύσιος παρέμενε ακόμη στή μονή των 'Ιβήρων καί πρίν 
τό 1530, έτος κατά τό όποιο αποσύρθηκε στό κελλί τοϋ Προδρόμου. Στό Ιβηρίτικο 
κελλί, όπως ό Ίδιος αναφέρει, τόν συνόδευσε μόνον ένας μοναχός, ό Κύριλλος. 

8. 'Επιστολή τοϋ προηγουμένου Διονυσίου προς τόν ηγούμενο τής Λαύρας [μετα
ξύ Ίουλίου-Νοεμβρίου 1539] 
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('Αρχειοθήκη Α', συρτάρι 5). Α. Αυτόγραφο ενυπόγραφο αντίγραφο. Χαρτί 
425X285. Τό κείμενο εκτείνεται καί στό verso του φύλλου. Β. Αυτόγραφο ανυπό
γραφο αντίγραφο. Χαρτί (δίφυλλο) 320X222. Τό κείμενο εκτείνεται καί στά δύο 
φύλλα (πίν. 10). 

Μακρά επιστολή γιά τήν ειρηνική επίλυση της διενέξεως μεταξύ των μονών 
Ιβήρων καί Ααύρας γιά τήν κατοχή της σκήτης τοϋ Μαγουλά10. 

'Αρχ.: + Πανωσιώτ(α)τ(ε) καθηγούμενε της σεβασμί(ας) κ(αί) Ιεράς βασιλικής 
μεγάλης μονής της Λαύρας συν τή θεία σου ... 'Υπογραφή (στό αντίγραφο Α): + ό 
χαμερπής Διονύσιος ιερομόναχος τάχα δε κ(αί) προηγούμενος +. 

Ή επιστολή του Διονυσίου είναι άχρονολόγητη. Στό κείμενο της μνημονεύε
ται συνεχώς τό έγγραφο αναφοράς της επιτροπής τών αιρετών κριτών, πού εκδόθη
κε μετά τόν 'Ιούλιο του 1539 καί πρίν τόν Νοέμβριο τοϋ ϊδιου έτους καί επιλύει υπέρ 
της μονής 'Ιβήρων τήν διαφορά μέ τήν Ααύρα γιά τήν σκήτη τοϋ Μαγουλά (εκδ. 
Χρυσοχοΐδης, Πρώτοι, σελ. 450-456- γιά τήν χρονολόγηση τοϋ έγγραφου βλ. σελ. 
443-444.). Δέν γίνεται όμως καμμία αναφορά στό έγγραφο τοϋ πατριάρχη 'Ιερεμίου 
Α' τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1539 μέ τό όποϊο επικυρώνεται ή απόφαση της επιτροπής 
(εκδ. Χρυσοχοΐδης, ο. π., σελ. 456-458). Ή επιστολή, επομένως, πρέπει νά χρονο
λογηθεί μετά τόν 'Ιούλιο τοϋ 1539 καί ειδικότερα μετά τήν σύνταξη της αναφοράς 
τών κριτών καί πρίν τόν Νοέμβριο τοϋ 1539, ή τουλάχιστον πρίν φθάσει τό γράμ
μα τοϋ 'Ιερεμίου Α' στό "Αγιον Όρος. 

Τό κείμενο τοϋ αντιγράφου Β' παρουσιάζει επουσιώδεις φραστικές διαφορές 
άπό εκείνο τοϋ αντιγράφου Α'. Τό γεγονός οτι είναι ανυπόγραφο οδηγεί στην 
υπόθεση οτι είναι αντίγραφο πού δόθηκε στή μονή 'Ιβήρων ενώ τό Α' είναι τό πρω
τότυπο τό όποϊο, πιθανόν, δέν εστάλη ποτέ στον παραλήπτη του (στό αρχείο της 
μονής της Λαύρας δέν σώζεται ή επιστολή τοϋ Διονυσίου). 

Θεοδόσιος- Θεόφιλος 
Ό βιβλιογράφος είναι γνωστός μέ τό δεύτερο όνομα, Θεόφιλος- ή καλλιγρα-

φική του δραστηριότητα είναι μαρτυρημένη άπό τό 1518 καί εξής καί θεωρείται ένας 
άπό τους σημαντικότερους κωδικογράφους πού δρουν στην 'Ανατολή στον 16ο 
α'ιώνα11. Οί πληροφορίες μας γιά αυτόν προερχόταν ως τώρα άπό μαρτυρίες πού ό 

10. Γιά τήν υπόθεση βλ Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμπληρώσεις στον κατάλογο τών πρώτων του 'Αγίου 
Όρους», Σύμμεικτα 8 (1989), σελ. 443-462. 

11. Λ. Πολίτης, «'Αγιορείτες βιβλιογράφοι του 16ου αιώνα», 'Ελληνικά 15 (1957), σελ. 365-379, 
είκ. 4-5 (= Paléographie et littérature byzantine et néo-grecque, Variorum Reprints, Αονδίνο 1975, αρ. 
VII καί προσθήκες καί διορθώσεις, σελ. III-IV) (έφεξης Πολίτης)· E. Gamillscheg - D. Harlfinger, 
Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600. A. Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, 
Βιέννη 1981, αρ. 139. Μελέτη γιά τό σύνολο του έργου του βιβλιογράφου ετοιμάζεται από τόν γράφο
ντα 
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ϊδιος παρενέβαλε σέ βιβλιογραφικά καί άλλα σημειώματα καί άπό τόν Βίο του, 
εφόσον πολύ σύντομα μετά τόν θάνατο του ανακηρύχθηκε όσιος. Ό Βίος τοϋ 
Θεοφίλου συμπεριλήφθηκε στον Συναξαριστή του Δουκάκη (BHG, 2449)12 καί, 
όπως επισημάνθηκε πρόσφατα, αποτελεί επεξεργασμένη γλωσσικά μορφή ενός 
αρχικού Βίου πού συνέταξε ό Πρώτος τοϋ 'Αγίου Όρους Σεραφείμ, σύγχρονος καί 
φίλος τοϋ οσίου. Εντοπίσθηκε μάλιστα καί τό πρωτότυπο αυτόγραφο κείμενο τοϋ 
Σεραφείμ, πού συντάχθηκε λίγο μετά τόν θάνατο τοϋ Θεοφίλου (8 Ιουλίου 1548)13. 

"Αγνωστα σημειώματα τοϋ γραφέα καί αυτόγραφο βιογραφικό σημείωμα (χφ. 
άρ. 7) μας επιτρέπουν νά αποκαταστήσουμε τήν ορθή χρονολογία της πρώτης φάσης 
της ζωής του ώς Ίβηρίτη μονάχου άπό τίς αρχές τοϋ 16ου αΐώνα καί νά παρακο
λουθήσουμε τήν βιβλιογραφική του δραστηριότητα μέ τό πρώτο μοναστικό όνομα, 
τοϋ μικρόσχημου μοναχού, πού ήταν Θεοδόσιος14. 'Επιπλέον, συμπληρωματική 
έρευνα προσθέτει νέα χειρόγραφα τοϋ γραφέα καί συμβάλλει στην δημιουργία πιό 
ολοκληρωμένης εικόνας της βιβλιοπαραγωγής τοϋ γραφέα στά χρόνια πού έζησε 
στή μονή Ιβήρων. 

Οΐ χρονολογικές μαρτυρίες γιά τόν γραφέα στό αυτοβιογραφικό σημείωμα 
αρχίζουν τό 1504. Τό έτος αυτό έκάρη μοναχός, λαμβάνοντας ασφαλώς ώς μικρό-
σχημος μοναχός τό όνομα Θεοδόσιος, καί χειροτονήθηκε διάκονος. Ούτε ό ϊδιος, 
οϋτε ό βιογράφος του αναφέρουν αν αυτά συνέβησαν στό "Αγιον Όρος. Πρέπει νά 
θεωρηθεί βέβαιο οτι έλαβαν χώρα σέ κάποια μονή εκτός 'Αγίου Όρους, καί μάλι
στα ή χειροτονία έγινε άπό τόν επίσκοπο Ρεντίνης 'Ακάκιο, μέ τόν όποιον ό 
Θεοδόσιος συνδέθηκε άπό τά νεανικά του χρόνια15. Τόν Ιανουάριο τοϋ 1506 χει-

12. Κ. Δουκάκης, Μέγας Συναξαριστής, τόμ. 7, Μήν Ιούλιος, 'Αθήνα 1893, σελ. 499-510 (8 
Ιουλίου). Έκ παραδρομής τυπώθηκε καί στον τόμ. 6, Μήν 'Ιούνιος, 'Αθήνα 1893, σελ. 62-69 (8 
Ιουνίου). 

13. Περιέχεται στό αθωνικό χειρόγραφο Παντελεήμονος 478, φφ. 117-121ν Κ. ΧρυσοχοΤδης, 
«Παραδόσεις καί πραγματικότητες στό "Αγιον Όρος στά τέλη τοϋ ΙΕ'καί στίς αρχές του IÇ' αιώνα», Ό 
"Αθως στους 14ο-16ο αιώνες ('Αθωνικά Σύμμεικτα 4), 'Αθήνα 1997, σελ. 112 καί πίν. 10. 

14. 'Επιτυχή ταύτιση του Θεοδοσίου μέ τόν Θεόφιλο έκανε ό Ζ. Τσιρπανλής (Ο! Μακεδόνες 
σπουδαστές του 'Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης, Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 23), στηριζόμενος απλώς στην 
ομοιότητα τών ονομάτων: ό Θεοδόσιος λαμβάνοντας τό μεγάλο μοναχικό σχήμα μετονομάσθηκε σέ 
Θεόφιλο (είναι γνωστό ότι ό μικρόσχημος μοναχός, όταν γίνεται μεγαλόσχημος, αλλάζει τό δνομά του, 
τό όποιο όμως, συνηθέστατα, αρχίζει από τό ϊδιο γράμμα όπως καί τό προηγούμενο). Ή ταύτιση έγινε 
σιωπηρά δεκτή από τους Πολίτη (Paléographie et littérature byzantine et néo-grecque, Variorum Reprints, 

Λονδίνο 1975, άρ. VII, προσθήκες καί διορθώσεις, σελ. IV) καί Gamillscheg - Harlfinger (Repertorium, 
ο. π., άρ. 139), χωρίς τήν επισήμανση χειρογράφων μέ αυτό τό όνομα 

15. Γιά τόν επίσκοπο Λιτής καί Ρεντίνης Άκάκιο βλ. Actes de Dionysiou, έκδ. Ν. Oikonomidès, 

Παρίσι 1968, άρ. 44, 200 καί στ. 5, 28 (υπογράφει έγγραφο του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Μαξίμου, 
1503/4). Είναι ήδη επίσκοπος Ρεντίνης τό 1497 (Δ. Άποστολόπουλος, Ό «Ιερός Κώδιξ» του πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως στό β' μισό τοϋ ΙΕ' αιώνα, 'Αθήνα 1992, σελ. 159, άρ. VII, στ. 199). 
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ροτονήθηκε πρεσβύτερος καί Λίγους μήνες αργότερα, τόν Αύγουστο του ϊδιου 
έτους, έφθασε στό "Αγιον "Ορος, στή μονή Βατοπεδίου. Σύμφωνα μέ τόν Βίο, έκεϊ 
συνδέθηκε μέ τόν πρώην μητροπολίτη Μηθύμνης Μαλαχία, ό όποιος προφανώς μετά 
τήν παραίτηση του αποσύρθηκε εκεί. Ό Μαλαχίας μαρτυρείται ώς ενταγμένος στην 
αδελφότητα του Βατοπεδίου ηδη τό 1500 καί λίγο αργότερα τό 150316. Μετά τόν 
θάνατο τοϋ Μαλαχίου εγκαταστάθηκε στή μονή Ιβήρων. Σύμφωνα όμως μέ τό 
αυτοβιογραφικό του σημείωμα, ό Θεοδόσιος δέν εγκατέλειψε τό Βατοπέδι γιά νά 
ενταχθεί στην αδελφότητα της μονής 'Ιβήρων, άλλα αναχώρησε άπό έκεϊ τό 1508 
γιά νά ταξιδεύσει στους αγίους τόπους17. Τό 1509 βρισκόταν στό Σινά. "Αφησε τά 
Ίχνη άπό τήν παραμονή του στό μοναστήρι, θέτοντας τήν υπογραφή του (ελληνικά 
καί αραβικά) σε χειρόγραφο πού βρισκόταν τότε στή σιναϊτική βιβλιοθήκη (πίν. 
II)18. Ένα χρόνο αργότερα, τό 1510, έφθασε στά Ιεροσόλυμα19. Στή μονή Ιβήρων 
εγκαταστάθηκε αμέσως μετά τήν επιστροφή του άπό τήν Παλαιστίνη, τόν Μάιο τοϋ 
1511. Έξι χρόνια αργότερα, τό 1517, εγκατέλειψε τά τείχη του μοναστηρίου καί 
αποσύρθηκε στό κελλίο τοϋ Προδρόμου τοϋ γνωστοϋ μας ηγουμένου Διονυσίου20. 

Ό Θεοδόσιος, φθάνοντας στό μοναστήρι των Ιβήρων τόν Μάιο τοϋ 1511, 
βρίσκει ηγούμενο τόν Διονύσιο καί ώς δόκιμος βιβλιογράφος, εφόσον κατά τόν Βίο 
ασκούσε τήν καλλιγραφία άπό νεαρή ηλικία, αναλαμβάνει ώς διακόνημα, τήν αντι
γραφή χειρογράφων. Ό ϊδιος αναφέρει στά 1514, οτι: εύρων τήν μονήν βιβλία τινά 
σπανιζομένην, σπουδήν πάσαν εθέμην του ταύτα αυτήν κτήσασθαι δια της έμής 
αδρανούς καί εξιτήλου χειρός21. Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει στά 1512/13, 

16. 1500: Α. Fotic, «Dispute between Chilandar and Vatopedi over the Boundaries in Komitissa 
(1500)», Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ιστορία καί τέχνη ('Αθωνικά Σύμμεικτα 7), 'Αθήνα 1999, σελ 102, 
10Φ 1503: Κ. Χρυσοχοΐδης, «'Από τήν οθωμανική κατάκτηση ως τόν 20ό αιώνα», Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπεδίου. Παράδοση-ίστορία-τέχνη, τόμ. Α', Άγιον Όρος 1996, σελ 59 καί σημ. 26. Ό Μαλακίας 
είναι άγνωστος στον επισκοπικό κατάλογο Μηθύμνης. 

17. Ό πρωτότυπος Βίος καί ή παράφραση τοϋ Συναξαριστή πού τόν ακολουθεί πιστά, τοποθετούν 
χρονικά τό ταξίδι του Θεοδοσίου πρίν τήν εγκατάσταση του στό "Αγιον Όρος. Ή ανακρίβεια αυτή είναι 
ή μοναδική πού υπάρχει στό κείμενο σε σχέση μέ τά πραγματικά γεγονότα της ζωής του Θεοδοσίου-
Θεοφίλου. 

18. Χειρόγραφο Alex. 34, φ. 342 (πίν. 11), μετά άπό σημείωμα καί υπογραφή του πατριάρχη 
'Αλεξανδρείας 'Ιωακείμ, μονοκονδυλιά + Θεοδόσιος Ιερομόναχος. Κάτωθεν μέ αραβικό αλφάβητο 
αραβικά: keqiq Teodojioj amartoloj (πρβλ. Θ. Μοσχονάς, Κατάλογοι της πατριαρχικής βιβλιοθήκης, τόμ. 
Α', Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια 1945, σελ. 51). Ευχαριστώ τήν συνάδελφο του ΚΝΕ Ευαγγελία Μπαλτά 
γιά τήν μεταγραφή τών σημειωμάτων σέ αραβική γραφή. 

19. Σύμφωνα μέ τόν Βίο, στά 'Ιεροσόλυμα πέθανε ό συνταξιδιώτης τοϋ Θεοδοσίου στους αγίους 
τόπους, επίσκοπος Ρεντίνης Άκάκιος. 

20. Βλ. πιό πάνω σ. 524. Σύμφωνα μέ τόν Βίο οί δύο άνδρες συνδέθηκαν μέ στενή φιλία 
21. Βλ. βιβλιογραφικό σημείωμα στό χειρόγραφο αρ. 4 (Ιβήρων 834). 
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εκτελεί διαταγές του προϊσταμένου του: ώρίσθην τοίνυν εγώ παρά του πανοσιωτά-
του πατρός ημών καί καθηγουμένου κυρ Διονυσίου... τούτους έγγράψαι22 

Μετά τόν Μάρτιο τοϋ 1516 καί πρίν τόν Απρίλιο τοϋ 1518 λαμβάνει τό μεγά
λο σχήμα καί μετονομάζεται Θεόφιλος23. Τήν μετονομασία επιβεβαιώνει ό 'ίδιος στό 
πονημάτιο «'Ομολογία καί διαθήκη εν έπιτόμω», πού συντάσσει τό 1518 (χφ. αρ. 7, 
'Ιβήρων 809): φ. 495ν + Θεοδόσιος αμαρτωλός ό δια τού θείου καί μεγάλου σχή
ματος μετονομασθείς Θεόφιλος, δούλος τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της 
ύπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, οικείς χειρί προ-
έταξα φ. 496ν 'Υπογραφή: Θεοδόσιος αμαρτωλός ό δια τού αγγελικού καί μεγά
λου σχήματος μετονομασθείς Θεόφιλος μοναχός καί πρεσβύτερος δούλος Ιησού 
Χριστού τά άνωθεν στέργων καί ομολόγων οικείς χειρί υπέγραψα κατά τό ζκζ έτος 
μηνί Νοεμβρίω +24. 

Διωγμένος, άγνωστο γιά ποιο λόγο, εγκαταλείπει τήν περιοχή της μονής 
'Ιβήρων τό 1522. 'Αρχικά, εγκαταστάθηκε γιά λίγα χρόνια στό κελλίο κάποιου 
Κυρίλλου στην περιοχή των Καρυών καί συνδέθηκε μέ στενή φιλία μέ τόν μετέπει
τα πρώτο τοϋ 'Αγίου Όρους καί βιογράφο του Σεραφείμ. Σέ απροσδιόριστο χρόνο, 
πρίν τό 1535, εγκαταστάθηκε οριστικά στό κελλίο τοϋ 'Αγίου Βασιλείου, στά όρια 
της μονής Παντοκράτορος, οπού, αμείωτα, συνέχισε νά φιλοτεχνεί χειρόγραφα, ως 
λίγους μήνες πρίν τόν θάνατο του25. 

Ή φήμη του ώς καλλιγράφου ξεπερνά τά όρια τοϋ 'Αγίου "Ορους. 'Εκτός από 
τά αγιορείτικα, ολα σχεδόν τά μεγάλα μοναστήρια της εποχής, ή Κοσινίτσα στό 
ορός Παγγαίο, Τίμιος Πρόδρομος Σερρών, 'Αγία 'Αναστασία στή Χαλκιδική, τά 
Μετέωρα, ή μονή Δουσίκου, τό Μέγα Σπήλαιο στην Πελοπόννησο καί ή μονή 
Αειμώνος στή Αέσβο κατέχουν χειρόγραφα του, κυρίως λειτουργίες, αφιερωμένα 
από τόν Ί'διο26. 

Στό τελευταίο χειρόγραφο, πού άρχισε νά αντιγράφει ώς Ίβηρίτης μοναχός [τό 
1522] καί περάτωσε μετά τήν αναχώρηση του, τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1523, στίς Καρυές 
(χφ. άρ. 13), κάνει έναν συνολικό απολογισμό τής καλλιγραφικής του εργασίας γιά 
λογαριασμό τοϋ μοναστηριού, συντάσσοντας συνοπτικό κατάλογο των χειρογρά
φων πού είχε αντιγράψει ώς τότε μέ τά δύο ονόματα Θεοδόσιος καί Θεόφιλος: 31 

22. Βλ. βιβλιογραφικό σημείωμα στό χειρόγραφο αρ. 1 (Ιβήρων 436). 
23. Τόν Μάρτιο του 1516 ολοκληρώνει τήν αντιγραφή τοϋ χειρογράφου αρ. 6 μέ τό όνομα 

Θεοδόσιος, ένώ στό βιβλιογραφικό σημείωμα του χειρογράφου άρ. 7 τόν 'Απρίλιο τοϋ 1518 αναφέρε
ται ώς Θεόφιλος. 

24. Βλ. καί χειρόγραφο άρ. 12: φ. 298r-v Ευχή εξομολογητική...ερανισθείσα και συντεθεϊσα υπό 
του ευτελούς Θεοδοσίου τού καί Θεοφίλου, φ. 441ν-446ν Έκθεσις πίστεως τοϋ ευτελούς Θεοδοσίου 
τού καί Θεοφίλου. 

25. Πολίτης, σελ. 376-377. 
26. Βλ. ενδεικτικά τόν κατάλογο Πολίτη, σελ. 368-372. 
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συνολικά χειρόγραφα καί έτερα πλείστα τμήματα, σποράδην κείμενα êv τοις παλαιοϊς 
καί νέοις βίβλοις27. Τά 31 αυτοτελή χειρόγραφα παραδίδουν αποκλειστικά εκκλη
σιαστικά έ'ργα πού καλύπτουν τίς λειτουργικές καί τίς ποιμαντικές ανάγκες των 
μοναχών (18 από αυτά, περισσότερα από τά μισά, είναι λειτουργίες). 

'Από τήν περίοδο τής εργασίας του Θεοδοσίου - Θεοφίλου στή μονή Ιβήρων 
άπό τό 1512/13 ως τό 1522 (ή τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1523 οπότε περατώνεται τό τελευ
ταίο χειρόγραφο) γνωρίζουμε σήμερα 13 χειρόγραφα. Μέ τό όνομα Θεοδόσιος 
επισημάνθηκαν εξι χειρόγραφα. Τό πρώτο χρονολογείται στά 1512/13 (χφ. αρ. 1) 
καί τό τελευταίο στά 1516 (χφ. αρ. 6). Άπό τήν περίοδο τής εργασίας του μέ τό 
όνομα Θεόφιλος καί ως τά τέλη του 1522 (ή αρχές τοϋ 1523), οπότε έπαψε νά αντι
γράφει χειρόγραφα γιά λογαριασμό τής μονής 'Ιβήρων, στά δύο ως τώρα γνωστά 
χειρόγραφα (Πολίτης, αρ. 1 καί 2 καί πιό κάτω χφφ. αρ. 7 καί 13), πρέπει νά προ
στεθούν άλλα πέντε (χφφ. άρ. 8-12). Άπό τά επτά χειρόγραφα, τά τέσσερα είναι 
χρονολογημένα από τό 1518 (χφ. αρ. 7) ως τό 1523 (χφ. άρ. 13) καί τά τρία άχρο-
νολόγητα, τά όποια όμως, κατ' εκτίμηση, μπορούν νά χρονολογηθούν μεταξύ 
1516/18 καί 1522. Όλα τά χειρόγραφα άπόκεινται στή μονή 'Ιβήρων. 

Στή μονή 'Ιβήρων άπόκεινται άλλα τέσσερα γνωστά χειρόγραφα τού Θεοφίλου, 
χρονολογούμενα όμως μεταξύ 1538 καί 1541/42, περίοδο πού διέμενε πλέον στό 
κελλίο τού Μεγάλου Βασιλείου τής μονής Παντοκράτορος. Είναι τά χειρόγραφα 
'Ιβήρων 528 (Λειτουργίες κ.α, 1538' Πολίτης, άρ. 8), 'Ιβήρων άρ. 833 (Όκτώηχος, 
1539/40- Πολίτης, άρ. 8), 'Ιβήρων 783 (Λειτουργία τού Χρυσοστόμου, 1541/42· 
Πολίτης, άρ. 11) καί 'Ιβήρων 519 (Κανόνες Όκτωήχου, 1541/42, Πολίτης, άρ. 12). 
Καί τά τέσσερα δωρήθηκαν άπό τόν γραφέα στην παλαιά μονή τής μετανοίας του, 
τήν οποία αναπολεί μέ νοσταλγία αλλά καί πικρία28. 

Συνολικά στή μονή 'Ιβήρων σώζονται σήμερα δέκα επτά αυτοτελή χειρόγραφα 
τού κωδικογράφου, άπό τά οποία ως σήμερα ήταν γνωστά μόνον εξι. Στον Θεόφιλο 
αποδόθηκαν, εσφαλμένα, άλλα τρία Ίβηρίτικα χειρόγραφα: τά 'Ιβήρων 787 (Μηναίο 
Σεπτεμβρίου, άχρονολόγητο), 'Ιβήρων 795 (Μηναϊο 'Οκτωβρίου, 1537) καί 'Ιβήρων 
786 (Μηναίο Δεκεμβρίου, άχρονολόγητο)29. Τά χειρόγραφα όμως ανήκουν σέ 
άλλον γραφέα, τόν Θεόδωρο Άρ(ι)ολογά30. Ό αγιορείτης βιβλιογράφος ταυτίσθη-

27. Πολίτης, σελ. 368. 
28. Στό βιβλιογραφικό σημείωμα τοϋ 'Ιβήρων 833 γράφει: Ζών Θεόφιλος καί απών έξ Ιβήρων, ζών 

καί παρ' αύτοϊς ώς παρών εκ ιών βίβλων καί στον κολοφώνα too Ιβήρων 519: Έγράφη τό παρόν βιβλί
ου τής σεβάσμιας καί Ιεράς τών Ιβήρων μονής...μετά είκοστόν έτος τοϋ εμού διωγμού. 

29. Πολίτης, αρ. 6, 27 καί 28· βλ. καί είκ. 6 ('Ιβήρων 786). 
30. Λ. Μανιάτη-Κοκκίνη, «Θεόδωρος Άρ(ι)ολογάς: ένας κωδικογράφος του iç'ai. άπό χήν Κρήτη», 

Πεπραγμένα του Δ' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, 'Αθήνα 1981, τόμ. Β', σελ. 202-205, 209-212 
καί πίν. 86-89· επισημαίνονται δύο από τά χειρόγραφα, τά 'Ιβήρων 787 καί 'Ιβήρων 795 καί εντοπίζεται 
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κε, επίσης εσφαλμένα, μέ τόν μοναχό Θεόφιλο, γραφέα του χειρογράφου EBE 789 
(Τυπικό τοϋ αγίου Σάββα, έτους 1534), πού προέρχεται άπό τή μονή Δουσίκου31. 
Αυτοψία του χειρογράφου έδειξε οτι ή γραφή του δέν έχει καμία σχέση μέ αυτήν 
τοϋ Θεοφίλου καί οτι πρόκειται γιά άλλον, ομώνυμο γραφέα, ό όποιος αντέγραψε 
τόν κώδικα στή μονή Παντοκράτορος της σκήτης των Μετεώρων. 

Άπό τά πλείστα κείμενα σποράδην κείμενα πού αποδίδονται στον γραφέα καί 
συνίστανται στην αντιγραφή τμημάτων κωδίκων σέ συνεργασία μέ άλλους γραφείς 
(σέ ενα άπό αυτά συνεργάζεται μέ τόν άγνωστο βιβλιογράφο Νικηφόρο), ή στή 
συμπλήρωση φθαρμένων φύλλων ή στην παράθεση σημειωμάτων, σέ χειρόγραφα 
της μονής Ιβήρων, εντοπίσθηκαν επτά καί επισημαίνεται ή παρουσία άλλων παρό
μοιων κειμένων σέ κώδικες πού ανήκαν άλλοτε στή βιβλιοθήκη της. 
'Από τά τριάντα ενα χειρόγραφα πού συμπεριέλαβε στον κατάλογο του μπορούν νά 
ταυτισθούν μέ ασφάλεια δέκα χειρόγραφα (ϊσως καί ενα ακόμη). 
Κατάλογος Θεοφίλου Χειρόγραφα μονής Ιβήρων 
2 Πανηγυρικά Ιβήρων 436(1512/13), 581 (1523) 
2 Συναξάρια 
2 Μηναία 834 (1514), 1590 (1516) 
2 Πατερικά ήγουν Λαυσαϊκόν 516 (1513) 

καί Δωρόθεος 
2 Είρμολόγια 
1 Έκλογάδιον τό της Πορταϊτίσσης 809 (1518) (;) 
1 Εύχολόγιον Μικρόν 
18 Λειτουργίες, Εύχέλαια: 1500 (1514/15), 1595 (1522), 

1591(1522), 1501(χχ), 1498 (χχ), 
1 Κεραμεύς 
Έτερα πλείστα τμήματα, σποράδην κεί
μενα εν τοις παλαιοϊς καί νέοις βιβλίοις τμήματα, συμπληρώσεις χειρογράφων 

καί σημειώματα 1-7. 

Ή γραφή του Θεοφίλου είναι έντονα προσωπική. Τόσο ή φιλολογική (πυκνή 
καί ελαφρά δεξιοκλινής), οσο καί ή λειτουργική (ευμεγέθης, αραιή, μέ παχιά πέννα 
καί δεξιοκλινής, προσαρμοσμένη στό υφός γραφής των λειτουργικών χειρογράφων) 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμες καί δέν διαφοροποιούνται διόλου στά 36 τουλάχιστον 

καί ενα τρίτο, τό Ιβήρων 810 (Μηναίο Νοεμβρίου, 1536). Πρόσφατη αυτοψία έδειξε οτι στόνϊδιο γρα
φέα, έκτος από τό 'Ιβήρων 786, ανήκει καί τό Ιβήρων 790 (Μηναϊον 'Ιανουαρίου, άχρονολόγητο) (πίν. 
12), συνολικά πέντε χειρόγραφα 

31. Φ. Δημητρακόπουλος, «Συμβολή εις τους καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων», Έπετηρίς 
'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 45 (1981-1982), σελ. 280, άρ. 36α 
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χρόνια πού εργάζεται ώς καλλιγράφος. Χαρακτηριστική συνήθεια του βιβλιογράφου, 
Ιδίως στά πρώιμα χειρόγραφα, είναι νά υπογράφει μονοκονδυλικά κάτω από τους 
κολοφώνες του καί επιπλέον νά αναγράφει τό όνομα του με αραβική γραφή. 

Χειρόγραφα Θεοδοσίου-Θεοφίλου 
α) Θεοδόσιος 
1. 'Ιβήρων 436 φφ. 494 310X210 1512/13 

Βίοι καί μαρτύρια αγίων καί Πανηγυρικοί λόγοι ΛΒ'. 
φ. 493v-494r Βιβλιογραφικό σημείωμα (πίν. 13): φ. 493ν Δόξα σοι ό Θ(εό)ς 

ημών δόξα σοι ένεκα πάντ(ων). Δό(ξα σ)οι ό Θ(εό)ς, δό(ξα σοι) άμ(ήν). Ι ΜικροΊς 
μεν καί μικρά τολμώσιν ου μεμπταίον, ό Ι δ' ελάχιστος εγώ τοίς υπέρ εμε έγχειρ(εΐν) 
δέδοικα μη avi τ' επαίνου ψόγον κ(αί) dur' ευχής το άνάπαλιν όποίσομαι. 'Αλλ' έπεί 
κέλευσίς εστίν τοίς ήγουμένοις υπήκειν, τουτί μετεχεφίσθην Ή γαρ Ι καθ' ημάς 
ϊερά κ(αί) βασιλ(ικ)ή των Ίβήρ(ων) λαύρα ή είς όνομα τιμωμ(έν)η Ι της ύπ(ερα)γ(ίας) 
δεσποί(ν)ης ήμ(ών) Θ(εοτό)κου τ(ής) Πορτιατίσης, εν τω άγίω ορει τοϋ Άθω Ι τους 
ουσπερ οράτε λόγους ελειπάζετο, όρίσθην τοίνυν εγώ II φ. 494r εν αύτη ων παρά 
τού πανοσιωτ(ά)του π(ατ)ρ(ο)ς ήμ(ών) κ(αί) καθηγουμ(έν)ου κύρ Διονυσίου Ι 
ίερο(μον)άχ(ου) κ(αί) τ(ών) υπ' αυτόν τούτους εγγράψαι "Οθεν (και) άνθιβοΐλαίου 
τοιούτου μη τυχών αυτούς καθειρμ(όν) κ(αί) τάξιν έντάξαι, Ι σποράδην τούτους έντέ-
ταχα δια τό εκ πλειόνων αυτούς συίλλέξαν κ(αί) γαρ τό πλείστον κεκοπίακα εις την 
συλλογ(ήν) η μάλλον Ι είς τ(ήν) γραφ(ήν). Διό σύγγνωταί μοι, ώς ουκ έξ έμής 
αμελεί(ας) Ι εγεγόνει αλλ' ον εΥρηκα τρόπ(ον) κ(αί) εΰξασθαίμοι ώς μυριοίσφάλτω 
κ(αί) αδαή τοιούτων μεταχειρήσεων. ΈγράΙφει δέ εν ετει ,ζωκαω ίν(δικτιών)ος dn$ 
τώ αω ετει της αύταρχί(ας) Ι ή κυραννίδος τοϋ σουλτάν Σάλεμ τοϋ Ότμάν:- Ι + τοϋ 
ευτελούς Θεοδοσίου θύτου τάλανος κ(αί) ρακένδυτου: Ι (μονοκονδυλιά) 
+Θεοδόσιος ιερομόναχος καί τλήμων + Ι (με αραβικό αλφάβητο) + al-Teodo§io§ al 
ke§i§ al-rahib + I Teodoro el rahib. 

'Από τό βιβλιογραφικό σημείωμα ό Λάμπρος {Κατάλογος, σελ. 146) σημειώνει 
μόνον τό όνομα τοϋ γραφέα καί τήν χρονολογία. Πρβλ. VG, σελ. 133. 

2. 'Ιβήρων 279 φφ. Ι+235+β' 310X210 1513 
Λαυσάίκό, Νέος Παράδεισος 
φ. 235ν Βιβλιογραφικό σημείωμα (πίν. 14): + Δόξα σοι ό Θ(εός) ήμ(ών) δό(ξα 

σ)οι, δό(ξα σ)οι, δό(ξα σ)οι ένεκα πάντ(ων):+ Ι + Δό(ξα) τώ άγίω Θ(ε)ώ ήμ(ών) τώ 
διά τής χάριτος αυτού δωρησαμ(έν)ω τέλος τώ παρόντι βιβλίω-1 κ(αί) γαρ έτελειώθ(η) 
κ(α)τά τ(όν) Δε(κέμ)βρ(ιον) μήνα τοϋ ,ζουκβου έτους, ανετέθη δέ ώς κ(α\) τα λοιπά Ι 
τη σε(βασμί)α μ(ε)γ(ά)λ(η) κ(αί) βασιλ(ική) τών Ίβήρ(ων) λαύρα εν τώ τοϋ Άθωνος 
άγιωνύμω ορει Ι τη είς όνομα τιμωμ(έν)η τής ύπερενδό(ξου) δεσποίν(ης) ήμ(ών) κ(αί) 
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θεομήτορος Ι κ(αί) ούτωσί πως λεγομένης Πορτιωτίσης, διό εΰχεσθαί μοι π(ατέ)ρες 
μου Ι σεβάσμιοι ώς κ(α)τ(ά) δύναμιν πονοΰντι κ(αί) μή μοι άχθεσθε ώς μυριοίσφάλ-
τω. Του εύτελ(ούς) Θεοδοσίου θύτου τάλανος τάχα κ(αί) ρακένδυτου: + Ι (μονο
κονδυλιά) + Θεοδόσιος ιερομόναχος. Ι (με αραβικό αλφάβητο) + al-Teodo§io§ al-
ke§i§ al-rahib Ι Τέλος του Δαυσα'ϊκού Ι (με αραβικό αλφάβητο, ερυθρόγραφία) al-
Teodo§io§ [...]. 

Τό βιβλιογραφικό σημείωμα παραλείπεται άπό τόν Λάμπρο {Κατάλογος, σελ. 
70), ό όποιος χρονολογεί τό χειρόγραφο στον 17ο αϊ. Δεν περιέχεται στό VG. Τό 
χειρόγραφο φέρει στό φ. 1 λανθασμένη πινακίδα μέ αριθμό Λ (=Λάμπρος, 
Κατάλογος, σελ. 516). 

3. Βιβλιοθήκης Λοβέρδου 74 φφ. 9 173X145 1513/14 
Κύκλοι σελήνης, Διήγηση περί των άναιρεθέντων στό "Αγιον "Ορος από τους 

λαπνόφρονες, Διήγηση περί της μονής Ιβήρων. 
φ. 8ν Βιβλιογραφικό σημείωμα: Εγράφησαν παρεμου Ι Θεοδοσίου ιερομόνα

χου καί άλλα πλήστα βιβλία καί άφιερώθησαν εν αύτη Ι τη Ίερςι καί θεομητορική 
μονή της Θεοτόκου τής επονομαζόμενης Πορταϊτήσης καί έπικεκλημένης των 
Ιβήρων. Είς δόξαν Χριστού τού Θεού αμήν. Έν ετει ,ζκβ^ζ. 

4. 'Ιβήρων 834 φφ. 476 210X145 1514 
Μηναϊον Αύγουστου 
φφ. 474-475ν Εκτενές ιστορικό σημείωμα γιά τή μονή Ιβήρων. 
φφ. 475v-476r Βιβλιογραφικό σημείωμα (πίν. 15): φ. 475ν κάμού δ' εκ 

Παλαιστίν(η)ς Ι άναλύσαντος κ(α)τ(ά) τό ,$°vh0°v έτος κ(αί) τή μον(ή) προσβαλό-
ντος Ι κ(αί) τή [των] άνδρ(ών) ευλάβεια κ(αί) πολιτεία αλλά δη κ(αί) το τού Ι τόπου 
εύθέατ(ον) κ(αί) εύάερ(ον) άγασθεντος, συν αύτ(οϊς) οίκήσαι Ι ήρετισα[μην...] Ι [...] 
εύρ(ών) τ(ήν) μο(νήν) βιβλ(ί)α τινά Ι σπανιζομ(ένην) σπουδ(ήν) πάσαν) έθέμ(ην) τού 
ταύτα αύτ(ήν) κτήσασθ(αι) Ι δ(ιά) τής έμ(ής) άδραν(ούς) κ(αί) έξητήλου χειρό(ς)· κ(αί) 
δη μ(ε)τ(ά) τ(ών) Ι άλλ(ων) άκηκό(ην) εν τισι τ(ών) έν τω καθ' ήμ(άς) Άγί(ω) "Ορει 
μον(ών) Ι ώς έν δλω σχεδ(όν) τω Αύγ(ού)στ(ω) μηνί //ή(γουν) άπό τή ιδ έ(ως) τή 
κη7/ ψάλλεσθαι τ(ήν) ζ/ης) Κοιμήσ(εως) Ι έορτ(ήν) II φ. 476r δεϊν εγνων άρμοδί(ως) 
κ(αί) έν τ(ή) καθ' ήμ(άς) μον(ή) οφείλει Ι ψάλλεσθαι ώς κ(αί) έν ταϊς λοιπαίς μοναΐς 
Ι ατε δη κ(αί) ετησίως τ(ήν) τής Κοιμήσ(εως) έορτ(ήν) τελούσης' Ι όθεν γραφ(έν) παρ^ 
εμού το παρ(όν) μηναϊον ανετέθη Ι ώς κ(αί) τα λοιπά τή δ(ια)λειφθείση σε(βασμί)α 
κι(αί) ιερά θ(ε)ομητ(ο)ρι(κή) Ι μον(ή) τ(ής) ύπ(ερα)γ(ίας) δεσποίν(ης) ήμ(ών) 

32. Φ. Μπουμπουλίδης, «Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων κωδίκων Βιβλιοθήκης Σπυρ. 
Λοβέρδου», 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών 11 (1960-
61) σελ. 445' πρόκειται γιά σπάραγμα χειρογράφου. 
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Θ(εοτό)κου τη εις όνομα τιμωμ(έν)η Ι της Πορηωτίσ(σης) κ(αί) επικεκλημ(έ)ν(ης) 
τ(ών) Ίβήρ(ων) όσοι δ, ένΐτυγχάνον(τες) εΰχεσθαί μοι ώς μυριοσφάλτω κ(αί) αδαή 
Ι κ(αί) συγγνωτε τω εκ προθυμί(ας) κ(αι) πίστ(εως) με[τα]χειριζομ(έν)ω τα ύπ(έ)ρ Ι 
δύ(ναμ)ι(ν). Έγρά(φη) εν ετει ,ζκβ' μηνί Μαΐω Ι του ευτελούς Θεοδοσίου 
ίερο(μον)άχ(ου).: Ι (με αραβικό αλφάβητο) + al-Teodo§io§ aì-ke§i§ al-rahib + I 

(μονοκονδυλιά) + Θεοδόσιος ιερομόναχος33. 
Ό Λάμπρος {Κατάλογος, σελ. 229) δίδει λανθασμένη χρονολογία 1534. VG, 

σελ. 133 (ορθή χρονολογία 1514). 

5. Ιβήρων 1500 (παλ. αριθ. Συμπλ. 152) φφ. 31 222X165 1514/15 
Λειτουργία Χρυσοστόμου 
φ. 31ν Βιβλιογραφικό σημείωμα : + Δό(ξα) τώ άγί(ω) Θ(ε)ώ ένεκα πάντων Ι + 

ετ(ους) ,ζουκουγου (ί)ν(δικπώνος) γ(η^' Ι (μονοκονδυλιά) + Θεοδόσιος ιερομόναχος. 
φ. 30ν Οι φήμες του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τοϋ επισκόπου 'Ιερισσού 

καί 'Αγίου Όρους κατά τό έτος αντιγραφής τοϋ χειρογράφου (πίν. 16): + Φήμη ην 
λέγει ό διάκονος λειτουργούντος επισκόπου. Μαξίμου τού παναγιωτάτου ημών 
αυθέντου καί δεσπότου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης υπερτίμου και εξάρχου πάσης 
Θετταλίας καί τον τόπον επέχων τοϋ Καισαρείας II φ. 31r Συμεών τοϋ θεοφιλέστα
του καί ΐερωτάτου επισκόπου Ίερισού καί 'Αγίου "Ορους34 καί υπέρ τοϋ προσκομί-
ζοντος τα αγία δώρα Κυρίω τώ Θεώ ημών... 

6. 'Ιβήρων 1590 (παλ. αριθ. Συμπλ. 113) φφ. 258 265X205 1516 
Μηναίο ν Σεπτεμβρίου (ακέφαλο) 
Τό χειρόγραφο αρχίζει άπό τό ε'τετράδιο. Τά φφ. 1-4 σχισμένα στην αριστε

ρή πάνω πλευρά. 
φ. 257ν Βιβλιογραφικό σημείωμα μέ έρυθρογραφία: + Δό(ξα) τώ άγί(ω) Θ(ε)ώ 

ένεκα πάντων. Δό(ξα σοι) ό Θ(ε)ός, Δό(ξα σοι), Δό(ξα σοι): Ι Έτελειώθη μηνί 
Μαρτί(ω) (ί)ν(δικπώνος) Δ(η^ έτους ,ζουκδου' εν τη Ι σε(βασμί)α κ(αί) ιερά μο(ν)ή 
τ(ή)ς ύπ(ερα)γ(ίας) Θ(εοτό)κου της Πορταϊτίσσ(ης) τ(ή)ς ΊΙβηρι(κής) μο(ν)ή(ς) εν τώ 
αγ(ίω) ορει τοϋ Άθω: Ι (μονοκονδυλιά δίς) + Θεοδόσιος Ιερομόναχος + Θεοδόσιος 
Ιερομόναχος Ι [Δόξα] τώ [ό]γ(ίω) Θ(ε)ώ κ(αί) τη άγν[ώς] τ[ε]ξάση αμήν +: Ι (μέ άλλο 
χέρι) + Δό(ξα) τώ άγ(ίω) Θ(ε)ώ κ(αί) τη άγν(ώς) αύτ(όν) τεξάση, αμήν. 

33. Έκδ. ιών δύο κειμένων μέ πολλές παραναγνώσεις: Μ. Γεδεών, Ό "Αθως. Αναμνήσεις -
έγγραφα - σημειώσεις, Κωνσταντινούπολη 1885 (φωτ. ανατύπωση 'Αθήνα 1990), σελ. 172-175' 
Σπυρίδων Λαυριώτης - Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, Κατάλογος ιών κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της εν 
Άγίω "Ορει), Cambridge 1925, σελ. 390 (αρίθμηση χειρογράφου Καθολικού μονής 'Ιβήρων 41 [=2087)]). 

34. Ό επίσκοπος 'Ιερισσού καί 'Αγίου Όρους Συμεών είναι άγνωστος στους επισκοπικούς κατα
λόγους. 
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β) Θεόφιλος 

7. Ιβήρων 809 φφ. 502 230X165 1518 
Τετραευάγγελον, Ψαλτήριον, Θηκαράς κλπ. 
φ. 491 ν Εκτενές βιβλιογραφικό σημείωμα: Τό χειρόγραφο γράφηκε στό 

ησυχαστήριο τοϋ Τιμίου Προδρόμου «τφ διακειμένω τη σεβάσμια των Ιβήρων μονή» 
(εκδ. Πολίτης, άρ. 1, σελ. 366-367). 

φφ. 492-495 [Θεοφίλου] Ευχή εξομολογητική έρανισθεΐσα έκ πολλών καί 
συντεθεϊσα κατά τό ,ζκζ'(1518) έτος. 

φφ. 495ν-496ν Ή ομολογία πίστεως. Υπογραφή στό τέλος: Θεοδόσιος αμαρ
τωλός ό δια του αγγελικού καί μεγάλου σχήματος μετονομασθείς Θεόφιλος 
μοναχός καί πρεσβύτερος δούλος Ιησού Χριστού τα άνωθεν στέργων και 
ομολόγων οικεία χειρί υπέγραψα κατά τό ,ζκζ (1518) έτος μηνί Νοεμβρίω. 

φ. 496ν Αυτοβιογραφικό σημείωμα (πίν. 18): + Τω ,ζιβ (1504) ετει γέγον(α) 
(μον)α(χός) κ(αί) δ(ιά)κον(ος) μη(νί) Αύγ(ού)στ(ω) γ' (ίνδικτιώ)νος ζ'· κ(αί) τω ,ζιδ 
(1506) (ίνδικτιώ)νος θ'μη(νί) Ίανν(ουα)ρ(ίω) ία' γέγον(α) πρε(σβύ)τ(ε)ρ(ος)' είς (δε) 
το Βατοπ(έ)δ(ι) ήλθ(ο)ν τω ,ζιε' (1506) μη(νί) Νο(εμ)βρ(ίω) κζ' Ι (ίνδικτιώ)νος ι(η$)· 
είς δε τα Ίεροσ(ό)λ(υ)μ(α) έξήλθ(ον) τω ,ζις (1508) μη(νί) Ίουλλ(ίω) (ίνδικηώ)νος 
ια κ(αί) (πρώτον) μ(εν) είς τό Σίναιον άπήλθ(ον) τω ,ζιζ (1509) μη(νί) Ίουλ(ίω) (ίνδι-
κτιώ)νος ιβ'· είς (δε) Ι τα Ίεροσ(ό)λ(υ)μ(α) τω ,ζιη (1510) μη(νί) Άπρ(ιλίω) (ίνδι-
κηώ)νος ιγ~ πάλ(ιν) έπανήλθ(ον) είς το "Αγ(ιον) "Ορος εν τ(ή) των Ίβήρ(ων) μον(ή) 
τω ,ζιθ (1511) μη(νί) Μαΐω α' (ίνδικηώ)νος ιδ' Ι είς (δέ) τό ήσυχαστ(ή)ρ(ιον) τ(ής) 
αύτ(ης) μον(ής) τ(όν) Τίμ(ιον) Πρόδρ(ομον) έξήλθ(ον) τω ,ζκς (1517) ετ(ει) μη(νί) 
Νο(εμ)βρ(ίω) κε, εν ω κ(α\) εγράφη τό παρ(όν) βιβλ(ίον) κ(αί) αρη τυ/γχάνει έτος ζκζ 
(ίνδικτιώ)νος ζ' μ(ήν) Νο(έμ)βρ(ιος) α', εν ω επονήθησ(αν) κ(αί) τάδε. Δό(ξ)α (σοι) 
ό Θ(εό)ς ήμ(ών), Δό(ξα σοι), Δό(ξα σοι), Δό(ξα σοι), Δό(ξα σοι): 

Κάτωθεν μεταγενέστερη προσθήκη τοϋ γραφέα: Τω (δέ) ,ζλ ' (1522) ετει έκβλη-
θείς έξ Ίβήρ(ων), κατήντησ(α) εν τω τού μ(ε)γ(ά)λ(ου) Βασιλ(είου) εύκτηρίω έν τη 
μον(ή) τού Ι Παντοκράτορος. 

Στην κάτω αριστερή πλευρά των φφ. 250r, 251r· 252r· 253r μικρογραφίες αγίων 
(φ. 250r ό μέγας Βασίλειος, φ. 252r 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, φ. 252r Γρηγόριος 
ό Θεολόγος (πίν. 19), φ. 253r Θεόδωρος ό ήγιασμένος). 

Στό βιβλιογραφικό σημείωμα ή αντιγραφή τού χειρογράφου φέρεται νά περα
τώνεται τόν Απρίλιο τοϋ 1518. 'Ωστόσο τόσο ή ομολογία πίστεως οσο καί ή τελευ
ταία εγγραφή στό αυτοβιογραφικό σημείωμα φέρουν χρονολογία Νοέμβριος 1518. 

Πολίτης, αρ. 1 (εντόπισε καί εκδίδει μόνον τό βιβλιογραφικό σημείωμα)· VG, 
σελ. 146. 
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8. 'Ιβήρων 1595 (παΛ. αριθ. Συμπλ. 169) φφ.Β+38+β 210X150 1522/23 
'Ακολουθία τοϋ εύχελαίου 
φ. 37r Βιβλιογραφικό σημείωμα: + Θ(εο)ΰ το δώρον κ(αί) πόνος Ι Θεοφίλου: Ι 

Δόξα σοι ό Θ(εο)ς ημών ένεκα Ι πάντων: δόξα σοι. δόξα σοι. Ι δόξα σοι, αμήν. 
φ. 37ν Σημείωμα τοϋ γραφέα: + Ή παρούσα όκολ(ου)θ(ία) δει εύρίσκεσθαι εν 

τω Ι Ιερώ βήμ(α)τ(ι) κ(αί) τή όγ(ία) κ(αί) μ(ε)γ(ά)λ(η) Ε'[Πέμπτη] ψαλλεσθ(αι) εν 
αύτ(ή) Ι το κοιν(ον) εύχέλαιον κ(αί) έϊ τις αύτ(ήν) άλλοτριώΐσει τ(ή)ς ήμετέρ(ας) 
σε(βασμίας) τών Ίβήρ(ων) μονής, Ι εχέτω τ(ήν) ύπ(ερα)γ(ίαν) Θ(εοτό)κον αντίδικον 
κ(αί) τ(ήν) καΐτάρ(αν) εμού του άμαρτωλ(οϋ) Ι εν ετει ,ζωλαω'. 

φ. 1ν Σημείωμα τοϋ γραφέα: rò τών ιερέων {δηλ. τό χειρόγραφο τό προοριζό
μενο προς χρήση από τους ιερείς). 

9. 'Ιβήρων 1591 (παλ. αριθ. Συμπλ. 141) φφ. 32 210X150 1522/23 
'Ακολουθία τοϋ εύχελαίου 
φ. 31r Βιβλιογραφικό σημείωμα: + Θ(εο)ύ το δώρον Ι κ(αί) πόνος Θεοφίλου:! 

Δόξα σοι ό Θ(εό)ς ημών ενεΐκα πάντων: δόξα σοι, Ι δόξα σοι, δόξα σοι, αμήν. 
Κάτωθεν σημείωμα τοϋ γραφέα: + Ή παρούσα άκολ(ου)θ(ία) δει εύρίσκεσθαι 

εν τ(ώ) Ι ιερώ βήμ(α)τ(ι) κ(αί) τή άγ(ία) κ(αί) μ(ε)γ(ά)λ(η) Ε'[Πέμπτη] ψαλλεΐσθαι εν 
αυτή τό κοιν(όν) εύχέλ(αιον) κ(αί) έϊ τις Ι αύτ(ήν) αλλοτριώσει τ(ή)ς ήμετέρ(ας) 
σε(βασμίας) τών Ίβήρ(ων) Ι μονής, εχέτω την ύπ(ερα)γ(ίαν) Θ(εοτό)κον άντίδικ(ον) 
Ι κ(αί) τ(ήν) κατάραν εμού τού άμαρτωλ(οΰ) Ι εν ετει ,ζωλαω\ 

10. 'Ιβήρων 1501 (παλαιός αριθμός Συμπλ. 159) φφ. 65 200X146 άχρονολόγητο 
Λειτουργίες 'Ιωάννου Χρυσοστόμου καί Μ. Βασιλείου (ακέφαλο καί κολοβό) 
Δέν σώθηκε τό βιβλιογραφικό σημείωμα. 
φφ. 15ν, 17ν καί 56ν όπου ή μνημόνευση ονομάτων στά δίπτυχα: Μνήσθητι 

Κύριε...Θεοφίλου, Ματθαίου, Μαγδαληνής, Ίωάσαφ, Παύλου τών μοναχών. 
Τό χειρόγραφο πρέπει νά άντιγράφηκε μετά τό 1516/1518, εφόσον ό γραφέας 

μνημονεύει τόν εαυτό του ώς Θεόφιλο, καί ώς τό 1522. 

11. 'Ιβήρων 1498 (παλ. αριθ. Συμπλ. 136) φφ.62 210X140 άχρονολόγητο 
Λειτουργίες Μ. Βασιλείου καί Προηγιασμένων 
φ. 62ν Βιβλιογραφικό σημείωμα: Δόξα σοι ό Θ(εό)ς ημών ένεκα Ι πάντων: Ι 

Θ(εο)ύ το δώρον κ(αί) Θεοφίλου Ι πόνος. Ι Δόξα σοι ό Θ(εό)ς ήμ(ών) ένεκα 
πάντ(ων), Ι αμήν. 

φ. 29 οπού ή μνημόνευση ονομάτων στά δίπτυχα: Μνήσθητι Κύριε...Θεοφίλου 
μοναχού, Θεοδώρας καί Ιωάννου. 

Τό χειρόγραφο πρέπει νά άντιγράφηκε μετά τό 1516/1518, εφόσον ό γραφέας 
μνημονεύει τόν εαυτό του ώς Θεόφιλο, καί ώς τό 1522. 
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12. Ιβήρων 678 φφ. 446 240X167 άχρονολόγητο 
Βίοι αγίων, ομιλίες καί σύμμεικτα κατά Λατίνων (πίν. 20) 
Δεν υπάρχει βιβλιογραφικό σημείωμα. 
φ. 298r-v Ευχή εξομολογητική...έρανισθεϊσα καί συντεθεϊσα υπό τοϋ ευτελούς 

Θεοδοσίου τού καί Θεοφίλου. 
φ. 441ν-446ν Έκθεσις πίστεως τού ευτελούς Θεοδοσίου τού καί Θεοφίλου. 
Τό χειρόγραφο πρέπει νά άντιγράφηκε μετά τό 1516/1518, εφόσον ό γραφέας 

μνημονεύει τόν εαυτό του ως Θεόφιλο, καί ώς τό 1522. 

13. Ιβήρων 581 φφ. 430 406X275 1523 
Πανηγυρικόν 
φ. 429ν-430 Εκτενές βιβλιογραφικό σημείωμα καί κατάλογος των χειρογρά

φων πού αντέγραψε ό Θεόφιλος κατά τή διάρκεια της παραμονής του στή μονή 
Ιβήρων (εκδ. Πολίτης, άρ. 2, σελ. 367-368). 

Πολίτης, αρ. 2 VG, σελ. 146. 

γ) Τμήματα, συμπληρώσεις χειρογράφων καί σημειώματα 
1. Ιβήρων 513 φφ.181 220X148 άχρονολόγητο 

Κανόνες καί λόγος στην Μεταμόρφωση, ακολουθίες καί λόγοι 
Στην αντιγραφή τού χειρογράφου ό γραφέας συνεργάσθηκε με δύο ακόμη 

ανώνυμους γραφείς. Ό 'ίδιος αντέγραψε τά φφ. 79-94 ('Ακολουθία Βαρλαάμ καί 
Ίωάσαφ) (πίν. 21). 

Ό Λάμπρος (Κατάλογος, σελ. 161) χρονολογεί τό χειρόγραφο στον 17ο 
αιώνα. 

2. 'Ιβήρων 42, περγαμηνό χειρόγραφο 14ου αί. 
Τριώδιο 
Τά περγαμηνά φύλλα 1-160 ανήκουν στον αρχικό γραφέα τού 14ου αι., ενώ 

στην αντιγραφή των τελευταίων χαρτώων φύλλων 161-177, πού συμπληρώνουν τό 
κείμενο τού κολοβού χειρογράφου, συνεργάσθηκαν δύο γραφείς τού α' ημίσεως 
τού 16ου αϊ.: ό πρώτος αντέγραψε τά φφ. 161-176 (κείμενο δίστηλο) καί ό δεύτε
ρος, πού ταυτίζεται μέ τόν Θεόφιλο, τό τελευταίο φύλλο 177r-v35. 

35. Περιγραφή τοϋ χειρογράφου Π. Σωτηρούδης, Ιερά Μονή 'Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών χει
ρογράφων, "Αγιον Όρος 1998, σελ. 77-78 
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3. Ιβήρων 837 φφ. 428 211x147 16ος αϊ. 
"Υμνοι καί ακολουθίες (ακέφαλο) 
Στην αντιγραφή τοϋ χειρογράφου ό Θεόφιλος συνεργάσθηκε μέ πολλούς γρα

φείς. Ό Ίδιος αντέγραψε τά φφ. 80-82ν (Κανών εις τήν Θεοτόκον θρηνητικός εις 
ψυχορραγοϋντα) καί τά φφ. 327-329ν (Απολυτίκια της Θεοτόκου) (πίν. 22). 

Τά φφ. 156ν-166ν, 179-186ν καί 297-326ν από τόν σύγχρονο γραφέα 
Νικηφόρο, φ. 326ν: +εΰχου μοι τώ γράψαντ(ι) αμαθή Νικηφόρω (πίν. 23). 

Ό Λάμπρος {Κατάλογος, σελ. 229) χρονολογεί τό χειρόγραφο στον 15ο 
αΐώνα. 

4. Ιβήρων 847 16ος αϊ. 
'Ακολουθίες 
Στον Θεόφιλο ανήκει τό φ. 1, τό οποίο δέν αποτελεί τήν αρχή τοϋ κειμένου 

πού ακολουθεί στό φ. 2. 

7. 'Ιβήρων 789 15ος αϊ. 
Μηναίο Μαΐου 
Μέ τό χέρι τού Θεοφίλου: σημείωμα στην κάτω ώα του φ. 50ν κτητορικό 

σημείωμα στην εσωτερική οπίσθια πινακίδα. 

6. 'Ιβήρων 683 14ος ai. 
'Ομιλίες διαφόρων 
Σημείωμα του Θεοφίλου στό παράφυλλο τοϋ τέλους. Τό χειρόγραφο αφιέρω

σε ό 'ίδιος στή μονή 'Ιβήρων. 
(εκδ. Πολίτης, αρ. 29) 

7. Συμπληρώσεις χειρογράφου, σύνταξη πινάκων περιεχομένων μέ τό χέρι του 
Θεοφίλου επισημάνθηκαν στά χειρόγραφα GIM (Συνοδικής Βιβλιοθήκης Μόσχας), 
πού προέρχονται ολα από τήν μονή 'Ιβήρων: 103, 105, 127, 361, 372, 378, 388, 391, 
393, 413, 493(;)36. 

36. Β. Fonkic, «Greceskie piscy epohi Vozrozdenija» 3, Vizantijskij Vremennik 42 (1981), σελ. 128' 
Β. Fonkic- F. Poljakov, Creceskie rukopisi Moskovskoij sinodal'noj biblioteki, Μόσχα 1993, σελ. 195 
(ευρετήριο γραφέων)· Β. Fonkic, «La production des livres grecs et les bibliothèques de l'Athos aux Xe— 

XVIIIe ss.», Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata 49-50(1995-1996), σελ. 47. 
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Πίν. 1. χφ. 'Ιβήρων 382, φ. 13ν, Διονύσιος, 1514 (αρ. 1) 
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Πίν. 2. χφ. Ιβήρων 382, φ. 961, Διονύσιος. Βιβλιογραφικό σημείωμα 1514 (άρ. 1) 
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Πίν. 4. χφ. 'Ιβήρων 697, φ. 427ν, Διονύσιος. Βιβλιογραφικό σημείωμα 1533 (άρ. 3) 
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Πίν. 6. χφ. 'Ιβήρων 503, φ. 1, Διονύσιος, α' ήμισυ 16ου αϊ (αρ. 5) 



552 ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

(Χ 
/ V.-1 -

H Ä . 

Πίν. 7. χφ. 'Ιβήρων 691, φ. 1, Διονύσιος, α' ήμισυ 16ου αί. (αρ. 6) 
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Πίν. 8. χφ. 'Ιβήρων 329, φ. 5, Διονύσιος, α' ήμισυ 16ου αϊ. (άρ. 7) 
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Πίν. 9. χφ. Ιβήρων 329, φ. 80ν, Γερμανός, α' ήμισυ 16ου αϊ. (άρ. 
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Πίν. 10. 'Αρχείο μονής 'Ιβήρων. Αυτόγραφη επιστολή Διονυσίου 
(Β' αυτόγραφο αντίγραφο) [1539] (αρ. 8) 
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Πίν. 12. χφ. Ιβήρων 790, φ. 1, Θεόδωρος Άριολογάς, α' ήμισυ 16ου αί. 
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Πίν. 14. χφ. 'Ιβήρων 279, φ. 235ν, Θεοδόσιος. Βιβλιογραφικό σημείωμα 1513 (άρ. 2) 
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Πίν. 16. χφ. Ιβήρων 1500, φ. 31r, Θεοδόσιος, 1514/15 (άρ. 5) 
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Πίν. 17. χφ. 'Ιβήρων 1590, φ. 257ν, Θεοδόσιος. Βιβλιογραφικό σημείωμα 1516 (άρ. 6) 
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Πίν. 19. χφ. Ιβήρων 809, φ. 252r, Θεόφιλος, 1518 (άρ. 7) 
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Πίν. 20. χφ. 'Ιβήρων 678, φ. 298r, Θεόφιλος, α' ήμισυ 16ου αϊ. (αρ. 12) 
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Πίν. 21. χφ. 'Ιβήρων 513, φ. 79r, Θεόφιλος, α' ήμισυ 16ου αί. (τμήματα, συμπλ. αρ. 1) 
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Πίν. 22. χφ. 'Ιβήρων 837, φ. 80r, Θεόφιλος, α' ήμισυ 16ου αϊ. (τμήματα, συμπΛ. άρ. 3) 
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Πίν. 23. χφ. Ιβήρων 837, φ. 326ν, Νικηφόρος, α' ήμισυ 16ου αϊ. (τμήματα, συμπ/V αρ. 3) 
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ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
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