
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑΓΛΥΠΤΑ

Άντιθετως προς τά ελεφάντινα καί τά έκ στεατίτου, τα μαρμάρινα 
είκονογραφικά γλυπτά, τα παριστάνοντα σκηνάς εκ τής Παλαιάς καί Και-

Κίκ. 1. Τμήμα ανάγλυφου τής εις τόν "Δδην καθόδου τοΰ 
Ίησοΰ ευρεθέν εν Βερροία.

νής Διαθήκης ή μεμονωμένος μορφάς ιερών προσώπων, είναι αρκούντως 
σπάνια 1. Δια τόν λόγον τούτον ένομίσαμεν ό'χι άσκοπον την ένταϋθα δη-

1 Πρβ. L. Β r e h i e r, La sculpture iconographique dans les eglises byzan- 
tines έν Bulletin de la Section historique de l’Academie roumaine, 11, 1924, 55 κ. 
έξ. Γ. Σωτηρίου, Βυζαντιναι ανάγλυφοι εικόνες, έν Recueil Ν. Kondakov, 
Prague, 1926, 125 κ. έξ.
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μοσίευσιν δύο ανεκδότων τοιούτων τεμαχίων, ών τό μεν εν εύρίσκεται έν 
Μακεδονία, τό δέ έτερον έν Κρήτη. Τα δύο ταύτα γλυπτά είναι άξια με
λέτης δχι μόνον διά τό είκονογραφικόν ενδιαφέρον, τό όποιον παρουσιά
ζουν, αλλά καί διότι διαφωτίζουσιν ημάς καί επί άλλων ακόμη ζητημά
των άναγομένων εις την ιστορίαν τής Βυζαντινής καί τής μετά την “Αλω- 
σιν γλυπτικής έν Έλλάδι.

1) Τμήμα άναγλύφου της εις "Αδην καθόδου τοϋ Ίηαοϋ. (Εϊκ. 1).

Τούτο φυλάσσεται νϋν εις τό Επιτροπικόν τού Ναού τοϋ 'Αγ. ’Αν
τωνίου έν Βεροίμ, άνευρέθη δέ σκαπτομένου τού κηπαρίου τού κειμένου 
βορείως τοϋ ’Επιτροπικού, εις τήν θέτιν τοϋ οποίου έκειτο ό προ πολ
λών ετών έξαφανισθείς Ναός τής Θεοτόκου τής Πανυμνήτου 1. Τό έν
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λόγιο τεμάχιον άποτελούμενον έκ τριών θραυσμάτων τελείως προσαρμο- 
ζομένων, έχει ολικόν μήκος 0,42, ύψος 0,3(3 καί πάχος 0,14.

Εις τό άνω μέρος έπί έξεχούσης ταινίας ύπάρχουσι λείψανα εγχαρά
κτου έπιγραφής3. (Είκ. 2).

I .. t]h[nj chn eyeyc eAmcx[c..........j ο πρην xpicTeyc
Κ(ΛΙ) Μ[€ΓΑΟ . . . . ]

Κάτω τής ταινίας ταύτης εΰρίσκονται τρεις άνδρικαί μορφαί, διασφ-

1 Τό όνομα του ναοϋ τούτου σχετίζεται αναμφίβολος πρός τον 24ον οίκον 
τοϋ ’Ακαθίστου: «"Ω παιΰμνη.ε Μήτερ . . . . » Τό έπίθετον τούτο ιής Θεοτόκου 
αναγράφεται είς μίαν τών πηγών τής 'Ερμηνείας τών ζωγράφων : (Διονυσίου, 
Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, ΙΙετρούπο- 
λις, 1909, 281). Εις τό ’Επιτροπικόν τοϋ Άγ. ’Αντωνίου φυλάσσεται καί τό Βυζαν
τινόν χάλκινον περίαπτον τό νφ’ ημών άλλοτε δημοσιευθέν έν τή Έπετηρίδι τής Έ- 
ταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 4, 1927. 257 κ. έξ.

2 Τό τελευταϊον τμήμα τής έπιγραφής piCTGYC κ.λ.π. κεχαραγμένον έπί 
μικρού τεμαχίου μαρμάρου, εΰρέθη μετά τήν ΰφ’ ημών φωτογράφησιν τοϋ γλυπτοϋ 
καί διά τόν λόγον τούτον δεν υπάρχει είς τήν ενταύθα δημοσιευομένην φωτογρα
φίαν, φαίνεται όμως είς τό παρατιθέμενον σχέδιον τής έπιγραφής (Είκ. 2).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ- ΣΠΟΥΔΩΝ "Eiot ΙΕ' 17
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ζόμεναι μέχρι περίπου τής όσφύος, έχουσαι τό σώμα κατενώπιον καί στρέ- 
φουσαι την δια φωτοστέφανου περιβαλλομένην κεφαλήν προς τό αριστε
ρόν τφ θεατή μέρος.

'Ο πρώτος εξ αριστερών άνήρ έχει την κόμην μακράν πίπτουσαν 
προς τά δπίσο) καί φέρει γένειον, μόλις διακρινόμενον, λόγω τής φθοράς 
τοϋ μαρμάρου. ’Επί τής κεφαλήα έχει στέμμα καί είναι ένδεδυμένος βα
σιλικήν χλαμύδα πορπουμένην κατά τον αριστερόν αύτοΰ ώμον. Τάς χεΐ- 
ρας τείνει εις σχήμα δεήσεως. Ούδεμία αμφιβολία ότι ή μορφή αυτή εί- 
κονίζει τον Προφητάνακτα Δαβίδ. Παρ’ αυτόν είκονίζεται ό Πρόδρομος 
μέ μακράν προς τά όπίσω πίπτουσαν κόμην καί μέ άτημέλητον γένειον. 
Ό Βαπτιστής φέρει στενόν εσωτερικόν χιτώνα, άπ’ αυτού δε ίμάτιον κα- 
λύπτον τόν αριστερόν αυτοΰ ώμον καί περιβάλλον τήν όσφύν, ούτως 
ώστε ν’ άφήνη ανοικτόν τό στήθος καί έλευθέραν τήν δεξιάν χεΐρα, ήτις 
ύψοΰται εις σχήμα όμιλοΰντος ή κηρΰσσοντος. Τέλος παρά τόν ΙΙρόδρο- 
μον, καί κατά τό δεξιόν άκρον τοΰ τεμαχίου, είκονίζεται μορφή γεροντι
κή μέ μακράν επίσης προς τά κάτω πίπτουσαν κόμην καί οξύ γένειον. 
Ό γέρων είναι περιβεβλημένος ίμάτιον καί φέρει τήν δεξιάν αύτοΰ χεΐ
ρα παρά τήν παρειάν εις ένδειξιν θαυμασμού.

Δεν είναι δύσκολον νά έννοήση τις ότι αί τρεις αυται μορφαί άπε- 
τέλουν μέρος μεγάλης είκονογραφικής συνθέσεως παριστανοΰσης τήν εις 
τόν "4δην κάθοδον τοϋ ’Ιησού, δηλαδή τήν υπό τών Βυζαντινάίν καλου- 
μένην Άνάστασιν. Περί τούτου πείθει ή παρουσία τοΰ Δαβίδ καί τοϋ 
Προδρόμου, ών ή θέσις καί αί χειρονομίαι είναι τυπικαί εις τήν παρά- 
στασιν τής εις τόν "^.δην καθόδου τοϋ Χριστού. Αί τρεις αυται διασω- 
θεΐσαι μορφαί εύρίσκοντο οϋτω εις τό δεξιόν τφ θεατή άκρον τής όλης 
συνθέσεως, ής τό κέντρον κατελάμβανεν αναμφίβολος δ ’Ιησούς έγείρων 
τόν Άδάμ.

Τό μικρόν τούτο εκ τής όλη; συνθέσεως διασωθέν τεμάχιον παρου
σιάζει πολύ ενδιαφέρον από είκονογραφικής άπόψεως, ίδίως ώς προς τήν 
τελευταίαν δεξιά γεροντικήν μορφήν, τήν φέρουσαν τήν χεΐρα παρά τό 
πρόσωπον.

Είναι γνωστόν ότι εις τάς άρχαϊκάς παραστάσεις τής εις τόν "τ^δην 
καθόδου είκονίζονται μόνον δ Δαβίδ καί δ Σολομών1. Άργότερον, πα
ρά τούς δύο τούτους Προφητάνακτας, εμφανίζεται καί δ Πρόδρομος, τό

1 Βλ. τόν πίνακα παρά C h. Morey, East Christian Paintigs in the Freer 
Collection, New York, 1914, 47. Παραδείγματα έν Καππαδοκίφ παρά G. d e Jer- 
p h a n i o n, Ees eglises rupestres de Cappadoce, Ier album, πίν. 31. 3, 34. 1, 41. 
4, 66. 2 κ. ά. Βλ. καί τό ψηφιδωτόν τοΰ Όσιου Λουκά έν Ε. D ί e z-O D e m u s. 
Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge Massachusetts, 1931, πίν. XIV,
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δέ παλαιότερον μνημείον επί τοΰ οποίου ούτος παρίσταται είναι, κατά 
τον Millet, ή από τοΰ έτους 1037 τοιχογραφία εις την 'Αγ. Σοφίαν τοΰ 
Κίεβου Α Καί ή μέν παρουσία τοΰ Δαβίδ είναι ευεξήγητος, λόγφ τών πολ
λών εν τοϊς Ψαλμοΐς χωρίων τών άναφερομένων εις την εις τον "^δην 
κάθοδον τού ’ίησοΰ a, τινά τών οποίων εις την άπόκρυφον διήγησιν τοΰ 
Νικοδήμου φέρεται λέγων αυτός ό Προφητάναξ 1 2 3 4 *. Ή άπεικόνισις τοΰ 
Προδρόμου εξηγείται επίσης έκ τής διηγήσεως τοΰ Νικοδήμου, δπου ό 
Βαπτιστής φέρεται κηρύσσων την κάθοδον τοΰ Σωτήρος εις τον "Α,δην 
καί την άνάστασιν τών δικαίων Α Ή παρουσία όμως τοΰ Σολομαίντος δεν 
δικαιολογείται από τά κείμενα, έξηγοΰσι δέ αυτήν έκ τής συνήθειας νά 
παρίστανται όμοΰ ό Δαβίδ καί ό Σολομών, όπως ό Άδάμ καί ή Εύα, αν 
καί αυτή ούδαμοΰ επίσης άναφέρεται εις την διήγησιν τοΰ Νικοδήμου δ„ 
Είς την άπόκρυφον όμως ταΰτην διήγησιν άναφέρεται όνομαστί εις άλ
λος Προφήτης, ό Ήσαί'ας, όστις επανειλημμένος κηρύσσει εις τούς εν τφ 
"Α,δη την εκεί κάθοδον τοΰ Λυτρωτοΰ 6. Τούτον δεν παρέλιπον νά είκο- 
νίσουν επίσηςοί ζωγράφοι εις την περί ής ό λόγος σύνθεσιν. Τό παλαιό
τερον, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, τοιοϋτον παράδειγμα είναι μία 
μικρογραφία τοΰ ύπ’ άρίθ. 74 κωδικός τής έν Παρισίοις ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης άνήκοντος είς τον 11ον αιώνα, όπου πλησίον τοΰ Προδρόμου, τοΰ 
Δαβίδ καί τοΰ Σολομώντος είκονίζεται γεροντική μορφή, ήτις δεν δύνα- 
ται νά παριστάνη άλλον άπό τον Προφ. Ήσαΐαν 7. Άργότερον, κατά τον 
14ον αιώνα, όταν ή σκηνή τής είς τον Ά^δην καθόδου τοΰ Ίησοΰ πλου
τίζεται με νέα στοιχεία, εύρίσκομεν είς τήν εκκλησίαν τοΰ Πέτς εν Σερ- 
βίφ τον Ήσαΐαν επί κεφαλής τοΰ ομίλου τίϋν Προφητών διαλεγόμενον 
προς τον Πρόδρομον, συμφιόνως προς τήν διήγησιν τοΰ Νικοδήμου8.

Ό γέρων λοιπόν τοΰ ήμετέρου άναγλΰφου είναι κατά ταΰτα ασφα
λώς δ Προφ. Ήσαΐας. Ή χειρονομία αύτοΰ, φέροντος τήν χεΐρα είς τήν

259

1 G. Μ i 1 1 e t έν Monuments Piot, 2, 1895, 209.
2 Τά σχετικά χωρία έκ τών Ψαλμών βλ. έν Ί. Κ α ρ μ ί ρ η, Ή εις “Αδου 

κάθοδος τοΰ Χριστοί άπό έπόψεως ορθοδόξου, Άθηναι 1939, 25.
8 C. Tischendorf, Evangelia apocrypha, έκδ. 2α, Lipsiae, 1876, 328. Βλ. 

καί Millet, ’Ένθ’ άν.
4 Tischendorf, Ένθ’ άν. 324 κ. έξ.
6 Millet, ’Ένθ’ άν. 208 και έξ. G dejerphanion, ’Ένθ’ άν. Κείμε

νον, I. 1. 91, σημ. 8.
0 Tischendorf, Ένθ’ άν. 324, 328.
7 [Η. Ο m ο n tj, Bvangiles avec peintures byzantines du Xle siecle, Paris, 

[1908], I, πίν. 89. a.
8 VI. Petkovic', La peinture serbe du moyen-age, 1, Beograd, 1930, πίν.

67. a.
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παρειάν προς δήλωσιν έκπλήξεως καί θαυμασμού, είναι αρκετά σπανία, 
αν μή μοναδική, ουδόλως άπαντώσα εις τά μνημεία, τά όποια έγό) του
λάχιστον έ'χω ύπ’ όψιν μου. Είναι αληθές δτι εις τάς τοιχογραφίας τής 
Περιβλέπτου εν Μυστροί1 καί τής Μολυβοκκλησιάς έν'Αγ.’Όρει1 2 κατά 
τό δεξιόν άκρον τής συνθέσεως υπάρχει γενειοφόρος μορφή φέρουσα τον 
δάκτυλον παρά τό στόμα εις δήλωσιν επίσης θαυμασμού, άλλ’ αυτή, κα
τά πάσαν πιθανότητα, είκονίζει τον Προφ ’Ιεζεκιήλ, τού οποίου τό όρα
μα περί τής άναστάσεως των οστών (Ίεζεκ ο7. I κ εξ.) σχετίζεται στε- 
νώς προς τήν εις τον 'φδην κάθοδον τού Χριστού καί διά τούτο ακριβώς 
τό σχετικόν κείμενον τής προφητείας άναγινώσκεται εις τήν Εκκλησίαν 
κατά τήν πρωίαν τού Μ. Σαββάτου 3. 'Ότι ή μορφή αύτη παριστά μάλ
λον τον ’Ιεζεκιήλ πείθει ή παραβολή προς τήν περίφημον μικρογραφίαν 
τού ύπ’ άριθ. 510 κώδικος τής Έθν. Βιβλιοθήκης Παρισίων, τήν παριστά- 
νουσαν τό όραμα τούτο, καί όπου ό Προφήτης εικονίζεται καθ’ όμοιον 
τρόπον φέρων τον δάκτυλον παρά τό στόμα4.

Έρχόμεθα ήδη εις τό ζήτημα τής χρονολογίας τού αναγλύφου τής 
Βέροιας.

’Ενδείξεις τινάς πρός τον σκοπόν τούτον θά ήδύνατο νά ποράσχη 
εις ημάς τό σχήμα τού στέμματος, τό όποιον φέρει επί τής κεφαλής ό Δα
βίδ. Τό περιέργου μορφής στέμμα τούτο μέ τήν πρός τά άνω εύρυνσιν αυ
τού, ώστε νά έχη σχήμα χωνοειδές, καί ιδίως μέ τήν παρά τήν βάσιν αυ
τού πλατείαν ζάινην, σπανιώτατα ανευρίσκεται εις τάς επί τών άγιογρα-

1 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910. r iv 116. 3.
2 G. Millet, Monuments de l’Athos, I, Les peintures, Paris 1927, πίν. 154. 2.
3 Τριφδιον, έκδ. Βενετίας, 1876, 412. α.
4 Η. Ο m ο n t, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Biblio- 

theque Nationale, Paris, 1929, πίν. LVIIJ. Προχείρως παρά Ch. Diehl, Manuel 
d’art byzantin, 2α έκδ. Paris. 1925—26, II, σ 622, είκ. 297. Τό όραμα τοϋτο τοΰ 
’Ιεζεκιήλ παρίσταται και επί ενός έλεφανιίνου αναγλύφου τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου Ο. Μ. D a 1 t ο n, Catalogue of Early Christian Antiquities . . . . of the Bri
tish Museum, London, 1901, πίν. XI. 299 καί σ. 56. Έκεΐ δμως ό Dalton, ακολου
θών τήν γνώμην τοΰ Graeven, έθεώρησε τούτο ώς παράστασιν τής εις ",Α.δην κα
θόδου τοΰ ’Ιησού. ’Επίσης κακώς άνέγνωσε καί τήν επιγραφήν, ήτις δμως είναι 
λίαν σαφής TO Γ6 Ο X(|MCTO)C ΔΗΑ ΤΟγ Π|’(θφΐ ΙΤΟγ) ΗΝ€0[ΤΗ]06Ν 
ΤΑ OCPA. Ή παρανόησις έγένετο κυρίως εις τήν άνάγνωσιν τού συμπιλήματος 
ΠΡ ως ΠΡ(ΟΔΡΟ.ΜΟΥ), δπερ εντελώς άκαιανόητον, αντί τού ορθού Π(|’θφΗ- 
ΤΟΥ) Το αληθές δμως θέμα τής παραστάσεως κατενόησεν ό ίδιος άργότερον : Ο : 
Μ. D a 1 t ο n, Byzantine Art and Archaeology, Oxford, 1911, σ. 222, είκ. 135. Κατά 
ταύτα τό έν λόγιρ έλεφάντινον άνάγλυφον δέον νά διαγραφή τών παραδειγμάτων 
τών άναγραφομέιων έν Πρακτικοΐς τής έν Άθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, περίοδ. Γ', τόμ Β'. 1933, 115.
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φιών παραστάσεις τοϋ Δαβίδ η άλλων βασιλέων τής Γραφής. Τό σχήμα 
τοΰτο είναι επίσης άγνωστον εις τάς μέχρις ημών διασωθείσας εικόνας 
των Βυζαντινών αύτοκρατόρων 1. Είναι αληθές δτι εις παραστάσεις τοΰ 
Δαβίδ καί τοΰ ' ολομώντος έπί μνημείων τοΰ 14ου αίώνος εύρίσκομεν τό 
ίσχυρώς προς τά άνω ευρυνόμενου χωνοειδές στέμμα, άλλα χωρίς τήν πα
ρά τήν βάσιν αΰτοΰ πλατείαν ζώνηνa.
Παρά τήν σπανιότητά της όμως ή μορφή 
αυτή τοΰ στέμματος τοΰ Δαβίδ επί τοΰ 
ανάγλυφου τής Βέροιας δεν είναι απολύ
τως μοναδική. Εντελώς ανάλογον στέμμα 
φέρει ό Σολομών εις τό ψηφιδωτόν τής 
Μονής τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί) έν 
Κων/πόλει1 * 3. (Είκ. 3). Τό ψηφιδωτόν μά
λιστα τοΰτο επιτρέπει νά συμπληρώσω- 
μεν τήν έν τφ άναγλΰφφ άποτριβεΐσαν 
τριγωνικήν γλώσσαν τήν ύπερανω τοΰ με
τώπου υψουμένην.

’Αλλά πολύ ίσχυροτέραν βάσιν, έφ’ 
ής θά ήδΰνατό τις νά στηριχθή διά τήν 
χρονολογίαν τού αναγλύφου, παρέχει ό εί- 
κονογραφικός τύπος τοϋ Προδρόμου. Ή 
άπεικόνισις τοΰ Βαπτιστοΰ εις τήν σκηνήν τής εις τον "ΐ\.δην καθόδου 
παρουσιάζει πολλάς άνά τούς αιώνας μεταλλαγάς. Κατά τον 11ον αιώ
να, ότε τό πρώτον, ώς εΐδομεν, εμφανίζεται εις τήν σκηνήν ταύτην, ό 
Πρόδρομος φέρει εσωτερικόν χιτώνα πολύπτυχον, ή δεξιά δέ αυτού χειρ 
εξέρχεται τοΰ ίματίου, τό όποιον αφήνει ανοικτόν σχεδόν όλόκλη-

Είκ. 3. Ψηφιδωτή παράστασις 
τοΰ 2ολομώντος έν τή Μονή 

τής Χώρας.

1 Μέχρι τής Φραγκοκρατίας τό βασιλικόν στέμμα ήτο χαμηλόν καί ενίοτε πα- 
ρίσταται μέ έλαφράν πρός τά άνω διεύρυνσιν. J. Ε b e r s ο 1 t, Xes arts somptu- 
aires de Byzanee, Paris, 1923, 32. 2 Λ ά μ π ρ ο υ, Λεύκωμα Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων, Άθήναι, 1930, πίν. 20, 22, 45, 53, 56 κλπ. Κατά τούς χρόνους των Πα- 
λαιολόγων τοΰτο είναι άνω σφαιροειδές, Ε b e r s ο 1 t,”Ev&’av. 128. Λάμπρος, 
’Ένθ’ άν. πίν. 73 κ. έζ. Εις τάς εικόνας τοΰ χειρογράφου τής Μοδένης, γενομένα? 
κατά τόν 14ον ή 15ον αιώνα, εκτός τής σφαιροειδούς μορφής τοϋ στέμματος τών 
Παλαιολόγων, υπάρχει συχνότατα καί ή εΰρυνομένη πρός τά άνω τοιαύτη. Βλ. 
ταύτας εις τό Λεύκωμα τοΰ Λάμπρου.

aPetkovic', ”Ενθ' άν. II, πίν. LIX. b. Μ i 1 1 e t, Athos, πίν. 12. 4.

3 X h. Schmit, Καχριέ Τζαμί. Δελτίον τοΰ έν Κων/πόλει Ρωσικοΰ ’Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου, 11, 1906, Λεύκωμα, πίν. XIII. 42.
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ρον τό στήθος1. Κατά τον 12°ν, παρά τον τόπον τοΰ 11ου 3, εμφανίζε
ται καί νέος τοιοΰτος. Ό εσωτερικός δηλαδή χιτό>ν παραλείπεται και τό 
άνω σώμα τοΰ Βαπτιστοΰ παρίσταται εντελώς γυμνόν 1 2 3 4. Ό 13°? αιών φέ
ρει νέαν μετατροπήν εις τήν παράστασιν τοΰ Προδρόμου. Παρά τινα κα
θυστερημένα μνημεία διατηρούντο τήν παράδοσιν τοΰ 12ου, μέ γυμνόν 
δηλαδή τό άνω σώμα 1, ό Βαπτιστής παρίσταται καί πάλιν φέρων εσωτε
ρικόν χιτώνα, ό'χι όμως πολύπτυχον όποις εις τά μνημεία τοΰ 11ου, άλλα 
έφαρμόζοντα εντελώς εις τό σώμά του, τό δέ ίμάτιον δεν υπάρχει πλέον5. 
Ο 14°ί τέλος αιών επανέρχεται, εις τά περισσότερα τουλάχιστον μνημεία, 
καί πάλιν εις τήν παράδοσιν τοΰ 11ου μέ τον πολύπτυχον εσωτερικόν χι
τώνα καί τό ίμάτιον 6.

Ποΰ οφείλεται ή μεγάλη αυτή ποικιλία εις τήν παράστασιν τοΰ Προ
δρόμου έν τή σκηνή τής εις τον "^.δην καθόδου ;

Ή έξέτασις τοΰ ζητήματος τούτου θά διευκολυνη ημάς είς τήν χρο
νολογικήν τοποθέτησιν τοΰ ανάγλυφου τής Βέροιας.

Πολύ προ τής άποκρυσταλλώσεως είς τήν οριστικήν της μορφήν τής 
σκηνής τής είς τον "^δην καθόδου τοΰ Χριστοΰ, ειχεν ήδη σχηματισθή 
άλλος κύκλος παραστάσεων, εις τάς οποίας τό πρωτεύον πρόσωπον άπετέ- 
λει ό Πρόδρομος. Πρόκειται περί τών σκηνών τοΰ κηρύγματος καί τοΰ βίου 
τοΰ Βαπτιστοΰ, συμφώνως προς τήν διήγησιν τοΰ Ευαγγελίου. Έκ τοΰ κύ
κλου τούτου, όστις καί αυτός κατά περιόδους ύφίστατο μεταβολάς, παρέ-

1 Δαφνί: Diez-Demu ε,’Ένθ’ άν. είκ. 100. Παρισιν. κώδ. 74 : [Onion t], 
Evangiles, I, πίν. 63 b, 89. Είς τό ψηφιδωτόν τοΰ Torcello Dalt ο n.Byzant. Art 
and Archaeol. σ. 676, είκ. 427 καί είς τό τοΰ Άγ Μάρκου έν Βενετίφ : Ο. Demus, 
Die Mosaiken von San Marco in Venedig, Baden [1936], είκ. 16, ό Πρόδρομος φέ
ρει είδος μανδόου πορπουμένου πρό τοΰ στήθους. Ό τόπος ουτος, δν εΰρίσκομεν 
ήδη είς τόν θρόνον τοΰ Μαξιμιανοΰ έν Ραβέννη, κατάγεται από τήν ’Ανατολήν, ή 
έξέτασις όμως αύτοϋ είναι έξω τοΰ ήμετέρου θέματος.

2 Κώδ. Harley 1810 τοΰ Βρετταν. Μουσείου : D a 1 t ο n, Byzant. Art and. Ar. 
chaeol. σ. 254, είκ. 157. Κώδ. 5 Μονής Ίβήρων : Γ. Τ σ ί μ α — Π. Π α π α χ α- 
τ ζ η δ ά κ η, 'Ιστορημένα Ευαγγέλια τής Μονής Ίβήρων Αγίου ’Όρους, Άθήναι, 
πίν. 45.

8 Βατικανός κώδ. Urbin. 2: C. Stornajolo. Miniature delle omilie di 
Giacomo monaco e del Evangeliario greco Urbinate, Roma, 1910, πίν. 90. Μαρκια- 
νός κώδ. 1.8 έν Βενετίφ (άνέκδοιος). Παρισινός κώδ: 75 (ανέκδοτος).

4 “Ομορφη έκκλησιά Αίγίνης (1289): Άρχαιολογ. Έφημερίς, 1931, σ. 78, είκ. 
15.

5 Σοπότσανι έν Σερβία : Ν. Ο k u n e v έν Byzantinoslavica, 1, 1929, είκ. 12 
Λάτμος :Th. Wiegand, Milet, III. 1, Der Latmos, Berlin, 1913, πίν. IX. 4.

6 Πο οτάτον : Millet, Atbos, πίν. 12. 4. Περίβλεπτος Μυστρά : Millet, 
M i s t r a πίν. 116.3.
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λαβον τον τύπον τοΰ Προδρόμου, όχι μόνον οί παραστήσαντες αυτόν ώς 
μεμονωμένην μορφήν, άλλα καί οί συνθέσαντες την σκηνήν τής εις τον 
"4δην καθόδου. "Οτι τό πράγμα έχει ούτως άποδεικνύουν τά διασωθέν- 
τα μνημεία. Πράγματι, ό τύπος τοΰ Βαπτιστοΰ εις τάς παραστάσεις τής 
εις τον "^.δην καθόδου κατά τον 11°ν αιώνα, με τον πολύπτυχον εσω
τερικόν χιτώνα καί τό ίμάτιον, όπως εις τό Δαφνί, υπάρχει ήδη λήγοντος 
τοΰ 10ου εις τό Μηνολόγιον τοΰ Βασιλείου Β', εν τή σκηνή τοΰ κηρύγμα
τος τοΰ Προδρόμου1. Ό τόπος τοΰ 12ου, με γυμνόν τό άνω σώμα, άπαν
τά ήδη τόν 1 Ιον ή όπως επίσης καί τον 12°ν3, όχι μόνον εις τάς έκ τοΰ 
βίου τοΰ Βαπτιστοΰ σκηνάς, άλλά καί εις τάς μεμονωμένος αΰτοΰ παρα
στάσεις1. Ό στενός χιτόνν άνευ τοΰ ίματίου, τόν όποιον φέρει ό Πρόδρο
μος κατά τόν L3ov αιώνα, άπαντά ήδη τόν 12°''’°. Ό έζωσμένος αυτός χι- 
τιον, ό όποιος εις τό χειρόγραφον τού Λένινγραδ φαίνεται ακόμη έξ υφά
σματος, οΰδέν άλλο είναι παρά τό υπό τών Ευαγγελιστών (Ματθ. 3. 4. 
Μάρκ. 1. 6) μαρτυρούμενον ένδυμα άπό τριχών καμήλου, τό όποιον έκό- 
μισεν εις Κων/πολιν ό Νικηφόρος Φωκάς, διασφζον άκόμη περί τόν τρά
χηλον τά ίχνη αιμάτων 1 * 3 4 5 6. Τοΰτο βλέπομεν ήδη άποτελοΰμενον έκ τριχών 
κατά τόν 13°ν αιώνα εις τάς τοιχογρα μας τής Σοπότσανι έν Σερβίμ, όχι 
μόνον εις την σκηνήν τής εις τόν "τ^,δην καθόδου 7, άλλά καί εις τήν με
μονωμένην μορφήν τοΰ Προδρόμου8. Ό ρεαλιστικός ουτος τύπος τοΰ 
Προδρόμου εξακολουθεί εις τάς σκηνάς έκ τοΰ βίου αυτοΰ καί είς ολίγα 
μνημεία τοΰ 14ου αίώνος 9. Ή ελληνιστική όμως άντίληψις ή έμπνέουσα 
τά πλεΐστα τών ζωγραφικών μνημείων τοΰ 14ου αίώνος δεν ήτο φαίνεται 
δυνατόν ν’ άνεχθή τόν ωμώς ρεαλιστικόν τύπον τοΰ Προδρόμου με μό
νον τό έκ τριχών καμήλου ένδυμα είς τάς έκ τοΰ βίου αυτοΰ παραστά

1 II Menologio di Basilio II. (Codices e Vaticanis selecti, VIII) Torino
1907, πίν. 300.

3 Κώδ. ΙΙαρισιν. 71: [O tn ο n t|, Evengiles, I, πίν 58, II, πίν. 98, 99 κ. ά.

3 Κώδ. Παρισιν. 64: Ο in ο η t, Miniatures des plus anciens manuscr. grecs, 
πίν. LXXXV. 4, LXXXVI. 3.

4 11ος αιών: Κώδ. Παρισιν. 74: [Ο m ο n t], Evangiles, I, πίν. 57, 12ος αιών: 
Cappella Palatina έν Παλέρμφ : Diehl, Manuel, II, σ. 554, είκ. 263.

5 Κώδ. 305 τής Βιβλιοθ. τοΰ Λένινγραδ : G. Millet, Recherches sur I’ico- 
nographie de l’Evangile, Paris 1916, είκ. 156 έναντι σελ. 188.

6 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, Καηβπολις, 1899, 77 β.

1 Βλ. άνωτ. σ 262 σημ. 5.

8 Ο k u π e ν, "Ενθ. άν. είκ. 16.

9 Κώδ. Παρισιν. 543 : Ο m ο n t, Miniatures, πίν. CXXIII. 1—2. Προχείρως 
πα§ά Millet, Iconogr. de l’Evangile, είκ, 167—8 έναντι σελ. 196,
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σεις. Ούτως ο Πανσέληνος εις τό Πρωτάτον1 καί οί ζωγράφοι των Σερβι
κών εκκλησιών a προσθέτουν ύπεράνω τοΰ τρίχινου χιτώνος καί πολύ
πτυχον ελληνιστικής δλως άντιλήψεως ίμάτιον. Ό τύπος οΰτος παρίσταται 
ήδη κατά τον 14°ν αιώνα καί εις τάς μεμονωμένας εικόνας τοΰ Βαπτι- 
στοΰ "5, είναι δέ καί ό έπικρατήσας κατά τούς μετά την "Αλωσιν χρόνους 
πολλάκις με την προσθήκην εις αυτόν και πτερύγων1 * * 4.

Ούτω διά τής τελευταίας ταΰτης μορφής φθάνομεν ακριβώς εις τον 
τύπον τον όποιον έχει ό Πρόδρομος εις τό απασχολούν ημάς άνάγλυφον 
τής Βέροιας. ’Αλλά προς έπιβεβαίωσιν τών ανωτέρω θά έπρεπεν ό τύπος 
οΰτος μέ τόν εσωτερικόν στενόν χιτώνα καί τό ίμάτιον νά εΰρίσκεται καί 
εις την σκηνήν τής εις τόν "^δην καθόδου, δπως εις τό άνάγλυφον τής 
Βέροιας. Ευτυχώς τοιοΰτο παράδειγμα υπάρχει. Είναι ή καί ανωτέρω μνη- 
μονευθεϊσα τοιχογραφία τοΰ Πέτς εν Σερβίρ, άνήκουσα εις τό πρώτον 
ήμισυ τοΰ 14ου αιώνος. δ. (Είκ. 4). Έν αυτή ό Βαπτιστής, ζωηρώς συνο- 
μιλών μέ τόν Ήσαΐαν, συμφώνως προς την άπόκρυφον διήγησιν τοΰ Νι
κοδήμου, έχει τό ίδιον ακριβώς ένδυμα, τό όποιον καί εις τό άνάγλυφον 
τής Βέροιας, ως καί τήν ιδίαν περίπου κίνησιν.

Ούτω τό στέμμα τοΰ Δαβίδ επί τοΰ υπό μελέτην άναγλύφου καί ή 
εικονογραφία τοΰ Προδρόμου φέρουσιν ημάς εις τόν 1.4°ν αιώνα.

’Ανάγκη ήδη νά έξετάσωμεν κατά πόσον τόν συμπέρασμα τοΰτο 
εύοδοΰται άπό τήν τεχνοτροπίαν τοΰ άναγλύφου.

Βεβαίως περί πλαστικότητος τοΰ άναγλύφου δεν δύναται νά γί- 
νη λόγος. Ή δλη παράστασις, ένθυμίζουσα ζωηρώς τά ξυλόγλυπτα έργα, 
εΰρίσκεται επί ενός σχεδόν μόνου επιπέδου έξέχοντος τοΰ βάθους. Ή κό
μη καί τό γένειον δηλοΰνται άποκλειστικώς καί μόνον διά παραλλήλων 
εγχαράκτων γραμμών. Αι πτυχαί τών ενδυμάτων έχουσιν έκτελεσθή κα

1 Millet, Athos, πίν. 11.2.
3 Ντέτσανι: Petkovic’, ”Ενθ. άν. I, πίν. Ill α. Λέσνοβο : Petkovic'. πίν. 130 b
8 Πρωτάτον : Γ. Τ σ ί μ α—Π. Παπαχατζηδάκη, Τοιχογραφίαι Πρω

τάτου Άγ. ’Όρους, Άθήναι, πίν. 52. Όμοιου τύπου είναι καί τό έν ’Άρτη άνά
γλυφον : Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων της 'Ελλάδος, 2, 1936, σ. 170, είκ. 18. 
όπου τό λεγόμενον υπό τού κ. 'Α. Όρλάνδου, δτι τοΰτο είναι έργον τεχνίτου κατα
γόμενου έξ ’Ιταλίας, ώς εξάγεται άπό τόν τρόπον διατάξεως τών πτυχών, δστις 
ιδιάζει εις ρωμανικά έργα τής Γαλλίας καί τής Κάτω ’Ιταλίας, ουδόλως εύσταύεΐ. 
Τό άνάγλυφον τής "Αρτης οΰδεμίαν ουδέ πόρρωθεν άναλογίαν παρουσιάζει πρός 
τήν Ρωμανικήν γλυκτικήν, ένφ άπεναντίας σχετίζεται στενώς πρός τά Βυζαντινά 
είκονογραφικά γλυπτά καί τήν ζωγραφικήν τοΰ 13ου καί 14ου αιώνος.

i Διά τήν έξέλιξιν τοΰ τύπου βλ. Α. Ξυγγοποΰλου, Κατάλογος τών ει
κόνων τοΰ Μουσείου Μπενάκη. Άύήναι, 1936, 67 κ. έξ.

5 Petkovic’, ”Ενθ’ άν. I, πίν. 67. α.
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τά δυο τρόπους. "Η εινιχι δηλαδή απλώς εγχάρακτοι (Δαβίδ), η δηλοΰνται 
ενιαχού, δπως εις τό ίμάτιον τοϋ Προδρόμου, διά των γωνιών τάς οποίας 
σχηματίζουσι τά επαλλήλους καί, κλιμακηδόν διατεταγμένα τμήματα τοϋ 
μεταξύ τών πτυχών ενδύματος. 'Η τοιαύτη σχηματική καί σχεδόν συνθη
ματική δήλωσις τοϋ ό'γκου μακράν βε
βαίως απέχει από τά ωραία πλαστικά 
ανάγλυφα τοϋ 13°υ καί 14ου αίώνος, 
δπως τά έν τή Μονή Βλαχερνών παρά 
τήν ’Άρταν καί τά τής Μονής τής Χώ
ρας (Καχριέ Τζαμί) έν Κων/'πόλει, επί 
τή βάσει ταιν οποίων γίνεται κυρίως 
λόγος περί άναγεννήσεως τής πλαστι- 
κότητος έν τή γλυπτική κατά τούς χρό
νους τών Παλαιολόγο>ν1. Έν τοΰτοις 
ώρισμένας λεπτομέρειας τής τεχνικής 
τοϋ αναγλύφου τής Βέροιας τάς εύρί- 
σκομεν καί εις τά καλλίτερα γλυπτικά 
έργα τών χρόνων τών Παλαιολόγων.'Η 
αύστηρώς γραμμική άπόδοσις τών πτυ
χών, επί παραδείγματι, ανευρίσκεται εις 
τον ’Αρχάγγελον Μιχαήλ τοϋ ενός τών 
τόξων τών άποτελούντων άλλοτε τό 
Κιβώριον τοϋ Μιχαήλ Τορνίκη εις τήν 
Μ. τής Χώρας1 2. Βεβαίως τήν έντύπω- 
σιν τής σκληράς γραμμικότητος καθι- 
στώσιν εις τό τόξον τής Μ. τής Χώρας 
ολιγώτερον αισθητήν ή κομψότης καί 
τό ακριβές σχέδιον, τά όποια δεν 
υπάρχουν εις τό άνάγλυφον τής Βέ
ροιας δπου ή έλλειψις ακριβώς τών 
στοιχείοιν τούτων καθιστά φανεράν 
τήν αδυναμίαν τοϋ έκτελέσαντος αυτό 
τεχνίτου.

"Ως ανωτέρω εΐπομεν, ή δλη τεχνική τοϋ αναγλύφου τής Βέροιας 
έν θυμίζει ζωηρώς τά ξυλόγλυπτα έργα. Περί τούτου πείθει ή σύγκρισις

Είκ. 4. Ό Πρόδρομος έν τή 
σκηνή τής Άναστάσεως εις 
τήν τοιχογραφίαν τοϋ Πέτς.

1 Βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπου
δών, 2. 1925, 121.

2 Schmit, ”Ενθ’ άν. Λεύκωμα, πίν, LXXXIV (αριστερά). Προχείρως παρά 
Dalton, Byzant. Art. and Archaeol. σ. 163, είκ. 94.
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αύτοϋ προς την γνωστήν ξυλόγλυπτου θύραν τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγ. Νικολάου 
εν Άχρίδι, έργου τοΰ 14°υ αίώνος1. Ή πτΰχωσις των ενδυμάτων τών έπί 
τής θύρας ταΰτης είκονιζομένων εφίππων στρατιωτικών 'Αγίων παρου
σιάζει πράγματι πολλάς αναλογίας προς τό απασχολούν ημάς άνάγλυφον.

Υπάρχει δμως μία όμάς γλυπτών, προς τά όποια θά ήδυνάμεθα νά 
παραβάλωμεν ασφαλώς τό τεμάχιον της Βέροιας. Είναι ταϋτα τά έν τφ 
Βυζαντινή) Μουσείφ ’Αθηνών τρία τόξα καί τό άνάγλυφον τής Γεννή- 
σεως, περί τών οποίων πολύς μέχρι τοΰδε έχει γίνει λόγος1 2. Εις τάς μορ- 
φάς τών αναγλύφων τούτων θά εύρωμεν περισσοτέρας τής μιας αναλο
γίας προς τό απασχολούν ημάς γλυπτόν. Ό τρόπος άποδόσεως τής κόμης 
καί τοΰ γενείου τού Βαπτιστού καί τοΰ Ήσαΐου επί τοΰ αναγλύφου τής 
Βέροιας είναι λίαν ανάλογος προς την επί τού τόξου Γ' διασφζομένην 
κεφαλήν τού Προδρόμου3. "Οσον άφορμ έξ άλλου εις τάς πτυχώσεις, ό 
μετά προσοχής παραβάλλων τό απασχολούν ημάς άνάγλυφον προς τά γλυ
πτά ταϋτα τοΰ Βυζαντινού Μουσείου δεν είναι δυνατόν νά μή παρατή
ρηση δτι τό αυτό πνεΰμα διέπει τήν έν γένει έκτέλεσιν αυτών, παρά τάς 
επί μέρους διαφοράς, αί όποΐαι εις τά γλυπτά ιοΰ Βυζαντινού Μουσείου 
προέρχονται από τό φραγκικόν έργαστήριον, έξ ού ταϋτα κατάγονται. 
Τέλος υπάρχει καί άλλος ακόμη σύνδεσμος μεταξύ τών γλυπτών τού
των καί τοΰ τεμαχίου τής Βέροιας, ή όμοιότης τών γραμμάτων τής έπι- 
γραφής αυτού προς τάς έπί έκείνων εύρισκομένας. Τό έπίμηκες, ή λεπτό- 
της καί ό δλος έν γένει χαρακτήρ αυτών εύρίσκεται έν πλήρει άναλογίμ 
προς τάς έπί τών γλυπτών τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου έπιγραφάς.

Πάσαι αί ανωτέρω παρατηρήσεις άγουσιν ημάς ούτως εις τό συμπέ
ρασμα δτι τό άνάγλυφον τής Βέροιας είναι έργον τοΰ 14ου αίώνος καί 
πιθανώτατα τοΰ πρώτου αύτοΰ ήμίσεος.

'Υπολείπεται ήδη νά προσθέσωμεν όλίγας λέξεις περί τοΰ άρχικοΰ 
προορισμοΰ τοΰ αναγλύφου. Έπί τοΰ ζητήματος τούτου εικασίας μόνον 
είναι δυνατόν νά έκφέρωμεν, αις έκ τοΰ μικρού αριθμού τών μέχρις ημών 
διασωθέντων είκονογραφικών λίθινων αναγλύφων, τών οποίων δυστυχώς 
ουδέ έ'ν εύρίσκεται εις τήν αρχικήν αύτοΰ θέσιν.

Ό Brehier, έχων τό δεδομένον, δτι πολλά τοιαΰτα ανάγλυφα είκονί-

1 Ν. Kondakov, Μακεδονία (ριυσ), ΙΙετροϋπολις, 19ΐ·9, πίν. III. Καλλί- 
στη άπεικόνισις καί παρά Β. F i 1 ο w, Die allbulgarische Kunst, Bern, 1ί)1ί). πίν.
XXXIV.

3 Βλ. Ά. Ξγγόπουλον Έν Άρχαιολ. Έφημερ. 193ί, 69 κ. έξ. οπού πά
σα ή προγενέστερα βιβλιογραφία.

3 Άρχαιολ. Έφημ. ένθ’ άν. σ. 75, είκ. 14 (Έκ τυπογραφικού λάθους φέρει 
τόν άριθ. 13).
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Βυζαντινά είκονογραφικά γλυπτά. 267

ζουσι μεμονωμένας σκηνάς εκ τοΰ Δωδεκαόρτου (Γέννησιν, Βάπτισιν, 
’Έγερσιν τοΰ Λαζάρου κλπ.) εξέφερε την εικασίαν δτι πιθανώς σειραί 
τοιοΰτιον αναγλύφων μέ τάς δώδεκα μεγάλας έορτάς εύρίσκοντο εις τά 
Τέμπλα των εκκλησιών* 1. 'Ο παραδοχή εν τοΰτοις μιας τοιαΰτης εικασίας 
θά ήτο πολύ δύσκολος, δχι μόνον διότι έσώθησαν μέχρις ήμοιν και είκο
νογραφικά ανάγλυφα τών οποίων τά θέματα είναι άσχετα προς τό Δωδε- 
κάορτον καί ανάγονται κατά τό πλεϊστον εις την Π. Διαθήκην 3, αλλά καί 
δι’ άλλον ακόμη λόγον. Βεβαίαις είναι αληθές δτι από τών μετά τήν "Αλω- 
σιν χρόνων τίθεται εις τό άνιο μέρος τών ξυλόγλυπτων Τέμπλων σειρά 
εικόνων τοΰ Δωδεκαόρτου, δεν γνωρίζομεν όμως, αν ή μέχρι σήμερον ακό
μη διασφζομένη συνήθεια αύτη συνεχίζει παράδοσιν Βυζαντινήν, ούτε 
είναι γνωστόν, άν εις τό άνω μέρος τών μαρμάρινων Τέμπλων κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους ύπήρχον εικόνες τοΰ Δωδεκαόρτου έζαιγραφημέναι 
ή γλυπταί. Τοΰτο άλλωστε θά ήδύνατο να θεωρηθή μάλλον άπίθανον δε
δομένου δτι επί τών Βυζαντινών Τέμπλων, καθ’ δσον τουλάχιστον μέχρι 
τοΰδε γνωρίζομεν, δεν ύπήρχον ουδέ αί μεγάλαι δεσποτικαί εικόνες, τάς 
οποίας αντικαθιστούν, ως γνωστόν, αί επί τών παραστάδων τοΰ Τέμπλου 
δύο εικόνες τοΰ ’Ιησού καί τής Θεοτόκου 3.

Ή επί τοΰ αναγλύφου τής Βέροιας παράστασις τής εις τον "4δην κα
θόδου τοΰ Ίησοΰ ανήκει πράγματι εις τήν σειράν τοΰ Δωδεκαόρτου, αλ
λά τοΰτο δέν είναι λόγος νά παραδεχθώμεν δτι εύρίσκετο εις τό Τέμπλον 
ναού, έφ’ δσον, ως ειδομεν, ούδέν άνάλογον παράδειγμα είναι μέχρι τοΰ
δε ασφαλώς γνωστόν.

Ή παράστασις αύτη τής εις τον "4δην καθόδου τοΰ Ίησοΰ 
φέρει καί πάλιν ημάς προς τήν ύπόθεσιν, ήν καί άλλοτε διετυπώ- 
σαμεν σχετικώς προς τά δύο εκ τών τόξων τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου 
Άθηνάίν, επί τών οποίων επίσης είκονίζεται ή σκηνή αύτη, δτι δηλαδή 
ταΰτα άπετέλουν τάς δύο συνεχομένας πλευράς κιβωρίου ευρισκομένου 
ύπεράνω τάφου1. Τήν εικασίαν ήμάίν εκείνην εστήριζε καί ή έν τή Νε
κρώσιμη? ακολουθία μνεία τής καθόδου τοΰ Σωτήρος είς τον "^δην, κυ
ρίως δμως ή από τοΰ έτους 1531 επιτύμβιος πλάξ έν τφ χωρίη) Σκου- 
λούφια τής Κρήτης, επί τής οποίας είκονίζονται έν άναγλύφφ τό προ

ι Brehier, La sculpture iconographique, ”Ενθ. άν* 70. 
a Άπαρίθμησις παρά Brehier, ”Ενθ’ άν. 66 κ. έξ.
3 ΓΙρβ. τό Τέμπλον τοΰ Νέρεζι πλησίον τών 2κοπίων παρά G. Β ο s k ο ν ί c’ 

έν Seminarium Koudakovianum, 6, 1983, σ. 157, είκ. 1. Επίσης τό τής Πόρτας Πα
ναγιάς παρά τά Τρίκκαλα έν Άρχείφ τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος, 1, 
1935, σ. 25, είκ. 14 καί άλλα.

1 Άρχαιολ. Έφημ. ’Ένθ’ άν. 80 καί έξ.
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πατορικόν αμάρτημα, ή Σταύρωσις καί ή εις τον 'φδην κάθοδος τοΰ 
’Ιησοΰ ·*■. Επανερχόμενοι λοιπόν καί πάλιν εις την εικασίαν εκείνην, κα- 
ταλήγομεν εις τό συμπέρασμα δτι καί τό νΰν ερχόμενον είς φώς άνά- 
γλυφον τής Βέροιας δεν είναι άπίθανον νά έκόσμει τάφον. Την γνώμην 
ταΰτην ενισχύει οπωσδήποτε καί ή επί τοΰ αναγλύφου, δυστυχώς λίαν ελ
λιπής, επιγραφή. ’Από τάς δλίγας διασωθείσας λέξεις της δυναται ϊσως νά 
εξαχθή δτι πρόκειται περί επιτύμβιου επιγράμματος, τοΰ οποίου τό ΰφος 
ενθυμίζει κάπως τό ώραΐον εκείνο πλήρες μελαγχολίας έπιτΰμβιον τοΰ 
μοναχοί Θεοδοσίου εν τή Μονή τοΰ 'Οσίου Λουκά3.

2) Κορμός άγάλματος τοΰ 'Αγίου Όνουφρίον. (Είκ. 5).

Τό γλυπτόν, τό όποιον πρόκειται νΰν ν’ άπασχολήση ημάς, εύρίσκε- 
ται εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου έν Κρήτη3. Κατά τό Ευρετήριον τοΰ 
Μουσείου, προέρχεται εκ τής περιφερίας Ηρακλείου, άγνωστον δμως εκ 
ποιου ακριβώς μέρους. Είναι γεγλυμμένον λίαν επιμελώς επί λεπτοκόκ
κου ασβεστόλιθου καί έχει έν τή νΰν αύτοϋ καταστάσει ύψος 0,24.

Διασώζεται μόνον ό γυμνός κορμός τοΰ 'Αγίου, από τοΰ κάτω μέ
ρους τοΰ στήθους μέχρι περίπου των μηρών. Καθ’ δλον τό ύψος τής εμ
πρόσθιας δψεως διήκει ή μακρά γενειάς, τής οποίας αί τρίχες έχουσιν 
επιμελώς δηλωθή διά λεπτών παραλλήλων χαραγών κατερχομένων κυ- 
ματοειδώς. Ή δσφύς αύτοϋ περιβάλλεται υπό ρυθμικώς διατεταγμένων 
κλάδων μετά μικρών δξέων φύλλων. (Πρβ. καί είκ. 11). Κατά τον δεξιόν 
γόμφον κρέμαται άνοικόν είλητάριον με την εξής επιγραφήν: (Είκ. 6).

iryMNOC] | TCU ΛΙ I I ΑΠΑΑΟΑΙ I | ΤΙ ΠΑ|ΊΟΓΑ | ΜΑΙ ΟΤΙ 
Α | φθΙΛ6 ΜΟγ | AICXYNHC | nACH[C] ΤΟ | ΟΙ IGIAOC

Ή όπισθία δψις τοΰ κορμοΰ είναι ανεπεξέργαστος, (Είκ. 7) έξ ου δύ- 
ναταίτις νά συμπεράνη δτι τοΰτο εύρίσκετο εντός κόγχης ή έμπροσθεν 
τοίχου, ούτως ώστε τό όπισθεν αύτοϋ μέρος νά μή είναι ορατόν. Είς την 
δεξιάν πλευράν, ό'πισθεν τοΰ άνω άκρου τοΰ είληταρίου, υπάρχει επιμή
κης εγκάρσιά εγκοπή χρησιμεΰουσα πιθανώτατα διά την ένθεσιν ετέρου 1 2 3

1 Άρχαιολογ. Έφημ. ” υνί)·’ άν. ο. 81, είκ. 17.
2 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ έν Αρχαιολ Δελτίο», 6, 1ί)20—21. Παράρτημα, 181 κ. έξ.
3 Τόν έν Ήρακλείφ "Εφορον 'Αρχαιοτήτων κ Ν. Πλάτωνα αισθάνομαι τό 

καθήκον νά ευχαριστήσω καί άπό τής θέσεο»ς ταύτης θερμότατα διά τήν προθυ
μίαν μεθ’ τής μοί έπέτρεψε καί μοι διηυκόλυνε τήν μελέτην καί φωτογράφησιν τοΰ 
γλυπτοΰ τούτου.
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τεμαχίου μαρμάρου. (Είκ. 6, 7). ’Ιδέαν σαφεστάτην τής αρχικής μορφής τοΰ 
αγάλματος παρέχει ευτυχώς είς ημάς μία εικών τοΰ 'Αγ. Όνουφρίου ευ- 
ρισκομένη εις τό Μουσεΐον Δ. Λοβέρδου. (Είκ. 8). Συμφώνως προς ταΰτην, 
ο "Αγιος παρίστατο όρθιος μέ γυμνόν τό σώμα, φέριον μόνον κλάδους 
περ'ι την όσφΰν, καί μέ μακρότατον γένειον φθάνον ολίγον κάτω τών γο-

Εϊκ. ΰ. Κορμός αγάλματος τοΰ Άγ. Όνουφρίου εν τφ Μουσείφ 
Ηρακλείου Κρήτης.

νάτων. Τάς χεΐρας ειχεν έσταυρωμένας επί τοΰ στήθους καί έκράτει διά 
τής άριστεράς τό παρά τον δεξιόν αυτοΰ γόμφον κρεμάμενον είλητάριον, 
τό όποιον φέρει καί επί τής είκόνος τοΰ Μουσείου Λομβέρδου τό αυτό 
ακριβώς επίγραμμα, επί τή βάσει δέ τοΰτου ήδυνήθημεν να συμπλη- 
ρώσωμεν μετ’ ασφαλείας τον επί τοΰ έξεταζομένου αγάλματος έλλείποντα 
πρώτον στίχον αυτοΰ. Ή είκών τέλος αΰτη δυναται νά έξηγήση καί την 
κατά τό δεξιόν μέρος τοΰ αγάλματος, ό'πισθεν τοΰ είληταρίου, όριζον-
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τίαν εγκοπήν, περί ής ανωτέρω εγένετο λόγος. Φαίνεται, δηλαδή δτι ή 
δεξιά χειρ του αγάλματος ήτο εκ χωριστοί τεμαχίου λίθου, τύ όποιον 
θά προσηρμόζετο εντός τής εγκοπής ταΰτης.

Είκ. 6. Κορμός τυΰ 'Αγ. Όνουφρίου :
Τό είλητάριον.

Ό είκονογραφικός τι^πος του 'Αγ. Όνουφρίου περιγράφεται εναργέ
στατα εις τον βίον αυτοί, δπου ό Άββάς Παφνουτιος, ό διηγούμενος τά 
κατ’ αυτόν, λέγει δτι Υ]το «άνθρωπος φοβερός την ϋέαν, γυμνός τό οώμα 
και μαλλατος (τριχωτός) όλος, οκεπόμενος ωσάν ζφον άγριον με τάς τρί
χας τον' εις δε τό μέσον ητον περιεζωομένος με βλαστάρια δένδρων1».

1 ’Αγαπίου, Έκλόγιον, εκδ. Βενετίας, 1799, 276. Κ. Δ ο υ κ ά κ η, Μέγας 
Συναξαριστής, ’Ιούνιος, J00-
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Τον τύπον τοϋτον άπέδωκεν αρκετά πιστώς ή τέχνη, με πολλας 
όμως παραλλαγάς ώς προς την στάσιν, καί ιδία ως προς την θέσιν των 
χειρών.

Είς μίαν τοιχογραφίαν τής Καππαδοκίας1 απροσδιορίστου εποχής,

ΕΙκ. 7. Κορμός του Άγ. Όνουφρίου. 
Πλαγία οψις.

άλλα πάντως δχι πολύ παλαιάν, ώς δεικνύει ή όμοιότης αυτής μέ τήν 
από τοΰ L400 περίπου παράστασιν αυτοϋ είς τήν Νόβα Παΰλιτσα τής 
Σερβίας1 2 3 καί τήν από τοΰ τέλους τοΰ 16ου αίώνος έν τή Μονή Ντομ-

1G. deJerphanion, άν. 2e album, πίν. 134. 4. Βλ. καί τό κεί
μενον, τόμ. 1. 2, 483.

2 G Μ a n n ο-Ζ i s 3 ί έν Σταρίναρ, 1933/34, σ. 198, είκ. 6 καί προχείρως
παρά Petkovic', "Evft’ άν. II, πίν. CXCVIII.
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προβάτ τής Μολδαβίας1, 6 "Αγιος 
παρίσταται έχων τάς χεΐρας προ 
τοΰ στήθους μέ τάς παλάμας προς 
τά έξω. Παραδόξως ό ζωγράφος 
τής Καππαδοκίας παρέλιπε τό εκ 
φύλλων περίζωμα τοΰ ‘Αγίου καί 
έβράχυνε κατά πολύ το μακρόν 
γένειον, τό κυριώτερον δηλαδή 
χαρακτηριστικόν αυτοϋ. Τάς Ιδιορ
ρυθμίας δμως αΰτάς δεν βλέπο- 
μεν εις τάς τοιχογραφίας τής Νόρ- 
βα ΙΊαυλιτσα καί τής Μ. Ντομ- 
προβάτ.

Κατά τό πρώτον περίπου τέ
ταρτον τοϋ 14ου αϊώνος ό Παν
σέληνος εις τό Πρωτάτον τοΰ 'Αγ. 
’Όρους δημιουργεί άλλην παραλ
λαγήν. Ή δεξιά χειρ τοϋ 'Αγίου 
μένει, όπως εις την τοιχογραφίαν 
τής Καππαδοκίας καί τάς όμοιας 
προς αυτήν, προ τοΰ στήθους μέ 
την παλάμην προς τά έξω,ή αρι
στερά δμως τείνεται προς τά κά
τω καί κρατεί είλητάριον1 2. Τον 
τόπον τοΰτον τοϋ Πρωτάτου άκο- 
λουθοϋσιν οι πλεΐστοι των ζωγρά- 
φιον τοΰ 16ου καί 17ου αίώνος3. 
Τέλος κατά τό έτος 1448 ό ζω
γράφος τής Μανάσιγια εν Σερβία

Είκ. 8. Ό "Αγ. Όνούφριος. 
Είκών έν τφ Μουσείω Δ. Λοβέρδου.

1 J.Stefanescu, L’art by- 
zantin et l’art lombard en Transylva- 
nie. Peintures murales de Valachie et
de Moldavie, Paris, 1938, πίν LI. 1.

3 Ή τοιχογραφία τοΰ Πρωτάτου 
εΰρίσκεται μόνον εις τό λεύκωμα τοΰ 
Β. Georgievskij, Τοιχογραφίαι 
τοΰ Πανσέληνου εις τό Πρωτάτον τοΰ 
"Αθω (ρωσ.), Πετροΰπολις ά. χ. πίν. 
28. β.

1 Πογάνοβο έν Βουλγαρία (1500) :
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παριστά τον “Αγιον μέ τας χεΐρας εκτεταμένος ε’ις σχήμα δεησεως* 1. 
'Ο τόπος δμως ούτος, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, δεν εύρε μιμητός.

’Από την βραχεΐαν αυτήν έπισκόπησιν των διάφορων παραλλαγών 
τής παραστάσεως τοϋ 'Αγ. Όνουφρίου εξάγεται τό συμπέρασμα δτι ό 
τόπος τον όποιον άντιπροσωπεόουσι τό ενταύθα έξεταζόμενον άγαλμα

γραγραφία τοϋ κώδ. 16 τής Έθν. 
Βιβλιοθήκης ’Αθηνών.

Τοιχογραφία τοΰ ναοΰ τών Είσο- 
δίων έν Σκλαβεροχωρίφ Κρήτης.

τοΰ Μουσείου Ηρακλείου καί ή είκοόν τοϋ Μουσείου Λοβέρδου είναι 
πολύ διάφορος. Άλλα καί ό τόπος ούτος έχει παλαιάν την καταγωγήν.

A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, λεύκωμα, πίν. 
LX 111, b. Μολυβοκκλησιά έν Άγ. ’Όρει (1536): Millet, Athos, πίν. 155. 2. 
Τράπεζα Μ. Διονυσίου (1547): Millet, Ένθ’ άν. πίν. 214. Νάρθηξ. Μον· 
Βαρλαάμ έν Μετεώροις (1566), ανέκδοτος. Τράπεζα Μον. Χελανδαρίου (1621): 
Μ i 11 e t, ’Ένθ’ άν. πίν. 112. 2.

1 S Stanoyevi c'-L. Μ i r k ο ν i c’-Dj. B o s k o v i c', Le monastire 
de Manasija (σερβ.), Beograd, 1928, πίν. XVII. 2.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος 1ε' 18

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:06 EEST - 3.236.241.27



274 Ά. Ξυγγοπούλου

Τό πρότυπον εκ τον όποιου άπέρρευσεν εύρίσκομεν κατά τον 14ον αίώ- 
να είς μίαν μικρογραφίαν τοϋ ύπ’ άριθ. 16 κωδικός τής Εθνικής Βιβλιο
θήκης ’Αθηνών1. (Εϊκ. 9). Είς την μικρογραφίαν ταΰτην ό "Αγιος πα- 
ρίσταται εντελώς κατ’ ενώπιον μεταξύ δυο δένδρων (φοινίκων;) έχων τάς 
χεϊρας εσταυρωμένος επί τοΰ στήθους. ’Ολίγον άργότερον ό τύπος ουτος 
άπαντα καί έν Κρήτη, οπού εΰρον αυτόν μεταξύ των τοιχογραφιών τοϋ 
ναΐσκου τών Είσοδίωνείς τό Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος. (Εϊκ. 10). Αί τοιχο- 
γραφίαι αΰται δεν φέρουσι χρονολογίαν, άλλα είναι παλαιότεραι τοϋ 
1481, καθ’ δσον εύρίσκεται επ’ αυτών χάραγμα μέ τό έτος αυτό. ΙΙάντως 
αΰται δέν είναι παλαιότεραι τοϋ Ιδού αίώνος καί έξετελέσθησαν πιθα
νώς υπό τών αδελφών Μανουήλ καί Ίωάννου τών Φωκάδων, εργασθέν- 
των είς την περιοχήν ταΰτην περί τα μέσα τοϋ 1.5ου αίώνος, καί προς 
τήν τέχνην τών όποιων παρουσιάζουσι πολλάς ομοιότητας 3.

Ό ζωγράφος τής είκόνος τοϋ Μουσείου Λοβέρδου, ή τοϋ προτύπου 
τό όποιον ουτος είχε προ οφθαλμών, ήκολοΰθησε τόπον άνάλογον προς 
τήν μικρογραφίαν τής Έθν. Βιβλιοθήκης καί προς τήν εντελώς όμοίαν 
τοιχογραφίαν τοΰ Σκλαβεροχωρίου, άλλ’ έπέφερε καί μικράς τινας μετα- 
βολάς. Τήν ήδη είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Σκλαβεροχωρίου παρατηρουμέ- 
νην άπομάκρυνσιν από τήν αύστηρώς συμμετρικήν στάσιν τοϋ ‘Αγίου 
είς τήν μικρογραφίαν τής Έθν. Βιβλιοθήκης κατέστησεν έντονωτέραν. 
’Έστρεψε δηλαδή ελαφρώς τό άνω μέρος τοΰ σώματος προς δεξιά, έδωκε 
περισσοτέραν κίνησιν είς τούς πόδας, εβράχυνε κατά πολύ τό; γένειον, 
δπως εϊχεν ήδη κάμει καί ό ζωγράφος τοϋ Σκλαβεροχωρίου, καί τέλος 
προσέθηκε, κατά τρόπον ϊσως όχι πολύ φυσικόν, είς τήν άριστεράν χεΐ- 
ρα τοΰ Αγίου τό ανοικτόν είλητάριον.

Τάς αΰτάς ακριβώς παρατηρήσεις θά ειχέ τις νά κάμη καί διά τό 
άγαλμα τοϋ Μουσείου Ηρακλείου, τό όποιον, ώς εϊδομεν, είναι παν- 
ομοιότυπον τής είκόνος τοΰ Μουσείου Λοβέρδου, αν καί εις τινα σημεία

1 A. Delatte, Les mauuscrits a miniatures et a ornements des Biblio- 
th£ques d‘ Athenes, Liege-Paris, )926. (Bibliotheque de la Faculte de Philosophic 
et Lettres de l’Universite de Liege, fasc. XXXIV). πίν. Via. Βλ. καί σ. 86. Τό 
χειρόγραφον ό I. Σ α κ κ ε λ ί α> ν, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήναι. 1892, σ. 3, άρ. 16, τοποθετεί είς τόν 15ον 
αιώνα, έξ αυτού δέ παραλαβόντες καί δλοι οί περί αυτού γράψαντες. Έν τοΰτοις 
ή άρίστη τεχνική έκτέλεσις τής μικρογραφίας καί ή λεπτοτάτη αυτής επεξεργασία 
δεικνύουν δτι πρόκειται περί έργου τοϋ 14ου μάλλον αίώνος, πρός ον συμφωνεί 
καί ή γραφή τοΰ χειρογράφου.

s Περί τών Φωκάδων βλ G. G e r ο 1 a, Monument! veneti nell’ isola di Gre
ta, II, Venezia, 1908, 309. Ν. Έλληνομνήμονα, 5,1908, 284, άριθ. 48—50. Ί. K ρ ι- 
τσωτάκηνέν περιοδ. Μύσωνι, 3, 116.
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φαίνεται συντηρητικώτερον αυτής. Τό εκ φύλλων περίζωμα, επί παρα
δείγματα έχει εις τό όίγαλμα χαρακτήρα περισσότερον διακοσμητικον, οί 
δέ μετά φύλλων βλαστοί, οί άποτελοϋντες αυτό, δεν είναι άπίθανον νά 
προέρχωνται από την προσπάθειαν ϊσως τής κατά γράμμα άποδόσεως 
τής έν τφ Συναξαρίω τοΰ ‘Αγίου περιγραφής αυτοϋ: «περιζωσμένος με 
βλαστάρια δένδρων». (Εϊκ. 11).

Ή σχεδόν πλήρης όμοιότης τοΰ άπασχολοΰντος ημάς αγάλματος

2ίδ

ΕΙκ. 11. Κορμός τοΰ 'Αγ. Όνουφρίου : 
Λεπτομέρεια τοΰ φυλλώματος.

προς την εικόνα τοΰ Μουσείου Λοβέρδου διευκολύνει οπωσδήποτε καί 
την χρονολόγησιν αΰτοΰ. Είναι απολύτως φανερόν δτι ό ζωγράφος τής 
είκόνος τοΰ Μουσείου Λοβέρδου έχει ΰποστή ίσχυροτάτην επίδρασιν τής 
δυτικής τέχνης καί είναι λίαν έκδηλος ή προσπάθειά του ν’ άποδώση 
μετά πάσης ακρίβειας την φΰσιν. Ή άψογος ανατομία τοΰ γυμνοΰ σώ
ματος προδίδει την χρησιμοποίησιν ζωντανού προτύπου, ή δέ βλη είκό)ν 
ενθυμίζει ζωηρώς ’Ιταλικούς ίδίφ πίνακας τής ’Αναγεννήσεως. Τά χαρα
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κτηριστικά ταΰτα είναι κυρίως αισθητά εις τάς Έλληνικάς εικόνας από 
Των μέσων περίπου τοΰ 17ου αίώνος, είς δέ των προότων, καθ’ δσον του
λάχιστον γνωρίζω, άγιογράφων εις τά έργα τοΰ οποίου γίνεται εκδηλος ή 
ισχυρά αύτη δυτική επίδρασις, είναι ό Κρής ΤΙλίας Μόσχος, ως μαρτυ- 
ροΰσι τά τέσσαρα θωράκια με χρονολογίαν 1651 έν τφ Μουσείφ Λοβέρ- 
δου, αν εννοείται ή εκεί υπογραφή είναι αυθεντική. Έτι δμως εντονό
τερα είναι ή εκ τής Δΰσεως επίδρασις εϊς τινα έργα τοΰ Κρητός επίσης 
Θεοδώρου Πουλάκη (1622—1692),1 μεταξύ των οποίων τά μάλλον χα
ρακτηριστικά από τής άπόψεως ταΰτης είναι ό ’Επιτάφιος Θρήνος τοΰ 
Μουσείου Λοβέρδου1 2 3 καί ό Αρχάγγελος Μιχαήλ τοΰ Μουσείου Μπε- 
νάκη 3.

Κατά ταΰτα ή έν τφ Μουσείφ Λοβέρδου είκών τοΰ 'Αγ. Όνουφρίου 
θά ήδΰνατο νά τοποθετηθή είς τό δεύτερον πιθανώς ήμισυ τοΰ 17ου 
αίώνος. Τό ά'γαλμα δμως τοΰ Μουσείου Ηρακλείου πρέπει ασφαλώς νά 
θεωρηθή ολίγον παλαιότερον τής είκόνος. Είς τό συμπέρασμα τούτο ά- 
γουσιν ημάς λόγοι ιστορικοί. Τούτο δεν θά ήτο δυνατόν νά κατασκευασ- 
θή μετά τήν έν έτει 1669 ά'λωσιν τοΰ 'Ηρακλείου υπό τών Τούρκων, 
ένφ ή είκόιν είναι πολύ πιθανόν δτι έζωγραφήθη υπό τίνος τών πολλών 
έκ Κρήτης φυγόντων άγιογράφων μετά τήν κατάκτησιν αυτής. Ούτω τό 
απασχολούν ημάς άγαλμα θά ήδύνατο νά τοποθετηθή είς τά μέσα περί- 
πομ τοΰ 17ου αίώνος, αλλά πάντως είς χρόνους παλαιοτέρους τοΰ 1669.

Τό άγαλμα δμως τούτο καί ή από τοΰ 17ου αίώνος ασφαλής, ώς 
τουλάχιστον νομίζω, χρονολόγησις αυτού, δίδουσιν αφορμήν είς πολλάς 
σκέψεις.

Έκ τών διασιοθέντων καταλόγων καί τοπογραφικών χαρτών είναι 
γνωστόν δτι έπί Βενετοκρατίας ύπήρχεν έντός τοΰ Ηρακλείου Ελληνι
κή, δηλαδή ορθόδοξος, έκκλησία τού 'Αγ. Όνουφρίου4 κτισθεΐσα μετά 
τήν υπό τών Βενετών κατάληψαν τής Κρήτης (1210). Μετά τήν υπό τών 
Τούρκων ά'λωσιν τοΰ Ηρακλείου (1669) ή έκκλησία αύτη, ήτις εύρίσκε- 
το έντός μεγάλου κήπου, μετετράπη είς Τουρκικόν λουτρόν, άργότερον

1 Διά τον χρόνον τής γεννήσεως καί τοΰ θανάτου τοΰ Θ. Πουλάκη βλ. I. 
Π α π α δ η μητριού έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 14, 1938, 
i99.

2 Άπεικόνισις όχι καλή έν Ν Καλογεροπούλου, Μεταβυζαντινή καί 
νεοελληνική τέχνη, Άθήναι, 1926, πίναξ έναντι ο. 72.

3 Άπεικόνισις έν Α. Ξ υ γ γ ο π ο ν λ ο υ, Κατάλογος τών εικόνων τοΰ Μου
σείου Μπενάκη, πίν 26. Α. Βλ. καί σ. 52.

* F 1 a m. Cornelius, Creta sacra, Venetiis, 1755, I. 229. G. G e r ο 1 a, 
Topografia delle chiese della cita di Candia έν Bessarione, 1918. Ίδιαιτ. άνατυπ.σ. 
61. ΓΙρβ. καί Στ. Ξανθουδίδου, Χάνδαξ—Ηράκλειον, 'Ηράκλειον, 1927, 77.
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δε εις αποθήκην καί μαγαζεΐα. Λείψανα αυτής διατηρούνται μέχρι σή
μερον 1.

Είναι δυνατόν το απασχολούν ημάς άγαλμα τοΰ 'Αγ. Όνουφρίου να 
ευρισκετο εις την ομώνυμον ταύτην εκκλησίαν; Παρά τάς πολλάς επι
φυλάξεις τάς οποίας θά ήδύνατό τις νά έχη, ή εικασία αυτή δεν είναι 
εντελώς αστήρικτος.

Είναι γνωστόν δτι καθ’ δλην την Βυζαντινήν περίοδον δεν έλειψαν 
από τάς ορθοδόξους εκκλησίας ανάγλυφοι παραστάσεις τών ιερών προ
σώπων έπέχουσαι την θέσιν έζωγραφημένων λατρευτικών εικόνων, άλλ’ 
ή έν ταις έκκλησίαις ύπαρξις περίοπτων αγαλμάτων ήτο ασυνήθης. Είναι 
επίσης αληθές δτι κατά την παλαιοχριστιανικήν περίοδον τοιαΰτα περί
οπτα αγάλματα ύπήρχον, ελάχιστα τών οποίων περιεσφζοντο εις εκκλη
σίας τής Κων)πόλεως μέχρι τού 15ου ακόμη αίώνος, ως μαρτυροΰσιν αί 
διηγήσεις τών προσκυνητών* 2, άλλ’ επρόκειτο ασφαλώς περί ολίγων εξαι
ρέσεων. Ή κυρίως Βυζαντινή περίοδος, ιδίως μετά τό σχίσμα, δεν φαίνε
ται χρησιμοποιήσασα τό περίοπτον άγαλμα εις τάς εκκλησίας,

Ούτως ή κατασκευή αγάλματος δι’ Ελληνικήν εκκλησίαν κατά τον 
17ον αιώνα φαίνεται τφ δντι λίαν παράδοξος, άν μάλιστα έχωμεν ύπ’ 
δψιν την τότε επικρατούσαν παρά τοΐς δρθοδόξοις αποστροφήν προς δ,τΐ 
προσιδίαζεν εις τήν καθολικήν ’Εκκλησίαν, τής αποστροφής δε ταύτης 
έχομεν πλείστας μαρτυρίας. Ούτως εις Κρής επίσκοπος τοΰ 16ου αίώνος 
έ'γραφεν εις τον καρδινάλιον τής Λορραίνης δτι ή παράδοσις απαγορεύει 
(εις τούς ορθοδόξους) νά λατρεύουν γλυπτάς εικόνας3, κατά δε τον 17ον, 
ως διηγείται ό Babin, εις μητροπολίτης ’Αθηνών διέταξε τήν κατα
στροφήν αγάλματος τής Θεοτόκου κρατούσης τον Ίησοΰν, τό όποιον εύ- 
ρέθη εις τά ερείπια τοΰ ναού τοΰ 'Αγ. Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου «έκ 
φόβου μήπως οι Λατίνοι εύρωσιν έν αύτφ επιχείρημα κατά τών Έλλή-
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Τάς ενταύθα παρεχομένας ανεκδότους πληροφορίας περί τών τυχών τοΰ
ναοΰ κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, έξαχθείσας έκ τοΰ πλουσίου καί πο
λυτιμότατου έν τφ Δήμιο 'Ηρακλείου Τουρκικοί αρχείου, οφείλω εις τήν καλωσύ- 
νην καί τήν προθυμίαν τοΰ πεφωτισμένου αυτοί μεταφραστοΰ κ. Ν. Σταυρινίδη, 
δεινού γνώστου όχι μόνον τής Τουρκικής γλώσσης, αλλά καί τής μεσαιωνικής ιστο
ρίας τής Κρήτης, δν θερμότατα ευχαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης. ’Επίσης αι
σθάνομαι τήν ΰποχρέωσιν νά ευχαριστήσω θερμώς καί τόν δραστήριον ’Έφορον 
τής έν Ήρακλείφ Βικελείου Βιβλιοθήκης κ. Στ. Σπανάκην διά τάς πληροφορίας 
τάς οποίας μέ τόσην καλωσύνην καί προθυμίαν μοΰ παρέσχε.

3 Βλ. Β r e h ί e r, La sculpture iconographique, Ένθ’ άν. 57 κ. έξ.
3 G. Millet έν A. Μ i c h e 1, Histoire de Tart, I, 257, B r e h i e r, ’Ένθ’ 

άν. 58. Δυστυχώς ούτε ό Millet ούτε ό Brehier άναγράφουσι τήν πηγήν έξ ής έλή- 
φθη ή πληροφορία αΰτη.
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νων, προβάλλοντες αύτοΐς on ό "Αγιος Διονύσιος έτίμα τα αγάλματα, 
άτε εύρεθέντος τοιούτου εν τοΐς έρειπίοις τής οικίας του τής μετά τής 
εκκλησίας ταΰτης συνεχόμενης»1. Εις την Κρήτην δέ ιδιαιτέρως, οπού 
λογορ των καταπιέσεων τοϋ καθολικού κλήρου, τό μίσος των ορθοδόξων 
κατά τής Λατινικής εκκλησίας ήτο ίσχυρότατον1 * 3, ή ΰπαρξις περίοπτου 
αγάλματος εις Ελληνικήν εκκλησίαν φαίνεται ακόμη παραδοξοτέρα.

Έν τούτοις αί όλως εξαιρετικοί θρησκευτικοί συνθήκαι υπό τάς 
οποίας έζων οί "Ελληνες υπό τον Βενετικόν ζυγόν ί'σως νά μή άπέκλειον 
την εντός ορθοδόξων ναών ύπαρξιν αγαλμάτων. Ή Κρήτη, όπως καί ή 
Επτάνησος, επί Βενετοκρατίας παρουσιάζουσιν αληθώς περίεργα φαινό
μενα διεισδΰσεως καθολικών στοιχείων καί συνηθειών εις τους ορθοδό
ξους ναούς. Ούτως εις τον ναΐσκον τοΰ Σκλαβεροχωρίου, όπου ή ανωτέ
ρω παρατεθεΐσα τοιχογραφία τοΰ ‘Αγίου Όνουφρίου, μεταξύ τών ‘Αγίων 
τών είκονιζομένων είς τούς τοίχους υπάρχει καί ό "Αγ. Φραγκίσκος τής 
Άσσίζης, προσιδιάζων κατ’ εξοχήν είς τήν καθολικήν Εκκλησίαν. Έν 
τουτοις είς τον ναΐσκον τούτον τά πάντα είναι 'Ελληνικά καί ή διάταξις 
τής εικονογραφήσεως ακραιφνώς ορθόδοξος. Έξ άλλου είς ναούς τής 
Έπτανήσου, όπως επί παραδείγματι είς τον "Αγ. Διονύσιον τής Ζακύν
θου, εύρίσκομεν εις τό άνω μέρος τού Τέμπλου παραστάσεις τοΰ ’Ιη
σού καί τών ’Αποστόλων έζωγραφημένας επί σανίδων μέ περικεκομμέ- 
νον τό περίγραμμα, ούτως ώστε νά δίδωσι τήν έντύπωσιν αγαλμάτων 
καί τοποθετημένος εντός κογχών, έργα δέ, ως μέ πληροφορεί ό καλλιτέ
χνης κ. Δ. Πελεκάσης τοΰ ζωγράφου Ν. Καντούνη (1767—1834). Χαρα
κτηριστικόν επίσης παράδειγμα τοιούτων εικόνων άνευ χρυσού βάθους 
καί μέ περικεκομμένον τό περίγραμμα, αί όποΐαι φαίνεται ότι ήσαν συν
ήθεις εις τάς εκκλησίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, είναι ή εν τφ 
Μουσείφ Λογέρδου είκών τοΰ 'Αγ. ’Αντωνίου φέρουσα τήν υπογραφήν 
γνωστού Κρητός ζωγράφου Έμμ Λαμπάρδου καί τήν χρονολογίαν 16113.

Θά ήδύνατο τέλος νά γεννηθή καί ή σκέψις ότι τό απασχολούν ημάς 
άγαλμα εύρίσκετο ίσως είς τό ιδιωτικόν παρεκκλήσιον άρχοντος Έλλη- 
νος τό γένος αλλά καθολικού τό δόγμα. Τοιοΰτοι άλλως τε ήσαν πολλοί

1 Δ Καμπούρογλου, Μνημεία τής ιστορίας τών ’Αθηναίων, I, Άθή- 
ναι, 1891. 198, όπου όμως «les images en bosse» τοΰ κειμένου μεταφράζονται όχι 
όρθώς «ανάγλυφα» ένφ πρόκειται περί αγαλμάτων. Πρβ τό κείμενον παρά D e
Laborde, Athenes au XVe, XVIe et XVIIe sifecles, Paris, 1854, I, 192. Βλ. 
καί B r e h i e r, ”Ενθ’ άν.

3 Βλ. B. f ι λ ά * η, 'Ιστορία τής Κρήτης, II, Χανιά, 1909, Παράρτημα, 46 
κ. έξ.

8 Έδημοσιεύθη υπό J. Myslivec έν Seminarium Kondakovianum, 7, 1935, 
πίν. Yu. 2. Πρβ. καί σ. 224.
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έν Κρήτη πατά την περίοδον τής Βενετοκρατίας, όπως ό γνωστός συγγρα
φείς τής Historia Gymnasii Patavini Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνη- 
νός, ό Άνδρέας Περτζιβάλης, οί Τζαγκαρόλαι κ. ά. Άλλα μία τοιαΰτη ει
κασία δεν θά ήδΰνατο νά θεωρηθή πιθανή, αν λάβη τις ύπ’ όψιν ότι εις 
τον ναΐσκον αυτόν, και άν ό κάτοχος ήτο “Ελλην και αν ώμίλει την Ελ
ληνικήν, ή λειτουργία θά έγίνετο λατινιστί καί δτι αι έπιγραφαί τών ει
κόνων, δπως καί τά επί τών είληταρίων επιγράμματα, θά ήσαν εις την 
Λατινικήν.

Κατά ταΰτα απομένει ώς πιθανότερα ή γνώμη δτι τό απασχολούν 
ημάς άγαλμα τοΰ Άγ. Όνουφρίου ευρίσκετο εις Ελληνικήν ορθόδοξον 
εκκλησίαν καί ϊσως εις την έν Ήρακλείψ ύπάρχουσαν άλλοτε ομώνυμον 
τοιαύτην.

’Αλλά καί τό γεγονός δτι ή γλυπτική κατά τον 17ον αιώνα εύρίσκε- 
το έν Κρήτη εις τοιαύτην ακμήν ώστε νά κατασκευάζη αγάλματα όχι έΰ- 
καταφρονήτου τέχνης, δπως τό τοΰ Άγ. Όνουφρίου, έιναι άξιον Ιδιαιτέ
ρας σημειιόσεως. Καί είναι μέν αληθές δτι κατά τούς χρόνους έκείνους 
ήκμαζεν ή ξυλογλυπτική, ώς δεικνΰουσι τά περισωθέντα Τέμπλα καί λοι 
πά έπιπλα τών έκκλησιών, αλλά περί γλυπτικής επί μαρμάρου καί μάλι
στα περί τής κατασκευής περίοπτων αγαλμάτων, ούδέν μέχρι τοΰδε ήτο 
γνωστόν. Καί δεν αποκλείεται βεβαίως ή ύπόθεσις δτι τό άγαλμα τούτο 
θά ήδΰνατο πιθανώς νά είναι έργον Βενετοΰ γλΰπτου έργασθέντος δι 
Ελληνικήν έκκλησίαν, άλλ’ ή έπιβεβαίωσις τής εικασίας ταύτης δεν είναι 
ευχερής.

Πάντως ή διαπίστωσις τοΰ γεγονότος δτι διεσώθη μέχρις ημών πε- 
ρίοπτον άγαλμα Αγίου κατασκευασθέν κατά τον 17°ν αιώνα, φέρον Ελ
ληνικήν έπιγραφήν καί ευρισκόμενον, κατά πάσαν-πιθανότητα, εις Ελλη
νικήν έκκλησίαν, είναι, ό)ς τουλάχιστον νομίζω, πολύτιμος.’Ίσως νεώτε- 
ρσι έρευναι φέρωσιν εις φώς καί άλλα έργα διά τών οποίων θά γνωσθή 
καλλίτερον ή ιστορία τής γλυπτικής έν Κρήτη κατά τήν περίοδον τής Βε
νετοκρατίας. Αί ίστορικαί έξ άλλου καί άρχειακαί έρευναι είναι βέβαιον 
δτιθά ρίψουν περισσότερον φώς εις τάς περιέργους σχέσεις μεταξύ τής 
ορθοδόξου ’Εκκλησίας τών υποδούλων καί τής καθολικής τών κατακτητών.
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