Τα μοσίβα ςσα αναθημασικά επιγπάμμασα σοτ 12οτ αιύνα
Με σον ϋπο επίγπαμμα ςε έπγο σέφνηρ κασά ση Βτζανσινή εποφή εννοείσαι σο
ποίημα εκείνο ποτ είναι γπαμμένο ςτνήθψρ ςε βτζανσινϋ δψδεκαςόλλαβο, είναι ή
ήσαν φαπαγμένο ή ζψγπαυιςμένο πάνψ ςε ανσικείμενο ή ακϋμα και κενσημένο ςε
διάυοπα τυαςμάσινα καλόμμασα λεισοτπγικήρ φπήςηρ, ϋπψρ είναι οι ἐνδτσέρ, σα

ἐγφείπια, σα ποσηποκαλόμμασα και άλλα. Τα επιγπάμμασα παπαδίδονσαι είσε ςε
ςτλλογέρ φειπογπάυψν είσε, δτςστφύρ πιο ςπάνια, πάνψ ςσα ίδια σα ανσικείμενα (in

situ). Επίγπαμμα ςε έπγα σέφνηρ ψςσϋςο, μποπεί να φαπακσηπίζεσαι οπιςμένερ υοπέρ
και σο ποίημα ποτ δεν πποοπιζϋσαν να ςτνοδεόςει κάποιο έπγο σέφνηρ, αλλά
αποσελοόςε ένα είδορ πησοπικήρ άςκηςηρ πάνψ ςε θέμα ποτ αυοπά, ίςψρ ϋφι πάνσα,
ςτγκεκπιμένο ανσικείμενο.
Τα επιγπάμμασα ςε έπγα σέφνηρ1 με βάςη οπιςμένα σϋςο μοπυολογικά ϋςο και
θεμασικά φαπακσηπιςσικά διαιπέθηκαν ςε σπειρ βαςικέρ κασηγοπίερ: αναθημασικά,

αυιεπψμασικά και εκυπαςσικά (ή επιγπάμμασα με ςσοιφεία έκυπαςηρ). ςον αυοπά
σοτρ ϋποτρ αναθημασικϋ και αυιεπψμασικϋ, αν και πολλέρ υοπέρ ςση βιβλιογπαυία
εμυανίζονσαι σατσϋςημοι, εδύ τιοθεσοόνσαι με ση βαςική διάκπιςη ϋσι σα μεν

αναθημασικά επιγπάμμασα, αναυέπονσαι ςε ιεπά ανσικείμενα και έφοτν ση μοπυή
δέηςηρ, ποτ απετθόνεσαι ςσο Θεϋ, ςση Θεοσϋκο ή ςε κάποιον άγιο, ενύ σα
αυιεπψμασικά, μολονϋσι μοιπάζονσαι σην ίδια μοπυή, αναυέπονσαι ςε κοςμικά
ανσικείμενα και απετθόνονσαι είσε ςσο ίδιο σο ανσικείμενο, είσε ςε κάποιον
άνθπψπο (σον ατσοκπάσοπα ή κάποιο άλλο ππϋςψπο ετγενοόρ κασαγψγήρ). Τα

εκυπαςσικά είναι ποιήμασα ποτ δεν έφοτν ση μοπυή δέηςηρ, είναι πλοόςια ςε
ςσοιφεία έκυπαςηρ2 και αναυέπονσαι είσε ςσο ίδιο σο ανσικείμενο, είσε ςση ςσασική,
αλλά πολλέρ υοπέρ και «εν κινήςει» απεικϋνιςη, η οποία σο ςτνοδεόει.
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Η μελέση ατσή ππαγμασοποιήθηκε με βάςη επιλογή επιγπαμμάσψν ςε ιεπά και κοςμικά
ανσικείμενα σέφνηρ σοτ Νικϋλαοτ Καλλικλή, σοτ Θεοδύποτ Πποδπϋμοτ, σοτ «Μαγγανείοτ
Πποδπϋμοτ», ϋπψρ επίςηρ και ανύντμα απϋ σον κύδικα Marc. gr. 524.
Για σον ϋπο βλ. H. Maguire, Truth and Convention in Byzantine Description of Works of Art, DOP
28 (1974) 111-140, R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory
and Practice, Burlington (2009) 61-68, R. Webb, The Aesthetics of Sacred Space: Narrative,
Metaphor and Motion in Ekphraseis of Church Buildings, DOP 53 (1999) 59-74: 64-66, R. Webb,
Accomplishing the Picture: Ekphrasis, Mimesis and Martyrdom in Asterios of Amaseia, ςσο: L.
James (επιμ.), Art and Text in Byzantine Culture, Cambridge 2007, 13-32: 15-20, W. Höraldler,
Zur Bechreibung von Kunstwerken in der byzantinischen Dichtung – am Beispiel des Gedichts
auf das Pantokratorkloster in Konstantinopel, ςσο: Chr. Ratkowitsch (επιμ.), Die poetische

Ekphrasis von Kunstwerken. Eine literarische Tradition der Grossdichtung in Antike, Mittelalter
uld früher Neuzeit (Österreichische Aiadekie der Wisselschaftel. Phijmsmnhisch-historische
Klasse Sitzungsberichte, 735. Band), Wien 2006, 203-219: 203-208.
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ςον αυοπά σα αναθημασικά επιγπάμμασα ήσαν γπαμμένα όςσεπα απϋ σην
παπαγγελία ενϋρ δψπησή και για ένα ςτγκεκπιμένο ςκοπϋ. Τα ανσικείμενα ςσα
οποία αναυέπονσαι αυιεπύθηκαν πιθανϋν, κασά ση διάπκεια κάποιαρ επίςημηρ
σελεσήρ μέςα ςε ναϋ ψρ σάμασα∙ ανσικείμενα ατσοό σοτ είδοτρ είναι λ.φ.: οι
κανδήλερ, σα λτφνάπια, σα καλόμμασα εικϋνψν – ατσά ποτ ςσα κείμενα
αποκαλοόνσαι πέπλα ή ἐγφείπια, σα καλόμμασα σηρ Αγίαρ Τπάπεζαρ - οι λεγϋμενερ

ἐνδτσέρ, ϋπψρ επίςηρ και οι λειχανοθήκερ. Μια άλλη και πολό ιδιαίσεπη κασηγοπία
ανσικειμένψν είναι κάποια απϋ σα εγκϋλπια, σα οποία αποσελοόν πποςψπικά
ανσικείμενα και κασά ςτνέπεια δεν πποςυέπθηκαν (ή μάλλον δεν ππέπει να
πποςυέπθηκαν) ψρ σάμασα μέςα ςε ναοόρ∙ δεν ςημαίνει ϋσι δεν αυιεπύθηκαν, ϋπψρ
υαίνεσαι απϋ σα ςτμυπαζϋμενα οπιςμένψν κειμένψν, ςσο Θεϋ ςση Θεοσϋκο ή ςε
κάποιον άγιο, και για σο λϋγο ατσϋ κπίθηκε ςκϋπιμο να μελεσύνσαι ψρ

αναθημασικά, παπϋλο ποτ ο ϋπορ ατσϋρ καθ’ εατσϋν, ευϋςον πποϊποθέσει ανάθημα,
δεν σαιπιάζει πλήπψρ.
Απϋ ση μελέση οπιςμένψν επιγπαμμάσψν σοτ 12οτ αιύνα, ποτ αναυέπονσαι ςε
έπγα σέφνηρ, πποέκτχε ϋσι σο ιδιαίσεπο ποιησικϋ είδορ σψν αναθημασικύν
επιγπαμμάσψν παποτςιάζει ϋφι μϋνο μια ςσαθεπή δομή, αποσελοόμενη απϋ κοινά
μέπη, αλλά και απϋ κοινέρ λέξειρ και εκυπάςειρ, οι οποίερ επανέπφονσαι απκεσά
ςτφνά. Οι επαναλήχειρ ατσέρ ϋμψρ, μποποόν να ουείλονσαι ςε διαυοπεσικά αίσια,
ϋπψρ: α) ςσην ιδιοςτγκπαςία και ση γλύςςα σοτ ίδιοτ ποιησή, ϋσαν ππϋκεισαι για
ϋμοια ή παπϋμοια ςτμυπαζϋμενα ςε διαυοπεσικά κείμενα, β) ςσην επιπποή ενϋρ
ποιησή πάνψ ςσο έπγο ενϋρ άλλοτ, γ) ςση φπήςη κοινήρ πηγήρ (Παλαιά και Καινή
Διαθήκη, απφαία γπαμμασεία), αλλά μποποόν να ουείλονσαι δ) ςσα φαπακσηπιςσικά
για σο είδορ κοινά μοσίβα και ε) ςσην οικονομία, ποτ φαπακσηπίζει ση ςόνσομη και
κομχή ςόνθεςη σψν επιγπαμμάσψν, οικονομία ποτ τπαγοπεόεσαι σϋςο απϋ σην
έκσαςη σην οποία ππϋκεισαι να καλόχοτν, ϋςο και απϋ σα νοήμασα ποτ ππέπει να
μεσαδύςοτν, πολλέρ υοπέρ, ςε λίγοτρ μϋνο ςσίφοτρ.
Kαίπιο είναι εδύ σο επύσημα σί οπίζεσαι ψρ μοσίβο ςε μια μελέση για σα

αναθημασικά επιγπάμμασα. Μια διετκπίνιςη σοτ ϋποτ ςσο ςημείο ατσϋ ίςψρ να μην
είναι ενσελύρ πεπισσή. Μοσίβο μποπεί να είναι ένα ςσοιφείο, σο οποίο επανέπφεσαι
με μικπϋσεπη ή μεγαλόσεπη ςτφνϋσησα ςσα κείμενα είσε ψρ θέμα, είσε ψρ έκυπαςη3
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Βλ. Μ. Abrams, A Glossary of Literary Terms, Boston 72005 [M. Abrams, Λεξικϋ Λογοσεφνικύν
πψν, μσυπ. Γ. Δεληβοπιά – Σ. Χασζηιψαννίδοτ, Αθήνα 2006] 277 και Ι. Παπίςηρ – Ν. Παπίςηρ,
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(εκυπαςσικϋ μοσίβο). Σσα επιγπάμμασα ψρ είδορ ςσο οποίο «επιβάλλεσαι» εξ απφήρ η
ςτμπόκνψςη σοτ λϋγοτ, η λακψνικϋσησα, σα μοσίβα ςτφνά, ίςψρ μάλιςσα πολό
ςτφνά, είναι εκυπαςσικά, με αποσέλεςμα να κασαλήγοτν να είναι ατσϋ ποτ
αποκαλοόμε πολλέρ υοπέρ στπική έκυπαςη. Ππύσα απ’ ϋλα θα ππέπει να γίνει
ςαυέρ, ϋσι ςσα αναθημασικά επιγπάμμασα επανέπφονσαι κοινά μοσίβα, σα οποία
οπιςμένερ υοπέρ ανεξάπσησα απϋ σο λεκσικϋ μεσαδίδοτν ένα μικπϋσεπο ή
μεγαλόσεπο θέμα. Άλλερ υοπέρ ϋμψρ, σιρ πεπιςςϋσεπερ μάλιςσα, οπιςμένα θέμασα
διαστπύνονσαι με ένα ςτγκεκπιμένο λεξιλϋγιο, με αποσέλεςμα να μεσαδίδονσαι
ιδέερ και νοήμασα με πάγια λίγο-πολό λεκσικά ςφήμασα. Σε κάποιερ πεπιπσύςειρ
παπασηπήθηκε μια κανονικϋσησα ςσην κασανομή σψν λέξεψν μέςα ςσα ϋπια σοτ
ςσίφοτ· για σιρ πεπιπσύςειρ ατσέρ τιοθεσήθηκε ο ϋπορ υϋπμοτλερ (formulae).4 Θα
ππέπει ετθόρ εξ απφήρ να διετκπινιςσεί ϋσι ςσην πεπίπσψςη σψν αναθημασικύν
επιγπαμμάσψν παπασηποόνσαι και οι σπειρ πεπιπσύςειρ: οι υϋπμοτλερ (formulae)
και οι στπικέρ εκυπάςειρ απϋ ση μία, και σα μοσίβα με σην ετπόσεπη έννοια σηρ
ανάπστξηρ οικείοτ θέμασορ απϋ σην άλλη. Τα κόπια μοσίβα ποτ επανέπφονσαι θα
μποποόςαν να διακπιθοόν ςε δόο επιμέποτρ κασηγοπίερ:
α) μοσίβα, σα οποία ςφεσίζονσαι με σο δύπο και σην πποςυοπά/αυιέπψςη και
είναι ανσιπποςψπετσικά για σο είδορ σψν αναθημασικύν επιγπαμμάσψν, και
β) άλλα μοσίβα, σα οποία έφοτν ψρ πτπήνα σοτρ θέμασα απϋ σην Αγία Γπαυή.
Σσην ππύση κασηγοπία μαζί με σο μοσίβο, ποτ παπασηπείσαι ςφεδϋν
αποκλειςσικά ςε ϋλα σα κείμενα, ατσϋ σηρ αναυοπάρ ςσην πποςυοπά/αυιέπψςη σοτ
ανσικειμένοτ μέςψ ενϋρ πήμασορ κίνηςηρ ςε ενεςσύσα, ςτφνά μαζί με πποςψπική

Λεξικϋ σψν Λογοσεφνικύν πψν (Υποτπγείο Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν / Παιδαγψγικϋ
4

Ινςσισοόσο) Αθήνα (2005) 119-120.
Ο ϋπορ formulae (λογϋστποι) τιοθεσήθηκε εδύ με σην έννοια, με σην οποία φπηςιμοποιήθηκε για
ση μελέση σψν Ομηπικύν επύν, ϋποτ λαμβάνονσαι τπϋχη ϋφι μϋνο οι κοινέρ
επαναλαμβανϋμενερ λέξειρ/εκυπάςειρ, οι οποίερ μεσαδίδοτν μια βαςική ιδέα ή θέμα, αλλά και η
θέςη ποτ κασαλαμβάνοτν μέςα ςσον ςσίφο, και κασ’ επέκσαςη σο μεσπικϋ πεπιβάλλον ποτ
καλόπσοτν κάθε υοπά. Ο ϋπορ ειςήφθη για ππύση υοπά απϋ σον M. Parry, Studies in the Epic
Techique of Oral Verse-Making. I. Homer and Homeric Style, Harvard Studies in Classical
Phylology 41 (1930) 73-147 [A. Parry (επιμ.), The Making of Homeric Verse. The collected papers
of Milman Parry, Oxford (1971) VI, 266-324: 272 και έφει ψρ εξήρ: «a group of words which is
regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea». Βλ.
επίςηρ Ι. Καζάζηρ, Παπασηπήςειρ για σην Ττπολογία σηρ Επικήρ Ποίηςηρ σοτ Ομήποτ, Φιλϋλογορ
33/34 (1983) [223-249/315-328] 232.
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ανσψντμία, επανέπφεσαι πολλέρ υοπέρ και η ετφή ή η παπάκληςη να γίνει αποδεκσϋ
σο δύπο:5
 ἐκ σπιςςουεγγοῦρ πποςδέφοτ σῆρ λτφνίαρ6
 Δεδεγμένη γοῦν φπτςοπϋπυτπον πέπλον7
 λάβοιρ σὸ δῶπον εὐγενοῦρ ἡ παπθένορ8
 Τὸ ςὸν λαβὼν οὖν δῶπον ὡρ ἐμὸν δέφοτ9
Σσον πτπήνα κάθε επιγπάμμασορ τπάπφει μια ςτγκεκπιμένη ανάγκη, εξαισίαρ
σηρ οποίαρ και ανάλογα με σην πεπίςσαςη μέλημα σοτ δψπησή ήσαν να παπαγγείλει
ένα δύπο ποτ θα αυιέπψνε ψρ ανάθημα. Ατσϋ ϋμψρ, ϋπψρ δείφνοτν σα παπαπάνψ
παπαδείγμασα, δεν ήσαν απκεσϋ, διϋσι ακολοτθοόςε η ανηςτφία για σο αν σο
δύπο/ανάθημα θα γινϋσαν δεκσϋ απϋ σο Θεϋ, ση Θεοσϋκο ή σον εκάςσοσε άγιο.
Στνεπύρ, ςε πεπίπσψςη ποτ δεν εκπληπψνϋσαν η ετφή, η λογική εξήγηςη θα ήσαν
ϋφι ϋσι δεν ειςακοόςσηκε, αλλά ϋσι δεν έγινε αποδεκσϋ σο δύπο.
Διαπιςσύνοτμε επομένψρ, σην επιθτμία σο πποςυεπϋμενο δύπο να είναι
πολτσελέρ, διϋσι ϋπψρ θα δοόμε παπακάσψ, σα πολόσιμα τλικά τποδήλψναν ϋφι
απλύρ βαθόσεπα νοήμασα, αλλά εκλαμβάνονσαν ψρ ςόμβολα για σα πιο ετγενή
ανθπύπινα ςτναιςθήμασα. Απϋ σην άλλη πλετπά τπήπφαν βέβαια, σα διδάγμασα
σψν Πασέπψν, σα οποία πποειδοποιοόςαν ϋσι δεν απκεί η αυιέπψςη πολόσιμψν
ανσικειμένψν, αλλά φπειάζεσαι πάνψ απ’ ϋλα η πποςυοπά να πηγάζει απϋ
ππαγμασική αγάπη και αυοςίψςη.10
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Το ςτγκεκπιμένο μοσίβο τπάπφει και ςε αναθημασικά επιγπάμμασα σηρ απφαωκήρ πεπιϋδοτ. Βλ. J.
Day, Interactive Offerings: Early Greek Dedicatory Epigrams and Ritual, Harvard Studies in
Classical Philology 96 (1994) 37-74: 55-56.
R. Romano, Nicola Callicle. Carmi. Testo criticο, introduzione, traduzione, commentario e lessico
(Byzantina et Neo-Hellenican Neapolitana VIII), Napoli (1980) 81 [5].
Σπ. Λάμππορ,  Μαπκιανὸρ Κῶδιξ 524, Νέορ Ἑλληνομνήμψν 8 (1911) 3-59, 113-192: 151 [228].
W. Höraldler, Theodoros Prodromos. Historische Gedichte (Wiener byzantinistische Studien XI),
Wien (1974) 525-526 [73].
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 35 [70].
Βλ. Ιψ. Χπτςϋςσομορ, Ὑπϋμνημα εἰρ σὸν Ἅγιον ΜασθαῈον, PG 58, 503-508: 508: … μηδὲ νομίζψμεν

ἀπκεῈν ἡμῈν εἰρ ςψσηπίαν, εἰ φήπαρ καὶ ὀπυανοὺρ ἀποδόςανσερ, ποσήπιον φπτςοῦν καὶ
λιθοκϋλλησον πποςενέγκοιμεν σῇ σπαπέζῃ. Εἰ γὰπ βοόλει σιμῆςαι σὴν θτςίαν, σὴν χτφὴν
πποςένεγκε, δι’ ἣν καὶ ἐσόθη· σαόσην φπτςῆν ποίηςον· ἂν δὲ αὕση μένῃ μολίβοτ καὶ ὀςσπάκοτ
φείπψν, σὸ δὲ ςκεῦορ φπτςοῦν, σί σὸ κέπδορ; Μὴ σοίντν σοῦσο ςκοπῶμεν, ὅπψρ φπτρᾶ ςκεόη
πποςυέπψμεν μϋνον, ἀλλ’ ὅπψρ καὶ ἐκ δικαίψν πϋνψν. Ταῦσα γάπ ἐςσι σὰ καὶ φπτςῶν σιμιύσεπα,
σὰ φψπίρ πλεονεξίαρ. Οὐ γὰπ φπτςοφοεῈον, οὐδὲ ἀπγτποκοπεῈϋν ἐςσιν ἡ Ἐκκληςία, ἀλλὰ
πανήγτπιρ ἀγγέλψν· διὸ χτφῶν ἡμῈν δεῈ· καὶ γὰπ δὴ σαῦσα διὰ σὰρ χτφὰρ πποςίεσαι ὁ Θεϋρ. Οὐκ
ἦν ἡ σπάπεζα ἐξ ἀπγόποτ σϋσε ἐκείνη, οὐδὲ σὸ ποσήπιον φπτςοῦν, ἐξ οὗ ἔδψκε σοῈρ μαθησαῈρ ὁ
Χπιςσὸρ σὸ αἷμα σὸ ἑατσοῦ. Βλ. επίςηρ Ι. Φοτνσοόληρ, Ἡ Στμβολικὴ Γλῶςςα σῆρ ΘεῈαρ Λασπείαρ,
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Δόο μοσίβα, ποτ παπασηποόνσαι ςσα αναθημασικά επιγπάμμασα, ςτνάδοτν
απϋλτσα με σιρ απϋχειρ σψν Πασέπψν και αποσελοόν μια πποςπάθεια ανασποπήρ
σηρ πεποίθηςηρ ϋσι ατσϋ ποτ έφει ςημαςία είναι η τλική αξία σοτ δύποτ. Το ππύσο,
σο οποίο απανσά ιδιαίσεπα ςτφνά, είναι η διασόπψςη σηρ γνύμηρ ϋσι σο
πποςυεπϋμενο δύπο είναι μικπϋ, ϋφι απλύρ μικπϋ, αλλά μικπϋ ίςψρ και μηδαμινϋ ςε
ςόγκπιςη πάνσα με σιρ φάπερ και σα «δύπα» ποτ έφει ειςππάξει ο δψπησήρ απϋ σο
Θεϋ ή ση Θεοσϋκο, για σιρ οποίερ ϋμψρ, μια πλήπη ανσαπϋδοςη εκ μέποτρ σοτ θα
καθιςσοόςε επικίνδτνη ση ςφέςη με σο θείο, ςφέςη ιςϋσησαρ, η οποία, ϋπψρ υαίνεσαι
και εδύ, είναι εκ σψν ππαγμάσψν αδόναση:
 Κἄν πάνσα κϋςμον ςοι πποςοίςψ, Παπθένε,

οὐκ ἀνσαμοιβή ςοι σὸ δῶπον ἀξία11

 Ππὸρ σὰρ θαλάςςαρ σῶν φαπίσψν ςοτ, κϋπη,

ςσαγὼν σὸ δῶπον, ἀλλὰ πιςσῆρ καπδίαρ12

 κἂν πάνσα γάπ σιρ ςτλλαβύν ςοι πποςυέπῃ,

καὶ πάλιν ἂν κπίνοισο μικποδψπίαρ13

 καί ςοι σὸ μικπὸν σοῦσο πποςυέπψ δϋμα14
 μικπὰν ἀμοιβὴν σοιγαποῦν ἀνσειςυέπψν15
Ένα πολό ςτφνϋ εκυπαςσικϋ μοσίβο, ϋφι μϋνο σψν αναθημασικύν, αλλά και
σψν άλλψν δόο κασηγοπιύν επιγπαμμάσψν, είναι η αναυοπά ςσο τλικϋ απϋ σο
οποίο ήσαν κασαςκεταςμένα σα ανσικείμενα. Έσςι μποπεί να ξεφψπίςει κανείρ έπγα
σέφνηρ εξ ολοκλήποτ απγτπά, είσε φπτςά, είσε απϋ επιφπτςψμένο άπγτπο, είσε
διακοςμημένα, ζψγπαυιςμένα με φπτςϋ φπύμα, ή ποπυτπά, ψρ επί σο πλείςσον,
καλόμμασα, τυαςμένα με φπτςή κλψςσή ή/και με πολόσιμοτρ λίθοτρ, είσε
ανσικείμενα διακοςμημένα με πολόσιμοτρ λίθοτρ, ϋποτ ππψσεόοτςα θέςη έφοτν σα
μαπγαπισάπια. Δεν λείποτν ενσελύρ και αναυοπέρ ςε άλλα τλικά, ϋπψρ ξόλο και
ςίδηπορ. Τα πολόσιμα τλικά ποτ φπηςιμοποιοόνσαν δείφνοτν σην αιςθησική σηρ
βτζανσινήρ σέφνηρ, η οποία αποσελεί, θα έλεγε κανείρ, ένα είδορ αλληγοπικήρ

11

12
13
14
15

ςσο: Σόμβολα καὶ Στμβολιςμοὶ σῆρ πθοδϋξοτ Ἐκκληςίαρ (Χπονικὸν, εἰςηγήςειρ, ποπίςμασα
Ἱεπασικοῦ Στνεδπίοτ σῆρ Ἱεπᾶρ Μησποπϋλεψρ Δπάμαρ ἔσοτρ 1991) Δπάμα (1991) 51-90: 179-180.
E. Mijjer, Pmésies ilédites de Thémdmre Prmdrmke, Alluaire de j’Assmciatiml nmur
j’elcmuragekelt des études grecques en France 17 (1883) 18-64 : 40-41.
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 151 [228].
Höraldler, Historische Gedichte, 525-526 [73].
Miller, Théodore Prodrome, 35.
V. Nunn, The Encheirion as adjunct to the Icon in the Middle Byzantine Period, BMGS 10 (1986)
73-102: 102.
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έκυπαςηρ μιαρ ςτμβολικήρ γλύςςαρ, η οποία πίςψ απϋ κάθε σι ποτ αποστπύνει ςε
ένα ππύσο επίπεδο σοποθεσεί μια νόξη για να οδηγήςει, ϋποιον είναι ςε θέςη να σην
ανιφνεόςει, ςε ένα δεόσεπο επίπεδο ανάγνψςηρ. Οι Βτζανσινοί είφαν βαθειά
επίγνψςη ατσύν σψν δόο επιπέδψν, πάνψ ςσψν οποίψν ςσηπιζϋσαν η σέφνη σοτρ,
αλλά και η λογο-σεφνία σοτρ, η οποία επίςηρ ςτφνά διακπίνεσαι για σην αμυιςημία ή
σην πολτςημία σηρ. Δεν ππέπει να ληςμονοόμε ϋσι βαςικϋ ανάγνψςμα ςσο Βτζάνσιο
ήσαν η Αγία Γπαυή, η οποία απϋ νψπίρ έστφε μιαρ αλληγοπικήρ επμηνείαρ. 16 σι οι
Βτζανσινοί γνύπιζαν επίςηρ, πολό καλά ϋφι μϋνο σα ςόμβολα, αλλά και σην έννοια
σοτ ςτμβϋλοτ, υαίνεσαι απϋ απκεσά επιγπάμμασα. Εκείνο ποτ πποκαλεί ενσόπψςη
εδύ δεν είναι η φπήςη σψν ςτμβϋλψν, αλλά η επμηνεία σοτρ.
Σε ένα απϋ σα αυιεπψμασικά επιγπάμμασα, ποτ αναυέπεσαι ςε φπτςή ζύνη,
σην οποία η ατσοκπάσειπα Μαπία ππϋςυεπε ςσον ατσοκπάσοπα Μανοτήλ Α΄
Κομνηνϋ (1143-1180), η επμηνεία σψν πολόσιμψν τλικύν δείφνει ϋσι ο φπτςϋρ
δηλύνει σην αγάπη, σα μαπγαπισάπια ςτμβολίζοτν σην αυοςίψςη και οι πολόσιμοι
λίθοι ση ςσαθεπϋσησα σηρ ςφέςηρ:

Ἔνδειγμα υίλσποτ καθαποῦ σὸ φπτςίον,
ςτννεόςεψρ δὲ σῆρ ππὸρ ἓν ςὲ καὶ μϋνον
σὸ ςυαιποειδὲρ σῶν υεπατγῶν μαπγάπψν,
σὸ δ’ ἀππαγὲρ κπάζοτςιν οἱ ςσεπποὶ λίθοι.17

16

Τα λϋγια σοτ Χπιςσοό πολλέρ υοπέρ ήσαν επίςηρ αλληγοπικά. Βλ. Μασθαίορ (The Greek New
Testament, έκδ. K. Aland – M. Black, C. M. Martini – B. M. Metzger – A. Wikgren, Stuttgart [2η
έκδ.] (1968) 1-117) 13.2-3, 13.10-13, 13.34 καὶ ςτνήφθηςαν ππὸρ αὐσὸν ὄφλοι πολλοί, ὥςσε αὐσὸν

εἰρ πλοῈον ἐμβάνσα καθῆςθαι, καὶ πᾶρ ὁ ὄφλορ ἐπὶ σὸν αἰγιαλὸν εἱςσήκει. καὶ ἐλάληςεν αὐσοῈρ
πολλὰ ἐν παπαβολαῈρ λέγψν, … Καὶ πποςελθϋνσερ οἱ μαθησαὶ εἶπαν αὐσῷ, Διὰ σί ἐν παπαβολαῈρ
λαλεῈρ αὐσοῈρ; ὁ δὲ ἀποκπιθεὶρ εἶπεν [αὐσοῈρ] ὅσι ὙμῈν δέδοσαι γνῶναι σὰ μτςσήπια σῆρ βαςιλείαρ
σῶν οὐπανῶν, ἐκείνοιρ δὲ οὐ δέδοσαι. ὅςσιρ γὰπ ἔφει, δοθήςεσαι αὐσῷ καὶ πεπιςςετθήςεσαι· ὅςσιρ
δὲ οὐκ ἔφει, καὶ ὃ ἔφει ἀπθήςεσαι ἀπ' αὐσοῦ. διὰ σοῦσο ἐν παπαβολαῈρ αὐσοῈρ λαλῶ, ὅσι βλέπονσερ
οὐ βλέποτςιν καὶ ἀκοόονσερ οὐκ ἀκοόοτςιν οὐδὲ ςτνίοτςιν· … Ταῦσα πάνσα ἐλάληςεν ὁ Ἰηςοῦρ
ἐν παπαβολαῈρ σοῈρ ὄφλοιρ, καὶ φψπὶρ παπαβολῆρ οὐδὲν ἐλάλει αὐσοῈρ. Για ση φπήςη σψν
ςτμβϋλψν ςση Θεία Λασπεία, βλ. Φοτνσοόληρ, Ἡ ςτμβολικὴ γλῶςςα. Ήδη ο Ωπιγένηρ (Origenes
Werke, έκδ. P. Koetschau, σϋμ. 1 [Die griechischen christlichen Schriftsteller 2] Leipzig (1899) 347) Σφϋλια, 10.1, αναυέπει σα εξήρ: σὰ σοῦ εὐαγγελίοτ γπάμμασα, ἀλλὰ σοῈρ μὲν ἁπλοῈρ κασ'
οἰκονομίαν ὡρ ἁπλᾶ γεγένησαι, σοῈρ δὲ ὀξόσεπον ἀκοόειν αὐσῶν βοτλομένοιρ καὶ δτναμένοιρ
ἐγκέκπτπσαι ςουὰ καὶ ἄξια λϋγοτ θεοῦ ππάγμασα. Τον 15ο αιύνα ο Στμεύν απφιεπίςκοπορ
Θεςςαλονίκηρ, ςσα επμηνετσικά τπομνήμασά σοτ φπηςιμοποιεί μια μέθοδο, η οποία βαςίζεσαι
σϋςο ςσον ςτμβολιςμϋ, ϋςο και ςσον μτςσικιςμϋ. Ωςσϋςο, σιρ απφέρ σηρ αλληγοπικήρ επμηνείαρ θα
ππέπει να σιρ αναζησήςει κανείρ ςσην Καινή Διαθήκη· βλ. ςφεσικά Ι. Φοτνσοόληρ, Τὸ

17

Λεισοτπγικὸν Ἔπγον Στμεὼν σοῦ Θεςςαλονίκηρ. Στμβολὴ εἰρ σὴν Ἱςσοπίαν καὶ Θεψπίαν σῆρ
ΘεῈαρ Λασπείαρ [Εσαιπεία Μακεδονικύν Σποτδύν. Ίδπτμα Μελεσύν Χεπςονήςοτ σοτ Αίμοτ 84]
Θεςςαλονίκη (1966) 127, ςημ. 4. Για ση βιβλική αλληγοπία βλ. επίςηρ J. MacQueen, Allegory,
London 1970, [J. Macqueen, Αλληγοπία, μσυπ. Ιοπδανίδηρ, Αθήνα (1973) 30-53].
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 178 [336].
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Μια ςειπά απϋ άλλα θέμασα επανέπφονσαι ςτφνά ςσο σέλορ σψν

αναθημασικύν επιγπαμμάσψν ψρ ετφέρ και θα μποποόςαν να διαιπεθοόν ςε δόο
επιπλέον βαςικέρ κασηγοπίερ: α) ςσα θέμασα ποτ αναυέπονσαι ςσην επίγεια ζψή, και
β) ςε εκείνα ποτ αναυέπονσαι ςση μεσά θάνασον ζψή. 18 ςα ςφεσίζονσαι με σην
επίγεια ζψή παποτςιάζοτν ένα ςτγκεκπιμένο ππακσικϋ ςκοπϋ ή κάποια αισία, ϋπψρ
σην ίαςη απϋ αππύςσια, πποςσαςία απϋ σοτρ εφθποόρ κ.ά., και διαυοποποιοόνσαι
κάθε υοπά μεσαξό σοτρ ςε βαθμϋ ποτ να μην είναι εόκολο να ιδψθοόν πάνσα ψρ
λογοσεφνικά μοσίβα. ςα ϋμψρ, έφοτν ςφέςη με ση μεσά θάνασον ζψή, επειδή
επανέπφονσαι ςτφνά και έφοτν έναν κάπψρ γενικϋσεπο φαπακσήπα, θα ππέπει να
μελεσύνσαι ψρ κοινά και ςτφνά επαναλαμβανϋμενα μοσίβα.
Ένα πολό ςτφνϋ θέμα είναι η έκκληςη για ςτγφύπηςη σψν αμαπσιύν, η οποία
απθπύνεσαι με ποικίλοτρ σπϋποτρ, με αποσέλεςμα να δημιοτπγείσαι μια γκάμα
διαυϋπψν παπαλλαγύν, μια variatio σοτ ίδιοτ μοσίβοτ,19 σηρ παπάκληςηρ να
ςτγφψπηθοόν οι αμαπσίερ:
 εἰρ ἀπαθῶν αἰσῶ ςε λιμένα υθάςαι,20
 αἰσῶ σὸ φειπϋγπαυον ὧν παπεςυάλην21

ςὺ δ’ ἀνσιππτσάνετε σὴν ςψσηπίαν
 ςὺ δ’ ἀνσιλετκάναιρ με φιϋνορ πλέον22
 ἁμαπσιῶν μοτ σὸν βαθὺν λόςαρ γνϋυον23

18

19

20

21

22

Για σο θέμα σοτ θανάσοτ και ση μεσά θάνασον ζψή βλ. Ν. Constas, Death and Dying in Byzantium,
ςσο: D. Krueger (επιμ.), Byzantine Christianity, [A Pemnje’s Histmry mf Christiality 3] Milleanmjis
(2006) 124-145: 139-144. Βλ. επίςηρ, S. Rose, The Soul After Death, Alaska 1980 [S. Rose, Η Ψτφή
μεσά σο Θάνασο. Οι μεσαθανάσιερ εμπειπίερ ςσο υψρ σηρ Οπθϋδοξηρ διδαςκαλίαρ , μσυπ. Π.
Τςοτποπλή, Αθήνα (2003, 52004) 263-274].
Για σο μοσίβο σηρ έκκληςηρ για λόσπψςη απϋ σιρ αμαπσίερ ςε επιγπάμμασα, ποτ αναυέπονσαι ςε
χηυιδψσά και σοιφογπαυίερ, βλ. Α. Rhoby, The structure of the inscriptional dedicatory epigrams
in Byzantium, ςσο: C. B. De Lorenzi – M. De Caetano (επιμ.), La poesia tardoantica e medievale. IV
Convegno internazionale di studi, Perugia, 15-17 novembre 2007. Atti in onore di A. Isola,
Alessandria (2010) 309-332: 320-321.
Romano, Nicola Callicle, 81 [5]. Η έκυπαςη ἀπαθῶν … λιμένα αναυέπεσαι ήδη απϋ σον Ιψ.
Χπτςϋςσομο (Jean Chrysostome. A Théodore, έκδ. J. Dumortier [Sources chrétiennes 117] Paris
1966) Ππὸρ Θεϋδψπον ἐκπεςϋνσα 17, 33-37: μεσὰ γὰπ σὸ λαβεῈν, ἀκάθεκσοι λοιπϋν εἰςιν, καὶ πτπὸρ

δίκην ὑπὸ σῆρ μεσανοίαρ ἀναζέςανσερ, φπτςίοτ καθαποῦ καθαπψσέπαρ σὰρ ἑατσῶν ἀπεπγάζονσαι
χτφάρ,καθάπεπ ὑπϋ σινορ πνεόμασορ ςυϋδπα σοῦ ςτνειδϋσορ καὶ σῆρ μνήμηρ σῶν πποσέπψν
ἁμαπσημάσψν εἰρ σὸν σῆρ ἀπαθείαρ λιμένα ὠθοόμενοι.
Miller, Théodore Prodrome, 37-38. Η υπάςη πποέπφεσαι απϋ σην Ππὸρ ΚολαςςαεῈρ Ἐπιςσολή (The
Greek New Testament, έκδ. K. Aland – M. Black, C. M. Martini – B. M. Metzger – A. Wikgren,
Stuttgart [2η έκδ.] (1968) 692-703) 2.13-14: καὶ ὑμᾶρ νεκποὺρ ὄνσαρ σοῈρ παπαπσύμαςιν καὶ σῇ
ἀκποβτςσίᾳ σῆρ ςαπκὸρ ὑμῶν, ςτνεζψοποίηςεν ὑμᾶρ ςὺν αὐσῷ, φαπιςάμενορ ἡμῈν πάνσα σὰ
παπαπσύμασα, ἐξαλείχαρ σὸ καθ' ἡμῶν φειπϋγπαυον σοῈρ δϋγμαςιν ὃ ἦν ὑπενανσίον ἡμῈν, καὶ
αὐσὸ ἦπκεν ἐκ σοῦ μέςοτ πποςηλύςαρ αὐσὸ σῷ ςσατπῷ.
Miller, Théodore Prodrome, 38.
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 ῥόποτρ ἐμοὺρ κάθαιπε ςοῦ ῥείθπῳ μόποτ24
 Σὺ δ’ ἔκπλτνϋν μοτ υοινικὴν ἁμαπσίαν

χτφήν σε φιϋνψςον ὑςύποτ πλέον25

πψρ πποκόπσει απϋ σα παπαπάνψ παπαδείγμασα ςημανσικέρ ομοιϋσησερ
ςσην εκυοπά26 δεν τπάπφοτν, κοινϋρ παπονομαςσήρ είναι ππψσίςσψρ σο θέμα. Η
έκυπαςη για ση λετκϋσησα σοτ φιονιοό είναι απφαία, καθύρ για ππύση υοπά
παπασηπείσαι ςσον μηπο,27 ψςσϋςο η λετκϋσησα ψρ ςόμβολο σηρ λόσπψςηρ απϋ σιρ
αμαπσίερ έφει σιρ πίζερ σηρ ςσην Αγία Γπαυή και ιδιαίσεπα ςσοτρ Ψαλμοόρ.28 Αν
απανσά (ππάγμα πολό πιθανϋ) και ςε άλλα επιγπάμμασα σηρ Βτζανσινήρ εποφήρ, θα
μποποόςε να ςτμπεπάνει κανείρ ϋσι ππϋκεισαι και ςσην πεπίπσψςη ατσή για στπική
έκυπαςη.
Το θέμα σηρ πποςσαςίαρ εκσείνεσαι απϋ αναυοπέρ ςσο παπελθϋν μέφπι ετφέρ
για σο μέλλον, σϋςο κασά σην επίγεια ϋςο και για σην μεσά θάνασον ζψή, ϋπψρ
ςτμβαίνει με σο ππύσο παπάδειγμα. Στφνή, αλλά ϋφι αποκλειςσική, είναι επίςηρ η
φπήςη σοτ οτςιαςσικοό πποςσάσηρ, ενύ φπηςιμοποιοόνσαι επίςηρ οι ςτνύντμερ
λέξειρ ῥόςσηρ, ςόμμαφορ, παπαςσάσηρ, υόλαξ , ϋπψρ και οπιςμένα πήμασα ςε
πποςσακσική:
 ἐπεὶ δὲ ῥόςσην ἐκ μαφαιπῶν θανάσοτ
καὶ ςόμμαφϋν ςε σὴν κϋπην ἐκσηςάμην

αἰσῶ δὲ πάλιν ςτμπλοκῆρ παπαςσάςηρ
παπαςσάσην ἔφειν ςε σὴν καὶ πποςσάσην29
 κόκλετε σοόσῳ καὶ κακῶν πάνσψν ῥόοτ30
23
24
25

26

27

28

29
30

Nunn, Encheirion, 92.
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 43 [79].
P. Speck, Die Ἐνδτσή. Literarische Quellen zur Bekleidung des Altars in der byzantinischen
Kirche, JÖBG 15 (1966) 323-375: 364.
Για άλλοτρ σπϋποτρ διασόπψςηρ σοτ ςτγκεκπιμένοτ ατσοό μοσίβοτ βλ. Rhoby, Structure, 330-332
(Παπάπσημα).
Βλ.μηπορ (Homeri Ilias, έκδ. T. W. Allen, σϋμ. 2-3, Oxford 1931)Ἰλιάρ Ι 436-437: σοῦ δὴ
καλλίςσοτρ ἵπποτρ ἴδον ἠδὲ μεγίςσοτρ· | λετκϋσεποι φιϋνορ, θείειν δ’ ἀνέμοιςιν ὁμοῈοι. Για σα
φπύμασα και σον ςτμβολιςμϋ σοτρ ςσην απφαιϋσησα βλ. Ch. Rowe, Conceptions of Colour and
Colour Symbolism in the Ancient World, Eranos Jahrbuch (1972) 327-364: 335· ππβλ. επίςηρ L.
James, Light and Colour in Byzantine Art, Oxford (1996) 52-68.
Βλ. Ψαλμοὶ (Septuaginta, έκδ. A. Rahlfs, σϋμ. 2, Stuttgart [9η έκδ.] 1935 (11971) 1-164) 50.9:
ῥανσιεῈρ με ὑςςύπῳ, καὶ καθαπιςθήςομαι· πλτνεῈρ με, καὶ ὑπὲπ φιϋνα λετκανθήςομαι. Βλ. επίςηρ
Ηςαΐαρ (Septuaginta, έκδ. A. Rahlfs, σϋμ. 2, Stuttgart [9η έκδ.] 1935 (11971) 566-656) 1.18: καὶ δεῦσε

καὶ διελεγφθῶμεν, λέγει κόπιορ, καὶ ἐὰν ὦςιν αἱ ἁμαπσίαι ὑμῶν ὡρ υοινικοῦν, ὡρ φιϋνα λετκανῶ,
ἐὰν δὲ ὦςιν ὡρ κϋκκινον, ὡρ ἔπιον λετκανῶ.
Mijjer, Thémdmre Prmdrmke, 40-41.
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 39 [74].
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 πανσὸρ υόλαξ ἄγπτπνορ εὑπέθηρ βίοτ,

μτποβλόσα, υποόπει με, παῈδαρ, ἐγγϋνοτρ31
 σῷ βαςιλεῈ υόλασσε πιςσὸν οἰκέσην32
 ἡ δεξιά μοτ, διέγνψρ, παπαςσάσιρ33
 Ἐπεί ςε καὶ ππϋμαφον εὗπεν ἐν μάφαιρ

καὶ πποςσάσην ἔφειν ςε πανσὸρ σοῦ βίοτ34
Το ίδιο θέμα σηρ πποςσαςίαρ με μια θεμασική διαυοποποίηςη ςε μια ςειπά
απϋ επιγπάμμασα διαστπύνεσαι με σο οτςιαςσικϋ ςκέπη ή με σο πήμα ςκέπψ.35 Αξίζει
να ςημειψθεί ϋσι ςσα ποιήμασα, ποτ αναυέπονσαι ςε εγκϋλπια, σα οποία
πποοπίζονσαν για υτλακσά ςσο ςσήθορ, σο μοσίβο σηρ πποςσαςίαρ κτπιαπφεί ψρ ένα
είδορ Leitmotiv. Εδύ σο θέμα είναι, ϋπψρ και πποηγοτμένψρ, η πποςσαςία, αλλά η
επεξεπγαςία σοτ, ςσην πλειονϋσησα σψν πεπιπσύςεψν, είναι σϋςο ιδιϋστπη ποτ
φψπίρ ιδιαίσεπη πεπίςκεχη οδηγείσαι κανείρ ςσο ςτμπέπαςμα ϋσι ππϋκεισαι για
στπική έκυπαςη:
 Ἀλοτςιάνον Μιφαὴλ κόκλῳ ςκέποιρ36
 Ματποκασακαλύν με ςὸν δοῦλον ςκέπψν37
 αὐσῷ ςκέποιρ νοῦν, δὸρ δὲ υῶρ Θεοῦ βλέπειν38
 Ἰψάννην με Κομνηνὸν, Σῶσεπ, ςκέποιρ39
 δι’ οὗ Σκτλίσζην σὸν Γεύπγιον ςκέποιρ40
 ἄγκτπαν εὗπον σὴν ςκέπην ςοτ, παπθένε41
31
32
33
34
35

36
37

38

39
40

Το κείμενο είναι ανέκδοσο, η μεσαγπαυή σοτ απϋ σον κύδικα Marc. gr. 524 είναι σοτ Βάςςη.
Romano, Nicola Callicle, 104-105 [26].
Mijjer, Thémdmre Prmdrmke, 36-37.
Miller, Théodore Prodrome, 40.
Για σο πήμα ςκέπψ έφει παπασηπηθεί ϋσι φπηςιμοποιείσαι ςτφνά σϋςο ςε επιγπάμμασα ςε
ςυπαγίδερ, ϋςο και ςε επιγπάμμασα ποτ αναυέπονσαι ςε ανσικείμενα μικποσεφνίαρ, βλ. A. Rhoby,
Epigrams, Epigraphy and Sigillography, ςσο: Ch. Stavrakos – B. Papadopoulou (επιμ.), Ἤπειπϋνδε

(Epeironde). Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography
(Ioannina, 1.-3. October 2009) Wiesbaden (2011) 65-79: 69-71.
K. Horna, Eine unedierte Rede des Konstantin Manasses, WSt 26 (1906) 171-204: 198.

Το επίγπαμμα δεν έφει εκδοθεί ολϋκληπο απϋ σον Λαμππορ, Marc. gr. 524, 144 [218]. Η μεσαγπαυή
σοτ κειμένοτ απϋ σον κύδικα Marc. gr. 524 είναι σοτ Βάςςη.
Ο Λαμππορ, Marc. gr. 524, 150 [226] παπαθέσει μϋνο σον ππύσο και σον σελετσαίο ςσίφο. Βλ. I.
Vassis, Initia Carminum Byzantinorum (Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen 8),
Berlin-New York (2005) 331: W. Höraldler, Miscejjalea Enigrakkatica, JÖB 19 (1970) 109-119:
111. Βλ. επίςηρ, Ε. Θ. Τςολάκηρ, Ποικίλα Α. Ἅγιορ Γεύπγιορ ὁ Γοπγϋρ, Ἐπιςσημονική Επεσηπίδα
σηρ Φιλοςουικήρ Σφολήρ Πανεπιςσημίοτ Θεςςαλονίκηρ 18 (1979) 479-483: 479-480.
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 175.
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 185-186.
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 Γεύπγιϋν με Κομνηνὸν Δοόκαν ςκέποιρ42
Οι παπαπάνψ ςσίφοι, και ιδίψρ οι: 1, 2, 4, 5, και 7, δημιοτπγοόν μια πεπαισέπψ
ενσόπψςη, καθύρ αποσελοόνσαι απϋ δόο βαςικά ςκέλη: αναυοπά σοτ ονϋμασορ σοτ
δψπησή, και σοτ πήμασορ ςκέπψ ςε ετκσική (με εξαίπεςη ση μεσοφή σοτ
παπαδείγμασορ 2). Ακϋμα πιο ενστπψςιακέρ είναι οι θέςειρ, σιρ οποίερ ςσαθεπά
κασαλαμβάνοτν: η αναυοπά σοτ ονϋμασορ σοτ δψπησή ςσην απφή και σο πήμα ςσο
σέλορ, με αποσέλεςμα να ξεφψπίζει εμυανύρ μια νοημασικά ολοκληπψμένη

formula, ςσα ϋπια ενϋρ και μϋνο ςσίφοτ, ϋποτ ο πημασικϋρ σόπορ καλόπσει κάθε
υοπά σο απαπαίσησο για σο βτζανσινϋ δψδεκαςόλλαβο43 κασαληκσικϋ μεσπικϋ
πεπιβάλλον, ςσο οποίο κασά κανϋνα η πποσελετσαία (βπαφεία) ςτλλαβή σοτ ςσίφοτ
σονίζεσαι και η σελετσαία παπαμένει άσονη, η λεγϋμενη παποξτσονία.
Πολλέρ υοπέρ και τπϋ ση μοπυή ενϋρ λογϋστποτ ( formula) εμυανίζεσαι ςσο
σμήμα σηρ ετφήρ σο μοσίβο, ςόμυψνα με σο οποίο ο δψπησήρ ζησά να μεσοικήςει
όςσεπα απϋ σο σέλορ σηρ επίγειαρ ζψήρ ςσον κήπο σηρ Εδέμ:
 ἡμῶν σὲ σέκνοιρ ||5 σῆρ Ἐδὲμ φλϋηρ μέςον44
 σέλορ δὲ πᾶςι ||5 σὴν Ἐδὲμ κλῆπον νέμοιρ45
 ςφοίνιςμα λαμππϋν, ||5 κλῆπον ὀλβίοτ βίοτ

δὸρ ππαέψν γῆν ||5 καὶ σϋπον ςψσηπίαρ,
δὸρ παγγενῆ μοι ||5 σὴν Ἐδὲμ κασοικίαν46
 καὶ σὴν Ἐδὲμ ςφοίνιςμα ||7 καὶ θεῈον λάφορ47
 Τέλορ ὑπανοίξασε ||7 σῆρ Ἐδὲμ πόλαρ48
 σέλορ δὲ κοινὴν ||5 σὴν Ἐδὲμ κασοικίαν49
 ἐν σῷ σέλει δὲ ||5 σὴν Ἐδὲμ μονὴν δίδοτ50

41
42

43

44
45
46
47
48
49

50

Mijjer, Thémdmre Prmdrmke, 40.
Α. Rhoby, Zur Identifizierung von bekannten Autoren im Codex Marcianus graecus 524,
Medioevo Greco 10 (2010) 167-204: 190.
Βλ. P. Maas, Der byzaltilische Zwöjfsijber, BZ 12 (1903) 278-323 [= P. Maas, Kleine Schriften, W.
Buchwald (επιμ.), Μülchel 1973, 242-288: 243].
Βλ. ςημ. 37.
Βλ. ςημ. 31.
Romano, Nicola Callicle, 77-78 [1].
Romano, Nicola Callicle, 104-105 [26].
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 30 [62].
Nunn, Encheirion, 97-98. Ο σίσλορ σοτ επιγπάμμασορ ςσην έκδοςη σοτ Λαμππορ, Marc. gr. 524, 3940 [75α] είναι: Εἰρ ἐγφείπιον σῆρ ὑπεπαγίαρ Θεοσϋκοτ. Η Nunn παπασηπεί ϋσι με βάςη σα
ςτμυπαζϋμενα σο κείμενο αναυέπεσαι ςσο Χπιςσϋ και ϋφι ςση Θεοσϋκο.
Λαμππορ, Marc. gr. 524, 43 [79].

10

 σέλορ δὲ καὶ ςκήνψμα ||7 σὴν Ἐδὲμ δίδοτ51
 καὶ ςτγκασοικεῈν ||5 σῆρ Ἐδὲμ φλϋηρ μέςον52
πψρ διαπιςσύνοτμε, ππιν απϋ σην αναυοπά σοτ άπθποτ και σοτ ονϋμασορ
σηρ Εδέμ βπίςκεσαι ςτφνϋσεπα η πενθημιμεπήρ ή ςπανιϋσεπα η ευθημιμεπήρ
σομή/παόςη,53 η οποία διαιπεί σο ςσίφο ςε δόο ημιςσίφια, ϋποτ ςσο μεν ππύσο
πποςδιοπίζεσαι η φπονική ςσιγμή, ήσοι σο σέλορ σηρ επίγειαρ ζψήρ, κασά σην οποία
ζησείσαι να ππαγμασοποιηθεί η μεσοίκηςη, ενύ ςσο δεόσεπο ημιςσίφιο, και μάλιςσα
ςσην απφή σοτ, δηλύνεσαι η Εδέμ ψρ ποθησϋρ πποοπιςμϋρ.
Τέλορ, τπάπφοτν δόο ςσίφοι σοτ Νικϋλαοτ Καλλικλή ποτ παποτςιάζοτν ϋμοιο
λεκσικϋ. Και ςσιρ δόο πεπιπσύςειρ οι ςσίφοι βπίςκονσαι ςσην κασακλείδα σοτ
ποιήμασορ και υαίνεσαι ϋσι αποσελοόν δείγμα μιαρ εςκεμμένηρ ποιησικήρ σεφνικήρ,
κασά σην οποία σο ππύσο ππϋςψπο σψν πημάσψν ςσοτρ σελετσαίοτρ ςσίφοτρ σψν

αναθημασικύν επιγπαμμάσψν μεσασπέπεσαι ςε σπίσο, με αποσέλεςμα να
δημιοτπγείσαι η αίςθηςη ϋσι ενύ ςσην απφή μιλά ο ίδιορ ο δψπησήρ, ςσο σέλορ σο
πϋλο αναλαμβάνει έναρ άλλορ, ςση θέςη σοτ οποίοτ μποπεί να βπίςκεσαι κάθε υοπά
έναρ ανύντμορ πποςκτνησήρ, θεασήρ ή αναγνύςσηρ (ατσϋ ςτμβαίνει ςσιρ δόο
σελετσαίερ πεπιπσύςειρ παπακάσψ). Διαυοπεσικά ιδψμένο ατσϋ σο υαινϋμενο είναι
πιθανϋ να αποσελεί μια σεφνική, κασά σην οποία ο ίδιορ ο δψπησήρ (ποιησήρ)
αλλάζονσαρ σο ππύσο ππϋςψπο ςε σπίσο, «επιςυπαγίζει» σο κείμενο, αλλά και σο
ανσικείμενο ςτνάμα, με σπϋπο ανσίςσοιφο σψν επιγπαμμάσψν ποτ αναυέπονσαι ςε
ςυπαγίδερ.54 σαν σα πήμασα λείποτν - εννοοόνσαι, ϋπψρ ςτμβαίνει ςσην
πεπίπσψςη σψν ποιημάσψν σοτ Καλλικλή (σα ππύσα δόο παπαδείγμασα). Αξίζει να
ςημειψθεί ϋσι σο υαινϋμενο παπασηπείσαι πολό ςτφνά ςε επιγπάμμασα ποτ
αναυέπονσαι ςε εγκϋλπια, ποτ είναι γπαμμένα εξ ολοκλήποτ με πήμασα ςε σπίσο
ππϋςψπο.
 Ἐξ Εὐδοκίαρ σαῦσα, ποπυόπαρ κλάδοτ55
51
52
53
54

55

Nunn, Encheirion, 102.
W. Höraldler, Custmks ald Bejiefs as Refjected il Occasimlaj Pmetry, BF 12 (1987) 233-247: 243.
Για σιρ σομέρ σοτ βτζανσινοό δψδεκαςόλλαβοτ βλ. Maas, Der byzaltilische Zwöjfsijber, 256 κ.ε.
Βλ. A.-K. Wassiliou-Seibt, Der Familienname Pegonites auf byzantinischen Siegeln und in
anderen schriftlichen Quellen, ςσo: S. Kotzabassi – G. Mavromatis (επιμ.), Realia Byzantina
(Byzantinisches Archiv 22), Berlin-New York 2009, 303-320: 307 και A.-K. Wassiliou-Seibt, Der
Name Alexios Kontostephanos Komnenos – Ideltifizierulgsvmrschjäge alhald sigijjmgranhischer
Funde, ςσο: J.-C. Cheynet – C. Sode (επιμ.), Studies in Byzantine Sigillography 10 (2010) 25-32: 26.
Romano, Nicola Callicle, 105 [27].
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 Ἐξ Εὐδοκίαρ σαῦσα, ποπυόπαρ κλάδοτ56
 ὑπὲπ δὲ σοῦ λείπονσορ αἰσῶ καὶ πάλιν,
[…]

Ταόσην δτςψπεῈ σὴν δέηςιν Εἰπήνη,
ςεβαςσοκπασοῦρ Ἀνδπονίκοτ ςόζτγορ57
 εἰρ ἀνσίληχιν σῶν ἐμῶν ῥιζψμάσψν.
[…]

Ταῦθ’ ἱκεσεόει παπακλήσψπ Εἰπήνη58
Ανακευαλαιύνονσαρ, ουείλψ να παπασηπήςψ ϋσι ςσα αναθημασικά
επιγπάμμασα η έπετνά μοτ ενσϋπιςε οπιςμένα κοινά θεμασικά ςσοιφεία, σα οποία
διαιπέθηκαν ςε σπειρ βαςικέρ κασηγοπίερ: α) μοσίβα, σα οποία διαστπύνονσαι με
κάποια ελετθεπία ςσην επιλογή σοτ λεκσικοό, β) στπικέρ εκυπάςειρ, οι οποίερ
μεσαδίδοτν ένα ςτγκεκπιμένο νϋημα με λιγϋσεπο ή πεπιςςϋσεπο κοινέρ λέξειρ και γ)
λογϋστποτρ (formulae), στποποιημένερ εκυπάςειρ ποτ ςσην πλειονϋσησά σοτρ
έφοτν μια ςτγκεκπιμένη θέςη μέςα ςσα ϋπια σοτ ςσίφοτ. Και οι σπειρ κασηγοπίερ
αποσελοόν υοπείρ βαςικύν νοημάσψν και εννοιύν σηρ Αγίαρ Γπαυήρ, με σην οποία
άλλψςσε σο ιδιαίσεπο ατσϋ ποιησικϋ είδορ βπίςκεσαι ςε ςτνεφή διάλογο. Αρ
ςημειψθεί εδύ ϋσι σϋςο οι σπειρ παπαπάνψ κασηγοπίερ, ϋςο και η ένσονη
διακειμενικϋσησα, η οποία φαπακσηπίζει σα αναθημασικά επιγπάμμασα, καθιςσοόν
κάθε πποςπάθεια για σαόσιςη σψν ςτγγπαυέψν σψν ανύντμψν ποιημάσψν, με βάςη
μϋνο σην εξέσαςη ϋμοιψν λεκσικύν ςφημάσψν, μάσαιη, αν ϋφι παπακινδτνετμένη.
Γιασί ϋμψρ, οπιςμένα μοσίβα κασέληξαν να διαστπύνονσαι με ϋμοιο ή
παπϋμοιο λεξιλϋγιο, είναι ένα επύσημα ποτ ίςψρ μέπορ σηρ απάνσηςήρ σοτ θα
μποποόςε να βπεθεί ήδη ςσο πήμα «κασέληξαν». Για να τπάπφοτν ςσα αναθημασικά
επιγπάμμασα σοτ 12οτ αιύνα στπικέρ εκυπάςειρ, ατσϋ μαρ επισπέπει να τποθέςοτμε
ϋσι σο είδορ είφε σιρ απφέρ σοτ πίςψ ςσο παπελθϋν και ϋσι μεςολάβηςε μια
μακπαίψνη εξέλιξη, κασά σην οποία οπιςμένα μοσίβα και εκυπάςειρ μποπεί να
φάθηκαν και να πποέκτχαν καινοόπια ςση θέςη σοτρ, ενύ κάποια άλλα θα ππέπει να
παπέμειναν σϋςο οικεία και αγαπησά, ποτ με ση ςτφνή και ςσαθεπή φπήςη σοτρ να
παγιύθηκαν, με αποσέλεςμα σο 12ο αιύνα η διαδικαςία σηρ καθιέπψςήρ σοτρ να είφε
πια πεπασψθεί.
56
57
58

Romano, Nicola Callicle, 91 [16].
Miller, Théodore Prodrome, 36.
Miller, Théodore Prodrome, 36-37.
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Η διαςάυηςη σηρ εξέλιξηρ σψν μοσίβψν σψν αναθημασικύν επιγπαμμάσψν
πποϊποθέσει ςε κάθε πεπίπσψςη μια πποςεκσική παπακολοόθηςη σηρ παπάδοςηρ, η
οποία έφει ψρ αυεσηπία σηρ σα επιγπάμμασα σοτ Γεύπγιοτ Πιςίδη (7ορ αι.) 59 και σοτ
Θεοδύποτ Σσοτδίση60 (8ορ-9ορ αι.), ςτνεφίζεσαι δτναμικά με σα ποιήμασα σοτ
Ιψάννη Γεψμέσπη (10ορ αι.), σοτ Χπιςσϋυοποτ Μιστληναίοτ και σοτ Ιψάννη
Ματπϋποδορ (11ορ αι.), για να υσάςει ςε πλήπη άνθηςη σην εποφή σοτ Θεοδύποτ
Πποδπϋμοτ και σοτ Νικϋλαοτ Καλλικλή (12ορ αι.) και να πεπάςει κασϋπιν ςσιρ λίγοπολό στποποιημένερ πολτάπιθμερ ςτνθέςειρ σοτ Μανοτήλ Φιλή (13ορ-14ορ αι.). Μια
μελέση ατσοό σοτ είδοτρ, η οποία θα ήσαν πολόσιμη, ϋφι μϋνο για σην
παπακολοόθηςη σηρ διαμϋπυψςηρ σψν μοσίβψν, αλλά και γενικά για ση μακπαίψνη
ποπεία σοτ είδοτρ σψν αναθημασικύν επιγπαμμάσψν, βπίςκεσαι βέβαια έξψ απϋ σα
θεμασικά και φπονικά ϋπια σηρ παποόςαρ επγαςίαρ, παπαμένει ψςσϋςο θέμα ανοιφσϋ
ππορ μελλονσική διεπεόνηςη.

59

60

Για σην ποίηςη σοτ Πιςίδη ψρ οπϋςημοτ ςσην εξέλιξη σηρ βτζανσινήρ λϋγιαρ ποίηςηρ βλ. A.
Kambylis, Das griechische Epigramm in byzantinischer Zeit, Würzburger Jahrbücher für die
Altertumswissenschaft n.F. 20 (1994/1995) 19-47: 28 κ.ε.
.π. 31.
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