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Θεσσαλονίκης Καλλίνικου Φωτιάδη (1878-1884). Ώ ς  επί τό  πλειστον τά μέλη ανήκουν 
στον Βασίλειο Νικολαΐδη Ζαγκλιβερινό, ιεροψάλτη του ναοϋ του "Αγίου Μη να Θεσσαλο
νίκης, και σε άλλους είτε συγχρόνους του, όπως στούς ιεροψάλτη μοναχό Θεοτόκη Βατο- 
πεδινό άπό τη Λέσβο, Γεώργιο Μπέτσο Καστοριανό, Βασίλειο Γρηγορίου Οίκονομίδη 
άπό τη Νιγρίτα, Νεκτάριο Μ. Βλάχο, Σταμούλη Παναγιώτου Ζαρκινό, ειτε στούς παλαιο- 
τέρους Μητροπολίτη Σισανίου Μελέτιο, ’Αναστάσιο Ραψανίτη, ’Ιωάννη Πρωτοψάλτη 
καί μοναχό Συνέσιο Ίβηρίτη. Τό αντίτυπο τής Ε θν ική ς Βιβλιοθήκης ανήκε στον ίδιο τον 
Β. Νικολαΐδη Ζαγκλιβερινό, όπως πιστοποιείται άπό διάφορα ιδιόγραφα σημειώματα.

Ή  πλήρης αναγραφή του έξωφύλλου είναι ή έξής: «Καλλικέλαδος ’Αηδών/Περιέ- 
χουσα/Μ έρος Τής Εκκλησιαστικής Ε ν ια υσ ίο υ ’Α κολουθίας/Ή τοι Εσπερινού, "Ορθρου 
καί Λειτουργίας/μελοποιηθεΐσα κατά τό πλειστον παρά/Βασιλείου Νικολαΐδου Ζαγκλι- 
βερινοΰ /τή προσθήκη διαφόρων άνεκδότων μαθημάτων /των έξοχωτέρων τής εποχής μας 
μουσικοδιδασκάλων /Έκδίδονται ’Ή δη Τό Πρώτον /'Υ πό Σπυρίδωνος Π. Βασιλειάδη /Καί / 
Γρηγορίου 'Ιεροδιακόνου Ίβ η ρ ίτο υ /Έ ν  Θ εσσαλονίκη/Έ κ Του Τυπογραφείου «Ή  
Μ ακεδονία»/Θάνου καί Βασιλειάδη/1 1882», σσ. η '+  556, διαστάσεις 0,17x0,115 μ.

Νομίζω ότι με τά παραπάνω νέα στοιχεία άποκαθίσταται ή άλήθεια σ ’ ένα θέμα πού, 
παρά τον λεπτομερειακό του χαρακτήρα, είναι άξιο προσοχής γιά τήν ιστορία τής πνευ
ματικής κινήσεως στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία.

ΧΑΡΑΛ.  Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΙΣΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥ*

Τήν 14ην Φεβρουάριου 1969 συνεπληρώθησαν 1100 έτη άπό τήν ήμέραν του θανάτου 
Κυρίλλου του Φιλοσόφου, φωτιστοϋ των Σλάβων. Οί Ρώσοι παλαιόπιστοι2 άπό πολλών 
ήδη έτών, τιμούν τον Κύριλλον ώς άγιον, ώς διδάσκαλον καί ώς παιδαγωγόν τής διδασκα

1. Βλ. Χ α ρ α λ .  Π α π α σ τ ά θ η ,  Τά πρώτα έλληνικά τυπογραφεία τής Θεσσαλονί
κης, «Μακεδονικά», τ. 8 (1968), σ. 254.

*. Ή  μετάφρασις έκ τού ρωσικού, καί έκ χειρογράφου τού συγγραφέως, έγένετο ύπό 
τού Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη, Διευθυντού τού Πνευματικού Κέντρου Μακεδόνων Σπου
δαστών, τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

2. Σημ. μεταφραστοΰ: «Παλαιοπίστους», οπαδούς τής παλαιάς πίστεως, ονομάζουν 
έαυτούς οί γνωστοί «ρασκόλνικοι», οί όποιοι δέν έδέχθησαν τήν έπί Πατριάρχου Μ ό
σχας Νίκωνος (1652-1658) διόρθωσιν τών λειτουργικών βιβλίων έπί τή βάσει τών έλ- 
ληνικών προτύπων καί άπεσχίσθησαν τής ’Ορθοδόξου έν Ρωσία ’Εκκλησίας. Έκτοτε, 
καί μέχρι σήμερον, παρουσιάζονται εις δύο κυρίως παρατάξεις, τούς «ποπόβτσι», τούς έχον
τας ιερείς καί δεχομένους τά μυστήρια τής ’Εκκλησίας, καί τούς «μπεζποπόβτσι», τούς μή 
έχοντας ιερείς καί μή δεχομένους τά μυστήρια τής ’Εκκλησίας.

Διά τήν βιβλιογραφίαν, βλέπε τό κλασσικόν πλέον έργον τού Γάλλου σλαβολόγου 
P. P a s c a l ,  Avvakum et les debuts du raskol. La crise religieuse au XVIIе siecle en Rus- 
sie (Bibliotheque de l’lnstitut Frangais de Leningrad, tome XVIII), Paris (H. Champion) 
1938. Άνατύπωσις Paris (Mouton) 1963. Π ρβλ.καί Γ ρ . Π α π α μ ι χ α ή λ ,  Μάξιμος ό Γραι- 
κός, ό πρώτος φωτιστής τών Ρώσων, Ά θήναι 1950, σ. 482-509. Βλ. Ίω . Φ ε ι δ ά ,  Ρωσική 
’Εκκλησία, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 10 (1967), 1043-1048.
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λίας των παλαιοπίστων. Προσφάτως 6 εικονογράφος S. Bykadorov1, μέλος τής παρά τήν 
Ρίγαν κοινότητος παλαιοπίστων Grebenscikov2, έζωγράφησε μεγάλην εικόνα του όσιου 
Κυρίλλου, υψους 2 μέτρων καί πλάτους 65 εκατοστών (βλ. είκ. 2).

Ό  όσιος παρεστάθη εις τήν εικόνα ολόσωμος μέ τά επισκοπικά του άμφια, ήτοι με 
πολυσταύριον φαιλόνιον, μέ τό έπιτραχήλιον διακεκοσμημένον μέ μαργαρίτας και μέ τό 
ώμοφόριονφέρον ρομβοειδή γλωσσίδια. Εις τήν άριστεράνχειρα κρατεί τήν άκραν λευκοϋ

Είκ* 1. 'Ο άγωγράφος S. Bykadorov

1. Ό  39ετής S. Bykadorov (βλ. εικ. 1) άπεφοίτησε τής έπαγγελματικής σχολής καλών 
τεχνών τής πόλεως Ρίγα. Έξέμαθε τήν τεχνικήν τών εικόνων πλησίον του γνωστού συντη- 
ρητοϋ τών εικόνων εις τό Λένινγκραντ F. A. Kalikin. Παρά τό νεαρόν τής ήλικίας του, 
ό S. Bykadorov έργάζεται άπό εικοσαετίας καί πλέον εις τό εικονογραφικόν έργαστήριον 
τής κοινότητος παλαιοπίστων τής πόλεως Ρίγα.

2. Ή  έπ’ όνόματι του Grebenscikov κοινότης τών παλαιοπίστων ίδρύθη τό έτος 1760 
ύπό τοϋ Feodor Nikiforovic Samanski. Φέρει όμως τό όνομα του Grebenscikov έκ του ομω
νύμου μέλους καί δωρητοΰ, πλουσίου εμπόρου τής πόλεως Ρίγα, μέ μεγάλην έπιρροήν Alek- 
sej Petrovic Grebenscikov. Ή  ώς άνω κοινότης φημίζεται διά τήν ώραίαν της έκκλησίαν, 
διά τήν χορωδίαν της μέ τήν παραδοσιακήν μουσικήν, διά τήν θαυμασίαν βιβλιοθήκην της, 
όπου φυλάσσονται περισσότερα τών διακοσίων χειρόγραφα χρονολογούμενα άπό τοϋ 16ου 
έως τοϋ 20οϋ αίώνος καί πολλαί άλλαι παλαιαί εκδόσεις, καί τέλος διά τήν συλλογήν πο
λυτίμων εικόνων καί έκκλησιαστικών σκευών. ’Από πολλών έτών ή κοινότης έφημίζετο 
καί διά τούς είκονογράφους της, ώς οί G. F. Frolov, Ρ. Μ. Sofronov, P. A. Pavlov. Τό 1960 
έωρτάσθη πανηγυρικώς ή δευτέρα έκατονταετηρίς τής κοινότητος. Βλ. I. Staroobrjadceskij 
cerkovnyj kalendar' па 1960g. Staroobrjadceskij cerkovnyj kalendar' na 1961g.Zumal«Rod- 
naja Starina», Nos 1-13, Riga, 1928-1933 g. 1. N. Z a v o  1 о к о , Staroobrjadcestvo v Latvii, 
έν τφ συλλογικώ έργω: Russkie ν Latvii, Riga 1933, σ. 68-82. Τ ο ϋ  α ύ τ ο ϋ ,  Istorija Cerkvi 
Hristovoj, Riga 1936.
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ΕΙκ. 2. 'Η  εΐκών τοϋ οσίου Κυρίλλου

άμφιου και Εύαγγέλιον. Μέ τήν δεξιάν χεΐρα εύλογεΐ μέ άνοικτήν τήν παλάμην. Κατ' 
αύτόν τον τρόπον άναπαρίστανον συνήθως εις τάς εικόνας τούς άγιους Πατέρας τής Ε κ 
κλησίας, ώς τον Μέγαν Βασίλειον, Ίωάννην τον Χρυσόστομον, Γρηγόριον τόν Θεολόγον, 
Κύριλλον Α λεξάνδρειάς κ.ά. Ώ ς  οδηγός διά τόν S. Bykadorov έχρησίμευσε τό είκονογρα- 
φικόν πρότυπον τοϋ Stroganov τοϋ τέλους τοϋ 16ου και άρχών τοϋ 17ου αίώνος, όπου ύπό
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φου, πολιά»1. Ή  μορφή τοϋ Κυρίλλου εις τό πρότυπον σχεδόν δεν φαίνεται ή μάλλον φαί
νεται κατά τό ήμισυ κατεστραμμένη. Ά ξιοσημείωτον είναι δτι εις τήν εικόνα, έν άντιθέ- 
σει προς τό πρότυπον σχέδιον, τό πρόσωπον τοϋ Κυρίλλου παρεστάθη περισσότερον 
έπίμηκες. Τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου είναι αυστηρά, ασκητικά, ανατολικά. Οί 
οφθαλμοί είναι μεγάλοι, διαπεραστικοί και αύστηροί. Αί όφρύες καί τά τόξα των είναι 
μεγάλα. Ή  ρίς είναι μακρά καί εύθεΐα. Ή  γενειάς καί ό μύσταξ είναι λευκοί καί έλαφρώς 
βοστρυχοειδεις, δηλαδή όπως άκριβώς καί τών λοιπών πατέρων τής Εκκλησίας. 'Η 
μορφή τοϋ Κυρίλλου παρεστάθη εις τό σύνολον όπως κάθε μορφή: λίαν έπίπεδος καί 
γεωμετρική.

Μάλλον δεν είναι δυνατόν νά ύποθέση τις ότι παρεστάθη προσωπικόν ή προσωπογρα
φικόν σχήμα, άλλα πρέπει νά δεχθώμεν ότι πρόκειται μόνον περί τής παραδοσιακής μορ
φής, τοϋ ένός ή τοϋ ετέρου τύπου τοϋ Κυρίλλου. Εις τήν περίπτωσιν όμως ταύτην ό παλαιό- 
πιστος είκονογράφος ώδηγήθη διά τοϋ είκονογραφικοϋ προτύπου τοϋ 16ου αίώνος προς 
τήν ούχί μεταγενεστέραν τοϋ 12ου-13ου αίώνος σλαβικήν παράδοσιν2.

Ό  S. Bykadorov εζωγράφησε τόν Κύριλλον εις μορφήν επισκόπου, συμφώνως προς 
τήν ρωσικήν είκονογραφικήν παράδοσιν τής προς τοϋ [πατριάρχου Μόσχας] Νίκωνος 
έποχής. Τήν θέσιν ταύτην ενισχύει καί ή επιγραφή εις τό άνω μέρος τής είκόνος: «"Αγιος 
Κύριλλος επίσκοπος Κατάνης». Ενταύθα, θά ώμολόγει τις ότι ύφίσταται κάποια παρανόη- 
σις: Διότι είναι άληθές ότι ό έπίσκοπος τής πόλεως Κατάνης (τής Σικελίας) Κύριλλος 
ύπήρξε μαθητής τοϋ Α ποστόλου Πέτρου καί έζησε τόν Ιον μ.Χ. αιώνα (ή μνήμη αύτοϋ 
έορτάζεται τήν 21ην Μαρτίου)3.

Εις τά ρωσικά μηναία άπό άρχαίων χρόνων έρρίζωσε ή λανθασμένη ταύτισις τοϋ δη- 
μοφιλοϋς έν Ρωσία Κυρίλλου τοϋ Φιλοσόφου μετά τοϋ έπισκόπου Κ ατάνης4 Κυρίλλου, 
μαθητοϋ τοϋ Α ποστόλου Πέτρου, ολίγον γνωστοΰ έν Ρωσία. Βλ. π.χ. τό κείμενον συναξα
ριού τοϋ 17ου αίώνος εις τήν ήμερομηνίαν 14ης Φεβρουάριου:

fO Κύριλλος, Θεσσαλονικενς τό γένος... ήδη έδίδαξε Μοραβονς, Βουλγάρους και Σλάβους εις 
πίστιν Χρίστον και μετέφρασε τά έλληνικά γράμματα εις τήν ρα)σικήν γλώσσαν, 130 χρόνους, 
προ τής βαπτίσεως τής ρωσικής γής  (ό συντάκτης έχει ύπ’ όψιν του τό έτος 858!, έτος κατά τό

1. Stroganovskij ikonopisnyj licevoj podlinik (konca 16-nacala 17 stoletij). Izdanie li- 
lografii pri hudozestvenno-promyslennom muzeume, Μ όσχα 1869, σ νδ'.

rH κατά διάφορον τρόπον παράστασις τής μορφής τοϋ Κυρίλλου-Κωνσταντίνου ένι- 
σχύεται καί ύπό έτέρου ρωσικοΰ προτύπου τοϋ 16ου-18ου αίώνος. βλ. I. Р. В a r s  и к о  v, 
IstoCniki russkoj agiografii, «Obscestvo ljubitelej drevnej pismennosti», Sankt-Peterburg, 
t. LXXXl (1882), stlb. 292-293.

2. Βλ. О. M. Bo d j a n s  к i j, Izobrazenija slavjanskih pervoucitelej i prosvetitelej sv. 
Kirilla i Mefodija na poljah obraza svjatitelja Nikolaja Skoropomoscnika, nahodjascegosja 
v А Гол s ко m Doiiarskom monastyre, «Ctenija v Obscestve istorii i drevnostej rossijskih pri 
Moskovskom universilete», 1868, βιβλίον πρώτον, σ. 247-250. Πρβλ. καί A. V a s  i 1 i e ν, 
Obrazi na Kiril i Metodij v cuzdoto i nasego izobrazitelno iskustvo, έν τώ συλλογικώ έργω: 
Miljada i sto godini Slavjanska pismenost 863-1963. Sbornik v cest na Kiril i Metodij, Sofija 
1963, σ. 393-488.

3. A r h i m. S e r g i j, Polnyj Mesjaceslov Vostoka, τόμος 2ος, Μόσχα 1876, μέρος πρώ
τον σ. 72, μέρος τρίτον σ. 137.

4. Αυτόθι, τόμος 2ος, μέρος πρώτον, σ. 39.
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όποιον ήρχισεν ή αποστολή τοϋ Κυρίλλου εις τούς Χαζάρους. Σημ. (J. Κ. Β.) καίέξεδή- 
μησε τό θέρος τοϋ έτους 6377... ταφείς εις την (πόλιν) Καταών1.

Επανερχόμενοι εις τόν χαρακτηρισμόν τής νέας εικονογραφικής παραστάσεως τοϋ 
Κυρίλλου, σημειοϋμεν ότι είναι θαυμασμοΰ αξία ή αύστηρά τεχνοτροπία τοϋ εικονογρά- 
φου τής πόλεως Ρίγα και ή εμπνευσμένη τεχνική του, χάριν τής άλησμονήτου και προσφι
λούς μορφής Κυρίλλου τοϋ Φιλοσόφου, φωτιστοΰ τών Σλάβων.

J . Κ. B E O U N O V

1. Svjatcy s kratkim opisaniem zitija svjatyh s perevodu sfjatejsego patriarha Josifa, v 
leto 7157 pecatannyja, Napecatasja v tipografii Vilenskoj, ff 47-47 r.v.


