
Η ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 1162 ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ 1208* *

Ό ύπ’ άριθ. 1162 κώδιξ της Βιβλιοθήκης τού Βατικανού, περιέχων 
ομιλίας εις την Θεοτόκον τοΰ μοναχού ’Ιακώβου εκ τής Μονής Κοκκινοβά- 
ψου, κοσμείται εν αρχή (φ. 2Ρ ) υπό ολοσέλιδου είκόνος, χρησιμευοΰσης ως 
προμετωπίδος, ής άπεικόνισις πολλάκις μέχρι τοΰδε έχει δημοσιευθή1. (Είκ. 1).

Αυτή παριστά την πρόσοψιν οικοδομήματος καλυπτόμενου υπό πέντε 
τροΰλλων, ών οί τέσσαρες περ'ι τον κεντρικόν κατέχουσι τάς γωνίας τού κτη
ρίου. Το πρόσθιον μέρος τοΰ οικοδομήματος τούτου φέρει τρία ανοίγματα 
χωριζόμενα διά κιόνων μετά διπλών κορμών συνδεομένων κατά τό μέσον 
διά κόμβων και έχόντων πλουσίως κεκοσμημένα κιονόκρανα καί βάσεις. 
Τών τριών τούτων ανοιγμάτων τό μεσαΐον έχει άνω τρίλοβον τόξον, τά δέ 
δύο εκατέρωθεν φέρουσιν ευθέα επιστύλια βαστάζοντα μικράς άβαθεΐς 
κόγχας. Τό ύπεράνω τών τριών άνοιγμάτοον μέρος τού οικοδομήματος φαί
νεται έπενδεδυμένον διά πολύχρωμων μαρμάρων μετ’ ενθέτων μαρμαροθε
τημάτων, απολήγει δέ άνω εις είδος ορθογωνίου αετώματος περιβάλλοντος 
ημικύκλιον, εντός τοΰ οποίου εύρίσκεται παράστασις τής Πεντηκοστής. Εις 
τάς εκατέρωθεν τοΰ όρθογιονίου τούτου αετώματος βάσεις, έφ’ ών εδράζον
ται οί κατά τάς γωνίας τροΰλλοι, ανοίγονται ήμικυκλικά παράθυρα μετά 
κιγκλιδωμάτων. Εις τό έπ'ι τής προσόψεως τέλος μεσαΐον μέγα άνοιγμα είκο- 
νίζεται ή Άνάληψις τού Χριστού, εις δέ τά εκατέρωθεν άνά είς Προφήτης, 
αριστερά ό Ήσαΐας κρατών είλητάριον ανοικτόν, εφ’ ου ή επιγραφή: ΤΙΣ 
ου|τος ο |πορευ|βομε|νος [Ε] Ξ ε|δομ. (Ήσ. 63.1), δεξιά δέ ό Δαβίδ, κρα
τών ομοίως είλητήριον μέ την επιγραφήν: ΑΝΕ|ΒΗ ο Θ(Εθ)Σ JEN ΑΛΑ| [Λ]ΑΓ|ΜΩ. 
(Ψαλμ. 46.6).

Την αυτήν ακριβώς προμετωπίδα μέ δμοίαν εντελώς παράστασιν φέρει 
έν αρχή (φ. 3 Ρ) κα'ι δ ύπ’ άριθ. 1208 κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών

* Άνεκοινώθη έν περιλήψει είς τό έν Ρώμη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1936 συνελθόν 
Ε' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδρων.

* Βλ. C. Stornajolo, Miniature delle omilie di Giacomo monaco (cod. Vatic, 
gr. 1162) e dell’ evangeliario greco Urbinate (cod. Vat. Urb. gr. 2), Roma, 1910 (Codices 
e Vaticanis selecti... Series minor, 1), πίν. 1 καί προχείρως Ch. Diehl, Manuel d’art 
byzantin, 2“ Ικδ. Paris 1925 - 26, I, σ. 436, είκ. 199.
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Παρισίων * (Είκ. 2) δστις είναι σύγχρονον πιστόν άντίγραφον τοϋ χειρο
γράφου τοΰ Βατικανού 1 2, το όποιον έγράφη και έκοσμήθη περ'ι τα μέσα τοϋ 
12 αιώνος3.

I.

Οί κατά καιρούς οπωσδήποτε άσχοληθέντες μέ την προμετωπίδα των 
δύο τούτων χειρογράφων προσεπάθησαν νά σχετίσωσι τό εν αυτή είκονιζό- 
μενον οικοδόμημα προς ώρισμένην καί γνωστήν Ικκλησίαν. Ούτως εταύτισαν 
τό κτήριον τούτο προς την 'Αγ. Σοφίαν, προς τον Ναόν τού Παντοκράτορος 
εν Κωνσταντινουπόλει, προς τον Ναόν τής Άναλήψεως επί τού όρους των 
Έλαιών, προς τό Καθολικόν τής Μονής Κοκκινοβάφου, εις ήν άνήκεν 
ό ’Ιάκωβος ό συγγραφεύς τών εν τφ χειρογράφω ομιλιών, προς την Νέαν 
Εκκλησίαν την υπό τού Βασιλείου A' τού Μακεδόνος ίδρυθεΐσαν κλπ.4.

Ή γνώμη όμως, ήτις υπό πάντων σχεδόν έγένετο αποδεκτή, ήτο ή τοΰ 
Heisenberg, δστις έπίστευεν δτι ή μικρογραφία αυτή είκονίζει τον περίφη- 
μον έν Κωνσταντινουπόλει Ναόν τών 'Αγίων ’Αποστόλων τον άνεγερθέντα 
υπό τού ’Ιουστινιανού 5.

Προς ύποστήριξιν τής γνώμης του ό Heisenberg έβασίσθη άφ’ ενός 
επί τού γεγονότος δτι τό έν τη μικρογραφία είκονιζόμενον κτήριον καλύπτε
ται υπό πέντε τρούλλων, δπως καί οί "Αγ. ’Απόστολοι, καί άφ’ ετέρου επί 
τών δύο εκεί είκονογραφικών συνθέσεων, τής Πεντηκοστής καί τής Άναλή
ψεως, ας έθεώρει αντίγραφα τών περιφήμων καί διά παντός άπολεσθέντων 
ψηφιδωτών τών 'Αγ. ’Αποστόλων.

’Ανάγκη λοιπόν νά έξετάσωμεν τά δύο ταύτα επιχειρήματα τού Hei
senberg.

1 Τήν έκδοσιν τών μικρογραφιών τοϋ Παρισινού κωδικός ύπό Η. Ornont, Minia
tures des Homelies sur la Vierge du moine Jaques (Manuscrit grec 1208 de la 
Bibliotheque Nationale de Paris), Paris, 1927 (έν Bulletin de la Societe franijaise 
de reproductions de manuscrits a peintures, 11e annee) δέν ήδυνήθην νά ΐδω· 
Ή απασχολούσα ήμάς προμετωπίς άπεικονίσθη ύπό J. Ebersolt, La miniature byzan- 
tine, Paris, 1926, πίν. XXXV. 1. ’Επίσης έν L’art byzantin chez les Slaves. Deuxieme 
recueil dedie a la memoire de Th. Uspenskij, Paris, 1932 πίν. XXXIX, 1.

* Πρβ. N. Kondakoff, Histoire de l’art byzantin considere principalement dans 
les miniatures, trad. M. Trawinski, Paris, 1886-91, II, 118. Diehl, Manuel, II, 639. 
Ο. M. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford, 1911,478.

3 Diehl, Ένθ’ αν. II, 639, Dalton, Ένθ’ άν. 478, G. Millet έν A. Michel, 
Histoire de l’art, I, 247, L. Brehier, L’ art byzantin, Paris, 1924, 66.

4 Τάς διαφόρους γνώμας βλ. παρά A. Nekrasov έν L’art byzantin chez les 
Slaves, ένθ’ άν. 254, σημ. 3. Πρβ. καί Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλά
δος, 1,1935, 144, σημ. 2. Ό Kondakoff, Ένθ’ άν. II, 119, ονομάζει αυτό «στοάν 
ναοΰ μετά πέντε κιόνων», άντΐ ίσως μετά πέντε τρούλλων.

5 A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, Leipzig, 1908, II, Die 
Apostelkirche in Konstantinopel, 200 x. έ'ξ.
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Kai πρώτον οί πέντε τροΰλλοι οί καλΰπτοντες τό οικοδόμημα.
”Αν έξετάση τις έπισταμένως τάς δύο μικρογραφίας, θά παρατηρήση οτι 

οί τέσσαρες περί τον κεντρικόν τροΰλλον, μικρότεροι ολίγον εκείνου, εύρί-

160 Α. Ξυγγοπούλου

Είκ. 1. Ή προμετωπίς χοϋ κώδ. 1162. τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού.

σκονται εις τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ οικοδομήματος. Πρόκειται δηλαδή περί 
πεντατρούλλου ναοϋ μέ τούς τέσσαρας μικρούς τρούλλους κατά τάς γωνίας, 
οΰ πλειστα παραδείγματα διεσώθησαν μέχρις ημών λ 1

1 Περί των ναών τού τύπου τούτου βλ. Ά. Όρλάνδον έν Άρχείφ τών Βυζ. μνημ. 
1,1935, 144 κ.έ|. όπου άπαρίθμησις καί κατάταξις αυτών.
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Άλλα ό υπό τού ’Ιουστινιανού άνεγερθείς εν Κωνσταντινουπόλει Ναός 
τών Άγ. ’Αποστόλων έκαλύπτετο μεν υπό πέντε τροΰλλων, ή έπι τής στέγης 
όμως διάταξις αυτών ήτο διάφορος. Οί τέσσαρες δηλαδή περ'ι τόν κεντρικόν

Είκ. 2. Ή προμετωπ'ις τοϋ κώδ. 1208 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

μικρότεροι τροΰλλοι ευρίσκοντο ό'χι εις τάς γωνίας, άλλ’ επί τών τεσσάρων 
κεραιών τοΰ σταυρού. Γωνίαι άλλωστε εκεί δεν ύπήρχον, διότι ό ναός είχεν 
έν κατόψει σχήμα ελευθέρου σταυρού. Μολονότι τό περίφημον τούτο μνη- 
μεΐον δεν σώζεται πλέον, έν τουτοις ούδεμία δΰναται να ύπάρξη αμφιβολία 
περί τής θέσεως τών τεσσάρων μικρών τροΰλλων, διότι αι περιγραφαί τού 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ιτος ΙΓ',
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Ροδίου, καί μάλιστα τοΰ Μεσαρίτου, είναι τόσον λεπτομερείς, ώστε αί επί τη 
βάσει κυρίως αυτών γενόμεναι αναπαραστάσεις τής αρχιτεκτονικής διατάξεως 
τοΰ ναοΰ νά δυνανται να θεωρηθώσιν απολύτως ασφαλείς 1.

Πώς δέ αυτοί οί Βυζαντινοί ζωγράφοι έ'βλεπον λήγοντος τοΰ 10ου αίώ- 
νος τον Ναόν τών Άγ.’Αποστόλων διδάσκουσιν ημάς δύο μικρογραφίαι τοΰ 
εν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανοΰ Μηνολογίου τοΰ Βασιλείου Β', δπου παρί- 
στανται δύο γεγονότα συμβάντα εν τώ ναώ τούτω, επί τή ευκαιρία δέ ταύτη

Είκ. 3. Ό Ναός τών 'Αγ. ’Αποστόλων έν Κωνσταντινουπόλει. Λεπτομέρεια 
έκ μικρογραφίας τοΰ Μηνολογίου τοΰ Βατικανοΰ (II Menologio, πίν. 121).

είκονίζεται εϊς τό βάθος τής συνθέσεως, κατά την συνήθειαν τών μικρογρά- 
φων τοΰ Μηνολογίου, τό περίφημον μνημεΐον1 2 (Είκ. 3). Εις τάς δύο ταύτας 
απεικονίσεις, ας παραδόξως έδημοσίευσε καί ό Heisenberg, αν καί υπάρχει 
μεγάλη μεταξύ αυτών καί τής εξεταζόμενης προμετωπίδος διαφορά ως προς

1 Τάς διαφόρους γενομένας αποκαταστάσεις τής κατόψεως τοΰ μνημείου βλ. παρά 
Γ. Σωτηρίου έν ’Αρχαιολογική) Δελτίφ, 7,1921-22, 204 κ.έξ. είκ. 72, δπου καί έξέτα- 
σις αΰτοΰ έν σχέσει πρός τόν Ναόν τοΰ 'Αγ. Ίωάννου Θεολόγου έν Έφέσφ.

2 II. Menologio di Basilio II (cod. Vatic, gr. 1613), Torino, 1907. (Codices e Vati- 
canis selecti... vol. VIII) πίν. 121, 353. Heisenberg, ”Ενθ’ άν. πίν. Ill, a, b. J. Eber- 
solt, Sanctuaires de Byzance, Paris 1921, σ. 35, είκ. 4, σ. 39, είκ. 5. Ό Heisenberg, 
Ένθ’ άν. πίν. Ill, c, παραθέτει καί τρίτην εικόνα έκ τοΰ Μηνολογίου (II Menologio, πίν. 
341) ως παριστάνουσαν τούς 'Αγ. ’Αποστόλους. Περί ταύτης ό Ο. Wulff, Altchristliche 
und byzantiniscbe Kunst, II, 455, είχεν έκφράσει τήν υπόνοιαν δτι παριστφ πιθανώς 
τήν Νέαν τήν άνεγερθεΐσαν υπό τοΰ Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος, ακολουθών ώς ό ίδιος 
εξήγησε κατόπιν εις τόν Wulzinger, τήν ύπόθεσιν τοΰ Smirnov. Βλ. Κ. Wulzinger, 
Byzantinische Baudenkmaler zu Konstantinopel, Hannover, 1925,58, σημ. 1.
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την διάταξιν των τροΰλλων, οί τέσσαρες μικροί τροϋλλοι ζωγραφίζονται ευκρι
νέστατα επί τών τεσσάρων κεραιών τοϋ σταυρού καί δχι επί των γωνιών, 
δπως είς την απασχολούσαν ημάς προμετωπίδα.

Τό οικοδόμημα λοιπόν επί τής προμετωπίδος τών δύο χειρογράφων από 
αρχιτεκτονικής άπόψεως έξεταζόμενον δεν φαίνεται παριστάνον τον Ναόν 
τών 'Αγίων ’Αποστόλων.

Έρχόμεθα νύν εις την εξέτασιν τών επί τής προσόψεως τού οικοδομή
ματος είκονιζομένων σκηνών τής Άναλήψεως καί τής Πεντηκοστής, ας ό 
Heisenberg έθεώρει πιστά αντίγραφα τών ψιφιδωτών τού Ναού τών 
'Αγίων ’Αποστόλων1.

Καί πρώτον ή Άνάληψις.
”Αν εξετάσωμεν προσεκτικώς την σύνθεσιν ταύτην επί τής άπασχο- 

λούσης ημάς προμετωπίδος, θά παρατηρήσωμεν δύο τινά ά'ξια ιδιαιτέρας 
προσοχής. Ταύτα είναι ή διάταξις τών ’Αποστόλων άφ’ένός καί άφ’ετέρου ή 
στάσις τής Θεοτόκου. Οί ’Απόστολοι δηλαδή καί οί δύο’Άγγελοι άποτελούσι 
δύο σαφώς κεχωρισμένας ομάδας, ών έκάστη έχει την μορφήν πυραμίδος είς 
τήν κορυφήν τής οποίας ευρίσκεται έκαστος τών δύο ’Αγγέλων. Ή Θεοτόκος 
εξ άλλου, αντί νά παρίσταται ως συνήθως δεομένη κατ’ ενώπιον, είκονίζεται 
εστραμμένη προς δεξιά.

Ή είς δύο σαφώς κεχωρισμένας όμάδος άπεικόνισις τών ’Αποστόλων 
καί τών Αγγέλων δεικνύει οτι ή απασχολούσα ημάς μικρογραφία αντιγράφει 
άναμφιβόλως παράστασιν τής Άναλήψεως εύρισκομένην είς τήν εσωτερικήν 
επιφάνειαν καμάρας έν τή οποία τήν μέν κορυφήν κατεΐχεν ό αναλαμβανό
μενος ’Ιησούς, τά δε άκρα οί Απόστολοι διηρημένοι είς δύο ομάδας προς 
ας άντεστοίχει καί άνά εις ’Άγγελος.

Ή διάταξις αύτη τής Άναλήψεως εις τό εσωτερικόν καμάρας, δεν είναι 
ασυνήθης είς τούς Βυζαντινούς ναούς, δπου ως επί τό πλεΐστον καταλαμβάνει 
τήν ύπεράνω τού Ιερού θέσιν, διά λόγους ούς κατωτέρω θά έκθέσωμεν 1 2.

Τήν ύφισταμένην αισθητήν διαφοράν μεταξύ τής συνθέσεως τής Άνα
λήψεως είς τό εσωτερικόν καμάρας καί τής αυτής παραστάσεως επί συνεχούς 
επιφάνειας — τοίχου ή τρούλλου — δύναται νά διδάξη ή σύγκρισις τών ενταύθα 
παρατιθεμένων δύο μικρογραφιών, ών ή μία ευρίσκεται είς τό ύπ’ άριθ. 154

1 Αμφιβολίας περί τούτου είχεν έκφράσει, έξ άλλων λόγων όρμώμενος, καί ό 
A. Baumstark έν Oriens christianus, 4,1904, 187 κ. έξ. ’Αμφιβολίας επίσης εκφράζει 
καί ή S. Η. Gutberlet, Die Himelfahrt Christi in der bildenden Kunst, Strassburg, 
1934,120 κ. έξ.

2 Βλ. προχείρως παραδείγματα έν G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, 
Paris, 1910, πίν. 109,110.2,137.4. G. Millet, Monuments de l’Athos, I, Les pein- 
tures, Paris, 1927, πίν. 81. i.
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Εύαγγέλιον τής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης1, (Είκ. 4) ή δέ ά'λλη εις τό ύπ’ άριθ. 
1156 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού 1 2 (Είκ. 5).
Ή μικρογραφία τής Βιέννης είναι φανερόν ότι αντιγράφει σύνθεσιν τής 
Άναλήψεως ευρισκομένην επί συνεχούς επιφάνειας, τοίχου δηλαδή ή τρούλλου, 
ώς τούτο καταφαίνεται εκ τής κατά πλάτος άναπτύξεως εις μίαν γραμμήν 
των ’Αποστόλων, τής Θεοτόκου καί τών εκατέρωθεν αυτής ’Αγγέλων. ’Αντι
θέτους ή μικρογραφία τού Βατικανού μιμείται σύνθεσιν ευρισκομένην είς τό 
εσωτερικόν καμάρας, ως δεικνΰουσιν αί δυο ομάδες τών ’Αποστόλων διατε

Είκ. 4.·Μικρογραφία τής Άναλήψεως Είκ. 5. Μικρογραφία τής Άναλήψεως 
έν τφ κώδ. 154 τής Βιβλιοθήκης τής έν τφ κώδ. 1156 τής Βιβλιοθήκης τοϋ 

Βιέννης (φ. 131 β). Βατικανού (φ. 52 “).

ταγμέναι υπό μορφήν πυραμίδων, ών τάς κορυφάς κατέχουσιν οι δύο ’Άγγελοι.
Τοιαύτην λοιπόν σύνθεσιν εκ τοΰ εσωτερικού καμάρας φαίνεται αντι

γράφων ό ζωγράφος τής άπασχολούσης ημάς προμετωπίδος.
Τό συμπέρασμα τούτο ενισχύει καί ή παράστασις τής Θεοτόκου έστραμ- 

μένης προς δεξιά.
Οί Βυζαντινοί δηλαδή ζωγράφοι εδοκίμασαν πολλάς δυσκολίας διά τήν 

εντός καμάρας τοποθέτησιν τής Άναλήψεως, δημιουργηθείσης άρχικώς διά 
συνεχή επιφάνειαν — τοίχον3 ή τρούλλον4. Ή μεγαλυτέρα δυσκολία συνί-

1 Η. Gerstinger, Die griechische Buchmalerei, Wien, 1926, πίν. XIII h.
2 Φωτογραφία ύπ’ άριθ. C 472 τής έν Παρισίοις Collection des Hautes Etudes.
3 Βλ. προχείρως Wulff, Altchr. und byzant. Kunst, II, σ. 549, είκ. 479. Άρχαιο- 

λογικ. Δελτίον, 4,1918, Συμπλήρωμα Παραρτήματος, σ. 29, είκ. 39
1 Diehl, Manuel, II, σ. 522, είκ. 249, σ. 538, είκ. 255.
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στατο κυρίως εις την τοποθέτησιν τής Θεοτόκου. Έδοκιμάσδησαν λοιπόν 
διάφοροι λύσεις, ακόμη και ή παράλειψις τής Θεοτόκου, όπως εις την "Ομορ- 
φην Εκκλησίαν τής Αίγίνης1. Ή κατά τον 120ν αιώνα Ιπικρατήσασα λΰσις 
ήτο νά εικονίζωσι τήν Θεοτόκον μετά τοϋ αριστερού ομίλου των ’Αποστό
λων έστραμμένην προς δεξιά. Ούτως εύρίσκομεν αυτήν και εις τήν ανέκδοτον 
είσέτι τοιχογραφίαν τού Ναού τού Χρυσοστόμου έν Γερακίφ (Εικ. 6), όπως 
καί είς μερικά έργα μικροτεχνίας έμπνεόμενα άναμφιβόλως από ψηφιδωτά ή

Εϊκ. 6. Τμήμα τοιχογραφίας τής Άναλήψεως έν τφ 
τού Χρυσοστόμου έν Γερακίφ.

Ναφ

τοιχογραφίας 1 2. Τόν τύπον δμως τούτον τής προς δεξιά εστραμμένης Θεοτό
κου δεν έδημιούργησαν οι τεχνΐται τού 12ου αΐώνος, διότι εύρίσκομεν αυτόν,

1 Γ. Σωτηρίου έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, 2,1925,253.
2 Στεατίτης Τολέδου: Dalton, Ένθ’ άν. σ. 240, είκ. 149. Έλεφάντινον άνάγλυφον 

Έθν. Μουσείου Φλωρεντίας: Gutberlet, ’Ένθ’ άν. πίν. VII. Τήν αυτήν στάσιν έχει ή 
Θεοτόκος καί εις τήν μικρογραφίαν τού είς τόν 11°ν αιώνα αναγόμενου ύπ’ άρ ιθ. 74 
Ευαγγελίου τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων : [Η. Omont], Evangiles avec pein- 
tures byzantines du Xle si0cle, Paris, [1908], I, πίν. 90. ’Εκεί δμως όχι μόνον ή Θεο" 
τόκος, άλλα καί πάντες οί ’Απόστολοι είναι έστραμμένοι πρός δεξιά καί όχι συμμετρι
κούς κάτω τοΰ άναλαμβανομένου Ίησοΰ, όστις εύρίσκεται είς τό δεξιόν περιθώριον. 
Ή διάταξις αΰτη είναι φανερόν ότι έδημιουργήθη έκεϊ, ϊνα έξοικονομηθή χώρος διά τήν 
γραφήν τοϋ κειμένου, όπως τούτο συμβαίνει κσί είς τό έν Βερολίνφ Ψαλτήριον Hamil
ton, όπου όμως ή Θεοτόκος είκονίζεται κατενώπιον. J. Tikkanen, Die Psalterillu- 
stration im Mittelalter, Helsingfors, 1895, a. 63, είκ. 81.
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αν καί πολύ σπανίως, είς παλαιοχριστιανικά ήδη μνημεία 1. ’Απλώς λοιπόν 
ούτοι εφήρμοσαν τό παλαιόν εκείνο σχήμα εις τήν παρουσιασθεΐσαν ανάγκην.

’Ήδη δμως κατά τόν 13ον αιώνα, ως δεικνύει ή από τοΰ έτους 1259 
χρονολογούμενη τοιχογραφία τής Βοϊάνας εν Βουλγαρία1 2, ή Θεοτόκος εύρε 
τήν θέσιν της, είκονιζομένη κατ’ ενώπιον μεταξύ τών ’Αποστόλων τής άρι- 
στεράς όμάδος. ’Αλλά και ή θέσις αύτη δεν έμεινε σταθερά. Κατά τόν 140ν 
αιώνα εις τόν Μυστράν ό ζωγράφος τοΰ Βροντοχίου, και τούτον πιθανώτατα 
ακολουθών δ τού ναΐσκου τοΰ Άγ. Ίωάννου, επανέρχονται εις τήν άπ’ ευθείας 
κα'ι πάλιν αντιγραφήν συνθέσεως ευρισκόμενης επί συνεχούς επιφάνειας, ήν 
απλώς διαιροΰσιν εις δύο μέρη. Διά τόν λόγον αυτόν ή Θεοτόκος καί ό εις 
τών ’Αγγέλων εύρίσκονται είς τό άκρον τής μιας όμάδος τών ’Αποστόλων, 
άντιστοίχως δέ είς τό άκρον τής άλλης όμάδος ό έτερος Άγγελος3. Διαρ- 
κούντος δμως τοΰ 14ου αίώνος οι ζωγράφοι επανέρχονται είς τήν διάταξιν 
τής Βοϊάνας, ήτις εν τέλει καί επικρατεί. Είς τό κέντρον δηλαδή τής μιας 
όμάδος τών ’Αποστόλων τίθεται ή Θεοτόκος, είς δέ τό κέντρον τής ετέρας 
ό εις τών ’Αγγέλων. Τήν διάταξιν ταύτην εύρίσκομεν είς τήν Περίβλεπτον 
καί είς τήν Παντάνασσαν τού Μυστρά4. Ό τύπος δμως τής προς δεξιά 
έστραμμένης Θεοτόκου δεν έξέλιπε. Τούτον εύρίσκομεν άρχομένου τού 14ου 
αίώνος εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Πρωτάτου εν Άγ. Όρει5. Ό Πανσέληνος, 
είς δν αποδίδονται αί τοιχογραφίαι αύται καί δστις κατά προτίμησιν ανα
τρέχει είς παλαιούς είκονογραφικούς τύπους, έτοποθέτησε παραδόξως τήν 
προς δεξιά εστραμμένην Θεοτόκον δχι επί καμάρας, οπότε θά υπήρχε δικαιο
λογία τις, άλλ’ επί τού τοίχου, χωρίς νά ύπάρχη κάμμία αιτία άναγκάζουσα 
τήν κατά τόν τρόπον τούτον άπεικόνισιν αυτής, παρά μόνον δτι ούτω δίδεται 
ίσως περισσοτέρα κίνησις είς τήν δλην σύνθεσιν.

Ή έπίδρασις τών τοιχογραφιών τοΰ Πρωτάτου ύπήρξεν, ως είναι γνω
στόν, λίαν ισχυρά επί τών Άγιορειτικών διακοσμήσεων τού 16ου αίώνος6,

1 Ξυλόγλυπτος θύρα τής S. Sabina έν Ρώμη: W. Neuss, Die Kunst der alten 
Christen, Augsburg, 1926, πίν. 63. Πρβ. καί E. Dewald έν American Journal of 
Archaeology, 19, 1915, 285. Σχέδιον έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Windsor άπολεσθέντος 
έγκολπίου: Byzant. Zeitschr. 23, 1914, πίν. έναντι σ. 222, είκ. 1. Μολΰβδινοι «εύλογίαι» 
έκ Παλαιστίνης: R. Garruci, Storia dell’ arte cristiana, VI, πίν. 435. I. Gutberlet, 
Ένθ’ άν. σ. 40, είκ. 1 b.

2 A- Grabar, L’eglise de Boiana, Sofia, 1924, πίν. XIV. a.
8 Millet, Mistra, πίν. 92-3 -4, 105-5. To αυτό φαίνεται δτι συνέβαινε καί είς 

τήν Ευαγγελίστριαν, ώς δύναταί τις νά συναγάγη άπό τό διασωθέν τμήμα, Millet, 
’Ένθ’ άν. πίν. 136. 2.

4 Millet, Mistra, πίν. 109,138.
8 Millet, Athos, πίν. 13. 2, 18. ι.
6 Wulff, Ένθ'άν. ΙΙ597. Ό W. ακολουθείτήντότε επικρατούσαν έσφαλμένην γνώμην, 

δτι αί τοιχογραφίαι τοΰ Πρωτάτου έγένοντο κατά τό έτος 1526. Τήν άπό τών άρχών τοΰ 
14ου αίώνος χρονολόγησιν αυτών παραδέχεται είς τό νέον βιβλίον του: Bibliographisch- 
kritischer Nachtrag zu Altchristliche und Byzantinische Kunst, Potsdam, 1936, 81.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:38 EEST - 34.211.113.242



Ή προμετωπίς των κωδίκων Βατικανού 1162 και Παρισινοί 1208. 167

διά τον λόγον δέ αυτόν εις τάς περισσοτέρας τών Άθωνιτικών τοιχογραφιών 
των χρόνων εκείνων εύρίσκομεν την Θεοτόκον εις την σκηνήν τής Άναλήψεως 
έστραμμένην προς δεξιά 1.

Έκ πάντων τών ανωτέρω εξάγεται τό ασφαλές, ως τουλάχιστον νομίζω) 
συμπέρασμα δτι ή έπ'ι τής έξεταζομένης προμετωπίδος άπεικόνισις τής Άναλή
ψεως έχει αντιγραφή έκ συνθέσεως εΰρισκομένης εις τό εσωτερικόν καμάρας.

Την θέσιν δμως, ήν Ιν τώ Ναφ τών Άγ. Αποστόλων κατεΐχεν ή ψηφι
δωτή παράστασις τής "Αναλήψεως, γνωρίζομεν ασφαλέστατα, χάρις είς τάς 
διασωθείσας περιγραφάς τοϋ Ναοΰ.

Ή σύνθεσις αυτή κατείχε τον κεντρικόν τροΰλλον τοϋ Ναοΰ μέχρι περί
που τοϋ τέλους τοϋ 12ου αΐώνος, οπότε τήν θέσιν αυτής κατέλαβεν ό υπό 
τοϋ Εϋλαλίου πιθανότατα ποιηθείς Παντοκράτωρ1 2. Είς ποιον μέρος τοϋ 
Ναοϋ είκονίσθη τότε ή Άνάληψις δεν γνωρίζομεν, διότι τό προς αυτήν σχε
τικόν μέρος τής περιγραφής τοϋ Μεσαρίτου δεν διεσώθη. Ό Heisenberg 
έτοποθέτει αυτήν κατ’ εικασίαν είς τον νότιον τροΰλλον3, αλλά τοϋτο δεν 
είναι ασφαλές. Έν πάση δμως περιπτώσει δ εκτελέσας τήν άπασχολοϋσαν 
ημάς μικρογραφίαν δεν θά ήτο δυνατόν νά έχη ως πρότυπον τήν μέχρι τοϋ 
τέλους περίπου τοϋ 12ου αϊώνος ΰπάρχουσαν έν τφ κεντρικά» τροΰλλφ τών 
‘Αγ. ’Αποστόλων, δηλαδή έπ'ι συνεχοϋς έπιφανείας ευρισκομένην, παράστασιν 
δι’ οΰς λόγους ανωτέρω διά μακρών έξεθέσαμεν.

Ή έξεταζομένη λοιπόν παράστασις τής Άναλήψεως έπ'ι τής άπασχολοϋ- 
σης ημάς προμετωπίδος οϋδεμίαν έχει σχέσιν προς τον Ναόν τών Αγίων 
’Αποστόλων.

Υπολείπεται ακόμη ή παράστασις τής Πεντηκοστής ή ομοίως έπ'ι τής 
προμετωπίδος εύρισκομένη.

Τήν έξήγησιν τής έκεϊ παρουσίας τής συνθέσεως ταΰτης θά παράσχωμεν 
κατωτέρω.

II.
Οϋτω τό έν τή προμετωπίδι οικοδόμημα ασφαλώς δεν είκονίζει τον 

Ναόν τών Άγ. ’Αποστόλων.
Άλλα τί παριστάνει τοϋτο;
Τήν άπάντησιν είς τό έρώτημα δίδουσιν είς ημάς αί έπικεφαλίδες δυο 

λειτουργικών είληταρίων.
Τό έν τούτων, τό καί σπουδαιότερον, προέρχεται έκ Βερροίας καί φυλάσ

σεται είς τό τμήμα τών χειρογράφων τής έν Άθήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης4.

1 Millet, Athos, πίν. 120. 4, 169. 4) 196. ι, 232. 2, 259. 4·
2 Περί τών ζητημάτων τούτων καί περί τών πιθανών αντιγράφων τοΰ έν τφ τρούλλφ 

ψηφιδωτοί τής Άναλήψεως πραγματευόμεθα έν ίδίςτ μελέτη. Βλ. ο. 173 σημ. 2.
3 Heisenberg, “Ενθ’ άν. 153. Πρβ. καί τό αυτόθι έν σ. 111, είκ. 3 διάγραμμα.
4 Αίσθανόμεθα τό καθήκον νά εΰχαριστήσωμεν καί από τής θέσεως ταύτης θερμό

τατα τόν Διευθυντήν τοΰ τμήματος τών χειρογράφων τής Έθν. Βιβλιοθήκης καθηγη
τήν κ. Σωκρ. Κουγέαν διά τήν καλωσύνην μεθ1 ής παρέοχεν ήμϊν πάσαν ευκολίαν πρός 
μελέτην τοϋ πολυτίμου τούτου εΐληταρίου, περί οΰ προσεχώς δημοσιεύομεν Ιδίαν μελέτην·
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Είχ. 7. Ή έπικεφαλίς τοΰ έν xfj Έ9ν. Βιβλιοθήκη τών ’Αθηνών 
λειτουργικού είληταρίου.

Τό έν λόγφ είλητάριον, άνήκον, ώς εξάγεται έκ τής γραφής του, εις τον 
120ν αιώνα, περιέχει την Λειτουργίαν τοΰ Μεγάλου Βασιλείου. Είς την έν αρχή 
αΰτοϋ έπικεφαλίδα (Είκ. 7) παρίσταται οικοδόμημα έντελώς δμοιον προς τό τής
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προμετωπίδος τοϋ Βατικανού και τού Παρισινού κωδικός, άλλα μέ αναλογίας 
περισσότερον έπιμήκεις. Ή αυτή διάταξις των πέντε τροΰλλων, τό αυτό ορθο
γώνιον αέτωμα, ό αυτός αριθμός τών επί τής προσόψεως ανοιγμάτων, χωρι- 
ζομένων μέ όμοιας μορφής κίονας, τό αυτό τρίλοβον σχήμα τού μεσαίου 
ανοίγματος, ή αυτή τέλος άπομίμησις όρθομαρμαρώσεως καί ενθετικής δια- 
κοσμήσεως εις τό υπέρ τα ανοίγματα τμήμα καί εις τό αέτωμα.

"Αν όμως τό αρχιτεκτονικόν πλαίσιον είναι τό αυτό, ή είκονογραφική 
διακόσμησις είναι πολύ διάφορος. Εις τον έν τώ άετώματι ήμικυκλικόν χώρον 
εύρίσκομεν, αντί τής Πεντηκοστής, παράστασιν τής Θεοτόκου έν προτομή 
κατενώπιον, μέ τάς χειρας ύψουμένας εις σχήμα δεήσεως. Εις τήν πρόσοψιν, 
κάτω τής Θεοτόκου καί κατά τάς γωνίας, αντί τών δύο τετραγώνων μαρμα
ροθετημάτων, παρίστανται έν προτομή οί κορυφαίοι τών ’Αποστόλων, ό 
Πέτρος καί ό Παύλος. Τέλος υπό τά τρία ανοίγματα καί δ'πισθεν τών χωρι- 
ζόντων αυτά κιόνων εύρίσκεται 'Αγία Τράπεζα καλυπτομένη υπό Κιβωρίου, 
εκατέρωθεν δέ αυτής, αριστερά ό "Αγ. Βασίλειος καί δεξιά ό "Αγ. ’Ιωάννης 
Χρυσόστομος, κρατούντες είλητάρια καί τελούντες τήν λειτουργίαν μετά τεσ
σάρων διακόνων.

Ή παράστασις αυτή τών δύο συλλειτουργούντων 'Ιεραρχών, τών συγ
γραφέων τών έν χρήσει Λειτουργιών, έπιτρέπει εις ημάς νά προσδιορίσωμεν 
μετ’ ασφαλείας τό μέρος όπου ή σκηνή αυτή συμβαίνει. Ή 'Αγία Τράπεζα, 
εκατέρωθεν τής οποίας είκονίζονται οι Τεράρχαι καί οί διάκονοι, δεικνύει 
σαφώς ότι έκεΐ παρίσταται τό "Αγιον Βήμα.

Τούτου έξακριβωθέντος, είναι εύκολον νά ταυτίσωμεν καί τά λοιπά μέρη 
τής παραστάσεως. Ή πρόσοψις μέ τά τρία ανοίγματα παριστφ άναμφιβόλως 
τό Είκονοστάσιον. Τούτο έπιβεβαιούσι καί οί κίονες μέ τούς διπλούς κορμούς 
τούς φέροντας έν τφ μέσφ κόμβον, οϊτινες είναι, ως γνωστόν, συνηθέστατοι 
εις μαρμάρινα Βυζαντινά Τέμπλα1. Επίσης τούτο καάιστώσιν έτι πιθανώ- 
τερον αί ύπεράνω τών ανοιγμάτων κατά τάς γωνίας, δύο προτομαί τών 
’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Πράγματι αί εικόνες τών δύο κορυφαίων 
’Αποστόλων είκονίζονται έν προτομή δχι σπανίως είς τό πάχος τών τοίχων 
τών χωριζόντων τό κυρίως Βήμα από τής Προθέσεως καί τού Διακονικού. 
Είς τήν θέσιν ταύτην, ύπεράνω τού Εικονοστασίου, ευρίσκομεν άρχομένου 
τού 14ου αίώνος ένιελώς άναλόγους προτομάς τών δύο κορυφαίων είς τό 
Πρωτάτον τού 'Αγ. ’Όρους2. Τό περιβάλλον τάς δύο ταύτας προτομάς έν 
τή άπασχολούση ημάς έπικεφαλίδι οδοντωτόν πλαίσιον φαίνεται άντιγράφον

1 Τμήματα τοιούτων κιονίσκων, έκ Τέμπλων προερχόμενων, εύρίσκονται, ώς γνωστόν, 
πανταχοϋ τής Ελλάδος. Ενταύθα άναφέρομεν παραδείγματα τινα έκ Τέμπλων ακεραίων 
κατά χώραν διασωζομένων: Millet, Mistra, πίν. 44.2,45.3· Άρχεΐον Βυζαντινών 
μνημείων, 1, 1935, σ. 25, είκ. 14, σ. 30-1, εικ. 20-21.

J Millet, Athos, πίν. 5.2. Πρβ. καί πίν. 38. ι, 39.1.
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τάς μαρμαρίνας ζεύξεις τάς διαχωριζοΰσας εις τούς ναούς τάς πλάκας τής 
όρθομαρμαρώσεως, ήν άλλωστε απομιμείται ολόκληρος ή πρόσοψις 1.

Τούτων ούτως έχόντων δΰναται νά έξηγηθή καί ή κάτω τοΰ ορθογωνίου 
αετώματος μορφή τής δεόμενης Θεοτόκου. Αύτη δεν δύναται νά είναι άλλη 
από την Πλατυτέραν τής 'Αψιδος. Ότι δε ή Θεοτόκος είκονίζεται έν τή θέσει 
ταύτη ό'χι σπανίως υπό τον τύπον τής δεομένης, άνευ τοΰ Βρέφους, δεικνύουσιν 
ό'χι μόνον τά υπάρχοντα μνημεία1 2, αλλά καί ή υπό τοΰ Φωτίου περιγραφή 
τής Νέας Εκκλησίας τοΰ Βασιλείου Α' Μακεδόνος, δπου «ή από τοΰ θυσια
στηρίου άνεγειρομένη άψίς, τη μορφή τής Παρθένου περιαστράπτεται, τάς 
άχράντονς χεϊρας υπέρ ημών έξαπλονσης, καί πραττομένης τώ βασιλεΐ την 
σωτηρίαν, καί κατ' εχθρών άνδραγαθήματα» 3.

Ή δ'λη λοιπόν έπικεφαλίς εικονίζει ό'χι ολόκληρον εκκλησίαν, αλλά μόνον 
τό 'Ιερόν. Είναι δηλαδή είδος κατά πλάτος τομής εκκλησίας μέ όψιν προς τό 
Ιερόν, ούτως ώστε νά φαίνεται τό Τέμπλον καί ή όπισθεν αύτοΰ 'Αψίς.

Ή έν τή άπασχολούση ημάς έπικεφαλίδι τοΰ είληταρίου τών ’Αθηνών 
άπεικόνισις άμφοτέρων τών συγγραφέων τών έν χρήσει Λειτουργιών, τοΰ 
'Αγ. Βασιλείου δηλαδή καί τοΰ 'Αγ. Ίωάννου Χρυσοστόμου, συλλειτουργούν- 
των, ένφ τό είλητάριον περιλαμβάνει, ως εΐδομεν, μόνον τήν Λειτουργίαν 
τοΰ 'Αγ. Βασιλείου, δεικνύει σαφώς ότι ή έπικεφαλίς αύτη άντεγράφη έξ 
είληταρίου ή βιβλίου περιέχοντος άμφοτέρας τάς λειτουργίας. Ό αρχικός 
λοιπόν σκοπός τής συνθέσεως, ής άντίγραφον είναι ή έπικεφαλίς τοΰ είλητα
ρίου τών ’Αθηνών, ήτο νά κόσμηση τήν αρχήν είληταρίου ή βιβλίου περι
έχοντος τάς έν χρήσει εις τήν Εκκλησίαν Λειτουργίας.

Πότε έδημιουργήθη ή σύνθεσις αύτη δεν είναι εύ'κολον νά προσδιορι- 
σθή έπακριβώς. Τών κιονίσκων μετά διπλών ή τετραπλών συνδεομένων 
κορμών, ούς εύρίσκομεν εις τήν σύνθεσιν ταύτην, έγένετο χρήσις εις τά 
σφζόμενα μνημεία από τοΰ 12ου κυρίως αίώνος4, εις τά χειρόγραφα όμως 
εύρίσκομεν αυτούς ήδη από τοΰ 10ου δ. ”Αν έξ άλλου λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι

1 Τοιαύτας ζεύξεις έν τή άρχική αυτών θέσει βλ. προχείρως παρά R. W. Sehultz- 
S. Η. Barnsley, The Monastery of Saint Luke of Stiris, in Phocis, London, 1901,πίν. 
39-42. Διά τά μαρμάρινα πλαίσια τά περιβάλλοντα έζωγραφημένας μορφάςέντώ Άφεντικφ 
τοΰ Μυστρά βλ. Α. Όρλάνδον έν Άρχείφ Βυζαντινών μνημείων, 1,1935, 152 κ. έξ.

2 "Αγ. Σοφία Κίεβου: Ph. S ch w e i n f u rt h, Geschichte der russischen Malerei 
im Mittelalter. Haag, 1930, σ. 49, είκ. 18. Νέα Μονή Χίου: A. Orlandos, Monu
ments byzantins de Chios, Athenes, 1930, πίν. 18. ι. Γρατσάνιτσα έν Σερβία: VI. 
Petkovic, La peinture serbe du moyen - age, II, Beograd, 1934, πίν. LXXII. i 
Ταξιάρχαι Καστοριάς: Νέα Εστία, 1933. τεΰχ. Χριστουγέννων, σ. 6, είκ. 2.

3 Migne, Ρ. G. 102, 572.
4 Όρλάνδος έν Άρχ. Βυζαντ. μνημ. 2, 1936, 22. 
δ II Menologio, πίν. 285.
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οΐ πεντάτρουλλοι ναοί, μέ τούς τέσσαρας τρούλλους κατά τάς γωνίας, Ιξ ών 
έχει έμπνευσθή ή υπό μελέτην επικεφαλίς, διαδίδονται εν Κωνσταντινουπόλει 
από τοϋ 9ου αΐώνος, οπότε άνηγέρθη υπό τοϋ Βασιλείου Α' τοϋ Μακεδόνος 
ή περίφημος Νέα1, πρέπει νά καταλήξωμεν εις τό συμπέρασμα δτι ή αρχική 
σύνθεσις, ήν αντιγράφει ή ήμετέρα επικεφαλίς, έδημιουργήθη πιθανώτατα 
ευθύς μετά τούς εΐκονομαχικούς χρόνους. Τούτο άλλωστε νομίζω έπιβεβαιοΐ 
ή κατά τον 10ον ήδη αιώνα άπομίμησις και παρανόησις αυτής υπό τού Γερμανού 
ή Σλαύου τεχνίτου εν τφ Ψαλτηρίω τής Treves (Codex Gertrudianus)1 2.

Την έξέλιξιν, ήν σύν τή παρόδφ τού χρόνου ύπέστη ή στίνθεσις αύτη, 
δεικνύει εΐς ημάς ή επικεφαλίς τού ύπ’ άριθ. 707 λειτουργικού εΐληταρίου τού 
φυλασσομένου εις την έν Πάτμφ Μονήν τού Άγ. Τωάννου Θεολόγου3. 
Τό εϊλητάριον τούτο περιέχει ομοίως τήν Λειτουργίαν τού 'Αγ. Βασιλείου 
και τήν τών Προηγιασμένων, εγράφη δε κατά τον 130ν αιώνα4. Και εις τήν 
επικεφαλίδα ταύτην (Είκ. 8) ή γενική μορφή τού οικοδομήματος μέ τούς 
πέντε τρούλλους και τά τρία επί τής προσόψεως ανοίγματα είναι ή αυτή. 
Τό δλον δμως είναι πτωχότερον καί ή άρχομένη παρανόησις τού αρχικού 
προτύπου είναι καταφανής. Ή Πλατυτέρα εξακολουθεί ακόμη νά κατέχη τήν 
'Αψίδα, δχι δμως πλέον δεομένη, άλλ’ εν προτομή. Μεταξύ τού άνω μέρους, 
δπου ή Θεοτόκος, καί τών τριών τόξων τής προσόψεως έχει παρεμβληθή άλλο 
τμήμα οικοδομήματος μέ τρία παράθυρα καί στέγην καλυπτομένην διά 
κεράμων. Αί κατά τάς γωνίας δύο προτομαί τών ’Αποστόλων, ας εΐδομεν εις 
τό εϊλητάριον τών ’Αθηνών, δέν ύπάρχουσι πλέον. Τά τρία ανοίγματα τής 
προσόψεως φέρουσι τόξα, ένφ εΐς τό εϊλητάριον τών ’Αθηνών, τό πλησιέ- 
στερον προς τό αρχικόν πρότυπον, τά εκατέρωθεν τού μεσαίου φέρουσιν 
ευθύ επιστύλιου, τό δέ μεσαϊον τρίλοβου τόξον. Τέλος αυτή ή ύπό τά τόξα 
παράστασις έχει μεταβληθή.Ό ζωγράφος, συνεπέστερος προς τό περιεχόμενον 
τού εΐληταρίου, απεικόνισε μόνον τον "Αγ. Βασίλειον λειτουργούντα ενώπιον 
'Αγίας Τραπέζης, άνευ πλέον Κιβωρίου, καί έχοντα εκατέρωθεν δύο διακόνους 
κρατούντας ριπίδια λειτουργικά.

Παρά τήν πτωχοτέραν έν τούτοις έμφάνισιν αυτής, είναι φανερόν δτι 
ή επικεφαλίς τού εΐληταρίου τής Πάτμου απορρέει εκ τού αυτού προτύπου, 
ου τήν αρχικήν μορφήν διέσωσε πιστότερον τό εϊλητάριον τών ’Αθηνών.

1 Άρχ. Βυζαν. μνημ. 1, 1935, 144 κ. έξ.
2 Είκών παρά Nekrasov, Ένθ’ άν. σ. 257, είκ. 80.
3 Έγχρωμος άπεικόνισις παρά G. Jacopi έν Clara Rhodos, 6-7, 1932-3, πίν. 

XXIII. Πρβ. καί σ. 583.
* Ί. Χακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθήναι, 1890, σ. 275, άριθ. ΨΖ\
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Είκ. 8. Έπικεφαλίς τοΰ ύπ.’ άριθ. 707 λειτουργικού είλη- 
ταρίου τής Μονής Πάτμου (Jaeopi).
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III.

Τίς όμως ή σχέσις χής Ιπικεφαλίδος χών εϊληχαρίων χών ’Αθηνών καί 
τής Πάχμου (Είκ. 7, 8) προς χήν προμεχωπίδα χών χειρογράφων χοϋ Βατι
κανού και χών ΙΙαρισίων; (Είκ. 1, 2).

Έκ χών άνωχέρω λεχθένχων ή σχέσις αυτή καθίσχαται νομίζω αρκούν
τως φανερά.

Τό άρχιχεκχόνημα είναι, ως εΐδομεν, χό αύχό μέχρι και χών ελάχιστων 
λεπτομερειών, ή είκονογραφική δμως διακόσμησις είναι διάφορος.

Την έν χοϊς είληχαρίοις θέσιν χής Πλατυτέρας καταλαμβάνει ή Πεντη
κοστή, τους συλλειχουργοϋνχας Τεράρχας μετά τών διακόνων άνχικαθιστώσιν 
ή Άνάληψις και οί εκατέρωθεν αυτής Προφήχαι.

Είναι ήδη ανάγκη να έξεχάσωμεν διά χίνα λόγον έζωγραφήθησαν ut 
δυο αΰχαι είκονογραφικαί σκηναί, Άνάληψις καί Πεντηκοστή, και διαχί 
προεχιμήθησαν αΰχαι έκ χής δλης Ευαγγελικής ιστορίας1.

Εΐδομεν ανωτέρω δχι ή παρασχασις χής Άναλήψεως έν χή άπασχολούση 
ημάς προμετωπίδι χοΰ Βατικανού καί χών Παρισίων (Είκ. 1, 2) έχει αντιγραφή 
έκ συνθέσεως εΰρισκομένης εις τό έσωτερικόν καμάρας. Εΐδομεν έπίσης δχι 
εις πλείσχους Βυζαντινούς ναούς ή Άνάληψις καταλαμβάνει χήν καμάραν 
χήν εΰρισκομένην ΰπεράνω χοϋ 'Ιερού. Τήν θέσιν χαύχην έπιβάλλουσι λόγοι 
δογματικοί καί λειτουργικοί, ως έν άλλη έργασία ημών άναπτύσσομεν1 2. 
Ή έν χή έξεχαζομένη λοιπόν προμετωπίδι παράσχασις χής Άναλήψεως σχε
τίζεται ατενώς προς χόν διάκοσμον χοΰ Τεροΰ, χό οποίον παρισχα ή δλη 
είκών. Τοΰχο έξηγεί ακόμη καί χήν εκατέρωθεν τής Άναλήψεως άπεικόνισιν 
χών δυο Προφητών, ως έπιχρέπουσι νά συμπεράνωμεν αί επί χών είληχα
ρίων αυτών άναγεγραμμέναι προφηχεΐαι. Τούτων ή χοΰ Δαβίδ «Άνέβη 
δ Θεός έν αλαλαγμών, αναγράφεται καί υπό χής Ερμηνείας χών ζωγράφων 
ακριβώς διά χήν παράσχασιν τής Άναλήψεως3 4, χής δε χοΰ Ήσαΐου «Τίς 
ούτος δ παραγενόμενος εξ ’ Εδώ μ», μία χών πηγών τής Ερμηνείας αναφέρει 
διά χήν Άνάληψιν χήν συνέχειαν «’Ερύθημα Iματιών (αυτόν) έκ Βοσόρ. 
ούτως ωραίος εν στολή (αυτόν)»*, ώστε νά είναι βέβαιον δχι καί αύχη 
άναφέρεχαι εις χήν Άνάληψιν καί δχι εις τό Πάθος, ως είχεν υποθέσει 
ό Srornajolo5.

1 Κατά τόν Kondakoff, Histoire de l’art byzantin, II, 119 κ. εξ. ή εκεί παρά- 
στασις τής Άναλήψεως συμβολίζει τήν δι’ αυτής σωτηρίαν τοϋ κοσμου.

1 Ή τοιχογραφία τής Άναλήψεως έν τή άψΐδι τοϋ Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης. 
Δημοσιεύεται προσεχώς έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι.

’ Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Ά. Παπαδοπούλου Κερα- 
μέως, Πετρούπολις, 1909, 82, 277.

4 ”Ενθ’ άν. 277. ‘ S t ο r n a j ο 1 ο, Ένθ’ άν. σ. 8.
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Ό έκτελέσας λοιπόν την υπό μελέτην μικρογραφίαν άντέγραψεν εκ τής 
καμάρας τοϋ Ίεροϋ ό'χι μόνον την Άνάληψιν, άλλα καί τούς συνοδεύοντας 
αυτήν δύο Προφήτας.

Περί τής δέσεως των Προφητών τούτων εν τη εκκλησία, ήν είχεν ώς 
υπόδειγμα ό ζωγράφος, ιδέαν τινά δίδουσιν αί τοιχογραφίαι πολλών ναών 
τών Βυζαντινών καί τών μετά την "Αλωσιν χρόνων1. Τής συνήθειας δέ 
ταύτης, νά τίθενται εκατέρωθεν εκάσιης Ευαγγελικής σκηνής Προφήται μετά 
προφητειών σχετικών προς αυτήν, την τελευταίαν άπήχησιν εύρίσκομεν εις 
την Ερμηνείαν τών ζωγράφων, δ'που δι’ εκάστην σκηνήν αναγράφονται καί 
αϊ σχετικά! προφητεΐαι1 2.

’Αλλά καί ή Πεντηκοστή, ή εΐκονιζομένη επί τής προμετωπίδος, ανήκει 
επίσης εις τά είκονογραφικά θέματα τά τιθέμενα κατά προτίμησιν εις τό 
Ιερόν. Πράγματι τήν Πεντηκοστήν εύρίσκομεν εις τήν ύπεράνω τοϋ Ίεροϋ 
καμάραν, ή τήν ήμισφαιρικήν οροφήν, ή καί εις τούς τοίχους ακόμη, άλλοτε 
μόνην3 καί άλλοτε μετά τής Άναλήψεως4 *, μετά τής οποίας πολλάκις δια
μοιράζεται τήν καμάραν6. Ή έν τώ Ίερφ τοποθέτησις καί τής είκονογρα- 
φικής ταύτης συνθέσεως υπαγορεύεται από λόγους λειτουργικούς. Κατά τούς 
μυστικούς δηλαδή έρμηνευτάς τής λειτουργίας, ώς έν άλλη μελέτη έξεθέσα- 
μεν6, ή ύπεράνω τοϋ Ίεροϋ καμάρα συμβολίζει τον μυστικόν ουρανόν, 
δπου άνήλθεν ό Ίησοϋς κατά τήν Άνάληψιν καί δπου εύρίσκεται ό θρόνος 
τοϋ Θεοΰ, δν συνηθέστατα εϊκονίζει ή εις τήν καμάραν ζωγραφουμένη 
Ετοιμασία7. Έκ τοϋ μυστικοϋ τούτου ουρανού κατήλθε καί τό "Αγιον 
Πνεύμα κατά τήν Πεντηκοστήν, πολλάκις δέ βλέπομεν τάς πυρίνας γλώσσας

1 G. de Jerphanion, Les eglises rupestres de Cappadoce, I. 2, σ. 317 κ. έξ. 321 
κ. έξ. 402 κ. έξ. 437 κ. έξ. 2e album, πίν. 86.1-2, 97.ι, 102.2-3, 113-3-4) 115, 117.2-3, 
118.1-2. Millet, Mistra, πίν. 121.3 (Άναφέρεται είς τήν έπί τοΰ παραπλεύριος τοίχου 
σκηνήν τής Άναστάσεως. Πρβ. Ερμηνείαν, Ένθ’άν. 277). Millet, Athos, πίν. 81.2, 
84.3, 86.ι, 87.ι, 122.1, 190.1,3, 224.

* Ερμηνεία, Ένθ’ άν. 79 κ.έξ. 274 κ.έξ.
3 Ε. Diez-O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge Mass. 1931, 

είκ. 7. A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 323, 338.
4 Millet, Athos, πίν. 188.1. Petkovic, La peinture serbe du moyen-age, II, 

a. 36, 40. Τοιχογραφίαι εκκλησιών τοΰ Ύμηττοϋ: Μοναί Θεολόγου καί Καισαριανής, 
Έκδ. Εταιρείας «Ελληνικές τέχνες», Άθήναι, 1933, πίν. 65, 66. Πρβ. καί τό διά
γραμμα έν σ. 44 τοΰ κειμένου.

‘ Millet, Athos, πίν. 196.1, 257.1. Grabar, "Ενθ’ άν. 189, 308. Τοιχογραφίαι 
εκκλησιών τοΰ Ύμηττοΰ, πίν. 22, 24 καί διάγραμμα έν σ. 42. Πρβ. καί Η. Brock- 
haus, Die Kunst in den Athos-Klostern, Leipzig, 1891, 74, βλ. καί τά διαγράμματα 
αυτόθι σ. 62, είκ. 6, σ. 70, είκ. 7 καί πίν. 13, 16.

“ Βλ. σ. 173 σημ. 2.
7 Βλ. προχείρως Th. Sc limit, Die Koimesis - Kirche von Nikaia, Berlin-Leipzig, 

1927, πίν. XII.
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κατερχομένας επί τάς κεφαλάς τών ’Αποστόλων έκ τοΰ Θρόνου τής Ετοιμα
σίας1. Εις την Λειτουργίαν εξ άλλου και τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Βασι
λείου ό ίερευς, κατά τήν ευχήν τοΰ καθαγιασμού τών τιμίων δώρων, παρα- 
καλεϊ, όπως καταπεμφθή επ’ αυτών προς καθαγιασμόν τό Άγ. ΓΙνεϋμα*, 
τό όποιον κατέρχεται έκ τοΰ μυστικοΰ οΰρανοΰ, δπως κατήλθε καί κατά τήν 
Πεντηκοστήν3. Τοΰτο άλλως μαρτυρεί σαφέστερον ή ανάλογος ευχή έν τή 
Λειτουργία τοΰ 'Αγ. ’Ιακώβου, δπου γίνεται ρητή μνεία τής Πεντηκοστής4. 
Εις μεταγενεστέρους μάλιστα χρόνους εις τήν σχετικήν ευχήν τής Λειτουργίας 
τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Βασιλείου παρενεβάλλοντο καί τροπάρια έκ τής 
εορτής τής Πεντηκοστής5.

Αί δυο λοιπόν σκηναί αΰται, Άνάληψις καί Πεντηκοστή, τίθενται εις 
τό 'Ιερόν ως συνδεόμεναι μεταξύ των στενώς καί ως πηγάζουσαι έκ τών 
αυτών λειτουργικών λόγων. Τον σύνδεσμον άλλως τοΰτον εύρίσκομεν εις 
μνημεία παλαιότατα, ως είναι αί εκ Παλαιστίνης μολΰβδινοι «εΰλογίαι», δπου 
κάτω τοΰ φωτεινοΰ δίσκου τοΰ περιβάλλοντος τον άναλαμβανόμενον Ίησοΰν 
παρίσταται ή χειρ τοΰ Θεοΰ καί ύπ’ αΰιήν ή Περιστερά ή συμβολίζουσα τό 
'Άγιον Πνεΰμα, κατερχομένη έπί τής δεομένης Θεοτόκου6. Τά δυο ταΰτα 
στοιχεία, χειρ τοΰ Θεοΰ καί Περιστερά, άσχετα προς τήν Άνάληψιν, άνήκου- 
σιν εις τήν Πεντηκοοστήν7.

Άμφότερα λοιπόν τά έπί τής άπασχολουσης ημάς προμετωπίδος παρι- 
στανόμενα είκονογραφικά θέματα, ή Άνάληψις δηλαδή καί ή Πεντηκοστή, 
άνήκουσιν εις τήν διακόσμησιν τοΰ 'Ιεροΰ. Κατά συνέπειαν ή προμετωπις 
αυτή διαφέρει από τήν έπικεφαλίδα τοΰ είληταρίου τών Αθηνών μόνον 
κατά τό δτι εις μεν τό είλητάριον είκονίσθησαν τά τελούμενα έν τψ 'Ιερφ, 
δηλαδή οί Ίεράρχαι καί οί διάκονοι συλλειτουργοΰντες, είς δέ τήν προμετω
πίδα παραστάσεις εϊκονογραφικαί ευρισκόμεναι έν τώ 'Ιερώ.

Ούτως ή προμετωπις δΰναται νά χαρακτηρισθή απλή άπεικόνισις τοΰ

' Diez-Demus, "Ενθ’ άν. είκ. 7. Jerphatiion, ”Ενδ’ άν. ler album, πίν. 52.ι.
7 F. Ε. Bright man, Liturgies eastern and western, I, Eastern Liturgies, 

Oxford, 1896, 329, 386, 406.
"G. Millet-D. Talbot Rice, Byzantine Painting at Trebizond, London, 

1936, 59.
4 Brightman, ”Ενθ’ άν. 53. ’Αμβροσίου (Σταυρινοΰ). Αί αρχαιότατου, καί αί 

σύγχρονοι λειτουργίαι τών κυριωτέρων τοΰ Χριστού ’Εκκλησιών, Κωνσταντινούπολή. 
1921-22, I, 331 κ. εξ. Πρβ. καί Κ. Καλλινίκου, Ό χριστιανικός ναός καί τά τελού
μενα έν αύιφ, ’Αλεξάνδρεια, 1921, 436.

5 Βλ. Εύχολόγιον τό μέγα, εκδ. Βενετίας, 1891, 64 σημ.
“ Cabrol, Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie, I. 2, a. 1742, 

είκ. 459.
7 Βλ. L. Brebier, L’art chretien, 2“ έκδ. Paris, 1928, 105.
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'Ιεροΰ, τοΰ οποίου άναπαριστά δχι μόνον τό αρχιτεκτονικόν σχήμα, άλλα και 
τάς εν αΰτω εϊκονογραφικάς συνθέσεις.

Τό συμπέρασμα τοΰτο δΰναται νά βοηθήση ημάς, ΐνα άνευρωμεν τόν 
λόγον, δι’ δν ή είκών αυτή έτέθη εν αρχή τοΰ χειρογράφου τοΰ Βατικανοΰ 
καί τοΰ έν ΓΙαρισίοις αντιγράφου αΰτοΰ.

IV.

Είναι αληθές δτι έκ πρώτης δψεως ή σχέσις ή ύφισταμένη μεταξύ τής 
προμετωπίδος καί τοΰ περιεχομένου τών χειρογράφων δεν είναι εΰκόλιος 
κατανοητή. Τα χειρόγραφα καί τοΰ Βατικανοΰ καί τών Παρισίων περιέχου- 
σιν, ώς καί έν αρχή εΐπομεν, εξ ομιλίας τοΰ μοναχοΰ ’Ιακώβου άναφερομένας 
εις την νεανικήν ζωήν τής Θεοτόκου. Τά θέματα τών ομιλιών τούτων είναι 
τά εξής: Σΰλληψις τής Θεοτόκου, Γενέσιον αυτής, Είσόδια, Μνήστευσις μετά 
τοΰ ’Ιωσήφ, Ευαγγελισμός, Συνάντησις Θεοτόκου καί Ελισάβετ λ

Ποια λοιπόν ή σχέσις τών θεμάτων τούτων προς τήν προμετωπίδα τήν 
είκονίζουσαν τό Ιερόν εκκλησίας;

Εις τό Συναξάριον τής 21ί* Νοεμβρίου, οπότε εορτάζονται τά Είσόδια 
τής Θεοτόκου, γράφεται δτι οί 'Ιερείς παραλαβόντες τήν τριετίζουσαν Θεο
τόκον «εις τό ενδότατον τον ναόν εμβιβάζουσι, χρόνονς δλοκλήρονς δώδεκα 
έκεΐσε διατρίβειν αυτήν μόνην, όπου τον ενιαυτού άπαξ τοΐς ' Ιερεϋσιν είσιέναι 
άφώριστο», ’Επίσης εις έν τροπάριον τοΰ έσπερινοΰ τής ιδίας εορτής λέγεται 
μεταξύ άλλων: «Σήμερον ναός δ έμψυχος τής άγίας δύξης Χρίστον τον Θεόν 
ημών, ή μόνη εν γνναιξ'ιν ευλογημένη αγνή, προαφέρεται τω Ναω τώ νομικω 
κατοικεΐν εις τά "Αγια1 2,...» άλλαχοΰ δέ, εις τό τροπάριον τής ζ' ’Ωδής,
« Είσέφερον Ναόν εις ενδότατον οί αώφρονες πατέρες σον ’ Αχραντε...» 3,

’Αλλά κατά τόν Ψευδό - Γερμανόν Κωνσταντινουπόλεως, «Το έσωθεν 
(τοΰ Τέμπλου), ήτοι τό βήμα, δηλοΐ τά "Αγια τών άγιων.»4. Επίσης κατά 
τόν Θεόδωρον Ανδίδων, «ή πρόθεαις τής καθ' ημάς 'Εκκλησίας ισοδύναμος 
πέφυκε τοΐς τών άγιων άγίοις τής σκιώδους λατρείας τών ’Ιουδαίων» 5, κατά 
δέ τόν Ψευδό - Σωφρόνιον, «ή πρόθεαις ισοδύναμος πέφυκε τοΐς τών άγιων 
άγίοις, μάλλον δε και πολύ τούτων μείζων» 6.

1 Διά τόν Βατικανόν κώδικα βλ. Stornajolo, "Ενθ” άν. 8 κ.έξ. Διά τόν Παρισινόν 
Η. Omont, Inventaire sommaire des matiuscrits grecs de la Bibliothfeque Nationale, 
I, Paris, 1886. 265. H. Bordier, Description des peintures et autres ornements con- 
tenus dans les manuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale, Paris, 1883, 147 κ.έξ.

2 Μηναΐον Νοεμβρίου, έκδ. Βενετίας, 1895, 133 Ρ-
s Αυτόθι, 140 β·
4 Migne, Ρ. G. 98, 392.
“ Migne, Ρ. G. 140, 425.
‘ Migne, Ρ. G. 87. 3, 3989.
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Προς τά “Αγια τών αγίων λοιπόν τοϋ ’Ιουδαϊκοί; Ναοϋ, εις α έμεινεν 
ή Θεοτόκος δώδεκα έτη, αντιστοιχεί, κατά τούς μυστικούς έρμηνευτάς τής 
λειτουργίας, τό 'Ιερόν Βήμα τής χριστιανικής εκκλησίας, τό όποιον διά τον 
λόγον τούτον καλείται συχνότατα καϊ "Αγια τών αγίων1. Την σχέσιν δέ 
ταΰτην θέλων πιθανώτατα νά δηλώση και ό Πανσέληνος είς τό Πρωτάτον 
τών Καρυών έν 'Αγ. ’Όρει έζωγράφησε τά Εισόδια τής Θεοτόκου, παρά- 
στασιν, ήτις ως γνωστόν φέρει πάντοτε την επιγραφήν «Τά α Αγια τών άγιων», 
ύπεράνω τής εισόδου τού Διακονικού 1 2, ή δέ Ερμηνεία, ακόμη έμφαντικώ- 
τερον, ορίζει, ΐνα ή σκηνή αύτη ζωγραφίζεται είς τον δεξιόν τοίχον τού ιερού, 
παρά τήν 'Αψίδα3.

“Αν τώρα έχωμεν ύπ’ οψιν δτι τά περισσότερα επεισόδια τής παιδικής 
ηλικίας τής Θεοτόκου είχον ως τόπον αυτό τό 'Ιερόν, θά εξηγήσω μεν ευκό
λως διά ποιον λόγον είς πλείστας Εκκλησίας ό κύκλος τών σκηνών τούτων 
εκ τού βίου τής Θεοτόκου είκονίζεται είς τό 'Ιερόν, άλλοτε είς τήν Πρόθεσιν, 
άλλοτε είς τό Διακονικόν καί άλλοτε είς αυτό τό κυρίως Βήμα4.

Τά συμπεράσματα ταύτα νομίζω δτι δίδουσιν εις ημάς τήν λύσιν τού 
προβλήματος περί τής σχέσεως τής εξεταζομένης προμετωπίδος προς τό 
περιεχόμενον τών χειρογράφων. Τά επεισόδια δηλαδή τάποτελοΰντα τό 
θέμα τών έν τοϊς χειρογράφοις ομιλιών είναι περίπου εκείνα, άτινα απεικο
νίζονται συνήθως είς τό Βήμα τών εκκλησιών, δι’ ους λόγους ανωτέρω έξε- 
θέσαμεν. Ό ζωγράφος λοιπόν τής προμετωπίδος τού χειρογράφου τού Βατι
κανού ή τού πρωτοτύπου έξ ου τούτο άντεγράφη, βλέπων είς τό 'Ιερόν τών 
εκκλησιών, τάς παραστάσεις ταύτας τάς άναγομένας είς τον κύκλον τής παι
δικής ηλικίας τής Θεοτόκου καί ασφαλώς γνωρίζων τον λόγον τής έκει 
παρουσίας αυτών, ώς επίσης καί τό κατά τούς μυστικούς έρμηνευτάς ισοδύ
ναμον τού 'Ιερού προς τά “Αγια τών αγίων τού ’Ιουδαϊκού Ναού, έκρινε 
σκόπιμον νά ζωγραφήση έν αρχή τού χειρογράφου τό 'Ιερόν έκκλησίας, όχι 
μόνον ως τό μέρος, εις δ εύρίσκοντο αί παραστάσεις, έξ ών πιθανώτατα 
ένεπνεύσθη, αλλά καί ώς τό αντίστοιχον πρός τά “Αγια τών αγίων τής 
«σκιώδους λατρείας τών ’Ιουδαίων».

’Ακριβώς δέ διά νά δώση απλήν μόνον εικόνα τού 'Ιερού Βήματος 
αντικατέστησεν, ώς ανωτέρω εΐδομεν, τά έν αύτφ τελούμενα, δηλαδή τούς 
'Ιεράρχας συλλειτουργούντας τού ειληταρίου τών ’Αθηνών, δι’ εϊκονογραφι- 
κών σκηνών έν αύτώ παριστανομένων. Τούτο προσέτι άποδεικνύει δτι ή προ-

1 Καλλινίκου. Ό χριστιαν. ναός, 133.
2 Millet, Athos, πίν. 5.2 δεξιά.
3 Διονυσίου, Ερμηνεία, “Evd’av^lS. Πρβ. καί τό διάγραμμα παρά Brockhaus, 

Ένθ’ άν. πίν. 11.
4 Μυσιράς: Περίβλεπτος, Ευαγγελίστρια. Σερβία: Petkovic, Ένθ’ άν. II, σ. 15, 

22,28,34, 46.
Επετηρις Εταιρειας Βυζαντ, Επουδον, δτος IΓ*. 12
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μετωπίς, ως βλέπομεν αυτήν εις τά χειρόγραφα τοΰ Βατικανού καί των Παρι- 
σίων, έλαβε τον μετασχηματισμόν τούτον ακριβώς, ΐνα τεθή εν αρχή τού 
κωδικός τού Βατικανού ή τού πρωτοτύπου, έξ ου οΰτος άντεγράφη.

Συνοψίζοντες τάνωτέρω διά μακρών έκτεθέντα, καταλήγομεν είς τά 
εξής συμπεράσματα:

Ή προμετωπίς τού χειρογράφου τού Βατικανού καί τοΰ εν Παρισίοις 
αντιγράφου αυτού (Είκ. 1, 2) δεν είκονίζει ούτε τον εν Κωνσταντινουπόλει 
Ναόν τών 'Αγίων ’Αποστόλων, ούτε ά'λλην τινά ώρισμένην Εκκλησίαν. Αύτη 
δεν παριστά ολόκληρον εκκλησίαν, αλλά μόνον τό "Αγιον Βήμα μετά τού 
προ αυτού Τέμπλου.

Την αρχικήν μορφήν, έξ ής ή σύνθεσις αύτη προήλθε, διέσωσεν εις 
ημάς ή έπικεφαλίς τοΰ έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών ’Αθηνών λειτουργικού 
είληταρίου (Είκ. 7).

Αί επί τής προμετωπίδος τοΰ Βατικανού καί τών Παρισίων παραστά
σεις τής Άναλήψεως καί τής Πεντηκοστής άντιγράφουσι συνθέσεις έν τώ 
Τερφ εύρισκομένας, <δν ή έν αύτώ θέσις υπαγορεύεται έκ λόγων λειτουργι
κών καί δογματικών.

Ή άπεικόνισις αύτη τού 'Ιερού έτέθη έν αρχή τών δύο χειρογράφων 
τών ομιλιών τού μοναχού ’Ιακώβου, διότι αί υποθέσεις αυτών ανάγονται είς 
έπεισόδια τής παιδικής ηλικίας τής Θεοτόκου, άτινα είχον ως τόπον τά 
"Αγια τών αγίων τού ’Ιουδαϊκού Ναού, προς τά όποια αντιστοιχεί, κατά 
τούς μυστικούς ερμηνευτάς τής Λειτουργίας, τό "Αγιον Βήμα τής χριστιανικής 
’Εκκλησίας.

178 Α. Ξυγγοπούλου, Ή προμετωπίς των κωδ. Βατικανού 1162 καί Παρισινού 1208.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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