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ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΛΕΣ

ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Σέ συνοπτικό αρχαιολογικό οδηγό του αρχαιολογικού χώρου τής ’Αντιόχει
ας στήν Πισιδία τής ΝΔ Μικρός ’Ασίας, τον όποιο συνέταξε ό τοΰρκος αρ
χαιολόγος καί διευθυντής τού Μουσείου τού Yalvaç δρ. Mehmet Ta§lialan, 
δημοσιεύεται ένα μικρό κρυστάλλινο ελλειπτικού σχήματος αντικείμενο, 
πού μάλλον χρησίμευε ώς περίαπτο καθώς στο πάνω μέρος έχει άποκοπει 
τμήμα, όπου πιθανόν θά υπήρχε ή οπή άνάρτησης.1 ’Απεικονίζεται στή μιά 
πλευρά (είκ. 1), σέ άβαθές ανάγλυφο, στο κέντρο, πάνω από ένα είδος τρά
πεζας μέ μορφή σχηματικού ιωνικού κιονοκράνου ή φωτοστεφανωμένη κε
φαλή τού Χριστού πάνω σέ πτυχωμένο ύφασμα, τό όποιο κρατούν καί μέ 
τά δύο χέρια ζευγάρι όρθιων άγγέλων. Στή μέση πίσω, είκονίζεται ή Πανα
γία θρηνούσα έχοντας τό αριστερό χέρι άνοιχτό μπροστά στό στήθος καί 
μέ τό δεξί κρατώντας μαντήλι στηρίζει τό προς τά δεξιά γερμένο φωτοστε- 
φανωμένο κεφάλι. Δεν είναι δυνατόν νά λεχθεί αν ή Παναγία είναι όρθια ή 
καθημένη. Τό αντικείμενο δέν έχει χρονολογηθεί από τόν συντάκτη τού 
οδηγού. Ή τάση όμως για δήλωση τής σωματικότητας, τό ενδιαφέρον για 
τήν άπόδοση έντονων συναισθημάτων καί πάθους στήν έκφραση μπορεί νά 
τό άναγάγει στήν υστεροβυζαντινή περίοδο.

Τό μικροαντικείμενο όμως ενδιαφέρει κυρίως για τήν ιδιότυπη σύνθεσή 
του. Πρόκειται ουσιαστικά γιά απεικόνιση σκηνής Επιταφίου Θρήνου.2 ’Έ
χει όμως πολύ απομακρυνθεί από τόν συνηθισμένο στή βυζαντινή καί δυ
τική είκονογραφική παράδοση τύπο. Τά στοιχεία πού προέρχονται άπό τό

1. Mehmet Taçlialan, Pisidian Antioch, «The Journeys of St. Paul to Antioch», Κωνσταντι
νούπολη 1991, έξώφυλλο. Τό σχήμα αυτό γιά περίοπτα είναι πολύ συχνό σέ αντικείμενα 
άπό έλεφαντοστό καί στεατίτη. Πρβλ. Κ. Weitzmann, Catalogue of the Byzantine and Early 
Mediaeval Antiquieties in the Dumbarton Oaks Collection, τόμ. 3: Ivories and Steatites, Ούά- 
σινγκτον D.C. 1972, σσ. 97-98, είκ. 3β· I. Kalavrezou - Maxeiler, Byzantine Icons in Steatite, 
Βιέννη 1986, σ. 55 κ.έ. καί σποραδικά στις είκόνες.

2. Βλ. παρακάτω.



94 ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΛΕΣ

θέμα τοΰ Θρήνου είναι ή ολόσωμη θρηνούσα Παναγία. Το είκονογραφικό 
της όμως σχήμα καθώς μέ το υψωμένο δεξί χέρι κρατώντας μαντήλι στηρί
ζει τό γερμένο στα πλάγια κεψάλι προέρχεται από παράσταση Σταύρωσης.3 
’Από τό θέμα τοΰ Επιταφίου Θρήνου δεύτερον κατά κύριο λόγο προέρχε
ται ή οριζόντια στάση τής κεφαλής τού Χριστού πάνω σε ύφασμα καθώς 
καί ή συμβατική απόδοση τής επιτύμβιας πλάκας.

Ή απόδοση όμως τοΰ Χριστού μέ μόνον τήν κεφαλή πάνω σέ ύφασμα 
μέ τή διαφορά ότι ή κεφαλή είκονίζεται όρθια είναι ό παραδοσιακός είκο- 
νογραφικός τύπος τοΰ ’Αγίου Μανδηλίου.4 Τό κράτημα τοΰ υφάσματος μέ 
τή μορφή τοΰ Χριστού από αγγέλους, άπαντα βέβαια σέ δυτικές ή επηρεα
σμένες από τή δυτική τέχνη παραστάσεις τοΰ ’Αγίου Μανδηλίου στήν ’Ανα
τολή.5 Ή οριζόντια όμως θέση τής κεφαλής τοΰ Ίησοΰ σέ συνδυασμό μέ 
τήν Παναγία αφενός καί τό ύφασμα (σινδόνι) πηγάζει, όπως είπαμε, από 
παράσταση Επιταφίου Θρήνου.6 Τήν άποψη αυτή ενισχύει αφετέρου καί τό 
κράτημα τοΰ σινδονιοΰ από δύο αγγέλους. Τούτο άπαντά από τό 13ο αιώ
να σέ δυτικές παραστάσεις τοΰ θέματος τοΰ Θρήνου (Pietà). Πάντα όμως 
στις περιπτώσεις αυτές ό Χριστός είκονίζεται ή όλόσωμος ή ήμίσωμος.7

3. G. Millet, L’iconographie de l’Évangile aux XlVe, XVe et XVIe siècles d’après les 
monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos, Παρίσι 1916, είκ. 426, 432, 434, 
437, 438, 442, 450, 475 , 477, 479, 480' G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, 2, 
είκ. 330, 341, 383, 384, 386, 387, 409.

4. A. Grabar, La Sainte Face de Laon. Le Mandyhon dans Γart orthodoxe, Πράγα 1931· K. 
Weitzmann, «The Mandylion and Constantine Porphyrogennetos», Studies in Classical and 
Byzantine Manuscript Illumination, Σικάγο-Λονδίνο, έκδ. H. L. Kessler, 1971, άρ. 9· Στέλλα 
Παπαδάκη-Oekland, «Tò "Αγιο Μανδήλιο ώς τό νέο σύμβολο σέ ένα άρχαιο είκονογρα
φικό σχήμα», Αελτίον της Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ', 14 (1987- 
1988), σσ. 283-296.

5. Η. Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Μό
ναχο 1991, σ. 249- A. Grabar, δ.π., είκ. σ. 33· Th. Meyer (έκδ.), 1000 Jahre Christliches 
Russland. Zur Geschichte der russisch orthodoxen Kirche, Φρανκφούρτη 1988, άρ. 134, 14Ι
Ε. Weihe (έκδ.), 1000 Jahre russische Kunst. Zur Erinnerung an die Taufe der Russ in Jahr 988, 
Βισμπάντεν 1988, άρ. 160· St. Kutschinski - J. Poetter (έκδ.), Russische Ikonen and Kultgerät 
aus St. Petersburg, Κολωνία 1991, είκ. 54· G. Schiller, δ.π., είκ. 664.

6. Βλ. σχετικά K. Weitzmann, «The Origin of the Threnos. De artibus opuscula 40», (έκδ. 
M. Meiss), Essays in Honor of Erwin Panofsky, Νέα Ύόρκη 1961, σσ. 476-490· H. Maguire, 
«The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art», Dumbarton Oaks Papers 31 (1977), σ. 161 
κ.έ.· Ό ίδιος, Art and Eloquence in Byzantium, Πρίνστον 1994, σσ. 91-108· G. Millet, 
Recherches, σσ. 489-516- Lydie Hadermann - Misguich, Kurbinovo. Les fresques de Saint- 
Georges et la peinture byzantine du Xlle siècle, Βρυξέλλες 1975, σσ. 155-162· Μαρία Γ. Σω
τηρίου, «Ενταφιασμός - Θρήνος», Αελτίον της Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
περ. Δ", 7 (1973-1974), σσ. 139-148· T. Volmans, La peinture murale byzantine à la fin du 
Moyen Âge, Παρίσι 1977, σ. 102 κ.έ.· H. Belting, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. 
Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, Βερολίνο 1981, σ. 150 κ.έ.

7. H. Belting, δ.π., σ. 251 κ.έ., είκ. 97, 100 καί σ. 106 κ.έ., είκ. 31T Η. Papastavrou,
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Πρέπει όμως νά σημειωθεί εδώ ότι ό όρος σινδών χρησιμοποιείται καί 
για το "Αγιο Μανδήλιο ήδη άπό τη γύρω στο 1301 εποχή πού γράφτηκε τό 
λεγόμενο κείμενο τής Επιστολής τού Αύγάρου8 μέ τήν ευκαιρία τής μετα
κομιδής στήν Κωνσταντινούπολη τού γνησίου κατά τήν ιερά παράδοση κει
μένου τής όμωνύμου επιστολής, όπου άναφέρεται καί δούς τήν σινδόνα τφ 
ταχυδρόμο) άπέστειλεν προς τον Αϋγαρον. Ένώ ό όρος μανόήλιον άπαντά 
μέ άσφάλεια νωρίτερα στο κείμενο τού βίου τού 'Αγίου Παύλου τού Νέου 
άπό τό Λάτρο πού γράφτηκε τό β' μισό τού 10ου αιώνα ώστε τή άχειρο- 
ποίήτορ του Χριστοϋ είκόνι, ήν σύνηθες μανδύλιον όνομάζειν.9 "Ισως πα- 
λιότερη είναι ή χρήση τού όρου στο κείμενο τού κανόνα πού επικαλείται 
στήν επιστολή του ό μητροπολίτης Χαλκηδόνας Λέων στό τέλος τού 11ου 
αίώνα στή διάρκεια τής γνωστής διαμάχης του μέ τόν αύτοκράτορα ’Αλέξιο 
Α' Κομνηνό (1081-1180) γιά τήν παραχώρηση στό κράτος τών πολύτιμων 
σκευών τών ναών προκειμένου νά άντιμετωπιστούν οικονομικές δυσχέρειες 
τής έποχής.10 Τό κείμενο έλεγε εις τιμήν τής θεοχαράκτου μορφής τοϋ Χρι- 
στοϋ τής εν τφ άγίω Μανδιλίφ έντυπωθείσης." Τό κείμενο αυτό πιθανόν 
άνάγεται στήν έποχή τής μετακομιδής τής άχειροποιήτου εικόνας άπό τήν 
"Εδεσσα τής Συρίας στήν Κωνσταντινούπολη τό 944, όταν γράφτηκε καί ή 
άφήγηση γιά τό ιερό λείψανο καί θεσπίστηκε ή εορτή γιά τό γεγονός αυτό 
τής 16ης Αύγούστου.

"Ισως ή παράλληλη αυτή χρήση τών όρων σινδόνα καί μανδήλιο νά 
έχουν έπιδράσει στήν άπόδοση τού παραδοσιακού μανδηλίου μέ τή μορφή 
σινδονίου πού είναι τό κανονικό είκονογραφικό στοιχείο γιά τις παραστά
σεις τού Επιταφίου Θρήνου καί άντίστοιχα τήν άπόδοση τής άχειροποιή- 
του εικόνας τού προσώπου τού Χριστού πού είναι τό κανονικό είκονογρα-

«Le voile, Symbole de Γ Inkarnation», Cahiers Archéologique 41 (1993), σ. 145, είκ. T G. 
Schiller, δ.π., σ. 192 κ.έ., είκ. 751, 753, 757.

8. R.A. Lipsius (έκδ.), Acta apostoiorum apocrypha I, (άνατύπωση H. Kraft, Hildesheim), 
Νέα Ύόρκη 1972, σ. 282 § 4· Ch. Walter, «The Abgar Cycle at Mateic», Studien zur byzan
tinischen Kunstgeschichte. Festschrift tur Horst Hellenkemper zum 65. Geburtstag, Άμστερ
νταμ 1995, σ. 222 κ.έ.

9. H. Delehaye (έκδ.), «Vita S. Pauli Junioris in Monte Latro § 37 (Bibliotheca Hagio- 
graphica Graeca 1474)» Analecta Bollandiana 11 (1892), σσ. 136-182, κυρίως 150-151· Ch. 
Walter, δ.π., o. 233. Γιά τόν &γιο βλ. Η.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im 
byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, σσ. 211-212.

10. V. Grumel, «Léon de Chalcédoine et le canon de la fête du saint Mandilion», Analecta 
Bollandiana 68 (1954) (=Mélanges Paul Peeters //), σσ. 135-152· D. Pallas, Passion und 
Bestattung Christi, Μόναχο 1965, σσ. 137-139· Άπ. Άθ. Γλαβίνας, Ή έπί ’Αλεξίου Κομνη- 
νοϋ (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων καί άγιων εικόνων ίρις (1081-1095), Θεσ
σαλονίκη 1972· Ν. Γκιολές, Ό βυζαντινός τροϋλλος καί τό είκονογραφικό του πρόγραμ
μα, ’Αθήνα 1990, σσ. 183-184.

11. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 20 (1900), σ. 415β· Ch. Walter, δ.π., σ. 223.
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φικό στοιχείο για τήν παράσταση τοΰ 'Αγίου Μανδηλίου σέ πλάγια αντί 
για δρθια θέση. Πιθανότερο όμως φαίνεται ότι στο μικροαντικείμενο υπάρ
χει έντονη επίδραση τής παράστασης τής Pietà τής δυτικής εικονογραφίας, 
οπού ό Χριστός απεικονίζεται όλόσωμος μέ πλάγια τή θέση τής κεφαλής, 
πού εδώ λόγω στενότητας χώρου καί κυρίως από επίδραση τής παραδο
σιακής εικονογραφίας τού 'Αγίου Μανδηλίου περιορίστηκε στήν απεικόνιση 
μόνον τής κεφαλής τοΰ Χρίστου σέ πλάγια όμως στάση.
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