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Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΠΑΣ ΛΙΕΒΙΣΚΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εις παλαιοτέραν μελέτην μου είχον καταλήξει είς το συμπέρασμα, οτι
το άντικείμενον πού ή σχετική διήγησις τοΰ διακόνου Νικασίου ονομάζει
προκάλνμμα και το όποιον κατά διαταγήν τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ
Α' Κομνηνοΰ άφηρέθη τό 1149 από τήν άργυράν σαρκοφάγον τοΰ αγίου
Δημητρίου τήν εύρισκομένην εντός τοο Κιβωρίου τής βασιλικής τοΟ Μάρ
τυρος είς τήν θεσσαλονίκην και κατετέθη είς τήν Μονήν τοΟ Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως, παρά τάς προταθείσας αντιθέτους γνώμας, δέν
ήτο άλλο άπό τό άργυροΟν σκέπασμα τής σαρκοφάγου1.
Είς τό συμπέρασμα τοοτο εϊχον όδηγηθή άπό τήν διαφοράν πού παρου
σιάζει ή μορφή του σκεπάσματος τής σαρκοφάγου είς έργα τοΰ 11ου και
12ου αιώνος, όπως τα αργυρά κιβωτίδια μέ μΟρον τοΰ αγίου τα άπομιμούμενα μικρογραφικώς τήν σαρκοφάγον τοο μάρτυρος. Είς αυτά τό σκέπα
σμα τής σαρκοφάγου Εχει μορφήν κολούρου πυραμίδος, μέ τάς τεσσάρας
δηλαδή πλευράς λοξάς και τήν επάνω πλευράν φέρουσαν τήν είκόνα τοϋ
αγίου όρθιου είς στάσιν δεήσεως. Δέν συμβαίνει δμως τό ίδιον και μέ τήν
παράστασιν τής σαρκοφάγου είς τήν τοιχογραφίαν τής Ντέτσανης τής Σερ
βίας γενομένην μεταξύ τών ετών 1335 καί 1350. Είς αυτήν ή άνω επιφάνεια
τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου εικονίζεται εντελώς επίπεδος καί φαίνεται
καλυπτόμενη μέ ύφασμα φέρον κεντημένην ή ζωγραφημένην τήν είκόνα
τοΰ δεομένου αγίου2.
Ή διαφορά αυτή ώς προς τήν μορφήν τοΰ σκεπάσματος τής σαρκοφάγου
είναι λίαν ενδιαφέρουσα δια τό ζήτημα πού μας απασχολεί. Δεικνύει δηλαδή
δτι τό σκέπασμα τής σαρκοφάγου ήλλαξε μορφήν καί έξηγεϊ σαφώς τό είς
τήν διήγησιν τοΰ Νικασίου λεγόμενον δτι ό αυτοκράτωρ Μανουήλ Κομνη
νός διέταξε να κατασκευασθή έτερον κάλυμμα δια τε χρυσού και αργύρου
καί να τεθή είς σκεπην τής (. . .) θήκης, δηλαδή τής σαρκοφάγου.
Τής νέας αυτής μορφής τοΰ σκεπάσματος τής σαρκοφάγου μοναδική, είς
έμέ τουλάχιστον, γνωστή τότε άπεικόνισις ήτο ή είς τήν τοιχογραφίαν τής
Ντέτσανης σωζόμενη, περί τής οποίας έγένετο ήδη λόγος.
Τώρα δμως δυνάμεθα να προσθέσωμεν καί δευτέραν τοιαύτην παράστα1. Δελτίον τής Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας, περ. Δ', τόμ. 5 (1969), 187 κέ.
2. ΕΙκών ενθ' αν. πίν. 81.
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σιν παρουσιάζουσαν ίδιαίτερον ενδιαφέρον. Αυτή ευρίσκεται μεταξύ τών
τοιχογραφιών τοϋ ναοΟ της Παναγίας Λιέβισκας, μητροπόλεως της Πρισρένης εις την Σερβίαν, πού έξετελέσθησαν τό 1310 - 1313 και έγένοντο γνωσταί
άπο την τελευταίως έκδοθεΐσαν μονογραφίαν περί τοο σπουδαίου τούτου
μνημείου. Εις τό νότιον δηλαδή παρεκκλήσιον υπεράνω τοϋ νάρθηκος τοϋ
ναοϋ είκονίζονται σκηναί άπο το μαρτύριον τοϋ αγίου Δημητρίου. Είς τήν
τελευταίαν των σκηνών τούτων παριστάνεται εντός τών τειχών πόλεως,
προφανώς τής Θεσσαλονίκης, εντελώς απομονωμένη ή σαρκοφάγος τοϋ
μάρτυρος. Αυτή έχει, δπως και είς τήν Ντέτσανην, τό σκέπασμα εντελώς
έπίπεδον, έπί δέ τοϋ άνω μέρους του τον άγιον όλόσωμον εις στάσιν δεήσεως3 (Είκ. 1).

Είκ. 1. Πρισρένη. Ναός Παναγίας Λιέβισκας. Τοιχογραφία.

Είς σλαβικήν έπιγραφήν σωζομένην είς τήν έκκλησίαν αναφέρονται δύο
πρωτομαΐστορες, ό Νικόλαος και ό Άστραπάς, οί όποιοι «τήν έκκλησίαν
4
ταύτην έκτισαν καί έζωγράφησαν» . Νομίζω αρκετά πιθανόν, αν μή βέβαιον,
ότι ό μέν Νικόλαος είναι ό αρχιτέκτων τοϋ μνημείου, ό δέ πρωτομαΐστωρ
Άστραπάς είναι ό Μιχαήλ Άστραπάς, τοϋ οποίου τήν ύπογραφήν όμοϋ μέ
τήν ύπογραφήν τοϋ Ευτυχίου εύρίσκομεν τό 1294/95 εις τάς τοιχογραφίας
τής εκκλησίας τοϋ Αγίου Κλήμεντος είς τήν Άχρίδα, κατόπιν δέ καί εϊς
άλλας εις τήν Σερβίαν.
Ή παρουσία τοϋ Άστραπδ εις τήν Παναγίαν Αιέβισκαν τής Πρισρένης
3. ΕΙκών èv Ν τ ρ ά γ α Π ά ν ι τ ς - Γ κ ό ρ ν τ α ν α Μ π ά μ π ι τ ς , Μπογκορόντιτσα Λιέβισκα (σερβ.), Βελιγράδι 1975, σχέδιον είς τήν σελ. 137, αριθμ. 29.
4. Γερμανική μετάφρασις τής επιγραφής έν Η. Η a 11 e n s 1 e b e n, Die Malerschule
des Königs Milutin, Giessen 1963, 29.
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είναι, κατά την γνώμην μου, ιδιαιτέρως χρήσιμος δια το θέμα του σκεπάσμα
τος της σαρκοφάγου του άγίουΐ Δημητρίου πού έδώ μας απασχολεί. Ό π ω ς
δηλαδή απέδειξε κατά τρόπον απολύτως βέβαιον δ Σ. Κίσσας βασισθείς
εις ëv κείμενον του γνωστού Θεσσαλονικέως λογίου τοΰ 14ου αιώνος Δημη
τρίου Τρικλινίου, ή οίκογένεια Άστραπά κατήγετο έκ Θεσσαλονίκης, ëv
δε μέλος αυτής, ό 'Ιωάννης Άστραπάς, αναφέρεται ύπο τοΰ Τρικλινίου ως
άριστος άντιγραφεύς χειρογράφων εις τήν Θεσσαλονίκην 5 .
Ή έκ Θεσσαλονίκης λοιπόν βεβαία πλέον καταγωγή τοΰ Μιχαήλ Άστραπά 'έχει ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν τοιχογραφίαν της Παναγίας Λιέβισκας
πού έξετάζομεν. Δύναται δηλαδή νά θεωρηθή βέβαιον ότι ό Άστραπάς, ως
Θεσσαλονικεύς, έγνώριζεν έξ αυτοψίας τήν μορφήν πού είχεν έπί τών ήμε
ρων του το κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοΰ αγίου Δημητρίου και μάλιστα
το εντελώς έπίπεδον σχήμα του, το όποιον και άπέδωκεν είς τήν τοιχογρα
φίαν του.
Ή μορφή ούτω τοδ σκεπάσματος τής σαρκοφάγου είς τήν εικόνα τής Πα
ναγίας Αιέβισκας είναι εντελώς όμοία μέ τήν κατ' ολίγα ετη μεταγενεστέραν είς τήν τοιχογραφίαν τής Ντέτσανης, τούτο δε αποδεικνύει ότι άμφότεραι αϊ παραστάσεις αποδίδουν πιστώς τήν πραγματικότητα. Ή μόνη δια
φορά ευρίσκεται είς τον περιβάλλοντα τήν σαρκοφάγον χωρον. Είς τήν Παναγίαν Λιέβισκαν δηλαδή αύτη ευρίσκεται μόνη εντός τοΰ κύκλου των τει
χών τής Θεσσαλονίκης, ένω είς τήν Ντέτσανην τήν βλέπομεν εντός τοΰ Κιβωρίου τοΰ Μάρτυρος.
Ώ ς προς τήν Ντέτσανην το πράγμα ευκόλως εξηγείται. 'Εκεί δηλαδή εικο
νίζεται τό έκ τοΰ Βιβλίου των θαυμάτων τοΰ αγίου Δημητρίου γνωστόν δ
ράμα τοΰ Ίλλουστρίου (Migne, P.G. 116, σ. 1316 κέ.), τό όποιον εκτυλίσ
σεται εντός τοΰ Κιβωρίου.
Δέν συμβαίνει όμως το ίδιον και μέ τήν τοιχογραφίαν τής Παναγίας Λιέ
βισκας. Έκεΐ ή παράστασις έχει αλλάς πηγάς και εκφράζει ίδιον συμβολισμόν. Είναι δηλαδή ανάλογος μέ τήν άπεικόνισιν τής Θεοτόκου δεομένης
εντός τοΰ κύκλου τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, όπως τήν βλέπο
6
μεν εις σειράν νομισμάτων των πρώτων αυτοκρατόρων Παλαιολόγων . Πρό
κειται είς αυτά περί συμβολικής παραστάσεως τής Παναγίας ώς προστάτιδος και φύλακος τής Βασιλευούσης.
'Εντελώς ανάλογος είναι, νομίζω, ό συμβολισμός τής σαρκοφάγου τοΰ
'Αγίου Δημητρίου εντός τών τειχών τής Θεσσαλονίκης. Ή πεποίθησις τών
Θεσσαλονικέων δτι τό εις τήν πόλιν των εύρισκόμενον θαυματουργόν σκή
νωμα τοδ Δημητρίου φυλάσσει αυτήν από τους εχθρούς, φαίνεται νά είναι
5. Περιοδικόν «Ζόγκραφ» 5 (Βελιγράδι 1974), 35 κέ. Γαλλική περίληψις, σ. 37.
6. Βλ. προχείρως W. W r o t h , Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British
Museum, London 1908, II, πίν. LXXIV - LXXVI
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πολύ παλαιά. Ταύτην ήκολούθησε και ό Άστραπάς οταν έζωγράφησε περί
το 1310- 13 την σαρκοφάγον τοϋ Μυροβλήτου εντός των τειχών τής Θεσ
σαλονίκης. Τήν πεποίθησιν δέ αυτήν διετύπωσαν άργότερον οί υμνογράφοι,
όπως ό Θεσσαλονικεύς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος Κόκκινος
(1362 κέ.): δ μέγας φρουρός Θεσσαλονίκης, ό ρύστης εν τοις κινδύνοις ό εξαίρε
τος7. Ό π ω ς επίσης έναργέστερον ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Συμεών,
ό όποιος εισάγει τον μάρτυρα λέγοντα προς τήν πατρίδα του Θεσσαλονί
κη ν: Μη φοβον οϋν, πατρίς μου, εμε κατέχουσα' τους εχθρούς σου γαρ πάντας
πατάξω εν Χριστώ και φυλάξω σε τήν τιμώσαν μέ6.
Τήν ίδέαν λοιπόν αυτήν τοϋ αγίου Δημητρίου ώς προστάτου, φύλακος
και ύπερασπιστοϋ τής πατρίδος του Θεσσαλονίκης φαίνεται εκφράζουσα
ή τοιχογραφία του Άστραπά εις τήν Παναγίαν Λιέβισκαν τής Πρισρένης,
ΐδέαν πού έξέφρασεν ό Θεσσαλονικεύς ζωγράφος μέ τήν εικόνα του, δπως
οί υμνογράφοι μέ τα έργα των.
t Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

RÉSUMÉ

LA P E I N T U R E M U R A L E DE LA V I E R G E L J E V I S K A
E T LE S A R C O P H A G E DE SAINT D É M È T R E

L'image du sarcophage de saint Démètre représenté dans les peintures murales de l'église citée (fig. 1), œuvre du peintre Astrapas (13101313), confirme l'opinion émise jadis par l'auteur que le nouveau couvercle du sarcophage, qui avait remplacé celui transporté par Manuel
Comnène à Constantinople, avait la forme plate, attestée déjà par les
peintures de Decani. Comme l'origine de la famille du peinte Astrapas
de la ville de Thessalonique est maintenant confirmée, cette image
acquiert la valeur de témoignage direct de la vraie forme du sarcophage et de sa décoration à cette époque.
t A. XYNGOPOULOS
7. Μηναΐον 'Οκτωβρίου. Έκθ. Βενετίας 1884, 143 Β.
8.1. Φ ο υ ν τ ο ύ λ η , Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τα λειτουργικά συγγράμ •
ματα. Ι. ΕύχαΙ καΐ ύμνοι, Θεσσαλονίκη 1968, 204.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

