
Ο ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗΝ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Οί μέχρι τοΰδε άσχοληθέντες με τό είκονογραφικόν θέμα τής εις τον 
Άδην καθόδου τοΰ Ίησοΰ, τής συνήθως καλουμένης Άναστάσεως, διέκρι- 
ναν δυο κυρίως τόπους αύτοΰ 1. Τούτων ό πρώτος, χωριζόμενος εις δυο 
παραλλαγάς ελάχιστα άλλήλων διαφεροόσας, παριστάνει τήν σκηνήν συμ
φώνους προς τήν άπόκρυφον διήγησιν τοΰ Νικοδήμου1 * 3, άλλα κατά τρόπον 
απλοϋν, μέ τα απολύτως μόνον απαραίτητα πρόσωπα. 'Ο τόπος ουτος 
πλουτιζόμενος συν τφ χρόνφ μέ περισσότερός γραφικάς λεπτομερείας, 
λαμβανομένας πάντοτε Ικ τής διηγήσεως τοΰ Νικοδήμου, φθάνει, κατά 
τούς χρόνους των Παλαιολόγων, εις τήν μεγαλυτέραν αύτοΰ άνάπτυξιν, 
οπότε απαρτίζεται ή πολυσύνθετος και πολυπρόσωπος σκηνή, τήν οποίαν 
έξακολουθοΰν νά είκονίζουν καθ’ δμοιον τρόπον καί κατά τούς μετά τήν 
Άλωσιν χρόνους. Ή ανεπτυγμένη καί πολυπρόσωπος αυτή σύνθεσις απο
τελεί τον δεύτερον τύπον τής αρχικής διαιρέσεως τοΰ είκονογραφικοΰ 
θέματος.

Είναι φανερόν δτι άμφότεροι οί τύποι ουτοι σκοπόν έχουν νά είκο- 
νίσουν πιστώς αυτό τοΰτο τό γεγονός τής εις τον Άδην καθόδου τοΰ 
Σωτήρος, ως τό εκθέτει ή διήγησις τοΰ Νικοδήμου. Διά τον λόγον δέ αυ
τόν, νομίζω, δτι ουτοι θά ήδύναντο νά δνομασθώσιν «ιστορικοί». Τού
τους, ως γνωστόν, χρησιμοποιοϋσι καί οί ζωγράφοι εις τάς τοιχογραφίας, 
τά ψηφιδωτά, τάς μικρογραφίας των χειρογράφων, δπως καί εις τάς φο- 
ρητάς εικόνας τοΰ Δωδεκαόρτου, διά τήν παράστασιν τής Άναστάσεως 
τοΰ Χριστού.

Ό χαρακτηρισμός ουτος των ιστορικών τύπων είναι απαραίτητος, 
διότι, πλήν αυτών, υπάρχει καί άλλος τύπος τοΰ είκονογραφικοΰ θέμα

1 Βλ. τελευταϊον Μαρ. Σωτηρίου έν Πρακτικοΐς τής Χριστιανικής
Άρχαιολογ. Εταιρείας, περιοδ. Γ', τόμ. Β', 1933, 115 κ. έξ.

3 C. Tischendorf, Evangelia apocrypha, έκδ. 2α, Lipsiae, 1876, 323
κ. εξ.
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114 Α. Ευγγοπούλου

τος, ελάχιστα μέχρι τοϋδε εξετασθείς, καί την διευκρίνισιν τοϋ οποίου 
σκοπόν έχει ή παρούσα μελέτη.

Είκ. 1. Ή Άνάστασις. Μικρογραφία τοΰ ΰπ' άριθ. 1 κώδ. 
της Μ. Ίβήρων έν Άγ. “Ορει.

Ό τύπος οΰτος, τοϋ οποίου μέχρι τοϋδε έχρησιμοποιή·θ·ησαν δυο μό
νον παραδείγματα, ή μικρογραφία τοΰ ΰπ’ άριθ. 1 κωδικός τής Άγιορει- 
τικής Μονής Ίβήρων1 (Είκ. 1) καί ή φορητή είκών τοΰ Μουσείου τοΰ Λέ-

1 Άπεικόνισις είς τό φωτογρ. λεύκωμα Γ. Τσίμα-Π. Παπαχατξι-
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νινγραδ1 (Είκ. 2), διαφέρει των άλλων κυρίως ως προς την παράστασιν 
τοϋ Ίησοΰ. Ό Σωτήρ, δηλαδή, εικονίζεται επί υψώματος πάτων τον "4δην 
υπό μορφήν άλυσιδέτου γέροντος (κώδ. Ίβήρων) καί έχων τεταμένας 
τάς χεΐρας, γύρω δέ αυτού 
τά συνήθη πρόσωπα τής 
σκηνής, Δαβίδ, Σολομών,
Πρόδρομος κ.λ.π. Επίσης 
παριστάνονται καί ό Ά- 
δάμ καί ή Εϋα ύψοΰντες 
ίκετευτικως τάς χεΐρας προς 
τον Σωτήρα. Ή ουσιώδης 
λοιπόν διαφορά τοϋ τύπου 
τούτου από τούς άλλους συν- 
ίσταται κυρίως εις τό δτι δ 
Χριστός δεν σύρει έκ τής 
χειρός τον Άδάμ ή καί την 
Εύ'αν, δπο)ς εις τάς συνήθεις 
παραστάσεις, άλλ’έκ τοϋ υ
ψηλού λόφου, επί τοϋ ο
ποίου ΐσταται, τείνει προς 
τούς έν τφ "^.δη τάς χεΐ
ρας καλών αυτούς.

’Ήδη δέον νά έξετασθή 
ποία ή σημασία τής παρα- 
στάσεως καί ποΐαι αί πηγαί 
της.

Ή πρώτη σκέψις θά ήτο 
νά σχετίσωμεν την παράστα- 
σιν ταύτην με τό υπό τινων 
ύποστηριχθέν καί τελευταί
ως έπαναληφθέν υπό τοϋ Grabar, δτι εις την άπεικόνισιν τής εις τον

δ ά κ η, Ιστορημένα Ευαγγέλια τής Μονής Ίβήρων Άγ. ’Όρους, Άθήναι, πίν. 1 
καί έν Πρακτ. Χριστ. Άρχ. Εταιρείας, ’Ένθ’ άν. σ. 116, είκ. 3.

1 Άπεικόνισις έν Ο. Wulff-M. Alpatoff, Denkmaler der Ikonenma- 
lerei, Hellerau bei Dresden, 1925, a. 77, είκ. 28. ’Επίσης έν L’art byzantin chez 
les Slaves, Deuzieme recueil dedie a la memoire de Th. Uspenskij, Paris, 1932, σ. 
158, είκ. 52. Ή μικρογραφία τοϋ Βατικανού κώδ. Urb. 2, ή άναφερομένη έν 
Πρακτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. ’Ένθ’άν. 117, δεν ανήκει εις τον τόπον τούτον, άλλ’ 
εις τούς προηγουμένους. Βλ. άπεικόνισιν παρά G. Stornajolo, Miniature 
delle omilie di Giacomo monaco e del evangeliario greco Urbinate, Roma, 1910, 
πίν. 90,

Είκών έν Λένιγραδ.
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116 Α. Ξυγγοπούλοττ

'Ί^δην καθόδου τοϋ Ίησοΰ δέον νά διακρίνωμεν δυο χωριστά επεισόδια : 
τον Ίησοΰν θριαμβευτήν πατοΰντα επί τοϋ "^δου καί τον Ίησοΰν λυ
τρωτήν σύροντα έκ τής χειρός τον Άδάμ, πολλάκις δέ καί τήν Εύαν. Τά 
δύο ταΰτα επεισόδια εις τάς μέχρις ημών διασωθείσας παραστάσεις εί- 
κονίζονται όμοΰ, ό βεβιασμένος δμως τρόπος τής προσαρμογής αυτών 
ήγαγε τον Grabar, δπως καί άλλους προ αΰτοΰ, εις τήν σκέψιν μήπως 
άρχικώς ταΰτα είκονίζοντο χωριστά καί δτι κατόπιν συνεχωνεΰθησαν 
είς μίαν ένιαίαν παράστασιν \ Οΰτω θά έπρεπεν ό άπασχολών ημάς 
τΰπος ν’ άνταποκρίνεται είς τό πράίτον έπεισόδιον, τον Ίησοΰν δηλα
δή θριαμβευτήν πατοΰντα τον "ς^δην. Άλλ’ ή χειρονομία τοϋ Ίησοΰ 
τείνοντος τάς χεϊρας καί καλοΰντος τούς έν τφ "^.δη αποκλείει μίαν τοι- 
αΰτην ερμηνείαν.

Τήν καταγωγήν καί τήν Ιξήγησιν τοϋ περί ού πρόκειται τύπου δέον 
ν’ άναζητήσωμεν άλλαχοΰ.

Βεβαίως επί μόνων τών δύο παραστάσεων, περί ών ανωτέρω έγένετο 
λόγος, βασιζόμενοι δεν θά ήτο δυνατόν νά έξηγήσωμεν τον τύπον τού
τον, διότι καί ή μικρογραφία τής Μ. Ίβήρων (Είκ. 1) καί ή είκών τοϋ 
Λένινγραδ (Είκ. 2) είναι τμήματα μεγαλυτέρας καί πολυπλοκωτέρας συν- 
θέσέως, έκ τής οποίας άντεγράφη ή κεντρική μόνον παράστασις.

Ευτυχώς ολόκληρον τήν σύνθεσιν ταύτην διέσωσε μέχρις ημών μία 
σχεδόν ουδόλως μέχρι τοΰδε έξετασθεϊσα μικρογραφία τοϋ ύπ’ άριθ. 550 
κώδικος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, περιέχοντος εκλογήν 
λόγων τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ καί άνήκοντος είς τον 12ον αιώνα 2 
(Είκ. 3). Είς τήν μικρογραφίαν ταύτην, ή οποία χρησιμεύει ιός έπικεφαλίς 
είς τον Α' λόγον τοΰ Γρηγορίου εις τό Πάσχα (Migne, Ρ. G. 35, 396 κ. 
έξ.), είκονίζεται εντός τοΰ κεντρικοί} τετραγώνου ή Άνάστασις κατά τον 
τύπον περίπου τής είκόνος τοΰ Λένινγραδ (Είκ. 2). Ό Ιησούς ίστάμενος 
επί λόφου καί πατών επί τών τεθραυσμέττον πυλών τοΰ "τ^δου, τείνει 
άμφοτέρας τάς χεϊρας, ώς νά καλή προς εαυτόν τόν Άδάμ καί τήν Εϋαν, 
ευρισκομένους είς τό αριστερόν τφ θεατή μέρος τής συνθέσεως, με τάς 
χεϊρας ύψουμένας ίκετευτικώς, καί τόν Δαβίδ, Σολομώντα καί Πρόδρο
μον, ίσταμένους κατά τό δεξιόν μέρος τής είκόνος. Γύρω τής κεντρικής 
ταύτης συνθέσεως ύπάρχουσιν οκτώ εικονίδια είς τρεις επαλλήλους ζώ- 
νας, εντός το>ν οποίων παρίστανται τά εξής :

’Άνω, κατά τάς γωνίας, ’Άγγελοι ιπτάμενοι καί τείνοντες τάς υπό 
τοΰ ίματίου καλυπτομένας χεϊρας των προς τόν Ίησοΰν τής ανωτέρω πε-

’ A. Grabar, L’empereur dans l’art byzantin, Paris, 1936, 246 κ. έξ. 
a Η. O m o n t, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Biblio· 

theque Nationale, Baris, 1929, πίν. CVII. 2.
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ριγραφείσης κεντρικής εϊκόνος, είς δέ τό μέσον τέσσαρες Αρχάγγελοι 
κρατούντες τά όργανα τοΰ Πάθους, τον Σταυρόν, δηλαδή, την λόγχην, 
τον κάλαμον μέ τον σπόγγον κ.λ.π. Είς την μεσαίαν ζώνην, εκατέρωθεν 
τής κεντρικής σκηνή; τής Άναστάσεως, παρίστανται αριστερά αί Μυρο-

ΕΙκ. 3. Άνάστασις. Μικρογραφία τοΰ νπ’ άριθ. 550 κώδ. 
τής Έθν. Βιβλιοθήκης των Παρισίων.

φόροι καί δεξιά οί ’Απόστολοι. Είς την κάτω τέλος ζώνην, κατά μέν τά 
άκρα άνθρωποι κρατούντες λαμπάδας, κατά δέ τό μέσον νεκροί άνιστά- 
μενοι καί τείνοντες ίκετευτικώς τάς χεΐρας πρός τον Ίησοϋν τής κεντρι
κής παραστάσεως.
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Την δλην μικρογρτχφίαν πλαισιώνει κόσμημα διακοπτόμενον εις τάς 
τέσσαρας γωνίας υπό δίσκοιν περικλειόντοιν ανά μίαν γυναικείαν (;) προ
τομήν ’. Τέλος είς την δίνω πλευράν τής μικρογραφίας είκονίζονται δυο 
άνθρωποι δεόμενοι.

Βεβαίως πολλά των στοιχείων τής πολυπρόσωπου αυτής συνθέσεως, 
Ιδίοος εις την κεντρικήν παράστασιν, βάσιν έχουν τούς ιστορικούς τύπους 
τής είς τον "4,δην καθόδου, περί των οποίων ανωτέρω εγένετο λόγος, 
τούς έμπνεομένους από την άπόκρυφον διήγησιν τοϋ Νικοδήμου. ΓΙολλαί 
δμως από τάς σκηνάς των γύρω εικονιδίων είναι εντελώς ξέναι προς την 
άπόκρυφον αυτήν διήγησιν. Θά επερίμενέ τις νά εύρη τήν πηγήν των 
εικόνων τούτων είς τον λόγον τοϋ Γρηγορίου είς τό Πάσχα, τοΰ οποίου 
ή περιγραφεισα μικρογραφία αποτελεί, ως ανωτέρω εϊπομεν, τήν επικε
φαλίδα είς τον Παρισινόν κώδικα. Ούδεμία δμως σχεδόν άνταπόκρισις 
υπάρχει μεταξύ τής μικρογραφίας καί τοΰ λόγου. ’Αλλαχού συνεπώς δέον 
ν’ άναζητήσωμεν τήν πηγήν, έκ τής οποίας εμπνέεται f) απασχολούσα 
ημάς μικρογραφία.

Πράγματι, δλα σχεδόν τά στοιχεία τής συνθέσεως ταύτης εύρίσκο- 
μεν είς τήν υμνολογίαν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα, καί ιδίως είς τον κατά 
τήν εορτήν ταύτην ψαλλόμενου Κανόνα τοΰ Ίωάννου Δαμασκηνοΰ.

Καί είναι μέν αληθές δτι καί ό Δαμασκηνός εν πολλοϊς εμπνεέται 
από τούς δύο λόγους τοΰ Ναζιανζηνοΰ είς τό Πάσχα, αλλά τά δάνεια 
ταΰτα είναι άσχετα προς τά μέρη τοΰ Κανόνος τά χρησιμεύσαντα ως βά- 
σις διά τήν έξεταζομένην είκονογραφικήν σύνθεσιν * 3.

Οϋτω δυνάμεθα νά καθορίσωμεν τά έκ τής υμνολογίας τής Κυρια
κής τοΰ Πάσχα προελθόντα στοιχεία τής άπασχολούσης ημάς συνθέσεως 
κατά τον κάτωθι πίνακα 3:

’ Τάς τέσσαρας ταύτας προτομάς ό Kondakov εξηγεί ώς προσωποποιήσεις 
των τεσσάρων ανέμων σημαινούσας τήν εις τά πέρατα τοΰ κόσμου φθάσασαν δόξαν 
τής Άναστάσεως. Ν. Kondakoff, Histoire de I’art byzantin conaidere princi- 
palement dans les miniatures, trad. M. Trawinski, Paris, 1886—91, 11,95. Είναι δ
μως πιθανώτερον δτι αΰται έχουσι διακοσμητικόν μάλλον χαρακτήρα καί θά έπρε
πε νά σχετισθώσι μέ τάς άναλόγους προτομάς τάς εΰρισκομένας είς σειράν δλην 
ελεφάντινων κιβωτιδίων καί τάς οποίας ό Β r e hi e r έν Gazette des Beaux arts, 
1930, 274, άποδεικνυει αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων.

3 Τά δάνεια ταΰτα τοϋ Δαμασκηνοΰ σημειώνει ό Νικόδημος, Έορτο- 
δρόμιον, Βενετία, 1836, 418 κ. έξ.

3 Οί εντός παρενθέσεως αριθμοί καί τό παρ’ αυτούς γράμμα παραπέμπουν 
είς τήν σελίδα καί τήν στήλην τοΰ Πεντηκοσταρίου, έκδ. Βενετίας 1860.
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ΙΗΣΟΥΣ

Περιβαλλόμενος υπό φωτεινού δίσκου (μικρογρ. Ίβήρων) καί τείνων 
τάς χεϊρας: «... Χριστόν έξαατράπτοντα καί, χαίρετε, φάσκοντα . . .» (2α).

Πατών επί τοΰ Άδου (μικρογρ. Ίβήρων): «. . . &ανάτφ ϋάνατον πα- 

τήσας» (1β).

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ

«ΟΙ ταΐς τον ”Αδον σειραΐς συνεχόμενοι δεδορκότες προς τό <ρώς...»(2β).

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ

«Συν ’Αρχαγγέλοις ύμνηοωμεν Χρίστου την άνάστασινϊ) (9α). 

ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ—ΜΑΘΗΤΑΙ

«ΑΣ μυροφόροι γυναίκες όρ'&ρου βαρέος έπιστασαι προς τό μνήμα... 
απελ&ονοαι κηρύξατε τοΐς αυτόν μα'&ηταϊς» (5α).

ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

«. . . τοΐς εν τοΐς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος» (1 β).

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΤΑ ΛΑΜΠΑΔΩΝ

« Προαέλ'&ωμεν λαμπαδηφόροι καί αννεορτάσωμεν ταΐς φιλεόρτοις τά- 
ξεαι ...» (2β).

Ώς καί ανωτέρω εϊπομεν, πολλά των στοιχεάον τής συνθέσεως, τά 
όποια αναγράφονται εις τον ανωτέρω πίνακα, εΰρίσκονται καί εις την 
ύμνογραφίαν, άλλα καί εις την διήγησιν τοΰ Νικοδήμου. Τοΰτο δμως εξη
γείται ευκόλως δταν έχη τις ύπ’ δψιν δτι καί ή ΰμνογραφία εμπνέεται 
από την άπόκρυφον ταυτην διήγησιν. Ξένα προς την άπόκρυφον αυτήν 
πηγήν στοιχεία είναι κυρίως οί ’Αρχάγγελοι1, τά υπ’ αυτών κρατούμενα 
όργανα τοΰ Πάθους2, αί Μυροφόροι, οί ’Απόστολοι καί τέλος οί άνθρω- * 3

' Εις τήν διήγησιν τοΰ Νικοδήμου ή μνεία ’Αγγέλων είναι έμμεσος, εξαγόμε
νη μόνον άπό τήν εις αυτούς παράδοσιν τοΰ Σατανά υπό τοΰ Ίησοΰ, ΐνα τόν 
κρατώσι δέσμιον. Tischendorf, ’Ένθ’ άν. 329, VI. 2. Περί ’Αρχαγγέλων 
οΰδείς γίνεται λόγος.

3 Καί ή περί Σταυρού μνεία παρά τφ Νικοδήμω είναι έμμεσος. Ό ’Ιησούς 
αποτεινόμενος πρός τούς δικαίους έν τφ Άδη λέγει : «Δεύρο μ ε τ’ εμού
πάντες όσοιδιά τοΰ ξύλου (δηλ. τοΰ δένδρου τής ζωής) ο ΰ ή ψ α
τό ο ύ τ ο ς (ό ’Αδάμ) έθανατώθητε'πάλινγάρύμάς διά τοΰ 
ξύλου τοΰ σταυροΰ πάντας εγώ Ιδού άνιστώ ν». Τ ί. 
schendorf, ’Ένθ’ άν. 330, VIII. 1. Ή μνεία αυτή είναι ή πηγή των παρα-
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ποι μετά λαμπάδοίν. Ούδεμία, νομίζω, δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία δτι 
πάντα σχεδόν τά στοιχεία ταΰτα κατάγονται από την ύμνογραφίαν τής 
Κυριακής τοϋ Πάσχα. Κατά ταΰτα ό τύπος οΰτος τής εις τον "^.δην κα
θόδου, τον όποιον άντιπροσωπεύουσιν ή μικρογραφία τής Μ. Ίβήρων, ή 
είκών τοΰ Λένινγραδ και κατά τρόπον πληρέστερον ή μικρογραφία τοΰ 
Παρισινού κώδ. 550, λόγιο τής καταγωγής πολλών εκ των διακρινόντων 
αυτόν στοιχείων από τήν ύμνογραφίαν, θά ήδυνατο, προς αντιδιαστολήν 
από τούς προηγούμενους, τούς «ιστορικούς», τύπους, νά όνομασθή «ύμνο, 
λογικός».

"Ηδη δμως, σχετικώς προς τόν ύμνολογικόν τούτον τύπον, προκύ- 
πτουσι δύο σπουδαία ζητήματα: πότε, δηλαδή, έδημιουργήθη οΰτος καί 
ποια ή σχέσις αυτού προς τούς ιστορικούς τύπους τής εις τόν ".4δην κα
θόδου.

Τό παλαιότερον εκ των μέχρι τοΰδε γνωστών μνημείων, επί τοΰ 
οποίου εικονίζεται ό άπασχολών ημάς ύμνολογικός τύπος, είναι ή μικρο
γραφία τής Μ. Ίβήρων (Εΐκ. 1). Διά τήν χρονολογίαν τού κωδικός τούτου 
υπάρχει αρκετή διχογνωμία ’. Δύναται δ'μως νά θεωρηθή πιθανώτα- 
τον δτι οΰτος ανήκει εις τόν 11°ν αιώνα. Αυτή άλλωστε ή μικρογραφία 
τής εις τόν "^.δην καθόδου δεικνύει δτι ό κώδιξ πρέπει νά είναι μεταγε
νέστερος τού έτους 1037, οπότε εμφανίζεται εις τήν σκηνήν ταύτην δια 
πρώτην φοράν ό Πρόδρομος, ως έδίδαξεν ήδη ό Millet3, καθ’ δσον εις 
αυτήν εικονίζεται ό Βαπτιστής, κατέχων μάλιστα καί πρωτεύουσαν θέσιν 
είς τό δεξιόν μέρος τής συνθέσειος. "Αν δε λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν δτι, κατά 
τ’ ανωτέρω λεχθέντα, ή μικρογραφία αύτη είναι τμήμα μόνον τής 
δλης συνθέσεως, τήν οποίαν ολόκληρον διέσωσεν είς ημάς ό Παρισινός 
κώδιξ, πρέπει άπαραιτήτως νά παραδεχθώμεν δτι ή δλη αυτή σύνθεσις

στάσεων τής Άναστάσεως με τόν Χριστόν κρατούντα Σταυρόν. Πρβ. τόν πίνακα 
παρά C h. Morey, East Christian Paintings in the Freer Collection, New York, 
1914, 46. Τά όργανα τοΰ Πάθους κραιοϋσιν ’Άγγελοι είς τάς παραστάσεις τής 
Άναστάσεως ήδη άπό τοϋ 12ου αίώνος. Πρβ. τήν μικρογραφίαν τοΰ Βατικανού 
κώδ. Urb. 2 (ετ. 1128) παρά Stornaj ο 1 ο, ”Ενθ’ άν. πίν. 90. Βλ. καί τόν πίνα
κα παρά Morey, "Ενθ’ άν. 47.

’ ‘Ο Σ. Λ ά μ π ρ ο ς, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, 
Cambridge, 1895—900, II, 1, άριθ. 4121/1, έχρονολόγει αυτήν άπό τοΰ 8ου αίώνος 
Ό Η. Brockhaus, Die Kunst in den Athos - Klostern, Leipzig, 1891, 225, 
καί αυτόν άκολουθών ό Morey, ’Ένθ’ άν. 49, άπό τοΰ 11ου. Ό G. Millet, 
Iconographie de PEvangile, Paris, 1916, 13, κυμαίνεται μεταξύ τοΰ 10ου καί τοΰ 
11ου, άν καί παλαιότερον, έν Α· Michel, Histoire de l’art, I. 1, 233, έτοποθέ- 
τει αυτόν είς τόν 11ον.

*G. Millet έν Monuments Piot, 2, 1895, 209.
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έδημιουργήθη εις εποχήν παλαιοτέραν τοΰ 11°υ αίώνος. 'Η εποχή δέ αυτή, 
αν δεν είναι προγενέστερα, πάντως είναι ή ίδια με εκείνην κατά τήν 
οποίαν καί οι ιστορικοί τόποι τής εις τον 'Άδην καθόδου έλαβον τήν σχε
δόν οριστικήν αυτών μορφήν. Ή εποχή αΰτη συμπίπτει μέ τον 9ον περί
που αιώνα.

'Ο άπασχολών ημάς ΰμνολογικός τόπος δύναται νά θεωρηθή βέβαιον

δτι έδημιουργήθη παραλλήλως προς τους ιστορικούς τοιουτους, ως δεικ
νύουν τουλάχιστον (ορισμένα στοιχεία τοΰ κυρίως θέματος (στάσις Χρι
στού κ.λ.π.) τά όποια δεν εύρίσκονται εις εκείνους.

’Αλλά τά στοιχεία ακριβώς ταΰτα πώς εδημιουργήθησαν ή πόθεν 
ελήφθησαν;

Τά πρότυπα αυτών δυνάμεθα ν’ άνεΰρωμεν εις τήν ιδίαν πηγήν, έκ
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τής οποίας πιθανώτατα ελήφθησαν τά στοιχεία των ιστορικών τόπων, 
δηλαδή εις τάς μικρογραφίας τών λεγομένων λαϊκών Ψαλτηρίων μέ την 
παρασελίδιον είκονογράφησιν.

Πράγματι, εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ εις την ομάδα ταΰτην άνήκον- 
τος κώδ. 20 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, αντιγράφου γενο- 
μένου κατά τον 10°ν αιώνα έκ πρωτοτύπου πολύ παλαιοτέρου, εύρίσκο- 
μεν τά κυρία στοιχεία τοΰ άπασχολοΰντος ημάς τΰπου (Είκ. 4). Ή μικρο
γραφία αυτή, χρησιμεΰουσα προς είκονογράφησιν τοΰ Ψαλμοΰ 106.13,14: 
«Και έκέκραξαν προς Κύριον έν τφ ϋ·λίβεα&αι αυτούς, και εκ τών αναγ
κών αυτών εσωσεν αυτούς και έξηγαγεν αυτούς εκ ακάτους και σκιάς θα 
νάτον και τούς δεσμούς αυτών διέρρηξεν», είκονίζει τά εξής: Εις τό μέσον 
τον Ίησοϋν περιβαλλόμενον υπό φωτεινών ακτινών, δρθιον και πατοΰντα 
επί τοΰ “^.δου, τό άνω σώμα τοΰ οποίου κρύπτεται ό'πισθεν σαρκοφάγου, 
έγείροντα δε διά τής δεξιάς τον Άδάμ, ενώ την άριστεράν τείνει προς 
τούς ίκετικώς σπεΰδοντας προς αυτόν δικαίους, οί όποιοι εξέρχονται οικο
δομήματος 1.

Έχομεν λοιπόν εις την μικρογραφίαν ταΰτην τινά τών στοιχείων 
τοΰ άπασχολοΰντος ημάς ΰμνολογικοΰ τΰπου, δηλαδή τον Ίησοΰν πατοΰν
τα επί τοΰ "^.δου, περιβαλλόμενον υπό φωτός καί καλοΰντα τούς έν τφ 
"^.δη, όπως επίσης εχομεν καί τούς ίκετικώς δεομένους δικαίους, οί όποιοι 
εχρησίμευσαν ασφαλώς ως πρότυπον διά τον Άδάμ καί την Εύ'αν εις τον 
ύμνολογικόν τούτον τΰπον (Πρβ. ιδίως είκ. 1).

Έξακολουθοΰντες την έξέτασιν τών λαϊκών Ψαλτηρίων εύρίσκομεν 
καί άλλα ακόμη στοιχεία τοΰ ήμετέρου τΰπου. Οΰτως εις μίαν μικρογρα
φίαν τοΰ έν Μόσχα περιφήμου Ψαλτηρίου Χλουδώφ, τοΰ άρχαιοτέρου 
τής όμάδος ταΰτης, χρησιμεΰουσαν προς είκονογράφησιν τοΰ Ψαλμοΰ 
81.8: «’Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην», συναντώμεν άλλα σχετικά στοι
χεία 1 * 3 (Είκ. 5).

Ό Ίησοΰς είκονίζεται καί πάλιν όρθιος, περιβαλλόμενος υπό φω
τεινού δίσκου καί πατών επί τής κεφαλής τοΰ “^.δου, εϊκονιζομένου υπό 
μορφήν πελωρίου καθημένου πιθήκου (;) ‘Ο Σωτήρ τήν μεν δεξιάν τείνει 
εις σχήμα ευλογίας, διά δε τής άριστεράς σΰρει τον Άδάμ, ένφ άντιστοί- 
χως είκονίζεται ή Εΰα δεομένη. Ή μικρογραφία αΰτη είναι καί από 
άλλης άπόψεως ενδιαφέρουσα, διότι δΰναται ίσως νά έξηγήση τον ύψη-

1 Ο m ο n t, ’Ένθ’ άν. πίν. LXXVII. 20. Σχεδίασμα καί παρά J, Τ i k k a-
n e n, Die Psalterillustration im Mittelalter, Helsingfors, 1895. σ. 61, είκ. 78.

3 Είκών παρά Ε. Kocteckaja έν Seminarium Kondakovianum, 2, 1928, 
πίν. IX. 3.
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λόν λόφον, επί τοΰ οποίου ΐσταται ό Τησοΰς εις τάς εικόνας τοΰ ύμνο- 
λογικοΰ τόπου, ιδίως εις την μικρογραφίαν τής Μ. Ίβήρων (Είκ. 1). Θά 
ήτο δηλαδή δυνατόν νά ύποτεθή δτι ό υψηλός ούτος λόφος είναι, πιθα- 
νώτατα, περαιτέρω εξέλιξις τής πελωρίας καθημένης μορφής τοΰ Αλδου 
εις την μικρογραφίαν τοΰ Ψαλτηρίου Χλουδώφ (Είκ. 5). Αί δυο αΰτα1 
παραστάσεις, καί ή τοΰ Πα- 
ρισινοΰ κώδ. 20 (Είκ. 4) καί 
ή τοΰ Ψαλτηρίου Χλουδώφ 
(Είκ. 5), εξηγοΰν επίσης την 
διάταξιν τοΰ Άδάμ καί τής 
Εΰας εις τον άπασχολοΰντα 
ημάς τόπον. Ούτω προς την 
μικρογρ. τοΰ Ψαλτ. Χλου- 
δόιφ (Είκ. 5), μέ τον Άδάμ 
καί την Εΰαν εκατέρωθεν 
τοΰ Ίησοΰ, αντιστοιχεί ή 
μικρογραφία τής Μ. Ίβήρων 
(Είκ. 1), ή καί άρχαιοτέρα 
τής σειράς. Προς τον Παρι
σινόν κώδ. 20 (Είκ. 4) άν- 
τιστοιχοΰν ή είκόιν τοΰ Λέ- 
νινγραδ (Είκ. 2) καί ή μι- 

- κρογραφία τοΰ Παρισινού 
κοόδ. 550 (Είκ. 3), μέ άμφο- 
τέρους τούς πρωτοπλάστους 
κατά τό αριστερόν μέρος τής 
συνθέσεοις.

Εΐπομεν ανωτέρω δτι τό 
παλαιότερον παράδειγμα τοΰ 
άπασχολοΰντος ημάς ύμνο- 
λογικοΰ τόπου τής Άναστά- 
σεως εύρίσκεται εις τον κώδ. 
τής Μ. Ίβήρων (Είκ. 1), ό 
όποιος ανήκει εις τον 11ον

πιθανώτατα αιώνα καί είναι μέρος μόνον τής όλης συνθέσεως. Εΐδομεν 
όμως οτι εις την μικρογραφίαν αυτήν ύπάρχουσιν ήδη καί στοιχεία Ικ 
των άλλων, των Ιστορικών δηλαδή, τόπων τής Άναστάσεως. Τοιαΰτα κυ
ρίως είναι οί βασιλείς Δαβίδ καί Σολομών, ό Πρόδρομος καί οί Προφήται. 
Αλλά καί περί αυτών ούδεμίαν ασφαλή ένδειξιν έχομεν δτι προήλθον 
εκ τών ιστορικών τόπων ή αν δεν ύπήρχον άρχικώς εις τον ύμνολογικόν

Είκ. 5. Ή κάθοδος τοΰ Ίησοΰ εις τόν Άδην. 
Μικρογραφία τοΰ Ψαλτηρίου Χλουδώφ 

έν Μόσχα.
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τοιοΰτον. Μνεία ιδιαιτέρα αυτών δεν γίνεται εις την ΰμνογραφίαν της 
Κυριακής τοΰ Πάσχα, ως δεικνύει ό ανωτέρω παρατεθείς πίναξ. Τοΰτο 
δμως δεν είναι επαρκής ένδειξις, διότι εκεί δεν γίνεται μνεία ιδιαιτέρα 
ουδέ τών πρωτοπλάστων, των οποίων έν τοΰτοις ή παρουσία εις τήν σόν- 
θεσιν ταύτην είναι απαραίτητος. "Ωστε μέ βάσιν τά μέχρις ημών διασω- 
θέντα παραδείγματα τοΰ τόπου τουτου, ούδέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
μετά θετικότητος περί τών στοιχείων, τά όποια άρχικώς άπετέλεσαν αυ
τόν. Είναι άλλο)στε έκτος πάσης αμφιβολίας δτι εις τά μέχρις ημών δια- 
σωθέντα παραδείγματα τοΰ ύμνολογικοΰ τόπου έ'χουσιν εισχωρήσει καί 
στοιχεία τών ιστορικών τόπων, οι όποιοι ήσαν καί οί επικρατέστεροι.

Τό ίδιον δόναται νά λεχθή καί περί τής αρχικής μορφής τής συνθέ- 
σεως, ή οποία μέ τά μέχρις ημών διασωθέντα μνημεία δέν είναι δυνα
τόν ν’ άποκατασταθή εντελώς, διότι ασφαλώς αυτή έ'χει έπηρεασθή από 
τους ιστορικούς τόπους Άναμφιβόλως ιδέαν αυτής οπωσδήποτε σαφή 
μάς δίδει ή μικρογραφία τοΰ Παρισινοΰ κώδ. 550 (Είκ. 3). Δόναται δμως 
νά θεωρηθή βέβαιον δτι εκεί ή εις μικρά τετραγωνίδια διαίρεσις τής 
δλης συνθέσεως δέν είναι ή αρχική, άλλ’ οφείλεται εις μεταγενεστέραν 
διασκευήν.

’Ήδη είναι ανάγκη νά εξεταστή ή σημασία τοΰ τόπου τουτου.
Ευθύς έξ αρχής δέον νά παρατηρηθή, δτι ούτος δέν έχει σκοπόν νά 

έξεικονίση αυτό τό γεγονός τής εις τον "^δην καθόδου τοΰ Ίησοΰ, ως τό 
περιγράφει ή απόκρυφος διήγησις τοΰ Νικοδήμου. Τήν εξεικόνισιν τοΰ γε
γονότος τουτου παρέχουσιν οί άλλοι τόποι, τούς οποίους διά τον λόγον α
κριβώς αυτόν ωνομάσαμεν ιστορικούς. Νομίζω δτι σκοπός τοΰ υμνο- 
λογικοΰ τόπου είναι νά παραστήση μόνον τήν ιδέαν τής Άναστάσεως καί 
τής εκ ταυτης άπολυτρώσεως τοΰ ανθρώπου. Αυτή άλλως τε ή ιδέα τής 
Άναστάσεως καί άπολυτρώσεως αποτελεί σχεδόν τό θέμα τής υμνολογίας 
τής Κυριακής τοΰ Πάσχα, ή οποία καί ένέπνευσε τον τόπον τον άπα- 
σχολοΰντα ημάς. "Οτι τό πράγμα έχει ουτω δεικνύει κυρίως ό τρόπος 
τής άπεικονίσεως τοΰ Ίησοΰ, ό όποιος, ως καί ανωτέρω εΐπομεν, δέν σύ
ρει τον Άδάμ, αλλά τείνει τάς χεΐρας «χαίρετε, φάσκων» καί καλών τούς 
«ταΐς τον °Αδον οειραΐς συνεχομένους» εις τήν άπολότρωσιν.

"Οτι ό ύμνολογικός ούτος τόπος δέν προτίθεται νά παραστήση αυτό 
τό ιστορικόν γεγονός τής εις τον "Αδην καθόδου, δυνάμεθα νά συναγά- 
γωμεν καί από άλλην ακόμη άξιόλογον ένδειξιν. Δέν υπάρχει δηλαδή 
κάνέν, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, παράδειγμα τής άπεικονίσεως τοΰ 
ύμνολογικοΰ τουτου τόπου άντί τών ιστορικών εις τάς διακοσμήσεις τών 
εκκλησιών ή εις τάς εικόνας τοΰ Δωδεκαόρτου, δπου, παρ’ δλην τήν 
άφαίρεσιν καί τήν σχηματοποίησιν, οί ζωγράφοι φροντίζουν επιμελώς νά 
παραστήσουν μέ δλην τήν δυνατήν άκρίβειαν τά ιστορικά γεγονότα τής
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Ευαγγελικής ιστορίας. Καί θά ήδΰνατο ίσως νά παρατηρηθή δτι 6 τύπος 
οΰτος υπάρχει επί τής είκόνος τοΰ Λένινγραδ (Εϊκ. 2), ή είκό>ν δμως 
αυτή άφ’ ενός μέν δεν άπετέλει μέρος τοΰ Διυδεκαόρτου, άλλ’ έκρέματο 
πιθανώτατα εκ Χοροΰ εκκλησίας, ώς δεικνύει ή επί τής ετέρας δψεως 
παράστασις τής Πεντηκοστής, έξ άλλου δε πολύ απέχει από τοΰ νά είναι 
βέβαιον δτι αυτή είναι έ'ργον τοΰ 12ου αίώνος, ως νομίζει ό Wulff1.

ΕΙκ. 6. Ή Άνάστασις τοΰ ’Ιώβ Μικρογραφία τοΰ κιίιδ. Palat. 230 έν τή 
Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού. (Έξ ανεκδότου φωτογραφίας.)

Τέλος μία άλλη σειρά σχετικών παραστάσεων ενισχύει την ήμετέ- 
ραν ύπόθεσιν δτι ό ύμνολογικός ούτος τύπος σκοπόν έχει ν’ άποδώση δι’ 
είκόνος την ιδέαν τής Άναστάσεως καί ό'χι τό ιστορικόν γεγονός. Αί περί 
ών ό λόγος παραστάσεις χρησιμεύουσι προς είκονογράφησιν ενός χωρίου 
τοΰ βιβλίου τρΰ Ίώβ, δπου γίνεται λόγος περί Άναστάσεως, έχοντος ώς 
εξής : «Γέγραπται δε αντδν (τον Ίώβ) πάλιν άναατηαεσίλαι ,«εθ’ ών ο Κύ
ριος άνίοτησιν» (Ίώβ, 42.18) Κατά την ερμηνείαν τοΰ Νικήτα Σερρών, 
δ Ίώβ θ’ άναστηθή ή κατά την Δευτέραν παρουσίαν ή «έν τφ καιρφ τον 
σταυρόν», δηλαδή κατά την κάθοδον τοΰ Ίησοΰ εις τον "4δην μετά την 
Σταύροισιν 2. ’Εκ τών δύο τούτο>ν ερμηνειών οί είκονογραφήσαντες τά 
χειρόγραφα τοΰ Ίό)β ήκόλούθησαν την δευτέραν καί συνεπώς ή παρά- 
στασις έσχετίσθη μέ τάς εικόνας τής εις τον "4δην καθόδου τοΰ Σο^τή-

1 Wulff-Alpatoff, Ένθ’ άν. 264.
^Νικήτας Σερρών παρά Μ i g n e, P. G. 93, 464—5, δπου ή ερμη

νεία φέρεται έπ’ όνόματι τοΰ Όλυμπιοδώρου. “Οτι είναι εργον τοΰ Νικήτα Σερ
ρών βλ. A. EhrhardivK.Krumbacher, Ιστορία τής Βυζαντινής λογο
τεχνίας, μετ. Γ. Σωτηριάδου (Βιβλ. Μαρασλή), I, 424, 432.
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ρος. Ούτώ, πράγματι, εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Βατικανού κώδ. Palat. 
gr. 230 (φ. 245) (Είκ. 6) ό Ιησούς είκονίζεται κρατών σταυρόν καί διευ
ρυνόμενος προς δεξιά, στρέφων δε προς αριστερά καί τείνων τήν χεϊρα 
προς τον ’Ιώβ καί τήν σΰζυγόν του έξερχομένους από σαρκοφάγον, ενώ 
είς τό δεξιόν μέρος τής μικρογραφίας δυο άλλοι νεκροί εγείρονται από 
ανάλογον σαρκοφάγον. Είναι φανερόν δτι ή μικρογραφία αυτή έχει ύπο- 
στή, ο')ς πρός τήν παράστασιν τοΰ Ίησοΰ, τήν έπίδρασιν των ιστορικών

Είκ. 7. Ή άνάστασις τοΰ ’Ιώβ. Μικρογραφία τοΰ κώδ. 1231 έν τή Βι
βλιοθήκη τοΰ Βατικανοΰ. (Έξ ανεκδότου φωτογραφίας).

τύποον τής Άναστάσεως, ως διδάσκει ή σύγκρισις πρός τήν μικρογραφίαν 
τοΰ Ευαγγελίου τής Συλλογής Freer καί τών όμοιων πρός αυτήν 1. Ή 
λεπτομέρεια δμιος δτι ό Ίησοΰς δεν κρατεί εκ τής χειρός τον ’Ιώβ, δπως 
είς τούς ιστορικούς τύπους, άλλ’ απλώς τείνει αυτήν, δεικνύει τήν σχέσιν 
τής μικρογραφίας ταύτης πρός τον ύμνολογικόν τύπον. Τήν σχέσιν 
ταύτην εύρίσκομεν ακόμη στενωτέραν εις τήν μικρογραφίαν τήν εικονο
γραφούσαν τό αυτό χωρίον τού Ίώβ είς τον Βατικανόν κώδ. 1231 (φ. 
453“ ) (Είκ. 7). ’Εκεί ή παράστασις τοΰ Ίησοΰ μέ τάς χεΐρας ήπλωμένας 
είναι πανομοιότυπος μέ τον ύμνολογικόν τύπον. ’Αριστερά ό Ίώβ καί 
δεξιά ό Σολομών καί είς άλλος Προφήτης (;) είκονίζονται έχοντες τούς 
πόδας εντός σαρκοφάγου. Δέν δύναται, νομίζω, νά ύπάρξη αμφιβολία δτι

1 Morey, ’Ένθ’ άν. πίν. VII καί σ. 52 κ. έξ. είκ. 25, 27.
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ή τελευταία αυτή μικρογραφία εύρίσκεται εγγύτατα προς τον ΰμνολογι- 
κόν τύπον τής Άναστάσεως και δτι έμπνέεται αμέσως εξ αυτόν.

Ή σχέσις αυτή των έν λόγιο μικρογραφιών προς τον άπασχολοϋντα 
ημάς τύπον άποδεικνύεται όχι μόνον από την γενικήν μορφήν, αλλά καί 
από τάς λεπτομέρειας. 'Ο Ίώβ καί ή σύζυγός του εις τήν μικρογραφίαν 
τοΰ Βατικανού κιόδ. Palat. 230 (Είκ. 6) είναι περίπου ό Άδάμ καί Εύα 
τής μικρογραφίας τοΰ Παρισινού κώδ. 550 (Είκ. 3) καί τής είκόνος τοΰ Λέ- 
νινγραδ (Είκ. 2), δ δέ Ίώβ εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Βατικανού κώδ. 1231 
(Είκ. 7) έχει τήν ιδίαν περίπου στάσιν προς τήν Εΰαν τοΰ Ψαλτηρίου 
Χλουδό>φ (Είκ. 5), πηγήν, ως είδομεν, τοΰ ΰμνολογικοΰ τύπου τής Άνα
στάσεως. Τέλος δ Σολομών τοΰ Βατικανού κώδ. 1231 (Είκ. 7) είναι όμοιος 
προς τον Δαβίδ τής είκόνος τοΰ Λένινγραδ (Είκ. 2).

Ίο γεγονός ότι οι είκονογραφήσαντες τά δύο ταΰτα χειρόγραφα τοΰ 
Ίώβ έχρησιμοποίησαν εϊδικώς τον ύμνολογικόν τύπον καί όχι τούς ιστο
ρικούς τοιούτους, δύναται, νομίζω, να έπιβεβαιώση τήν ανωτέρω έκτεθει- 
σαν γνώμην ημών περί τής σημασίας τοΰ τύπου.

Τέλος δέον ν’ άπασχολήση ημάς έν ακόμη σχετικόν ζήτημα. Διά ποιον 
λόγον εύρίσκομεν τον τύπον τοΰτον χρησιμοποιούμενον άφ1 * 3 ενός προς 
διακόσμησιν τοΰ εις τό Πάσχα λόγου τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ εις τον 
Παρισινόν κώδ. 550 (Είκ 3) καί άφ’ ετέρου έν αρχή τοΰ Ευαγγελίου εις 
τον κώδ. τής Μ. Ίβήρων (Είκ. 1).

Είναι γνωστόν ότι εις πολλά Ευαγγέλια χειρόγραφα εν αρχή τοΰ κατά 
Ίωάννην παρίσταται μετά ή προ τής προσωπογραφίας τοΰ Εύαγγελιστοϋ 
ή εις "^δου κάθοδος εις χωριστήν εικόνα ’, όπως επίσης εις άλλα ή 
Άνάστασις τίθεται ύπεράνω τοΰ Ίωάννου εις μίαν σύνθεσιν3. Τοΰτο 
γίνεται διότι ακριβώς ή αρχή τοΰ κατά Ίωάννην άναγινώσκεται, ως γνω
στόν, κατά τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα. Εις τάς παραστάσεις ταύτας ή Άνά- 
στασις έχει πάντοτε, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, τον ιστορικόν τύ
πον, ουδέποτε δέ τον άπασχολοϋντα ημάς ύμνολογικόν. Έξ άλλου εις τά 
χειρόγραφα τά περιέχοντα περικοπάς τοΰ Ευαγγελίου κατά τήν σειράν, 
κατά τήν όποιαν άναγινώσκονται εις τήν Εκκλησίαν, καί επειδή, ως γνω
στόν, ή σειρά αύτη αρχίζει με τά πραιτα εδάφια τοΰ κατά Ίάννην, τάπο- 
τελοΰντα τήν περικοπήν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα, εΰρίσκεται έν αρχή 
τοΰ όλου χειρογράφου ή είκών τής Άναστάσεως. Τοιοΰτον παράδειγμα

1 Βλ. προχείρως τόν Βατικανόν κώδ. Urb. 2 παρά Stornajolo, ’Ένθ’
άν. πίν. 90 — 91.

3 Βλ. επί παραδείγματι, τον κώδ. 3 τής Μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου έν 
Άρχαιολ. Δελτίφ, 4. 1918, Παράρτημα, ο. 65, είκ. 20.
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είναι τό Εΰαγγέλιον τής Μ. Ίβήρων περί τής έν αρχή τού οποίου μικρο
γραφίας (Είκ. 1) πολύς λόγος έγένετο εν τή παρούση μελέτη.

Άλλ’ ή μικρογραφία αΰτη ανήκει, ως εΐδομεν, εις τον ύμνολογικόν 
τύπον, αποτελούσα μάλιστα καί τό παλαιότερον αυτού παράδειγμα. Τού
το σημαίνει δτι ή έν λόγιρ μικρογραφία άντεγράφη έξ άλλου χειρο
γράφου μή περιέχοντος τό Εΰαγγέλιον. Τό χειρόγραφον εκείνο θά περι- 
εΐχεν ασφαλώς εκλογήν λόγων τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνού, δπου ή έν 
λόγιρ μικρογραφία θά εΰρίσκετο έν αρχή τού πρώτου λόγου τού 'Ιεράρ
χου τούτου εις τό Πάσχα. Των τοιούτων εικονογραφημένων χειρογράφων 
των λόγων τοΰ Γρηγορίου άριστον παράδειγμα είναι ό Παρισινός κώδ. 
550, δπου εύρίσκεται ή μικρογραφία, περί τής οποίας μακρότατος ήδη έγέ
νετο λόγος (Είκ. 3).

Είναι ήδη γνωστόν δτι οί λόγοι τού Γρηγορίου Ναζιανζηνού υπήρξαν 
κατά την περίοδον τής Είκονομαχίας έν των σπουδαιοτέρων στηριγμάτων 
των ύπερμάχων των εικόνων, απ’ αυτούς δε έλαμβάνοντο πολλά έπιχει- 
ρήματα κατά των εικονοκλαστών. Έκ τούτου δέ προήλθε καί ή συνή
θεια εκλογή τών λόγων τού Γρηγορίου ν’ άναγινώσκεται εις τήν ’Εκκλη
σίαν κατά τινας τών μεγάλων εορτών ’. ’Ακριβώς δέ ή μικρογραφία τοΰ 
Παρισινού κώδ. 550 (Είκ. 3) ή άπασχολήσασα ημάς ανωτέρω, χρησιμεύει, 
ως ήδη εΐπομεν, ώς έπικεφαλίς τοΰ Α' λόγου τοΰ Ναζιανζηνοΰ εις τό Πά
σχα (Migne, Ρ. G. 35, 396 κ. εξ.), ό όποιος, συμφώνους προς τήν σημείω- 
σιν τού Παρισινοΰ κώδ. 443, άνεγινώσκετο είς τήν ’Εκκλησίαν κατά τήν 
Κυριακήν τοΰ Πάσχα 2.

”Αν έξ άλλου έχωμεν προ οφθαλμών δτι ή είκογογράφησις τών λό
γων τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ έγένετο κατά τον 9ον αιώνα, ως δεικ- 
νύουσι τά δύο παλαιότατα γνωστά εικονογραφημένα χειρόγραφα, δηλαδή 
ό κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τα>ν Παρισίων καί ό κώδ. 49—50 τής 
Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου 3, θά καταλήξωμεν εις τό θετι
κόν, ως τουλάχιστον νομίζω, συμπέρασμα δτι ό υμνολογικός τύπος τής είς 
τον "^δην Καθόδου έδημιουργήθη άρχικώς, ΐνα διακοσμήση τον είς τό 
Πάσχα Α' λόγον τοΰ Γρηγορίου. Ούδέν άλλως τούτου φυσικώτερον, δεδο
μένου δτι ό λόγος οΰτος περιέχει γενικάς ιδέας περί τής διά τής Άναστά- 
σεοις γενομένης άπολυτριόσεως, αί όποΐαι εΰρίσκονται καί είς τήν ύμνο

ι Βλ. Α. Ξυγγόπουλον έν Έπετηρίδι Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 16, 

1940, 137. „ , , ■ ί
1 Ο m ο n t, ”Ενθ’ αν. ΕΙσαγωγή, σ. 56.
3 Millet έν Michel, "Ενθ’ άν. 239. C h. Diehl, Manuel d’art byzan- 

tin, 2α έκδ. Paris, 1925—6, II, 621 x. εξ.
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λόγιαν τής Κυριακής τοϋ Πάσχα έμπνεομένην καί αυτήν, ως ανωτέρω 
έλέχθη, από τούς λόγους τοϋ Ναζιανζηνοϋ. Ό λόγος άλλωστε οΰτος τοϋ 
Γρηγορίου είς τό Πάσχα συνδέεται στενώτερον προς την λειτουργίαν τής 
Κυριακής τοϋ Πάσχα, έφ’δσον, ως είδομεν, άνεγινώσκετο εις την Εκκλη
σίαν κατά τήν ημέραν εκείνην.

Πώς μετά ταΰτα ό ύμνολογικός ούτος τύπος τής Άναστάσεως αντι
κατέστησε τούς ιστορικούς τοιοΰτους είς τα Ευαγγέλια τα περιέχοντα τάς 
έν τή Έκκλησίμ άναγινωσκομένας περικοπάς, δπως ό γνωστός ήδη είς 
ημάς κώδ. 1 τής Μ. Ίβήρων (Είκ. 1), είναι εϋκολον νά έννοήση τις, αν 
λάβη ύπ’ δψιν δτι τά πρώτα εδάφια τοϋ κατά Ίωάννην, εκ τοϋ οποίου 
αρχίζουν αί εν τή Έκκλησίμ άναγινωσκόμεναι περικοπαί άποτελοϋσιν, ως 
είδομεν, τό Εύαγγέλιον τής Κυριακής τοϋ Πάσχα.

Ούτως είναι, νομίζω, δυνατόν νά εξηγητή ή γένεσις καί ή διάδοσις 
τοϋ ύμνολογικοΰ τύπου τής είς τον "Αδην καθόδου τοϋ Χριστοΰ, δημιουρ- 
γηθέντος εκ στοιχείο>ν ύμνογραφικών καί σκοπόν έχοντος νά παραστήση 
δι’ είκόνος τήν ιδέαν τής άπολυτρώσεως, έν άντιθέσει προς τούς ιστορι
κούς τύπους, οί οποίοι εϊκονίζουν αυτό τοΰτο τό υπερφυσικόν γεγονός 
τής ’Αναστάσεως.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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