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Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2)
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Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(ΠΙΝ. 1 - 2)

Εις την παράστασιν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μεταξύ των από τοϋ
1366 τοιχογραφιών της Μονής Υπαπαντής τών Μετεώρων' υπάρχει μία
λεπτομέρεια ιδιαιτέρας όλως σημασίας, ή οποία θά μας απασχόληση εις
τήν παροΰσαν μελέτην. Ή ψυχή δηλαδή τής Παναγίας, πού κρατεί ό Ί η σοϋς εις τάς χείρας του, έχει τήν τυπικήν μορφήν του έσπαργανωμένου
βρέφους τήν οποίαν εύρίσκομεν ήδη εις τάς παλαιάς παραστάσεις τής Κοι
μήσεως *. Παραδόξως όμως το έσπαργανωμένον βρέφος πού εικονίζει τήν
ψυχήν τής Θεοτόκου φέρει δύο μεγάλας πτέρυγας (πίν. Ια).
Ή περίεργος αύτη λεπτομέρεια δέν είναι μοναδική εις τό μνημεϊον τούτο
τής Ελλάδος, διότι τήν εύρίσκομεν τό 1312 εις τό καθολικόν τής αγιορεί
τικης Μονής Βατοπεδίου '. Είναι ομο^ς πολύ περισσότερον συνήθης εις τάς
διακοσμήσεις τών εκκλησιών τής Σερβίας ', μεταξύ τών οποίων τό παλαιότερον εις έμέ γνωστόν παράδειγμα είναι ή τοιχογραφία του 'Αγίου Κλήμεντος τής Άχρίδος, πού έζωγράφησαν τό 1295 ό Μιχαήλ Άστραπάς και ό
Ευτύχιος *. Έκτος δέ τής Σερβίας τό μόνον παράδειγμα πού θα ήδυνάμην
ν' αναφέρω είναι ή φορητή είκών με εξ σκηνάς τοϋ Δωδεκαόρτου ή άποκει1. Βλ. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής
μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 48 και πίν. 11-13. Τελευταΐον έγραψε περί τοϋ μνη
μείου μακράν μελέτην πλουσίως είκονογραφημένην ό Γκ. Σ ο ύ μ π ο τ ι τ ς ε ί ς τ ο
περιοδικον Συλλογή δια τάς πλαστικάς τέχνας (σερβ. μέ γαλλικήν περίληψιν) 2, Νόβι
Σάδ 1966, σ. 127 κ.έξ. Ή Κοίμησις εις τήν είκ. 17.
2. Βλ. L. W r a t i s l a w - M i t r o v i c
και Ν. O k u n e ν, εις τό περιοδ.
Byzantinoslavica, 3, 1931, σ. 135.
3. G. M i l l e t , Monuments de l'Athos. I. Les peintures, Paris 1927, πίν. 85.1.
4. Βλ. π.χ. "Αγ. Δημήτριος τοϋ Πατριαρχείου τοϋ Πέτς : G. S u b o t i c , L'église
de Saint-Démétrios à la Patriarchie de Pec, Beograd 1964, πίν. 38. Έκκλ. Παναγίας τοϋ
Πατριαρχείου τοϋ Π έ τ ς : Μ. Ί β ά ν ο β ι τ ς έν 'Αρχαιότητες τοϋ Κόσοβο και τοϋ
Μετόχιε (σερβ.), ΙΙ-ΙΗ, Πριστίνα 1963, είκ. 13 μετά τήν σ. 165. Ζίτσα : D. T a l b o t
R i c e , Byzantine Painting. The Last Phase, New York 1968, είκ. 56 έναντι σ. 84. Βλ.
και σ. 4 σημ. 18.
5. R. H a m a n n - M a c L e a n ,
Η. H a l l e n s i e b e n ,
Die Monumental·
maierei in Serbien und Makedonien, Giessen 1963, είκ. 162.
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μένη εις το Έρμιτάζ του Λένινγκραδ '. Εϊναι πολύ πιθανόν οτι και ή είκών
αυτή προέρχεται άπο τήν Μακεδονίαν ή τήν Σερβίαν.
Ή λεπτομέρεια λοιπόν της πτερωτής ψυχής τής Θεοτόκου εις τήν
σκηνήν τής Κοιμήσεως φαίνεται κυρίως έπιχωριάζουσα εις τήν Σερβίαν.
Ή σπανία λεπτομέρεια αυτή, πού έδώ πρόκειται νά μας απασχόληση,
ουδόλως αναφέρεται εις τα δύο κείμενα, τα όποια κυρίως έχρησίμευσαν
ως βάσις δια τήν δημιουργίαν τής εικονογραφικής παραστάσεως τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου, τήν άπόκρυφον δηλαδή διήγησιν τήν φερομένην
με το όνομα του Εύαγγελιστοΰ Ιωάννου και τήν Όμιλίαν του 'Ιωάννου,
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης '.
Ή απόκρυφος διήγησις του Εύαγγελιστοΰ Ιωάννου αφιερώνει εις τήν
εξοδον τής ψυχής από το σώμα τής Παναγίας ολίγας μόνον λέξεις : ... καΐ
τοϋ κυρίου άπλώσαντος τάς αχράντους αύτον χείρας έδέξατο τήν άγίαν και
αμωμον αυτής (τής Παναγίας) ψυχήν \ Ή Όμιλία τοϋ 'Ιωάννου αρχι
επισκόπου Θεσσαλονίκης, βασιζόμενη ασφαλώς εις άλλο άπόκρυφον κείμενον ", περιέχει περισσοτέρας λεπτομέρειας. Κατ' αυτήν : Και είσήλθεν
εϊς το ταμεϊον όπου ήν Μαρία αυτός ό Ίησοϋς και Μιχαήλ (δηλ. ό Αρχάγ
γελος)....Ό δε Κύριος λαβών τήν ψυχήν αυτής εθετο είς χείρας Μιχαήλ . . .
Ήμε'ις δε οι απόστολοι εθεασάμεθα τήν ψυχήν Μαρίας παραδιδομένην είς
χείρας Μιχαήλ... , 0 . Κατ' άλλην δέ διασκευήν του 'ιδίου κειμένου, τήν ψυ-

6. Α. Β a n c k, Byzantine Art in the Collections of the USSR, Leningrad-Moscow
1966, πίν. 263.
7. W r a t i s l a w - M i t r o v i c
και Ο k u n e ν, ενθ' άν. σ. 135.
8. Ο T i s c h e n d o r f ,
Apocalypses apoeryphae, Lipsiae 1866, σ. 109.
9. Βλ. F. H a l k i n έν Revue des Études Byzantines 11 (Mélanges Martin Jugie),
1953, σ. 157.
10. M. J u g i e έν R. G r a f f i n - F . Ν a u, Patrologia orientalis XIX, Paris
1926, σ. 396. Ό Δαμασκηνός Στουδίτης είς τον Θησαυρόν του, βασιζόμενος είς εν τροπάριον τοϋ 'Ιωάννου Δαμάσκηνου, παρέχει τήν λεπτομέρειαν οτι ή ψυχή τής Θεοτόκου
έζήτησε νά με\αβή είς τόν "Αδην «νά ϊδη τάς ψυχάς πώς κολάζονται, και νά ϊδή τους τό
πους όπου έπήγεν ό Υίός της, νά έβγάλη τους προπάτορας» και μέ συγκατάθεσιν τοϋ
Ίησοϋ «"Αγγελοι φωτεινοί επήραν τήν άγίαν της ψυχήν, και Οπήγαν την όπου ήθελε μο
ναχή της ή ψυχή«, Δ α μ ά σ κ η ν ο υ τοϋ ύποδιακόνου και Στουδίτου, Θησαυρός, εκδ.
Βενετίας 1805, σ. 191. Ά ν α τ ύ π ω σ ι ς έ ν Κ . Δ ο υ κ ά κ η , Μέγας Συναξαριστής, Αύγουστος,
σ. 208. Βλ. και Ν ι κ ό δ η μ ο υ Άγιορείτου, Έορτοδρόμιον, Βενετία 1863, σ. 683. Είς
μίαν μικρογραφίαν χειρογράφου τοϋ 18 ο υ αιώνος, περιέχοντος τόν είς τήν ρωσικήν
βίον τοϋ Α γ . Βασιλείου τοϋ νέου, βλέπομεν τήν Θεοτόκον μεταξύ δύο 'Αγγέλων υπεράνω
σπηλαίου, είς το οποίον εικονίζονται αμαρτωλοί τιμωρούμενοι εντός φλογών. Είκών
έν Μ. Τ σ ε π κ ί ν α, Ή Βουλγαρική μικρογραφία τοϋ 14ου αιώνος (ρωσ.), Μόσχα 1963,
σ. 158.
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χήν της Θεοτόκου παρέδωκεν ό Ίησοϋς εις τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ,
μετά των οποίων είχεν εισέλθει εις τον Οάλαμον της Θεοτόκου " .
Τήν δι' εικόνων άπόδοσιν της Όμιλίας του Ιωάννου Θεσσαλονίκης
δυνάμεθα να ϊδωμεν εις τα σωζόμενα μνημεία. "Εν των περισσότερον χαρα
κτηριστικών δια τήν σκηνήν της ύπό τοϋ Ίησοϋ παραδόσεως της ψυχής
τής Θεοτόκου εις τον Άρχάγγελον Μιχαήλ εϊναι ή άπό τοϋ 1265 περίπου
τοιχογραφία τής Σοπότσανης εις τήν Σερβίαν. Εκεί πράγματι ό Χριστός
ετοιμάζεται να άποθέση εις τάς δια τοϋ ιματίου καλυπτόμενος χείρας τοϋ
κατά τό δεξιόν, ως προς τον θεατήν, μέρος εικονιζόμενου Μιχαήλ τήν ψυχήν τής Θεομήτορος, ενώ κατά τό άριστερόν εικονίζεται άλλος 'Αρχάγγελος
(ό Γαβριήλ;) κρατών μανουάλιον μέ μεγάλην λαμπάδα " (πίν. 2β).
Ό Μιχαήλ έργον είχε να μεταφέρη τήν ψυχήν είς τον τόπον των δι
καίων, όπως ό ίδιος είπεν είς τήν Θεοτόκον, συμφώνως προς τήν Όμιλίαν
τοϋ 'Ιωάννου Θεσσαλονίκης, όταν τήν έπεσκέφθη δια νά τής άναγγείλη
τήν επικείμενη ν τελευτήν της ' 3 . Τήν σκηνήν αυτήν τής ύπό τοϋ Μιχαήλ
μεταφοράς τής ψυχής τής Παναγίας εις τον ούρανόν εύρίσκομεν είκονιζομένην είς ελάχιστα μνημεία, μεταξύ τών οποίων λίαν χαράκτηριστικόν είναι
τό έλεφάντινον άνάγλυφον τοϋ Μουσείου South Kensington είς το Λονδΐνον.
Εις αυτό βλέπομεν τον Μιχαήλ κρατούντα τήν ψυχήν και ίπτάμενον προς
τον ούρανόν, ό όποιος δηλοϋται δια τμήματος στρογγυλού δίσκου" (πίν. 2α).
Άλλα και ή παραλλαγή τοϋ κειμένου τοϋ 'Ιωάννου Θεσσαλονίκης,
περί τής οποίας ανωτέρω έκάμαμεν λόγον, ότι δηλαδή ό Ίησοϋς παρέδωκε
τήν ψυχήν τής Θεοτόκου είς τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, έχει παρασταθή
είς μίαν εικόνα τής Μονής Σινά. Είς αυτήν οί δύο 'Αρχάγγελοι, εις τό κάτω
μέρος, σπεύδουν νά παραλάβουν άπό τάς χείρας τοϋ Χρίστου τήν ψυχήν,
ολίγον δέ ανωτέρω παρίστανται ιπτάμενοι προς τον ούρανόν μέ τήν ψυχήν
εις τάς χείρας τοϋ ενός, τοϋ Μιχαήλ προφανώς, συνοδευόμενου άπό ενα
ακόμη Άρχάγγελον, τον Γαβριήλ ασφαλώς'".
11. J u g i e, ενθ'άν. σ. 425: Ό δε Κύριος, λαβών αυτής τήν ψυχήν, παρέθετα είς
τάς χείρας των δοξασμένων αύτοϋ αγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.
12. "Εγχρωμος είκών έν Β. Τ ζ ο ύ ρ ι τ ς , Σοπότσανη (σερβ.), Βελιγράδι 1963,
πίν. XXVII. Προχείρως και έν H a m a n n - M a c L e a n , H a l l e n s l e b e n , ενθ'
άν. σ. 127.
13. J u g i e, ενθ'άν. σ. 280: 'Εγώ δε ειμί ό τάς ψυχάς . .. παραλαμβάνων
και
μεταφέρων είς τον τόπον τών δικαίων έν εκείνη τή ήμερα, έν [/ εξέρχονται άπό τοϋ
σώματος. Kai συ οϋν, εάν άποτιθή το σώμα, εγώ αυτός έρχομαι επί σε.
14. R. G o ! d s c h n i i d t - K . W e i t z m a n n , Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen
II, Berlin 1934, πίν. XLI. l i l a . 'Επίσης έν G. S c h l u m b e r g e r , L'Épopée byzantine
Ι. σ. 69. 'Ανάλογος είναι ή παράστασις καΐ είς το έλεφάντινον κάλυμμα Ευαγγελίου
του Wolfenbütel : Κ. W e i t z m a n n έν D O P 20, 1966, είκ. 28.
15. Γ. και Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Εικόνες της Μονής Σινά Ι.Είκόνες,Άθήναι 1956,είκ.42.
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Έξ όσων μέχρι τούδε ελέχθησαν προκύπτει σαφές, νομίζω, το συμπέ
ρασμα δτι ή εικονογραφική παράστασις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
έχει ώς βάσιν τήν μέ τό όνομα του Εύαγγελιστοϋ 'Ιωάννου φερομένην
απόκρυφον διήγησιν, καθώς και τήν Όμιλίαν τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλο
νίκης 'Ιωάννου, εις τήν οποίαν φαίνεται ότι έχει περιληφθή αυτούσια παλαιο
τέρα απόκρυφος διήγησις " . Και είναι μέν αληθές ότι εις τήν Όμιλίαν αυτήν
του 'Ιωάννου Θεσσαλονίκης δέν γίνεται λόγος δια τήν μεταφοράν της ψυχής
τής Παναγίας εις τον ουρανόν, διότι τό κείμενον σταματά εις τό σημεΐον,
οπού ό Ίησοϋς παραδίδει τήν ψυχήν τής Μητρός του εις τον Άρχάγγελον
Μιχαήλ. Ή σπανία συνεπώς παράστασις τής ψυχής φερομένης εις τον
ουρανόν, πού εϊδομεν εις τα μνημεία, προέρχεται χωρίς άμφιβολίαν από τους
λόγους του 'Αρχαγγέλου προς τήν Θεοτόκον, τους οποίους ανωτέρω παρεθέσαμεν " .
Ά π ό τα κείμενα λοιπόν πού έχρησιμοποιήθησαν δια τήν δημιουργίαν
τής σκηνής τής Κοιμήσεως δέν είναι δυνατόν να έξηγηθή ή λεπτομέρεια
τών πτερύγων, πού φέρει ή ψυχή τής Παναγίας εις τα μνημεία, τα όποια
ανωτέρω άνεφέραμεν.
Οι δημοσιεύσαντες παραστάσεις τής Κοιμήσεως μέ τήν λεπτομέρειαν
αυτήν τής πτερωτής ψυχής δέν άνεζήτησαν, καθ' όσον γνωρίζω, τήν πηγήν
της. Ή Wratislaw Mitrovic και ό Okunev (ενθ' άν. 150) τήν παρομοιάζουν
προς τήν άρχαίαν Ψυχήν. Εις τον ϊδιον δε συσχετισμόν φαίνεται κλίνων και
ό Mijovic προκειμένου περί τής τοιχογραφίας τής Ζίτσας'*. Ό Σούμποτιτς
(ενθ' άν. 163), περιγράφων τήν τοιχογραφίαν τής Υπαπαντής τών Μετεώρων,
αναφέρει απλώς τάς πτέρυγας τής ψυχής χωρίς νά τάς έρμηνεύη. Τέλος ό
Hallensieben19 προσπαθεί νά έρμηνεύση τάς πτέρυγας μέ συνδυασμόν προς
τήν Μετάστασιν τής Θεοτόκου. Κατ' αυτόν δηλαδή ή ψυχή έπέταξεν εις τον
ουρανόν πρώτη και έπηκολούθησεν ή σωματική μετάστασις τής Παναγίας
εκεί, οπότε συνηνώθησαν και πάλιν τό σώμα και ή ψυχή. Ή ερμηνεία
όμως αυτή εις ουδέν, αν δέν άπατώμαι, κείμενον στηρίζεται. Και είναι μέν
αληθές ότι μίαν τοιαύτην ΐδέαν είχε διατυπώσει ήδη άπό τών αρχών του παρ
ελθόντος αιώνος ό Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. 'Αλλά τά έκ τών συγγραφέων
και τών μελωδών χωρία πού παραθέτει ούτος προς στήριξιν τής γνώμης του
αναφέρονται μάλλον εις τήν σωματικήν εις τον ουρανόν μετάστασιν τής
Θεοτόκου '°.
16. Βλ. H a l k i n . ενθ'αν. σ. 156 κ.έξ.
17. Βλ. ανωτέρω σ. 3, σημ. 13.

18. Μ. Κ a ä a n i n, D j . B o ä k o v i c ,

P. M i j o v i c , Le monastère de Ziòa

(σερβ. μέ γαλλ. και αγγλ. περίληψιν), Beograd 1969. σ. 220.

19. Η. Η a 11 e n s 1 e b e n, Die Malerschule des Königs Milutin, Giessen 1963, σ. 74.
20. Ν ι κ ό δ η μ ο υ , Συναξαριστής, ύποσημείωσις εις τήν 15ην Αυγούστου.
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Ουσιαστικώς λοιπόν δέν έχει μέχρι τοϋδε άναζητηθή, καθ' όσον γνω
ρίζω, ή πηγή της περιέργου αυτής λεπτομέρειας. Κατά ταΰτα πρέπει
ν' άναζητήσωμεν τήν πηγήν και τήν έρμηνείαν της.
Νομίζω δτι τήν πηγήν αυτήν δυνάμεθα εμμέσως ν' άνεύρωμεν είς το
λατινικόν συναξάριον το γνωστόν μέ το όνομα Legenda aurea, το όποιον
έγραψε κατά τον 13°ν αΐώνα ό 'Ιάκωβος εκ Βοραγινής τής 'Ιταλίας. Εις
το κεφάλαιον του βιβλίου τούτου το φέρον τον τίτλον «De Assumptione
beatae Mariae Virginis» περιέχεται ή έξης φράσις : «Mariae anima de corpo
re egredit et in ulnas filii advolavit» " . Tò ρήμα advolavit (έπέταξε) είναι προ
φανές οτι προϋποθέτει πτέρυγας.
Τήν δι' εικόνος έρμηνείαν τής φράσεως πού περιέχει ή Legenda aurea
μας δίδει κατά τρόπον λίαν παραστατικόν ή τοιχογραφία του Άγιου Νικο
λάου παρά τό Πριλέπ (Περλεπέν) τής Σερβίας, ή χρονολογία τής διακοσμήσεως του οποίου εδωκεν άφορμήν είς συζητήσεις και πού πρέπει πιθανώτατα
να τεθή είς τα τελευταία ετη του 13ου αιώνος S 2 . Είς τήν τοιχογραφίαν
αυτήν ή πτερωτή ψυχή πετά άπό τό στόμα τής Παναγίας προς τον Ίησοϋν,
ό όποιος τείνει τάς χείρας δια να τήν παραλαβή Γπίν. 1 β ) " .
Τό θέμα τής ψυχής, πού εξέρχεται από τό στόμα του θνήσκοντος και
πού τήν παραλαμβάνουν είς ή δύο "Αγγελοι, δέν είναι βεβαίως μοναδικόν
είς τήν τοιχογραφίαν του Πριλέπ, όπου αντί των 'Αγγέλων ταύτην δέχεται ό
Ίησοϋς. Τό εύρίσκομεν είς τάς παραστάσεις τοϋ θανάτου μοναχού ή
δικαίου όπως είς μικρογραφίαν τοϋ κωδ. 65 τής αγιορείτικης Μονής Διονυ
σίου 2 ί και είς τοιχογραφίαν τής Τραπέζης τής Μονής Πάτμου ". Είς τάς
εικόνας όμως αύτάς ή ψυχή δέν φέρει πτέρυγας.

21. Δηλ. «Ή ψυχή τής Μαρίας εξήλθε τοϋ σώματος καί έπέταξεν εις τάς άγκάλας
τοϋ υίοϋ». Τήν μόνην εκδοσιν τοϋ βιβλίου τούτου, πού ήδυνήθην νά ϊδω, εΤναι εν άρχέτυπον ανευ σελιδαριθμήσεως τυπωθέν είς τήν Βενετίαν τό 1480. Πρβλ. καί τήν πιστοτάτην
γαλλικήν μετάφρασιν τοϋ T h . d e W y z e w a , Le bienheureux Jacques de Voragine.
La Légende dorée, Paris 1929, σ. 432: '(Et ainsi l'âme de Marie sortit de son corps, et
s'envola dans le sein de son fils».
22. Βλ. κατωτέρω σ. 8, σημ. 33.
23. Άπεικόνισις èv M i 1 1 e t - F r ο 1 ο w, La peinture du Moyen-âge en Yougoslavie III, πίν. 27.2. Τήν σπανιωτάτην έκεϊ στάσιν τοϋ Ίησοϋ, πού κλίνει το άνω σώμα
προς τήν νεκρήν καί τείνει προ; αυτήν τάς χείρας, άνευρίσκομεν περί τό 1080, άλλα χωρίς
τήν άπεικόνισιν τής ψυχής, εις σχέδιον διά γραφίδος, τό όποιον ό βενεδικτΐνος μονα
χός Λέων τοϋ Monte Cassino άντέγραψεν από βυζαντινόν πρότυπον, όπως πιστεύει ό
Ε. Β e r t a u x. L'art dans l'Italie méridionale. Paris 1904, σ. 201, είκ. 86 καί σ. 251.
24. Έδημοσιεύθη ύπο Ο. W u l f f έν Th. W i e g a n d, Milet, III. 1. DerLatmos,
Berlin 1913, σ. 207, είκ. 124.
25. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή 'Αρχιτεκτονική καί αϊ βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Μο
νής Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήναι 1970, πίν. 65 καί σ. 183, είκ. 107. Έκεϊ αναφέρονται καί
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Άλλα αί πτέρυγες αύται ασφαλώς δέν έχρησίμευσαν μόνον δια να πετάξη ή ψυχή από το σώμα της Θεοτόκου εις τάς άγκάλας του Ίησοϋ. Ή
από του 1370 περίπου τοιχογραφία της Μονής του Μάρκου (Μάρκοβ Μαναστίρ) εις τήν Σερβίαν δεικνύει τήν περαιτέρω χρησιμοποίησιν των πτε
ρύγων. Έκεϊ δηλαδή, υπεράνω της συνήθους σκηνής τής Κοιμήσεως, όπου
ή ψυχή δέν φέρει πτέρυγας, βλέπομεν εις τήν κορυφήν τής τοιχογραφίας
και πάλιν τήν ψυχήν φέρουσαν λευκόν χιτώνα και πτέρυγας προ των πυ
!β
λών του ουρανού, όπου τήν υποδέχεται όμιλος 'Αγγέλων (πίν. 2γ).
Τό κείμενον αυτό, πού μας δίδει ή Legenda aurea, γεννά πολλά προ
βλήματα. Οί ζωγράφοι των εκκλησιών τής Σερβίας, πού εικόνισαν τήν
ψυχήν τής Παναγίας μέ πτερά, είχον υπ' όψιν των τό λατινικόν αυτό κείμενον;
ΕΙχον ώς πρότυπον παράστασιν άπορρέουσαν από τό έργον τοΰ 'Ιακώβου
έκ Βοραγινής;
Ά ς ϊδωμεν πρώτον τά χρονολογικά δεδομένα :
Κατά τον Wyzewa, ενα τών σοβαρωτέρων μελετητών του έργου τοϋ
Ιακώβου έκ Βοραγινής, ή Legenda aurea έγράφη περί τό 1255 " . Τό παλαιότερον γνωστόν, μέχρι τούδε τουλάχιστον, παράδειγμα τής πτερωτής ψυχής
τής Θεοτόκου εις τήν όρθόδοξον ζωγραφικήν είναι, ώς ε'ίδομεν, ή από του
1295 τοιχογραφία εις τον Ά γ ι ο ν Κλήμεντα τής Άχρίδος. Θα ήτο δυνατόν
να παραδεχθώμεν ότι εις τό διάστημα τών τεσσαράκοντα περίπου ετών άπό
τής συγγραφής του βιβλίου μέχρι τής τοιχογραφίας τής Άχρίδος θα είχε
τό κείμενον αυτό διαδοθή τόσον ευρέως, ώστε νά έπηρεάση και τήν βυζαντινήν άγιογραφίαν; Τούτο νομίζω απολύτως άπίθανον. Θά ήδύνατο ίσως
νά ύποστηριχθή ότι οί ζωγράφοι τής 'Αχρίδος είχον προ οφθαλμών δυτική ν
εικόνα τής Κοιμήσεως μέ τήν λεπτομέρειαν αυτήν τήν προερχομένην άπό
τό κείμενον τοΰ 'Ιακώβου. 'Αλλά και ή ύπόθεσις αυτή δέν ευσταθεί, διότι,
παρά τάς έρευνας μου, ούδαμοΰ εύρον κατά τον 13°ν, αλλά καί κατά τους
επόμενους αιώνας, δυτικήν παράστασιν τής Κοιμήσεως μέ τήν λεπτομέ
ρειαν αυτήν πού έδώ μας απασχολεί.
Νομίζω ότι άλλαχοΰ πρέπει ν' άναζητήσοψεν τήν λύσιν τοΰ προβλή
ματος. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν ότι ό 'Ιάκωβος έχρησιμοποίησε δια τό
περί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου κεφάλαιον τοΰ βιβλίου του κάποιο
άπόκρυφον έλληνικόν κείμενον, τοΰ οποίου είχεν υπ' όψει του λατινικήν
άλλα μνημεία, σ. 182, σημ. 1 καί 2. Πρβλ. καί G. Bab i e έν Cahiers Archéologiques 12,
1962. σ. 332 κ.έξ. Βλ. καί τήν τοιχογραφίαν τής Τραπέζης τής Λαύρας εις το "Αγιον
"Ορος : Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς έν DOP 22/23, 1969/70, είκ. 32.
26. V. Ρ e t k ο ν i c, La peinture serbe du Moyen - âge II, πίν. CLXIII. M i l l e t V e 1 m a n s, La peinture du Moyen - âge en Yougoslavie IV, Paris 1969, πίν. 107.
27. W y z e w a , ενθ' άν. σ. XII.
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μετάφρασιν. Ή εις τήν λατινικήν μετάφρασις ελληνικού κειμένου δεν θα
είχε τίποτε το έξαιρετικόν, διότι τοιαυται λατινικαί μεταφράσεις ελληνι
κών απόκρυφων κειμένων δεν είναι σήμερον άγνωστοι. Έ κ των δύο λατι
νικών διηγήσεων περί της Κοιμήσεως της Παναγίας, πού έδημοσίευσεν ό
8
Tischendorf* , ή μέν πρώτη περιέχει στοιχεία, τα όποια εύρίσκομεν και
εις τήν Όμιλίαν του 'Ιωάννου Θεσσαλονίκης, ή δέ δευτέρα αποδίδεται εϊς
μερικά χειρόγραφα εις τον Μελίτωνα έπίσκοπον Σάρδεων.
Ή απόκρυφος λοιπόν διήγησις εις τήν λατινικήν της διασκευήν, κατά
9
τήν γνώμην του Ε. Mâle, πού έχρησιμοποίησαν και ό Ιάκωβος και άλλοι * ,
ήτο ανατολικής προελεύσεως, όπως δεικνύει τό γεγονός ότι υπάρχουν με
ταφράσεις της Συριακοί, Άραβικαί και Κοπτικαί "'. Βεβαίως θα ήτο εντελώς
άπίθανον να ύποτεθή δτι αί διάφοροι αύται εις ανατολικός γλώσσας διασκευαί απορρέουν άπό τό λατινικόν κείμενον. Περισσότερον πιθανόν, αν
μή βέβαιον, πρέπει νά θεωρηθή ότι τό πρότυπον όλων αυτών τών διασκευών
ήτο έλληνικόν. Τό άπόκρυφον τούτο έλληνικόν κείμενον δέν είναι, αν δέν
άπατώμαι, ακόμη γνωστόν. "Εχει ϊσως άπολεσθή ή κρύπτεται εις κάποιο
χειρόγραφον, οπότε υπάρχει έλπίς νά ελθη κάποτε εις φώς.
'Ανάγκη όμως τώρα νά έξετάσωμεν εν ακόμη σπουδαϊον, όπως νομίζω,
ζήτημα. Τό γεγονός δηλαδή ότι όλα τά μέχρι τούδε γνωστά μνημεία, δπου
ή Ψ υ χή τ ή ς Θεοτόκου εικονίζεται πτερωτή, ευρίσκονται εϊς τήν Σερβίαν.
Έξαίρεσιν μόνον κάμνουν αί τοιχογραφίαι τής 'Υπαπαντής τών Μετεώρων
και του Βατοπεδίου Αγίου "Ορους και ακόμη ή ε'ικών τοΰ Έρμιτάζ, ή οποία
όμως είναι πιθανόν νά προέρχεται, όπως εϊπομεν ανωτέρω, έκ Μακεδονίας
ή Σερβίας.
Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι ούτε είς τήν είκονογραφίαν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, ούτε είς τήν είκονογραφίαν τής Θεσσαλονίκης και γενικώτερον
τής Μακεδονίας, ούτε είς τά μνημεία τής Ελλάδος και τής 'Ανατολής υπάρ
χει, αν δέν άπατώμαι, ή λεπτομέρεια τής πτερωτής ψυχής είς τήν σκηνήν
τής Κοιμήσεως. Τό πράγμα είναι αρκούντως περίεργον και δέν είναι εΰκολον νά έξηγηθή ή προτίμησις τής λεπτομέρειας αυτής άπό τους ζωγράφους,
κατά τό πλείστον "Ελληνας, πού διεκόσμησαν τάς εκκλησίας τής Σερβίας.
Πρόκειται περί τυχαίας συμπτώσεως δτι δλα τά μνημεία, δπου άπαντα ή
λεπτομέρεια αυτή, ευρίσκονται είς τήν Σερβίαν; Τούτο δέν φαίνεται πολύ
πιθανόν, διότι αν τό θέμα εΐχεν εύρυτέραν διάδοσιν, θά ήδυνάμεθα νά τό
συναντήσωμεν και εις αλλάς περιοχάς τοΰ βυζαντινού κόσμου.

28. Ti s e h e n d ο rf,

Apocalypses apoeryphae, σ. 113 κ.έξ. σ. 124 κ.έξ.

29. Ε. M â l e , L'art religieux du XHIe siècle en France, 6η εκδ., Paris 1925, σ. 249
κ.έξ.

30. Βλ. Τ i s c h e n d ο r f, ενθ' αν. σ. XXXV κ.έξ. M â l e , ενθ' αν. σ. 243.
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Πρέπει λοιπόν ν' άναζητήσωμεν τήν εξήγησιν τοϋ περιέργου αύτοϋ
φαινομένου άλλαχοΰ.
Θα ήδύνατο ϊσως νά ύποτεθή οτι πρόκειται περί δημιουργίας εικονο
γραφικής ιδιαζούσης εις τήν Σερβίαν. Άλλα και τοϋτο δέν είναι πιθανόν,
διότι τα δύο παλαιότερα μνημεία, εις τα όποια εύ'ρομεν τήν λεπτομέρειαν
πού έδώ μδς απασχολεί, ό Άγιος Κλήμης της Άχρίδος δηλαδή και ό Άγιος
Νικόλαος τοϋ Πριλέπ, διεκοσμήθησαν υπό Ελλήνων ζωγράφων, όταν αί
δύο αύται πόλεις εύρίσκοντο ακόμη εϊς τό Βυζαντινόν κράτος και μόλις το
1
1334 περιήλθον εϊς τον Στέφανον Δουσάν* . Πράγματι, όπως εϊδομεν, ό
"Αγιος Κλήμης της Άχρίδος διεκοσμήθη το 1295, ό δέ κτήτωρ του Σγουρός
ήτο γαμβρός του αύτοκράτορος Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου και είχε το
ύψηλόν αξίωμα του Μεγάλου Έταιρειάρχου, όπως αναφέρει ή κτητορική
επιγραφή τοϋ ναού 3â. Άλλα και ό Βέκκος, ό κτήτωρ τοϋ Αγίου Νικολάου
παρά τό Πριλέπ, πού φαίνεται πολύ πιθανόν δτι διεκοσμήθη λήγοντος
τοϋ 13°υ αϊωνος (1298;), ήτο Βυζαντινός, δπως δεικνύει ή εκεί ελληνική
κτητορική επιγραφή " .
Τό θέμα λοιπόν της πτερωτής ψυχής δύναται νά θεωρηθή βέβαιον οτι
εφερον εις τήν Σερβίαν "Ελληνες αγιογράφοι.
Μετά τά δύο όμως παλαιότερα μνημεία, τον Άγιον Κλήμεντα τής Άχρί
δος και τον Ά γ ι ο ν Νικόλαον τοϋ Πριλέπ, όπου τό θέμα είναι, ώς εϊδομεν,
απολύτως σύμφωνον μέ τό άπόκρυφον κείμενον πού έχρησιμοποίησεν ό
'Ιάκωβος εκ Βοραγινής, τά πράγματα μεταβάλλονται. Εις τά χρονολογικώς
δηλαδή μεταγενέστερα των δύο πρώτων μνημεία τής Σερβίας, τό θέμα παρα
νοείται και εμφανίζει σαφείς συγχύσεις και ανωμαλίας, αί όποίαι αποδει
κνύουν οτι οί ζωγράφοι εϊχον πλέον παύσει νά έννοοΰν καλώς τοϋτο.
Μερικά παραδείγματα εις τάς τοιχογραφίας τών εκκλησιών τής Σερ
βίας δεικνύουν σαφώς τό πράγμα. Ούτω εις τήν έκκλησίαν τής Ζίτσας, εις
τήν παράστασιν τής Κοιμήσεως, γενομένην, όπως πιστεύεται, κατά τάς
αρχάς τοϋ 14ου αιώνος, ή πτερωτή ψυχή ευρίσκεται εις τάς χείρας τοϋ Ίησοϋ,
ενώ οί εκατέρωθεν αύτοϋ δύο Αρχάγγελοι εικονίζονται δεόμενοι μέ τάς
χείρας ακάλυπτους, σημεϊον οτι δέν πρόκειται νά τήν παραλάβουν. Άλλα
31. Βλ. G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzantinischen Staates. 2α έκδοσις,
München 1952, σ. 402.
32. Βλ. to κείμενον τής επιγραφής έν H a l l e n s l e b e n , ενθ' αν. σ. 23.
33. Βλ. τάς διαφόρους χρονολογήσεις έν Μ i 11 e t - F r ο 1 ow, La peinture du
Moyen - âge en Yougoslavie III, σ. XV. Νομίζω οτι τό έτος ζωζ' και ό μήν Νοέμβριος,
πού ανέγνωσεν ό Β. Π έ τ κ ο β ι τ ς , δηλ. 6807 = 1298 μ.Χ. είναι τά πιθανώτερα, όπως
εξάγεται και από τήν είκονογραφίαν. Βλ. Β. Π έ τ κ ο β ι τ ς , Έπιθεώρησις (Πρεγκλέδ)
τών θρησκευτικών μνημείων εις τήν ίστορίαν του σέρβικου λαοϋ (σερβ.), Βελιγράδι 1950,
σ. 265. "Ο Πέτκοβιτς εκεί από λάθος υπολογισμού σημειώνει τό από Χρίστου έτος 1351.

Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

9

εις το άνώτατον σημείον της συνθέσεως εικονίζεται και πάλιν ή ψυχή απτερος φερομένη εις τον ούρανόν υπό δύο Α γ γ έ λ ω ν " .
Εις τήν έκκλησίαν των 'Αγίων 'Ιωακείμ και Ά ν ν η ς της Μονής Στουντένιτσας διακοσμηθεΐσαν το 1314, ή ψυχή ήτο πτερωτή, εικονίζεται όμως και
ό 'Αρχάγγελος μέ τάς χείρας σκεπασμένας δια τοΟ ιματίου του έτοιμος νά
τήν παραλαβή " .
Παραλείπων άλλα μνημεία, έρχομαι είς τήν έκκλησίαν της Μονής
του Μάρκου (Μάρκοβ Μαναστίρ) διακοσμηθεΐσαν περί το 1370, δια τήν
οποίαν έγινε λόγος και ανωτέρω (βλ. σ. 6). Έκεΐ, ενώ ή ψυχή εις τάς χεί
ρας του Ίησοϋ εικονίζεται άπτερος, είς τό άνω μέρος της συνθέσεως παριστά
νεται πτερωτή μέ μακρόν λευκόν χιτώνα, εισερχόμενη είς τον ούρανόν,
τάς πύλας του οποίου κρατούν άνοικτάς δύο Αρχάγγελοι *' (πίν. 2γ).
Εϊδομεν ανωτέρω ότι τό θέμα της πτερωτής ψυχής της Θεοτόκου εμφα
νίζεται τό πρώτον είς δύο μνημεία, τον Ά γ ι ο ν Κλήμεντα της Άχρίδος και
τον Ά γ ι ο ν Νικόλαον παρά τό Πριλέπ, πού διεκοσμήθησαν ύπό Ελλήνων
αγιογράφων δταν αί δύο αύται πόλεις άπετέλουν ακόμη μέρος τοΰ Βυζαντι
νού κράτους. Τό όνομα τοΰ ζωγράφου, πού έξετέλεσε τάς τοιχογραφίας είς
τον "Αγιον Νικόλαον του Πριλέπ, δεν διεσώθη. 'Αλλά μας είναι γνωστά τα
ονόματα τών δύο αγιογράφων τοΰ Αγίου Κλήμεντος της Άχρίδος, τοΰ Μι
χαήλ Άστραπά δηλαδή και τοΰ Ευτυχίου. Νομίζω λοιπόν πολύ πιθανόν
δτι οί δύο αυτοί ζωγράφοι θά ήδύναντο νά θεωρηθούν ώς οί είσαγαγόντες
τήν είκονογραφικήν αυτήν λεπτομέρειαν της πτερωτής ψυχής, δεδομένου
οτι τό παλαιότερον, ώς εϊδομεν, μνημεΐον, όπου αύτη εμφανίζεται, ό Άγιος
Κλήμης τής Άχρίδος (1295), φέρει τήν ύπογραφήν των. Ή ύπόθεσις αυτή,
όσον και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται κάπως τολμηρά, έχει, κατά τήν γνώμην μου, άρκετήν πιθανότητα, αν ληφθή ύπ' όψιν τό γεγονός ότι ακριβώς αί
τοιχογραφίαι τής Άχρίδος και τοΰ Πριλέπ είναι αί μόναι πού ευρίσκονται
πλησιέστερον προς τό κείμενον τό όποιον μας δίδει ή Legenda aurea.

34. Μ i 11 e t - F r ο Ι ow. La peinture du Moyen - âge en Yougoslavie Ι, πίν. 54.
K a ä a n i n , B o ä k o v i c , M i j o v i c , ενθ' αν. εικόνες είς τάς σ. 32 (εγχρ.), 33,
156-165. Βλ. και τήν λεπτομερή περιγραφήν τών W r a t i s 1 aw - M i t r ο ν i c και
Ο k u n e ν, ενθ'όν. σ. 150.
35. Ή τοιχογραφία είναι πολύ κατεστραμμένη : H a m a n n - M a c L e a n , H a l 
le n s 1 e b e n, ενθ' αν. είκ. 247. Διά τάς λεπτομέρειας έβασίσθην εις τήν περιγραφήν
τών W r a t i s l a w - M i t r o v i c και Ο k u n e ν, ενθ' αν. σ. 152. Αύτη και μόνη ή
παρανόησις δεικνύει σαφώς οτι αί τοιχογραφίαι δέν έγένοντο από τον Μιχαήλ Άστραπαν
και τον Εύτύχιον, όπως πιστεύει ό Hallensieben.
36. P e t k o v i c , La peinture serbe du Moyen-âge II, πίν. CLXIII. Λεπτομέρειας
έδημοσίευσεν ό Σ β . Ρ α ν τ ό ϊ τ σ ι τ ς , Παλαιά σερβική ζωγραφική (σερβ.), Βελι
γράδι 1966, πίν. 86, 89. Βλ. και ανωτέρω, σ. 5. σημ. 23.
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"Ηδη όμως, αν ή ύπόθεσίς μας θεωρηθή πιθανή, γεννάται το ερώτημα :
Ό Μιχαήλ Άστραπάς και ο Ευτύχιος, οί ζωγράφοι της Άχρίδος, είχον
ύπ' όψει των το λατινικον κείμενον, όπως τό δίδει ή Legenda aurea ; Τοΰτο,
όπως και ανωτέρω εϊδομεν (βλ. σ. 9), δέον οπωσδήποτε ν' άποκλεισθή.
Πιθανώτερον, αν μή βέβαιον, νομίζω οτι ούτοι έγνώριζον τό αγνωστον ακόμη
σήμερον άπόκρυφον έλληνικον κείμενον πού έχρησιμοποίησεν ό 'Ιάκωβος
εκ Βοραγινής.
'Υπάρχει δμως και ή πιθανότης να είχον ϊσως ούτοι ως πρότυπον μικρογραφίαν ή φορητήν εικόνα άνάλογον προς την εύρισκομένην εις τό Έρμιτάζ
του Λένινγκραδ περί της οποίας έγένετο λόγος ανωτέρω '', έργα δηλαδή
άκολουθουντα τήν άπόκρυφον αυτήν διήγησιν.
Άλλα ή εικονογραφική αυτή λεπτομέρεια της πτερωτής ψυχής, πού
πιστεύω οτι είσήγαγον ό Μιχαήλ Άστραπάς και ό Ευτύχιος, πολύ ενωρίς,
ευθύς από των άρχων του 14ου αιώνος, ήρχισεν, ώς εϊδομεν, να παρανοήται,
όπως δεικνύουν τ' ανωτέρω μνημονευθέντα μνημεία. Άπ" αυτά συνάγεται
σαφώς, νομίζω, οτι οί αγιογράφοι τοϋ 14ου αιώνος, πού διεκόσμησαν τάς
εκκλησίας της Σερβίας, δέν ήδύναντο να εννοήσουν τον είκονογραφικόν
αυτόν νεωτερισμόν. Δια τοΰτο και επανέρχονται ολίγον κατ' ολίγον εις τό
παλαιόν πατροπαράδοτον σχήμα τής Κοιμήσεως, κατά τό όποιον ή ψυχή
τής Παναγίας εις τάς άγκάλας του 'Ιησού εικονίζεται ώς έσπαργανωμένον
βρέφος χωρίς πτέρυγας. Εις τούτο συνετέλεσεν "ίσως και τό Συναξάριον τό
άναγινωσκόμενον κατά τήν 15η ν Αυγούστου, κατά τήν εορτή ν δηλαδή
τής Κοιμήσεως, εις τό όποιον ουδεμία γίνεται μνεία πτήσεως τής ψυχής
από του σώματος τής Θεομήτορος προς τάς χείρας τοΰ Χριστού 3<· Τόση
δέ φαίνεται ότι ύπήρξεν ή άντίδρασις εναντίον του νεωτερισμού τής πτερω
τής ψυχής, ώστε ό Μιχαήλ Άστραπδς και ό Ευτύχιος εις τά δύο τελευταία
γνωστά έργα πού φέρουν τήν ύπογραφήν των, εις τον Ά γ ι ο ν Νικήταν
δηλαδή τοϋ Τσούτσερ και εις τό Στάρο Ναγκορίτσινο, νά επανέλθουν εις
τό παλαιόν σχήμα τής άπτέρου ψυχής '"'.
Μετά τον 14ον αιώνα ούδαμοϋ πλέον, αν δέν άπατώμαι συναντάται ή
λεπτομέρεια τής πτερωτής ψυχής. Τό πατροπαράδοτον σχήμα επικρατεί
απολύτως και συνεχίζεται εις τήν όρθόδοξον άγιογραφίαν καθ' όλους τους
μετά τήν Άλωσιν αιώνας και μέχρι σήμερον ακόμη.
Ό νεωτερισμός λοιπόν, τον όποιον φαίνεται πιθανόν οτι είσήγαγον ό
Μιχαήλ Άστραπας και ό Ευτύχιος, δέν ήδυνήθη νά έπιβληθή. Τό παλαιόν
37. Βλ. ανωτέρω, σ. 2, σημ. 6.
38. Βλ. τοϋτο èv Η. D e 1 e h a y e, Synaxariiim Ecclesiae Constantinopolitanae,
Bruxellis 1902, σ. 891 κ.έξ. Όμοιον είναι και εις το Μηναΐον τής 15ης Αυγούστου.
39. M i l l e t - F r o l o w , ενθ' όν., III, πίν. 45.2 και 99.1.
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σχήμα της Κοιμήσεως είχε βαθείας τάς ρίζας, ώστε τελικώς να επικράτηση
απολύτως.
Προτού κλείσωμεν τήν παροΰσαν μελέτην, είναι ανάγκη ν' άσχοληθώμεν μέ εν ακόμη τελευταϊον ζήτημα : Πώς θα ήδύνατο δηλαδή να έξηγηθή
ή άπεικόνισις της λεπτομέρειας τής πτερωτής ψυχής εις τα δύο μνημεία τα
έπί ελληνικού εδάφους και εξω τής Σερβίας ευρισκόμενα, πού εις τήν αρχήν
τής έρεύνης μας άνεφέραμεν, εις τάς τοιχογραφίας τής Υπαπαντής τών
Μετεώρων και του Βατοπεδίου εις το "Αγιον Ό ρ ο ς ;
Κατά τρόπον παράδοξον, και τά δύο αυτά μνημεία σχετίζονται αμέσως
ή εμμέσως μέ τήν Σερβίαν. Πράγματι, ή τοιχογραφία τής 'Υπαπαντής έγινε
το 1366, εις έποχήν δηλαδή, κατά τήν οποίαν ή Θεσσαλία, συνεπώς και τά
Μετέωρα, εύρίσκετο ύπο το κράτος τών Σέρβων *". Εις τήν κτητορικήν
άλλωστε έπιγραφήν του ναού αναφέρεται ρητώς ότι ή άνέγερσις και ή διακόσμησίς του έγένοντο βασιλεύοντος τον ... βασιλέως κυρ Συμεών τοϋ Παλαιο
λόγου και αυτοκράτωρ (sic) Ρωμαίων, Σερβίας και Ρωμανίας τον Ονρεση1'.
Δια τήν Μονήν Βατοπεδίου έξ άλλου ή παλαιά διήγησις περί τών βιαιο
τήτων πού διέπραξαν οι απεσταλμένοι τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' Πα
λαιολόγου και του πατριάρχου Βέκκου εις το "Αγιον "Ορος εναντίον τών
μοναχών τών μή στεργόντων τήν ενωσιν, αναφέρεται οτι έπαθε καταστροφάς
μεγάλας ή μονή αύ'τη, κατόπιν όμως υπό Στεφάνου τοϋ τής Σερβίας δεσπότον άνεκαινίαθη " . Πρόκειται ασφαλώς περί του κράλη Στεφάνου Μιλούτιν
(1282-1321), ό όποιος είχε λάβει, ως γνωστόν, σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ
αύτοκράτορος 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου.
Οί ζωγράφοι τής 'Υπαπαντής και τοϋ Βατοπεδίου πόθεν εϊχον έλθει ;
Δια τον έκτελέσαντα τήν διακόσμησιν τής 'Υπαπαντής ουδεμία ύπόθεσις
είναι δυνατή. "Οσον άφορα όμως τό καθολικόν τής Μονής Βατοπεδίου,
είναι πιθανόν οτι ό ζωγράφος ή οί ζοιγράφοι πού τό διεκόσμησαν να προήρ
χοντο άπό τήν Θεσσαλονίκην και να εστάλησαν εις τό "Αγιον "Ορος από
τον κράλην Μιλούτιν, πού έδαπάνησε διό. τον άνακαινισμόν τοϋ μοναστη
ρίου. Είναι δέ γνωστόν ότι ό Μιλούτιν συχνά έπεσκέπτετο τήν Θεσσαλο
νίκην, εις τήν οποίαν διέμενεν ή πενθερά του αυτοκράτειρα Ειρήνη.
"Αν ή ύπόθεσις αυτή θεωρηθή κάπως πιθανή, τότε θα πρέπει να παραδεχθώμεν ότι ή εικονογραφική λεπτομέρεια τής πτερωτής ψυχής τής Θεο
τόκου εις τήν Κοίμησιν ήτο γνωστή εις τους αγιογράφους τής Θεσσαλονί
κης, αν και μέχρι σήμερον ουδέν παράδειγμα αυτής έχει εύρεθή εις τά σω
ζόμενα μνημεία της. Ή ύπόθεσις δέ αύτη θά ήδύνατο να μας έξηγήση τήν
40. Βλ. D. N i c o l , Meteora, London 1963, σ. 157 κ.έξ.
41. Ν. Β έ η ς εις τό περιοδ. Βυζαντίς 1, 1909, σ. 569.
42. Βλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ό "Αθως, Κωνσταντινούπολις 1885, σ. 145.
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είσαγωγήν του θέματος εις τήν Σερβίαν από τον Μιχαήλ Άστραπδν και τον
Εύτύχιον, οι όποιοι, ώς και παλαιότερον παρετηρήσαμεν ", είναι πολύ
φυσικον να είκάσωμεν δτι έξεκίνησαν άπό τήν Θεσσαλονίκην κομίζοντες
εις τήν Σερβίαν τήν τεχνοτροπίαν και τήν είκονογραφίαν της.
Α.

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

R É S U M É

L' ÂME AILÉE DE LA MÈRE DE DIEU
(PL.

1 - 2)

Dans Γ église du petit couvent d' Hypapanti aux Météores décorée de
fresques en 1366, on voit, dans la scène de la Dormition de la Vierge, un
détail iconographique assez rare. L' âme de la Mère de Dieu que le Christ
tient dans ses bras est représentée sous la forme habituelle d' un enfant
emmailloté, mais elle porte des ailes. Ce détail nous le retrouvons en 1312
dans le catholicon du monastère athonite de Vatopédi. Mais les exemples en
sont beaucoup plus nombreux dans les églises de la Serbie où une des plus
anciennes représentations est, sauf erreur, la fresque de Saint-Clément d'
Ohrid exécutée en 1295 par les Grecs Michel Astrapas et Eutychios.
Les textes apocryphes qui ont servi de base pour la création de la scène
de la Dormition ne disent rien au sujet d' ailes portées par Γ âme de la
Vierge. Mais nous trouvons la mention indirecte des ailes dans la «Légende
dorée» écrite au Xliïe siècle par Jacques de Voragine. En effet, nous y lisons
que Γ âme «s' envola» du corps de la Mère de Dieu dans les bras du Christ·
Il est bien probable, sinon certain, que Jacques de Voragine se servit de la
traduction latine d' un apocryphe grec inconnu aujourd' hui que les peintres
de Saint-Clément d' Ohrid ou leur modèle avaient sous les yeux.
Les dates nous permettent de constater que ce détail de Γ âme ailée fut
probablement introduit en Serbie par les peintres de Saint-Clément, c' est-àdire par Michel Astrapas et Eutychios.
Mais cette innovation, mal comprise par les hagiographes qui ont décoré
au XlVe siècle les églises de la Serbie, ne dura pas longtemps. Michel Astrapas et Eutychios dans leurs dernières décorations sont revenus au type
habituel de Γ âme sans ailes, type qui continua à se reproduire dans Γ ico
nographie orthodoxe jusqu' à nos jours.
A.
43. Βλ. A. X y n g o p o u l o s ,
1955, σ. 35 κ.έξ.

XYNGOPOULOS

Thessalonique et la peinture macédonienne, Athènes
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α. Μετέωρα. Μονή 'Υπαπαντής.

β. Πριλέπ Σερβίας. Ναός "Αγ. Νικολάου.
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

β. Σοπότσανη Σερβίας.
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γ. Μάρκοβ Μαναστήρ Σερβίας.
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