
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗΝ 
ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Ό μέλλων νά γράψη περί τής ταφής των Βυζαντινών βασιλέων πρέ
πει ν’ άναζητήση το σχετικόν υλικόν εις τε παλαιοτέρας καί μεταγενε- 
στέρας Βυζαντινός πηγάς, αΐτινες δεν είναι μέν πλοΰσιαι, άρκοΰσας εν 
τοΰτοις παρέχουσι πληροφορίας. Οΰτω χρήσιμος εις την μελέτην θά εί
ναι ό εις Πουλχερίαν λόγος Γρηγορίου τοΰ Νΰσσης1 καί τοΰ αυτοΰ ό επι
τάφιος εις την βασίλισσαν Πλακίλλαν, κατόπιν τά λεγάμενα υπό Ευσε
βίου,ή μάλλον Ψευδευσεβίου, εν τώ βίφ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου καί υπό 
τοΰ Σωκράτους όμιλοΰντος έν τή εκκλησιαστική του ιστορία περί τής κη
δείας τοΰ αυτοΰ βασιλέως 1 2. ’Αξιόλογοι επ’ ίσης είναι αί υπό τών συν- 
εχιζόντων τον Θεοφάνη παρεχόμενοι πληροφορίαι περί τής κηδείας Κων
σταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 3 καί υπό ταιν Βυζαντιναιν δέ ιστορικών 
καί χρονογράφων περί τής κηδείας διαφόρων βασιλέων, βασιλισσών καί 
μελών τοΰ βασιλικοΰ οίκου. Ουδέ πρέπει νά μείνωσιν άμνημόνευτοι αί 
εν τοις τοΰ Ψευδοκωδινοϋ πατρίοις τής Κωνσταντινουπόλεαις ειδήσεις καί 
αί διάφοροι εις βασιλείς ή βασιλικά πρόσωπα μονφδίαι, διά δέ την με- 
ταγενεστέραν περίοδον καί τά έπΰλλια, έξ ών δΰναταί τις άξιολόγους νά 
άντληση πληροφορίας4. Αυτονόητον δ’ είναι δτι, προς πληρεστέραν τοΰ 
θέματος πραγματείαν, σημαντικώς συντελεί καί ή γνώσις τών άφορών- 
των εις τάς κηδείας τών απλών πολιτών, τά κατά τάς οποίας έθιζόμενα 
συμπίπτουσιν έν πολλοΐς πρός τά τών βασιλικών.

1Γρηγορίου Νΰσσης, Εις Πουλχερίαν λόγος, Migne, Ρ. G. 46.
864 έξ.

3 Ευσεβίου, Είς τόν βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως, 
Migne, Ρ. G. 20. 1221. 1224—5, Σωκράτους, Έκκλησ. ίστορ., Migne, Ρ. G. 
67. 180.

3 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη σ. 466 έξ. Κατά τήν ανωτέρω πηγήν, καί 
συμφώνως πρός τά υπό τοΰ Πορφυρογεννήτου περί επιταφίου τών βασιλέων λεγά
μενα περιγράφει τήν κηδείαν τοΰ βασιλέως τούτου καί ό Rarabaud έν τφ έ'ργω 
του L’empire Grec pendant le Xe siecle σ. 48—50. 

i Τάς σχετικάς μαρτυρίας βλέπε κατωτέρω.
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Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 53

ΓΙλήν δμως των γενικώτατα εν τοίς ανώτερα) μνημονευθεισών πη
γών, ύπάρχουσι καί Βυζαντινά κείμενα έν είδικοις κεφαλαίοις μέ το θέ
μα ασχολούμενα, ταΰτα δ’ είναι άφ’ ενός μεν ή έ'κθεσις τής βασιλείου 
τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, δστις πολυτίμους παρέχει 
πληροφορίας διά τάς μέχρι τής εποχής του βασιλικάς κηδείας εν τοΐς κε
φαλαίοις «περί επιταφίου βασιλέων» καί «περί τών τάφων των βασιλέων 
τών δντων έν τφ ναφ τών αγίων Άποστόλα)ν» Χ, άφ’ ετέρου δέ τό περί 
τών όφφικιαλίων έ'ργον τοΰ Γ. Κωδινοϋ, δστις έν δυσί κεφαλαίοις «περί 
τοΰ δτε έ'στι λελυπημένος ό βασιλεύς» καί «περί πένθιμων βασιλικών φο
ρεμάτων» 1 2 3 * πληροφορεί περί τών έθιζομένων κατά τάς βασιλικάς κηδείας 
επί τής εποχής τών Παλαιολόγων. Τέλος αξιόλογα είναι καί τά υπό τοΰ 
Νικολάου Μεσαρίτου κατά τά τέλη τοΰ ΙΒ'. καί τάς άρχάς τοΰ ΙΓ'. αί- 
ώνος παραδιδόμενα περί τών έν τφ ναφ τών άγιων ’Αποστόλων βασιλι
κών λαρνάκων 3.

Έκ τών έμμέσων πηγών διά τό θέμα βοηθοΰσιν αί σφζόμεναι βασι- 
λικαί σαρκοφάγοι καί αί έν χειρογράφοις εικόνες, αιτινες τελευταίαι 
δμως δεν είναι κατά πάντα ακριβείς.

Έκ τών βοηθημάτων δέον κυρίως νά άναφέρωμεν τά σημειοΰμενα 
υπό J. Kbersolt έν τοΐς έαυτοΰ Melanges d’ histoire et darcheologie 
byzantines1, τοΰ αύτοΰ τάς μελέτας Mission ancheologique de Con
stantinople5, καί Sarcophages imperiaux de Rome et de Constantino
ple6, τά σχόλια τοΰ Reiske εις τά προμνημονευθέντα κεφάλαια τής έκ- 
θέσεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 7 καί τό έργον τοΰ Δ. ΓΙε- 
τρακάκου Die Toten im Recht8.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ THE ΒΑΣΙΛΕνΟΥΣΗΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

'Οσάκις συνέβαινε ν’ άποθάνη Βυζαντινός βασιλεύς έκτος τής πρω- 
τευοΰσης, καί τοιαΰτα παραδείγματα ύπάρχουσιν ως λ. χ. τό τοΰ Μ. 
Κωνσταντίνου, τοΰ υίοϋ του Κωνσταντίου, τοΰ Ίουλιανοΰ καί τοΰ Μ.

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’ΈκΦεσις τής βασι
λείου τάξεως 275. 15 έξ.

2 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 69. 4 έξ. 106. 2 έξ.
3 ΈπιΌτ A. Heisenberg, Grabe.ikirche und Apostelkiiche 2. 81. 16—87.7.
" Έν ταΐς σελίσι 16 καί 17.
5 ΣεΙ. 12 κέξ.
β Έν Β. Ζ. 30. 583—587.
7 Βλ. κυρίως τήν σελίδα 293 τών σχολίων.
SD. Petrakakos, Pie Toten im Recht, 1097, 110. 116,, 129. 2 καί αλ

λαχού.
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54 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Θεοδοσίου, τότε ό νεκρός έταριχεΰετο, έγίνετο, όπως ελεγον, νέκδονμ1, 
ΐνα οΰτω διαρκέση μέχρι τής μεταφοράς αυτοΰ εις την βασιλεύουσαν. 
Περί τοιαΰτης π. χ. ταριχεύσεως όμιλοϋσι τά κείμενα προκειμένου περί 
τής μεταφοράς τού Κωνσταντίου τοΰ άποθανόντος έν Μόψου Κρήναις 8, 
καί έπειτα περί τοΰ έν Μεδιολάνφ άποθανόντος Θεοδοσίου τοΰ Μεγά 
λου 1 2 3 *, ασφαλώς δε τοιαΰτη ταρίχευσις έγένετο καί εις τον νεκρόν τοΰ Μ. 
Κοτνσταντίνου, δστις, ως γνωστόν, παρέμεινεν έν Νικομηδείφ προτοΰ με- 
ταφερθή είς Κωνσταντινοΰπολιν καί μετέπειτα εις τον ναόν των αγίων 
Αποστόλων.

Πώς έγίνετο ή τοιαΰτη διά ξηράς μεταφορά μαν&άνομεν έκ τών 
λεγομένων περί τής μετακομιδής τών σορών Κωνσταντίνου τοΰ Μεγά
λου καί τοΰ υίοΰ αυτοΰ Κωνσταντίου. Ό νεκρός δήλα δή έτίθετο εντός 
χρυσοΰ φερέτρου, τό όποιον έκάλυπτον δια βασιλικής άλουργίδος 1 καί 
τό όποιον έτοποθέτουν επί άρμαμάξης5 * *, συνώδευον δ" ένοπλοι καί όλο- 
φυρόμενοι οι άνδρες τής ανακτορικής φρουράς, τά τάγματα, όπως ελεγον, 
έν κόσμω άκολουθοΰντες τον ηγεμόνα, ως ότε ήτο έν τή ζωή3. Τό φέρε-

1 νέκδουμ- σώμα μή παραδοθέν διηνεκεϊ ταφή, οΤα τά σμυρνοΰμενα, έκ τοΰ 
Λατινικοί necdum mandatum cadaver. Β/.. τΰ 'Ελληνικόν γλωσσάριο v τοΰ Du 
Gange έν λ. νέκδου μ.

2 Ί ω ά ν ο υ Δαμασκηνοί, 'Υπόμνημα τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος 
’Αρτεμίου, Migne, P.G. 96. 1269.

8 Καί τό τοΰτου σώμα ταριχευθέν τοΐς έν Κωνσταντινουπόλει βασιλικοϊς τά- 
φοις έναπετέθη. Ζ ω σ ί μ ο υ, Ίστορ. 246. 6.

^Ευσεβίου, ’Ένθ’ άν. Migne, Ρ. G. 20. 1221. Σω κράτους, ’Εκ
κλησιαστική ιστορία, Migne, Ρ. G. 67. 180.

5 Ί ω ά ν ν ο υ Δαμασκηνοί, Ένθ’ άν.
θ Ευσεβίου, Ένθ’ άν. Migne, Ρ. G. 20. 1224. Ίωάννου Δαμα

σκηνοί, Ένθ’ άν. Πασχάλιον, Χρονικόν 533. 9, Ζ ω σ ί μ ο υ, Ίστορ· 
172. 7. Κατά παρόμοιον τρόπον έν πολύ μεταγενεστέρρ. εποχή ό Κορνάρος περι
γράφει έν τφ Έρωτοκρίτω την κηδείαν τοΰ ανεψιοί τοΰ ρηγός τής Βλαχίας Άρί- 
στου μετακομιζομενου έξ ’Αττικής είς Βλαχίαν. Κατά τήν περιγραφήν, ήτις είναι 
απηχησις τών κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έθιζομένων καί δέν έπηρεάσθη- 
έκ τής κηδείας Βενετοϋ Δουκός ή ’Αρχιστρατήγου, ήν θά είδεν ό ποιητής έν 
Χανδακι, ως δεχεται ο Στ. Ξανθουδίδης (Έρωτόκριτος σ. 449) κατά τήν περι
γραφήν λοιπόν τοί ποιητοΰ, ο νεκρός έτέθη εντός άργυροί φερέτρου τοποθετη- 
θέντος έπί άμάξης συρόμενης υπό έξ 'ίππων, έν φ

έμαζωχτήκαν κι’ ήρθασι τοΰ ρήγα τά φουσσάτα 
κι εσυντροφιάσαν τό νεκρό κλαίοντας είς τή στράτα 
κι’ όπίσω τά κοντάρια ντως κολοσυρτά τ’ άφηνα, 
τή θλΐψι καί τόν πόνον τως έδειχνα μετά κείνα

(Κ ο ρ ν ά ρ ο υ, Έρωτόκριτος Δ'. 1944. 1957. 1977, έκδ. Ξανθουδίδου).
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τρον συνώδευον, κατά διαστήματα, ψάλλοντες επίσκοποι καί πρεσβύτε- 
ροι χ.

Την εις την πρωτεύουσαν φθάνουσαν σορόν, ήτις, αν κρίνη τις έκ 
των περί τής μεταφοράς τής σοροϋ τής Πλακίλλης λεγομένων, ήτο κεκα- 
λυμμένη, ύπεδέχοντο οί άρχοντες καί ή σύγκλητος, στρατός καί πλήθος 
λαοΰ έξερχόμενοι τής πόλεως καί τήν προέπεμπον θρηνοΰντες εις τά 
ανάκτορα 1 * 3 4, ψαλλόντων των κληρικών τούς νεκρικούς ύμνους 3.

ΟΙ ΕΝ ΤΩι ΠΑΛΑΤΙΩι ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

'Οσάκις οί βασιλείς τοΰ Βυζαντίου κατέκειντο ετοιμοθάνατοι έν τοϊς 
άνακτόροις, επί τής κλίνης τιον, εξομολογούμενοι μετελάμβανον τών 
άχράντων μυστηρίων καί έδιδον τάς τελευταίας αυτών παραγγελίας εις 
τούς περιστοιχίζοντας οικείους, παραδίδοντες, ούχί σπανίως, τον δακτύ
λιόν των εις τον υιόν καί διάδοχον ή εις άγαπάιμενον συγγενή ή πιστόν 
φίλον.

Μετά τό ψυχορράγημα καί τήν έκπνοήν τοΰ φίλου νεκρού, άφ’ ου 
έγίνετο τό κλείσιμον τών οφθαλμών καί τοΰ στόματος αύτοΰ, ή λοΰσις 
καί τό σαββάνωμα, τό όποιον εκαλείτο λαζάραιμα, ήρχιζεν ό θρήνος, έν 
ίδιαιτέρφ κουβουκλίψ, τό όποιον εις παλαιοτέραν εποχήν ύπήρχεν εις τό 
τετράπνλον ή τετράβηλον Τ

’Εκεί, συρόμενων τών βήλων, ί'να μή θεώνται καί ξένοι, συνεκεν- 
τροΰντο ή σύζυγος, τά τέκνα καί οί συγγενείς τοΰ μεταστάντος καί οί 
οίκειότατοι τών ανακτορικών υπαλλήλων. (Είκ. 1, 2 καί 3.) Ή βασίλισσα 
καί τά τέκνα περικυκλοΰντα τήν νεκρικήν κλίνην καί Ιναγκαλιζόμενα 
τον νεκρόν, έ'χοντα έσταυρωμένας τάς χεϊρας επί τοΰ στήθους, άπωλο- 
φύροντο 5 6.

Ό βασιλικός θρήνος κατ’ ούδέν διέφερε τοΰ λαϊκοΰ ακολουθών «τον 
τοΰ πένθους νόμον»' οί οικείοι δήλα δή οίμάιζοντες ου μόνον έκόπτοντοβ,

Τά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 55

1 Βίος άγιου Κωνσταντίνου. Θ. Ί ω ά ν ν ο υ, Μνημεία αγιολογικά σ. 224.
3Γρηγορίου Νΰσσης, Επιτάφιος λόγος εις Πλακίλλαν βασίλισσαν, 

Migne. Ρ, G. 46. 885.
3 Γ. Π α χ υ μ έ ρ η. Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος 1. 125. 14.
4 Τ h. Preger, Κιοδινοΰ, ΙΙάτρια Κωνσταντινουπόλεως 2. 181. 10 εξ.
5 Γ ρ η γ ο ρ ι ο υ Νΰσσης, Εις Πουλχερίαν λόγος, Migne, P.G. 46. 873. 

Ο ί συνεχίζοντες τ ό ν Θεοφάνη 466. 19 έξ. Τ h. Preger, Κω- 
δινοΰ Πάτρια Κωνσταντίνουπόλεως 2. 181. 10 έξ.

6 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνΐ) 466. 19 έξ. 467, 4. Τ b. 
Preger, ’Ένθ’ άν. 2. 181. 15,
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56 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

άλλα καί τάς παλάμας συνέκρουον 1 καί τάς τρίχας τής κεφαλής αι γυ-

Είκ. 1. 'Η τελευτή τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου, θείου Κωνσταντίνου 
τοΰ Πορφυρογέννητου.

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (Hautes etudes C 1054).

Είκ. 2. Ή τελευτή τής βασιλίσσης Ελένης, συζύγου Κωνσταντίνου 
τοΰ Πορφυρογεννήτου.

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (Hautes etudes C 1119).

1 Ό Γρηγόριος Νέασης, 
λαις συναρασσομένας χεϊρας. Πβ. τοΰ 
46. 322.

Ένθ’ άν. 48. 869 όμιλεΐ διά τάς άλλή- 
α ΰ τ ο ΰ, Περί παρθενίας, Migne, Ρ. G.
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Τά κατά την ταορήν των Βυζαντινών βασιλέων. 57

ναΐκες εξέλυον1 καί τάς παρειάς διά τών ονυχών ήμυσσον1 * 3 καί επι τοΰ 
εδάφους έρρίπτοντο ή έκάθηντο 3 πενθικήν φοροΰντες στολήν καί συν
εχώς τον άποθανόντα ανακαλούμενοι4.

Είκ. 3. Ρωμανός ό Β' επί της νεκρικής του κλίνης. 
Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (Hautes etudes).

Άφ’ οΰ ούτως επί εξ ώρας, κατά τά πάτρια τής Κωνσταντινουπό

1 Bd. Kurtz, Die Gedichte des Ghristophoros Mitylinaios ο. 6. Μι
χαήλ Ψελλοΰ, Scripta minora, σ. 174. 27 (Drexl). Θεοδώρου Προ
δρόμου, Στίχοι μονιρδικοί (Boissonade, Anecdota nova, 375. 117). Ή λύσις τής 
κόμης, προοίμιον τοΰ θρήνου, συχνά κατά τάς κηδείας τών απλών πολιτών άνα- 
φέρεται. Ό Χρυσόστομος έπανειλημμένως όμιλεί περί τής λΰσεως τών γυ
ναικείων πλοκάμων κατά τόν θρήνον (Migne, Ρ. G. 52. 576, 61. 698. 702) ψόγων 
τάς γυναίκας δτι ούτως έδείκνυον γυμνήν τήν κεφαλήν «ήν εδει κρύπτειν». Τό 
εθιμον τοΰιο διατηρείται καί σήμερον. Πβ., πλήν άλλων, καί τούς σημερινούς Μα
νιάτικου μυρολογίου στίχους

ξέπλεξα τά ξανθά μαλλιά 
τό μυρολόϊ νά τοΰ είπώ

Κ. Π α σ α γ ι ά ν ν η, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια σ. 76 καί τήν έν τή 
Στερεφ Έλλάδι πρός γυναίκα λεγομένην κατάραν «ποΰ.νά σέ δώ ξέπλεη» !

3 Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή, Στίχοι διάφοροι 1. 406. 407.
3 Χρυσοστόμου, Περί κατανύξεως λόγος A'. (Mjgne, Ρ. C. 47. 409). 

Σωζομενοΰ, Έκκλ. ίστορ. 6. 16. 47. ’Ά ν ν η ς Κομνηνής, Άλεξιάς 2. 
378. 10.

4 Χρυσοστόμου, "Ενθ’ αν. Θεοδώρου Προδρόμου, "Ενθ’ 
άν. Τό ανακαλούμαι, ώς γνωστόν, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, έκ τής αρ
χαίας χρήσεως τοΰ άνακαλείσθαι τόν θανόντα λαβόν τήν αρχήν, έσήμαινε θρη
νώ. ’Εντεύθεν ό θρήνος επί νεκρφ, τό μυρολόγιον, εκαλείτο ά ν ά κ λ η μ α.
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58 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

λεως, έθρηνεΐτο ό νεκρός, μετεφέρετο ή νεκρική κλίνη είς τήν έν τόΐς 
άνακτόροις τής Δάφνης αίθουσαν τών ιθ'. ακκουβίτων, έφ’ όσον εννο
είται έπρόκειτο περί τοϋ ίεροΰ παλατιού, καί εκεί έτοποθετεΐτο έν τφ 
μέση) τής αιθούσης επί ϋψηλοΰ ικριώματος Κ

Ό νεκρός ήτο έστολισμένος «βασιλικοΐς κόσμοις, πορφυρέ/. τε καί 
διαδήματι1 * 3», έφερε δήλα δή «σηρικά χρυσόσημα πέπλα3», ήτοι στιχά- 
ριον διβητήσιον καί χρυσήν χλαμύδα4 5, προς δέ καί στρατιωτικά υποδή
ματα, τά καμπάγια καλούμενα °. Τά τών βασιλισσών φορέματα, κατά τά 
μεσαιωνικά ποιήματα, ειχον περίσσειαν χρυσοΰ καί μαργαριτών, ως άλ
λως τε καί τών βασιλέων, τά δέ σανδάλια των ήσαν κατάστικτα εκ πο
λυτίμων λίθων 6.

Τον νεκρικόν δέ στολισμόν τών βασιλέων, αν κρίνη τις έκ τών υπό 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου περί τής κηδείας τοΰ Ζήνωνος λε
γομένων, έκαμνον οί τοϋ βασιλικού ιματιοφυλακίου υπάλληλοι, οί βεστο- 
αακράνοι 7.

1 Ευσεβίου, Είς τόν βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως, 
Migtie, Ρ. G. 20. 1221. Σ ω κ ο ά το υ ς, Έκκλ. ίστορ., Migne, Ρ. G. 67. 180.

s Ε ύ σ ε β ί ο υ, Έν#1 άν. Ρ. G. 20. 1221. Περί τοΰ στολισμού τοΰ νεκροΰ 
βραδύ τερον ώμίλησε καί ό Ζ ω ν α ρ α ς, Επιτομή ίστορ. 3. 764. 15. Κατά τόν Έ- 
ρωτόκριτυν ιοΰ Κορνάρου, τού Άρίστου, ανεψιού τοΰ ρηγός τής Β/.αχιάς νεκροΰ,

καί ιό κορμίν ιου μ’ άρματα όλάργυρα τό ντύνου, 
στεφάνι στά χρυσά μαλλιά ολόχρυσο τ’ άφίνου.

(Κ ο ρ ν ά ρ ο υ, Έρωτόκριτος Δ'. 1955 έκδ. Ξανθουδίδου).
3 Γ. Παχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1. 125. 12
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 275. 18, 423. 

2. Τό διβητήσιον ήτο στιχάριον (423. 2) είτε αΰρόκλαβον (auroclavum) μέ 
χρυσά δήλα δή κεντήματα (aureos clavos), όπως έν τη προκειμένη περιπτώσει ή καί 
π α γ α ν ό ν, άπλοΰν δήλα δή καί λιτόν άνευ κοσμημάτων (’Έκθεσις 181. 5). Δι- 
βητήσιον καί χλαμύδα έφόρει ό βασιλεύς καί κατά τήν στέψιν του (Δέοντος 
Γραμματικού, Χρονογρ. 246. 20). Διβητήσιον έπ’ ίσης έφόρει ό βασιλεύς 
καί κατά τήν προαγωγήν ή χειροτονίαν αρχόντων είς διάφορα αξιώματα ώς λ. χ. 
νωβελησίμου καί πατρικίου (Κ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως 226. 6, 237. 4) Ώς παραδίδει ό Πορφυρογέννητος (Ένθ’ άν. 423. 2) 
ό ’Αναστάσιος άνακηρυχθείς βασιλεύς άνήλθεν είς τό ιππικόν φορέσας στιχάριου 
διβητήσιον.

5 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 275. 18. 
Περί τών υποδημάτων τούτων βλ. Φ. Κουκουλέ, Περί τής ύποδέσεως τών 
Βυζαντινών (Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής τοϋ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935—1936 
σ. 123) καί J. Ε b e r s ο 11, Melanges d’histoire et d’archeolcgie byzantines σ. 61.

6 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου στίχ. 390 (W a g n e r, Garmina 
Graeca medii aevi σ. 261).

’Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως 422. 9,
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Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 59

Τό φέρετρον, έφ’ οΰ δ νεκρός, κλίνη της λύπης καλοΰμενον, ήτο 
κατά τάς μαρτυρίας των συγγραφέων χρνσονν1 ή χρνοοκόλλητον* 2 καί 
διά μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων κεκοσμημένον 3.

Κατά τον Ψευδευσέβιον, περί τό σκήνωμα τοϋ εν τή αιθούση τών 
ιθ'. άκκουβίτων τοποθετηθέντος Μ. Κωνσταντίνου ήναπτον φώτα επί 
χρυσών σκευών θαυμαστόν παρέχοντα θέαμα4 *, κατ’ άλλας δέ μαρτυρίας 
περί τήν νεκρικήν βασιλικήν κλίνην έγίνετο πάννυχος δρδουχία, ήτοι 
πάννυχον άναμμα λαμπάδων συνοδευόμενον υπό όλονυκτίου ΰμνψδίας 
τών κληρικών °. (Είκ. 4.)

Είκ. 4. Ή πρόθεσις Μιχαήλ τοΰ Β'.
Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (Hautes etudes C 921).

Ό Κιονσταντϊνος Πορφυρογέννητος, λόγον ποιούμενος περί τοΰ θα
νάτου τοϋ βασιλέως Ζήνο^νος6, λέγει δτι κατά τήν ημέραν τής κηδείας 
αυτοΰ «οί βεστοσακράνοι καί οι ζωγράφοι καί οί μονητάριοι τά συνήθη

*Γρηγορίου Ν ΰ σ σ η ς, Εις Πουλχερίαν λόγος, Migne, Ρ. G. 46.868. 
Ευσεβίου, Εις τον βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως, Migne, Ρ. G. 
20.1221. Σωκράτους, Έκκλ. ίστορ. ”Ενθ’ άν. Κωνσταντίνου Πορ
φυρογέννητου, ’Έκθεσις τή; βασιλείου τάξεως 275. 16.

3 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 466. 19.
3Γρηγορίου Νΰσσης, ”Ενθ’ άν. P.G. 46. 868.
^Ευσεβίου, ’Ένθ’ άν.
6 Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ίστορ. 37. 10 (Βόνν.). Τό μεταγενέ

στερον ποίημα περί τοΰ πολέμου τής Τρωάδος (στίχ. 710) όμιλεΐ διά θυμιατήρια 
ολόχρυσα καί λαμπάδες χρυσωμένες.

6 Περί τοΰ οίκτροΰ θανάτου τοΰ Ζήνωνος βλ. < Ζ ω ν α ρ ά, ’Επιτομήν ίστορ. 
3. 132.13 εξ.
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60 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έ'πραξαν1». Ό Reiske, σχολιάζουν τό χωρίον, λέγει, φρονοΰμεν, ασαφή8. 
Περί τοΰ έργου τών βεστοσακράνο>ν εϊπομεν μικρόν ανωτέρω' οι ζωγρά
φοι ασφαλώς θά έζωγράφιζον τήν εικόνα τοϋ νεκροΰ διά μέλλουσαν άνα- 
παράστασιν αυτή;1 * 3 * * * *, οι δε μονητάριοι θά έ'πραττον τό ί'διον διά μέλλου
σαν, ίσως, κοπήν νομισμάτων 1. "Αν τά νομίσματα ταϋτα παρίστανον τήν 
άποθέωσιν τοΰ βασιλέως, τό έθιμον πρέπει νά υπολάβωμεν δτι δεν διε- 
τηρήθη καθ’ όλους τούς αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, καί μά
λιστα μετά τήν είκονομαχίαν, μ’ δλον δτι ύπάρχουσι καί αντίθετοι γνώ- 
μαι δ.

Εις τήν αίθουσαν τών ιθ'. άκκουβίτων προσήρχοντο, ΐνα συλλυπη-

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 422. 9.
a Βλ. τά έν τφ Β' τόμψ σελ. 438 σχόλια.
3 Ίδ. καί Γερογιάννη, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέ- 

χναι σ. κλ
1 "Επιθι καί τό Λατινικόν λεξικόν τοΰ Du Cange εν λ. numularius καί mo- 

netariu9.
δ Ύπάρχουσιν οί φρονοϋντες ότι, τής άποθεώσεως οΰσης έθνικοΰ εθίμου, 

μονον οί εθνικοί τήν άπένεμον είς τούς αΰτοκράτοράς των καί δτι αΰτη έξηκο- 
λούθησε μόνον μέχρι Μ. Κωνσταντίνου ή καί Θεοδοσίου τοΰ Μ. (βλ. πρός τοΐς 
άλλοις καί τό άρθρον τοΰ L e c 1 e r c q, Constantin έν τφ Dictionnaire d’archeolo- 
gie Chretienne et de liturgie III. 2688 ώς καί τό τοΰ G. Η e r z ο g-H a u s e r άρ
θρον Kaiserkult έν τή RE τοΰ Pauly-Wissowa Suppl. Bd. IV. 852)."Αλλοι, στηριζό- 
μενοι είς σ.ίχον επιγράμματος άναφερομένου είς Θεοδόσιον τόν Β'. τέθνηκεν όις 
άνθρωπος,'άλλά ζή Θεός, ύποστηρίζουσιν δτι έξηκολούθησεν αΰτη μέχρι τοΰ βασι- 
λέως τούτου. Τήν συνέχειαν τοΰ εθίμου τής άποθεώσεως ύποστηρίζουσί τινες στη- 
σιζόμενοι είς τό δτι ό βασιλεύς προσηγορεύετο θείος, θειότατος ή ό τής θείας λή- 
ξεως, μ’ δλον δτι ταΰτα ήσαν άπλαϊ τυπικαί φράσεις. Ό Gasquet (L’autorite 
imperiale en matiere religieuse a. 81 στηριζόμενος είς τά έν τφ ναφ τών άγιων 
’Αποστόλων καί πρό τής ταφής υπό τοΰ έπί τής καταστάσεως λεγάμενα «ε’ίσελθε, 
βασιλεύ, κιιλεΐ σε ό βασιλεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριευόντων» φρο
νεί δτι ταΰτα ύποδεικνύουσιν τήν συνέχι,σιν τοΰ εθίμου τής άποθειΰσεως, καί μέ
χρι Κωνσταντίνου τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου. Διά τό ζήτημα νομίζω δτι σημασίαν έχει 
τό ανωτέρω μνημονευθέν χωρίον Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου περί τής 
κηδείας τοΰ Ζήνωνος, καθ’ δ οί μονητάριοι «τά συνήθη επραξαν». "Αν τά συν
ήθη άνέφερε παλαιότερον τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου ή σύγχρονον τής κηδείας κείμενον 
καί αν ταΰτα άναφέρωνται είς τά νομίσματα τής άποθειόσεως, τότε μέχρι τής επο
χής τοΰ ’Αναστασίου θά έπικράτει τό έθιμον. "Αν πάλιν αύτός ό Πορφυρογέννη
τος έγραψε ^ δτι οί μονητάριοι επραξαν τά έπί τής εποχής του συνηθιζόμενα, τότε 
πρέπει νά δεχθώμεν διι μέχρι τοΰ 1'. αίώνος τό έθιμον συνεχίζετο. Ό Gas
quet, (’Ένθ’ άν. σ. 82) φρονεί δτι ή άποθέωσις έξέλιπε μέ τήν πτώσιν τοΰ Βυ
ζαντινού κράτους καί οί L. Β r e h ί e r καί P. B a t i £ f ο 1 έν τφ έργω των
Les survivances du culte imperial romain a. 70 καί 71 είναι τής γνώμης δτι τά
κατά τήν κηδείαν τών βασιλέων συνηθιζόμενα ύπενθυμίζουσι τήν λατρείαν τών
αύιοκρατόρων καί είναι άνάμνησις τής αρχαίας άποθεώσεως.
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θώσιν, οί ανώτατοι άρχοντες, μάγιστροι, πατρίκιοι καί πάντες οί συγ
κλητικοί, επίσημον φοροΰντες στολήν, δταν δ’ έφθανεν ή ώρα τής έκκο- 
μιδής, παρόντος καί τοϋ πατριάρχου καί τού κλήρου, μετά τήν σχετικήν 
νεκρώσιμον ευχήν, ό πραιπόσιτος ένευε προς τον επί τής καταστάσεως, 
δστις, αποτεινόμενος προς τον νεκρόν έλεγε τρις- «έ'ξελθε, βασιλεύ, κα- 
λει σε ό βασιλεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριευύντων». Μετά 
τούς λόγους τούτους, ή κλίνη έσηκώνετο υπό τών βασιλικών πρωτοσπα- 
θαρίων καί φερομένη έτοποθετεΐτο εντός τής Χάλκης, δπου εψάλλοντο 
εύχαί καί εδίδετο υπό τών παρόντων ό τελευταίος ασπασμός 1, τοΰ επί 
τής καταστάσεως πάλιν τρις άναφωνοΰντος τό εξελίίε, βασιλεύ, κτλ.

Εϊπομεν δτι εν τοϊς άνακτόροις παρίσταντο κατά τήν νεκρώσιμον 
τελετήν οί ανώτεροι άρχοντες, απαγορευόμενης εις τον λαόν τής εισόδου 
εις τά ανάκτορα. Ύπήρχον εν τοΰτοις περιστάσεις ως λ. χ. κατά τήν κη
δείαν τοϋ πρακατόχου τοϋ Μαυρίκιου Τιβερίου καί Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογέννητου, καθ’ ας δ λαός, παραβαίνων τά κεκανονισμένα καί 
παραβιάζων τήν είσοδον, έφθανε πενθηφορούν εντός τής αυλής τών ανα
κτόρων καί παρακολουθώ ν τά εντός τής Χαλκής τελούμενα, εκλαιε καί 
ωδύρετο διά τοϋ ήγεμόνος τήν άπώλειαν a.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΘΕΣ ΙΟΝ

Μετά ταΰτα ή κλίνη, φερομένη πάντοτε υπό τών βασιλικαίν πρωτο- 
σπαθαρίων, έξήγετο τών ανακτόρων καί διά τής μέσης όδοΰ έφέρετο εις 
τον τόπον τής καταθέσεως, δστις συνήθως διά τούς τών παλαιοτέρων 
αίοίνων βασιλείς ήτο δ ναός τιΐιν αγίων ’Αποστόλων 1 * 3.

ΙΙροκειμένου περί τής κηδείας τοΰ Τιβερίου, δ χρονογράφος λέγει 
δτι ή εκφορά εγένετο «μετά τον δρθρον τάς ακτίνας προβάλλοντος τοΰ 
ήλιου καί τό ύπέργειον διατρέχοντος ήμισφαίριον 4». Περί τοϋ χρόνου τής 
εκφοράς άλλων βασιλέων δεν εχομεν σχετικάς πληροφορίας, άν λάβωμεν 
δμως ύπ’ δψιν δτι διά τάς βασιλικάς τελετάς εφηρμόζετο ώρισμένον τυ
πικόν, πιθανόν είναι νά δεχθώμεν δτι καί τών άλλων Βυζαντινών βασι 
λέων κατά τον αυτόν χρόνον θά έγίνετο ή εκφορά.

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως 276. 2 έξ.

3 Ο ί συνεχίζοντες τ ό ν Θεοφάνη 467. 14, Θεοφύλακτου 
Σιμοκάττου, ‘Ιστόρ. 37. 7.

8 Πασχάλιον Χρονικόν 533. 5 εξ. Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 276. 10 έξ. 

*Θεοφιιλάκτο» Σιμοκάττου, Ίστορ. 37. 11.
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Ήπολοΰθει δ’ ή νεκρώσιμος πομπή την έξης τάξιν. Εις δυο στίχους 
προπορευόμενοι καί παρόντος τού ΓΙατριάρχου καί τών ένδημούντων 
ιεραρχών1, έβαινον οί κληρικοί λαμπάδας κρατούντες καί ψάλλοντεςa, 
προηγούντο δέ τοΰ φερέτρου οί στενοί συγγενείς, κατά περιστάσεις δε 
καί ό βασιλεύς, άν τινα τών στενών συγγενών έκήδευεν ούτος, άνευ στέμ
ματος, εις ένδειξιν πένάους1 * 3. Τοΰ φερέτρου εϊποντο άρχοντες έν έπισή- 
μω στολή, καί δή οί συγκλητικοί, κηρούς κρατούντες4 καί επιταφίους 
επαίνους λέγοντες 5 6.

Τα πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως μνείαν ποιούνται τής παρου
σίας καί βασιλικών γυναικών έπιστρεφουσών μετά τήν κηδείαν εις τά 
ανάκτορα3' αύται, αν κρίνη τις εκ τών κατά τάς λαϊκάς κηδείας συμβαι-

1 Βραδύτερον καί έν Νικαίφ ή ταφή τοϋ βασιλέως έγίνετο παρόντος τοϋ
ΙΙατριάρχου καί τών έν τή πόλει παρευρισκομένων Ιεραρχών ώς καί έκκρίτου μέ
ρους τοΰ κλήρου. Γεωργίου Π α χ υ μ έ ρ η, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1. 501. 2.

3 Ό I’ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ α η ς, Εις Πουλχερίαν λόγος (Migne, Ρ. G. 46. 
868) όμιλεΐ διά «τό έκ τοΰ πυρός φώς πολύ τε καί άφθονον κατά τά πλάγια εκα
τέρωθεν τή συνεχείφ τών έκ κηροΰ λαμπάδων παρατεινόμενον».

3 Ευσεβίου, Εις τόν βίον τοϋ μακαρίου Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέοις, 
Migne, Ρ. G. 20. 1225. Ί ω ά ν ν ο υ Δαμασκηνού, Υπόμνημα τοΰ αγίου 
μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Migne. Ρ. G. 86. 1269. Δέοντος Διακόνου, 
Ίστορ. 83. 21. Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογρ. σ. 49 (Σάθα). Γ. Π α χ υ μ έ ρ η, 
Μιχαήλ Παλαιολόγος 2. 378. 7. Ό ποιητής τοϋ Έρωτοκρίτου περιγράφων βραδύ- 
τερον τήν κηδείαν τοΰ Άρίστου, άνεψιοΰ τοΰ ρηγός τής Βλαχίας, γράφει 

κι’ ό ρήγας μέ τά θλιφτικά, μέ δίχως τήν κορώνα, 
τό λείψανο συντρόφιαζεν έκεΐ πού τό σηκώνα.

(Κ ο ρ ν ά ρ ο υ, Έρωτόκριτος Δ'. 1961 έκδ. Ξανθουδίδου). Ώς έκ τών συγγρα
φέων πληροφορούμενα, οί βασιλείς δέν έφόρουν στέμμα καί έν καιρφ πανδήμου 
συμφοράς καί πένθους όταν π. χ. έγίνετο σεισμός καταστρεπτικός ή πυρκαϊά 
(ΙΙβ. Μ α λ άλ α, Χρονογρ. 421. 19, 489. 10. Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 641. 10). ”Ας 
προστεθή δ’ ένταΰθα ότι Θεόδωρος Βλ ό Παλαιολόγος άναφέρεται ότι παρηκο- 
λούθει τήν κηδείαν τής συζύγου Κλεόπης θρηνών. (Ί ε ρ έ ω ς Ί ω ά ν ν ο υ, Μο
νωδία έπί τή άοιδίμψ βασιλίσση κυρίφ Κλεόπη, έν Σ π. Λάμπρου, ΙΙαλαιολό- 
γεια καί Πελοποννησιακά 4. 159. 17.

τ Περί τών υπό τών συνοδευόντων τήν κηδείαν τών απλών πολιτών κρα
τουμένων λαμπάδων βλ., πλήν άλλων, καί Συμεώνος Μεταφράστου 
Βίος τοΰ οσίου Ευθυμίου καί τής όσιας Εύσεβίας, Migne, Ρ. G. 114. 649. 997.

“Χριστοφόρου Μυτιληναίου, Εις τόν βασιλέα Ρωμανόν, 
έπιτάφια ηρωικά (Ed. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylinaios άριθ. 8 
στίχ. 28 σελ. 5). Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 473. 14, 700. 15, 
Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ίστορ. 37. 12, Βίος τοΰ οσίου Ευθυμίου 
34. 2. 15 (De Boor).

6 Κ ω δ ι ν ο ΰ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεοις 2. 181. 12 (Preger).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:43 EEST - 3.236.241.27



νόντων, θά ειποντο τών συγγενών ά νδρών χ. ΙΙλήν δέ τών επισήμων, και 
πλήθος λαοϋ πιχρηκολούθει την κηδείαν είτε εκατέρωθεν τής μέσης οδού 
ίστάμενον και παρά τά ά'μφοδα, ει'τε καί από τών παραθύρων καί τών 
στεγών υψηλών οικοδομημάτων2, καταρραΐνον την παρερχομένην κλίνην* 3 4 5.

"Οταν ή νεκρώσιμος πομπή έφθανεν εις τον ναόν τών άγιων ’Απο
στόλων d, ή κλίνη έτοποθετεΐτο επί ΰψηλοΰ ικριώματος 0 καί έψάλλετο ή 
νεκροόσιμος ακολουθία, μετά τήν λήξιν τής οποίας ό πραιπόσιτος έ'νευεν 
εις τον επί τής καταστάσεως, δστις πλησιάζων άνεφώνει τρις’ «εΐσελθε, 
βασιλεύ, καλεΐ σε ό βασιλεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριευ- 
όντων» καί εν συνεχεία «άπόθου τό στέμμα εκ τής κεφαλής σου». Τού
των λεχθέντων, άφηρείτο τό στέμμα έκ τής κεφαλής τοΰ νεκρού, ήτις 
περιεβάλλετο διά στέμματος σημεντεΐνου μετά πορφύρας λιτής, ήτοι με
τάξινης πορφύρας ταινίας, άνευ λίθων καί μαργάρων6. Μετά ταΰτα, 
άνοιγομένης τής νεκρικής λάρνακος, ό νεκρός έτοποθετεΐτο εντός αυτής7.

Εις τάνωτέρω πρέπει νά προστεθή δτι δ επί τής καταστάσεως οσά
κις έκηδεύετο βασίλισσα, άνεφώνει «έ'ξελθε, βασίλισσα, καλεΐ σε δ βασι
λεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριευόντων» καί πάλιν έν τφ

T'lV κατά ΤΙ)Λ' ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 6ο

•ί "Οτι κατά τάς κηδείας έβάδιζον χωριστά άνδρες καί γυναίκες είπε Γ ρ η- 
γόριος ό Νύσσης έν τφ βίφ τής όσιας Μακρινής (Migne, Ρ. G. 46. 993). Τό 
έθιμον εννοείται είναι καί άρχαΧον- νόμος ’Αττικός διέτασσε «βαδίζειν τούς άν- 
δρας πρόσθεν, όταν έκφέρωνται, τάς δέ γυναίκας όπισθεν» Δημοσθένους, 
Πρός Μακάρτ. § 62. βλ. Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν ταφήν, Λαογρ. Σύμμεικτα 
3. 335.

3 Γ ρ η γ ορίου Νύσσης, Βίς Πουλχερίαν λόγος, Migne, Ρ. G. 46. 868. 
Οι συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 467. 20. Βησσαρίωνος, Μονω
δία έπί τφ μακαρίτη καί άοιδίμορ βασιλεΐ κυρφ Μανουήλ τφ Παλαιολόγφ, (Σπ. 
Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά 3. 286. 27).

3 Ο ί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 468. 6. Παρόμοιά τινα έγί- 
νοντο καί κατά τήν κηδείαν ή ανακομιδήν τών λειψάνων αγίων άνδρών. Βλ. 
Γρηγορίου Θεολόγου, ’Επιτάφιος εις Μέγαν Βασίλειον, Migne, Ρ. G. 
36. 601 καί είς τό κείμενον εις τήν ανακομιδήν τών λειψάνων τοΰ οσίου πατρός 
ήμών καί όμολογητοΰ Θεοδώρου, Anal. Boll. 32—57.

4 Πρόκειται πάντοτε περί τών περιπτώσεων, καθ’ άς έν τφ ναφ τούτη) έγί- 
νετο ή ταφή.

5 Ευσεβίου, Είς τον βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως, 
Migne, Ρ. G. 20. 1225.

6 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, ’Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως 276.13 έξ. Βλ. καί τά σχόλια τοΰ Reiske 2. 294. Σήμεντα (segmenta) 
αναφέρει ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έν τφ έργιρ του πρός τόν ’ίδιον υιόν 
Ρωμανόν (72. 2). Ή μή λιτή μίτρα ήτο «χρυσφ τε καί λίθοις πεποικιλμένη» Ά γ α- 
θ ί ο υ, Ίστορ. 172. 1.

7 Οι συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 468. 11.
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64 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ναφ «εϊσελθε, βασίλισσα κτλ.» καί δτι, κατά την μαρτυρίαν τοΰ Πορφυ
ρογέννητου, «δ αυτός τύπος καί ή αυτή τάξις καί ακολουθ-ία γίνεται καί 
εις την τής Αύγοΰστης κηδείαν1».

Η ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Έν τοϊς ανωτέρω ωμιλήσαμεν περί τής κανονικής κηδείας τών Βυ
ζαντινών βασιλέων, ως δμως έκ τής ιστορίας είναι γνωστόν, πολλών τού
των ό θάνατος υπήρξε βίαιος, έν τοιαυτη δε περιπτώσει καί ή κηδεία 
αυτών δεν έτελεΐτο μετά τιμών καί κατά τό τυπικόν τής αυλής. Ουτω 
τον δολοφονηθέντα Μιχαήλ Γ'. τυλίξαντες οί δολοφόνοι εντός τοΰ σαγί- 
σματος τοΰ ίππου αΰτοΰ μετέφερον καί έθα\|ιαν εις τήν μονήν τής Χρυ- 
σοπόλεως, όπόθεν βραδυτερον Λέων ό ΣΤ'., βασιλεύς γενόμενος, μετέφε
ρε τά λείψανά του έν πομπή έντός κυπαρισσίνου φερέτρου καί τά έθα- 
ψεν έν τφ ναφ τών αγίων ’Αποστόλων έντός λάρνακος* 1 * 3. Βραδυτερον τό 
πτώμα τοΰ δολοφονηθέντος Νικηφόρου Φωκά οι δολοφόνοι «θήκη σχε- 
διασθείση ξύλινη ως έ'τυχε περιστείλαντες μέσον τών νυκτών λαθραίως 
εις τον θειον τών ’Αποστόλων σηκόν έξεκόμισαν καί κατά τό ήρφον 
ένθα τό τοΰ θείου καί αοιδίμου Κωνσταντίνου σώμα κατάκειται έν μιμ 
τοιν βασιλικών σορών έκήδευσαν 3». Γνωστόν δ’ είναι δτι καί τον νεκρόν 
Μιχαήλ τοΰ Η', τοΰ ΓΙαλαιολόγου δ υιός αύτοΰ ’Ανδρόνικος δεν ήξίωσε 
τής νενομισμένης ταφής διά τήν από τοΰ δρθοΰ δόγματος παρατροπήν4.

ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΝΗΜΟΘΕΣΙΑ

Μετενεχθέντος τοΰ νεκρού τοΰ Μ. Κωνσταντίνου εις Κωνσταντί
νο υπολιν, δ υιός αύτοΰ Κοινστάντιος τον έθαψεν έν λάρνακι έν τφ ναφ 
τών άγιων ’Αποστόλων 5, έκτοτε δ’ οί Βυζαντινοί βασιλείς, τουλάχιστον

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, ’Έκθεσις της βασι
λείου τάξεως 276. 20.

2 Ο ί συνεχίζοντες τό ν Θεοφάνη, 353. 4, 686. 6, 700. 10. Ζ ω- 
ν α ρ α, ’Επιτομή ίστορ. 3. 441. 1 εξ.

3 Δέοντος Διακόνου, Ίστορ. 91. 9. Περί τοΰ ’Αλεξίου Α'. τοΰ Κο- 
μνηνοΰ ό Ζωναρας (’Επιτομή ίστορ. 3. 764. 16) έγραψε «ούτε μήν εκφοράς έτυ- 
χε βασιλεΐ καταλλήλου».

1 Γ. Π α χ υ μ έ ρ η, ’Ανδρόνικος ΙΤαλαιολόγος 2. 121. 5. Γ. Φ ρ α ν τ ζ ή,
Χρον. 24. 10.

3 Κατά τον Χρυσόστομον (Είς επιστολήν Β'. πρός Κορινθίους ομιλία
Κ2Τ'. Migne, Ρ. G. 61. 582) ή λάρναξ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου έκειτο έν τοΐς προ- 
θιίροις τών αγίων ’Αποστόλων. Σ ω ζ ο μ ε ν ο ΰ, Έκκλ. ίστορ. (Migne, Ρ. G. 67. 
1032.). Ευσεβίου, ’Ένθ. άν. 20. 1212. Πβ. καί Κ. Ε g g e r, Die Begrabnissta- 
te des Kaisers Kon-itantin (Jahre3lie£te des Oster. Archaol. Institutes in Wieti
16 σ. 212—230.)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:43 EEST - 3.236.241.27



’ϊά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 66

οί περισσότεροι των παλαιό τερών, έθάπτοντο εν τφ ναφ τουτω 1 εν τε 
τοίς δυο ήρφοις τοις άποκαλουμένοις τοΰ Μ. Κοινστανττνου καί τοΰ ’Ιου
στινιανού, έξ ων τό πρώτον είχε μέχρι Ρωμανού τοΰ Βλ δέκα καί επτά 
λάρνακας, είκοσιτέσσαρας δέ τό δεύτερον, ως καί εν ταΐς προς μεσημ
βρίαν καί ά'ρκτον στοαΐς, ων ή πρώτη είχε τρεις λάρνακας καί δυο ή 
δευτέρα 1 2. Κατάλογος των βασιλικών λαρνάκων τούτων, αϊτινες ήσαν το
ποθετημένοι περί τον ναόν3 * *, παλαιότερον μεν μάς παρέχεται εν τη εκ
θέσει τής βασιλείου τάξεως Κοινσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, συγ
κροτηθείς πάντως μετά τον θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου, άφ’ οΰ εν αΰτφ 
οΰτος φέρεται ώς αποθανών1, βραδΰτερον δέ υπό τοΰ Νικολάου Μεσα- 
ρίτου 3 καί έπειτα υπό τοΰ Du Cange6 καί τοΰ Banduri7, οΰχί όμως 
καί ά'νευ σφαλμάτων υπό τών τελευταίων.

Ειπον δτι αί περισσότεροι καί παλαιότεραι βασιλικαί λάρνακες εύ- 
ρίσκοντο έν τφ ναφ τών αγίων ’Αποστόλων8, πρέπει έν τουτοις νά το- 
νισθή δτι, πλήν τοΰ ναοΰ τούτου, καί άλλοι έχρησιμοποιοΰντο προς τα
φήν βασιλέων καί μελών τοΰ βασιλικοΰ οίκου. Κατάλογον τοιουτων 
ναών παρέχει ήδη ή έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 9, διά την μεταγενε- 
στέραν δ’ εποχήν πληροφορίας δίδουσι καί οί Βυζαντινοί χρονογράφοι10 11. 
Ούτως Ελένη ή σύζυγος Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου έτάφη 
έν τή μονή τοΰ Μυρελαίου 1Χ, Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος έν τφ κατά

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 642. 12 έξ.
aΚωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 642. 5 έξ. 

644. 2 έξ. 646. 2 έξ. ’Έπιθι καί J. Ebersolt, Mission archeologique σ. 10.
3 ϊ υ μ 6 ώ ν ό Θεσσαλονίκης, Περί τοΰ τέλους ημών καί τής ίε- 

ράς τάξεως τής κηδείας, Migne, Ρ, G. 1δ5. 677 λέγει" «καί γάρ έν μέν τή Κωνσταν
τίνου έν τφ τών αγίων ’Αποστόλων μεγίστφ σηκφ οί μέν αρχιερείς ένδον τοΰ θυ
σιαστηρίου έξ αρχής κατετίθεντο............οί δέ βασιλείς περ 1 τόν ναόν καί κΰκλω-
θεν τοΰ ναοΰ, ώς δείκνυνται έκ τών τάφων». Καί ό Νικήτας Χωνιάτης περί τοΰ 
Μανουήλ Κομνηνοΰ όμιλών λέγει δτι «τέθαπται έν τή μονή τοΰ Παντοκράτορος 
οϋκ έν αΰτφ τφ τεμένει, άλλ’ έν τφ περί τοΰτον ήρφφ». ΙΙβ. καί D. Petra- 
takes, Die Toten im Recht 11?. l3.

^Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 643. 7. 19, 
649. 2.

6 Βλ. A. Heisenberg, Grabeskirche nnd Apostelkirche 2. 81. έξ. 87. 7.
6 DnCange, Constantinopolis Christiana IV. 109 έξ. Βλ. καί τά εις τήν έκ- 

θεσιν τής βασιλείου τάξεως σχόλια τοΰ Reiske 2. 766.
1 Banduri, Imperium Orientate 1. 121. έξ. Βλ. καί Heisenberg, 

”Ενθ’ άν. 2. 109.
8 J. Ebersolt, Mission archeologique de Constantinople σ. 22.
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 646. 13 έξ,

10 ’Έπιθι καί τήν Constantinopolin Christianam τοΰ Du Cange.
11 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 473. 12.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔ2Ν Έτος ΙΕ' δ
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τό "Εβδομον ναφ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου 1, Ρωμανός ό Άργυρός, ό εν 
τφ λουτρφ άποπνιγείς, εν τφ ναφ τής Περιβλέπτουa, ό Μανουήλ Κο
μνηνός ώς καί ή εξ Αλαμανών συζυγός του εν τή μονή τοΰ Παντοκρά
τορας, εν τή αυτή δε μονή καί ό δεσπότης Θεόδωρος, υιός Μανουήλ Βλ 
τοΰ Παλαιολόγου 1 * 3 * 5, ό ’Ανδρόνικος Κομνηνός έν τή μονή των αγίο.ιν τεσ
σαράκοντα μαρτύρων1, μέλη δέ τής οικογένειας των Παλαιολόγων γνωρί- 
ζομεν ότι έτάφησαν έν τή μονή τοΰ Λιβός °. Άφ’ ετέρου είναι γνωστόν 
ότι τινές των Βυζαντινών βασιλέων ή βασιλισσών έτάφησαν έν μοναϊς ή 
ναοις, οΰς οί ίδιοι ίδρυσαν. Ούτως δ έν τή νήσφ Πρώτη άποθανών Ρω
μανός άπετέθη έν τή ΰπ’ αΰτοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ίδρυθείση μονή6, 
Ειρήνη ή ’Αθηναία έν τή νήσφ Πριγκίπφ, έν τή ύπ’ αυτής οίκοδομη- 
θείση μονή 7, Ιωάννης ό Τζιμισκής έν τφ κατά τήν Χαλκήν ΰπ’ αΰτοΰ 
ένεγερθέντι ναφ τοΰ Σωτήρος8 καί ’Αλέξιος ό Κομνηνός έν τή ΰπ’ αΰ- 
τοϋ ίδρυθείση μονή τοΰ Φιλάνθρωπου 9. Τέλος δι’ άλλα βασιλικά πρόσω
πα έκτίζοντο ιδιαίτεροι ναοί, ινα έν αΰτοις ταΰτα ταφώσιν, ώς συνέβη 
μέ τήν βασίλισσαν Θεοφάνιά, δι’ ήν ό συζυγός της Λέων ό Σοφός κατά 
τον Έφραίμ (Ρ. G. 143 στίχ. 2647)

νεών άνιστα τήδε τών έξαισίων,
έν φ σορόν τίθησιν αυτής λειψάνων 10.

66 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

1 Γ. Κεδρηνοΰ, 'Ιστορ. 2. 480. 7. Ό Βασίλειος κατόπιν, τφ 1260, έτάφη
έν τή μονή τοΰ Σωτήρος έν Σηλυβρίφ, Γ. Παχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1. 
125. 19. Ή σαρκοφάγος αΰτοΰ, κατά τόν Θ. Μακρίδην (Τό Βυζαντινόν "Εβ
δομον καί αί παρ’ αΰτό μοναί αγίου Παντελεήμονος καί Μάμαντος, (σελ. 80 τοΰ 
Ιδ. άποσπ.) εύρέθη έν τφ Έβδόμφ.

3 Ε d. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylinaios 11. Ο ί σ υ v ε- 
χίζοντες τόν Θεοφάνη 473. 14. J. Ε b e r s ο 11, Mission archeologique de Con
stantinople a. 18 καί τοΰ αΰτοΰ, Constantinople Byzantine et les voyageurs du 
Levant σ. 136.

3 N ι κ ή τ α X ιο ν ι ά τ ο υ, Διήγ. Χρον. 151. 7, 289. 5, Γ. Φ ρ α ν τζ ή, Χρο- 
νογρ. 203. 13.

1 Ν ι κ ή τ α Χωνιάτου, ’ Ενί). άν. 431. 13.
5 Γ. Π α χ υ μ έ ρ η,’Ανδρόνικος Παλαιολόγος 2 378. 3. Γ. Φ ρ α ν τ ζ ή, Χρο- 

νογρ. 110. 12. Ό βασιλεύς τής Νίκαιας Θεόδωρος Λάσκαρης ό Βλ γνωρίζομεν δτι 
έτάφη έν τή μονή τών Σωσάνδρων τής πόλεως ταΰτης, Γ. Φραντζή, ’Ένθ. άν. 
13. 4.

6 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 924. 2.
7 Θεοφάνους, Χρονογραφία 745. 6 (Βόνν.)
8 Δέοντος Διακόνου, Ίστορ. 178. 14.
9 Νικήτα Χωνιάτου, "Ενθ. άν. 12. 13.

10 "Επιθι καί D. Petrakakos, Die Toten im Recht σ. 117.
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Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων.

ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΕΣ

Έκ τοϋ βίου τοϋ πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς αγίου Ίωάννου τοϋ Έ- 
λεήμονος τοϋ συνταχθέντος υπό τοϋ Νεαπόλεο)ς Λεοντίου μανθάνομεν 
δτι, δταν έστέφετό τις βασιλεύς, παρουσιαζόμενοι προ αύτοϋ οί μνημο- 
ράλίοι, οί τών τάφων δήλα δή κατασκευασταί καί φυλακές, καί έπιδεικνύ- 
οντες τέσσαρα ή πέντε τεμάχια μαρμάρου διαφόρων χρωμάτων, τον ήρώ- 
των" «ποίου μετάλλου τό μνήμά σου κελεύει γενέσθαι τό Κράτος σου;» 1

Ποιου χρώματος ήσαν τά μαρμάρινα ταΰτα αποκόμματα μανθάνο- 
μεν έκ τής εν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως περιγραφής τών βασιλι
κών λαρνάκων 1 2 3, τά μάρμαρα τών οποίων παραδίδεται δτι ήσαν πορφυ
ρά ή πράσινα ή πνευμονούσια 3 ή λευκά ή ροδοποίκιλα.

Αί βασιλικοί δ’ αύται λάρνακες, ών αί έκ πορφυρίτου λίθου κατε- 
σκευασμέναι είναι τοϋ Δ', ή Ε'. μ. X. αίώνος, αί δε έκ πρασίνου μαρμά
ρου τοϋ Ε'. καί πέραν, υδς έκ τών έν αύταϊς τεθαμμένων βασιλέων φαί
νεται 4, ήσαν μονόλιθοι μετά μονολίθων καλυμμάτων. Τό βάρος' αυτών, 
κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Θ. Μακρίδου, δστις άνασκάψας ευρε καλύμμα
τα αυτών έν τφ Σεραγίφ, ποικίλλει μεταξύ 30 καί 40 τόνων.

Έκ τών έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως περιγραφομένων σαρ
κοφάγων αί πλεΐσται δεν διεσώθησαν. Αί διαφυγοΰσαι τήν καταστροφήν, 
πλήν δύο, εύρέθησαν έν τή περιοχή τοϋ παλαιού Σεραγίου, μεταφερθεΐ- 
σαι δ’ εις τό μουσεΐον τής αγίας Ειρήνης, έχουσι νϋν τοποθετηθή προ 
τοϋ αρχαιολογικού μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως, ως δεικνύει ή πα- 
ρατιθεμένη είκών5 6 (Είκ. 5. Βλ. καί είκ. 6).

Ό ταυτισμός τών σαρκοφάγων τούτων έννοεϊται δτι δεν είναι εύ
κολος' μεγάλη πιθανότης μόνον περί δύο έξ αυτών υπάρχει' πρώτον περί 
τής έν τφ μέσφ τής ύπ’ άριθμ. 5 είκόνος μέ ήμικυλινδρικόν κάλυμμα, ήτις 
δύναται νά είναι τού Ίουλιανοΰ, ή χαρακτηριζομένη ως λάρναξ κυλιν
δροειδήςΒ καί δεύτερον περί τής έν τφ Έβδόμφ εύρεθείσης, ήν ό Θ. Μα- 
κρίδης ταυτίζει προς τήν τοϋ Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου 7 (Εικ. 7)

βί

1 Λ εο ν ι I ο u Νεαπόλεως, Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάν- 
νου τοΰ Έλεήμονος 36. 15 (Gelzer).

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 642. 6 εξ.
8 ’Έχοντα τό χρώμα τοϋ πνεΰμονος.
i J. Ebersolt, Mission archeologique de Constantinople σ. 14.
6 J. Ebersolt, ”Ενθ. άν. σ. 12.
6 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, -"Εκθεσις 646. 9. Γ. 

Κεδρηνοΰ, Ηστορ. 1. 539. 3.
1 Θ. Μακρίδου, Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’αυτό μοναί αγίου 

Παντελεήμονος καί Μάμαντος σ. 82 τοΰ ίδιαιτ. αποσπάσματος.
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Φαίδωνος I. Κουκουλε

Είκ. 6. Βασιλικοί σαρκοφάγοι προ τοΰ αρχαιολογικού μουσείου Ινων'πόλεως. 
(J. Ε b e r s ο 11, Mission archeologique de Constantinople pi. XII.)

Είκ. 6. Βασιλικοί σαρκοφάγοι έκ πορφυρίτου.
(Q. Schlumberger, Un empereur byzantin an dixieme siecle Nicephore

Phocas, p. 15.)
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Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων. 69

Κατέστησε δέ πιθανόν δ Ebersolt1 δτι τό εν τώ αρχαιολογική) μου- 
σείφ τής Κωνσταντινουπόλεως έκ πορφυρίτου λίθου τμήμα σαρκοφάγου 
τό φέρον σκηνάς τρυγητοϋ, φύλλα ακάνθου, έρωτας γυμνούς καί πτηνά 
προέρχεται εκ τής σαρκοφάγου τής αγίας Ελένης τής μετενεχθείσης έκ 
Ρόιμης εις Κωνσταντινούπολιν υπό Κωνσταντίνου τού Μεγάλου.

Είκ. 7. Ή εις κρήνην μετατραπεΐσα σαρκοφάγος Βασιλείου Β'. 
τοΰ Βουλγαροκτόνου.

(Θ. Μ α κ ρ ί δ ο υ, Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’ αυτό μοναί 
άγιου ΓΙαντελεήμονος καί Μάμαντος σ. 80.)

Τοΰ σχήματος τών άλλων λαρνάκων ιδέαν δΰναται να λάβη ό ανα
γνώστης εκ τών παρατιθεμένων εικόνων. "Αν δ’ υπέρ τάς λάρνακας ετί
θετο καί κιβώριον δεν μαρτυροΰσιν αί πηγαί. Πάντως ό ίστορήσας τό 
κατά τά τέλη τοΰ ΙΒ'. ή τάς άρχάς τοΰ ΙΓ'. αιώνος γραφέν χειρόγραφον 
τοΰ Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ μετά έπικειμένου κιβωρίου παρέστησε τήν 
βασιλικήν σωματοθήκην, ως έκ τής παρατιθεμένης εικόνος φαίνεται8 
(Είκ. 8).

Ό ’Ιωάννης Χρυσόστομος, περί ματαιοδοξίας δμιλών, είπεν δτι «βα- 1 * 3 * * *

1 J. Ebersolt, Sarcophages imperiaux de Rome et de Constantinople B.
Z. 30. 586

3 S. der Nersessian, L·’ illustration du roman de Barlaam et loasaph
πίν. XIX. 69 τοΰ λευκώματος. A. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Φραγκοβυζαντινά γλυπτά έν
Άϋήναις Άρχ. Έφημ. 1931 σ. 80. Έκ τής συνήθειας άρά γε τοΰ έπικειμένου κι-
βωρίον ωνομάσθησαν οί τάφοι κιβούρια ;
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70 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

σιλείς κα'ι στρατηγοί καί δυνάσται... τάφους λαμπρούς φκοδόμησαν χ». 
Αέν υπάρχει δ’ όντως αμφιβολία δτι ί)α ήσαν πολυτελώς κεκοσμημένοι 
οι τάφοι τών Βυζαντινών βασιλέων των πανταχοϋ την πολυτέλειαν έπι- 
διοικόντων' σχετικαί πράγματι πληροφορίαι ύπάρχουσιν. Ούτως, δταν

Είκ. 8. Βασιλικός τάφος μετά κιβωρίου.
Έκ τοϋ χειρογράφου τοϋ Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ της μονής Ίβήρων.

(S. der Nersessian, L’ illustration du roman de Barlaam et 
Joasaph pi. XIX. 69.)

άπέΦανεν ή θυγάτηρ τοϋ Θεοφίλου Μαρία, δ πατήρ αυτής την λάρνακά 
της «εξ αργύρου εκόσμησεν»* 3 ή, ως λέγει 6 Κεδρηνός, «περιηργύρωσεν» 3 
(Είκ. 9), την εστόλισε δήλα δή δι’ αργυρών κοσμημάτων4, δ δέ Μανουήλ 
Φίλης εν τή μονιυδία του επί τφ δεσπότη Μοιάννη τφ Παλαιολόγφ δμι- 
λεΐ «διά τον τύμβον καί τήν έπ’ αύτοϋ ξυμβολήν τού μαργάρου»5 6. Καί

ί Χρυσοστόμου, Εις τήν "Ανναν λόγος Δ'., Migne, Ρ. G. 54. 664. Τά 
αυτά είπεν ό πατήρ καί αλλαχού (Ρ. G. 60. 147, 56. 206, 59. 436).

3 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 108. 19 καί 794. 20.
3 Γ. Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ίστορ. 2. 119. 8 δι’ έπιγεγραμμένων δ’ ιάμβων 

παρεΐχεν ασυλίαν εις τούς οίονδήποτε έγκλημα διαπράξαντας καί έκεΐ καταφυ-
γόντας.

4 J. Ebersolt, Mission archeologique de Constantinople σ. 21.
6 Μ. Φ ι λ ή, Στίχοι διάφοροι 1. 406. 413.
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κατά τόν Νικήταν δέ Χωνιάτην επί τής λάρνακος τοΰ Μ. Κωνσταντίνου 
ύπήρχεν «ή έπιτρέχουσα διάχρυσος αγλαΐα», επί άλλων δέ λαρνάκων 
«έπικοσμήματα τιμαλφή» ή

Πλήν δέ των πολυτίμων μετάλλινων κοσμημάτων, ΰπήρχον καί διά
φοροι επί τοΰ καλύμματος καί των πλευρών των λαρνάκων παραστάσεις,

Είκ. 9. Ή λάρναξ Μαρίας, θυγατρός τοΰ Θεοφίλου.

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (Hautes etudes C 9Β2).

οίον τό Χριστιανικόν μονόγραμμα, παραστάσεις φυτών ή ζφων, προς δέ 
καί προσώπων 8.

Έν τή εκθέσει λ. χ. τής βασιλείου τάξεως γίνεται λόγος περί ανά
γλυφου λάρνακος, έν ή έναπετέθησαν αι θυγατέρες Βασιλείου τοΰ Μα- 
κεδόνος ’Άννα καί Ελένη καί ή μήτηρ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέν
νητου Ζωή8, επί δέ τοΰ τάφου τής βασιλίσσης Πουλχερίας Λέων ό μέγας 
γνωστόν είναι δτι «ιστόρησε τό ταΰτης ίνδαλμα» 4, δπερ εκράτει ομοίω
μα τής Παναγίας6. 1 2 3 * 5

1 Ν. X ω ν ι ά τ ο υ, Διήγ. Χρον. 632. 4.

2 J. Ε b e r s ο 1 t, ” Ενθ. άν. καί τοΰ α ν τ ο ΰ, Sarcophages imperiaux Β.Ζ. 
30. 583. 586.

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθ. 648. 23. J. Ε- 
b e r s ο 1 t, Mission archeologique de Constantinople σ. 21.

1 Κωδινοϋ, Πάτρια τής Κωνστανιινουπόλεως 1. 52. 14 (Preger)

5 Κατά τόν Νικόλαον Μεσαρίτην. A, Heisenberg, Grabes- 
kircbe und Apostelkirche 2. 83, 1.
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72 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Η ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ

Αί σαρκοφάγοι, ώς ίεραί, κατά κανόνα, έτΰγχανον σεβασμού, υπήρ- 
χον όμως και περιπτώσεις καθ’ ας οι ζώντες, πάντα άποπτύοντες χαλι
νόν, και ήσέβουν προς αύτάς. Τούτο συνέβαινεν ή ένεκα θρησκευτικοί 
πάθους ή προς χρηματισμόν. Ή λάρναξ π. χ. Κωνσταντίνου τοϋ Ε'., τοϋ 
άλλως Κοπρωνΰμου, άφ’ ου έξεβλήθη έξ αυτής ό νεκρός υπό τοΰ Μιχαήλ 
καί τής Θεοδώρας, καταπρισθεΐσα μετεβλήθη εις στηθαία καί άβάκια 
τής Παναγίας τοΰ Φάρου *, εν τή αυτή δε λάρνακι, κατά διαταγήν τοΰ 
Καίσαρος Βάρδα, περιεκλείσθη γυμνός εν ώρα χειμώνος ό Πατριάρχης 
’Ιγνάτιος, άτε παραινών τόν Καίσαρα νά διαλύση τάς μετά τής νύμφης 
του Ευδοκίας αθεμίτους σχέσεις1 2.

’Άλλη ασέβεια προς τάς σωματοθήκας ταΰτας έγένετο επί ’Αλεξίου 
’Αγγέλου, αδελφού τοΰ Ίσαακίου. Ό ’Αλέξιος, ώς λέγει ό χρονογράφος, 
κατά των αλάλων επιτεθείς μνημάτων έσύλησε πάντα τόν έπ’ αυτών 
χρυσοϋν καί άργυροΰν κόσμον συλλέξας υπέρ τά έβδομήκοντα κεντηνά- 
ρια άργΰρου καί ποσόν χρυσοΰ, όν καί έχώνευσε3.

Μετά τόν ’Αλέξιον ήλθεν ή σειρά τών Σταυροφόρων. Οΰτοι τφ 
1204 καταλαβόντες την Κωνσταντινοΰπολιν καί γνωρίζοντες δτι Ιντός 
τών λαρνάκων ΰπήρχον τά περιμάργαρα καί περιμάρμαρα τών ηγεμόνων 
φορέματα μετ’ άλλου κόσμου, ήνοιξαν αύτάς «καί λωποδυτοΰσι νυκτός 
άπάσας καί παναθεμίτως έγκολπίζονται εΐ τις χρύσεος κόσμος ή μαργά- 
ρων σφαιρώματα ή λίθος διαυγής καί πολύτιμος καί αδιάφθορος είσέτ1· 
ταΰταις άνέκειτο»4 *.

Τάς ούτως άνοσίως συληθείσας καί φθαρείσας λάρνακας φαίνεται 
δτι οι "Ελληνες έπεσκεΰασαν μετά την άνάκτησιν τής βασιλευοΰσης0, έπέ- 
πρωτο δμως καί αύθις νά παραβιασθώσιν αύται υπό τών Τούρκων, οϊτι- 
νες καί εις κρήνας μετέβαλόν τινας εξ αυτών 6.

1 Λ Ε ο ν t ο ς Γραμματικού, Χρονογρ. 248. 23. Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 645. 5.

2 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 667. 15.
3 Νικήτα Χωνιάτου, Διήγησις Χρονική 632. 4 έξ. Πβ. καί 855.16 έξ. 
''Νικήτα Χωνιάτου, Περί αγαλμάτων 855. 13. Γνωστόν είναι έκ

Βυζαντινών πηγών δτι οί Βυζαντινοί έθετον εντός τών τάφων τών απλών πολι
τών χρυσά νομίσματα, χρυσά κοσμήματα καί πολυτίμους λίθους.

8 J. Ebersolt, Mission arch6olugique de Constantinople σ. 23.
* Κατά τόν Κριτόβουλον, Ίστορ. 1. 62. 66 (Miiller, Fragments histo- 

ricorum Graecorum 5 a 96. 98) «ήνοίγοντο θήκαι παλαιών καί μακαρίων άνδρών» 
ή «θήκαί τε παλαιαί καί τάφοι άνερρήγνυντο». ’Έπιθι καί Σκαρλάτου Βυ
ζαντίου, Ή Κωνσταντινουπολις 1. 399.
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Μνεία τέλος των βασιλικών λαρνάκων γίνεται κατά τον ΙΔ'. καί ΙΕ', 
αιώνα υπό Ρώσσων περιηγητών, κατά τάς άρχας δε τοΰ ΙΕ'. αίώνος υπό 
τοϋ Χριστόφορου Buondelmonti1.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ

Περί τοΰ βασιλικού πένθους μάς παρέχει πληροφορίας κείμενον τοΰ 
ΙΔ'. αίώνος, τύ περί όφφικιαλίων δήλα δη έργον τοΰ Κωδινοΰ Μ’ δλον 
δτι δ’ ή πηγή είναι μεταγενεστέρα, πρέπει έν τοΰτοις να πιστεΰσωμεν 
δτι τά έν αυτή παραδιδόμενα έπεκράτουν καί κατά παλαιοτέρους αί<ΰ- 
νας, λαμβανομένης ΰπ’ όψιν τής ευλαβούς τηρήσεοις τοΰ ανακτορικού 
πρωτοκόλλου.

Κατάτήν μαρτυρίαν λοιπόν τοΰ Κωδινοΰ, επί ΙΙαλαιολόγων, αν άπέ- 
θνησκεν ό πατήρ, ή μήτηρ, ή σύζυγος, ό υιός ή έγγονος τοΰ βάσιλέως, 
ούτος, εις ένδειξιν πένθους, έφόρει λευκά, έφ’ δσον ένέκρινε χρόνον 8, 
κατά συνήθειαν, ήτις δεν ήτο άγνωστος καί εις τούς αρχαίους "Ελλη
νας 1 καί τήν επαναφοράν τής οποίας συνίστα καί ό Ίουλιανός®. Ιίλήν 
τοΰ Κωδινοΰ, τήν συνήθειαν τοΰ λευκοφορεΐν τον βασιλέα επί πένθει 
στενού συγγενούς, άναφέρουσι καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς καί ό Καντα- 
κουζηνός έν ταΐς ίστορίαις των1 * 3 * * 6, προς δε καί ό Πανάρετος έν τφ χρονι- 
κφ του διά τήν αυλήν τής Τραπεζοΰντος7. Πάντως Ιν τοΐς άνακτόροις, 
κατά τον Κωδινόν, «ούκ ένδεδομένον ήν μελονειμονεΐν» 8.

1 J. Ebersolt, Ένθ ’ άν.
3 Έν τοΐς κεφαλαίοις «περί πένθιμων βασιλικών φορεμάτων» σ. 106. 2 εξ. 

καί «περί τοΰ δτε εστι λελυπημένος ό βασιλεύς» σ. 69. 4 έξ. Τοΰ πρώτου τών κε
φαλαίου τούτων υπάρχει μετάφρασις εις τήν δημώδη έν κώδικι τής Λαύρας δημο- 
σιευθεΐσα έν τφ Α'. τόμφ τοΰ περιοδικού Ρωμανός ό Μελφδός σ. 435. Ή μετά- 
φρασις τό λευκά φορέματα αποδίδει διά τοΰ γαλάζια, ήτοι γάλακτος χρώμα 
έχοντα. Φόρεμα γαλαΐζον αναφέρει καί ό Ά χ μ έ τ έν τφ ονειροκριτική) 
του κεφ. 220 οελ. 193 (Drexl). Κΰν γαλάζιο κοινώς λέγεται τό άνοικτοΰ κυανού 
χρώματος, έν Κρήτη όμως τό γαλανός κεΐται καί αντί τοΰ λευκός.

3 Γ. Κ ω δ ι ν ο ΰ, Περί τών όφφικιαλίων 106. 3.
u Κατά τόν Πλούταρχον, Ρωμαϊκά ζητήματα 26 «έν "Αργεί λευκά φο- 

ροϋσιν έν τοΐς πένθεσιν, ώς Σωκράτης φησίν, ύδατόκλυστα». Καί έν επιγραφή δέ 
Καμβρίου τής Μυσίας (C. I. G. 3562) έπεβάλλετο ot πενθοΰντες άνδρες καί γυναί
κες «χρήσθαι έσθήτι φαιφ, έάν μή βούλωνιαι λευκή». Βλ. καί D. Petrakakos; 
Die Toten ira Recht σ. 13.

0 Ού γάρ δή τής έσθήτος τήν λευκήν έπί τοΐς πένθεσιν όρθώς έ'χον έστί πα- 
ραιτεϊσθαι. Ί ο υ λ ι α ν ο ΰ, Έπιστολαί, έπιστ, 136 (σ. 20, Bidez).

6 Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ά, Ίστορ. 2. 612. 6. Καντακουζηνο ΰ, 
Ίστορ. 2. 167. 7.

1 Παναρέτου, Χρονικόν Τραπεζοΰντος (Tafel, Enstathii opnscula 366. 94).
8 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 107. 4.
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Μετά την άπόθεσιν των λευκών φορεμάτων ό βασιλεύς έφόρει διά 
τούς ανωτέρω συγγενείς του κίτρινα ά'νευ μαργελλίων, έπειτα κίτρινα 
μετά μαργελλίων καί τέλος ελαμπροφόρει.

”Αν άπέθνησκε θειος τοΰ βασιλέως ή θεία προς πατρός ή αδελφός 
αυτού η αδελφή έφόρει ούτος κίτρινα άνευ μαργελλίων, κατόπιν δε κί
τρινα μετά μαργελλίων ι.

Οί συγγενείς δε τού άποθανόντος, καθ’ δν χρόνον 6 βασιλεύς έφό- 
ρει κίτρινα, αυτοί ενώπιον του έμελανειμόνουν επί 40 ημέρας, έπειτα 
δ’ έφερον ήεράνεα φορέματα καί τέλος ανοικτού χρώματος, όταν καί ό 
βασιλεύς ελαμπροφόρει.

“Αν, πλήν των ανωτέρω, άπέθνησκεν άλλος συγγενής τού βασιλέως 
τότε δεν έφόρει ούτος κίτρινα, οί δε θείοι ή ανεψιοί ή έςάδελφοι αυτού 
οί άποβαλόντες σύζυγον ή αδελφόν ή υιόν έμενον οίκοι κατά τό διάστη
μα τού βαρέος πένθους, ήτοι έπί έννέα ημέρας, μετά ταϋτα δΓ ήρχοντο 
εν καιρφ νυκτός μελανειμονοΰντες εις τά ανάκτορα καί προσεκόνουν τον 
βασιλέα. ’Έκτοτε, έκτος μεν τού οίκου έφόρουν μέλανα, παρουσιαζόμε- 
νοι δέ προ τοΰ βασιλέως, φαιά s.

Εις έκδήλωσιν πένθους οί βασιλείς δεν έφόρουν στέμμα, γνωρίζο- 
μεν δ’δτι οί ΙΙαλαιολόγοι καί οί βασιλείς τής Νίκαιας ούδ’ έρυθρά τσαγ- 
γία έ'φερον πενθούντες1 * 3. 'Οσάκις δέ, καθ' δν χρόνον έπένθει ό βασιλεύς 
διά τον θάνατον συζύγου ή υιού, βασιλέως δντος, συνέπιπτον μεγάλαι 
θρησκευτικοί έορταί ως λ. χ των Χριστουγέννων, των Φώτων καί των 
Βαΐων, τότε μετείχε μέν αυτών ύ βασιλεύς λευκοφορών, δεν έφέροντο 
δμως τότε φλάμμουλα ούδ’ ήχουν όργανα ούδ’ έφορούντο λαμπραί στο-

1 Γ. Κ ω δ ι ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 106. 5. Φαίνεται ότι τότε καί ό κοινός λαός 
έφόρει καί κίιρινα φορέματα εις ένδειξιν πένθους. ΙΤβ. τό τοΰ ονειροκριτικού τοΰ 
’Λχμέτ (κεφ. 157. 6. 117. 25) «εάν ϊδη ό βασιλεύς ότι έφόρει ό λαός αύτοϋ κίτρινα 
ή μέλανα εις θ λ ΐ ·ψ ι ν διά νόσον καί θάνατον τούτο κρίνεται». “Ας σημει- 
ωθή δ’δτι έν Σφακίοις της Κρήτης, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Γ. Παπαδοπετ
ρ ά κ ι, Ιστορία των Σφακίοιν σ. 72, έπί θανάτω «οί έξω τής οίκογενείας συγγε
νείς κιτρινοβάφουσι τήν στολήν των». Κατά τό ονειροκριτικόν τού Ά χ μ ε τ 
(κεφ. 156 σ. 116. 22) τό χρώμα τό κίτρινον έπί πόσης άμφιάσεως νόσον σημαίνει».
Καθ’ όλου κατά τό ονειροκριτικόν τούτο τό κίτρινον χρώμα δηλοΐ νόσον. Ιΐβ. 
κεφ. 223 σ. 175. 24 κεφ. 224 σ. 176. 14 κεφ. 261 σ. 215. 3 (Drexl)

3 Γ. Κ ω δ ι ν ο ΰ, ’Ένθ. άν. 12 έξ. *0 Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή ς έν τή μονφδίφ 
του εις Ίωάννην τόν ΓΙαλαιολόγον λέγει'

πενθεί πάν τό προσήκον, ώς θέμις 
μελαμβαφεΐς χιτώνας ήμφιεσμένοι 

Μανουήλ Φ ι λ ή, Στίχοι διάφοροι 1. 402. 321
3 Γ. Παχυμέρη, Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος 1. 500· 2.
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Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 75

λαί, οί δέ παρακολουθοΰντες άρχοντες, καί αυτοί οί σεβαστοκράτορες καί 
δεσπόται, έμελανειμόνουν 1.

Γνωρίζομεν δτι οί τοΰ λαοϋ, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, πεν- 
θοΰντες τούς οικείους, εις ενδειξιν τής λύπης των, έκάθηντο επί τοΰ εδά
φους καί άπέφευγον νά λουσθώσιν επί χρονικόν τι διάστημα, συνήθεια, 
ήν έφήρμοζον καί οί βασιλείς, ώς εκ των πηγών πληροφορ. ύμεθα1 2 3.

Ό Ευριπίδης εν τφ δράματί του τή Άλκήστιδι (στίχ. 425) εισάγει 
τον ’Άδμητον λέγοντα'

πάσι δέ Θεσσαλοΐσιν, ών εγώ κρατώ 
πένθος γυναικός τήσδε κοινοΰσθαι λέγιο 
κουρά ξυρήκει καί μελαμπέπλφ στολή.

Το επί τφ θανάτφ βασιλικοί’ προσώπου γενικόν τούτο πένθος έπε- 
βάλλετο καί έπεκράτει παρά τε τοΐς άρχουσι καί τοΐς άλλοις πολίταις 
καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. Ούτως, όταν άνηγγέλθη ό θάνατος 
Αναστασίου τοΰ Δικόρου, πολλοί άρχοντες προσήλθον μύϊνα φοροΰν- 
τες'ζ όταν δ’ άπέθανεν ό προκάτοχος τοΰ Μαυρίκιου Τιβέριος, κατά τον 
χρονογράφον, έμελανειμόνησεν ό λαός4 *, έπένθησε δέ καί πάσα ή σύγ
κλητος επί τφ θανάτφ τής βασιλίσσης Ευδοκίας, συζύγου Δέοντος τοΰ 
Σοφού δ. Καί ό Κωδινός δέ (106.9) πιστοποιεί ότι πενθοΰντος τοΰ βασι- 
λέως «πάντες μελανειμονοΰσιν ούκ άρχοντες μόνον, αλλά καί τοΰ λαοΰ». 
Την εκδήλωσιν δέ ταύτην τοΰ όμαδικοΰ πένθους, κατ’ άνωτέραν επιτα
γήν, συναντώμεν καί έν τοΐς μεσαιωνικοΐς επυλλίοις, έν οΙς περιγράφον- 
ται πρόσωπα κεκαρμένα καί μελανειμονούντο, βεβαιοΰντα δ’ότι πεν- 
θοΰσιν έξ ορισμού βασιλικού6. Φέρεται δέ καί έν τή διηγήσει τοΰ ’Απολ
λώνιου Τύρου ότι επί τφ ύποτιθεμένφ θανάτφ τής Ταρσίας

1 Γ. Κ ω δ ι ν ο ϋ, Περί των όφφικιαλίων 69. 5 έξ. Περί βασιλίσσης βαρέως 
πενθούσης είπεν ό Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ 6 ς (Χρονογρ. 6. 47) δτι «παρήν άδορυφό- 
ρητος».

2 Κ ω δ ι ν ο ΰ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 1. 243, Vasilievsky, Βα
σιλείου τοΰ ’Αρχιδηνοϋ λόγος επιτάφιος έπί τή έξ ’Αλαμανών Δεσποίνη (Βυζαντι
νά Χρονικά 1. Ib2.)

3 Κωνσταντίνου Π ορφυρογεννήτου, ’Έκθεσις 426. 20. Τό 
φαιόν χρώμα έθεωρεΐτο, ώς γνωστόν, πένθιμον κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

1 Θεοφυλάκτου Χιμοκάττου, ’Ιστορία 37. 2.

δ Βίος τοΰ οσίου Ευθυμίου 33. 10 (De Boor).

6 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 1487. 1505 (Sp. Lampros, Romans Grecs 
σ. 63—64, Άχιλληίς στίχ. 1732 Ν. (Hesseling).
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76 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

όλω μαυροφορήσασι διά την πολλήν αγάπην
την είχαν εις τον κΰριν της καί την καλήν του γνώμην1.

Ούδ’ είναι, νομίζομεν, άσχετα, προς τό έ'θιμον δσα λέγει ό Βησσα
ρίων1 2 έν τή μονφδίρ του επί Μανουήλ τφ ΙΙαλαιολόγο/ «Νΰν γένος άπαν 
ανθρώπων καί ηλικία σάκκον περιβαλλέσθω καί τέφραν παττέσθω την 
κοινήν δρφανίαν άποδυρόμενον».

Τέλος ό λαός, καί μάλιστα οί εγγύτεροι προς τον άνακτα βασιλικοί 
ύπηρέται καί στρατιώται, ώς καί επί τφ λαϊκφ πένθει, οΰτω καί επί τφ 
βασιλική), εις ένδειξιν τής ίσχυράς λύπης των διερρήγνυον τά φορέματά 
το)ν. Περί τοΰ πράγματος πιστοποιεί ό Ψευδευσέβιος γράφων δτι, άπο- 
θανόντος τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, οι δορυφόροι καί σωματοφυλακές του 
έθρήνουν «έσθήτας περιρρηξάμενοι»3 * *. Εις τό έ'θιμον δέ τοϋτο άναφέρε- 
ται καί τό υπό τοΰ Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου λεγόμενον δτι παρά τφ 
λαφ επί τφ θανάτο) τοΰ Τιβερίου «τό φαιδρόν τής στολής διερρήγνυτο»1, 
λέγεται δέ καί έν τή Άχιλληΐδι δτι οί μεν οπαδοί τοΰ Άχιλλέως, άκου- 
σαντες τούς τελευταίους λόγους τής μελλοθανάτου βασιλίδος τά ροΰχά 
τους έσχίσασιν από παραπληξίας δ, ό δέ Άχιλλετίς, μετά τον θάνατον 
τής συζύγου

ώς λέων έβρυχήσατο καί τήν στολήν του σχίζει6.
Ου μόνον δέ τό μελανειμονεΐν καί ή τριχοκουρία επί βασιλικφ πέν- 

θει έπεβάλλετο, αλλά καί ή αποφυγή διασκεδάσεων εκ μέρους τών αρ
χόντων καί τοΰ λαοΰ, εϊτε άτομικώς, είτε όμαδικώς, επί απειλή τιμω
ρίας. Σχετικώς έν τοΐς νόθοις συγγράμμασι τοΰ Χρυσοστόμου άναγινώ- 
σκομεν" «ούκ οίδας, π(7>ς πολλοί πολλάκις καί τών μεγάλων μέμψιν ύπέ- 
στησαν επί βασιλικφ πένθει τρυφήσαντες καί τιμωρίαν ύπέσχον»7;

1 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου στίχ. 534 (Wagner, Carmina, 
Graeca medii aevi σ. 265).

5 Βησσαρίωνος, Μονφδία επί τφ μακαρίτη καί άοιδίμφ βασιλεΐ κυρφ 
Μανουήλ τφ Παλαιολόγιι). (Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά 3. 
288. 11).

3 Ευσεβίου, Εις τον βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως 
(Migne, P.G. 20. 1220).

1 Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ίστορ. 37. 2. Τής διαρρήξεως 
ιών ίματίων επί πενθεί μνείαν ποιείται καί ό Λουκιανός έν τφ περί πένθους 12 
«καί που καί έσθής καταρρήγνυται καί κόνις επί τή κεφαλή καταπάσσεται», τήν 
άναφέρουσι δέ κατά τάς λαϊκάς κηδείας πλεΐστοι Βυζαντινοί συγγραφείς. Σημειω
τέου δτι καί οί ’Ιουδαίοι, εις ένδειξιν πένθους, διερρήγνυον τά ίμάτιά των. Πβ. 
D. Petrakakos, Die Toten im Recht σ. 20.

3 Σχίχ. 1654 Ν (Hesseling). Πβ. καί 1293 L.
6 Στίχ. 1714 Ν (Hesseling). Πβ. καί 1329 L
7 Χρυσοστόμου, Εις τήν προδοσίαν τοΰ Σωτήρος (Migne, Ρ. G. 59. 720).
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Ένεκα τοϋ λόγου τοΰτου επί ώρισμένας ημέρας ούτε λουτρά ήνοί- 
γοντο—ή άλουσία, ώς γνωστόν, ήτο τότε έ'νδειξις πένθους 1—ούτε πάν
δημοι θέαι έτελοΰντο 1 * 3, οΰτε καθ’ όλου εύθυμοι συγκεντρώσεις καί δια
σκεδάσεις έγίνοντο.

Οί πενθοΰντε; προσέτι οικείοι τοϋ βασιλέως, ώς καί οί άπλοι πολί- 
ται, καί έκάθηντο επί τοΰ εδάφους, ώς μαρτυρεί ό Χρυσόστομος λέγουν3 
«Καί εκείνων μεν οϋδείς, καν βασιλικωτάτου τύχη γένους τω τοΰ πέν
θους αίσχΰνεται νόμοι, άλλα καί ίπ3 εδάφους καϋιεϊται καί θρηνήσει πι
κρόν καί την αισθήτα μεταβαλεΐ»4 * 6.

Τέλος φαίνεται ότι οί πενθοϋντες βασιλείς καί οί τοΰ βασιλικού γέ
νους θά έ'ρριπτον καί χώμα επί τής κεφαλής των. Τοΰτο συμπεραίνω 
πρώτον εκ τοϋ ότι τό έ'θιμον ήτο εΰρΰτατον παρά τοΐς απλοίς πολίταις δ 
καί δεύτερον δι,ότι άναφέρεται ότι βασιλείς συντετριμμένοι επί κοινή 
συμφορά, σεισμφ φέρ’ είπεΐν, «έπένθουν έν σάκκφ καί σποδφ» Κ.

Κατά τον Κωδινόν, αί ώρισμέναι διά τό βαρύ βασιλικόν πένθος 
ήμέραι ήσαν εννέα 7, τον αριθμόν δε τοϋτον, όστις ήτο παλαιόθεν ό κα
νονικός διά τό βαρύ πένθος των Βυζαντινών8, τον αριθμόν, λέγω, τού
τον εβεβαίωσε καί δ Καντακουζηνός γράψας έν τή ιστορία του ότι "Αν
να ή σύζυγος ’Ανδρονίκου τοΰ Νέου έπένθει τον σύζυγον επί εννέα ήμέ-

Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων.

1 Κατά τόν Λ ι β ά ν ι ο ν. Εις τάς Καλάνδας 1. 259 (Reiske) ή εορτή των
Καλανδών πείθει τόν επί τφ θανάτφ τοϋ παιδός πενθοΰντα πατέρα «λήξαί τε αύχ- 
μώντα καί έλθεΐν επί λουτρά». Περί παρομοίου σημερινού εθίμου βλ. Ν. Π ο λ ί- 
τ ο υ, Τά κατά τήν τελειήν. Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 358.

3 Τάς πληροφορίας ταύτας έχομεν προκειμένου περί τοϋ θανάτου Κωνσταν
τίνου τοΰ Μεγάλου καί Όνωρίου, Ευσεβίου, ’Ένθ. άν. 20. 1224. Θ ε ο φ ό
νους, Χρονογραφία 13. 19 (Βόνν.)

3 Χρυσοστόμου. Περί κατανύξεως λόγος A'. Migne, Ρ. G. 47. 409.
1 Κατά Δίωνα τόν Χρυσόστομον 458 (Dindorf) οί λυπούμε νοι 

προσμηχανώνται «μέλαιναν έσθήτα καί συμπλοκάς χειρών καί ταπεινάς καθέδρας», 
είπε δε καί Γρηγόριος ό Θεολόγος (Ρ. G. 37. 728) δτι ό πενθών «εϊλκυσεν 
οίκτον καί χαμευνίας πόνφ», παρέστησε δέ καί πολύ βραδύτερου ό Μιχαήλ Χω- 
νιάτης τήν χήραν νύμφην του καθημένην «επί δαπέδου μελανείμονα». Μιχαήλ 
Ά κομιτάτου τοϋ Χωνιάτου, Μονφδία εις Νικήταν τόν Χωνιάτην 
(1. 357. 10, Λάμπρου).

δ Βλ. Φ. Κουκουλ έ, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφών. (Ήμερο- 
λόγιον τής Μεγάλης 'Κλλάδος τοΰ 1929 σ. 377 καί 378).

6 Κ ε δ ρ η ν ο ν, ‘Ιστορ. 641. 10.
7 Γ. Κ ω δ ι ν ο ϋ. Περί τών όφφικιαλίων 106. 20. Πβ. καί τά μνημόσυνα 

έ ν α τ α.
8 Βλέπε τήν 195. 5 Νεαράν τοΰ Ίουστινιανοΰ (Zach. ν. Lingenthal, Impera- 

toris Justiniani quae vogantur novellae 2. 195 καί πβ. Θεοδώρου Προδρό
μου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δυσικλέα Γ'. 393 εξ.
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ρας, καθ’ ας προσερχόμενοι οί συγκλητικοί καί ανώτεροι αξιωματικοί την 
παρηγορούν 1.

Αί περί τής διάρκειας του βαρέος βασιλικού πένθους πληροφορίαι 
αληθές είναι δτι παρέχονται υπό μεταγενεστέρων συγγραφέων, αν δμως 
λάβη τις ύπ’ δψιν δτι κατά κανόνα κατά τους αιώνας τής Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, ως εϊρηται, τό βαρύ λαϊκόν πένθος διήρκει εννέα ημέρας, 
τότε θά είναι μεθ’ ημών διατεθειμένος νά δεχθή δτι καί τό βασιλικόν 
πένθος επί τοσούτον χρόνον διήρκει καί κατά την παλαιοτέραν εποχήν.

i8 Φαίδ. I. Κουκουλέ — Τά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων.

ΙΙΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ

άβάκια 72, 7.
άκκουβίτων ift' αίθουσα 68. 2. 69, 5. 

60, 10,
ανακαλούμαι 57, 3. 

άνάκλημα 57, σημ. 4. 
άποΌ'έωσις Βυζαντινών Βασιλέων 60, 

6. σημ. 5.
αύρόκλαβον στιχάριον 58, σημ. 4. 
βεστοσακράνοι 58, 15. 59, 12. 60. 2. 
γαλάζια φορέματα 73, σημ. 2. 
διβητησιον στιχάριον 58, 7. 
καταστάσεως, προσφώνησις του επί 

της . . . 61, 4, 9. 63. 8, 15. 
κλίνη της λύπης 59, 1. 
κοπετός συγγενών βασιλικού νεκρού

55, 27.
λαζάρωμα 55, 17.
μαργέλλια επί φορεμάτων πενύ^ούν-

των 74, 2 3, 5, 6. 

μέση οδός 61, 21. 63, 2.

μνημο&έσια βασιλικά 64, 21. 
μνημοΌ'έσιον 61, 19. 

μνημοράλιοι 67, 4. 

μονητάριοι 59, 12, 60, 4. 
μύϊνα φορέματα πέν&ιμα 75. 15. 
νέκδουμ 54, 1.

παγανόν στιχάριον 58, σημ. 4. 
πνευμονούσια μάρμαρα 67, 11. 

πρωτοσπαΌ'άριοι ώς νεκροφόροι 61,
7, 20.

σήμέντα 63, σημ. 6. 
σημεντέϊνος 63, 12.
συγκλητικοί επόμενοι φερέτρου 62, 7. 
τάγματα 54, 15. 

τετράβηλον 55, 19. 
τετράπυλον 55, 19.

φλαμμούλων απουσία εν πέν&ει 74, 
24

Χάλκης εντός τοπούλέτησις φερέτρου 
61, 8, 18.
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1 Καντακουζηνοΰ. Ίστορ. 2. 14. 2.
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