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Ή . 'Αντωνόπουλος

Η ΔΕΚΑΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ:
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
Καιρός τοϋ τεκεϊν καί καιρός τον

άποθανεϊν
(Έκκλ. 3,2)

2-ίΐ χειρόγραφο μαθηματάριο τοϋ Βυζαντινού Μουσεί
ου Αθηνών, τόν χαρτώο κώδικα 2800 (235 x 173 χιλ.), τό
κάτω ήμισυ τοϋ φ. 4β καταλαμβάνει ή αρίθμηση τών
ηλικιών τοϋ άνθρωπου με τά αντιστοίχως λεγόμενα τών
εκπροσώπων τους (Είκ. Ι) 1 . Τόν κώδικα 2800 έγραψε,
άποσπασματικώς, ανάμεσα στά έ'τη 1768 (φ. 43) καί
1811 (φ. 338), ό Τραπεζούντιος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου Κακούλογλου (στό φ. ΙΟΟβ: Κακουλίδης) 2 .
Προηγείται (φ. 3β-4β) τό κείμενο Ιγνατίου τοϋ ευλαβέ
στατου σκευοφύλακος τ(ής) μεγάλης εκκλησίας τοϊς νέοιςκατά στοιχεΐον3. Οι σταθμοί τών ηλικιών εκτείνονται

σέ δέκα δεκαετίες, καλύπτοντας τόν αιώνα καί προσδί
δοντας μιαν ιδεατή πληρότητα στον ανθρώπινο βίο. Τό
κείμενο δέν συνοδεύεται από αντίστοιχη εικονογραφι
κή απόδοση, όπως αυτή μαρτυρεΐται σέ μνημεία -χειρό
γραφα καί τοιχογραφίες- τής όψιμης υστεροβυζαντινής
καί τής μεταβυζαντινής περιόδου (Είκ. 2) 4 .
Είναι χαρακτηριστικό οτι ή δεκάδα, ως ό αριθμός τών
φάσεων τοϋ βίου, προβάλλεται ήδη από τήν αρχαιότη
τα, σέ ελεγεία τοϋ Σόλωνος (Έλεγ. 19). Ωστόσο, ό 'Αθη
ναίος νομοθέτης (7ος-6ος αι. π.Χ.) διακρίνει στό ποίη
μα του τό ανάπτυγμα τών ηλικιών σέ δέκα επταετίες

* Ή προσέγγιση μας τοϋ ζητήματος ανατίθεται στη μνήμη τοϋ
Γιώργου Γαλάβαρη (πρβλ. ύποσημ. 12, παρακάτω). Προέλευση
φωτογραφικού ύλικοϋ: Είκ. 1, Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μου
σείο. Ε'ικ. 2-3, 6, Ί. Τσιουρής, Γιάννινα. Είκ. 4, Παρίσι, Φωτοθήκη
Gabriel Millet (cl. C5690). Είκ. 5, Παρίσι, Bibliothèque nationale de
France. Είκ. 7, Χίος, 3η Εφορεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων.
Ευχαριστώ τόν διευθυντή τοΰ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών Δ.
Κωνστάντιο, τις κες Άριστέα Καββαδία, διευθύντρια, καί Όλγα
Βάσση, της 3ης 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων, καί τόν
Γιάννη Τσιουρη, γιά τή γενναία τους ανταπόκριση σέ αιτήματα
μου φωτογραφικής τεκμηρίωσης.
1
Βλ. Δ. Πάλλας, Κατάλογος χειρογράφων τοϋ Βυζαντινού Μου
σείου 'Αθηνών, Γ, Αθήνα 1955, αριθ. 185, σ. 71-77. Σημειωτέον οτι
ό Πάλλας παραλείπει νά μνημονεύσει τήν ύπαρξη τοϋ σχετικού μέ
τις ηλικίες κειμένου. Αντιθέτως, ό Γ. Ζώρας, παραπέμποντας στον
Πάλλα, σ. 71, βεβαιώνει εσφαλμένως οτι στό φ. 4β τοϋ κωδικός
2800 εικονίζεται ό Τροχός της ζωής τοϋ άνθρωπου: Πένθος θανά
του, ζωής μάταιον καί προς Θεόν επιστροφή, Αθήνα 1970,107. Γιά
τά μαθηματάρια εν γένει βλ. Ά. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Τά μαθηματάρια τών ελληνικών σχολείων τής Τουρκοκρατίας. Διδα
σκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι,
Αθήνα 1993.
2
Πάλλας, ο.π., 77.

3

Ό.π.,71.
Καί τοΰτο παρά τήν περί τοΰ αντιθέτου μαρτυρία τοϋ Ζώρα
(πρβλ. ύποσημ. 1, παραπάνω)· μολονότι, ό ίδιος, είχε εξακριβώσει
μία περαιτέρω πληροφορία (προερχόταν απευθείας από τόν
Πάλλα;): επισημαίνει τήν επανάληψη σέ μεταγενέστερα μνημεία
-καί στον κώδικα πού εξετάζουμε- τών λεγομένων τοϋ στ. 150 στό
Πένθος θανάτου: βλ. παρακάτω καί ύποσημ. 39. Γιά τήν εικονο
γραφία τοϋ Τροχοϋ τοΰ βίου, μέ τό κυκλικό ανάπτυγμα τών ηλι
κιών τοϋ άνθρωπου, βλ. Ή. Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα:
Ηλικίες τοΰ ανθρώπου, Μίλτος Γαρίδης (1926-1996): 'Αφιέρωμα,
Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, 'Ιωάννινα 2003, Α, 17-54. Στό ϊδιο κεί
μενο, ύποσημ. 68, αναφέρομαι καί στον κώδικα 2800 τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου. Σημειωτέον οτι στό φ. 1 τοΰ κωδικός, ή κατώτερη
ζώνη τοΰ περιθωρίου καλύπτεται από τήν αναγραφή, μέ μικρο
σκοπικά στοιχεία, της ακολουθίας τών επτά ηλικιών (παιδίον,
παις, μειράκιον, νεανίσκος, άνήρ, πρεσβύτης, γέρων) καί της διάρ
κειας τους· στό δεξιό περιθώριο εκτυλίσσεται ή ενθύμηση τών
συμβάντων ατή Σαντορίνη, τό έτος 1650 (πρβλ. Πάλλας, ο.π., 7576). Γιά τή δεκάδα (;) τών ηλικιών σέ κυκλικές, μεταβυζαντινές
συνθέσεις, πρβλ. τις τοιχογραφίες στό Δομένικο, τό Άρμπανάσι
καί τήν Τσαριτσάνη (στους ναούς τών Ταξιαρχών [πρβλ. Είκ. 2]
καί τοϋ Αγίου Νικολάου)· βλ. Αντωνόπουλος, ο.π., είκ. 5-6,8.
4
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£/κ. 7. Αθήνα,
κα ηλικίες τοϋ

Βυζαντινό

καιΧριστιανικό

Μουσείο,

κώόιξ2800

(1768-1811), φ. 4β (κάτω ήμισυ):

οι δέ

άνθρωπου.

- καί οχι δεκαετίες. Χωρίς ψυχολογικούς χαρακτηρι
σμούς, με προβαλλόμενο τό ατομικό αίσθημα, τά στά
δια τοΰ βίου ακολουθούν τη φυσιολογική εξέλιξη τού
ανθρώπου άπό τη γέννηση ώς τό θάνατο, μέ τους παρα
κάτω ενδιάμεσους σταθμούς.
Ή πρώτη οδοντοφυΐα ορίζει την πρώτη ηλικία (1 x7)· ή
εκδήλωση της ήβης τή δεύτερη (2x7). Τήν τρίτη χαρα
κτηρίζουν ή σωματική ανάπτυξη καί ή εμφάνιση τοΰ
γένειου (3x7). Τέταρτη λογίζεται ή ηλικία της ανδρείας
(4x7) καί ακολουθεί ή πέμπτη, ώρα τοϋ γάμου καί της

παιδοποιίας (5x7). Εύρύνονται τά ενδιαφέροντα καί
μέ δλα καταπιάνεται ό νους στό διάστημα της έκτης
ηλικίας, δταν ό άνθρωπος αποστρέφεται τίς αποκοτιές
(6x7). 'Ακολουθούν ή έβδομη (7x7) καί ή ογδόη έπτάδα των ηλικιών (8x7), όταν νους καί λόγος φθάνουν
στό υψηλότερο σημείο της ακμής τους. Στην ένατη ηλι
κία μαρτυρεΐται τό έσχατο όριο δύναμης καί παρου
σίας λόγου καί σοφίας (9x7), ένώ ή δέκατη, ήρεμα,
σφραγίζεται άπό τό θάνατο (10x7). Παραθέτω αυτού
5
σιο τό σολώνειο κείμενο :

Anthologia fyrica graeca, εκδ. Ε. Diehl, 1. Poetae elegiaci, Λιψία 31949,
38-39. Πρβλ. Frühgriechische Lyriker, I. Die frühen Elegiker, εκδ. Β. Snell,
Βερολίνο 1971,46 (μέ γερμαν. μετάφραση Ζ. Franyó, 47). Τό σχήμα
τοϋ Σόλωνος ανακαλεί στην επικαιρότητα (τή διαχρονία!) ό Φίλων
ό Άλεξανδρεύς (1ος αι. μ.Χ.): Περί της κατά Μωνσέα κοσμοποιίας,
103-104· στό ϊδιο, 105, παρατίθενται καί οι επτά ηλικίες της ιππο
κρατικής παράδοσης. Βλ. Φίλων, "Απαντα, 1, 'Αθήνα («Κάκτος»)
2000,98 κ.έ. Πά τή δεκάδα πρβλ. Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα (2ος3ος αι.), Στρωματεΐς VI, ις', 133 κ.έ. (σ. 499 κ.ε. Stählin), μέ αναφορά
στην εβδομάδα (εν έβδομάσι πάς ό κόσμος κνκλεΐται των ζωογο-

νονμένων και των φνομένων απάντων [142,4 κ.έ.]) καί παράθεση
τοϋ κειμένου τοϋ Σόλωνος (144, 3-6· σ. 505-506 Stählin). Πρβλ. Ί .
Καλιτσουνάκις, Έπταδικαί έ'ρευναι, 'Αθηνά 33 (1921), 164 κ.ε. Γιά
τίς ηλικίες τοϋ άνθρωπου στην αρχαιότητα βλ. Der Neue Paufy
Enzyklopädie der Antike, 6, 1999, λ. «Lebensalter», στ. 1207-1212 (G.
Binder - M. Saiko)· στό ϊδιο, στ. 1213-1215, γιά τό προσδόκιμο ζωής:
λ. «Lebenserwartung» (J. Wiesehöfer). Πρβλ. τήν εκτενή σύνθεση τοϋ
F. Boll, Die Lebensalter. Ein Beitrag zur antiken Ethologie und zur
Geschichte der Zahlen, Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 31
(1913), 89-154. Γιά μιαν ευρύτερη αναγνώριση πεδίου βλ. LChrl, 3,

5

354

Η ΔΕΚΑΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ: ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Είκ. 2. Τσαριτσάνη, ναός των Ταξιαρχών: ό Τροχός τον βίου (αρχ. 17ος al).
παις μεν άνηβος έών ετι νήπιος ερκος οδόντων
φνσας έκβάλλει πρώτον εν επτ' ετεσιν.
τους δ' ετέρους δτε δη τελέση θεός επτ' ένιαυτούς,
ήβης έκφαίνει σήματα γιγνομένης.
5 τη τριτάτη δε γένειον άεξομένων ετι γυίων
λαχνοϋται, χροιής άνθος άμοιβομένης.
τη δε τετάρτη πας τις εν έβδομάδι μέγ ' άριστος
ίσχνν, ην τ' άνδρες σήματ' εχουσ' αρετής,
πέμπτη δ' ώριον άνδρα γάμου μεμνημένον είναι

1971, λ. «Leben, menschliches», στ. 38-39. Ε. Sears, The Ages of Man.
Medieval Interpretations of the Life Cycle, Princeton 1986. Lex. des Mittel
alters, 5,1991, λ. «Lebensalter (-darstellungen)», στ. 1781 (M. GramsThieme). Ά. Κιουσοπούλου, Χρόνος καίηλικίες στη βυζαντινή κοι
νωνία. Ή κλίμακα των ηλικιών από τά αγιολογικά κείμενα της μέ
σης εποχής (7ος-11ος αϊ),'Αθήνα 1997. Πρβλ. ύποσημ. 21, παρακά
τω. C. Gauvard - Α. de Libera - Μ. Zink, Dictionnaire du Moyen Âge,

10 και παίδων ζητεϊν είσοπίσω γενεήν.
τη δ' έκτη περί πάντα καταρτύεται νόος ανδρός
ου δ' ερδειν εθ' όμωςεργ' άπάλαμνα θέλει.
επτά δε νουν και γλώσσαν εν έβδομάσινμέγ'
άριστος
οκτώ τ'· αμφοτέρων τέσσαρα και δέκ' ετη.
15 τή δ ' ενάτη ετι μεν δύναται, μαλακότερα δ ' αύτοϋ
προς μεγάλην άρετήν γλωσσά τ ε και σοφίη.
την δεκάτην δ' ει τις τελέσας κατάμέτρον ϊκοιτο,
18 ουκ αν άωρος έών μοϊραν εχοι θανάτου.

Παρίσι 2002, λ. «Âges de la vie», 15-16 (D. Lett). Γιά την παιδική, τή
νεανική καί τή γεροντική ηλικία πρβλ., στό ϊδιο, τά λήμματα «En
fance», 477-478 (D. Lett)· «Jeunesse», 776-777 (C. Gauvard)· «Vieil
lesse», 1447 (D. Lett). 'Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ.
4). Βλ. καί τά συναγόμενα «Περί των ηλικιών τοΰ άνθρωπου», άπό
ελληνικούς κώδικες, στό J. F. Boissonade,v4«ecifota Graeca e codicibus
regiis, II, Παρίσι 1830,454-457.
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Μέ τήν ευκαιρία της προηγούμενης παράθεσης, επιση
μαίνουμε την ανάμεσα σε άλλους "Ελληνες σοφούς πα
ρουσία τοΰ Σόλωνος 6 σε μεταβυζαντινές τοιχογραφίες,
στό νάρθηκα ναών ή τήν τράπεζα μονών όπως, δ.χ.,
στό νότιο έξωνάρθηκα (δυτ. τοίχος) τοΰ καθολικού της
μονής Φιλανθρωπηνών (16ος αι.) 7 .
Στον κώδικα τού Βυζαντινού Μουσείου (Είκ. 1) ή δια
δοχή τών ηλικιών εξελίσσεται, μέ τά χαρακτηριστικά
της καθεμιάς τους, σέ δέκα στάδια. Στην πρώτη δεκαε
τία σημειώνεται ή ενεργητική έλευση στή ζωή, μέ τήν
επιθυμία της επιβολής στους όμηλίκους, μέ παιχνίδι καί
γέλιο. Ή εμπειρία τών παιδικών μας χρόνων τό επαλη
θεύει- παραλείπονται τά κλάματα 8 ! Ό εικοσάρης, «εις
ήλικίαν νόμου», προβάλλει τή δίψα του γιά μάθηση
προς κάθε κατεύθυνση. Συμφωνεί ως καί ή σύγχρονη
μας πρακτική. Ό τριαντάρης επιβεβαιώνει τήν ισχύ της
ηλικίας καί τήν ανεξαρτησία του απέναντι σέ κάθε εξω
τερικό παράγοντα. Ωστόσο, εδώ δέν χρειάζεται γαμή
λια οπτική. Όπλισμένος μέ γνώση καί πλούσιος σέ
εμπειρία, ό σαραντάρης επιθυμεί νά άρξει καί νά εξου
σιάσει. Πρόκειται γιά τήν τελευταία κίνηση πριν άπό
τήν κορυφαία θέση, μέ ώριμες τις προσδοκίες τού ατό
μου. 'Έχοντας φθάσει στην κορυφή της ακμής τού βίου
-καί, παράλληλα, γιά λόγους συμμετρίας-, καί έχοντας

ίκανοποιήσει όλες του τις επιθυμίες, ό πενηντάρης «βα
σιλεύει», χαιρόμενος τή ζωή του.
Υπενθυμίζουμε ότι μέ βασιλικό ένδυμα εικονίζονται
όσοι, εστεμμένοι, κατέχουν τήν ύπατη θέση σέ ζωγρα
φικές συνθέσεις τού Τροχού τού βίου: πότε (σέ αρχαιό
τερες παραστάσεις) προεδρεύοντας στην κυκλική ανέ
λιξη τών ηλικιών, χωρίς νά μετέχουν σέ αυτήν όπως «ο
βασιλεύς» στον παρισινό κώδικα gr. 36, φ. 163β (14ος15ος αι.) - «ό μάταιος Βίος» (Είκ. 2 καί 3) στους Ταξιάρ
χες τήςΤσαριτσάνης (αρχ. 17ος αι.) - «ό Πλούτος της δό
ξης» στό ναό της Γεννήσεως τοΰ Χριστού στό Άρμπανάσι (μ. 17ου αι.) - «ό Κόσμος» στον κώδικα 2174, φ. 1β,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (1674-80)·
άλλά καί τό κορυφαίο πρόσωπο, ό αόμματος, ό μάταιος
Πλούτος (στ. 9-11, 44, 51), όπως περιγράφεται στον
Τζαμπλάκο (15ος αι.) 9 . Είναι έξαλλου χαρακτηριστικό
ότι σέ συνθέσεις τοΰ Τροχού της Τύχης, σέ χειρόγραφα
της μεσαιωνικής Δύσης, τό -κυκλικώς καί άνω-κάτωπεριστρεφόμενο πρόσωπο δηλώνει ως εξής τους τέσσε
ρις χρόνους τών κατευθυνόμενων άπό τήν Τύχη κινή
σεων του: regnalo (αριστερά, ανερχόμενο),regno (εστεμ
μένο, στην ακμή της περιστροφής), regnaui (δεξιά, στην
πτωτική του πορεία), sum sine regno (κάτω) 1 0 .
Πότε, λοιπόν, προεδρεύοντας στην ανέλιξη τών ήλι-

6

ση στό ναό τών Ταξιαρχών Τσαριτσάνης πρβλ. Κ. Φλώρου, Ιερός
ναός 'Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης. Ιστορία, αρχιτεκτονική, τέ
χνη, 'Αθήνα 2003,20, είκ. 4. Α. Boschkov, Die bulgarische Malerei, von
den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert, Recklinghausen 1969, είκ. 174
(Αρμπανάσι). Στ. Λαμπάκης, Τό ποίημα τοϋ «Τζαμπλάκου»,
Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας,
Πρακτικά τοΰ Δευτέρου
διεθνούς συνεδρίου «Neograeca medii aevi» (Βενετία, 7-10 Νοεμ
βρίου 1991), Β', έπιμ. Ν. Παναγιωτάκης, Βενετία 1993, 497 κ.έ.
Πρβλ. τόν εστεμμένο Κόσμο στην τοιχογραφία τοϋ Αγίου Γεωργί
ου, στή Λεύκη Καρδίτσας (μ. 18ου αι.): Αντωνόπουλος, ό.π., σημ.
67. Ί . Τσιουρής, Ό τοιχογραφικός
διάκοσμος τοϋ καθολικού τής
μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας
(1758) καί ή έντοίχια θρη
σκευτική ζωγραφική τοϋ 18ου αιώνα στην περιοχή τών Αγρά
φων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διδακτορ. διατριβή, 'Ιωάννινα
2004,359-360, ε'ικ. 324.

Πρβλ. Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέ
χνης, εκδ. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Πετρούπολις 1909, 8284: όσοι είπον περί της ένσάρκον οικονομίας τον Χρίστου (συμπε
ριλαμβάνονται ό Σόλων καί ό Φίλων).
7
Βλ. Μ. Γαρίδης - Ά. Παλιούρας (έπιμελ.), Μοναστήρια
νήσου
Ιωαννίνων. Ζωγραφική, 'Ιωάννινα 1993, 14 (Γαρίδης - Παλιού
ρας), είκ. 361. Πρβλ. Ερμηνεία, δ.π., 83. Ή επισήμανση στερείται
ενδιαφέροντος γιά τή ζήτηση μας· ωστόσο, ή συντηρούμενη μνεία
ενός ονόματος δυναμώνει τό κύρος σχημάτων πού αποδίδονται
στό φέρον τό όνομα πρόσωπο - αλλά πότε, ακριβώς, καί πώς;
Πρβλ., γιά τό ίδιο ζήτημα, Λ. Μπενάκης, Οί Έλληνες σοφοί στην
εικονογραφία τών ορθοδόξων μεταβυζαντινών ναών, 'Αναφορά
μνήμης Ί. Ν. Θεοδωρακόπουλου,
Σκάλα Λακωνίας 1993, 72, 75,
78,80,81,82,85,91 (Σόλων)· 78,81 (Φίλων). Καί πάλι, γιά τήν τοι
χογραφία τοΰ καθολικού της μονής Φιλανθρωπηνών, βλ. Μ.
Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες καί νοήματα στό νότιο έξω
νάρθηκα τοϋ καθολικού της μονής Φιλανθρωπηνών, στό Αφιέρω
μα εις μνήμην Μ. Γαρίδη (ύποσημ. 4), 81-83,87-89, εικ. 18.
8
Στό άλλο χρονολογικό καί ύπαρκτικό (αλλά καί τοϋ κωδικός
2800) άκρο, πρβλ. τήν προειδοποίηση: προτιμότερο είναι νά κλά
ψει ό άνθρωπος στον ύπνο τοϋ βίου (στό όνειρο του), παρά μέ τήν
αφύπνιση τοϋ θανάτου. Βλ. παρακάτω, τό στιχούργημα στό οπι
σθόφυλλο της στάχωσης (στ. 10-17,22-23).
9
Βλ. 'Αντωνόπουλος,Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), είκ. 1 (κώδιξ
36), 6 (Ταξιάρχες Τσαριτσάνης), 7 (κώδιξ 2174). Γιά τήν παράστα-
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P. Courcelle, La consolation de philosophie dans la tradition littéraire.
Antécédents et postérité de Boèce, Παρίσι 1967,142" παραμερίζουμε
τις εσφαλμένες εκτιμήσεις πού ακολουθούν στην επόμενη σελίδα.
Πρβλ., μέ διορθώσεις καί συμπληρώσεις, Ε. Kitzinger, World Map
and Fortune's Wheel: A Medieval Mosaic Floor in Turin, PAPS 117
(1973), 363. Sears, ο.π. (ύποσημ. 5), 144. Πρβλ. H.R. Patch, The
Goddess Fortuna in Mediaeval Literature, Cambridge Mass., 1927,164
κ.έ. Γιά τήν εικονογραφία τοΰ Τροχοΰ της Τύχης πρβλ., προχ.,
Enciclopedia dell'arte medievale, 6, 1995, λ. «Fortuna», 321-325 (F.
Pomarici).
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Εικ. 3. Λεπτομέρεια της Εικ. 2: ή ακμή της περιστροφής.

κιών, άπό σταθερή θέση (Είκ. 2 καί 3), χωρίς νά συμμε
τέχουν στό δρώμενο της περιστροφής (κατοπτρίζουν,
σέ αυτές τις περιπτώσεις, τόν απώτερο στόχο των ανερ
χομένων άλλα και τους πικραίνουν -όπως «ό μάταιος
Βίος», μέ τό επιδεικτικά προβαλλόμενο «καυχί» στό
αριστερό του χέρι (Εικ. 3)-, όταν εκείνοι χάσουν την
ΰπατη θέση καί «πάρουν τόν κατήφορο»), καί άλλοτε
υποδυόμενα -προσωρινώς- τήν πιό μεστή, τή βασιλική

ρακτηρίζονται μέ ανάλογα γνωρίσματα άπό τόν ζω
γράφο, ή τόν ποιητή 1 2 . 'Εγγραφόμενα στή δυναμική
τών ηλικιών, τή βασιλική ηλικία προβάλλουν κυρίως
άτομα πού εικονίζονται σέ αποδόσεις τοΰ θέματος
όπου ακολουθούνται οι οδηγίες τοϋ Διονυσίου άπό τόν
Φουρνά της Ευρυτανίας 1 3 . Σημειωτέον οτι, σύμφωνα

ηλικία: όπως, δ.χ., ό σαραντάρης στον 'Άγιο Νικόλαο
της Τσαριτσάνης (1753)11, τά κορυφαία πρόσωπα χα

μέ τήν Ερμηνεία τοϋ Διονυσίου, κρατώντας σκήπτρο
στό δεξιό καί βαλάντιο (σακκούλα με αργύρια) στό
αριστερό του χέρι, τήν κορυφαία θέση καταλαμβάνει ό
(τέταρτος κατά σειράν) εστεμμένος Νέος, 28 ετών

11
'Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), είκ. 8. Πρβλ.
Φλώρου, ο.π. (ύποσημ. 9), σ. 47-49, εικ. 31.
12
Πρβλ. Ή. 'Αντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι. Εικονογραφι
κές όψεις τοϋ πρόσκαιρου στή μεταβυζαντινή τους σύνθεση,
ΔΧΑΕ KB' (2001), 74 σημ. 36. Μέ αφετηρία αυτήν τή σημείωση
καί σέ τυχαία συνάντηση μας στό Βυζαντινό Μουσείο, ό αναγνώ
στης Γαλάβαρης, πριν άπό τή δημοσίευση της μελέτης εις μνήμην
Μανόλη Χατζηδάκη, μου δήλωνε ζωηρά οτι περίμενε τή συνέ
χεια. Έχει στό μεταξύ μεσολαβήσει τό κείμενο είς μνήμην Μίλτου
Γαρίδη (ύποσημ. 4, παραπάνω). Σέ σχέση μέ τό γνώρισμα τοϋ «μά

ταιου Βίου», πρβλ. τό ποτήριο τοΰ Θανάτου (Είκ. 3 καί 6).
13
Βλ. Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), μέ περαιτέ
ρω παραπομπές, είκ. 9 (Ταξιάρχες Μηλεών, Πήλιο- β' ήμ. 18ου αι.)
καί σημ. 50 (μονή Ρεντίνας, Άγραφα - μ. 18ου α'ι.) καί 51: μονή Ρέθα, Ακαρνανία (18ος αι.)- μονή Αγίου Αθανασίου, Όμβριακή
Δομοκού (1810)· Παναγία στά Γουρνιά, Αρτεμώνας Σίφνου
(1823)· πίνακας τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου. Γιά τήν τοιχογραφία
της μονής Ρεντίνας καί τόν πίνακα τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου
Αθηνών πρβλ. Αντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι (ύποσημ.
12),ε'ικ.7,8.
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(4x7) 1 4 . 'Ενίοτε δμως, ή διάρκεια των φάσεων τοΰ βίου
τροποποιείται* δπως, δ.χ., στον πίνακα τοΰ Βυζαντινού
Μουσείου (18ος-19ος αι.), δπου ή καθεμιά από τις επτά
φάσεις αριθμεί δέκα έτη 1 5 . Την κορυφαία θέση κατα
λαμβάνει λοιπόν εδώ (όπως καί στον 'Άγιο Νικόλαο
της Τσαριτσάνης) ό σαραντάρης.
Ή ανοδική ορμή ανακόπτεται καί οι διαπιστώσεις τών
κατά στάδια αγωνιστών τοΰ βίου μετατρέπονται μετά
τό πέρασμα τοΰ χρόνου της ακμής. Ό π ω ς εικονίζεται
καί στή σύνθεση τοΰ Τροχοΰ τοΰ βίου (Είκ. 2), ό συντά
κτης τοΰ καταλόγου τών ηλικιών (Εικ. 1) παρακολου
θεί στό έξης τήν πτωτική πορεία, ανοίγοντας τό δρόμο
γιά τήν επιστροφή στον Χριστό τοΰ ενεργούμενου από
τόν χρόνο (καί τόν κόσμο) δρομέα.
Ό εξηντάρης αποστρέφεται τή βιοτική απάτη καί ανα
καλύπτει τή ματαιότητα τοΰ κόσμου· τόν αποχαιρετά
όπως καί άλλοι στή θέση του, σέ αρχαιότερα έργα, μέ
ανάλογες διατυπώσεις. Μνημονεύουμε σχετικώς τά λε
γόμενα τοΰ έκτου άπό τήν αφετηρία (πέμπτου, αν εξαι
ρέσουμε τόν βασιλέα, καί δεύτερου μετά τήν κορυφή)
προσώπου, στον Τροχό τοΰ κωδικός BNF gr. 36 (14ος15ος αι.): «ΰπαγε καλώς κόσμε». 'Ακριβώς τόν ϊδιο απο
χαιρετισμό επαναλαμβάνει ένα άπό τά κρημνιζόμενα
πρόσωπα σέ τοιχογραφία τοΰ Αγίου Βησσαρίωνος
(1660), στό Δομένικο της 'Ελασσόνας, καθώς καί ό τρί
τος (όγδοος άπό τήν αφετηρία / έβδομη ηλικία) μετά
τόν σταθερά καθήμενο βασιλέα, στό Άρμπανάσι (μ.

17ου αι.). Τό ϊδιο, μέ πιό άμεσο τρόπο, καί ό «γηραιός»
τών 68 ετών στον κώδικα EBE 2174 (1674-80)16: «πάς
καλά κόσμε». Χωρίς νά παραπέμπει απευθείας στην
πασίγνωστη ευαγγελική αποστροφή, ό αποχαιρετισμός
στον κόσμο δέν αποκλείεται νά τήν υποδηλώνει - έστω
καί εξ αποστάσεως. Πράγματι, ό τρίτος πειρασμός πού
προβάλλει ό διάβολος στον Ίησοΰ είναι οι βασιλείες
τοΰ κόσμου καί ή δόξα τους 1 7 : καί είπεν αντφ· ταϋτά
σοι πάντα δώσω, εάν πεσών προσκννήσης μοι. τότε λέ
γει αντφ ό Ίησοϋς- υπάγε, σατανά (...). Είναι πιθανό οι
«βασιλείες τοΰ κόσμου» νά συνδέθηκαν ερμηνευτικώς,
καί εκ τών υστέρων (στή μεταβυζαντινή επικράτεια;),
μέ -αποκλειστικώς- τους σταθερά καθήμενους εστεμ
μένους, στην ακμή της περιστροφής (Είκ. 3) 1 8 .
Υπενθυμίζουμε παραλλήλως τήν παρουσία της βασι
λικής μορφής στον κεντρικό δίσκο τοΰ Τροχοΰ τοΰ βί
ου: τόν «μάταιο καί πλάνο καί απατεώνα κόσμο», σύμ
φωνα μέ τις οδηγίες της Ερμηνείας (18ος αι.) 19 · μίας
μορφής πού -όπως ρητά δηλώνεται- αντλεί τά γνωρί
σματα της άπό τόν αρχαιότερο εικονισμό τοΰ Κόσμου
στή σύνθεση τής Πεντηκοστής 20 .
Ακολουθούν, στον κώδικα 2800 (Εικ. 1), αύξουσες στή
διατύπωση τους παραλλαγές τής απόρριψης τοΰ βίου.
Μέ τή στερνή του γνώση ό εβδομηντάρης αναθεματίζει
τόν μάταιο βίο καί τόν Κόσμο πού άπατα τους ανυπο
ψίαστους νέους. Τήν πλάνη τοΰ μάταιου κόσμου (καί ή
διατύπωση παραπέμπει στην Ερμηνεία), πού ξεγελά

14

Τουρίνο 1995,646 κ.έ. (κείμενο).
17
ΚΑ Μτθ. δ', 10- πρβλ. Λκ. δ', 5-8· Μρκ. α', 13 (πρβλ. καί η', 33 καί
36).
18
Γιά μιαν εικονογραφική απόδοση τών βασιλειών τοΰ κόσμου
πρβλ., ενδεικτικώς, τή μικρογραφία τοϋ φ. 123 στον παρισινό κώδι
κα gr. 923 (9ος αι.): Κ. Weitzmann, The Miniatures of the Sacra Parallela
Parisinus Graecus 923, Princeton 1979,161, είκ. 398. Πρβλ. μεταγενέστε
ρες αποδόσεις τοΰ θέματος στην υστεροβυζαντινή καί τή μεταβυ
ζαντινή τέχνη: P. Underwood, The Kariye Djami, Νέα Υόρκη 1966,1,
116· 2, πίν. 223,226. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Ή Μονή τών Φιλανθρωπηνών καί ή πρώτη φάση τής μεταβυζαντινής
ζωγραφικής,
Αθήνα 1983,59-60, πίν. 38β, 70β. Βλ. καί 'Ερμηνεία (ύποσημ. 6), 89.
Πρβλ., τέλος, καί άλλες μορφές μέ βασιλική αμφίεση· βλ. Ή . Αντω
νόπουλος, Βασιλική πομπή: αλληγορικά πρόσωπα στην Ανάσταση
της Decani,ΔΧΑΕΙΖ (1994), 87-98. Ό ϊδιος, Μορφές βασιλείας: ιδέα
καί αμφίεση, Λαμπηδών. Αφιέρωμα στή μνήμη τής Ντούλας Μουρίκη, έπιμ. Μ. Ασπρα-Βαρδαβάκη, Αθήνα 2003,1,43-54.
19
Ό.π.,213.

Βλ. τή σειρά διάδοχης τών ηλικιών στό κείμενο τοΰ Διονυσίου:
Ερμηνεία (ύποσημ. 6), 214-215.
15
'Αντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι (ύποσημ. 12), 73, είκ. 8.
16
Γιά τους κώδικες BNF gr. 36 καί E B E 2174 βλ. Αντωνόπουλος
Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), είκ. 1 καί 7 αντιστοίχως. Γιά τήν
τοιχογραφία στό Δομένικο βλ. στό ί'διο, είκ. 5. Γιά τό Αρμπανάσι
βλ. Boschkov, ό.π. (ύποσημ. 9)· πρβλ. Αντωνόπουλος, δ.π., σημ. 34.
Πρβλ., ενδεικτικώς, τά καλοστρατίσματα (τό κατευόδιο), στον
Λόγο παρηγορητικό
(μ.-β' ήμ. 14ου αι.;), ανάμεσα στον -αποφα
σισμένο, να -ψηλάφηση ως δύνεται το άφήγημαν τον κόσμου (στ.
28)- οδοιπόρο, σέ αναζήτηση τοΰ Κάστρου της Δυστυχίας, κ α ί τ ά
πλασματικά πρόσωπα (στην υπηρεσία του αναγνωστικού στό
χου) πού ανταμώνει στό δρόμο του: Ύπα' καλώς, παράξενε Χρό
νε της Δυστυχίας (στ. 190)· 'Ύπα' καλώς, ό Χρόνος μου, το παρηγόρημά μου (στ. 194)· 'Ύπαγε, μάνα μου, καλώς. Τήν στράταν τήν
οδεύεις (στ. 318)· Πώς είσαι, κόρη; λέγει την. Χίλια καλώς υπάγεις
(στ. 331)· 'Ύπα' καλώς, ανθέντρα μου, της Ευτυχίας ή δούλη (στ.
369)· 'Ύπα' καλώς- μή στήκεσαι και άργ^ς άπό τον δρόμον (στ.
412). Πρβλ., ανάμεσα σέ άλλα, καίτό Καλώς ήλθες (...) τοϋ στ. 447.
Βλ. Σπ. Λάμπρος, Λόγος παρηγορητικός περί δυστυχίας καί ευτυ
χίας κατά τόν κώδικα της Λειψίας, NE 3 (1906), 407 κ.έ. (κείμενο).
Πρβλ. C. Cupane (έπιμ. - ίταλ. μτφρ.), Romanzi cavallereschi bizantini,
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Βλ. στό ϊδιο, 113. Πρβλ. Α/ντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι
(ύποσημ. 12), 69-70, είκ. 7· ό 'ίδιος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4),
είκ. 9.

Η ΔΕΚΑΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ: ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

τούς νέους με τη γλυκύτητα του, καταγγέλλει καί ό
όγδοντάρης· τοϋ κόσμου πού τόν κατήντησε νά στηρί
ζεται σέ ράβδο.
Άπηχεΐται εδώ ή γεροντική ηλικία των 70 καί 80 ετών
πού μνημονεύει ώς ακραίο όριο του βίου ό ψαλμός 89,
9-10: ότι πάσαι al ήμέραι ημών έξέλιπον, καί εν xfj οργή
σον εξελίπομεν τά ετη ημών ώς άράχνην εμελέτων. ai
ήμέραι τών ετών ημών, εν αντοΐς έβδομήκοντα ετη, εάν
δε εν δνναστείαις, όγδοήκοντα
ετη, καί το πλεϊον
αυτών κόπος καί πόνος. 'Απέναντι σέ αυτό τό βιβλικό
χωρίο στάθηκε ό ζωγράφος τοΰ 9ου αιώνα, στό φ. 91β
τοΰ ψαλτηρίου Χλουντόφ. Πρόκειται γιά τη μόνη εκτός
τίτλου εικαστική αντίδραση στό κείμενο τοϋ ψαλμού
(Ε'ικ. 4) 2 1 . Τόν τίτλο τοϋ ψαλμοΰ: «Προσευχή τοϋ Μωυσή ανθρώπου τοϋ θεοϋ», στό φ. 90β, εικονογραφεί ή
νεανική μορφή τοϋ προσπίπτοντος, γερμένου στό έδα
φος Μωυσή, ό όποιος στρέφεται, προσευχόμενος, προς
τό εγγραφόμενο σέ δίσκο παιδικό πρόσωπο τοϋ προεικονιζόμενου, εδώ, Θεού (τοϋ Ιησού) 2 2 . Παραπεμπτικά
σημεία συσχετίζουν τά έβδομήκοντα καί όγδοήκοντα
ετη (φ. 91β, άνω μέρος), μέ τήν παράπλευρη εικόνα
ενός όρθιου, μακρομάλλη γέροντα, μέ θλιμμένη τήν
οψη· σύννους, φορώντας μακρύ χιτώνα καί στραμμέ
νος κατά 3/4 προς τά έξω (αριστερά), έχει τοποθετήσει
καί τά δύο του χέρια επάνω σέ λοξά στηριγμένη στό
έδαφος βαριά ράβδο. Ή μικρογραφία φέρει τήν επι
γραφή: ΓΈΡΩΝ. 'Αριστερά καί δεξιά άπό τούς βραχίο
νες τοϋ εικονιζόμενου προσώπου, καί άλλο παραπεμ
πτικό σημείο συσχετίζει καί πάλι τή μορφή μέ τό στίχο
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M.V. Scepkina, Μΐπίαήιιή Chludovskoj Psaltyrì. Greceskij illjustrirovannyj kodeL· IXveka, Μόσχα 1977. Σχολιάζει ò Γρηγόριος Νύσσης:
τοιούτον ούν ποίησον το άνθρώπινον ώς της σης επισκοπής μη
άνάξιον είναι, άλλα γενέσθαι τον αιώνα ημών τοϋ σοι φαίνεσθαι
άξιον ώς τό γε νϋν έχον πάσαι ai ήμέραι ημών έξέλιπον το γαρ εν
σοι μή είναι, ουδέ έστιν όλως είναι· ών γαρ επικρατήσει ή της
οργής δυναστεία, ανυπόστατος
και σκιοειδής έστιν ή ζωή καθ'
ομοιότητα τοϋ άραχνίου νήματος· ώς γαρ εκείνο φαίνεται μέν,
έως αν συνεστος τύχγι, ει δέ τις έπαγάγοι τήν χείρα,
παραχρήμα
προς τήν έπαψήν τών δακτύλων διαρρυέν αφανίζεται· ούτως και
ό ανθρώπινος βίος ταϊς άνυποστάτοις σπουδαις οίον τισιν έναερίοις νήμασιν άεί συμπλεκόμενος μάτην εξυφαίνει έαυτώ τήν άνύπαρκτον ίστουργίαν (Εις τάς έπιγραφάς τών ψαλμών 1,7· έ'κδ. J.
McDonough, Leiden 1962,48.24-49.8). Γιά τή γεροντική ηλικία καί
τό προσδόκιμο όριο ζωής στό Βυζάντιο βλ. Α.-Μ. Talbot, Old Age
in Byzantium, BZ 77 (1984), 267-278· γιά τό θάνατο καί τό προσδό
κιμο ζωής πρβλ. G.T. Dennis, Death in Byzantium, DOP 55 (2001), 17. Πρβλ. ύποσημ. 5, παραπάνω. Γιά τήν εκτίμηση πού έτρεφαν οι
Βυζαντινοί προς τή σοφία καί τήν πολυπειρία τών γερόντων

Ι

J'EPWH

Είκ. 4. Μόσχα,
129Δ (ψαλτήριο
έβοομήντα/όγόόντα

10 (κόπος

καί

Κρατικό

Ιστορικό

Χλουντόφ,

ετών (ψαλμός

πόνος)

τον

Μουσείο,

έλλην.

9ος αι.), φ. 91β: ό γέρων

κώδιξ
τών

89,10).

ψ α λ μ ο ΰ (Ε'ικ. 4 ) . Ό

ϊδιος

ε ι κ α σ τ ι κ ό ς τ ύ π ο ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ί σέ ά λ λ α , μ ε τ α 
γ ε ν έ σ τ ε ρ α χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α , μέ π α ρ α σ ε λ ί δ ι α κ υ ρ ί ω ς ε ι κ ο ν ο 
γ ρ ά φ η σ η 2 3 . Σ τ ο ν κ ώ δ ι κ α Vaticanus

graecus

1927 ( α ή μ .

πρβλ. Α. Guillou, Le système de vie enseigné au Ville siècle dans le
monde byzantin, Sett, di studio del Centro ital. di studi sull'alto medioevo,
20, Spoleto 1973,374-375. Γιά τή γεροντική ηλικία τών αγίων πρβλ.
Κιουσοπούλου, ό.π. (ύποσημ. 5), 121-125. Βλ. καί οσα γράφονται,
εις γήρας, στό φ. 8-8β τοϋ κωδικός 2800. Πά μία σύγχρονη μας,
στοχαστική προσέγγιση της έσχατης εποχής τοϋ βίου, πρβλ. τή με
λέτη τοϋ CI. Olievenstein, Naissance de la vieillesse, Παρίσι 1998.
22
Πρβλ., στό φ. 154β («Προσευχή Άμβακούμ»), τήν ανάλογη νεα
νική μορφή τοΰ Χρίστου.
Πρβλ. S. Dufrenne, Tableaux synoptiques de 15psautiers médiévaux à
illustrations intégrales issues du texte, Παρίσι 1978. Γιά τό ψαλτήριο
«τοΰ Θεοδώρου» βλ. S. Der Nersessian, L'illustration des psautiers
grecs du Moyen Age, IL Londres Add. 19352, Παρίσι 1970,46 (φ. 121β),
είκ. 199: ή ϊδια καί εδώ επιγραφή χαρακτηρίζει τήν παράσταση.
Γιά τούς κώδικες Barberini (11ος αι.), της Βαλτιμόρης (12ος αί.),τό
έλληνολατινικό ψαλτήριο Hamilton (13ος-14ος αι.) καί τό ρωσικό
ψαλτήριο τοΰ Κιέβου (1397) βλ. αντιστοίχως: J. Anderson - Ρ.
Canari - C. Walter, The Barberini Psalter Codex Vaticanus Barberinianus
Graecus 372, Ζυρίχη - Νέα Υόρκη 1991. D. Miner, The 'Monastic'
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νο· στους στίχους 1 (èv γενεά και γενεά), 4 (ή ήμερα/εν
ννκτί), 5-6 (το πρωί /το εσπέρας), 8 (ό αίών ημών), 14
(το πρωί/ταϊς ήμέραις ημών), 15 (ημερών/ετών)· χωρίς
νά λησμονούμε καί τόν παραλλήλως δηλούμενο θεολο
γικό χρόνο: στ. 2 (προ τοϋ ... γενηθήναι καί πλασθήναι
... καί από τον αιώνος εως τοϋ αιώνος), 4 (χίλια ετη).
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στό κείμενο τοϋ κωδικός 2800
αναδύεται, στους λόγους τοϋ όγδοντάρη (Είκ. 1), ή
ενεργός μνήμη τοϋ ψαλμού (Είκ. 4)· κάτι πού θά δυσκο
λευόταν νά δείξει ό εικονογράφος τοϋ τροχού (Είκ. 2),
δπως διατάσσει τους εκπροσώπους των ηλικιών, μέ τόν
τρόπο των θυμάτων της Τύχης. Ή εικόνα, ωστόσο, επα
ληθεύεται καί στερεώνεται στό πεδίο της εμπειρίας 25 .
Καί, πάντως, ή διατύπωση της είναι εφικτή σέ κυκλική
σύνθεση, μέ διαφορετικό χειρισμό, καί σέ άλλο περι
βάλλον όπως, δ.χ., στό λατινικό κώδικα πού εξετάζου
με στή συνέχεια.

12ου αι.), φ. 167, συνδυάζονται στην ϊδια παραστατική
ζώνη ό προσευχόμενος Μωυσής (αριστερά) καί ό γέ
ροντας του ψαλμού (δεξιά): μέ κοντό χιτώνα, βαδίζει
στηριζόμενος σε ράβδο· ή επιγραφή συσχετίζει τήν ει
κόνα μέ τά κόπος και πόνος τοϋ στ. ΙΟ 24 .
Σημειωτέον ότι στον ϊδιο, πάντοτε, ψαλμό απαντούν
καί άλλες αναφορές στό φυσικό καί τόν βιολογικό χρό-

Μετακινούμενοι προς δυσμάς, σημειώνουμε, τέλος, ότι
απόσπασμα των στίχων 9-10 τοϋ ψαλμού 89 διασχίζει
κυκλικώς τά διάχωρα όπου εγγράφονται οι προσωπο
ποιήσεις των εξι ηλικιών (επτά, συμπεριλαμβανόμενου
καί τοϋ νεκρού πού εικονίζεται στον κεντρικό δίσκο),
σέ μικρογραφία τοϋ κωδικός Parisinus latinus 3236Α
(αρχ. 13ος αι.), φ. 85 (Είκ. 5): Anni n(ost)ri sic(ut) aranea
meditabuntur. dies anno(rum) nostro(rum) in ip(s)is septuaginta annis. Si aut(em) in potentatib(us) octoginta anni,
amplius eo(rum) labor et dolor.
Ό π ω ς καί σέ αρχαιότερα δείγματα, ή τελευταία λέξη
(dolor: πόνος) συνδυάζεται μέ τήν παρουσία τοϋ εκπρο
σώπου της Decrepita (έ'κτη ηλικία) γέροντα, ό όποιος
στηρίζεται σέ ραβδί· ή προηγούμενη (labor: κόπος), μέ
έκείνην τοϋ εκπροσώπου της Senectus26. Ό είκονογρά-

Psalter of the Walters Art Gallery, Late Classical and Mediaeval Studies
in Honor of AM. Friend, Jr., Princeton 1955,232-253. Chr. Havice, The
Hamilton Psalter in Berlin Kupferstichkabinett 78.A.9, The Pennsylvania
St. University, Ph.D. 1978, 436 (φ. 169), είκ. 151. G. Vzdornov, Kievskaja psaltir' 1397goda iz Gosudarstvennoj Publicnojbiblioteki imeni M.E.
Saltykova-Scedrina ν Leningrade (OLDP F6) I Issledovanie ο Kievskoj
Psatórc, Μόσχα 1978.
24
E.T. De Wald, The Illustrations in the Manuscripts of the Septuagint,
III. Psalmsand Odes, 1: Vaticanus Graecus 1927, Princeton 1941,27 (φ.
167), πίν. 38. Συνεχίζει ό Γρηγόριος (ο.π. [ύποσημ. 21], 49.17-23):
ούχ ότι τω ύπερ το μέτρον τοϋτο ζώντι ό βίος επίπονος, αλλ' δτι
της ούτω βραχείας ζωής εν κόπω το πλέον εστί καί πάνω. πόνος, ή
νηπιότης- κόπος, ή νεότης- ό εν τω μέσω βίος πλέον τοις πόνοις
ένδαψιλεύεται. το όέ γήρας όιαψερόντως αυτή τη πολιά καί ταΐς
ρυτίσι τον πλεονασμόν τοϋ κόπου
μαρτύρεται.
25
Σε μικρογραφία τοϋ λατινικού ψαλτηρίου της Στουτγάρδης

(9ος αι.), ο ψαλμωδός δείχνει παραστατικά τόν 'ιστό της «αρά
χνης» τοϋ ψαλμοΰ 89. Βλ. Β. Bischoff Y.A.,Der Stuttgarter Bilderpsalter
Bibl. Fol. 23, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, I. FacsimileBand II Untersuchungen, Στουτγάρδη 1965-1968. Επανέρχεται ό
Νύσσης Γρηγόριος στην εικόνα της αράχνης (ο.π. [ύποσημ. 21], Ι,
8: σ. 52.6-12): οι γαρ χνοώδεις τε καί έξίτηλοι εν ασθενεί καί άτόνω
τη πτήσει μνιών δίκην τα γλίσχρα τοϋ βίου
περιλιχνεύοντες
εμπλέκονται καί ένδεσμοϋνται καθάπερ τισί δικτύοις τη των τοι
ούτων νημάτων περιβολή· λέγω δη τρυφαϊς καί τιμαις καί δόξαις
καί ταΐς ποικίλαις έπιθνμίαις οίον τισιν άραχνίοις ύφάσμασιν ενειλούμενοι, θήραμα καί βρώμα γινόμενοι τοϋ θηρίου εκείνου τοϋ
δια των τοιούτων
θηρεύοντος.
26
Βλ. 'Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), κείμενο
καί είκ. 4. Γιά τόν ψαλμό 89, 10 καί τήν εικονογράφηση του σέ
μεσαιωνικά χειρόγραφα πρβλ. Sears, The Ages of Man (ύποσημ. 5),
40, 170 σημ. IO- 78, 126-127, είκ. 61-62 (ό εκπρόσωπος της έκτης

Ebe. 5. Παρίσι, Εθνική
3236Α

νος από παράθεση
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της Γαλλίας, λατιν.

(αρχ. 13ος αι.), φ. 85: ό κύκλος
τοϋ ψαλμοϋ

τον βίου,

κώδιξ

συνοδευόμε

89, 9-10.
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ΔΟΚΙΜΗ

φος ενσωματώνει αυτούσιους τους στίχους 9-10 στη
σύνθεση τον: Anni nostril Φαίνεται δτι και ό ακτινωτός
τρόπος διάταξης των ηλικιών τόν όποιο κατέστρωσε,
γύρω από τό θάνατο, αποδίδει σχηματικά τόν νοούμε
νο ιστό της αράχνης του στ. 9: sicut aranea !
"Ηρεμα, στά ενενήντα χρόνια του (Είκ. 1), εξαντλημέ
νος, ο δρομέας του βίου καλεί τόν Θάνατο νά λάβει την
ψυχή του 2 7 , καί νά κηρύξει στους νέους τή ματαιότητα
του κόσμου, γιά νά μήν πλανηθούν καί χάσουν τή δική
τους ψυχή. Τό τέρμα της μακράς, έκατοντάχρονης «ψυχομαχίας» 28 , σφραγίζει ή γνώριμη μας επωδός του εις
χουν απερχομένου: ούτε ήμουν, ούτε εφανηκα^.
Ή παιδαγωγική αυτή -καί έμμεση- εμφάνιση του Θα
νάτου στον φυσιολογικά λυτρωτικό του ρόλο, μολονότι
απαιτεί τήν προετοιμασία της «εις Θεόν επιστροφής»,
δέν τονίζεται μέ τήν αποτρόπαιη παρουσία τού άποσαρκωμένου «τρομάρχη», νά κραδαίνει τό δρεπάνι τού

θεριστή ή/καί νά προβάλλει επιδεικτικά τό ποτήριο τοΰ
Θανάτου 3 0 . Ό π ω ς , σέ τοιχογραφία (μ. 18ου αι.) τού
Αγίου Γεωργίου, στή Λεύκη Καρδίτσας, πού γράφεται
στον τοίχο της εισόδου (δεξιά) άπό τό νάρθηκα προς
τόν κυρίως ναό (Είκ. 6) 3 1 . Ή απεικόνιση τού Θανάτου
αποτελεί εδώ ξεχωριστό μέρος ενός ευρύτερου προ
γράμματος, πού περιλαμβάνει τή σύνθεση τού Τροχού
τού βίου (στό ανατολικό άκρο τοΰ βόρειου τοίχου τοΰ
νάρθηκα) καί τή συνεχόμενη Δευτέρα Παρουσία (στον
ανατολικό τοίχο τού νάρθηκα, εκατέρωθεν της εισόδου
προς τό ναό).
Σέ νεότερη (1849) τοιχογραφία τού καθολικού της
μονής τού Τιμίου Προδρόμου, κοντά στά Διευχά της
Χίου (μονή Μουνδών), πού εγγράφεται στην ευρύτερη
σύνθεση τοΰ Εσταυρωμένου μοναχού (κάτω δεξιό
τμήμα) 3 2 , ό Θάνατος ορθώνεται επάνω στό πρόσθιο
χείλος τοΰ τάφου (Είκ. 7)· ή επιγραφή: ο θάνατος και ο

ηλικίας στηρίζεται σέ ράβδο)· 134-135,200 σημ. 1-3, είκ. 70 (παρο
μοίως, σέ δεκανίκια). Γιά τή γεροντική ηλικία βλ. στό ϊδιο, 233
(ευρετήριο), λ. senecta, senex, senectus, senicies, senior, senium. Βλ. καί
228, λ. decrepitus (κτλ.).
27
Πρβλ. τό ζεύγος των συνθέσεων τοΰ θανάτου τοϋ δικαίου καί,
άντιθετικώς, τοΰ αμαρτωλού (όπως, δ.χ., ιστορούνται καί στην
πρόσοψη τοϋ καθολικού της μονής Ρεντίνας, εκατέρωθεν τοΰ
τύμπανου της εισόδου): Ερμηνεία (ύποσημ. 6), 212· στό ϊδιο, ό θά
νατος τοΰ λαθροφάγου μονάχου.
28
'Ανακαλούμε εδώ, άπό τήν ύστερη αρχαιότητα, τόν τίτλο τοΰ
ομώνυμου έργου (Psychomachia) τοΰ λατινόφωνου, χριστιανοΰ
ποιητή Προυδεντίου (Aurelius Prudentius Clemens, 348-μετά τό
405), μέ τις 'Αρετές καί τις Κακίες ανταγωνιζόμενες νά υπερισχύ
σουν στην ψυχή τοΰ άνθρωπου. Προχ., βλ. R. Stettiner, Die
illustrierten Prudentius Handschriften, 1-2, Βερολίνο 1895-1905. Α.
Katzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval Art,
from Early Christian Times to the Thirteenth Century, Λονδίνο 1939,113, είκ. 1 κ.έ.
29
Βλ. παρακάτω καί ύποσημ. 39.
30
Γιά τό Κύπελλο/ποτήριο τοΰ Θανάτου πρβλ. R. Stichel, Studien
zum Verhältnis von Text und Bild spät- und nachbyzantinischer Vergänglichkeitsdarstellungen, Βιέννη 1971,17-48, είκ. 1-3. Βλ., γιά τόν Χάρο,
G. Moravcsik, Il Caronte Bizantino, SBN 3 (1931), 47-68 (= Studia
Byzantina, Βουδαπέστη 1967, 386-407). Γιά τόν Χάρο «τρομάρχη»
βλ. «Τό θανατικόν της Ρόδου», στ. 212: Ζώρας, Πένθος
θανάτου
(ύποσημ. 1), 26. Γιά τήν παράσταση τοΰ Χάρου πρβλ. τις οδηγίες
πού απευθύνονται, άπό τόν συγγραφέα, προς τόν εκδότη καί τόν
εικονογράφο, στό πολυδιαβασμένο στιχούργημα Πένθος θανά
του τοΰ Γιούστου Γλυκού, πρωτοτυπωμένο τό 1524 στή Βενετία,
μέ πρώτον εκδότη τόν Ζακύνθιο Δημήτριο Ζήνο. Τόπος καί έτος
συγγραφής τοΰ έργου είναι ή Κορώνη, τό 1520. Βλ. Ζώρας, στό
ϊδιο, 21-22, 32-35, 83 (στ. 617-632), 122, πίν. γ'-δ', ç (ξυλογραφίες
των ετών 1528, 1543 καί 1564). Γιά τή δηλούμενη παρουσία τοΰ
Θανάτου στην εικονογραφία πρβλ. 'Ερμηνεία (ύποσημ. 6), 123,

124,130, 210 (πρβλ. Είκ. 7), 214-215- γιά τις ποιητικές καί τις ζω
γραφικές μορφές πού τόν προσωποποιούν, τόν οπλισμό καί τά
διακριτικά του γνωρίσματα, βλ. καί πάλι Ζώρας, Πένθος θανάτου
(ύποσημ. 1), 21-35. Πρβλ. καί τήν άμεση σχέση εικόνας καί κειμέ
νου -της Έρωφίλης τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη, μέ παράσταση τοΰ
Χάρου σέ θύρα Προθέσεως, στό βόρειο κλίτος ναοΰ στό Χαλκί
της Νάξου-, τήν οποία έχει επισημάνει ο Γ. Μαστορόπουλος σέ
διεξοδική σχετική μελέτη: Μία ναξιακή εικόνα τοΰ Ι Ζ αι. μέ επι
δράσεις άπό τήν κρητική ποίηση, ΕΕΚΜ11 (1982), 507-558. 'Ανα
δυόμενο άπό τόν τάφο, τό φτερωτό κουφάρι τοΰ Θανάτου χαρα
κτηρίζεται άπό τό δρεπάνι, καί άπό ένα άνεμιζόμενο είλητό δπου
γράφονται οι στ. 1-2 της Έρωφίλης (527 κ.έ., είκ. 1, 9-11, ο.π.). Σέ
αναζήτηση τών γενεσιουργών αιτίων της άπό δυσμών εικονογρα
φίας μιας έξ ανατολών έλαύνουσας νόσου, καί γιά μιαν ευρύτερη
ιστορική αναγνώριση της αντίληψης καί τών δρωμένων τοΰ θανά
του στην ύστερη μεσαιωνική καί τή νεότερη Δύση βλ. Μ. Vovelle,
Ό θάνατος καί ή Δύση, άπό τό 1300 ως τις μέρες μας (Παρίσι
1983), 'Αθήνα 2000. Γιά τήν εποχή της πανώλης καί τά παρακολουθήματά της (μ. 14ου αι. καί επόμενες φάσεις), καί τό προσδό
κιμο όριο ζωής (14ος-15ος αι.), βλ. Α', 117 κ.έ., 125-128· ειδικότερα
γιά τό μακάβριο στοιχείο, βλ. 143-156. Γιά τόν 16ο καί τόν 17ο
αιώνα βλ. 215 κ.έ. καί 305 κ.έ. αντιστοίχως· γιά τήν κίνηση τοΰ πλη
θυσμού τόν 18ο αιώνα βλ. στό ϊδιο, Β', 11 κ.έ. Γιά μιά σειρά όψεων
τοΰ ιστορικού της πανώλης στον ελληνικό χώρο βλ. Κ. Κωστής,
Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής
χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας, Ηράκλειο 1995· πρβλ. τις εκτιμή
σεις τών δημογραφικών δεδομένων, 217 κ.έ., 245 κ.έ., καί σποράδην. Βλ. καί R. Stichel, Darstellungen des Trionfo della Morte in der
nachbyzantinischen Malerei, ByzSl 32 (1971), 296-317.
31

'Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), σημ. 67. Τσιουρής, ο.π. (ύποσημ. 9), 359, είκ. 323.
32
Στό νότιο τοίχο τοΰ κυρίως ναοΰ - σέ συνάφεια, καί πάλι, μέ τή
Δευτέρα Παρουσία (δυτ. τοίχος). Στό βόρειο τοίχο εικονίζεται ή
ούρανοδρόμος Κλΐμαξ. Βλ. Ά . Άξιωτάκης, Ιστορία τής Ιεράς
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33

τα<φος>, π α ρ α π έ μ π ε ι α π ε υ θ ε ί α ς στην Ερμηνεία .

Τήν

κεφαλή του στέφει φ τ ε ρ ω τ ό διάδημα μέ τό γνώριμο μας
- ώ ς ό ρ γ α ν ο μέτρησης τοϋ χρόνου στη ν α υ σ ι π λ ο ΐ α - «με34

τζαρόλι» , τό «ήμιώριο» (της Ερμηνείας)

ή «άμμωτό»

35

(της λόγιας λεξικογραφίας) .
'Ακολουθεί ή δ ε κ ά δ α των ηλικιών, ό π ω ς α π α ρ ι θ μ ο ύ ν 
ται στον κ ώ δ ι κ α του Β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ Μουσείου (Είκ. 1).
» ετών:

ι:

» ετών: κ:

ίοοϋ ήλθον εκ τοϋ μη δντος εις το είναι τοϋ
άρχειν και παίζειν καί

γελάν.

ίδοϋ ήλθον εις ήλικίαν

νόμου, κ(αί)

τοϋ μαθεϊν πάσαν
» ετών: λ':
» ετών: μ':

ίδοϋ έφθασα εις μετρον ήλικί(ας) κ(αί) άνδρίας κ(αί) δεν εχω χρεί(αν)
κανέναν.
ίδοϋ έγινα τέλειος εις κάθε επιστήμην,
ποθώ τοϋ αρχειν κ(αί)

Είκ. 6. Λεύκη Καρδίτσας, ναός τον Άγιου Γεωργίου: ο Θά
νατος, με τό δρεπάνι καί τό πικρό ποτήριο (μ. 18ον αι.).

ποθώ

επιστήμην.

κ(αί)

έξουσιάζειν.

» ετών:

ν:

ίδοϋ έφθασα εις α προ πολλοϋ
κ(αί) βασιλεύων χαίρομ(αι) τ (ην)

» ετών:

ξ:

υπάγε κόσμε καί ζωή γελάστρια τ(ών) νέων,
όπου μας εφανέρωσες τ(ήν) ματαιότητα τοϋ
κόσμου.

» ετών: ο-

ανάθεμα σε βίε μάταιε, κ(αί) κόσμε γελασμέ
νε, όπου πλανάς τους νέους κ(αί) δέν γνωρί
ζουν.

» ετών:

ώ κόσμε πλάνε μάταιε όπου πλανάς τους νέ
ους με τήν γλνκίαν ποϋ έδειχνες τήν ματαιό
τητα τοϋ κόσμου, καί τώρα με κατίντισες
απάνω εις τήν ραϋδον.

π·

επόθονν,
ζωήνμον.

» ετών: Τ'

δεϋρο κ(αί) ελα θάνατε
ψνχήν μου καί κύρηξον
ματαιότητα
τοϋ κόσμου
οι άφρονες κ(αί) χάνουν

»ετών:

οντε ήμουν, οντε έφάνηκα, όντως τιμά ό θά
νατος τά πάντα τ(ών)
άν(θρόπ)ων.

100

μακάριε λάβε τήν
εις τους νέους τήν
ϊνα μή
πλανηθώσιν
τ(ήν) ψνχήν τους.

αντικειμένου, ώς γνωρίσματος τοϋ δρεπανηφόρου Θανάτου, σέ
μονής Μοννόών της Χίου, Χίος 2001, είκ. στη σ. 179 (συνολική
παραστάσεις έλληνικοϋ ενδιαφέροντος: Ά. Παλιούρας,Ό ζωγρά
αναπαράσταση). Π. Χαλκιά-Στεφάνου, Τά μοναστήρια τήςΧίον,
φος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ci-1608) καί αϊ μικρογραφίαι τοϋ
'Αθήνα 2003,158-159,154 είκ. 51· βλ. καί 157-158, είκ. 52 (Δευτέρα
κώόικος αντοϋ, Αθήνα 1977,117,218-219, είκ. 189 (πρβλ. Ζώρας,
Παρουσία). Πρβλ. 'Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ.
Πένθος θανάτου [ύποσημ. 1], πίν. η')· 137, είκ. 295. Τρ. Σκλαβενί
4), σημ. 51.
33
της, Χρησμολογικό εικονογραφημένο μονόφυλλο των άρχων τοϋ
Ό.π. (ύποσημ. 6), 210. Πρβλ. τή συνολική περιγραφή της
18ου αιώνα, Μνήμων 7 (1978), 46-59, πίν. 1-2.
σκηνής άπό τόν Διονύσιο, στό ϊδιο, 209-211. Γιά τό θάνατο καί τόν
35
Ερμηνεία (ύποσημ. 6), 210, 215. Στ. Κουμανούδης, Συναγωγή
τάφο πρβλ. Stichel, Studien (ύποσημ. 30), σποράδην.
34
νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών άπό τής'Αλώσεως μέχρι
Γιά τόν όρο αυτόν της βενετικής διαλέκτου πρβλ. G. Boerio,
2
Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία 1856, 415, λ. «mezariola» ή των καθ' ημάς χρόνων, Αθήνα (1900) 1998, λ. «άμμωτόν», «ήμιώριον». Πρβλ. Νεώτερον έγκυκλοπ. λεξικόν («Ήλιου»), 2,531-532,
«mezarola» (όργανο μέτρησης τοϋ χρόνου στά δικαστήρια). Ό
λ. «άμμωτόν». Αντωνόπουλος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4),
'ίδιος ορός άπαντα καί στό ναυτο-ποιητικό λόγο τοϋ Νίκου Καβ
σημ. 58.
βαδία (Τραβέρσο, «Γυναίκα»). Πρβλ. τήν απεικόνιση τοϋ ϊδιου
362
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Στό άλλο ά κ ρ ο τον κωδικός, στό οπισθόφυλλο της στάχωσης (εσωτερικώς), έ'χει ενσωματωθεί π α ρ ά φ υ λ λ ο
ο π ο ύ - α ν ά μ ε σ α σε ά λ λ α - γ ρ ά φ ε τ α ι ένα στιχούργημα
δια τους ιερομόναχους,

36

όμως κ(αί) λαϊκούς .

Στό χει

ρ ό γ ρ α φ ο , κ ά θ ε α ρ ά δ α περιλαμβάνει δ ύ ο δεκαπεντα
σύλλαβους, τους οποίους μεταγράφουμε ξεχωριστά:
από τον κόσμον έφυγες κ(αί) με τον κόσμον

σμίγεις;

να δώ τοϋ κόσμου το κακόν, τώρα πώς θέλει φύγεις;
φύγε τον κόσμον ταπεινέ, κ(αί) σύρε νά μονάσης,
μήπως σαν άλλους περισσούς, αύριο κ(αί) σύ φωνάζεις,
5 ώ πώς έμέ τον ούστηνον, ήπάτησας

ώ κόσμε.

κ(αϊ) συλλογίζου
ένθυμοϋ πάντα τ(ον) θάνατον σου,
κ(αί) λέγε πάντα προς αύτ(όν), τον κλέπτην
τον
έχθρόν
βαβαϊ βαβαί ώ θάνατε, τις δύνατε φυγείν σε;
δτι αλλιώς θέλεις κτιπά, την κεφαλήν να κλέης,

σου,

10 κ(αι) κλέ(ων) κ(αί) συρνόμενος, στον αδη θέλει λέγης,
ούέ κ(αί) τις με ρύσεται εκ τοϋ παμφάγου
αδου.
και κάλλιο κλαϋσαι θρήνησαι, έδώ πέντ' εξι ήμέραις,
δσαις σ' αφήσει ό θ(εό)ς, ό εύσπλαγχνος
πατέρας,
παρά έκεΐ δίχως ποσώς διάφορον να εχης,
15 κ(αί) δίχως τέλος παντελώς, ποτέ νά
άπαντέχης.
κάλλιο να κλαύση άν(θρωπ)ος τώρα στο όνειρο του,
παρά να κλαύσχι αληθώς, τότε στη ξηπνητόν του.
δέν έχεις δάκρυα εσύ εγώ νά σε χαρίσω,
κ(αί) δάκρυα όλο χαρά, εγώ νά σε γεμίσω,
20 δάκρυα όλο, άμή τί; όλο
μαργαριτάρια,
ναίσκαι κατά άλήθειαν; πολίτιμα
λιθάρια,
όθεν κ(αί) εις τον ύπνον σου, οπόταν
θεώρησης,
μαργαριτάρια,
γίνωσκε πώς είναι νά δακρύσης.
νά σε χαρίσω λόγια μέσα σε μιαν ώρίτζα,
25 νά κάμουν τά ματάκια σου, δακρυερή
βρυσίτζα;
νά τρέχη κ(αί) νά χίνεταιμία χρυσή
δροσίτζα,
κ(α'ι) νάπλυθή νά φωτισθήήμαύρισου
καρδίτζα,
όπου με τά έχάρισεν κ' εμένα ένας άλλος,
29 è πατριάρχης
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Γερμανός, ό πάλαι ό

μεγάλος.

Στό φ. 344β, τό τελευταίο τοϋ κωδικός, έχουν προηγηθεί επάλ
ληλες σειρές στίχων που αναφέρονται στό παροδικό καί απατηλό
τοϋ βίου. 'Ανάμεσα τους επαναλαμβάνεται τό περίφημο επίγραμ
μα τοϋ Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ, όπου ό ανθρώπινος βίος παρο
μοιάζεται μέ τροχό άστάτως πεπηγμένον (PG 37,787-788). Τό επί
γραμμα τοϋ Γρηγορίου εγγράφεται, ώς γνωστόν, καί σε παραστά
σεις τοϋ Τροχοϋ τοϋ βίου. Πρβλ. 'Αντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι (ύποσημ. 12), είκ. 2,8· ό ϊδιος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ.
4), είκ. 1. Σημειωτέον δτι τό ί'διο επίγραμμα περιλαμβάνεται καί
στά προηγουμένως αναγραφόμενα (φ. 58β κ.έ.) «Γνωμικά δίστι-

Είκ. 7. Χίος, καθολικό της μονής Μουνδών: ό Θάνατος, μέ τό
δρεπάνι καί τό ήμιώριο (1849).
Φαίνεται δτι ό συντάκτης επιχειρεί ν ά «δέσει» στό κεί
μενο τ ο υ 3 7 καί ε τ ο ι μ ο π α ρ ά δ ο τ α μέλη, τ ά ο π ο ί α τοΰ
είναι ποικιλοτρόπως γνωστά: π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς ένταση, μέ
αύτη την α ν α δ ρ ο μ ή , στην αναγνωστική καί αναμνηστι
κή αντίληψη. Τ ά εν λόγω στερεότυπα α π α ν τ ο ύ ν σέ
αρχαιότερες γραμματειακές ή/καί εικονογραφικές συν
θέσεις. Ό π ω ς ένια λεγόμενα τ ώ ν ηλικιακών έκπροσώ-

χα» τοϋ Γρηγορίου (φ. 65β-66). 'Εξάλλου, στην επικεφαλίδα τών
στίχων τοϋ φ. 344β επισημαίνεται δτι: πρώτος δρος: μελέτη θανά
του, ό γαρ μελετών τον έαντοϋ θάνατον, ουδέποτε άμαρτάνει.
Τοϋτο μας παραπέμπει στην έκτη βαθμίδα της ούρανοδρόμου
Κλίμακος, «Περί μνήμης θανάτου»: πρβλ. τόν στ. 6 τοΰ μεταγραφόμενου κειμένου. 'Αναφερόμενοι παλινδρομικώς στη δεκάδα
τών ηλικιών τοϋ φ. 4β, επισημαίνουμε δτι τό κόππα της ένατης δε
καετίας παραπέμπει στό γράμμα q (Είκ. 1).
37
Γιά τόν Θάνατο κλέπτη (στ. 7) πρβλ. Ζώρας, δ.π. (ύποσημ. 1), 30
σημ. 2, 80 (Πένθος θανάτου, στ. 513, 516), 98, 100, 118. Βλ. καί
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πων, τά οποία κατάγονται από την Ερμηνεία τοϋ Διο
νυσίου· ή άπό μνημεία με συναφείς παραστάσεις του
Τροχού τοϋ βίου. Επισημαίνουμε λοιπόν την παρουσία
στους στίχους 5, 8 καί 11, τριών επείσακτων από την
'Ερμηνεία φράσεων. Πρόκειται, σύμφωνα με την 'ίδια
σειρά, γιά τις δηλώσεις τών τελευταίων εκπροσώπων
τών ηλικιών: τοϋ πρεσβύτη, τοϋ γέροντα, καί εκείνου
πού βυθίζεται στον 'Άδη 3 8 .
Προηγουμένως, έχουμε ήδη εντοπίσει μιαν εξίσου γνώ
ριμη φράση, ήδη άπό τό Πένθος θανάτου (1520)39:
οτι εφθασεν απάνω τους τοϋ Χάρου το δρεπάνι
καί τον καθένα εθέρισεν, και ούδε ήτον ούό' έφάνη
Στον κώδικα τοϋ Βυζαντινού Μουσείου πιστοποιείται
ή έμμεση επιβίωση μιας πολύ αρχαιότερης σύλληψης,
αλλά καί ή εύρυνόμενη αντίληψη της δεκαδικής ταξι
νομίας· μέ στοιχειώδη αφετηρία τά δάκτυλα τών δύο
χεριών άλλα καί την αντίληψη της βιβλικής διατύπω
σης: ό αιών ημών (καί πάλι ό ψαλμός 89, στ. 8), τό άνοιγ
μα τής ανθρώπινης ζωής, νά εκτείνεται στον χρονολογικόν αιώνα. Άπό τις δέκα επτάδες τοϋ αρχαίου σχήμα-

Stichel, Studien (ύποσημ. 30), 27. Πρβλ. Μτθ. κδ', 43· Λκ. ιβ', 39· Β'
Πέτρου γ', 10· Άπ. γ', 3· iÇ, 15· Α' θεσσαλ. έ, 2. Σημειώνουμε οτι
στον στίχο 20, πρίν άπό τό: πολύτιμα λιθάρια, ό στιχουργός είχε
αρχικώς επιχειρήσει νά γράψει, χωρίς νά τό ολοκληρώσει: όλο
μαργαρ<...>, διαγράφοντας το στη συνέχεια, καί συμπληρώνον
τας τό στίχο όπως τόν έχουμε μεταγράψει. Σέ σχέση μέ τόν πα
τριάρχη πού χάρισε δάκρυα στον συντάκτη τοϋ στίχουργήματος
(στ. 18,24,28-29) πρβλ. τους προηγουμένως αναγραφόμενους στί
χους στά φ. 343β-344: θρήνοι, γερμανού, πατριάρχου
Κωνσταντι
νουπόλεως τοϋ σοφότατου.
38
Ερμηνεία (ύποσημ. 6), 214-215. Πρβλ. 'Αντωνόπουλος, Στροφά
δες κέλευθοι (ύποσημ. 12), κείμενο καί εικ. 7-8· ό ϊδιος,Τροχών κυ
λίσματα (ύποσημ. 4), κείμενο καί εικ. 9· Ζώρας, Πένθος θανάτου
(ύποσημ. 1), πίν ζ. Σέ σχέση μέ τό στίχο 8 πρβλ. τά λεγόμενα τοϋ
ασκητή Σισώη, όπως εικονίζεται σέ τοιχογραφία τοϋ έτους 1566,
στη μονή Βαρλαάμ τών Μετεώρων, νά θρηνεί εμπρός στον τάφο
τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βλ. Stichel, Studien (ύποσημ. 30), 88,
εικ. 14.
39
Ζώρας, Πένθος θανάτου (ύποσημ. 1), 69 (στ. 149-150), 106-107
(σημ., δπου καί συναφείς παραπομπές). Πρβλ. τό ϊδιο γνωμικό μο
τίβο, έπιγραφόμενο σέ ζωγραφικές αποδόσεις τοϋ Τροχού τοϋ βί
ου σέ μεταβυζαντινά μνημεία: στό Δομένικο καί τό Αρμπανάσι,
δύο φορές στην Τσαριτσάνη (Εικ. 2), στή Ρεντίνα τών Αγράφων
(στό εδώ γραφόμενο ούτε ήτον άπηχεΐται τό ούοε ήτον τοϋ Πέν
θους θανάτου;), στον κώδικα EBE 2174 καί στή Λεύκη Καρδί
τσας. Βλ. Αντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι (ύποσημ. 12), είκ.
7" ό ίδιος, Τροχών κυλίσματα (ύποσημ. 4), κείμενο καί είκ. 5-8.
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τος, ή τις επτά δεκάδες πού προκύπτουν άπό τήν ελα
φρά τροποποίηση τών δεδομένων τής Ερμηνείας40,
έχουμε τώρα δέκα δεκάδες (ΙΟχΙΟ) 41 . Πάντως, παρά
τό πλασματικό (σέ συχνότητα· αλλά οπωσδήποτε υ
παρκτό) τοϋ αναπτύγματος -πού είχε επιτρέψει, ωστό
σο, ανέκαθεν, τήν άρτίωση ενός πίνακα τών πιθανοτή
των μιας δυνητικής πραγματικότητας-, θά μπορούσε
κανείς νά εκτιμήσει, βασίμως, οτι τό προσδόκιμο όριο
ζωής είχε μετακινηθεί προς τά άνω* καί γενικότερα, οτι
είχε δυναμώσει, άπό τίς εξελίξεις τών καιρών, ενα
αίσθημα αισιοδοξίας. Επιβεβαιώνεται παράλληλα ή
τρέχουσα εμπειρία γύρω άπό τήν προχωρημένη ηλικία
(απάνω εις τήν ραϋδονί), έπαληθευόμενη παλινδρο
μικούς μέσω τής έμμονης βιβλικής μαρτυρίας (ψαλμός
89,10), χωρίς -στην ύστερη αυτή περίοδο- τή μεσολά
βηση παλαιότερων εικονογραφικών τύπων (Είκ. 4).
Στή διάταξη τών ηλικιών ακολουθείται, νοερώς, ή λογι
κή τοϋ κυκλικού σχήματος, μέ τήν κατηφορική, νά δια
δέχεται τήν ανοδική φορά. Έκτεινόμενες σέ ένα ιδεατό,
οσο καί συμβολικό σχήμα (Είκ. 1 καί 2), οι θεωρητικές,
λεκτικές ή/καί εικονιστικές συλλήψεις γιά τά στάδια
τοϋ βίου, συμπλέκονται μέ μαρτυρίες γιά τόν ρευστό

40

Αντωνόπουλος, Στροφάδες κέλευθοι (ύποσημ. 12), 73, είκ. 8.
Μνημονεύουμε καί τή βαθμιδωτή γέφυρα / πυραμίδα, μέ τίς
άνοκαθοδικές στάσεις τών δέκα ηλικιών, σύνθεση πού διαδόθηκε
ευρύτατα σέ Ευρώπη καί Αμερική, ά π ό τόν 16ο ως καί τόν 20ό
αιώνα: γνώριμη καί στην ελληνική, έντυπη λαϊκή εικονογραφίαπρβλ. Ά . Ίωαννίδης, Ή σκάλα τής ζωής τοϋ άντρα, Αρχαιολογία
3 (τχ. 11,1984), 80-81. Ή εν λόγω σύνθεση, τών φάσεων τοϋ ατομι
κού ή/καί (αργότερα) τοϋ οικογενειακού βίου (πρβλ. Vovelle, Ό
θάνατος καί ή Δύση [ύποσημ. 30], Β', είκ. 77), μέ τό ένδυμα καί τά
γνωρίσματα νά προσαρμόζονται εκάστοτε στην επικαιρότητα,
έλκει τήν απώτερη χαταγωγί] ά π ό χαρακτικά πού πρωτοεμφανί
ζονται τόν 16ο αιώνα. Προχ. βλ. R. van Marie, Iconographie de l'art
profane au Moyen-Age et à la Renaissance et la décoration des demeures,
11. Allégories et symboles, Χάγη 1932,160-161, είκ. 189-190: χαρακτι
κά τοϋ Jörg Breu τοϋ νεότερου (1540· πίσω άπό τή ράχη τοϋ κορυ
φαίου ορθώνεται τό σκέλεθρο τοϋ τοξότη Θανάτου) καί τοϋ Χρι
στόφορου Bertelli (17ος αι.), μέ τίς δέκα ηλικίες τοϋ άνδρα καί τής
γυναίκας αντιστοίχως. Σέ εσοχές κάτω άπό τά σκαλοπάτια φω
λιάζουν χαρακτηριστικά γιά κάθε ηλικία ζώα. Πρβλ. Sears, ο.π.
(ύποσημ. 5), 153-155, είκ. 98 (Jörg Breu)· στό ϊδιο, 205 σημ. 57, μέ
παραπομπή στον κατάλογο έκθεσης Die Lebenstreppe. Bilder der
menschlichen Lebensalter, Κολωνία - Βόννη 1983. Πρβλ. Kr. Lippincott (έκδ.), The Story of Time, Λονδίνο 1999, 237, αριθ. 257 (χαρα
κτικά τοϋ Chr. Bertelli). Πρβλ., στό ϊδιο, The History of Anniver
saries: Time, Number and Sign, 240-245, τίς επισημάνσεις τοϋ Ernst
Gombrich, μέ αρχική αφετηρία τόν εορτασμό τών εκατό χρόνων
άπό τή γέννηση τοϋ Ernst Cassirer.
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και απατηλό του χαρακτήρα. Τά εκ παραδόσεως θησαυριζόμενα διανθίζονται μέ προσωπικές τοΰ βιβλιογράφου δοκιμές (φ. 4β, οπισθόφυλλο στάχωσης). Στό
χος παραμένει, στη χριστιανική οπτική, καί σέ σχέση μέ
τή ζήτηση μας, ή μελέτη θανάτου (φ. 344β). Ωστόσο,
μετά τόν αφαιρετικό παραμερισμό γνώριμων, στό περι
βάλλον τοΰ βιβλιογράφου, στοιχείων της τότε δημο
γραφικής πραγματικότητας, μέ τά σταθερά ή έκτακτα
ποσοστά της κατά ηλικίες καί φύλα θνησιμότητας, ό
θάνατος (καί, βέβαια, μέ τή συμπλήρωση τοΰ αιώνα!)
δέν τρομάζει: ή λειτουργική αυτή στό σχήμα πού εξετά
ζουμε θέση, συναντά έδώ (μέ τονισμένο, όμως, λυτρωτι
κό χαρακτήρα) τή φυσιολογική εκτίμηση τοΰ πιό περιο-

ΔΟΚΙΜΗ

ρισμένου σολώνειου κύκλου 4 2 . Ή ανά πάσα στιγμή
απειλή θά ήταν ξεκάθαρη αν τό ανάπτυγμα τών ηλι
κιών συνόδευε αντίστοιχη εικόνα, μέ τήν προσωπική,
άνθρωπόμορφη ή/καί θηριόμορφη τοΰ Θανάτου πα
ρουσία 43 : κάτι πού ό βιβλιογράφος δέν επιχείρησε. Γνώ
ριζε δμως (καί συμμορφώνεται μέ τήν ϊδια δεικτική δυ
ναμική, μετά τήν καμπή της μέσης ηλικίας), απευθείας
ή εμμέσως, σύνολα ή επιμέρους στοιχεία σχετικών πα
ραστάσεων - ή της περιγραφής τους. "Οπως τά καταγό
μενα από τήν Ερμηνεία, καί άλλες πηγές, τά όποια
εντοπίσαμε στό φ. 4β (Εικ. 1) καί σέ ενσωματωμένο στή
στάχωση παράφυλλο.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

2004

É. Antonopoulos

LA DÉCADE DES ÂGES DE LA VIE :
ESSAI DE GÉNÉALOGIE CYCLIQUE
i 3 ources littéraires et iconographie, idéalité et réalité, science
présente approche un document tardif (1768-1811), le codex
et expérience, mortalité et salut, conjoncture et démographie. 2800 (une Chrestomathie) du Musée Byzantin et Chrétien
Poursuivant une enquête, entamée depuis longtemps, sur
d'Athènes, dans lequel (fol. 4v) figure une liste, dépourvue
l'iconographie des âges de la vie, nous examinons dans la
d'illustrations, énumérant les dix âges de la vie (Fig. 1) ;

42

"Οπου (σημειωτέον οτι) εξαίρεται ή σοφία των γερόντων κάτι
πού μετατρέπεται στό κείμενο μας, στην κατεύθυνση της χριστια
νικής αποδεικτικής, γιά νά προβάλει τή φθίνουσα δυναμική τοΰ
μάταιου βίου. Τό ί'διο έκτατική (όπως στον κώδικα 2800), όχι όμως
καί τιμητική (όπως στό -πιό συγκρατημένο- σχήμα τοΰ Σόλωνος,
οπού συνδυάζονται τό επτά καί τό δέκα), θεωρούμενη εκ των έ'ξω
καί στις χρηστικές της ικανότητες, είναι ή αντιμετώπιση της προ
χωρημένης ηλικίας σέ γνωμικό δημοτικό τραγούδι από την Κρή
τη: Α. Jeannarakis, Kretas Volkslieder, Λιψία 1876,160. Καταγράφον
ται οι σταθμοί μιας φυσιολογικής τοΰ άνθρωπου πορείας ως τά
ακραία της (αποτέλεσμα, όπως λέγεται σήμερα, της μεσογειακής
διατροφής;) εικαζόμενα -καί απευκταία!- δρια - χωρίς, πάντως,
νά σημειώνεται ή καλλιεργούμενη μέ τή μνήμη θανάτου χριστιανι
κή μεταμέλεια. Παραμένει καί εδώ ισχυρή ή εικόνα τών εξήντα εβδομήντα ετών: Τό παιδί δντε γεννάται/σαν
το πωρικό
λογαται.
/ Εις τσί δέκα μεγαλώνει / και τον κόσμον καμαρώνει. / 5Σ' το'
εϊκοσ' είναι γλεντιστής/καί
καλός ξεφαντωτής. /Σ' τσί τριάντα 'ν'
αντρειωμένος / κ' εις τον κόσμο ξακουσμένος. / Σ' τσί σαράντ'

ανθεί και δένει / ,0καί το σπίτι τ' ανασταίνει. / Σ' τσί πενήντα για
βουλή / αν εχιι κεφαλή καλή. / Ei τσ' εξήντα καμπουρώνει
/τάραβδιάν του συμμαζώνει. / 15Σ' τσ' εβδομήντα γέρνεται/κι'
όρνιθοτυφλαίνεται. /Σ' τσ' όγδοήντα δε φελά /μόνο το ψωμί χαλά. /Σ'
το' ενενήντα τή ζωήν του /20τή βαριοϋντ' οι γι' έδικοίν του. / θεέ
μου κι επαρέ τόνε / γοργοξέβγαλέ
τόνε / να μήν τσι φτάξτ] τσ'
εκατό / γιατί δέν τόνε βαστούμε μπλιό. Πρβλ. Β. Λαούρδας, ΑΙ
ήλικίαι της ζωής τοΰ άνθρωπου κατά τόν Σόλωνα καί κατά τήν
δημώδη νεοελληνικήν παράδοσιν, ΠΑΑ 21 (1946), 1950,257-263.
Ά . Πολίτης, Ηλικίες, χρόνος, ώρα στον κώδικα τοΰ προφορικοΰ
πολιτισμοΰ, Ιστορικότητα
της παιδικής ηλικίας καί της νεότητας,
Πρακτικά τοΰ διεθνούς Συμποσίου ('Αθήνα, 1-5 'Οκτ. 1984), Α ,
Αθήνα 1986,193,196-197.
43

Εικόνα πού δέν θά μπορούσε νά ξεφύγει άπό ένα ευρύτερα δια
δεδομένο σχήμα: εκείνο της Ερμηνείας. Πρβλ. Αντωνόπουλος,
Στροφάδες κέλευθοι (ύποσημ. 12)· ό ϊδιος, Τροχών κυλίσματα
(ύποσημ. 4).
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Η. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

chacun d'entre eux comporte une dizaine d'années. Une
dizaine de personnages parlants - comme ceux qui constituent, dans des documents picturaux post-byzantins (Fig. 2 et
3), des ensembles d'« acteurs » soumis à la rotation des âges,
à la génération et à la corruption - présentent respectivement les étapes de la vie humaine et expriment les moments
successifs de leur expérience du temps. Nous reprenons à
cette occasion une suite d'exemples, littéraires ou autres,
dont certains remontent à l'antiquité (cf. l'élégie 19 de
Solon, citée supra). Des éléments divers, comprenant des
témoignages bibliques (cf. le psaume 89,10, qui épouse une
expérience continue) - ceux-ci parfois servis par une illustration, dans des documents médiévaux (Fig. 4 et 5) - se
retrouvent, dans leurs variantes, dans des œuvres plus récentes. D'autre part, des échos de certains éléments qui
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participent à la construction de la décade en question (Fig.
1), se répercutent dans d'autres écrits (et vice versa), contenus dans le même codex, et sont parallèlement reconnus
dans des œuvres antérieures, littéraires et surtout picturales. On y retrouve, par conséquent, les traces d'une vieille
tradition, dans un tressage d'ensemble où « résonnent »
également des éléments épars, mais reconnaissables, venant
de développements plus récents. Nous en déduisons que
l'auteur, opérant son « redressement », puisait dans des sources qui lui étaient familières, ainsi que dans sa connaissance
- directe ou pas - d'œuvres picturales, figurant la roue de la
vie humaine ; on se reportera, à ce propos, à la description
que nous en donne Denys de Fourna (18e s.) dans son
Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης (éd. Α. PapadopoulosKérameus, Saint-Pétersbourg 1909,213-215 ; cf. n. 6, supra).

