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Ενταφιασμός - Θρήνος (πίν. 47-50)

Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Δελτίον XAE 7 (1973-1974), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Anatole Frolow (1906-1972)• Σελ. 139-148
ΑΘΗΝΑ 1974

Ε Ν Τ Α Φ Ι Α Σ Μ Ό Σ —

Θ Ρ Ή Ν Ο Σ

( ΠΙΝ. 47 - 50)
"Εχει γίνει γενικώτερα δεκτό οτι ό Θρήνος είναι θέμα δευτερογενές,
1
πού προήλθε μέ βαθμιαία μετατροπή από τον 'Ενταφιασμό . Τή γνώμη
2
3
αυτή πρώτος διατύπωσε ό Millet και κατόπιν ανέπτυξε ό Weitzmann .
Μια εκ νέου αντιμετώπιση και μια συστηματική κατάταξη—τουλά
4
χιστον τών κυριωτέρων σωζόμενων μνημείων πού αποτελούν βαθμούς τής
εξελίξεως—οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Τα αρχαιότερα μνημεία, εμπνευσμένα από τήν ευαγγελική αφήγηση
ιδίως του 'Ιωάννη (Ίω. ιθ', 41-42), ανήκουν στον 'Ενταφιασμό. Ό 'Ιωσήφ,
βοηθούμενος άπό τον Νικόδημο, μεταφέρει στο λαξευτό μνήμα τό αλύ
γιστο σώμα τοΟ Χριστού, δεμένο στα εντάφια όθόνια μαζί μέ αρώματα,
κατά τό έθιμο τών 'Ιουδαίων (μικρογραφίες Ψαλτηρίων Παντοκράτορος
61, φ. 122 και Chludov Μόσχας, φ. 87, του 9ου ai. (πίν. 47, 1), Όμιλίες Γρηγορίου Paris grec 510, φ. 30ν, τοΰ 9ου αι. 5 , τοιχογραφίες του Tokale Kilise
και Çavusin Καππαδοκίας τοΰ 10ου αιώνα 6 ).
"Ηδη άπό τον 10ο αιώνα ή απλούστατη αυτή εικονογραφία πλουτί
ζεται μέ τήν προσθήκη δύο μυροφόρων, τήν Μαρία Μαγδαληνή και τήν
άλλη Μαρία, πού κατά τήν αφήγηση τοΰ Ματθαίου (κζ' 61) ήταν «καθή1. Πρβλ. Α. G r a b a r . La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, σ. 268. Ά .
Ό ρ ) ά ν δ ο υ, Ή αρχιτεκτονική και αί βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μενής Θεολόγου
Πάτμου, 'Αθήναι 1970, σ. 254. L. H a d e r m a n n—M i s g u i c h, Rencontre des ten
dances liturgiques et narratives de Γ Epitaphios Thrénos dans une icone du XVe siècle
conservée à Patmos, Byz. Zeit. 59, 2, 1966, σ. 359—360.
2. G. M i l l e t , Recherches sur Γ Iconographie de Γ Évangile, Paris 1916, σ. 493.
3. Κ. W e i t z m a n n , The Origin of the Threnos, Essays in honor of Ervin Panofsky, New York 1961, σ. 476—490.
4. Μια σειρά μνημείων δημοσίευσε ή Velmans (Τ. V e 1 m a n s, Les valeurs af
fectives dans la peinture murale byzantine au XHIe siècle et la manière de les représenter, L' art byzantin du XIHe siècle, Symposium de Sopoiani 1965, Beograd 1967.
σ. 97—99, εΐκ. 1—5.
5. Βλ. W e i t z m a n n , ë.à., είκ. 1, 2, 4.
6. G. d e J e r p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, Album I,
Paris 1925, πίν. 66,2, 69. M. R e s 11 e, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, 1967,
II, είκ. 93, III, είκ. 309.
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μεναι απέναντι του τάφου» (μικρογραφία τοΰ Ευαγγελίου Petropol. 21,
φ. 8ν (πίν. 47,2). Στο Ψαλτήρι τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου του 1066, φ. 116
του Βρεταννικοΰ Μουσείου, ή Παναγία ακολουθούμενη από τις δύο μυ
ροφόρες συνοδεύει από μακρυά τήν ταφή (πίν. 47, 3).
Ό αρχικός αυτός εικονογραφικός τύπος του Ενταφιασμού τοΰ 9ου—
11ου αι., μέ τον Χριστό σαβανωμένο, πού μεταφέρεται στον τάφο, συνεχί
ζεται σ' όλη τή βυζαντινή εποχή, καθώς και στή μεταβυζαντινή, μέ τήν
προσθήκη τοΰ 'Ιωάννη και άλλων γυναικών στή συνοδεία, σύμφωνα μέ
7
τα 'Απόκρυφα (Monreale 12ου αι. (πίν. 47,4), Sopocani Που αι., Nagoriëino
14ου αι. (πίν. 47, 5), "Αγ. Γεώργιος Ελλήνων Κύπρου 15ου αι., Μονή Δοχειαρίου Ά θ ω 16ου αι., Μονή Όσίου Νικάνορος Γρεβενών 16ου αϊ., οπού ό
8
'Ενταφιασμός εικονίζεται σε ενιαία σύνθεση μέ τον Θρήνο ). Στα παλαιολόγεια και τά μεταβυζαντινά μνημεία ô 'Ιωάννης παίρνει τή θέση τοΰ
Νικόδημου, κρατώντας τον σαβανωμένο νεκρό από τά πόδια. Ό Νικόδη
μος στή θύρα τοΰ λαξευτοΰ τάφου απλώνει τά χέρια, έτοιμος για τήν κα
τάθεση στή σαρκοφάγο (πίν. 47,5).
Παράλληλα, άπό τά πρώτα ετη τοΰ 11ου αι., στις τοιχογραφίες της
Κρύπτης τοΰ Όσίου Λουκά, ή ταφή τοΰ Χρίστου εικονίζεται σέ τύπο στα
τικό, ανεξάρτητο άπό τή σειρά των ανωτέρω μνημείων, αλλά σύμφωνα
μέ το γράμμα της άφηγήσεως τοΰ Ευαγγελίου «και εθηκεν αυτόν έν τω καινώ
αύτοΰ μνημείω» (Ματθ. κζ', 61, Αουκ. κγ', 56). 'Εμπρός άπό σχηματικό
λόφο, όπου ανοίγεται λαξευτός τάφος, ό 'Ιωσήφ και ό Νικόδημος, πιά
νοντας ό ένας τους ώμους και ό άλλος τά πόδια, καταθέτουν τό σαβανωμένο
σώμα σέ είδος σαρκοφάγου και ή Παναγία γέρνει θλιμμένη στο κεφάλι τοΰ
Χρίστου μέ τά μάτια προσηλωμένα στο πρόσωπο του 9 . Στην τοιχογραφία
αυτή πού τήν χαρακτηρίζει στασιμότητα, και πού ή Παναγία για πρώτη
φορά παρουσιάζεται να σκύβει επάνω στο Χριστό έχουμε μια προκαταρκτι
κή μορφή τοΰ εικονογραφικού θέματος τοΰ Θρήνου. Ό θρήνος της
Παναγίας στην ταφή τοΰ Χρίστου, πού δέν αναφέρεται στα Ευαγγέλια,

7. T i s c h e n d o r f , Evangelia Apocrypha, Lipsiae 1833, Evang. Nicodemi,
Ι. Β., σ. 292.
8. Monreale (Ο. D e m u s. The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, εϊκ.
71 Β). Sopocani ( M i l l e t — F r ο 1 ow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, II,
Paris 1957, πίν. 98,5). Nagoriiino (αύτ., Ill, 93,2). "Αγ. Γεώργιος 'Ελλήνων (Γ. Σ ω τ η 
ρ ί ο υ , Τά Βυζαντινά μνημεία της Κύπρου,'Αθήναι 1935, tÌK. 98). Μονή Δοχειαρίου
(G. M i l l e t , Monuments de Γ Athos, Paris 1927, πίν. 223,2). Μονή Γρεβενών (Μ.
Μ ι χ α η λ ί δ η, Ή Ί . Μονή Όσίου Νικάνορος (Ζάβορδας) Γρεβενών (ύπο εκτύπωση).
9. G. S ο t i r i ο u, Peintures murales byzantines du Xle siècle dans la Crypte
de Saint Luc, Actes du Ille Congrès Intern, des Etudes Byzantines, Athènes 1932, σ. 389
κ. ê., εΐκ. 10. V e 1 m a n s, ε. ά., είκ. 2.
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περιγράφεται στα 'Απόκρυφα, καθώς και σέ σύγχρονα περίπου πατερικά
κείμενα, δπως οί 'Ομιλίες του Γεωργίου Νικομήδειας και τοϋ Συμεών
10
Μεταφράστου .
Ή εικονογραφία τοΰ Θρήνου της Κρύπτης τοϋ Όσίου Λουκά δέν
βρίσκει συνέχεια.'Απεναντίας ένας δεύτερος εικονογραφικός τύπος ανεξάρ
τητος άπο τα ευαγγελικά κείμενα, καθώς και από τήν εικονογραφία τοϋ
αρχικού 'Ενταφιασμού, υπήρξε ό πυρήνας μακράς εξελίξεως τοΰ Θρήνου.
Σέ μικρογραφία τοΰ Ευαγγελίου Morgan 639, ενα από τα καλύτερα
αποκτήματα τής Βιβλιοθήκης Pierpont Morgan, χρονολογούμενο στή
δεύτερη πενηνταετία τοϋ 11ου αι. και προερχόμενο άπό τήν Κωνσταντι
11
νούπολη , ό Θρήνος παρουσιάζει εντελώς διαφορετική μορφή.Κάτω άπα τήν
Άποκαθήλωση ό Χριστός κείται στή γη γυμνός πάνω στή «σινδόνα»
τής Άποκαθηλώσεως, ή Παναγία γονατιστή τοϋ ανασηκώνει τό κεφάλι
και οί δύο μυροφόρες είναι πεσμένες στα πόδια του ή μια τα καταφιλεϊ
(πίν. 48,1). 'Ιδιαίτερη σημασία για τήν εξέλιξη τοΰ Θρήνου έχει ή γυμνό
τητα τοΰ Χρίστου ξαπλωμένου σέ σεντόνι, πού γίνεται πλέον μόνιμο εικο
νογραφικό στοιχείο τοϋ ίστορικοϋ Θρήνου και ακόμη δίνει τό πρότυπο
στον λειτουργικό 'Αμνό 1 2 .
Ή συνένωση τής Άποκαθηλώσεως μέ τήν άνάκλιση τοΰ Χρίστου στή
γή σέ ενιαία σκηνή, στή μικρογραφία τοΰ Morgan 639, φ. 280 r. συνδέεται
άμεσα μέ τήν δραματική περιγραφή τής ταφής τοΰ Χρίστου στον Η' Λόγο
τοΰ Γεωργίου Νικομήδειας «. . . οντω τους μεν άνελκομένονς ήλους κόλποις ύπεδέχετο (ή Θεοτόκος) τα δε απολυόμενα μέλη περιπτυσσομένη κατεφίλει καί άγκάλαις επιτιθεισα μόνη τη άπα τοϋ σταυρού καταβάσει προεθυμείτο. Έπει δε κατηνέχθη και προς τη γη το πανάγιον άνεκλήθη σώμα,
τούτω περιπεσοϋσα αυτό θερμοτάτοις κατέλουε δάκρυσι . . .»13.
Μια ακόμη ένδειξη οτι ή σύνθετη αυτή μικρογραφία Άποκαθηλώσεως
καί Θρήνου τοΰ Ευαγγελίου Morgan εμπνέεται άπό τον Λόγο τοΰ Γεωργίου
Νικομήδειας είναι καί ή πρωτότυπη εικονογραφία τής Άποκαθηλώσεως,

10. Γεωργίου Νικομήδειας (+ 860), Εις τήν τής αχράντου Θεοτόκου έν τφ τάφω
παρεδρείαν καί ευχαριστήριος τής ΰπερλάμπρου 'Αναστάσεως, Λόγος Θ', Migne P. G.
100, 1492—1496. Συμεών Μεταφράστου (10ος αι.). Λόγος εις τον Θρήνον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, αύτ. 114, 201—215.
11. Κ. W e i t z m a n n , The Constantinopolitan Lectionary Morgan 639, Studies
in Art and Literature for Belle da Costa Green, Princeton Ν. Y. 1954, σ. 357—373.
12. M i l l e t , Recherches, είκ. 536. H. G r i g o r i a d o u — C a b a g n ο I s, Le
décor peint de l'église de Samari enMessénie, Cahiers Archéologiques, XX, 1960, σ. 177
κ. έ., είκ. 4, 5.
13. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Ν ι κ ο μ ή δ ε ι α ς , Εις τήν θεόσωμον Ταφήν τοϋ Κυρίου η
μών Ίησοϋ Χρίστου τή 'Αγία καί μεγάλη Παρασκευή, M i g n e P. G. 100, 1458.
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οπου ή Παναγία όρθια, δεξιά στην άκρη, δέχεται μ ό ν η στην αγκαλιά της
το πεσμένο σώμα του Χρίστου και το καταφιλεϊ. "Ετσι ερμηνεύεται και ή
καταγωγή του σπάνιου αύτοϋ τύπου της Άποκαθηλώσεως, τοϋ οποίου ενα
παράδειγμα στο ελεφαντοστό τοϋ Άννοβέρου χρονολογείται στον 10ο
14
αϊ. . Ή χρονολογία τοϋ ελεφαντοστού αποτελεί ένδειξη ότι ή ιδιά
ζουσα εικονογραφία τής Άποκαθηλώσεως, της εμπνευσμένης από το κεί
μενο τοΰ Γεωργίου Νικομήδειας, και κατ' επέκταση και ό Θρήνος, εϊχε
εισαχθή στην τέχνη ήδη τον 10ο αιώνα. Ό τύπος αυτός τής Άποκαθη
15
λώσεως επιζεί σποραδικά ώς τον 13ον αιώνα .
Ανάλογη μέ τον Θρήνο τής μικρογραφίας τοϋ Ευαγγελίου Morgan
639 είναι ή μια άπό τις τρεις σχετικές μικρογραφίες τοΰ Ευαγγελίου
1β
Laur. VI. 23, φ. 163 . Πληρέστερα όμως διαμορφωμένος ό Θρήνος παρου
σιάζεται στό ελεφαντοστό τοϋ Μουσείου Victoria and Albert τοΰ Λονδίνου
τοΰ 11ου αι., οπου παριστάνεται επίσης κάτω άπό τήν Άποκαθήλωση (πίν.
48,2). Ή Παναγία θρηνεί σκύβοντας βαθειά πάνω στό κεφάλι τοΰ Χρί
στου, στά πόδια του γονατίζουν οι δύο μαθηταί και ψηλά προστρέχουν
άγγελοι, απλώνοντας τα χέρια. Και τα τρία αυτά στοιχεία γίνονται τυπικά
στό εξής στό θέμα τοΰ Θρήνου.
Στην επόμενη βαθμίδα ό Θρήνος παίρνει τήν οριστική του μορφή,
πού επικρατεί σ' όλη τήν κομνήνεια εποχή ώς τήν παλαιολόγεια.
Ί ο αποφασιστικό αυτό βήμα για τήν τυπολογική καθιέρωση τοϋ Θρήνου
συναντάται στην εξαίρετη τοιχογραφία ερειπωμένου ναοϋ κοντά στή Μονή
Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη στην Πάφο Κύπρου (πίν. 48,3). Ή σκηνή δια
δραματίζεται τώρα ανάμεσα σέ δύο ψηλούς βράχους τοΰ Γολγοθά. Τά πρό
σωπα αυξάνουν και όλα μεταλλάζουν ελαφρά στάσεις καί θέσεις. Τό σώμα
τοϋ Χρίστου πάνω στό σεντόνι δέν βρίσκεται πλέον στή γή, άλλα στην
αγκαλιά τής Παναγίας, πού μέ έκδηλη ένταση ανθρώπινου πάθους σκύβει
καί ακουμπά τό πρόσωπο της πάνω στό πρόσωπο τοΰ νεκροΰ. Μέ τό ενα
χέρι κάτω άπό τό σεντόνι στηρίζει τό κεφάλι τοϋ Χρίστου καί απλώνει τό
άλλο στό κορμί, πιάνοντας καί τό χέρι, για να συγκράτηση τό σώμα
πάνω στά γόνατα της. Ή χειρονομία αυτή τής Παναγίας θα διατηρηθή

14. G o l d s c h m i d t - W e i t z m a n n , Die byzantinische Elfenbeinsculpturen,
II, Berlin 1934, πίν. XVII, No 40.M i 11 e t, ε. ά., είκ. 509.
15. Μικρογραφία Ευαγγελίου Η a ri e y 1810, εικόνα έπιστυλίου 'Αγ. "Ορους.
Γιά τον τύπο αυτόν τΐ\ς Άποκαθηλώσεως και τά παραδείγματα βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ,
Εικόνες έπιστυλίου άπό τό "Αγιον "Ορος, ΔΧΑΕ περ. Δ', τ. 4 (1964- 1965), σ. 377 κ.έ.
καί ιδίως σ. 391—392.
16. M i 11 e t, 6. ά., είκ. 529. Τ. V e 1 m a n s. Le Tétraévangile de la Laurentienne,
Paris 1971, φ. 163r, πίν. 58, είκ. 265.
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ώς την παλαιολόγεια εποχή. Νέο εικονογραφικό στοιχείο—πού γίνεται στο
έξης πάγιο—είναι ή προσθήκη του 'Ιωάννη στο κέντρο, πού σκυμμένος ση
κώνει και φιλεΐ το χέρι του Χρίστου, όπως στην Άποκαθήλωση. Οί δύο
μαζί μυροφόρες όρθιες, ακίνητες, γεμάτες δέος, στέκουν κοντά στό κεφάλι
του νεκρού και απέναντι, πέρα από τα πόδια του, ανοίγεται ό τάφος. Ή
απλότητα της ρυθμικής, ρευστής γραμμής τής πτυχολογίας και οί κανονικές
αναλογίες του σώματος, πού απηχούν ακόμη τήν τέχνη τής αναγεννήσεως
των Μακεδόνων, χρονολογούν τήν τοιχογραφία πριν από τήν ανανέωση
τής τέχνης επί των Κομνηνών.
Σ' ενα δεύτερο όμοιο παράδειγμα του 11ου—12ου αι., τή μικρογραφία
17
τοΰ Ευαγγελίου Gelati, βυζαντινού χειρογράφου πού έγινε στό "ΑγιονΌρος ,
ή Παναγία καθισμένη με τό κάτω μέρος τοΰ σώματος σε θέση μετωπική,
κρατάει στα γόνατα της τον Χριστό, όπως στή δυτική Pietà, και υψώνοντας
τό κεφάλι του τον φιλεΐ. Μια μυροφόρος, πιθανώτατα ή Μαγδαληνή, όρθια
πλησιάζει περισσότερο προς τό κεφάλι τοΰ νεκροΰ, υψώνοντας τα χέρια
σέ χειρονομία θρήνου, γνωστή από αρχαία παράδοση (πίν. 48,4) 18 .
Ό ολοκληρωμένος αυτός τύπος τοΰ Θρήνου κυριαρχεί στην κομνήνεια
εποχή.
Συναντάται στην αρκετά καταστραμμένη τοιχογραφία τής βυζαντινής
Μονής τοΰ Πετριτζοΰ στό Backovo Βουλγαρίας, στον νάρθηκα τής Πα
ναγίας Χαλκέων, τοιχογραφία πού σήμερα δεν σώζεται, στή μικρογραφία
τοΰΨαλτηρίου τής Μελισσάνθης 1 9 και σέ μια σειρά ελεφαντοστών : τοΰ
Μουσείου τής Κωνστάντιας (πίν. 48,5), τής συλλογής Wernher τοΰ Luton
Ηοο, τοΰ Μουσείου Ραβέννας, και τής κρατικής Βιβλιοθήκης τοΰ Βερο
λίνου 2 0 . Τα όμοια μέ ελάχιστες παραλλαγές ελεφαντοστά αυτά είναι προ
φανώς έργα σύγχρονα τοΰ 'ίδιου εργαστηρίου, όπως δείχνει ή όμοια τεχνο
τροπία και οί Ιδιάζουσες πτυχές πού πέφτουν πυκνές καί κατακόρυφες στό
17. V. L a z a r e ν, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, σ. 264, σημ. 171.
18. Ή χειρονομία αύτη τής Μαγδαληνής συναντάται τον 12ο αϊ. και στο Δίπτυχο
Barberini του Βερολίνου, όπου ό Θρήνος παρουσιάζει όλως πρωτότυπη εικονογραφία : ό
Χριστός κείται γυμνός σέ είδος κλίνης· όρθιοι παραστέκουν στο κεφάλι ή Παναγία καί
στα πόδια ό 'Ιωάννης ( M i l l e t , Recherches, είκ. 4, Wulff, Altchristliche und mitelalterliche Byzantinische und Italienishe Bildwerke, Berlin 1911, II, πίν. IV.
19. Baèkovo (A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, σ. 39, είκ. 13).
Παναγία Χαλκέων (Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ Ai άπολεσθεΐσαι τοιχογραφίαι τής Παναγίας
Χαλκέων, Μακεδόνικα 1955- 1960, σ. 1 - 19, πίν. Α, είκ. 1). Ψαλτήρι Μελισσάνθης
(Millet, ε. ά., είκ. 534).
20. W e i t z m a n n , The Origin of the Threnos, είκ. 12, 13, 14. Στα ελεφαντοστά
αυτά τό μετωπικό κάθισμα τής Παναγίας, ή θέση τοΰ τάφου στό πρώτο επίπεδο χαμηλό
τερα καί ή σχεδόν όρθια στάση των δύο μαθητών μαρτυρούν καθαρά δτι ό Χριστός δέν
είναι ξαπλωμένος στή γή, όπως δέχεται ό W e i t z m a n n, ε. ά., σ. 485.
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σεντόνι. Σ' ολα ή Παναγία ακίνητη, καθιστή κρατάει τον Χριστό στην
αγκαλιά της και σκύβει επάνω άπό το πρόσωπο του ή τό φιλεΐ. Ό Ιωάν
νης και οΐ δύο μαθητές εικονίζονται στις τυπικές στάσεις.
Τό μόνο διαφορετικό στοιχείο, όπως καί στή μικρογραφία της Μελισσάνθης, είναι ότι ό τάφος δέν βρίσκεται δεξιά, πέρα άπό τα πόδια του Χρί
στου, άλλα κοντά στο κεφάλι μέ τις δύο μυροφόρες να προβάλλουν ψη
λά. Ή θέση αυτή του τάφου είναι επηρεασμένη άπό τήν δεύτερη φάση τοϋ
'Ενταφιασμού, όπως γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω.
Ό τύπος αυτός τοϋ Θρήνου, όπως βαθμιαία εξελίχθηκε καί τελικά επι
κράτησε κατά τον 12ο αι., συνετέλεσε στή δημιουργία ενός νέου τύπου
του 'Ενταφιασμού κατά τήν κομνήνεια εποχή, πού δανείζεται ολα τα στοι
χεία της εικονογραφίας άπό τον Θρήνο, μέ μόνη τή διαφορά ότι τα πρό
σωπα, αντί να στέκουν, προχωρούν προς τον λαξευτό τάφο, πλησιάζοντας
τήν τοξωτή πύλη, πού τώρα ανοίγεται κοντά στο κεφάλι τοϋ Χρίστου. Σέ
δύο συγγενέστατα μνημεία τοϋ 12ου αι., τήν τοιχογραφία τοϋ Nerezi καί τήν
μικρογραφία τοϋ Vatic, gr. 1156 (πίν. 49, 1 καί 2) διακρίνουμε τήν μετα
πήδηση άπό τον Θρήνο στον Ενταφιασμό.
Στην εξαίρετη για τον λυρισμό τοϋ ϋφους τοιχογραφία τοϋ Nerezi
υπάρχει στή στάση της Παναγίας εντατική προσπάθεια να συγκρατήσει
αυτή μόνη τό σώμα τοϋ Χρίστου ανάμεσα στα ανοιγμένα πόδια της, λυ
γίζοντας βαθειά τό ενα γόνατο, πού εγγίζει σχεδόν τό έδαφος, σέ στάση
μετέωρη καί αφύσικη 2 1 (πίν. 49, 1).
Στή μικρογραφία τοΰ Vatic, gr. 1156 παρατηρείται μια σημαντική αλλα
γή : κάτω άπό τό σώμα τοΰ Χρίστου προβάλλουν καί τά δύο πόδια της Πα
ναγίας. Λυγισμένα στα γόνατα καί σέ θέση πλάγια, δηλώνουν καθαρά τήν
κίνηση της πορείας προς τον τάφο. Επομένως πρόκειται για 'Ενταφια
σμό 2 2 . 'Ανάλογη είναι ή μικρογραφία τοϋ Ευαγγελίου της Πάρμας (Palat. 5)
μέ τή διαφορά ότι λείπει ό 'Ιωάννης καί ή σκηνή διαδραματίζεται κάτω

21. Ή στάση αυτή της Παναγίας διακρίνεται στην έγχρωμη απεικόνιση (Α. G r ab a r, La peinture byzantine, Genève 1953, εκδ. Skira, σ. 143) όπου τα λυγισμένα πόδια τής
Παναγίας, σκεπασμένα μέ τό γαλάζιο μαφόριο, εξέχουν καί άπα τά δύο μέρη του σώματος
του Χρίστου. Μέ όμοιο τρόπο — ανάμεσα στα ανοιχτά γόνατα — κρατάει ή Παναγία τό
κεφάλι τοϋ Χρίστου στο ελεφαντοστό του Luton Ηοο μέ τή διαφορά ότι τό κάθισμα
της είναι μετωπικό. (W e i t z m a n n, The Origin of the Threnos, είκ. 12).
22. Ό Weitzmann κατατάσσει τή μικρογραφία τοϋ Βατικανού στον Θρήνο
καί διαβλέπει μορφολογική επίδραση άπό ελληνικά πρότυπα, όπως το ανάγλυφο του
Θρήνου τοϋ'Ανταίου σέ σαρκοφάγο τοΰ Λούβρου (W e i t ζ m a n n, ε. ά., σ. 487). Ή
σχέση αυτή είναι έντονώτερη στις τοιχογραφίες τοϋ Ενταφιασμού τοΰ Kurbinovo καί
των "Αγ. 'Αναργύρων Καστοριάς, ιδίως στή στάση τοϋ 'Ιωσήφ πού κρατάει τά πόδια
τοΰ Χρίστου (πίν. 49, 3 καί 4).
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άπο τον μεγάλο σταυρό. Ή μικρογραφία έχει τήν επιγραφή : θ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ 2 3 ·

Οί μικρογραφίες αυτές είναι τα «ρώτα παραδείγματα τοΟ Ενταφια
σμοί), πού απορρέει από το θέμα τοΰ Θρήνου.
Τήν πλήρη ανάπτυξη του νέου τύπου του Ενταφιασμού συναντούμε
στην τοιχογραφία τοΰ Kurbinovo τοΰ 1192 (πίν. 49,3). "Ολα τα πρόσωπα
προχωρούν ζωηρά προς τήν ανοιχτή θύρα τοΰ τάφου, συγκρατώντας στα
θερά το αλύγιστο γυμνό σώμα τοΰ Χρίστου: ή Παναγία, της οποίας τό κάτω
σώμα έχει καταστραφεί, αγκαλιάζει τον κορμό. Ό 'Ιωάννης μέ βαθειά τήν
έκφραση τοΰ πόνου στή φυσιογνωμία, στα γεμάτα δάκρυα μάτια καί τά
συσπασμένα φρύδια, υποστηρίζει μέ τό ενα χέρι τό σώμα τοΰ Χρίστου στα
γόνατα καί μέ τό άλλο φιλεί τό χέρι του. Ό Νικόδημος προχωρεί μέ με
γάλο βήμα, όλος σέβας, κρατώντας μέ τά χέρια κάτω άπο τό σεντόνι τά
πόδια. Οί ταραγμένες γραμμές τοΰ τοπίου άκολουθοΰν τήν συνοδεία σαν
πετρωμένα κύματα άγριας θάλασσας.
Συγγενέστατη μέ τό Kurbinovo—όχι μόνον εικονογραφικά άλλα καί
τεχνοτροπικά—είναι ή τοιχογραφία τών Ά γ . 'Αναργύρων Καστοριάς (πίν.
49,4), ή οποία άπό τήν ομοιότητα αυτή χρονολογείται ασφαλώς στο τέλος
τοΰ 12ου αιώνα. Έδώ ό ρεαλισμός είναι έντονώτερος. Τό σώμα τής Πα
ναγίας, καθώς κρατάει άπό τόν ώμο σφιχτά στην αγκαλιά της τον Χριστό,
ανασηκώνεται κυρτωμένο- τά πόδια της σέ ίδια κίνηση μέ τά πόδια τής
Θεοτόκου στή μικρογραφία τοΰ Vatic, gr. 1156, άλλα πιο όρθια καί ελεύ
θερα, λυγίζουν άπό τό βάρος καί τά φορέματα της ανεμίζουν μαζί μέ τό
σεντόνι στή βιαστική πορεία προς τόν τάφο. 'Επάνω άπό τους λόφους προ
βάλλουν οί μυροφόρες καί άπό μακρυά συνοδεύουν άγγελοι τήν πομπή.
Ή εικονογραφία αυτή τοΰ δεύτερου τύπου τοΰ Ένταφιασμοΰ συνε
χίζεται καί τόν 13ο αιώνα στή μικρογραφία τοΰ Ευαγγελίου τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου Harley 1810, φ. 205ν, κάτω άπό τήν αρχαϊκή Άποκαθή24
λωση τοΰ σπάνιου τύπου τοΰ Ευαγγελίου Morgan 639 , καί τέλος εκλείπει
τόν 14ο αιώνα.
Κατά τήν παλαιολόγεια εποχή, όταν ή υμνολογία τοΰ 'Επιταφίου
Θρήνου μέ τά εγκώμια εισάγεται στην ακολουθία
τοΰ Όρθρου
τοΰ Μ. Σαββάτου, κυριαρχεί στην τέχνη ό Θρήνος, πλούσια καί ελεύθερα
διαμορφωμένος. Οί δεσμεύσεις τής παραδόσεως χαλαρώνονται, θέσεις καί
στάσεις τών προσώπων αλλάζουν καί ή σκηνή γίνεται ρεαλιστικώτερη καί
δραματικώτερη. Τό κάθε σχεδόν μνημείο παρουσιάζει διαφορετική σύν
θεση.
23. M i l l e t , Recherches, είκ. 531.
24. Βλ. απεικόνιση είς W e i t z m a n n , ε. ά., είκ. 13.
10
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Ό Χριστός δέν βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά της Παναγίας, άλλα
κείται πάνω σέ μαρμάρινη σαρκοφάγο, πού σχετίζεται με τόν «ερυθρό
25
λίθο», οπού έσμυρνίσθη καί έσαβανώθη μετά την Άποκαθήλωση . Συχνά
ό Νικόδημος κρατάει όρθια τή σκάλα και ό 'Ιωάννης αντί νά φιλεΐ το χέρι
του Χριστοο στηρίζει το σκυμμένο κεφάλι του μέ το χέρι, όπως παρατηρεί
26
ται συχνά στην παλαιολόγεια Σταύρωση . Ή Μαγδαληνή παίρνει κύ
ρια θέση στο κέντρο, πάνω άπα τον Χριστό άπό επίδραση των 'Απόκρυφων,
όπου αναφέρεται ιδιαίτερα ό θρήνος τής Μαγδαληνής 2 7 .
Μιαν άπό τις πλουσιώτερες συνθέσεις παρουσιάζει ό Θρήνος τοο Άγ.
Κλήμεντα Άχρίδας (1295), οπού οί όλοφυρόμενες γυναίκες πληθαίνουν γύ
ρω άπό τόν νεκρό, καθώς καί τα σμήνη τών αγγέλων ψηλά, καί ή Παναγία
λιποθυμεΐ (πίν. 50,1).
Ό Θρήνος του εξωνάρθηκα του Βατοπεδίου φθάνει στο έπακρο τής
ελευθερίας καί τής εκδηλώσεως του σπαραγμού τών γυναικών (πίν. 50, 2).
Στή μεγάλη μνημειακή σύνθεση τοΰ καθολικού του Βατοπεδίου (πίν.
50, 3) καί του Χιλανδαρίου ό Θρήνος εικονίζεται κάτω άπό το μεγάλο σταυ
ρό, ό όποιος στην παλαιολόγεια εποχή εμφανίζεται για πρώτη φορά
στους Άγ. Θεοδώρους Μυστρδ 2 8 , άπό αρχαιότερα σπάνια πρότυπα τοΟ
12ου αι., όπως ή μικρογραφία τής Πάρμας (Palai. 5), συνεχίζοντας τήν αρ
χική διαμόρφωση τοΰ Θρήνου κάτω άπό το σταυρό, αμέσως μετά τήν
Άποκαθήλωση.
Στα δύο αθωνικά μνημεία ή Παναγία μετατίθεται πίσω άπό το κε
φάλι τοΰ Χριστού. Ή θέση αύτη, καθώς καί ό σταυρός διατηρούνται
στις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του Ά θ ω 2 9 . Τα παλαιολόγεια μνημεία
καί σέ συνέχεια τά μεταβυζαντινά φέρουν τήν επιγραφή : ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΘΡΗΝΟΣ.
Ά π ό τήν επισκόπηση τής εξελίξεως τοΰ Ενταφιασμού καί τοΰ Θρήνου
εξάγονται τά έξης συμπεράσματα :
Ό Θρήνος δέν προήλθε άπό τόν Ενταφιασμό, αλλά τά δύο θέματα βαί
νουν καί εξελίσσονται παράλληλα· έχουν διαφορετική πηγή, ό Εντα
φιασμός τό Ευαγγέλιο, ό Θρήνος τά Απόκρυφα καί κείμενα Πατέρων.
Κατά τήν κομνήνεια εποχή δημιουργείται νέος τύπος 'Ενταφιασμού, πού

25. Πρβλ. M i l l e t , Recherches, σ. 498—500.
26. Βλ. π.χ. Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Καλλιέργης, 'Αθήναι 1973, πίν. 28.
27. Πάτμος ("Ο ρ λ ά ν δ ο υ, Πάτμος, πίν. 94), Χιλανδάρι (M i 11 e t, Athos,
πίν. 67,1), κ. α.
28. M i l l e t , Monuments Byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 88.
29. M i l l e t , Athos, πίν. 127,4 (Λαύρα), 154,2 (Μολυβοκκλησιά), 173,1
(Ξενοφώντος), 199,2 (Διονυσίου).
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οφείλει όλα τα εικονογραφικά στοιχεία στον σύγχρονο εξελιγμένο Θρήνο.
Κατά τήν παλαιολόγεια εποχή επικρατεί γενικά ό Θρήνος και παρου
σιάζει ζωηρή δραματικότητα, ελευθερία και ποικιλία στην εικονογραφική
διαμόρφωση.
ΜΑΡΙΑ

Γ.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

RÉSUMÉ
MISE

AU

TOMBEAU — THRÈNE
( PL. 47 - 50 )

Contrairement à 1'opinion établie d'après laquelle le Thrène provient
de la Mise au Tombeau (Millet, Weitzmann et autres), Γ auteur soutient que
les deux thèmes vont de pair et que, dans son évolution, Γ iconographie de
la Mise au Tombeau est influencée par le Thrène.
Parallèlement au type iconographique des plus anciennes miniatures de la
Mise au Tombeau (pi. 47,1-3) — qui suit le récit de Γ Évangile et qui tout
en s'enrichissant d'autres personnages reste le même jusqu' à l'époque des
Paléologues (Monreale, Sopoéani, Nagoricino, pi. 47,4-5) — il existe des figurations du Thrène du Xle siècle qui, inspirées d' Homélies d'
auteurs ecclésiastiques (Georges de Nikomédie —f860— Homélie VIII), représentent, au bas de la Descente de Croix, le Christ nu allongé par terre,
sur le suaire, et la Vierge à genoux relevant sa tête dans ses bras, comme la
miniature de Γ Évangile Morgan 639 (pi. 48,1). Cette miniature marque le
début de Γ évolution du Thrène. L'ivoire de Londres (pi. 48,2), où la Vierge
se penche sur la tête du Christ en attitude de thrène et où ses disciples sont
à genoux à ses pieds, en représente une nouvelle étape. Le thème se trouve
complètement formé sur la peinture murale de Paphos (pi. 48,3) : la
Vierge soulève le Christ dans ses bras, au centre s' ajoute Jean qui lui
baise la main, et les saintes Femmes sont près de la tête du Christ.
Ce type de Thrène qui prédomine, à l'époque des Comnènes, avec un
grand nombre d' exemples (miniatuies Gelati — pi. 48,4 — Mélisende,
fresques de Backovo, Vierge Chalkéon, série d'ivoires— pi. 48,5) a influencé
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le thème de la Mise au Tombeau en créant une deuxième phase qui ne diffère
qu' en ce que les personnages ne sont pas immobiles, mais se meuvent en
direction du tombeau.
Dans les deux monuments les plus anciens et les plus apparentés, la peinture murale de Nerezi et la miniature du Vat. gr. 1156 (pi. 49, 1-2) nous
distinguons le passage du Thrène à la Mise au Tombeau.
A Nerezi, la Vierge soutient le Christ entre ses genoux écartés; dans le
Vat. gr. 1156, la position inclinée des jambes fléchies sous le corps du Christ
indique clairement la marche vers le tombeau. A la fin du Xlle siècle, cette
deuxième phase de la Mise au Tombeau évolue, pleine de mouvement et de
passion, sur les peintures murales de Kurbinovo et des Saints-Anargyres de
Kastoria (pi. 49, 3-4) et se poursuit au XIHe siècle dans la miniature de Harley 1810.
A Γ époque des Paléologues, lorsque Γ hymnologie funèbre du
Thrène est introduite dans l'Office de la Passion, le Thrène prévaut dans l'art.
La vivacité dramatique s' accroît et l'iconographie du thème s'enrichit
présentant une certaine liberté et variété de composition (pi. 50, 1-3).
MARIA
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ΠΙΝ. 47

Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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2. Ευαγγέλιο Petropol. 21, φ. 8v.
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3. Ψαλτήρι Θεοδώρου, Βρεταννικοο
Μουσείου, Add. 19352, φ. 116.

4. Ψηφιδωτό Monreale.
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5. Τοιχογραφία NogoriSino.
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ
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9ου - 14ου αίώνα

ΠΙΝ. 48

Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1. Ευαγγέλιο Morgan 639, φ. 280.

2. 'Ελεφαντοστό Μουσείου Victoria and Albert.
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3. Τοιχογραφία ερειπωμένου vaoß Πάφου Κύπρου.

4. Ευαγγέλιο Μονής Gelati.

5. 'Ελεφαντοστό Μουσείου Rosgarten Κωνστάντιας.

ΘΡΗΝΟΣ 11ου-12ου αΐώνα
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ΠΙΝ. 49
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1. Τοιχογραφία Nerezi.

2. Μικρογραφία Vat. Gr. 1156, φ. 194v.

3. Τοιχογραφία Kurbinovo.

4. Τοιχογραφία Άγ. 'Αναργύρων Καστοριάς.

ΚΟΜΝΗΝΕΙΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ.

ΠΙΝ. 50

Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1. Τοιχογραφία Άγ. Κλήμεντα Άχρίδας.
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2. Τοιχογραφία έξωνάρθηκα Βατοπεδίου.

3. Τοιχογραφία ΚαθολικοΟ Βατοπεδίου.
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