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Πρόλογος 

 

Ένα βότσαλο έπεσε στο νερό και γέννησε πολλούς οµόκεντρους κύκλους, οι οποίοι όµως, 

αντίθετα µε τους φυσικούς κανόνες, δεν έσβησαν: την αφορµή και εν τέλει τη χαρά τού να 

ασχοληθώ µε τη Σοφία του Θεού την χρωστώ στην πανεπιστηµιακή µου δασκάλα Στέλλα 

Παπαδάκη – Όκλαντ, η οποία αρκετά χρόνια πριν, όταν βρισκόταν και εκείνη ακόµη στον 

αισθητό µας κόσµο και πρωτού ξεκινήσουν καν οι µεταπτυχιακές µου σπουδές, µου υπέδειξε 

την περίπτωση του Αγίου Ιωάννη στο Σελλί Ρεθύµνης. Οι πρώτες παρατηρήσεις για τη 

συγκεκριµένη παράσταση ακούστηκαν σε µία οµιλία, που έγινε στα γραφεία του περιοδικού 

«Περίαπτο. Αρχαιολογία-Τέχνες-Άνθρωπος» στις 29 Μαρτίου 1999. 

Στην εποπτεύουσά µου καθηγήτρια κυρία Όλγα Γκράτζιου δεν οφείλω µόνο το ότι άντεξε την 

επιµονή µου να ασχοληθώ συνολικά µε το θέµα στο επίπεδο της διπλωµατικής εργασίας τού 

πρώτου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Η ίδια παρακολούθησε από κοντά το σύνολο των 

σπουδών µου, χάρηκε µαζί µου τις εξελίξεις της προσωπικής µου ζωής, έσκυψε µε 

ενδιαφέρον στα πρωτόλεια κείµενα περί Σοφίας του Θεού, έδωσε κατευθύνσεις κατά την 

εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής.   

Σε δύσκολα αλλά βασικά στην έρευνα γαλλικά, σερβικά και ρωσικά κείµενα δύο φίλοι 

στάθηκαν κοντά µου βοηθοί, η εκπαιδευτικός Χρυσάννα Τσαντρίζου - Χρυσοχέρη και ο 

θεολόγος Μλάντεν Στογιάνοβιτς. 

Οι γονείς µου και ο σύζυγός µου Μάρκος στήριξαν την επιστηµονική δουλειά µου πολύ 

δυναµικά και σε τόσο πολλά επίπεδα, καθώς στην συντροφιά µας ερχόντουσαν αρχικά ο 

µικρός Λεωνίδας και, εδώ και λίγους µήνες, η µικρή Χριστίνα. Τους χρωστώ το ανά χείρας 

τελικό αποτέλεσµα. Ο θάνατος του πατέρα µου, που έσφυζε από αγάπη για τα παιδιά του, από 

ενδιαφέρον για την ιατρική επιστήµη του και εν γένει για τη Γνώση, λίγο πριν την 

υποστήριξη της διπλωµατικής µου εργασίας, κάνει και πάλι τους φυσικούς νόµους να 

αντιστρέφονται: η µορφή του επισκιάζει µε έναν τρόπο φωτεινό το προλογικό µου 

ευχαριστήριο σηµείωµα. 

 

 

                                                                                                            Αθήνα, 11 Απριλίου 2007. 
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Εισαγωγή 

 

H Σοφία του Θεού ως έννοια είναι όχι µόνο γνωστή στη βυζαντινή χριστιανική σκέψη, αλλά  

πολύ αγαπητή και ως εκ τούτου πολύ χρησιµοποιηµένη, κυρίως στην αφιέρωση σε αυτήν να-

ών, αρχής γενοµένης από την Μεγάλη Εκκλησία, την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. 

Η ίδρυση ενός ναού στο όνοµα της Σοφίας του Θεού παραπέµπει πάντοτε κατά κάποιον τρό-

πο στο ναό αυτό1. Ο ιδρυτής παίρνει µέρος της αυτοκρατορικής αίγλης και εµµέσως αποδει-

κνύει τη δική του δύναµη και αξία. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να πραγµατοποιήθηκε η 

ίδρυση πολλών µεσο- και υστεροβυζαντινών ναών αφιερωµένων στη Σοφία του Θεού, σε 

κέντρα σχετιζόµενα µε την Κωνσταντινούπολη, κάποτε επιδιώκοντας να συγκριθούν µε 

αυτήν, κάποτε ακόµη και να την υπερσκελίσουν: στη Θεσσαλονίκη (8ος αι.), στην Αχρίδα 

(11ος αι.), στο Κίεβο και το Νόβγκοροντ (11ος αι.), στην Τραπεζούντα (13ος αι.) και στο 

Μυστρά (14ος αι.)2. 

Ωστόσο πουθενά δεν µαρτυρείται ποια παράσταση ή ποια φορητή εικόνα έφερε την τιµώ-

µενη σε έναν τέτοιας αφιέρωσης ναό έννοια. Για τον κατ’ εξοχήν ναό της Αγίας Σοφίας, δη-

λαδή αυτόν στην Κωνσταντινούπολη, δεν υπάρχει µαρτυρία σχετικά µε το ποια ήταν η φερώ-

νυµος προσκυνηµατική του παράσταση ή η αντίστοιχη λιτανευτική του εικόνα. Μόνη εξαίρε-

ση: η υστεροβυζαντινή ενεπίγραφη εικόνα του Χριστού-Παντοκράτορα-Σοφίας του Θεού από 

το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη, κατά παράδοση δεσποτική εικόνα 

του οµώνυµου ναού της πόλης. Η απουσία µίας πρώιµης και µε σαφήνεια ορισµένης εικονο-

γράφησης της Σοφίας διαπιστώθηκε κατ’ επανάληψη από τους ερευνητές3. Ως παράσταση 

δεν εντάσσεται σε κάποιον εικονογραφικό κύκλο, ούτε έχει σταθερό εικονογραφικό τύπο 

στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης.  

Η πολυσήµαντη για τη µεσαιωνική σκέψη έννοια της Σοφίας ορίζεται σε διάφορα και δια-

φορετικά µεταξύ τους σηµασιολογικά επίπεδα: θεϊκή ιδιότητα, ανθρώπινη αρετή, ίδιον των 

ιερών συγγραφέων-θεοπνευστία, θείο δώρο-δώρο του αγίου Πνεύµατος, ανθρώπινη ενασχό-

ληση-φιλοσοφία4, τελικά και κυρίως ο ίδιος ο Θεός και µάλιστα ο Υιός-Λόγος5. Η ταύτιση 

                                                 
1 Πρβλ. Spassky, 1957, σ. 165. 
2 Αmmann, 1938, σ. 126, και: Meyendorff, 1987, σ. 391, και: Χατζηδάκης, 2000, σ. 69. Παραδίδονται µε µεγάλη 
πιθανότητα αφιερωµένοι στη Σοφία του Θεού και οι εξής ναοί: η παλαιοχριστιανική χρήση του Παρθενώνα των 
Αθηνών (Michaelis, 1871, σ. 45-46), η παλαιοχριστιανική βασιλική στο Πάνορµο Ρεθύµνης (Καλοκύρης, 1988, 
σ. 408), η χαµένη σήµερα µητρόπολη στη Έδεσσα της Μεσοποταµίας ( Κrautheimer, 1991, σ. 271, 299, και: 
Προκοπίου, Γ., χ.χ., σ. 75-76), παλαιοχριστιανικός ναός στη Σόφια της Βουλγαρίας (Γκιολές, 1992, σ. 21), 
µεσοβυζαντινός ναός στη Νίκαια (Γκιολές, 1992, σ. 52), ναός του 11ου αιώνα στο Polotsk της Ρωσίας 
(Meyendorff, 1987, σ. 391), του 12ου αιώνα στη Μονεµβασιά (Μονεµβασία, 2001, σ. 86-87) και του 14ου αιώνα, 
η παλαιά µητρόπολη στην Έδεσσα του νοµού Πέλλης (Τσιγαρίδας, 1984, σ. 258-259). 
3 Ενδεικτικά: Ammann, 1938, σ. 124, και: Del Mediko, 1938, σ. 52, και: Meyendorff, 1987, σ. 393. 
4 Οι παραπάνω σηµασίες συγχέονται συχνά στην τέχνη της ∆ύσης, κυρίως από την Αναγέννηση και εξής (LCI, 
λήµµα Sapientia. Πρβλ. και: D´ Alverny, 1946, σ. 245 κ. ε.). 
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ενός επιπέδου της έννοιας της Σοφίας, δηλαδή αυτού της Σοφίας του Θεού, µε τον Υιό του 

Θεού-Χριστό προέρχεται από τα βιβλικά κείµενα και επικυρώνεται, όπως θα δούµε από πα-

τερικές ερµηνείες. Αυτή της η σηµασία ήταν που ετιµάτο στους προαναφερθέντες ναούς της 

βυζαντινής επικράτειας  και των υπό βυζαντινή επιρροή τόπων. Ήταν ένα σύµβολο  πρόσφο-

ρο για την διακήρυξη µιας επίσηµης, κρατικής θα λέγαµε θεολογίας: η παροχή στήριξης από 

τον ίδιο το Χριστό αποτελούσε συνεκδοχικά και µία αντανάκλαση-απόδειξη της δύναµης του 

στηριζόµενου-αφιερωτή προς τον ίδιο το Χριστό.  

Ως ζωγραφικό θέµα ο Χριστός-Σοφία του Θεού είναι µέχρι στιγµής γνωστός στην έρευνα 

από παραστάσεις µε ανάλογη επιγραφή χρονολογηµένες από τον 12ο αιώνα και εξής. Εκεί 

οφείλεται και ο χρονολογικός περιορισµός που θέτουµε στον τίτλο της εργασίας: στο ότι δεν 

σώζεται ενεπίγραφη παράσταση του Χριστού-Σοφίας του Θεού πρωιµότερη του 12ου αιώνα – 

πλην µίας εξαιρέσεως, µιας χαµένης πλέον παλαιοχριστιανικής τοιχογραφίας σε κατακόµβη 

του Karmuz της Αιγύπτου, όπου εικονιζόταν ο Χριστός µε αγγελικά φτερά συνοδευόµενος 

από την επιγραφή «Ιησούς Χριστός Σοφία Θεού»6. 

 Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και µελετώντας τη βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα, µας 

δηµιουργήθηκε µια σειρά ερωτηµάτων: 

α) για ποιούς λόγους µία τόσο προσφιλής έννοια αργεί τόσο να εικονογραφηθεί; 

β) γιατί, όταν επιχειρείται εν τέλει η εικονογράφησή της, ακολουθούνται τόσοι πολλοί και 

διαφορετικοί τρόποι, ώστε κανένας από αυτούς δεν υπερισχύει και ποια θεολογική ερµηνεία 

ή  ακόµη και ιδεολογική διακήρυξη κρύβει ο κάθε ένας τρόπος πίσω του; 

                                                                                                                                                         
5 Η ύπαρξη της αγίας Σοφίας, η οποία πέθανε πάνω στον τάφο των µαρτυρικά τελειωθέντων κορών της, Πίστης, 
Αγάπης και Ελπίδας, στη Ρώµη, έγινε αφορµή να διατυπωθεί αµφιβολία για την σαφή διάκριση µεταξύ της 
αγίας και της Σοφίας του Θεού στη βυζαντινή σκέψη (Πάλλας, 1989-1990, σ. 139. Πρβλ και Popovich, 1963, σ. 
167 και 433: δύο σπαράγµατα παράστασης της µάρτυρος Σοφίας «µετά των τέκνων» της, στον Άγιο Γεώργιο 
του Στάρο Ναγκορίτσινο και στo Σωτήρα της Ντέτσανη, αµφότερα στο νάρθηκα, θεωρούνται από τη συγγραφέα 
µη επαρκώς µελετηµένες, συµβολικές παραστάσεις της Σοφίας του Θεού, προερχόµενες από το µηνολόγιο της 
17ης Σεπτεµβρίου). Ωστόσο ο εορτασµός και η εικονογράφηση της µάρτυρος και των θυγατέρων της στη 
βυζαντινή τέχνη, έτσι και αλλιώς όχι και τόσο συχνή (πρωιµότερες γνωστές παραστάσεις: Μηνολόγιο Βασιλείου 
του Β’, Vat. gr. 1613, fol 43, 10ος αιώνας, Capela Palatina και Monreale, 12ος αιώνας), καθώς επίσης και η θέση 
της, όταν εντάσσεται σε εικονογραφικά προγράµµατα ναών, δεν µας προδίδουν την παραµικρή σύγχυση της 
αγίας µε τη θεϊκή Σοφία ή τη Σοφία του Θεού (LCI, λήµµα: Sophia, mit ihren drei Töchtern, Fides, Spes und 
Caritas). Πρβλ. von Lilienfeld, 1982, σ. 162- 163: Πιθανολογείται µία εννοιολογική µείξη σε παράδειγµα της 
δυτικής τέχνης. Στο κάλυµµα ενός Ψαλτηρίου της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Βαµβέργης (Ms. Bibl. Nr. 48), που 
χρονολογείται στον 13ο αιώνα την ένθρονη Βρεφοκρατούσα περιστοιχίζουν τέσσερεις ολόσωµοι προφήτες και 
σε µετάλλια τέσσερεις ανεπίγραφες γυναικείες µορφές, µία γηραιότερη µε µαφόριο και τρεις νεώτερες, οι οποίες 
ερµηνεύονται από την ερευνήτρια αντιστοίχως ως Σοφία και Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα, προσωποποιήσεις των 
χριστιανικών αρετών. 
6 Dictionnaire, 1924, λήµµα: Alexandrie, στήλη 1133, και: Meyendorff, 1956, σ. 268-269. Αναφέρεται επίσης 
στη βιβλιογραφία µία εγκαυστική εικόνα του Χριστού Εµµανουήλ στο Σινά που χρονολογείται στον 5ο- 7ο 
αιώνα, πιθανώς γνωστικής προέλευσης, η οποία γύρω στο πλαίσιό της σώζει ίχνη της επιγραφής: «σωτηρία...και 
θεός (;) φως (;) (...)αου σοφία ο Χριστός» (Capizzi, 1964, σ. 215-216).  
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γ) όταν όψιµα «ανακαλύπτεται» εικονογραφικά ένα βιβλικό χωρίο άµεσα σχετιζόµενο µε 

το Χριστό-Σοφία, ποιοι λόγοι, πολιτικοί, ιδεολογικοί, θεολογικοί ή άλλοι, ευνοούν την 

εικονογραφική του απόδοση και πώς ερµηνεύεται η βραχύβια γεωγραφική συγκέντρωσή του; 

Τους διάφορους, ενεπίγραφους τύπους της Σοφίας του Θεού σε συσχετισµό µε το Χριστό 

από τότε που αυτοί πρωτοεµφανίζονται, τον 12ο αιώνα, µέχρι το συµβατικό όριο του 15ου 

αιώνα και έχουν καταγραφεί µέχρι την πρόσφατη βιβλιογραφία, θα καταλογογραφήσουµε 

κατά χρονολογική προτεραιότητα, θα εξετάσουµε και θα ερµηνεύσουµε. Επιχειρώντας να 

δώσουµε απάντηση στα προαναφερθέντα ερωτήµατα, θα έχουµε υπ’ όψιν πως ενδέχεται 

άλλες παραστάσεις του Χριστού-Σοφίας να µην έχουν καταγραφεί ή να µην έχουν καν ακόµη 

αποκαλυφθεί. Έτσι θα αναφερθούµε σε παραστάσεις που µέχρι στιγµής και διά των 

επιγραφών τους ταυτίζονται σαφώς µε την Σοφία του Θεού-δεύτερο πρόσωπο της αγίας 

Τριάδος. Υπάρχει, κατά τα λοιπά, τέτοιο πλήθος γνωστών παραστάσεων που ερµηνεύονται, 

άλλοτε πειστικά, άλλοτε όχι, ως Σοφία-Υιός του Θεού ή και άπτονται των παραπάνω 

περισσότερων σηµασιών της έννοιας της Σοφίας7, ώστε, αν τις εντάσσαµε στην παρούσα 

εργασία, θα αποµακρυνόµασταν πάρα πολύ από τον συσχετισµό που µας ενδιαφέρει 

(Χριστός-Σοφία), η δε απάντηση των ερωτηµάτων που θέσαµε θα γινόταν δυσχερέστατη, αν 

όχι αδύνατη. Ωστόσο κάποιες από αυτές τις παραστάσεις, κυρίως όσες αφορούν στη Σοφία-

θεοπνευστία, θα αναφέρονται, όπου αυτό εξυπηρετεί την έρευνα. 

Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο αφ’ ενός θα ασχοληθούµε 

µε την έννοια της Σοφίας στην ανθρώπινη σκέψη, κυρίως στα χριστιανικά ιερά κείµενα, την 

πατερική τους ερµηνεία, και την εξέλιξη της έννοιας Χριστού-Σοφίας κατά τους Μέσους 

Χρόνους, αφ’ ετέρου θα παρακολουθήσουµε την έως τώρα έρευνα σχετικά µε την έννοια της 

Σοφίας στη χριστιανική τέχνη. Το δεύτερο κεφάλαιο θα αποτελέσει τον κατάλογο των µέχρι 

τώρα γνωστών στη βιβλιογραφία, ενεπίγραφων παραστάσεων της Σοφίας του Θεού-Χριστού, 

όπου κάθε περίπτωση θα  συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο σχολιασµό. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, την Ανάλυση των εικονογραφικών εκδοχών του θέµατος, θα επιχειρηθεί µία 

συνολική αξιολόγηση των στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Τέλος στα Συµπεράσµατα θα 

δοθούν κατά το δυνατόν βάσει των παραπάνω απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήµατα.  

                                                 
7 Ενδεικτικά: Ammann, 1938, σ. 146, και: Ceccheli, 1952, σ. 111-142, και: Καλοκύρης, 1988, σ. 414 κ.ε., και: 
LCI, λήµµα Sapientia, και: Πάλλας, 1989-1990, σ. 119 κ.ε. 
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Κεφάλαιο 1 

 

α) Η Σοφία του Θεού στις πηγές 

 

Η Σοφία προχριστιανικά είναι µία από τις τέσσερεις κατά τον Πλάτωνα βασικές αρετές (οι 

υπόλοιπες είναι η σοφρωσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη) και µία από τις κατά τον Αριστο-

τέλη διανοητικές αρετές. Είναι «η υψίστη των επιστηµών, η γνώσις των αιτίων»8. Ωστόσο 

είχε ήδη διατυπωθεί από τον Πυθαγόρα πως µόνον οι θεοί µπορούν να διαθέτουν τη σοφία 

καθ’ εαυτήν, ενώ οι άνθρωποι τείνουν απλώς προς αυτήν (φιλο-σοφούν)9. 

Στην Παλαιά ∆ιαθήκη µία οµάδα βιβλίων (Παροιµίες, Εκκλησιαστής, Σοφία Σολοµώντος 

και Σοφία Σειράχ), καθώς και µέρη άλλων (Ιώβ, Τωβίτ, Άσµα Ασµάτων, µερικοί Ψαλµοί) 

απαρτίζουν τη διδακτικού περιεχοµένου λεγόµενη σοφιολογική γραµµατεία10. Η Σοφία του 

Θεού στην Παλαιά ∆ιαθήκη αποτελεί άλλοτε ανθρώπινη αρετή, ενίοτε σχετιζόµενη µε την 

τήρηση των εντολών του Θεού11, άλλοτε χαρακτηρίζει τις θεϊκές ενέργειες12 και άλλοτε, 

τέλος, ταυτίζεται µε τον ίδιο το Θεό13. Οι στίχοι 22-23 του 8ου κεφαλαίου των Παροιµιών 

(«κύριος έκτισέν µε αρχήν οδών αυτού εις έργα αυτού, προ του αιώνος εθεµελίωσεν µε εν 

αρχή») έγιναν το µήλο της έριδος µεταξύ ορθοδόξων και οπαδών του Αρείου14. Η Σοφία, που 

µιλά αυτοπροσώπως σε αυτό το κεφάλαιο, ταυτίζεται και από τους δύο µε το Χριστό. Το 

ερώτηµα είναι αν ο Χριστός-Σοφία είναι κτίσµα (κατά τους αρειανούς) ή προαιώνιο γέννηµα 

(κατά τους ορθοδόξους). Η αρχή του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών αποτελεί µία αφηγηµατι-

κή, πολύ χαρακτηριστική σκηνή: «Η σοφία ωκοδόµησεν εαυτή οίκον και υπείρησεν στύλους 

επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύµατα, εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτής οίνον και ητοιµάσατο την 

εαυτής τράπεζα. Απέστειλεν τους εαυτής δούλους συγκαλούσα µετά υψηλού κηρύγµατος επί 

κρατήρα λέγουσα: Ος έστιν άφρων, εκκλινάτω προς µε. Και τοις ενδεέσι φρενών είπεν 

Έλθετε φάγετε των εµών άρτων και πίετε οίνον, ον εκέρασα υµίν». Από τους Πατέρες, όπως 

θα δούµε, ερµηνεύτηκε χριστολογικά. Και τα δύο προαναφερθέντα χωρία των Παροιµιών 

ταυτίζουν τη θηλυκού γένους Σοφία µε τον Θεό κατά πολύ ιδιόµορφο για τα βιβλικά δεδο-

µένα τρόπο, όπου ο Θεός έχει συνήθως και ευκρινώς ανδρικό γένος.  Το τελευταίο  εδάφιο 

                                                 
8 Κωνσταντινίδου, Α., 1904. 
9 Lexikon der christlichen Antike, λήµµα: Philosophie, και: Lexikon der Antike, λήµµα: Philosophie, και: 
Πελεγρίνης, 2004, λήµµατα: θεµελιώδεις αρετές, φιλοσοφία, Αριστοτέλης. 
10 Reclams Bibellexikon, 1978, λήµµα: Weisheitsliteratur. 
11 Παρ. 1, 7, και: Παρ. 2, 10-12, και: Παρ. 3,5, και: Παρ. 23, 24. 
12 Παρ. 3,19, και: Παρ. 5, 1-2, και: Σοφία Σειράχ, 1,1. 
13 Παρ. 8, 12-14. 
14 Φούντα, 2000, σ. 137. Πρβλ. και Σοφία Σειράχ, 24, 1-3. 
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υπήρξε το έναυσµα µίας εικονογραφικής απόδοσης της Σοφίας του Θεού κατά τα υστερο-

βυζαντινά χρόνια, όπως θα παρακολουθήσουµε στη συνέχεια της παρούσας εργασίας.  

Στην Καινή ∆ιαθήκη η Σοφία απαντά ως ανθρώπινη αρετή σχετιζόµενη πάντοτε µε την 

συνολική αποδοχή του θείου θελήµατος (Μαρ.6,2/Λουκ. 2,40/Πράξεις 6,3 και 10/Ρωµ. 16, 

19). Κυρίως όµως η Σοφία ταυτίζεται µε τον Θεό και µάλιστα µε το ενσαρκωθέν δεύτερο 

πρόσωπο της αγίας Τριάδος. Χαρακτηρίζει τις οµιλίες του Χριστού (Μαρ.6,2: και τις η σοφία 

η δοθείσα τούτω;), την επίγεια παρουσία του (Α’ Κορ. 1, 30: ος εγενήθη σοφία ηµίν από 

θεού), την όλη του ύπαρξη (Α’ Κορ. 1, 23-22: ηµείς δε κηρύσσοµεν Χριστόν εσταυρωµένον, 

Ιουδαίοις µεν σκάνδαλον, έθνεσι δε µωρίαν, αυτοίς δε τοις κλητοίς, Ιουδαίοις τε και Έλλησιν, 

Χριστόν θεού δύναµιν και θεού σοφίαν). Ο Χριστός, η ενανθρώπιση, η σταυρική θυσία και η 

ανάστασή του, είναι από τη µεριά του Θεού συγχρόνως τόσο η διακύρηξη της Σοφίας, όσο 

και η απάντηση στην οποιαδήποτε ανθρώπινη σοφία (Α’ Κορ. 1, 17-25)15. Οι πρώτοι στίχοι 

του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου (1, 1: Εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και θεός 

ην ο λόγος) είναι για τους θεολόγους µελετητές µία διαφορετική εκδοχή της Σοφίας των 

Παροιµιών, η µε ελληνικό όρο διατύπωσή της16. 

Υπό το καινοδιαθηκικό, χριστοκεντρικό πρίσµα χρησιµοποιούν τον όρο Σοφία οι πρώιµοι 

Πατέρες της Εκκλησίας, Ιουστίνος (2ος αιώνας)17, Θεόφιλος Αντιοχείας (δεύτερο µισό 2ου αι-

ώνα)18, Αθηναγόρας (τέλη 3ου αιώνας)19, Ιωάννης Χρυσόστοµος (4ος αιώνας)20, και Θεοδώρη-

τος Κύρου (πρώτο µισό 5ου αιώνα)21. Και µε τον ίδιο τρόπο σχολιάζουν και το χωρίο των Πα-

ροιµιών µερικοί από αυτούς, όπως ο Κλήµης (2ος αιώνας)22, ο Ιππόλυτος Ρώµης (πρώτο µισό 

3ου αιώνα)23, ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας (πρώτο µισό 4ου αιώνα)24. Από τον Αναστάσιο Σι-

                                                 
15 Πρβλ και Ματ. 12, και Λουκ. 11, 31. 
16 Μeyendorff, 1959, σ. 260, και του ιδίου: 1987, σ. 392. 
17 PG 6, 613: «ήτις και δόξα κυρίου υπό του πνεύµατος του αγίου καλείται, πότε δε υιός, πότε δε σοφία». 
18 PG 6, 1088: «ο δε λόγος αυτού, δι’ ου τα πάντα πεποίηκε, δύναµις ων και σοφία αυτού». 
19 PG 6, 945: «ότι νους, λόγος, σοφία υιός του πατρός». 
20 PG 61, 781: «πάλιν η του Χριστού λαµπαδούχος σοφία άψασα λύχνον, και επί τη λυχνία του σταυρού 
επιθείσα, πάσαν την οικουµένην δαδουχεί προς ευσέβειαν. Τούτω τω λύχνω χρησαµένη η του Θεού σοφία την 
µίαν των δραχµών απολωλυίαν ζητήσασα και ευραµένη, ταις εννέα δραχµαίς των αγγέλων συνέζευξε. Τις δε αν 
είη η γυνή η έχουσα τας δέκα δραχµάς αναγκαίον αγαπητοί ειπείν. Αύτη έστιν η του θεού σοφία, έχουσα τας 
δέκα δραχµάς. Ποίας, ψήφισον. Αγγέλους, αρχαγγέλους, αρχάς, εξουσίας, δυνάµεις θρόνους, κυριότητες, 
χερουβίµ, σεραφίµ και Αδάµ τον πρωτόπλαστον». Το συγκεκριµένο ερµηνευτικό χωρίο της παραβολής των 
∆έκα ∆ραχµών διακοσµεί µικρογραφία που ερµηνεύεται ως Σοφία του Θεού στο χειρόγραφο Ath. 211, fol. 34v, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών. Η µικρογραφία εντάσσεται στη βασική περί Σοφίας του Θεού βιβλιογραφία 
(βλ. παρακάτω, κεφ. 1β, Meyendorff, 1959 και κεφ. 2, ενότ. ιδ, Άγ. Ιωάννης Σελλίου). 
21 PG 82, 225 κ. ε. : σχολιασµός της Α’ προς Κορινθίους. 
22 PG 1, 897: αναφέρει στίχους από το 8ο και το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, σχολιάζοντας τα περί προφητειών 
έλευσης του Χριστού. 
23 PG 10, 625- 628: ο Χριστός είναι η Σοφία, η σάρκα της Παρθένου ο οίκος, οι επτά κίονες τα επτά τάγµατα 
που διδάσκουν την κτίση (προφήτες, απόστολοι, µάρτυρες, ιερείς, ασκητές, όσιοι, δίκαιοι), τα θύµατα οι 
µάρτυρες και οι προφήτες, ο οίνος στον κρατήρα είναι η άµωµη κυοφορία της Παναγίας, οι δούλοι είναι οι 
Απόστολοι και η Τράπεζα η Θεία Ευχαριστία. 
24 PG 26, 240-241: στον δεύτερο λόγο κατά Αρειανών σχολιάζονται τα επίµαχα χωρία των Παροιµιών (8ο και 9ο 
κεφ. Παροιµιών) µε σκοπό να αποδειχθεί η θεότητα του Χριστού και η οικονοµία της Ενσάρκωσης. 
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ναΐτη (πέθανε περίπου το 700) σχολιάστηκε το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών ως εξής: «τι έστιν 

η σοφία ωκοδόµησεν εαυτή οίκον; Χριστός, η του Θεού και Πατρός σοφία και δύναµις, την 

εαυτού σάρκα οικοδοµήσας. Ο λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν και υπείρησε 

στύλους επτά την του αγίου πνεύµατος εβδοµάδα ως φησίν Ησαΐας. Και αναπαύσεται επ’ 

αυτόν επτά πνεύµατα του Θεού. Έσφαξε τα εαυτής θύµατα τους προφήτας κατά καιρόν 

αναιρουµένους υπό των απίστων υπέρ της αληθείας και βοώντας: ένεκά σου θανατούµεθα 

όλην την ηµέραν, ελογίσθηµεν ως πρόβατα σφαγής. Εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτής οίνον, 

εις την παρθένον την εαυτού θεότητα ενώσας τη σαρκί, ως οίνον άκρατον, ο σωτήρ εγεννήθη 

εξ αυτής ασυγχήτως θεός και άνθρωπος. Ητοίµασεν την εαυτής τράπεζαν, την επίγνωσιν της 

τριάδος καταγγελλοµένην. Απέστειλεν τους εαυτής δούλους συγκαλούσα µετά υψηλού 

κηρύγµατος: ος έστιν άφρων εκκλινάτω προς µε, τους αποστόλους εις τον σύµπαντα κόσµον 

προσκαλούµενος, πάντα έθνη εις την επίγνωσιν του Θεού. Και τοις ενδεέσι φρενών είπε, τοις 

µήπω κεκτηµένοις την δύναµιν του αγίου πνεύµατος. Έλθετε φάγετε των εµών άρτων και 

πίετε οίνον ον κεκέρακα υµίν. Την θείαν αυτού σάρκα και άγιον αυτού αίµα έδωκεν ηµίν 

εσθίειν και πίνειν εις άφεσιν αµαρτιών»25. To πολύ παραστατικό κείµενο της ερµηνείας του 

µεταφράστηκε στα βουλγαρικά (επί Συµεών, 893-927) και στα σλαβονικά (τον 10ο αιώνα) 

και είχε µεγάλη διάδοση. Το πρωιµότερο, σωζόµενο, ρωσικό χειρόγραφο χρονολογείται στα 

1073, ενώ είναι γνωστά και εξι αντίγραφά του (του 1403, 1509, 1536, 1819 και δύο 

αχρονολόγητα). Το γεγονός έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ως εν µέρει εξήγηση της  

συχνότητας των (αρκετά µεταγενέστερων της µετάφρασης βέβαια) ναών και εικόνων 

αφιερωµένων στη Σοφία του Θεού στα Βαλκάνια και τη Ρωσία26.  

Στα λειτουργικά κείµενα της εκκλησίας η ευαγγελική και αποστολική ταύτιση Χριστού- 

Λόγου-Σοφίας συναντάται δύο φορές. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου (4ος αι.), πάνω 

από τα ∆ώρα που µέλλεται να µετουσιωθούν, ο λειτουργός λέει: «ός (εν. ο Χριστός) εστι (...) 

Λόγος ζων, Θεός αληθινός, η προ αιώνων Σοφία, Ζωή, Αγιασµός, ∆ύναµις, το Φως το αλη-

θινόν». Στα κείµενα που αποτελούν την ακολουθία της θείας µεταλήψεως, ο Συµεών ο Μετα-

φραστής (10ος αι.) αναφερόµενος στην αγία Τριάδα και συγκεκριµένα στο δεύτερο πρόσωπο, 

επαναλαµβάνει σχεδόν ακριβώς τις λέξεις του αποστόλου Παύλου: «Χριστέ Ιησού, σοφία 

Θεού και ειρήνη και δύναµις». Αλλά και το ίδιο το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών έχει σηµαί-

                                                 
25 PG 89, 593. 
26 Αmmann, 1938, σ. 128, και: Avenarius, 2000, σ.202, και: Meyendorff, 1959, σ. 260. Αναφέρουµε ωστόσο 
πως, βάσει των παραπάνω, η λογοτεχνική µεν ενασχόληση µε την Σοφία µέσω του κειµένου του Αναστασίου 
φαίνεται πως ξεκίνησε στους σλαβόφωνους χριστιανούς από τον ύστερο 9ο-10ο αιώνα, ενώ η αφιέρωση ναών 
µαρτυρείται έναν αιώνα τουλάχιστον µετά (Αγία Σοφία Αχρίδας, Κιέβου και Νόβγκοροντ κατά τον 11ο αιώνα) 
και οι πρώτες γνωστές µέχρι τώρα στην έρευνα εικονογραφικές εκδοχές ακόµη αργότερα (ύστερος 13ος αιώνας 
και εξής). Οι µεγάλες χρονολογικές αποστάσεις-κενά θα µας απασχολήσουν ξανά στο τρίτο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας. 
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νουσα θέση στη λειτουργική διάταξη των βιβλικών κειµένων. Κατ’ αρχήν εντάσσεται στα 

βιβλικά αναγνώσµατα της εορτής της Μεσοπεντηκοστής, δηλαδή της Τετάρτης στην τέταρτη 

εβδοµάδα µετά το Πάσχα: είναι το τρίτο κατά σειρά προφητικό ανάγνωσµα στον εσπερινό 

της παραµονής της εορτής. Η Μεσοπεντηκοστή, η ευαγγελική περικοπή της οποίας περιγρά-

φει πως ο Χριστός δίδασκε τους Ιουδαίους στο ναό κατά την εορτή της Σκηνοπηγίας (Ιω, 7, 

14)27,  είναι µία σηµαντική εκκλησιαστική ηµέρα ως προς την έννοια της Σοφίας, όπως θα 

δούµε σε λίγο,  µέσα από την υµνογραφία της συγκεκριµένης εβδοµάδας. 

Οι στίχοι 1-11 του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών χρησιµοποιούνται επίσης και ως προφη-

τικό ανάγνωσµα στον εσπερινό της Γέννησης της Θεοτόκου το Σεπτέµβριο, του 

Ευαγγελισµού το Μάρτιο και της  Κοιµήσεως τον Αύγουστο, αυτή τη φορά θέλοντας να 

υπενθυµίσουν το ότι ο Θεός-Σοφία έκτισε το ναό του, δηλαδή «δανείστηκε» το σώµα του από 

την Παρθένο Μαρία, που για τη χριστιανική θεολογία είναι ο ναός του Θεού28.  

Ο Υιός του Θεού ως Σοφία του Θεού απαντά πολύ περισσότερες φορές στην υµνογραφία. 

Σε κανόνα που ψάλλεται την 22α ∆εκεµβρίου βρίσκεται έµµετρος ο προσδιορισµός του Χρι-

στού από την Α’ Κορ. 1, 24: «σοφία, λόγος, δύναµις, υιός ων του πατρός». Αλλά και σε περι-

πτώσεις ύµνων, που δεν αφορούν άµεσα στο Χριστό, οι παύλειοι προσδιορισµοί αναφέρο-

νται29. Κατ’ ευθείαν από το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών είναι εµπνευσµένη η πρώτη ωδή κα-

νόνα που ψάλλεται σε µία πολύ σηµαντική στιγµή του λειτουργικού έτους, στον όρθρο της 

Μεγάλης Πέµπτης και είναι ποίηµα του Κοσµά του Μελωδού (π. 674- π. 752). Αποδίδεται 

επακριβώς η πατερική ερµηνεία της βιβλικής τράπεζας ως πρόσκλησης για το µυστήριο της 

θείας Ευχαριστίας. Μετά ακριβώς από το ευαγγελικό ανάγνωσµα του Μυστικού ∆είπνου, οι 

πιστοί ακούνε: «Η πανταιτία και παρεκτική ζωής, η άπειρος σοφία του θεού ωκοδόµησεν τον 

οίκον εαυτής, αγνής εξ απειράνδρου µητρός, ναόν γαρ σωµατικόν περιθέµενος, ενδόξως δε-

δόξασται Χριστός ο θεός ηµών. Μυσταγωγούσα φίλους εαυτής, την ψυχοτρόφον ετοιµάζει 

τράπεζαν, αµβροσίας δε η όντως σοφία θεού, κιρνά κρατήρα πιστοίς. Προσέλθωµεν ευσεβώς 

                                                 
27 Η ευαγγελική περικοπή της Μεσοπεντηκοστής αναφέρεται στη διδασκαλία του Χριστού στο ναό (ενηλίκου 
και όχι δωδεκαετούς) κατά την εβραϊκή γιορτή της Σκηνοπηγίας, «µεσούσης της εορτής» (Ιω. 7, 14 κ. ε.). Αυτή 
η λεπτοµέρεια θα µας απασχολήσει και στο τέλος της εργασίας µας (βλ. κεφ. 3, Ανάλυση), καθώς οδήγησε σε 
σύγχυση των εικονογραφικών θεµάτων ∆ωδεκαετούς και Σκηνοπηγίας. 
28 Σηµειώνουµε πως το συγκεκριµένο χωρίο των Παροιµιών δεν διαβάζεται στην εορτή των Εισοδείων της 
Θεοτόκου το Νοέµβριο, ενώ διαβάζονται άλλα, ερµηνευόµενα επίσης ως προεικονίσεις της Παναγίας (Η Σκηνή 
του Μαρτυρίου και η Κιβωτός της ∆ιαθήκης). Το κοντάκιο των Εισοδείων ξεκινά µε το στίχο «Ο καθαρότατος 
ναός του Σωτήρος», αλλά δεν βρήκαµε άλλη σχέση µε το ναό, που περιγράφεται στις Παροιµίες. Επίσης, 
αντίθετα µε όσα αναφέρονται στη σχετική µε τη Σοφία του Θεού βιβλιογραφία (Meyendorff, 1959, σ. 261), δεν 
βρήκαµε το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, αλλά ούτε και εµπνεόµενη από αυτό ευχή ή υµνογραφία στην 
ακολουθία των Εγκαινίων χριστιανικού ναού. Το προφητικό ανάγνωσµα στον εσπερινό των Εγκαινίων 
προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο των Παροιµιών («ο θεός σοφία εθεµελίωσεν την γην»: Παρ. 3, 10-19): 
Τρεµπέλας, 1952, σ. 204- 219. 
29 Π. χ. 9η Ωδή στο κανόνα του όρθρου της 1ης Σεπτεµβρίου, για την αρχή της Ινδίκτου: «Λόγε Θεού και ∆ύνα-
µις, η αληθής Σοφία και ενυπόστατος, η συνεχούσα και κυβερνώσα τα πάντα σοφώς και τον νυν επιστάντα τοις 
δούλοις σου καιρόν εν καταστάσει γαληνιώση διεξάγαγε». 
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και βοήσωµεν ενδόξως δεδόξασται Χριστός ο θεός ηµών». Τέλος, ολόκληρη η τέταρτη εβδο-

µάδα µετά το Πάσχα, η µεσαία του χρονικού διαστήµατος µέχρι την Πεντηκοστή, στην οποία 

περιλαµβάνεται και η Μεσοπεντηκοστή, περιλαµβάνει ύµνους που µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο αναφέρουν το Χριστό-Σοφία και Λόγο: στον εσπερινό της Τρίτης: «Της σοφίας το 

ύδωρ και της ζωής...» (Ανδρέα Κρήτης, πέθανε στα 740)· στον όρθρο της Τετάρτης της 

Μεσοπεντηκοστής: «Η σοφία και δύναµις, του Πατρός το απαύγασµα, Λόγος ο αΐδιος και 

Υιός του Θεού...»· το απόγευµα της Τετάρτης: «...ύδωρ ζωής και δυνάµεως και σοφίας εγώ 

πάσι δίδωµι...»· στον όρθρο της Παρασκευής: «Εν τω ιερώ επέστης, η σοφία του Θεού, 

µεσούσης της εορτής, διδάσκων και ελέγχων τους απειθείς Ιουδαίους...» (Ιωάννου του 

∆αµασκηνού, πέθανε πριν το 754)30· στον όρθρο του Σαββάτου: «Νάουσα η πηγή της σης 

σοφίας πόµα πνευµατικόν πηγάζει...».  

Η συζήτηση περί Σοφίας του Θεού αναζωπυρώνεται την εποχή του Ησυχασµού. Ο Ησυ-

χασµός είναι µία διδασκαλία φυγής από τα εγκόσµια και µυστικής κοινωνίας µε το Θεό 

κυρίως µέσω της προσευχής. Ο όρος ησυχία ήταν γνωστός από τον 4ο αιώνα ήδη και δηλώνει 

τον τρόπο ζωής των ερηµιτών. Οσιακές µορφές στη συνέχεια των αιώνων, όπως ο Μακάριος 

ο Αιγύπτιος και ο Μεγάλος Βασίλειος (4ος αιώνας), ο Μάξιµος ο Οµολογητής και ο Ιωάννης 

της Κλίµακος (τέλη 6ου- αρχές 7ου αιώνα), ο Θεόδωρος ο Στουδίτης (τέλη 8ου – αρχές 9ου 

αιώνα) και κυρίως ο Συµεών ο Νέος Θεολόγος (11ος αιώνας) έχουν αφήσει µαρτυρίες ή έγρα-

ψαν σχετικά µε την προσευχή ως τρόπο προσέγγισης του Θεού. Σε αυτούς παραπέµπουν ο 

όσιος Νικηφόρος και ο Γρηγόριος ο Σιναΐτης, δύο µοναχοί που έζησαν στο Άγιο Όρος κατά 

τα τέλη του 13ου αιώνα και που συνέβαλαν στο ζωντάνεµα του ασκητικού µυστικισµού, δη-

λαδή στην έναρξη του Ησυχασµού ως απάντηση στον (ανατολικό και δυτικό) σχολαστικό 

ορθολογισµό. Οι λεγόµενες ησυχαστικές έριδες έλαβαν χώρα το δεύτερο τέταρτο του 14ου 

αιώνα µε πρωταγωνιστή τον ησυχαστή Γρηγόριο Παλαµά (1296-1359/1360). Αυτός «κωδικο-

ποίησε» τις προϋπάρχουσες, ησυχαστικές θεωρίες για να αντικρούσει τον πολέµιό του, ορθό-

δοξο µοναχό Βαρλαάµ από την Καλαβρία (1290-1348). Στην εποχή του ήδη θεωρήθηκε µε-

γάλη πνευµατική φυσιογνωµία. Σε επαφή µαζί του ήρθαν µεταξύ άλλων ο µετέπειτα αυτό-

κράτορας (1347-1355, σφετεριστής της δυναστείας των Παλαιολόγων) Ιωάννης Στ’ ο Καντα-

κουζηνός και ο Σέρβος βασιλιάς και µετέπειτα αυτοκράτορας Στέφανος Dušan. Πολλοί από 

τους πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης, συχνά προερχόµενοι από τις µοναστικές κοινότη-

τες του Αγίου Όρους, ήταν ησυχαστές (Αθανάσιος, 1289-93 και 1303-09˙ Ισίδωρος Α’, 1347- 

49˙ Κάλλιστος Α’, 1350- 54 και 1355- 63˙ Φιλόθεος Κόκκινος, ο οποίος συνέγραψε και το 

Βίο του Γρηγορίου του Παλαµά,1354-55 και 1364-76˙ Μακάριος, 1376-79˙ Νείλος, 1380- 

                                                 
30 Πρβλ. προηγούµενη υποσηµείωση 27, σχετικά µε την ευαγγελική περικοπή της εορτής. 
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8831). Ο Ησυχασµός διαδόθηκε νωρίς στα Βαλκάνια και τη Ρωσία και ιδιαίτερα στη Σερβία, η 

οποία φαίνεται να παρακολούθησε από κοντά την θεολογική διένεξη. Τα κείµενα των Γρηγο-

ρίων, Σιναΐτη και Παλαµά, αλλά και του Βαρλαάµ του Καλαβρού, µεταφράστηκαν σχεδόν 

αµέσως στα µεσαιωνικά σερβικά. 

Κατά µία ερµηνεία η διαµάχη µεταξύ ησυχαστών και αντι-ησυχαστών θα µπορούσε να 

είναι µία ακόµη εκδοχή της µεγάλης αντιπαλότητας των δύο κόσµων στην ανατολική ρωµαϊ-

κή αυτοκρατορία, του χριστιανικού (εδώ: µοναστικού) και του ειδωλολατρικού (εδώ: ουµανι-

στικού)32. Φαίνεται όµως πως ήταν κάτι πολύ βαθύτερο και πολύπλοκο, αλλα και κατ’ ουσίαν 

θεολογικό33. Κατά την όψιµη εποχή του Βυζαντίου αυτοί οι δύο κόσµοι είχαν τόσο πολύ 

(χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά) αλληλοαναιρεθεί, αλληλοσυµπληρωθεί και εν τέλει 

συνυπάρξει ο ένας µέσα στον άλλο, µε πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι στη λατινική ∆ύση, 

ώστε η έριδα αυτή µοιάζει και για τις δύο πλευρές να είναι η αναζήτηση της τέλειας φιλο-

σοφίας, δηλαδή της προσέγγισης του Θεού µε κάθε τρόπο. Άλλη ερµηνεία τονίζει την ροπή 

των αντι-ησυχαστών προς φιλοδυτικές ιδέες και την εµµονή των ησυχαστών προς την αµιγή 

ορθοδοξία34. Ούτε κάτι τέτοιο ισχύει απόλυτα. Ασφαλώς η περίπτωση σχετίζεται µε τις 

πολιτικές εξελίξεις της εποχής, την ενωτική τάση του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ και την 

ανθενωτική του, ουµανιστή κατά τα λοιπά, Ανδρόνικου Β’. Όµως επί παραδείγµατι ο 

Νικηφόρος Γρηγοράς, λόγιος και κορυφαίος αντι-ησυχαστής, υπήρξε συγχρόνως και 

δυναµικά ανθενωτικός. Πάντως µε αφορµή τον Ησυχασµό ίσως οριστικοποιήθηκαν οι 

πνευµατικές διαφοροποιήσεις µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, οι οποίες υπήρχαν ήδη µερικούς 

αιώνες πριν, συµπεριλαµβανοµένου και του Σχίσµατος (1054). Η κοινή αναζήτηση της 

τέλειας φιλο-σοφίας, που προαναφέραµε, γινόταν εν τέλει από δύο δρόµους: τον δυτικό, 

πρώιµο αναγεννησιακό, δηλαδή ανθρωποκεντρικό και αυτονοµηµένο από τον Θεό και τον 

ανατολικό, που κρατούσε πάντα στενή σχέση µε την αρχαιοελληνική σκέψη, οπότε δεν 

ετίθετο θέµα «αναγέννησης», αλλά και που προέτασσε τη θέση του Θεού στη σκέψη και τη 

δράση του35. Τέλος και ειδικά στην τελευταία φάση ρόλο θα έπαιξαν και οι πολιτικές 

εξελίξεις, η διαµάχη του νόµιµου διαδόχου Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου µε τον Ιωάννη Στ΄ 

Καντακουζηνό, το κίνηµα των Ζηλωτών. Η λύση στις ησυχαστικές έριδες δόθηκε από µία 

σειρά συνόδων, στα 1341, στα 1347 και εν τέλει στη µονή των Βλαχερνών τον Μάιο του 

                                                 
31 Meyendorff, 1975, σ. 98, 102., και: Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 286. 
32 Μeyendorff, 1975, 96 και 100-101.  
33 Τατάκης, 1977, σ. 252. 
34 Οικονοµίδης, 1997, σ. 8, και: Τατάκης, 1977, σ. 247-8. 
35 Meyendorff, 1975, σ. 100-101, 106. 
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1351, και όλες δικαίωσαν τους ησυχαστές. Ο Γρηγόριος Παλαµάς µερικά χρόνια µετά το 

θάνατό του, στα 1364, ανακηρύχθηκε από την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης άγιος36. 

Βασικό σηµείο τριβής µεταξύ ησυχαστών και αντι-ησυχαστών ήταν η διάκριση (για τους 

πρώτους) ή µη (για τους δεύτερους) της ουσίας από την ενέργεια του Θεού. Για την πολυσή-

µαντη στη µεσαιωνική σκέψη έννοια της Σοφίας η διευκρίνιση αυτή είχε µεγάλη σηµασία: 

αποτελεί χαρακτηριστικό των ενεργηµάτων του Θεού ή την ίδια την ουσία Του; Για τους 

Ησυχαστές η Σοφία είναι η θεότητα του Θεού πριν τη ∆ηµιουργία και δι’ αυτής εις τον 

αιώνα. Στα τρία πρόσωπα της αγίας Τριάδας υπάρχει συγχρόνως η ενότητα και η διάκριση. Η 

τριαδική θεότητα έχει µία ουσία και άπειρες ενέργειες. Για τον αντι-ησυχαστή µοναχό Πρό-

χορο Κυδώνη, επηρεασµένο από τη θεολογία του Θωµά του Ακινάτη, όποιος γνωρίζει τη Σο-

φία του Θεού γνωρίζει και την ίδια την ουσία Του. Για τον Νικηφόρο Γρηγορά, που φοβόταν 

πως στην ησυχαστική διδασκαλία ελλόχευε ένα είδος πολυθεϊσµού, τα τρία πρόσωπα της 

αγίας Τριάδας έχουν κοινή ουσία, κοινή σοφία και απόλυτη ενότητα37. Στο επίπεδο που η έν-

νοια της Σοφίας ταυτίζεται µε το δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος, οι θεολόγοι ξαναθυ-

µούνται – µετά από λίγους αιώνες σιωπής – τις πατερικές ερµηνείες του 9ου κεφαλαίου των 

Παροιµιών. Ο ησυχαστής πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος Κόκκινος (θήτευσε 

δύο φορές: 1354-55 και 1364-76) προσεγγίζει ξανά το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών: «Σοφία 

µεν ουν ... η κοινή της υπερουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος ... εστίν ενέργεια, εν αγίω Πνεύ-

µατι διδοµένη τοις αξίοις ... Αλλ’ επειδή γε και τω Υιώ, σάρκαν την καθ’ ηµάς φιλανθρώπως 

ενδυσαµένω, χρόνοις υστέροις ιδία το δράµα και την εικόναν ταύτην της του Θεού Σοφίας οι 

σοφοί θεολόγοι προσήκειν ειρήκασιν, τη µιά και συνθέτω υποστάσει τούτου ιδία προσάγο-

ντες ..., η ενυπόστατος και απαράλλακτος του Πατρός εικών και σοφία ο ζων και ενεργής 

λόγος και Υιός οµοούσιος...Ωκοδόµησεν εαυτώ οίκον, υλικόν τε και έµψυχον, τον του ιδίου 

φηµί σώµατος ναόν ... Νοήσοµεν δ’ οίκον και...την αγίαν Μητέραν και παρθένον»38. Ο πα-

τριάρχης δίνει την πληρέστερη εν τέλει ερµηνεία στην πολυεπίπεδη έννοια:  η Σοφία είναι 

αφ’ ενός η κοινή ενέργεια της δηµιουργού του παντός  αγίας Τριάδος και, αφ’ ετέρου ο Υιός 

και Λόγος του Θεού, ο ενσαρκωθείς Θεός, ενώ ο ναός της Σοφίας είναι τόσο το ανθρώπινο 

σώµα του Θεανθρώπου Χριστού, όσο και το «δοµικό υλικό», από το οποίο φτιάχτηκε, δηλα-

δή η Θεοτόκος. Μερικά χρόνια αργότερα, στον απόηχο της ησυχαστικής έριδας ερµηνεύει 
                                                 
36 ∆εληκάρη, 2004, σ. 88-93, και: Οικονοµίδης, 1997, σ. 8, και: Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 284 κ. ε., και: 
Πελεγρίνης, 2004, λήµµατα: Ησυχασµός, Βαρλαάµ ο Καλαβρός, Παλαµάς Γρηγόριος, και: Τατάκης, 1977, σ. 
216, 243 κ. ε. Σηµειώνεται πως οι Σέρβοι τίµησαν τον Γρηγόριο Παλαµά ως άγιο πριν την επίσηµη ανακήρυξή 
του (∆εληκάρη, 2004, σ. 129).   
37 Τατάκης, 1977, σ. 238-243, και: PG 149, 296: «ωσπερ ουν ουσία ο Πατήρ, ουσία ο Υιός, ουσία το Πνεύµα το 
άγιον, ούτως άρα και σοφία ο Πατήρ, σοφία ο Υιός, και σοφία το Πνεύµα το άγιον και οµού µία σοφία ως µία 
ουσία (...) όταν ουν ο Υιός λέγει εγώ ειµί η σοφία και αυ ο απόστολος Χριστόν θεού δύναµιν και θεού σοφία ως 
εκ Πατρός δυνάµεως όντος και σοφία νοείται, ώσπερ φως εκ φωτός και Θεός εκ Θεού».  
38 Meyendorff, 1959, σ. 262, υποσ. 3. 
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περιληπτικά το ίδιο χωρίο και ο Συµεών Θεσσαλονίκης (πέθανε το 1429): «Η παροιµία αινιγ-

µατωδώς τα περί του υιού του θεού εκδιδάσκει και (...) σοφίαν αυτόν τον υιόν ονοµάζει και 

οίκον οικοδοµήσαι εαυτή λέγει, το πανάγιον αυτού σώµα, εν ω και επτά στύλους τα τω πνεύ-

µατι πάντα χαρίσµατα, ως και τω οικείω άρτω του σώµατος και τω κρατήρι του αίµατος 

τρέφει και ποτίζει πάντας» 39. 

Ανάµεσα στις θέσεις των χριστιανών πατέρων και ιδίως κατά τα πρώιµα χρόνια εµφα-

νίζονται και κάποιες διαφορετικές δογµατολογικές ερµηνείες, οι οποίες συχνά είναι αντικεί-

µενο µακρών θεολογικών συζητήσεων. Μία από τις πρωιµότερες και σηµαντικότερες είναι η 

αίρεση του Γνωστικισµού, κατά τους δύο πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες. Ξεκινώντας 

από τον Σίµωνα το Μάγο των αποστολικών χρόνων (Πρ. Απ. 8,9), σχετίζεται µε ανατολικής 

προέλευσης θρησκείες και έχει ως κύρια αναζήτηση την κατάκτηση της Υπέρτατης Γνώσης, 

δηλαδή της Σοφίας. Σηµαντικά γνωστικά κείµενα, από όπου µαθαίνουµε τις βασικές αρχές, 

είναι το Πίστις-Σοφία, του 3ου αιώνα, τα χειρόγραφα του Nag Hammadi και ο κώδικας Jung. 

Η Πανγενέτειρα Σοφία είναι για τους Γνωστικούς η γυναικεία υπόσταση της Θεότητας. Kαι 

συχνά βεβαίως ταυτίζεται µε το Λόγο-Χριστό. ∆εν παραπέµπονται κατά καµία έννοια, 

ωστόσο έρχονται συνειρµικά στη σκέψη τα δύο ιδιόµορφα κεφάλαια των Παροιµιών, 8ο και 

9ο, όπου ο Θεός-Σοφία προσωποποιείται κατά ασυνήθιστο τρόπο για τα βιβλικά δεδοµένα σε 

µία µορφή γυναικεία. ∆ιακρίνουµε την έννοια της Σοφίας ως πυρήνα µιας τρόπον τινά συνέ-

χειας στους πνευµατικούς προβληµατισµούς και µετά από τους Γνωστικούς: τους Μασσαλια-

νούς του 4ου αιώνα, τους Παυλικιανούς του 7ου, τους Βογοµίλους του 10ου, τους Καθαρούς 

του 12ου, ακόµη και τη νεώτερη ρωσική Σοφιολογία 40. 

  

 

β) Η µέχρι τώρα έρευνα  

 

Η Σοφία του Θεού, έννοια προσφιλέστατη στους βυζαντινούς χρόνους, έγινε εύλογα και ένα 

ενδιαφέρον θέµα για τους επιστήµονες. Η µέχρι τώρα επιστηµονική έρευνα του εικονογραφι-

κού θέµατος περιλαµβάνει άρθρα και µέρη άλλων εργασιών, διασκορπισµένα σε ένα εκτενές 

χρονικό διάστηµα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τον επιστηµονικό προσανατολισµό κάθε 

εποχής και τα πορίσµατα που συναγάγει. Μερικά από αυτά τα άρθρα ή τις εργασίες αναφέρο-

νται σε κάποια µεµονωµένη παράσταση ή σε ένα περιορισµένο γεωγραφικό ή χρονολογικό 

                                                 
39 PG 155, 657. 
40 Βακαλούδη, 2001 β, σ. 315, 323, και:Cecchelli, 1952, σ. 135, και: Καλοκύρης, 1988, σ. 416-417, και:  
Lacarrière, 1975, σ. 34-36, 60-70, 79-86, και: Meyendorff, 1987, σ. 401 κ. ε., και: Οnasch, 1967, σ. 141 κ. ε., 
και: Πάλλας, 1989-1990, σ. 126.  
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πεδίο ή ακόµη και σε ένα διαφορετικό, κυρίως θέµα έτσι, ώστε να µην αφορούν πάντα άµεσα 

την παρούσα εργασία. Θα αναφερθούµε σε αυτά κατά την χρονολογική τους τάξη και κάνο-

ντας µία συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου τους. 

Στα 1876 από τον Ρώσο ιστορικό τέχνης G. D. Filimonov (1828-1898) έγινε µία πρωτη 

προσέγγιση του θέµατος µε το „Ocherki russkoi kristianskoy ikonografii: I. Sofiya Premu-

drost Bozhiya“ ( „Έρευνα της ρωσικής χριστιανικής εικονογραφίας: Ι. Η Σοφία του Θεού“ ) 

στο περιοδικό Vestnik obshehevtva drevnerusskago iskusstva pri Moskovskom Musee, 1874-

1876, Materialy, Μόσχα 1887. Κρίνοντας από τις παραποµπές σε αυτό41, καθώς δεν ήταν 

προσβάσιµο το άρθρο, υποθέτουµε πως θα πρέπει να αναφέρεται στη ρωσική θεολογία και 

τέχνη του 16ου αιώνα. Αναφέρονται τρεις τουλάχιστον εικόνες της λεγόµενης παλαιάς ρωσι-

κής τέχνης που χρονολογούνται από τον 15ο-16ο αιώνα και εξής. Επειδή οι παραπέµποντες 

στον Filimonov µελετητές αναφέρονται µόνον σε αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουµε αν ο συγ-

γραφέας είχε καταγράψει και άλλες παραστάσεις του ιδίου θέµατος.  Μία, τέλος, θέση του Fi-

limonov που δέχτηκε κριτική42 ήταν πως ως Αγία Σοφία κατά τους πρώτους χριστανικούς αι-

ώνες στην Κωνσταντινούπολη εννοείτο πάντα η Σοφία του Θεού, χωρίς όµως να ταυτίζεται 

ούτε κατ’ ελάχιστον µε πρόσωπο της αγίας Τρίαδος ή την Παναγία  ή άλλη χριστιανική έν-

νοια. Ίσως µάλιστα, συµπεραίνει, η Σοφία του Θεού είναι η µέσω µερικού εκχριστιανισµού 

επιβίωση µίας προχριστιανικής θεότητας. 

Στη  Revue archeologique 1938 (jullet-sept.), σελ. 49-66, γράφει ο H. E. Del Medico ένα 

άρθρο µε αφορµή ένα ψηφιδωτό στο νάρθηκα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως και µε 

τίτλο „Les mosaiques du narthex de Sainte-Sophie: contribution à l´iconographie de la Sages-

se Divine“. Πρόκειται για τη γνωστή πρώιµη µεσοβυζαντινή παράσταση του ένθρονου Χρι-

στού Παντοκράτορα, που συνοδεύεται από την Θεοτόκο και τον Γαβριήλ σε µετάλλια και 

που προσκυνάται από τον (δωρητή) αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ’ τον Σοφό. Ο συγγραφέας κατ’ 

αρχήν εντείνει την προσοχή του στη σωστή ανάγνωση της εικόνας και την ερµηνεύει ως άνευ 

επιγραφής  παράσταση της Σοφίας του Θεού. Στο αποτέλεσµα αυτό οδηγεί κατά τον Del Me-

dico η παρουσία κάτω από το ψηφιδωτό ενός αναγλύφου µε παράσταση-παραλλαγή Ετοιµα-

σίας του Θρόνου. Θεωρεί πως ο συνδυασµός των δύο εικονογραφικών στοιχείων παραπέµπει 

στο 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών (όπου η Σοφία κτίζει τον ναό της και παραθέτει δείπνο). Πα-

ρεµπιπτόντως κάνει και µία µικρή καταλογογράφηση επτά γνωστών του παραστάσεων της 

Σοφίας (τρεις ρωσικές, σύνθετου εικονογραφικού περιεχοµένου, µεταβυζαντινές, φορητές 

εικόνες και από τη µνηµειακή τέχνη παραστάσεις από τον Άγιο Κλήµεντα Οχρίδας, το Χιλαν-

                                                 
41 Del  Mediko 1938, σ. 52-53, και: Ammann 1938, σ.122, και: Meyendorff 1956, σ. 274, και: Meyendorff 1987, 
σ. 400. 
42 Αmmann 1938, σ. 122. 
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δάρι, τη Γκρατσάνιτσα και τη Ντέτσανη). Γνωρίζει τη µελέτη του Filimonov και παραπέµπει 

σε αυτόν σχετικά µε τις ρωσικές εικόνες. Η σύντοµη καταλογογράφηση αποσκοπεί στο να 

διαφοροποιήσει µεταξύ τους δύο τρόπους απόδοσης του εικονογραφικού θέµατος της Σοφίας 

του Θεού, που ο συγγραφέας προσδιορίζει σχεδόν εξ αρχής (σελ. 55). Ο πρώτος τρόπος, σχε-

δόν χωρίς σύµβολα, αντιπροσωπεύεται χαρακτηριστικά από το κωνσταντινουπολίτικο ψηφι-

δωτό, ενώ ο δεύτερος, στον οποίο εντάσσει όλον τον προαναφερθέντα και χωρίς χρονολογική 

τάξη κατάλογο, είναι πιο σύνθετος εικονογραφικά  και πλούσιος σε συµβολισµούς. Επιπλέον, 

καταλήγει, µε το να δίνεται τόση έµφαση στην Ενσάρκωση (µε τα µετάλλια εκατέρωθεν του 

Χριστού να δηλώνουν ένα λανθάνοντα Ευαγγελισµό - εδώ αναφέρεται και άλλη, ψηφιδωτή 

παράσταση της Αγίας Σοφίας, όπου πρόσφέρουν στην ένθρονη Θεοτόκο οµοίωµα του ναού οι 

Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός), ίσως οι πιστοί-θεατές του 10ου αιώνα να αντιλαµβά-

νονταν τις παραστάσεις µε τόσο πολυεπίπεδο τρόπο, ώστε να ταυτίζουν εν µέρει τη Σοφία 

του Θεού µε την Παναγία, ενώ η σύνδεση Θεοτόκου-Κωνσταντινούπολης θυµίζει πολύ την 

αρχαία σχέση της θεάς Αθηνάς µε την Αθήνα. Και η έννοια της Σοφίας διατρέχει, όπως φαί-

νεται πολύ καθαρά και τους δύο συσχετισµούς. 

Η πρωιµότητα της µικρής αυτής µελέτης προδίδει τρόπον τινά τον συγγραφέα της: οι πε-

ριγραφές των παραστάσεων είναι τόσο περιορισµένες ή ασαφείς, ώστε συχνά να αγγίζουν και 

το λάθος, όπως στις περιπτώσεις της Αχρίδας, του Χιλανδαρίου και της Γκρατσάνιτσα˙ η 

απουσία της χρονολόγησης αφήνει µεγάλο κενό στο συσχετισµό τουλάχιστον των παραστά-

σεων µεταξύ τους˙ η σχέση Παναγίας-Κωνσταντινούπολης-Σοφίας και Αθηνάς-Αθήνας-Σο-

φίας απηχεί την επιστηµονική ανησυχία της εποχής, παρόµοια µε την περίπτωση του Filimo-

nov, για την συνέχεια και την ασυνέχεια του αρχαίου ελληνικού κόσµου στο Βυζάντιο˙ είναι 

ανεπαρκής η σύνδεση των παρατηρήσεων µε βιβλικά χωρία (9ο κεφάλαιο Παροιµιών µε την 

Ετοιµασία ) ή µε θεολογικές ερµηνείες εικονογραφικών λεπτοµερειών (ταύτιση Θεοτόκου- 

Σοφίας-θήλεος παιδιού του Θεού κατά τους Γνωστικούς µε αφορµή την ψυχή-βρέφος στην 

παράσταση της Κοίµησης της Παναγίας). Ωστόσο µπορεί να εκτιµηθεί ασφαλώς πως ο Del 

Medico έκανε ένα πρώτο βήµα στη συνολική µελέτη του εικονογραφικού θέµατος της Σοφίας 

του Θεού στη Βυζαντινή εικονογραφία και µάλιστα µε πολύ περιορισµένα επιστηµονικά στη-

ρίγµατα. 

Tην ίδια χρονιά από τον ιησουίτη Α. Μ. Αmmann δηµοσιεύεται το άρθρο „Darstellung 

und Deutung der Sophia im vorpetrinischen Russland“ στο περιοδικό Orientalia Christiana 

Periodica IV, 1-2, 1938, σ. 120-156. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, η µελέτη αφορά στη 

ρωσική θεολογία και τέχνη πριν την µεταρρύθµιση του τέλους του 17ου αιώνα. Εξετάζεται 

συνοπτικά ο θεολογικός προσδιορισµός της Σοφίας και η ταύτισή της µε το Χριστό (κριτικά-
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ροντας και καταρρίπτοντας τη θέση του Filimonov ). Ο Ammann είναι ο πρώτος που διαχω-

ρίζει στη µεσαιωνική σκέψη τη Σοφία του Θεού-Υιό του Θεού, τη Σοφία–ένα από τα επτά 

δώρα του Αγίου Πνεύµατος, τη Σοφία-Θεοπνευστία, τη µάρτυρα Σοφία (Ρώµη, 3ος αιώνας ) 

και τη Σοφία ως φιλοσοφία. Η έρευνά του έχει σαν κύριο σηµείο αναφοράς µια εικόνα της 

Σχολής του Νόβγκοροντ: ένας ένθρονος, εστεµµένος άγγελος, που πατά στη σφαίρα του κό-

σµου, περιστοιχίζεται από τη Βρεφοκρατούσα και τον Πρόδροµο. Πάνω από αυτόν προβάλ-

λει η µορφή του Χριστού και στο ανώτερο τµήµα της εικόνας ένας άδειος θρόνος µε τον 

σταυρό επάνω του και ανά τρεις σεβίζοντες άγγελοι εκατέρωθεν αυτού43. Ο σκοπός του είναι 

να ερευνήσει τα πατερικά κείµενα και τα εικονογραφικά πρότυπα, στα οποία βασίζεται η 

ρωσική εικονογραφία της Σοφίας του Θεού από τον ύστερο 15ο έως τον 17ο αιώνα. Υποστη-

ρίζει πως η πορεία αυτής της εικονογραφίας ξεκινά σχετικά όψιµα (άλλη µία αντίθεση µε τον 

Filimonov), πάντως όχι πριν τα τέλη του 15ου αιώνα και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε πρό-

τυπα «του Αγίου Όρους και της Ελλάδας» (κατά την έκφραση του Ρώσου αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου σε επιστολή του 1550, που χρησιµοποιεί ως πηγή). 

Και από τον Ammann έχουµε µία καταλογογράφηση των γνωστών του παραστάσεων της 

Σοφίας του Θεού µε έναν τρόπο πληρέστερο από αυτόν του Del Medico. Kαταγράφει συνολι-

κά δέκα, µε χρονολογική τάξη από τον 6ο-7ο αιώνα έως τα µεταβυζαντινά χρόνια και τις 

συνοδεύει µε συνοπτική, αν και όχι πάντα πλήρη περιγραφή, δίνοντας έµφαση στη 

µικρογραφία ενός ρωσικού Ψαλτηρίου του 1397 (βλ. παρακάτω, κεφ. 2 ιγ), που του 

χρησιµεύει στην επεξεργασία του κυρίως ενδιαφέροντός του44. Η βασική του θέση είναι πως 

µία σταθερή απεικόνιση του εικονογραφικού θέµατος της Σοφίας του Θεού δεν φαίνεται να 

υπάρχει στα βυζαντινά χρόνια, εφόσον δεν υπάρχει ούτε ως ανάµνηση σχετική αναφορά από 

τον ∆ιονύσιο εκ Φουρνά. 

Ο συγγραφέας δεν γνωρίζει την (µάλλον λίγο µεταγενέστερη) µελέτη του Del Medico της 

ίδιας χρονιάς, ωστόσο παραπέµπει σε λίγο παλαιότερη δηµοσίευση της De Chirico και 

αυτού45, µε παρόµοιο τίτλο και  παρόµοιο περιεχόµενο και την κριτικάρει έντονα: µία 

παραλλαγή Ετοιµασίας δεν αρκεί για να παραπέµψει στο 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, καθώς 

επίσης, από την άλλη, ο οιωνεί Ευαγγελισµός των µεταλλίων εκατέρωθεν του Παντοκράτορα 

                                                 
43 Χρονολογείται στον 16ο αιώνα (Meyendorff 1987,εικόνα 5). Βλ παρακάτω, κεφ. 2 ιγ. 
44 Καταγράφονται πέντε γνωστές περιπτώσεις από την προγενέστερη βιβλιογραφία: Αχρίδα, Χιλανδάρι, 
Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, εικόνα Νόβγκοροντ. Ακολουθούν ως νέες περιπτώσεις: ενεπίγραφη παράσταση του 
Χριστού ως άγγελου στο Καρµούζ της Αιγύπτου(6ος-7ος αιώνας ), ανεπίγραφη αγγελική µορφή σε χειρόγραφο 
του 10ου αιώνα από το Σινά (κώδικας 418), ενεπίγραφος Χριστός-άγγελος από το Σολέτο της Απουλίας (12ος-
13ος αιώνας), µία µικρογραφία από ρωσικό Ψαλτήρι του 14ου αιώνα (ένας άγγελος που στέκεται µέσα 
στηρίζοντας έναν τρουλαίο ναό) και δύο ασαφείς, µεταβυζαντινές αναφορές στο ρωσικό µοναστήρι του  Αγίου 
Παντελεήµονα στον Άθωνα και σε ναούς της Μολδαβίας.  
45 De Chirico-Del Medico, H. E., “Les mosaiques du narthex de Ste Sophie”, Gazette des beaux Arts 1934, σ. 
129-133.  
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δεν είναι αρκετός για να αποδείξει δογµατολογική σύγχυση και εν τέλει µερική ταύτιση της 

Θεοτόκου µε τη Σοφία του Θεού. ∆ύο χρόνια αργότερα, ο Ammann στο άρθρο του 

„Slavische ‚Christus-Engel’ Darstellungen“ στο Orientalia Christiana Periodica VI, (no 3-4, 

Ρώµη 1940, σ. 467-494, ιδίως σελ. 472-476) αναφέρεται ξανά στο ζήτηµα στα πλαίσια της 

έρευνας του σχετικά µε την απόδοση του Χριστού ως αγγέλου και εντοπίζει (µάλλον πρώτος 

αυτός ) τη σχέση κάποιων τέτοιων παραστάσεων του 15ου αιώνα µε την εικονογράφηση του 

9ου κεφαλαίου των Παροιµιών – µε «ελληνικό», καθώς λέει, τρόπο. 

Από τον Α. Μ. Αmmann πληροφορούµαστε και για µία προσέγγιση της Σοφίας του Θεού 

από τον G. Florovsky σε ανακοίνωσή του σε συνέδριο στη Σόφια το 1932. Γνωρίζουµε ακόµη 

µία, του ίδιου ερευνητή και µε παρόµοιο θέµα, σε άλλο συνέδριο επίσης στη Σόφια το 1938. 

Αυτές οι ανακοινώσεις δεν µας ήταν προσεγγίσιµες. Ωστόσο ο ίδιος µελετητής, µεγάλος 

θεολόγος του 20ου αιώνα, Ρώσος ιερωµένος της διασποράς (έζησε µερικά χρόνια στη 

Βουλγαρία, στη Σερβία και στο τέλος της ζωής του και µέχρι το θάνατό του, περίπου στα 

1980, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής) συνέχισε την ενασχόλησή του µε το θέµα. 

Έτσι έχουµε µία τοποθέτηση µε δύο µορφές λίγο αργότερα. Τον Οκτώβριο του 1939 στο 

Αλγέρι επρόκειτο να γίνει το Sixième Congrès International des Études Byzantines. 

Προφανώς λόγω της έναρξης του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου τον προηγούµενο µήνα αυτό 

δεν έλαβε χώρα. Είχαν προλάβει όµως να τυπωθούν οι περιλήψεις των ανακοινώσεων. Ο  

Florovsky θα µιλούσε µε τίτλο „Christ, the Wisdom of God in Byzantine Theology“. Το 

πρώτο µέρος της οµιλίας ασχολείτο κυρίως µε το ναό της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη, την ίδρυσή του και την αφιέρωσή του στη Σοφία του Θεού. Το δεύτερο 

µέρος µε την εικονογραφία. Κατά την άποψη του µελετητή υπάρχουν δύο τρόποι απόδοσης 

του θέµατος και τους εκθέτει συνοδεύοντάς τους και από έναν περιορισµένο σχετικώς αριθµό 

παραδειγµάτων: ο Χριστός ως Μεγάλης Βουλής Άγγελος (παραδείγµατα: Karmuz Αιγύπτου, 

Soleto Απουλίας και γενική αναφορά σε µικρογραφίες χειρογράφων) και ο κλασικής 

προέλευσης τρόπος των προσωποποιήσεων (παραδείγµατα: Par. Gr. 139, όπου ο ∆αυίδ 

συνοδεύεται από την Σοφία και την Προφητεία, η εικόνα του Νόβγκοροντ, γυναικεία 

προσωποποίηση στο Μονρεάλε της Σικελίας). Η θέση του ήταν πως συχνά οι δύο παραπάνω 

τρόποι συγχέονταν µεταξύ τους και πως στη βυζαντινή τέχνη δεν έχουµε ένα σταθερό σχήµα 

απόδοσης του εικονογραφικού θέµατος. Το 1948 στο Παρισι το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε 

µε εννεαετή καθυστέρηση. Στα καινούρια πρακτικά η ανακοίνωση του π. G. Florovsky έχει 

παρόµοιο τίτλο („Christ, the Wisdom of God, in byzantine theology and art“) και 

περιεχόµενο. Η θέση που υποστηρίζεται όµως διαφοροποιείται ελαφρώς: η εικονογραφική 

απόδοση της Σοφίας του Θεού είναι µεν σπάνια, ωστόσο φαίνεται πως ο τύπος της είναι 
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σταθερός και συνδέεται µε το Χριστό ως Μεγάλης Βουλής Άγγελο – παρ’ όλο που δεν 

αποτελεί κάθε Χριστός–Μεγάλης Βουλής Άγγελος και µια παράσταση της Σοφίας του Θεού, 

εφ’ όσον δεν συνοδεύεται και από επιγραφή (σε αυτήν δηλαδή την τοποθέτηση επικεντρώνει 

περισσότερο την προσοχή του στη Σοφία-Χριστό και όχι στις άλλες ερµηνείες της έννοιας 

της Σοφίας). Επειδή οι ανακοινώσεις µας είναι γνωστές µόνο από τις περιλήψεις τους, δεν 

γνωρίζουµε τί του ήταν γνωστό από την παλαιότερη έρευνα. Φαίνεται πως τουλάχιστον δεν 

γνώριζε ή, αν γνώριζε, δεν συµµερίστηκε  το διαχωρισµό των εννοιών που προτείνει ο 

Ammann, εφ’ όσον συνδέει το Χριστό-Σοφία του Θεού ή τον άγγελο Σοφίας-Χριστό-Μεγά-

λης Βουλής Άγγελο µε τις προσωποποιήσεις των χειρογράφων, που αποδίδουν µε αυτόν τον 

τρόπο τη θεοπνευστία και όχι το δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος. Σηµειώνουµε πως επα-

νειληµµένα παραπέµπει στο 8ο κεφάλαιο των Παροιµιών: σε αυτό µιλά η Σοφία αυτοπροσώ-

πως και διακηρύσσει την προαιώνια γέννησή της από τον Πατέρα – ένα σηµείο τριβής Ορθο-

δόξων και Αρειανών, διόλου παραστατικό όµως, όπως το 9ο κεφάλαιο. Ο π. Florovsky δεν 

αναφέρεται καθόλου στις αφηγηµατικές παραστάσεις της Σοφίας του Θεού που εµπνέονται 

από το τελευταίο. Ωστόσο σηµειώνουµε πως αυτός πρώτος εντάσσει στον κατάλογο των πα-

ραστάσεων την προσωποποίηση της Σοφίας που βρίσκεται στο Monreale της Σικελίας και 

ξεφεύγει από τη ρωσοκεντρική προσέγγιση των Filimonov και Ammann. 

Ο André Grabar ασχολήθηκε πολύ λίγο µε το θέµα σε µέρος του άρθρου του „Iconogra-

phie de la Sagesse Divine et de la Vierge“, στα 195646. Πρόκειται για µία βιβλιοκρισία στο 

τετράτοµο έργο του C. Ceccheli, Mater Christi, Ρώµη 1946-1954. O Ceccheli φαίνεται να 

υποστηρίζει πως για την ανατολική, χριστιανική θεολογία και τέχνη η µορφή της Θεοτόκου 

είναι αυτή που ταυτίζεται µε τη Σοφία του Θεού, εφ’ όσον προβάλλεται τόσο έντονα, στην 

αψίδα των ναών και µάλιστα ναών αφιερωµένων στη Σοφία του Θεού. Η υπερβολικά «µαριο-

λογική» θέση του, την οποία καταρρίπτει ο Grabar, είναι απλώς η συνέχεια της ιδέας του Del 

Medico47. Ο Grabar σηµειώνει πως στην πλειονότητα των ναών βρίσκεται η Πλατυτέρα στη 

αψίδα χωρίς αυτό να σηµαίνει, είτε µε επιγραφή, είτε µε άλλη, γνωστή σε εµάς ερµηνεία, κά-

ποια ενδεχόµενη σύνδεση µε τη Σοφία του Θεού και χωρίς αυτή η παράσταση να αποτελεί 

µία ανατολικού τύπου Sedes Sapientiae. Σηµειώνει πως η βυζαντινή εικονογραφία γενικώς 

δεν φαίνεται να έχει συνδέσει την Παναγία µε τις διάφορες απεικονίσεις της Σοφίας του 
                                                 
46 CahArch 8, 1956, σ. 254-261. Ο Grabar είχε παλαιότερα, στα 1932, όπως είδαµε, ασχοληθεί µε µία περίπτωση 
µικρογραφίας, που ερµηνεύεται ως απόδοση της Σοφίας του Θεού, στα πλαίσια δηµοσίευσης του χειρογράφου 
Ath. 211 (βλ. παραπάνω, κεφ. 1α, και παρακάτω, κεφ. 2 ιδ, Άγιος Ιωάννης Σελλίου). ∆εν ασχολήθηκε περαιτέρω 
µε την παράσταση της Σοφίας στη βυζαντινή τέχνη. Στη δηµοσίευση αναλύει διεξοδικότατα την συγκεκριµένη 
µικρογραφία (σ. 272-277) και αναφέρει παρεµπιπτόντως και δύο ρωσικές εικόνες του 17ου αιώνα (σ. 273). 
Υπενθυµίζουµε πως την εποχή που γράφτηκε το άρθρο περί αθηναϊκού χειρογράφου δεν υπήρχαν οι βασικές 
βιβλιογραφικές πηγές περί Σοφίας του Θεού, πέρα από τη µελέτη του Φιλιµόνοφ. 
47 Ο Del Medico υποστηρίζει πως η ένθρονη Θεοτόκος στην αψίδα της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης είναι µία 
σοβαρή ένδειξη για την ταύτιση Θεοτόκου-Σοφίας του Θεού κατά την µεσοβυζαντινή εποχή. 
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Θεού, δηλαδή δεν συγχέονται εικόνες δηλωτικές της θείας ενσάρκωσης (π. χ. διάφοροι τύποι 

Βρεφοκρατούσας: Οδηγήτρια, Βλαχερνίτισσα, Νικοποιός, Αγιοσωρείτισσα, κ. ο. κ.) µε κά-

ποια θεωρούµενη αλληγορία της Σοφίας. ∆εν καταλογογραφεί συνολικά γνωστές του παρα-

στάσεις της Σοφίας (φαίνεται να αγνοεί την µελέτη του π. Ammann) και παραπέµπει µόνο 

στον π. G. Florovsky ως προηγούµενο µελετητή του θέµατος. Έτσι ακολουθεί και την τυπο-

λογία και τις θέσεις, που προτείνει ο τελευταίος. ∆ηλαδή τους δύο προαναφερθέντες τρόπους 

πιο συνοπτικά παρουσιασµένους: α) την κλασικής προέλευσης ή αγγελόµορφη προσωποποί-

ηση, που χρησιµοποιείται και στη ∆ύση και β) τον τύπο που σχετίζεται µε το Χριστό (ιστο-

ρικό, όπως τον ∆ωδεκαετή στο Ναό, ή τον Παντοκράτορα ή κυριότατα τον Χριστό ως Μεγά-

λης Βουλής Άγγελο, τύπο που συνδέει και µε την αρχή του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών). 

Στην κατάταξη του Florovsky παραπέµπει και ο ίδιος ο κρινόµενος συγγραφέας C. Ceccheli 

σε ανακοίνωσή του σε συνέδριο του 195048, καθώς όµως τον απασχολούν εκεί µόνο πρώιµες, 

ανεπίγραφες παραστάσεις, δεν θα αναφερθούµε περισσότερο σε αυτήν.  

Την επόµενη χρονιά, 1957, από τον Σέρβο ιστορικό της βυζαντινής τέχνης C. Radojčić, 

δηµοσιεύεται µελέτη για την εικονογραφική διακόσµηση στη µονή Μαρκόφ, κοντά στα Σκό-

πια49. Μία από τις παραστάσεις, που απασχολούν το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου είναι ο 

Χριστός-Σοφία στο νάρθηκα. Από την παλαιότερή του έρευνα παραπέµπει στον Florovsky 

και τον Grabar. Καθώς το κυρίως θέµα του είναι η συγκεκριµένη περίπτωση, επεκτείνεται 

πολύ λίγο50. Για τον ίδιο λόγο δεν διατυπώνει µία γενική τοποθέτηση, διαπιστώνει όµως πως 

για ένα θέµα που θεολογικά ταυτίζεται µε το Χριστό, στη σλαβική εικονογραφία αποκτά 

περισσότερες ζωγραφικές εκδοχές. Συγκρίνει όµως προσεκτικά και εµπεριστατωµένα την 

εκδοχή της µονής Μαρκόφ µε τις άλλες περιπτώσεις και παραβάλλει µε αυτήν ιερά κείµενα 

και ιδιαίτερα το Βίο του αγίου Βασιλείου του Νέου, µε τρόπο πολύ διεξοδικό. Ειδικώς τον 

συγκεκριµένο Βίο τον θεωρεί πηγή έµπνευσης για µερικά στοιχεία που περιέχονται στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού. Το άρθρο του θα µας βοηθήσει αργότερα, όταν θα 

αναφερούµε στη µονή Μαρκόφ (βλ. κεφ. 2 ιβ).  

Το 1959 από τον π. J. Meyendorff, επίσης Ρώσο ιερωµένο της διασποράς (γεννήθηκε και 

έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία και τα τελευταία χρόνια της ζωής του και µέχρι το θάνατό 

                                                 
48 „“Sapientia Dei“. La figurazione sapienzale del sarcofago di Adelfia“, Atti de I Congresso Nationale di 
Archeologia Cristiana, Συρακούσες (19-24 Σεπτεµβρίου 1950), Ρώµη, 1952, σ. 111-14: πρόκειται για την 
ανάγνωση, ερµηνεία και χρονολόγηση µίας παλαιοχριστιανικής σαρκοφάγου, µερικές παραστάσεις της οποίας 
θεωρούνται από τον συγγραφέα ως προσωποποίηση της Σοφίας (µία ένθρονη γυναίκα) και ως πηγή της Σοφίας 
(µία κεφαλή του Παλαιού των Ηµερών ως υδρορροή).  
49 ZRVI 49, no 4, 1957, σ. 215- 227. Το άρθρο επιγράφεται «οι τοιχογραφίες της µονής Μαρκόφ και ο βίος του 
αγίου Βασιλείου του νέου»- είναι γραµµένο στα σερβικά και έχει γαλλική περίληψη.  
50 Αναφέρει την παράσταση της Σοφίας του Θεού στην Περίβλεπτο Αχρίδας, τον ∆ωδεκαετή της Σοπότσανη 
(ερµηνευόµενη ως Σοφία του Θεού παράσταση, βλ. παρακάτω, κεφ.3, ενότ. δ3), το Χιλανδάρι, τη Γκρατσάνιτσα 
και τη Ντέτσανη. 
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του, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, επίσης στις Η. Π. Α.) δηµοσιεύεται µία πρώτη δική του 

προσέγγιση του θέµατος: „L’ iconographie de la Saggese Divine dans la tradition byzan-

tine“51. Στο πρώτο µέρος του άρθρου παραθέτει πολύ αναλυτικά και χρήσιµα τα βιβλικά χω-

ρία και τις πατερικές ερµηνείες που επιβεβαιώνουν ένα ζήτηµα, το οποίο είχε απασχολήσει 

τους παλιότερους ερευνητές, δηλαδή την ταύτιση Χριστού-Σοφίας του Θεού. Ακολουθεί µία 

καταγραφή παραστάσεων και η ερµηνεία τους. Αναφέρονται εν συνόλω 18 περίπου παραστά-

σεις, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 6 για πρώτη φορά σε σχέση µε την εικονογραφική από-

δοση της Σοφίας του Θεού, ενώ επίσης για πρώτη φορά προσδιορίζεται µε τόση έµφαση ο 

συσχετισµός του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών µε µια µεγάλη οµάδα παραστάσεων.52 Ωστό-

σο παρατηρούµε πως η κατάταξη των παραδειγµάτων δεν είναι χρονολογική και δεν αναφέ-

ρεται καν η χρονολόγηση των αναφεροµένων παραστάσεων. Επίσης, ενώ κατ’ αρχήν προ-

αναγγέλεται µία ειδολογική τάξη των παραστάσεων, παρόµοια µε αυτήν που υπαινίσσεται ο 

Ammann (1938), δεν τηρείται κάτι τέτοιο: π. χ. στην ενότητα «Χριστός-Σοφία» κατατάσσο-

νται µαζί το Par. Syr. 341 (ανεπίγραφη, ερµηνευόµενη ως Σοφία γυναίκα, που συνοδεύει µαζί 

µε τον Σολοµώντα την Βρεφοκρατούσα), η παράσταση του ένθρονου Παντοκράτορα στην 

παράσταση του Λέοντα Στ’ από το νάρθηκα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (χωρίς 

να παραπέµπεται το άρθρο του Del Medico) και ο ενεπίγραφος άγγελος Σοφίας από την Πα-

ναγία της Πρισρένης. 

Το 1963 υποστηρίζεται στην Αµερική από την L. D. Popovich η διδακτορική διατριβή µε 

θέµα „Personifications in paleologan painting (1261-1453)“. H διατριβή χωρίζεται σε δύο πο-

λύ προσεκτικά επεξεργασµένες ενότητες: τις προσωποποιήσεις των φυσικών φαινοµένων και 

αυτές των αφηρηµένων εννοιών. Στην δεύτερη ενότητα αφιερώνει ένα  µικρό τµήµα της 

µελέτης στη Σοφία του Θεού (σ. 157-169). Παραθέτει περίπου δεκαπέντε παραδείγµατα από 

τη υστεροβυζαντινή, µνηµειακή τέχνη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ωστόσο πρέπει να σηµει-

ώσουµε πως αυτά αποτελούν συχνά ανεπίγραφες, αγγελικές ή µη µορφές που συνοδεύουν 

                                                 
51 CahArch 10, 1959, σ. 259-277. 
52 Καταγράφονται δέκα γνωστές περιπτώσεις από την προγενέστερη βιβλιογραφία: το Καρµούζ της Αιγύπτου, η 
ανεπίγραφη αγγελική µορφή σε χειρόγραφο του 10ου αιώνα από το Σινά, η ψηφιδωτή παράσταση του νάρθηκα 
της Αγίας Σοφίας στη Κωνσταντινούπολη, το Par. Gr. 139, οι µνηµειακές παραστάσεις των Αχρίδας, 
Χιλανδαρίου, Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, και δύο ρωσικές εικόνες. Νέες περιπτώσεις που καταγράφονται είναι το 
Par. syr. 341, fol.118 (µία γυναικεία µορφή που ερµηνεύεται ως Σοφία και ο Σολοµών παραστέκουν την 
Βρεφοκρατούσα), η αλληγορική µικρογραφία του Ath. 211, fol. 34v, σχετιζόµενη µε το ερµηνευτικό της 
παραβολής των 10 δραχµών χωρίο του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου, που είχε δηµοσιεύσει ο Grabar (βλ. 
παραπάνω, κεφ. 1 α, και υπόσ. 45 και κεφ. 2 ιδ, Άγιος Ιωάννης Σελλίου ), ανεπίγραφη αγγελική µορφή από το 
ναό της Παναγίας στο Πρισρέν (βλ. παρακάτω, κεφ. 3, Ανάλυση, ενότ. δ1), το ∆είπνο των Παροιµιών από το 
Markov κοντά στα Σκόπια (14ος αιώνας), από το Volotovo κοντά στο Νόβγκοροντ (τέλη 14ου αιώνα) και από τη 
Zarzma της Γεωργίας. Προσθέτει και την γνωστή από τον Ράντοζιτς (1957) παράσταση του Χριστού 
∆ωδεκαετούς στη Σοποτσανη της Σερβίας, όπου δεν υπάρχει επιγραφή, συσχετίζεται όµως η παράσταση µε το 
Χριστό-Σοφία βάσει µιας εικονογραφικής λεπτοµέρειας, του επτακιόνιου ναού  στο βάθος (βλ. κεφ. 3 Ανάλυση, 
ενότ. δ3). 
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κυρίως Ευαγγελιστές, τις οποίες η συγγραφέας ερµηνεύει ως Σοφία του Θεού, προφανέστατα 

µε την έννοια εδώ της θεοπνευστίας, και τις αποδίδει στην αρχαιότερη, εικονογραφική παρά-

δοση της εµπνέουσας Μούσας53. Ακροθιγώς αναφέρεται και στη περίπτωση του 9ου κεφαλαί-

ου των Παροιµιών54. Ως προς τη σύνδεση της εικονογράφησης του χωρίου µε το Χριστό 

παραπέµπει βιβλιογραφικά στο άρθρο του Μeyendorff (1959), το οποίο πράγµατι ήταν και το 

πιο εµπεριστατωµένο στην προγενέστερή της βιβλιογραφία. Όµως η ίδια η Popovich δεν 

ταυτίζει την πρωταγωνίστρια µορφή της συγκεκριµένης παράστασης µε τον Ιησού. Την θεω-

ρεί µία αγγελικής εικονογραφικής προέλευσης, παραλλαγµένη όµως, µορφή προσωποποίησης 

της Σοφίας, γέννηµα της παλαιολόγειας ευρηµατικότητας55. Παραθέτει ως παράδειγµα τον 

µικρό, τετραµερή εικονογραφικό κύκλο της Ντέτσανη56. 

O C. Radojčić επανέρχεται στα 1975 µε µια µελέτη για το ∆είπνο της Σοφίας στην σερβι-

κή λογοτεχνία και τέχνη κατά τον 13ο και 14ο αιώνα57. Η αφορµή είναι η τοιχογραφία του 

αγίου Σάββα στη Μιλέσεβα και η επιγραφή, που τη συνοδεύει, η οποία προσκαλεί τους 

πιστούς σε τραπέζι όχι φαγητού, αλλά αρετής και γνώσης. Παραθέτοντας και άλλα λογο-

τεχνικά παραδείγµατα, όπου η πρόσκληση σε συµβολική ευωχία είναι πια «τόπος» πριν ακό-

µη την µεσαιωνική εποχή, φθάνει στο αµεσότερο «πρότυπο» του σχήµατος, το ∆είπνο των 

Παροιµιών. Βάσει του χωρίου σχολιάζει και ερµηνεύει δύο περιπτώσεις της σλαβικής τέχνης, 

ένα γεωµετρικό σχέδιο επτά βαθµίδων  σε ένα επίτιτλο χειρόγραφου ψαλτηρίου του 134658 

και την ήδη γνωστή από την προγενέστερη βιβλιογραφία παράσταση της Σοφίας του Θεού 

στη Gračanica59. Η θέση του είναι πως οι διάφορες σηµασίες της Σοφίας στη σερβική τέχνη 

του 13ου – 14ου αιώνα, τις οποίες είχε διαπιστώσει και στο άρθρο του του 1957, συχνά συ-

µπλέκονται σε µία παράσταση – ένα ακόµη σπουδαίο επιστηµονικό βήµα, βασισµένο στην 

                                                 
53 Πρβλ. RbK, λήµµα Himmelsmächte, Erzengel und Engel: η εµπνέουσα µούσα γίνεται εµπνέων άγγελος. 
54 Popovich, 1963, σ. 167-168. 
55 Παρατηρούµε πως η συγγραφέας στην ίδια, µικρή ενότητα που αφιερώνει στη Σοφία του Θεού εντάσσει τόσο 
παραστάσεις Σοφίας-θεοπνευστίας, όσο και την παράσταση των Παροιµιών, αλλά ακόµη και παραστάσεις της 
αγίας Σοφίας-µάρτυρος µε τις θυγατέρες της, όλα ως εκδοχές του ίδιου εικονογραφικού θέµατος µίας 
προσωποποιηµένης έννοιας (Popovich, 1963, σ. 426-434). Φαίνεται έτσι µάλλον πως, βασισµένη βιβλιογραφικά 
στό το µη σαφή διαχωρισµό των διαφορετικών σηµασιών της Σοφίας του Meyendorff (1959), προχωρεί σε µία 
επισφαλή, αν όχι λανθασµένη, θεολογικώς-ερµηνευτικώς πορεία. 
56 Popovich, 1963, σ. 432. 
57 „La table de la Sagesse dans la littérature et l´ art serbes depuis la début du XIIIe jusqu´au début du XIVe 
siècle“, ZRVI 16 (1975), σ. 215-224. 
58 Ψαλτήρι Branco Mladenović, RPR No. 205, fol. 4v (βλ. εικ. 66 και κεφ. 3, ενότ. δ3). 
59 Μαζί µε το Ψαλτήρι Mladenović και τη Γρατσάνιτσα, αναφέρει φευγαλέα και τις παραστάσεις των Παροιµιών 
της Περιβλέπτου Αχρίδας, της Ντέτσανη, και της µονής Μαρκόφ (η τελευταία είχε αποτελέσει και το θέµα του 
άρθρου του στα 1957), καθώς και τις εµπνέουσες µορφές των ευαγγελιστών στο Peć. Κατά παράδοξο όµως 
τρόπο δεν αναφέρεται ξανά, ανάµεσα στα τόσα άλλα λογοτεχνικά κείµενα του παρόντος άρθρου, στη σχέση, 
που εντόπισε ο ίδιος, του Βίου του αγίου Βασιλείου του νέου µε τη µονή Μαρκόφ (βλ. κεφ. 2 ζ, Ρίλα), παρ’ όλο 
που και ως προς το περιεχόµενο θα είχαν άµεση συνάφεια (η τράπεζα, που δεν προσφέρει υλική, αλλά 
πνευµατική τροφή). Παραπέµπει όµως τουλάχιστον στο προγενέστερο άρθρο του. 
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πρωιµότερη θέση του π. Φλορόφσκυ, µετά την διαπίστωση πως πρέπει να διακρίνονται οι 

διάφορες ερµηνείες της Σοφίας.    

Λίγα χρόνια αργότερα, στη µνήµη του C. Radojčić, γράφει η Zaga Gavrilović ένα άρθρο, 

όπου συνδέει την Σοφία του Θεού µε την αυτοκρατορική τέχνη60. Κατ’ αρχήν συνδέει τη 

θεϊκή σοφία αφ’ ενός µε το Βάπτισµα (ως «φώτισµα»), που λαµβάνει ο χριστιανός και αφ’ 

ετέρου µε την έµπνευση για αποφάσεις, που λαµβάνει ο βασιλιάς (ή τουλάχιστον έτσι 

παρουσιάζει ο τελευταίος τις αποφάσεις του, ως εκ σοφίας θεού υπαγορευµένες). Επιχειρεί να 

αποδείξει την παραπάνω θέση σχολιάζοντας το εικονογραφικό πρόγραµµα των ναρθήκων στη 

Σοπότσανη (π. 1260) και το Λέσνοβο (β΄τέταρτο 14ου αι.), το οποίο και στις δύο περιπτώσεις  

περιλαµβάνει παλαιοδιαθηκικές σκηνές σχετικές µε την ενσάρκωση του Χριστού-Λόγου, το 

πορτραίτο του βασιλιά ή το γενεαλογικό του δέντρο ή κάποια σκηνή σχετιζόµενη µε αυτόν, 

ενώ στο χώρο βρίσκεται και φιάλη αγιασµού ή κολυµπήθρα61. Χρησιµοποιώντας ήδη γνωστά 

µνηµεία, αλλά όχι παραστάσεις του Χριστού επιγραφόµενες ως Σοφία του Θεού, κάνει µία 

πρωτότυπη δουλειά (αν και όχι πολύ πειστική) σε σχέση µε την επιλογή των διαφόρων 

σκηνών στην εικονογράφηση του νάρθηκα. Θα µπορούσε κανείς να αντείπει πως η φιάλη ή 

και η κολυµπήθρα συνηθίζεται να βρίσκονται στο χώρο του νάρθηκα πολύ πριν τα 

υστεροβυζαντινά χρόνια62, πως σκηνές σχετιζόµενες µε το βασιλιά θα ήταν σχετικά άκοµψο 

να τοποθετηθούν στον κυρίως ναό, ενώ υπαρχει και εκτός αυτού εικονογραφικός χώρος63 και 

πως έτσι τα συµπεράσµατά της δεν θα µπορούσαν να γενικευθούν: ακόµη και αν για τα δύο, 

συγκεκριµένα µνηµεία η τόσο άµεση σύνδεση της Σοφίας του Θεού-Χριστού και 

θεοπνευστίας (διότι δεν διαχωρίζονται από την αρθρογράφο οι δύο έννοιες) µε την 

αυτοκρατορική τέχνη ισχύει, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο και για άλλα, σωζόµενα µνηµεία 

                                                 
60 „Divine Wisdom as Part of Byzantine Imperial Ideology. Research to the Artistic Interpretations of the Theme 
in Medieval Serbia. Narthex Programmes of Lesnovo and Sopoćani“, Zograf 11 (1980), σ. 45-53.  
61 Στη Σοπότσανη, γύρω από τον Μυστικό ∆είπνο, όπου παρέχεται η υλική τροφή από το Λόγο-Υιό του Θεού, 
εικονίζονται οι επτά Οικουµενικές Σύνοδοι, όπου η Σοφία του Θεού ενέπνευσε τους Πατέρες, και κοντά σε αυτά 
και µία αντιαιρετική σύνοδος, που συνεκλήθη από τον Στέφανο Νεµάνια, τον πρώτο Σέρβο βασιλιά. Στο 
Λέσνοβο το πορτραίτο του βασιλιά και µετέπειτα αυτοκράτορα Ντουσάν εικονίζεται κοντά στο όραµα 
θεοφάνειας στον ποταµό Χεβάρ πριν την κλήση του προφήτη Ιεζεκιήλ (Ιεζ. 1, 8 κ. ε.), ενώ τέσσερεις µορφές 
αγίων (Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, Μέγας Βασίλειος και Μέγας Αθανάσιος) στα σφαιρικά 
τρίγωνα του νάρθηκα εµπνέονται από µία µικρή, φτερωτή µορφή, που επιγράφεται ως θεϊκή σοφία. Η σύνδεση 
στη πρώτη περίπτωση µάς φαίνεται λιγότερο χαλαρή από ό,τι στη δεύτερη, πάντως ο συσχετισµός των βασιλέων 
µε τη Σοφία του Θεού, είτε ως θεοπνευστία, είτε ως στήριξη από τον ίδιο τον Υιό του Θεού, θα ήταν προφανώς 
το ζητούµενο αυτών των ιδίων προς επιβολή της εξουσίας τους. 
62 Lexikon der christlichen Antike,λήµµατα: Kindertaufe, Taufe και Waschungen, και: Ορλάνδος, 1994, σ. 110-
124, 136-137: από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια η κολυµβήθρα, κτιστή ή κινητή, βρίσκεται συνήθως στο δυτικό 
τµήµα του ναού, εξω από αυτόν, στο αίθριο ή εντός αυτού, στο νάρθηκα, όπως επίσης και η κρήνη ή και η φιάλη 
του αγιασµού. Άλλωστε στο νάρθηκα κάθονταν τότε οι κατηχούµενοι µέχρι να βαπτισθούν - σηµειώνουµε πως ο 
νηπιοβαπτισµός καθιερώθηκε ήδη από τον 6ο αι. περίπου.  
63 Ελέγξαµε αντίστοιχα εικονογραφικά προγράµµατα σε βασιλικά αφιερώµατα της εποχής και στην ευρύτερη 
περιοχή από τον τόµο των Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, και παντού οι δωρητές ή το γενεαλογικό 
τους δέντρο βρίσκονται στο νάρθηκα ή τον εξωνάρθηκα: Μιλέσεβο (σχ. 12-13), Σοπότσανη (σχ. 16), Arilje (σχ. 
18-19), Πρισρέν (σχ. 23), Γκρατσάνιτσα (σχ. 34).  
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µε παραστάσεις της Σοφίας του Θεού, ούτε καν για όσα εξ αυτών είναι βασιλικά ή 

αυτοκρατορικά αφιερώµατα.  

Το 1981 στο Εichstätt της Βαυαρίας γίνεται ένα θεολογικό συνέδριο για τις σχέσεις µε-

ταξύ ανατολικής και δυτικής µεσαιωνικής θεολογίας. Η F. von Lilienfeld µιλά µε θέµα «Frau 

Weisheit-Typus, Symbol oder Allegorie in Byzanz und der karolingischen Dichtung des 9. bis 

10. Jahrhunderts». Στο πρώτο µέρος της οµιλίας της ασχολείται όντως µε ό,τι λέει ο τίτλος, 

δηλαδή µε θέµατα λογοτεχνίας. Στο δεύτερο µέρος προσεγγίζει τις ανατολικές και δυτικές 

εκδοχές της Σοφίας στην τέχνη. Με χρονολογική κατάταξη παρουσιάζει εννέα συνολικά περι-

πτώσεις από την τέχνη Ανατολής και ∆ύσης, κυρίως αναφερόµενες στην Σοφία-θεοπνευ-

στία64. Χωρίς δική της πρωτογενή έρευνα και παραπέµποντας, ως προς την ανατολική τέχνη, 

στους Ammann (1938 και 1940), Grabar (1956) και Meyendorff (1959), καταφέρνει να ανα-

λύσει καλά κάθε απεικόνιση σε σχέση µε τα φιλολογικά-θεολογικά δεδοµένα που παρέθεσε 

στο πρώτο µέρος και να διαχωρίσει µε σχετική ευκρίνεια τις σηµασίες της έννοιας της Σοφίας 

(κυρίως επιµένοντας στο ότι είναι διαφορετική η Σοφία-θεοπνευστία και δώρο του Θεού των 

βιβλίων της Σοφίας στην Παλαιά ∆ιαθήκη από την Σοφία-Υιό του Θεού των Παροιµιών).  

Το 1987 ο π. J. Meyendorff επανέρχεται µε µία δεύτερη, πιο εµπεριστατωµένη προσέγγι-

ση του θέµατος, εξειδικευµένη ως προς τη Σοφία-Υιό του Θεού: „Wisdom-Sophia: Contras-

ting approaches to a complex theme“65. Εδώ επαναλαµβάνει και εµπλουτίζει την βιβλική και 

πατερική τεκµηρίωση του Χριστού ως Σοφίας του Θεού, δείχνοντας τη συνέχεια της ενασχό-

λησης µε την έννοια έως και την εποχή του Ησυχασµού. Στο δεύτερο µέρος εξετάζει τη συ-

χνή παρουσία του εικονογραφικού θέµατος κατά τους παλαιολόγειους χρόνους και παραθέτει 

δέκα παραδείγµατα µε χρονολογική τάξη66, καθώς επικεντρώνεται κυρίως στην εικονογραφι-

κή απόδοση του Ιησού ως Σοφία. Στο τρίτο και τελευταίο µέρος του άρθρου σχολιάζει τη 

σύγχυση µεταξύ Χριστού-Παναγίας-Σοφίας στη ρωσική θεολογία του 16ου – 17ου αιώνα. Φαί-

νεται εδώ πως πρώτος περιόρισε την έρευνά του στη Σοφία-δεύτερο πρόσωπο της αγίας 

                                                 
64 Καταγράφονται η ερµηνευοµένη ως Σοφία γυναίκα που εµπνέει τον ευαγγελιστή Μάρκο στον κώδικα 
Ροσσάνο, η µετονοµασθείσα επιγραφικά κατά τον 15ο αιώνα ως Σοφία µορφή της Ανικίας Ιουλιάνας και 
ανεπίγραφη γυναίκα που εµπνέει τον συγγραφέα από τον ∆ιοσκουρίδη της Βιέννης, επιγραφοµένη ως Sophia 
µορφή στη λεγόµενη Βίβλο του Αλκουίνου της Βαµβέργης, τα γνωστά µας ήδη Par. Syr. 341,  Ath. 211 και 
Ψαλτήρι του Κιέβου (1397), ενεπίγραφη µορφή (sapientia) στον κεντηµένο µανδύα της βασίλισσας Κουνιγούν-
δης (+ 1033), ανεπίγραφη γυναίκα στο οπισθόφυλλο ψαλτηρίου της Βαµβέργης (13ου αι.). Εν παρόδω αναφέ-
ρεται ότι αργότερα στη βυζαντινή τέχνη, κυρίως στη σερβική και ρωσική, η Σοφία-Λόγος αποδίδεται ως άγγε-
λος.   
65 DOP 41, 1987, σ. 391-401. 
66 Επιλέγει µερικές από τις παραστάσεις που είχε καταγράψει στο παλαιότερο άρθρο του, στα 1959 και 
προσθέτει δύο περιπτώσεις ακόµη του 14ου αιώνα. Τη µικρογραφία από ρωσικό ψαλτήρι (το λεγόµενο του 
Κιέβου, βλ. κεφ. 2, ενότ. ιγ), που είχε αναφέρει ο Ammann στο άρθρο του στα 1938 και µία καινούρια, αυτήν 
του µοναστηριού της Ρίλα στη Βουλγαρία (πλούσια σε συµβολισµούς παράσταση του Χριστού Εµµανουήλ 
επιγεγραµµένου ως Σοφία του Θεού- βλ. κεφ. 2, ενότ. ζ).   
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Τριάδος, όπως είχε υποδείξει ο Αmmann (τον γνωρίζει άλλωστε και βιβλιογραφικώς, όπως 

φαίνεται από τις παραποµπές του).  

Στο ∆ελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΙΕ’ (1989-1990) ο αρχαιολόγος 

καθηγητής ∆. Ι. Πάλλας δηµοσιεύει ένα άρθρο µε τίτλο «Ο Χριστός ως Θεία Σοφία. Η 

εικονογραφική περιπέτεια µίας θεολογικής έννοιας». Η προσέγγιση που επιχειρεί ξεκινά από 

τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες και αποτελεί περισσότερο µία ιστορία της φιλοσο-

φίας της απεικόνισης και µάλιστα της απεικόνισης του Χριστού. ∆ηλαδή µε αφορµή τις διά-

φορες µορφές του Χριστού και της Σοφίας, εξετάζει την γενικότερη θεολογική-ιδεολογική 

πορεία της χριστιανικής τέχνης. Το κείµενο χρησιµοποιεί 14 παραστάσεις για τη στήριξη των 

θέσεών του67. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο Πάλλας στις αναλύσεις του διευκρινίζει πολύ 

εµφαντικά πού η Σοφία αποδίδει τη Θεοπνευστία και πού τείνει προς την ταύτισή της µε τον 

Υιό του Θεού. Αυτός ο διαχωρισµός είναι πολύ ουσιαστικός, δεν είναι όµως προφανής σε κά-

θε παράσταση, ούτε υιοθετηµένος από την έρευνα. Είχε υποδειχθεί από τον Ammann, 1938, 

αλλά είχε ακολουθηθεί, όπως είδαµε, πολύ περιορισµένα, συγκεκριµένα µόνο στο οψιµότερο 

µελέτηµα του Meyendorff (1987). Ο Πάλλας δείχνει πως η έρευνα οδηγείται εκ των πραγµά-

των σε αυτόν τον διαχωρισµό και χωρίς αυτόν δεν µπορεί παρά να οδηγηθούµε σε σύγχυση. 

Παραπέµπει στη βιβλιοκρισία του Grabar και στα δύο άρθρα του Meyendorff. Με τον 

τελευταίο φαίνεται να συµφωνεί ως προς την έµφαση στο 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών κατά 

τους παλαιολόγειους χρόνους και έτσι κάτω από αυτό το πρίσµα  αναλύει και ο ίδιος τα 

πολλαπλά επίπεδα σηµασίας του χωρίου και της εικονογράφησής του. 

Στα 1999 στο άρθρο „Personificazioni, metafore e allegorie nell’ arte paleologa“ της M. 

V. Marini Clarelli σχολιάζεται στο µεγαλύτερο µέρος η εικονογραφία της Σοφίας68. Το θέµα, 

όπως το προσδιορίζει και ο τίτλος, είναι πρόσφορο: άπτεται τόσο της αρχαίας παράδοσης των 

προσωποποιήσεων, όσο και των «νέων», χριστιανικών (συµβολικών) ζητηµάτων (εποµένως 

δεν τίθεται καν εδώ το ζήτηµα των σηµασιολογικών διαχωρισµών που αναφέρει ο Ammann 

και που τελικά προτείνει και τηρεί ο Πάλλας). Ούτε αυτή η ερευνήτρια, όπως η von Lilien-

feld, έχει κάνει πρωτογενή έρευνα. Στηρίζεται στη βιβλιοκρισία του Grabar, τα δύο άρθρα 

                                                 
67 Καταγράφονται οκτώ γνωστές περιπτώσεις από την προγενέστερη βιβλιογραφία: το Καρµούζ της Αιγύπτου, ο 
κώδικας 418 από το Σινά, το Par. Gr. 139, οι µνηµειακές παραστάσεις Αχρίδας και Γκρατσάνιτσα, ο Χριστός 
∆ωδεκαετής στη Σοπότσανη, το Par. syr. 341, fol.118, και η ανεπίγραφη, αγγελική µορφή από το ναό της 
Παναγίας στο Πρισρέν. Συµπληρώνεται η ενεπίγραφη εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, τότε στο Βυζαντινό 
Μουσείο Αθηνών, τώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη (βλ. κεφ. 2, ενότ. θ), η 
ερµηνευόµενη ως Σοφία γυναίκα που εµπνέει τον ευαγγελιστή Μάρκο στον πορφυρό κώδικα του Ροσσάνο (fol. 
121), καθώς και κάποιες από τον ∆. Ι. Πάλλα ερµηνευόµενες ως Σοφία παραστάσεις (σκηνές σε δύο 
παλαιοχριστιανικές πλάκες και µία σαρκοφάγο της ίδιας εποχής, µία γυναικεία µορφή στην Παναγία ∆ρόσιανη 
της Νάξου – αγία Αικατερίνη κατά ∆ρανδάκη, Ν., 1988, σ. 84 – και το Par. Gr. 510, µε οµιλίες του Γρηγορίου 
του Ναζιανζηνού, fol. 165: ο Χριστός ∆ωδεκαετής, µε έµµεσο συσχετισµό την εικονογραφούµενη σελίδα που 
αρχίζει το κείµενό της µε τις λέξεις «ποθών την ανωτάτην φιλοσοφίαν»)  
68Στον τόµο: L’ arte di Bisanzio e l’ Italia al tempo die Paleologi, Ρώµη, 1999, σ. 55-68.  
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του Meyendorff και τη διατριβή της Popovich. Ωστόσο, επειδή εξετάζει µε ιδιαίτερη λεπτο-

µέρεια και αποκλειστικότητα µονάχα την παλαιολόγεια περίοδο, συνδέει µε την πολλών ση-

µασιών παράσταση της Σοφίας τα πνευµατικά και ιδεολογικά τεκταινόµενα (Ησυχασµό, αγα-

πητά αναγνώσµατα της εποχής, πολιτικές συνθήκες). Επίσης διευκρινίζει συστηµατικά σε 

ποιά σηµασία της Σοφίας αναφέρεται κάθε παράσταση που χρησιµοποιεί. Επιχειρεί, µε αφορ-

µή λίγες µόνον και ήδη γνωστές παραστάσεις (τη µικρογραφία στο Pal. Gr. 381, fol. 2 – προ-

κειται για αντίγραφο του Par. Gr. 139 του 13ου αιώνα, και τις τοιχογραφίες στον Άγιο Κλή-

µεντα Αχρίδας και το βουλγαρικό µοναστήρι της Ρίλα), να σχολιάσει και να ερµηνεύσει- αν 

και όχι πάντα επιτυχώς (π. χ. Ρίλα)- την τέχνη της εποχής.  

Το 2001 δηµοσιεύεται το άρθρο της Τ. Velmans „Deux images de la Sagesse Divine in 

Moldavie (Roumanie)“69. Πρόκειται για τη µελέτη δύο µεταβυζαντινών παραστάσεων από τη 

Μολδαβία. Η συγγραφέας εξετάζει δύο εικονογραφικούς τύπους, όπως την καθοδηγεί το υλι-

κό της. Ο πρώτος σχετίζεται µε το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών και ο δεύτερος µε τον Χριστό- 

Σοφία-Μεγάλης Βουλής Άγγελο βάσει ρωσικών προτύπων. Η Velmans παραπέµπει στον Α. 

Μ. Ammann, το άρθρο του οποίου φαινόταν πως είχε ξεχαστεί από τους ενδιάµεσους ερευνη-

τές, αλλά στο οποίο αναφέρονταν συνοπτικά οι ρουµανικές παραστάσεις70. Παραπέµπει επί-

σης  στον π. Florovsky και στην πρώτη µελέτη του π. Meyendorff. Με βάση την παραπάνω 

βιβλιογραφία ερµηνεύει τις υπό εξέταση παραστάσεις, ασχολούµενη κυρίως µε την οψιµότε-

ρη εικονογραφία της Σοφίας του Θεού. 

Έχοντας την πολυτέλεια να κρίνουµε εκ των υστέρων και άρα εκ του ασφαλούς την προ-

γενέστερη έρευνα, βλέπουµε συνολικά πως ο τρόπος µελέτης εξειδικεύεται σιγά-σιγά. Η έν-

νοια της Σοφίας, πολυσήµαντη στη µεσαιωνική σκέψη, δίνει αντίστοιχα πολλές εικονογραφι-

κές λύσεις, που επίσης διαφοροποιούνται και σηµασιολογικά µεταξύ τους. Αυτό στις πρωιµό-

τερες έρευνες δεν φαίνεται να λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψη και έγινε αντιληπτό  σιγά-σιγά. Η 

πορεία προς την εξειδίκευση της µελέτης του θέµατος έγινε µε αργά, επιστηµονικά βήµατα: ο 

διαχωρισµός των διαφόρων σηµασιών που υπαινίχθηκε ο Ammann, τηρήθηκε από τον Mey-

endorff, αλλά µόνο στο οψιµότερο άρθρο του, διατυπώθηκε µε σαφήνεια στο κείµενο του 

Πάλλα και, τέλος, φαίνεται πως τουλάχιστον διατρέχει την σκέψη των υστερότερων µελετη-

τών. Αυτό που πρόκειται να εξετάσουµε στη συνέχεια της παρούσας εργασίας είναι πώς µια 

µόνο από τις σηµασίες της Σοφίας του Θεού – και µάλλον η πιο πολύπλοκη, αυτή της Σο-

φίας-Υιού του Θεού – δίνει µερικές εικονογραφικές εκδοχές, στις οποίες προστίθενται και 

κάποιες παραλλαγές τους, διατηρώντας όµως την ίδια πάντα θεολογική ερµηνεία. 

 
                                                 
69 ∆ΧΑΕ 22, σ. 385-392. 
70 Πρβλ. και: Ammann, 1940, σ. 474. 
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Κεφάλαιο 2: Κατάλογος παραστάσεων της Σοφίας του Θεού στη βυζαντινή τέχνη 

 

 

α) γυναικεία προσωποποίηση: Μonreale Σικελίας, 1180-1190 (εικ. 1). 

 

Η πρωιµότερη παράσταση που ταυτίζεται λόγω της επιγραφής της µε τη Σοφία του Θεού 

είναι µία γυναικεία προσωποποίηση στο Monreale της Σικελίας, βυζαντινή τεχνοτροπικώς, 

µη βυζαντινή ως προς το θρησκευτικό περιβάλλον που την παρήγγειλε, όπως δείχνει κατ’ αρ-

χήν η λατινική επιγραφή της Sapientia Dei. Αναφέρεται στη σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία 

µόνο στις δύο περιλήψεις του Florovsky και εντάσσεται από αυτόν στην κλασική παράδοση 

των προσωποποιήσεων (1939, σ. 259 και 1948, σ. 230). Η περίπτωση φαίνεται να λησµονεί-

ται από τους µετέπειτα µελετητές. Ίσως πρόκειται για προσωπική παρατήρηση του Florovsky 

ή γνώση αρκετά παλαιότερης βιβλιογραφικής πηγής (η παράσταση παρατίθεται σε µονογρα-

φία για το Μονρεάλε του 185971), εφόσον δεν αναφέρεται στη οψιµότερη, κυρίως δηµοσίευ-

ση των ψηφιδωτών του κατά τα λοιπά πολύ γνωστού µνηµείου72. Στην παρούσα εργασία και 

εφ’ όσον έχουµε στη διάθεσή µας µόνο τα περιορισµένα κείµενα των περιλήψεων του συγ-

γραφέα, δεν είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε σε περαιτέρω «διάλογο» µε αυτόν σχετικά µε 

την ψηφιδωτή παράσταση και θα αρκεστούµε σε όσα στοιχεία µας προσφέρει η λοιπή βιβλιο-

γραφία του µνηµείου. 

Η µεγαλοπρεπής, αφιερωµένη στην Παναγία βασιλική µε εγκάρσιο κλίτος στο Μονρεάλε 

κτίσθηκε στα 1172-3 πάνω από το Παλέρµο από τον Νορµανδό βασιλιά της Σικελίας Γου-

λιέλµο Β’ (1166-1189), µε εξαιρετική φιλοδοξία ως προς το µέγεθος και τη ψηφιδωτή διακό-

σµηση, που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1180-1190. Σκοπός ήταν να γίνει ένας ναός µεγαλύτε-

ρος και ωραιότερος από την Capella Palatina, ίδρυµα του παππού του βασιλιά, του Ρογήρου 

του Β’. Είναι γνωστό πως ο Γουλιέλµος, όπως και ο παππούς του, είχε προσκαλέσει ψηφο-

θέτες από την ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία, κατά πάσα πιθανότητα µάλιστα από την 

ίδια την Κωνσταντινούπολη. Έτσι το µνηµείο θεωρείται συγχρόνως µάρτυρας τόσο για την 

τοπική  καλλιτεχνική εξέλιξη (συγκεκριµένα το τελευταίο σικελικό σπουδαίο δείγµα), όσο 

και µάρτυρας τρόπον τινά της χαµένης κωνσταντινουπολίτικης τέχνης του 12ου αιώνα. 

Άλλωστε ο Γουλιέλµος ο Β’ αποκτούσε κατά την ίδια εποχή και µε τη βία σχέσεις µε τµήµα 

του βυζαντινού κόσµου: καταλαµβάνει στα 1185 τη Θεσσαλονίκη. Η έκταση του προγράµ-

µατος, ίσως και άλλοι λόγοι, έκαναν και ντόπιους τεχνίτες να λάβουν µέρος στη διακόσµηση 

του ναού. Η διαµόρφωση του εικονογραφικού προγράµµατος φαίνεται πως προκάλεσε στους 
                                                 
71 Αναφορά από τον Ceccheli, 1952, σ. 140: Gravina, Basilica di Monreale, Palermo, 1859, σ. 96-97, εικ. 15 α.  
72 Kitzinger, 1960. Ούτε στο LCI, λήµµα Sapientia, αναφέρεται η περίπτωση του Μονρεάλε. 
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σύγχρονους µελετητές µία µικρή αµηχανία: τόσα πολλά, εισαχθέντα, βυζαντινά στοιχεία, µο-

τίβα και συµφραζόµενα φαίνεται πως καταρτίστηκαν από «δυτική» θεολογική σκέψη (όπως 

επί παραδείγµατι προδίδουν οι προτιµώµενοι άγιοι, άγιοι αγαπητοί στη λατινική εκκλησία και 

δη στη Σικελία). Το όνοµα Monreale είναι παραφθορά του mons regalis (βασιλικό όρος), το 

οποίο καταγράφεται σε έγγραφο σχετιζόµενο µε το ναό το 118373. 

Εικονογραφικά εδώ η Σοφία του Θεού-Sapientia Dei αποδίδεται ως γυναίκα µετωπική και 

φωτοστεφανωµένη (εικ. 1), µε τα δύο χέρια της ελαφρά υψωµένα και ανοικτά, περισσότερο 

παρουσιάζοντας τον εαυτό της παρά σε στάση δεοµένης (Orantin). Το κεφάλι της είναι 

καλυµµένο µε µαντήλι και φορεί στέµµα διάλιθο από όπου κρέµονται δύο µακριά 

περπενδούλια. Πάνω από το εσωτερικό της ένδυµα πέφτει ένας µανδύας κοσµηµένος µε 

κεντήµατα στις παρυφές του, που κλείνει µπροστά µε διάλιθη πόρπη. Το µετάλλιο που 

περικλείει την ψηφιδωτή µορφή είναι κοσµηµένο µε συνεχόµενους σταυρούς74.  

Για τη Σοφία του Θεού ως γυναίκα υπάρχουν λιγοστά στοιχεία στις ιερές πηγές (βλ. κεφ. 

1α) και διάφορες απόψεις στη σχετική βιβλιογραφία (βλ. κεφ. 1β). ∆ύο βασικοί µελετητές, οι 

Florovsky και Meyendorff, ίσως όχι τόσο επιτυχώς, αλλά δικαιολογηµένα λόγω της πρωιµό-

τητας των ερευνών τους, εντάσσουν στην εικονογράφηση του θέµατος περιπτώσεις, που ταυ-

τίζονται περισσότερο µε τη σοφία των ιερών συγγραφέων-θεοπνευστία, πάντως σίγουρα όχι 

µε τη Σοφία-β’ πρόσωπο της αγίας Τριάδος. Και την εντάσσουν στην αρχαία ελληνική-ελλη-

νιστική και ρωµαϊκή παράδοση των προσωποποιήσεων. Από τον Florovsky ορίζεται συγκε-

κριµένα ως ο ένας εκ των δύο τρόπων απόδοσης της Σοφίας, στον οποίο και κατατάσσει και 

την µορφή του Μονρεάλε (ο άλλος τρόπος απόδοσης της Σοφίας είναι ο Χριστός-Μεγάλης 

Βουλής Άγγελος). Στο Μονρεάλε, ακόµη και αν η παραπάνω, προχριστιανική παράδοση των 

προσωποποιήσεων φυσικών δυνάµεων και αφηρηµένων εννοιών, γνωστή και στη µνηµειακή 

τέχνη από την προ-εικονοµαχική περίοδο75, ήταν η αφορµή για τη δηµιουργία της παραπάνω 

παράστασης, η σύνθεση και η απόδοση του θέµατος έχει κατά πολύ αποµακρυνθεί από αυ-

τήν. Οι άλλες γνωστές µέχρι τώρα γυναικείες εκδοχές προσωποποίησης της Σοφίας αποτε-

λούν συµβολισµό της θείας έµπνευσης (και όχι του θεϊκού προσώπου) και βρίσκονται σε µι-

κρογραφίες χειρογράφων76.  

                                                 
73 Delvoye, 1994, σ. 370, 397 κ. ε., και: Demus, 1947, σ. 64-67, και: Dittelbach, 2003, σ. 162, και: Πανσελήνου, 
2002, σ. 199, και: RbK, λήµµα: Monreale, και: Χατζηδάκη, 1994, σ. 246-248. 
74 Dittelbach, 2003, πιν. 17, εικ. 82.  
75 Popovich, 1963, σ. 2. 
76 Τη Σοφία µε γυναικεία µορφή, κατά πολύ διαφορετική όµως τόσο από αυτήν του Μονρεάλε, όσο και από 
οποιαδήποτε άλλη γνωστή γυναικεία προσωποποίηση της Σοφίας, µε άλλα συµφραζόµενα και εν τέλει µε άλλη 
τελική ερµηνεία, θα συναντήσουµε αρκετά αργότερα ξανά, σε δύο παραστάσεις του ύστερου 14ου- πρώιµου 15ου 
αιώνα στην Κρήτη (ενότ. ιδ και ιε). 
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Εικονογραφικά η προτοµή και η στάση των χεριών της Σοφίας είναι στοιχεία πολύ συνη-

θισµένα σε παραστάσεις αγίων της εποχής. Στον Όσιο Λουκά Φωκίδας σε παρόµοια στάση 

βρίσκεται ο τιµώµενος άγιος και ο σύγχρονός του όσιος Νίκων ο Μετανοείτε, όπως και ο 

κατά τα άλλα άγνωστος όσιος Λουκάς ο Γουρνικιώτης77, και οι τρεις µε ιδιαίτερη, σηµαίνου-

σα θέση στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού. Αλλά και κατά µια µικρή προσέγγισή µας 

στη δυτική, µεσαιωνική τέχνη βρεθήκαµε µπροστά σε παράδειγµα παρόµοιο όχι µόνο εικονο-

γραφικά. Sapientia επιγράφεται µια γυναικεία µορφή σε προτοµή, στην ίδια στάση και µε 

παρόµοια εµφάνιση – όσο µπορεί να φανεί σε ένα κεντηµένο µεσαιωνικό ύφασµα (εικ. 2), 

στον µανδύα της βασίλισσας Κουνιγούνδης (Κunigunde, 980-1033), κόρης του κόµη του 

Λουξεµβούργου και γυναίκας του δούκα της Βαυαρίας Ερρίκου του 4ου (µετέπειτα 

αυτοκράτορα Ερρίκου 2ου). Τη µορφή περιβάλλει µετάλλιο, όπου και επιγράφεται η ονοµασία 

της. Το µετάλλιο της Σοφίας καλύπτεται εν µέρει από το ελλειπτικό αντίστοιχο της κεντρικής 

µορφής, αυτής δηλαδή του Χριστού, που ευλογεί. Γύρω τους βρίσκονται φιγούρες 

πιθανότατα προφητών και κάτω από το σύνολο των παραπάνω µορφών σε µετάλλια 

βρίσκονται δύο σκηνές, της Γέννησης του Χριστού και της ένθρονης Βρεφοκρατούσας. Ο 

κύκλος παραστάσεων, που βρίσκονται στο κέντρο της πλάτης του µανδύα, έχει ερµηνευθεί 

ως εικονογραφική απόδοση του µυστηρίου της Ενσάρκωσης και η µορφή της Σοφίας-

Sapientiae εδώ συγχρόνως τόσο το θεϊκό πνεύµα των ιερών Γραφών, όσο και ο ίδιος ο 

ενσαρκωθείς Θεός78.     

Παρατηρώντας την ενδυµασία της Σοφίας στο Μονρεάλε µετράµε τους πολύτιµους λί-

θους στα περπενδούλια και τους βρίσκουµε εννέα, όπως εννέα βρίσκουµε και τους πολύτι-

µους λίθους στην πόρπη του µανδύα. Ο ιερός αριθµός µας θυµίζει τα εννέα αγγελικά τάγµατα 

που περιστοιχίζουν το Θεό.      

Παρατηρούµε επίσης πως το στέµµα που φορεί εδώ τυπολογικά µας θυµίζει κάπως στον 

ίδιο ναό το στέµµα του Γουλιέλµου Β’ ενώ προσφέρει οµοίωµα του ναού στη Θεοτόκο (σχή-

µα µακρόστενο µε κεντρική οβάλ ή ηµικυκλική, κάθετα τοποθετηµένη, επίθετη διακόσµηση 

και πολύ µακριά µαργαριταρένια περπενδούλια εκατέρωθεν του προσώπου)79. Μας θυµίζει 

                                                 
77 Χατζηδάκη, 1996, εικ. 36, 37 και 38. ∆έηση θεωρείται και η µπροστά στο στήθος τοποθέτηση των χεριών, 
όπως π. χ. του αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη στη Νέα Μονή Χίου (Μουρίκη, 1985, τ. Α’, σ. 180-181, τ. Β’, 
εικ. 77). 
78 von Lilienfeld, 1982, σ. 162, εικ. 11, και: Lexikon, 1998, λήµµα: Kunigunde. Πρβλ. Lexikon des Mittelalters, 
λήµµα:  Hildegard von Bingen, και: Hildergard, 1997, 496-7 και § 25: η οραµατίστρια, λογία και µουσικός της 
δυτικής Εκκλησίας Ηildegard von Bingen (1098-1179, κεντρική Γερµανία) στο πρώτο µέρος µιας τριλογίας 
οραµάτων (Liber Scivias) στα 1141 καταγράφει µία Σοφία θεόρατη, φωτοστεφανωµένη και χρυσοντυµένη, µε 
τις δύο παλάµες της ανοιχτές µπροστά στο στήθος, να στέκεται όρθια επάνω σε ένα επτακιόνιο οικοδόµηµα, 
καλώντας τους ανθρώπους σε συναίσθηση. Η ίδια η οραµατίστρια ερµηνεύει πως πρόκειται για τη θεϊκή Σοφία, 
η οποία αφ’ ενός είναι η ιδιότητα του Θεού-∆ηµιουργού του κόσµου (πρβλ. Παρ. 3, 19: «ο θεός τη σοφία 
εθεµελίωσεν την γην») και αφ΄ ετέρου θεϊκό χάρισµα αρετής στον άνθρωπο.  
79 Kitzinger, 1960, πιν. 2. 
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περισσότερο επίσης από τον ίδιο ναό το στέµµα του γιου του Σολοµώντα, βασιλιά Ροβοάµ80. 

Παραβάλλουµε µε αυτά και άλλα στέµµατα: του Ρογήρου Β’ στη Μαρτοράνα, στην παρά-

σταση που στέφεται από το Χριστό (µε δύο παρόµοιους σταυρούς εκατέρωθεν του κεντρικού 

κοσµήµατος, όπως στο στέµµα της Σοφίας)81. Και ακόµη µακρύτερα γεωγραφικά: του αγίου 

Κωνσταντίνου στον Όσιο Λουκά Φωκίδας (11ος αι.- εικ. 3)82, ή του αυτοκράτορα Κων-

σταντίνου Μονοµάχου σε παράσταση µε το Χριστό στη Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης 

(περίπου 1044)83. Παρατηρούµε πως τα στέµµατα των βασιλισσών φέρουν πολλές, 

συνεχόµενες, οξείες απολήξεις στο άνω τµήµα, χωρίς περπενδούλια (οι αγίες Ελένη, Ειρήνη 

και, περιέργως, Αικατερίνη στον Όσιο Λουκά Φωκίδας84, η αυτοκράτειρα Ειρήνη στη 

αφιερωµατική παράσταση του Ιωάννη Κοµνηνού µε τη Θεοτόκο στην Αγία Σοφία 

Κωνσταντινούπολης (περίπου 1118)85, η αυτοκράτειρα Ζωή στην προαναφερθείσα 

παράσταση του Κωνσταντίνου Μονοµάχου86). Να υποθέσουµε εποµένως πως υπάρχει 

ανδρικό και γυναικείο στέµµα, ή, πιο συγκεκριµένα, βασιλιά και βασίλισσας; Ωστόσο το 

µαντήλι που τυλίγει το κεφάλι της Σοφίας εσωτερικά είναι παρόµοιο µε αυτό της αγίας 

Βαρβάρας στον Όσιο Λουκά Φωκίδας (εικ. 4)87. Η αγία Βαρβάρα πάνω από την λευκή 

καλύπτρα φέρει ένα µικρό διάδηµα. Αν η υπόθεσή µας περί ανδρικού στέµµατος ευσταθεί, η 

Sapientia Dei εδώ, µε γυναικείο όνοµα, πρόσωπο και κάλυµµα κεφαλής, στέφεται µε κάτι 

που ταιριάζει στη θεανδρική µορφή του Θεού-Χριστού-∆εσπότη. 

Η θέση της στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού βρίσκεται πάνω από την είσοδο προς 

το ιερό, στο (εξωτερικό) δυτικό µέτωπο του θριαµβικού τόξου, σε σηµείο όχι τόσο εµφανές 

µεν, αλλά στο υψηλότερο της διακοσµούµενης επιφάνειας µιας όχι τρουλαίας εκκλησίας (εικ. 

5). Η  ζωγραφική επιφάνεια που κοσµεί, µία µεγάλη έκταση µε χρυσές ψηφίδες και φυτικά 

σχέδια, χωρίζεται από τις υπόλοιπες (κάτω από αυτήν δηλαδή) µε διακοσµητική ταινία. ∆εξιά 

της και αριστερά της, χαµηλότερα από αυτήν όπως συνεχίζει προς τα κάτω το θριαµβικό 

τόξο, σεβίζοντες προς αυτήν ίπτανται αντιστοίχως οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ88. Η 

θέση αυτή έχει ερµηνευθεί ως τµήµα ενός µαριολογικού άξονα, συνδετικός κρίκος µεταξύ 

Παναχράντου αψίδας και Βρεφοκρατούσας δυτικού τοίχου ενός ναού αφιερωµένου στην 

Παναγία. Η Νύµφη Εκκλησία (από τον µεσαιωνικό σχολιασµό στο Άσµα Ασµάτων), 

                                                 
80 Kitzinger, 1960, πιν. 95.  
81 Χατζηδάκη, 1994, εικ. 134, 135. 
82 Χατζηδάκη, 1994, εικ. 74. 
83 Χατζηδάκη, 1994, εικ. 36. 
84 Χατζηδάκη, 1994, εικ. 73, 74. 
85 Χατζηδάκη, 1994, εικ. 39. 
86 Εδώ κρέµονται περπενδούλια στα αυτιά, πιο κοντά όµως και όχι µαργαριταρένια, αλλά πολύχρωµα, σε τύπο 
ελασµάτων ή υφασµάτινων, κεντηµένων ταινιών. 
87 Χατζηδάκη, 1994, εικ. 73. Παρατηρούµε πως δένεται µε παρόµοιο τρόπο, όµως αντίθετα, στον άλλο ώµο. 
88 Krönig, 1965, εικ. 47. 
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στεφανωµένη µε «στέφανον εκ λίθου τιµίου» (Ψ 20,4), αρχίζει να γίνεται από τον 12ο αιώνα 

στη δυτική τέχνη αυτόνοµη προσωποποίηση και να συνδυάζει στη δυτική, θεολογική της 

ερµηνεία λίγο αργότερα και το πρόσωπο της Παναγίας και την έννοια της Σοφίας. Η 

Sapientia Dei εδώ έχει ερµηνευθεί πως θα µπορούσε να είναι µία από τις πρωιµότατες 

εκδοχές αυτής της ερµηνείας και αυτού ακριβώς του εικονογραφικού θέµατος89.  

Οφείλουµε να σηµειώσουµε πως για τη λατινική θεολογία και εικονογραφία η Παναγία 

ενίοτε (αλλά όχι πάντοτε) ταυτίζεται µε τη Σοφία του Θεού, ενώ για την ορθόδοξη ερµηνεία 

παραµένει πάντα «ναός» του Θεού90. Και όντως το Μονρεάλε, ένας ναός αφιερωµένος στην 

Θεοτόκο, είναι µία λατινική παραγγελία λατινικού προγράµµατος, βυζαντινό µόνο ως προς 

την εκτέλεση. Ως προς τα θεολογικά πράγµατα η εικονογράφηση του Μονρεάλε έλαβε χώρα  

περίπου 130 χρόνια µετά το οριστικό σχίσµα µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής Εκκλησίας 

(1054). Το σχίσµα, µε ένα θεολογικό υπόβαθρο δογµατικών διαφορών, η κυριώτερη από τις 

οποίες ήταν η εκπόρευση του αγίου Πνεύµατος91, αλλά και ένα «πολιτικό», των παπικών 

αξιώσεων για πρωτοκαθεδρία µεταξύ των Εκκλησιών, δεν φαίνεται αρχικώς να έγινε αντιλη-

πτό στη πλήρη σηµασία του, εφ’ όσον δεν αναφέρεται καν από τους ιστοριογράφους της επο-

χής92. Ειδικώς η έµφαση στη λατρεία της Θεοτόκου είναι µία κίνηση στη δυτική θεολογία 

που ξεκίνησε από τον ύστερο 13o-14 αι. Άρα µάλλον εδώ είναι αρκετά νωρίς ακόµη, ώστε να 

δοθεί σε αυτή την δογµατικής φύσεως έµφαση τόσο σηµαίνουσα θέση και ώστε να ερµηνεύ-

σει επαρκώς την ταύτιση Παναγίας-Σοφίας καθώς και τη Sapientia Dei και τη θέση της στο 

Μονρεάλε ως τµήµα ενός µαριολογικού άξονα (άλλωστε το λέει και ο ίδιος ο Dittelbach ότι, 

και αν ακόµη πρόκειται για τέτοιου είδους προσωποποίηση-ταύτιση, πρόκειται για µία πρωι-

µότατη διατύπωσή της). Στη βασική περί Σοφίας βιβλιογραφία θυµόµαστε τον Grabar93 να 

                                                 
89 Dittelbach, 2003, σ. 160-161 (ο ίδιος γράφει και το λήµµα Monreale στο RbK, όπου υποστηρίζει την ίδια 
άποψη). Πρβλ. και: Κantorowicz, 1960, σ. 12, εικ. 35 και 36. Υπενθυµίζουµε την παρατήρηση για τους εννέα 
πολύτιµους λίθους-αγγελικά τάγµατα, που φέρει η Σοφία στα περπενδούλια και στην πόρπη της. Η δυτική 
προσωποποίηση της Νύµφης Εκκλησίας-Μαρίας φέρει κάποτε δωδεκάστερο στέµµα, ταυτιζόµενη µε την 
στεφανωµένη γυναικεία µορφή του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως που διώκει ο διάβολος και που ο Θεός 
της χαρίζει φτερά για να γλυτώσει. Η παράσταση της γυναίκας, σύµβολο κατά άλλους µελετητές της φυλής του 
Ισραήλ, της Εκκλησίας ή της Παναγίας, έχει ιδιαίτερη διάδοση µαζί µε όλη την Αποκάλυψη µετά την 
Μεταρρύθµιση (2ο τέταρτο 16ου αιώνα): χαρακτικά των Dürer (1498), Cranach (1552), Holbein (1523): Ηuber, 
1995, σ. 9, 65, 182. Εποµένως εδώ αποκλείουµε µία πρώιµη εκδοχή αυτής της ταύτισης τουλάχιστον µε αυτά τα 
εικονογραφικά στοιχεία, των φτερών και κυρίως του στέµµατος. 

Από τον Καλοκύρη, 1988, σ. 419, η παράσταση αναφέρεται ως Παναγία δεοµένη-προσωποποίηση της 
Σοφίας του Θεού κατά τη δυτική θεολογία. ∆εν αναφέρεται µεν στη συγκεκριµένη µορφή στοιχείο που να 
παραπέµπει σε κάποιο εικονογραφικό τύπο της Θεοτόκου, παρ’ όλα ταύτα η παράσταση έχει ερµηνευθεί 
µαριολογικά. 
90 LCI, λήµµα: Personifikationen. 
91 Η συγκεκριµένη δογµατική διένεξη µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης ήταν γνωστή και σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 
δύο αιώνες (πρβλ. πατριαρχική θητεία Φωτίου).  
92 Χριστοφιλοπούλου, 1989, σ. 438-442. Μόνη αναφορά από τον Ψελλό στον Επιτάφιο λόγο του προς τον 
πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο, έναν από τους κύριους εµπλεκόµενους στις θεολογικές συζητήσεις µεταξύ 
Ανατολής και ∆ύσης, οι οποίες οδήγησαν στο Σχίσµα. 
93 Grabar, 1956, σ. 254- 261. 
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τονίζει εµφαντικά πως η ταύτιση που επιχειρεί ο καθολικός θεολόγος Ceccheli Μαρίας-Σο-

φίας δεν ισχύει για την ανατολική εκκλησία, και εδώ η εποχή είναι πολύ πρώιµη για να 

αποτυπώνται ήδη µε τόση σαφήνεια η «µαριοκεντρική» δογµατική διαφορά µεταξύ Ανατολής 

και ∆ύσης.  

Στη συνέχεια παρατηρούµε και άλλες λεπτοµέρειες της συγκεκριµένης παράστασης, που 

µας οδηγούν προς άλλη κατεύθυνση. Η Σοφία-Sapientia βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τον Χρι-

στό Εµµανουήλ του µετώπου της αψίδας, πάνω από τον Παντοκράτορα της κόγχης. Επιπλέον 

ο δακτύλιος που την περικλείει είναι κοσµηµένος µε συνεχόµενους σταυρούς, κατά τρόπο 

µοναδικό: καµία άλλη µορφή σε µετάλλιο, ούτε ακόµη και αυτή του Εµµανουήλ που προανα-

φέραµε, δεν φέρει ταίνια σταυρών στο µετάλλιό της. Υπενθυµίζουµε και τους δύο αρχαγγέ-

λους που την τιµούν, όπως και την υπόθεσή µας για το αυτοκρατορικό (ανδρικό) στέµµα που 

φορεί. Η Σοφία ως Χριστός είναι µια έννοια γνωστή (όπως είδαµε από τις πηγές και κάποιες 

µαρτυρίες εικονογράφησής της) σε Ανατολή και ∆ύση κατά την περίοδο που εξετάζουµε. 

Εποµένως γιατί η Sapientia να αποτελεί τµήµα του µαριολογικού κύκλου, και όχι του χριστο-

λογικού άξονα, που σχηµατίζει ο Παντοκράτορας της αψίδας, ο Εµµανουήλ πάνω από αυτόν, 

και η Σοφία, στο ίδιο ύψος – συµβολική συνέχεια των διαφορετικών προσώπων του Χριστού, 

και που διαχέεται κατόπιν σε όλο το ναό, στις αφηγηµατικές και ιστορικές σκηνές Παλαιάς 

και Καινής ∆ιαθήκης94; Για τον ναό του Μονρεάλε, ένα µνηµείο – ιδιόµορφη γέφυρα µεταξύ 

Ανατολής και ∆ύσης, η Σοφία-Sapienta-Χριστός είναι ένα σηµείο σύγκλισης των δύο κόσµων 

των µέσων χρόνων, πριν και αυτό να διαφοροποιηθεί στη συνέχεια δογµατικά. 

  

 

β) Χριστός-Μεγάλης Βουλής Άγγελος: Άγιος Στέφανος, Σολέτο, 13ος αι. (εικ. 6). 

 

∆εύτερη κατά χρονολογική σειρά είναι η παράσταση του Χριστού ως Μεγάλης Βουλής Αγγέ-

λου µε επιγραφή, που βρίσκεται δύο φορές στο µικρό ναό του Αγίου Στεφάνου στο Σολέτο 

Απουλίας. Στη βιβλιογραφία της Σοφίας του Θεού αναφέρεται από τους Ammann (1938) και 

Florovsky (1938 και 1949)95. Και αυτή η περίπτωση µοιάζει µετέπειτα να ξεχνιέται βιβλιο-

γραφικώς, ίσως αυτή τη φορά δικαιολογηµένα, επειδή προέρχεται από µία εκκλησία µε πολ-

                                                 
94 Πρβλ. και Ceccheli, 1952, σ, 140 υποσ. 58: παρά τη γενικότερη «µαριοκεντρική» του τοποθέτηση, που 
επικρίνει ο Grabar, εδώ ο Ceccheli παραθέτει την παράσταση της Sapientae στο Μονρεάλε και την ερµηνεύει 
χωρίς σχετικά σχόλια ως µορφή της Σοφίας-Χριστού. 
95 Από τον Ammann έχουµε µία ακριβή αναπαραγωγή των πληροφοριών που µας δίνει το άρθρο του Diehl 
(1884), το οποίο έχει παραµείνει µέχρι και σήµερα το µοναδικό σχετικά µε το ναό και στο οποίο θα βασιστούµε 
αναγκαστικά και εµείς. Ο Florovsky αναφέρεται στην περίπτωση µε λιγότερα λόγια φυσικά στις περιλήψεις των 
δύο ανακοινώσεών του και, όπως θα δούµε στη συνέχεια, διαφοροποιείται ως προς τη χρονολόγηση που κάνει ο 
Diehl. 
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λά, αλλεπάλληλα ή και συνυπάρχοντα ζωγραφικά στρώµατα και τάσεις, που επιπλέον δεν 

σώζονται όλα σε καλή κατάσταση, δύσκολα στη χρονολόγησή τους και αδηµοσίευτα. 

Το Σολέτο της Σαλεντίνα, του νότιου τµήµατος της Απουλίας, 30 χιλιόµετρα νότια του 

Lecce, βρίσκεται σε µία περιοχή βυζαντινή µέχρι τα µέσα του 11ου αιώνα. Ωστόσο κατά τον 

ύστερο 11ο – 12ο αιώνα, κάτω από κυριαρχία νορµανδική, κατά τον 13ο, κάτω από κυριαρχία 

γερµανική (Hohenstaufer) και φράγκικη (Ανδεγαυοί) και κατά τον 14ο ισπανική-αραγωνική, 

συνέχιζε να έχει ισχυρούς πυρήνες ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. Ειδικότερα το µικρό 

χωριό του Σολέτο φαίνεται από τις πηγές πως συνεχίζει έως τον 16ο αιώνα. Τα τοπικά µονα-

στήρια, προφανώς εκτός βυζαντινής επικράτειας πλέον, υποστηρίζουν παρά ταύτα το ορθόδο-

ξο τυπικό, τον πατριάρχη και τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, αντιδρώντας στις 

πιέσεις των εκάστοτε κρατούντων, καθώς επίσης και του πάπα της Ρώµης. Το γεγονός µας 

υποδεικνύει τι σήµαινε το Σχίσµα µεταξύ των δύο Εκκλησιών (1054, βλ. παραπάνω, ενότ. 2 

α) µετά από δυόµισυ αιώνες, όχι στο επίπεδο των αυτοκρατόρων και των ιεραρχών, αλλά σε 

αυτό των τοπικών µικρών µοναστικών ή λαϊκών κοινοτήτων, που βέβαια καµία πολιτική 

δύναµη δεν θα είχαν για την ανατροπή των πραγµάτων, ωστόσο δηλώνουν µε αυτό τον τρόπο 

σθεναρά την πολιτική-ιδεολογική τους θέση. Τα εικονογραφικά προγράµµατα της περιοχής 

επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναµική και από τα τέλη του 14ου αιώνα, µε την τοπική υπερίσχυση 

της λατινικής Εκκλησίας, µαρτυρείται επιζωγράφισή τους96. 

Η Σοφία του Θεού στον Άγιο Στέφανο εικονίζεται δύο φορές (εικ. 6). Στη ζώνη των 

ολόσωµων αγίων του νότιου τοίχου και περίπου στο κέντρο της ζωγραφικής επιφάνειας 

παρεµβάλλεται µία Σταύρωση σε τεχνοτροπία Treccento („la maniere des Giottesques“ 

αναφέρεται από τον Diehl, τη µόνη βιβλιογραφική αναφορά στο µνηµείο). Ακολουθεί προς 

ανατολάς ο τιµώµενος άγιος Στέφανος, η Παναγία Βρεφοκρατούσα και τέλος, εκεί ακριβώς 

που κάποτε θα ξεκινούσε ο χώρος του ιερού, αλλά εκτός αυτού, µια αγγελική µορφή µε 

σταυροφόρο φωτοστέφανο. Φορεί µακριά, λευκά ενδύµατα, κρατεί κύλικα και φέρει 

επιγραφή Η ΑΓ(ία) ΣΟΦΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Θ(ε)ΟΥ. 

Η δεύτερη παράσταση βρίσκεται στο µέτωπο της αψίδας, όπου η ζωγραφική είναι κατά 

τον Diehl πιο χονδροειδής και πρωιµότερη. Ανάµεσα σε έναν τύπο της αγίας Τριάδας (ο 

Πατήρ ηµίσωµος, στο στήθος του ο Υιός και στο κέντρο η Περιστερά, τρεις φιγούρες ενάλ-

ληλες σε κοινή δόξα97) και σε µία Πεντηκοστή, όπου οι απόστολοι φέρουν σε ειλητάρια στί-

                                                 
96 Diehl, 1884, σ. 265-7, και: Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 1966, σ. 171, 175, και: Χριστοφιλοπού-
λου, 1989, σ. 24-26, 438-442.  
97 Η περιγραφή θυµίζει την παράσταση της αγίας Τριάδος στην εγκάρσια καµάρα του εσωνάρθηκα, στην 
Παναγία την Κουµπελίδικη Καστοριάς, χρονολογηµένη περίπου στην 7η – 8η δεκαετία του 13ου αιώνα (Πελε-
κανίδης-Χατζηδάκης, 1992, σ. 90). Για τη σχέση Καστοριάς µε µεγαλύτερα «βυζαντινά » κέντρα (Θεσσαλονίκη, 
Κωνσταντινούπολη), αλλά και µικρότερα (Κάτω Ιταλία, Μικρά Ασία): Μουτσόπουλος, 1992, σ. 512. Για άλλες 
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χους του Συµβόλου της Πίστεως ελληνιστί98, βρίσκεται µια µορφή παρόµοια µε την παρα-

πάνω, µε σταυροφόρο φωτοστέφανο, φτερά και κύλικα και επιγραφή ΣΟΦΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ Θ(ε)ΟΥ. 

Η κατά προσέγγιση χρονολόγηση των παραπάνω τοιχογραφιών έχει σαν terminus ante 

quem την ελληνόγλωσση κτητορική επιγραφή, που βρίσκεται στο βόρειο τοίχο του ιερού και 

που δίνει την χρονολογία 6855, δηλαδή 1347. Ειδικότερα για τον ανατολικό τοίχο o Diehl 

θεωρεί πως, από επιµέρους εικονογραφικά χαρακτηριστικά της αγίας Τριάδος, προσανατολι-

ζόµαστε σαφώς στον 12-13ο αιώνα, σε ότι αφορά την ζωγραφική του µετώπου της αψίδας, 

ενώ αναφέρει πως διακρίνονται τουλάχιστον δύο «βυζαντινά» ζωγραφικά στρώµατα99. ∆υ-

στυχώς δεν σχολιάζει αν η κατάσταση των δύο τοιχογραφιών της Σοφίας-Χριστού µας επι-

τρέπει να δούµε τις µεταξύ τους οµοιότητες και διαφορές και εν τέλει αν είναι σύγχρονες 

µεταξύ τους. 

Η παρουσίαση του Χριστού και στις δύο παραστάσεις µε αγγελική µορφή νοµιµοποιείται 

βάσει παλαιοδιαθηκικών χωρίων100 και πρώιµων πατερικών προσεγγίσεων (Ιουστίνος, µέσα 

2ου αιώνα101, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, τέλη 4ου αιώνα102 και ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης, π. 

500103). Οι πατέρες του 4ου αιώνα εξηγούν στα κείµενά τους πως ο όρος άγγελος δεν στερεί 

το Χριστό της θεότητάς Του, αλλά υποδεικνύει την αποστολή Του στον κόσµο. Ωστόσο ήδη 

ο απόστολος Παύλος στυλίτευε της υποβάθµιση του Χριστού ως απλού αγγέλου και την 

εµµονή στην αγγελολατρεία (Κολ. 2, 18, και: Εβρ. 1, 1-14). Το φαινόµενο είχε παρατηρηθεί 

σε κύκλους Γνωστικών, που επιπλέον ταύτιζαν κάποτε τον Χριστό µε τον Γαβριήλ. Στο 

                                                                                                                                                         
παραλλαγές της απεικόνισης της αγίας Τριάδος σε χειρόγραφα, στην Νότια Ιταλία, στην Καστοριά, κ. ά.: 
Hamann- MacLean, 1976, σ. 47- 53.  
98 Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαµε αν στο Σύµβολο παραλείπεται το «εκ του Υιού», η λατινική προσθήκη στο 
αρχικό κείµενο, κυριότατο ζήτηµα µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης από τον 9ο αιώνα και έως το εγγύς παρελθόν της 
παράστασης, κατά το οριστικό Σχίσµα του 1054 (Χριστοφιλοπούλου, 1989, σ. 438-9). 
99 Ο Florovsky (1939) αναφέρει χρονολόγηση της παράστασης στα τέλη του 14ου αιώνα, δηλαδή µετά το έτος 
της κτητορικής επιγραφής. ∆εν µπορούµε να ξέρουµε αν αυτό είναι προσωπική εκτίµηση για την ύπαρξη 
περισσότερων από µία «βυζαντινών» ζωγραφικών φάσεων, τυπογραφικό λάθος (π.χ. να έπρεπε να γραφθεί 
ύστερος «13ος αιώνας» και όχι «14ος» , είτε να γραφθεί «πρώιµος» και όχι «ύστερος» 14ος αιώνας) ή αν είναι 
λανθασµένη παραποµπή του συγγραφέα- οµιλητή στον Diehl. 
100 Μαλαχίας 3,1: «ιδού εγώ εξαποστέλλω τον άγγελόν µου (...) και εξαίφνης ήξει εις τον ναόν εαυτού κύριος, 
ον υµείς ζητείτε, και ο άγγελος της διαθήκης, ον υµείς θέλετε», και: Ησαΐας 9,5: «ότι παιδίον εγεννήθη ηµίν, 
υιός και εδόθη ηµίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώµου αυτού, και καλείται το όνοµα αυτού Μεγάλης Βουλής 
Άγγελος»: το παραπάνω χωρίο, ασύνηθες µεν ως προς την αναγραφή του στο ειλητάριο του προφήτη, έχει 
σηµαίνουσα και τακτική, λειτουργική χρήση, στην εορτή των Χριστουγέννων (Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 206) 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής.  
101 PG 6, 613: «ήτις και δόξα Κυρίου από του Πνεύµατος του αγίου καλείται, πότε δε Υιός, πότε δε Σοφία» 
102 Πρόκειται για ερµηνεία ενός οράµατος εµφάνισης του Θεού εν δόξη από τον προφήτη Αβακούµ (3,3 κ. ε.): 
PG 36, 624 (Λόγος ΜΕ’ για το Πάσχα): «και ιδού ανήρ επιβεβηκώς επί των νεφελών (...) και η όρασις αυτού ως 
όρασις αγγέλου. Και η στολή αυτού ως φέγγος αστραπής διερχοµένης (...) και είπεν σήµερον σωτηρία τω 
κόσµω, όσος τε ορατός και όσος αόρατος, Χριστός εκ νεκρών, συνεγείρεσθε». 
103 PG 3, 181: «ο Ιησούς, κατά την ηµών σωστικήν αγαθουργίαν, εις εκφαντορικήν εληλυθώς τάξιν, Άγγελος 
Μεγάλης Βουλής ανηγόρευται και γαρ ως αυτός αγγελοπρεπώς φησιν, όσα ήκουσε παρά του Πατρός ανήγγειλε 
ηµίν». 



 37

συγκρητιστικό περιβάλλον των πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων η ταύτιση Χριστού-

αγγέλου ήταν επικίνδυνο να ξεφύγει ακόµη παραπέρα, στα χωρικά ύδατα της θεουργίας και 

της µαγείας. Και ο κίνδυνος παρανόησης συνεχίστηκε, όταν π. χ. οι Βογόµιλοι τον 10ο αιώνα 

ταύτιζαν το Χριστό µε τον αρχάγγελο Μιχαήλ104. 

Έτσι εικονογραφικά ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής Άγγελος εµφανίζεται σπανιότατα στα 

πρωιµότερα χρόνια. Η Πενθέκτη Οικουµενική Σύνοδος (691) µε τον 82ο κανόνα της απαγο-

ρεύει συµβολικές απεικονίσεις του Χριστού (π. χ. αµνός), που ενσαρκώθηκε, δίνοντάς µας 

έτσι το δικαίωµα και την υποχρέωση να Τον εικονίζουµε µε την ορατή, θεανδρική υπόσταση. 

Εποµένως και ο Χριστός-Άγγελος αποτελούσε µια παράσταση εν αµφιβόλω. Οι λιγοστές, 

γνωστές περιπτώσεις εικονογράφικής απόδοσης είναι η χαµένη πια παράσταση του Χριστού- 

Άγγέλου-Σοφίας στο Καρµούζ της Αιγύπτου (που αναφέραµε στην Εισαγωγή) και δύο µικρο-

γραφίες, στο Par. Gr. 510 (9ου αιώνα- εικ. 7) και στο χειρόγραφο του Σινά gr. 339, fol. 9v 

(περίπου 1100)105. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις διακοσµούν δύο διαφορετικά χειρόγραφα 

µε ίδιο περιεχόµενο: περιέχουν την ερµηνεία του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού στο όραµα του 

προφήτη Αβακούµ (βλ. παραπάνω). Ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής  Άγγελος σώζεται στη µνη-

µειακή τέχνη από τον 13ο αιώνα (πρωιµότερη γνωστή παράσταση στη Στουντένιτσα- εικ. 8) 

και όλα και συχνότερα κατά τα υστεροβυζαντινά χρόνια, όταν τα σύµβολα απαλλάχθηκαν 

από τον κίνδυνο θεοποίησης και χαλάρωσε ο απαγορευτικός 82ος κανόνας (ενδεικτικά: 

παράσταση στον Άγιο Κλήµεντα Οχρίδας, όπου ο Χριστός-Άγγελος κρατά ειλητάριο µε 

στίχους στα ελληνικά από την προαναφερθείσα ερµηνεία του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού-

εικ. 9106, και παράσταση στην Παντάνασσα του Μυστρά). Από τα τέλη ήδη του 13ου αιώνα 

προστίθεται στην παράσταση το σταυροφόρο φωτοστέφανο, κάνοντας έτσι πια  τον 

συσχετισµό αγγέλου-Χριστού άµεσο107. Στη δυτική µεσαιωνική τέχνη ο Χριστός-Άγγελος 

είναι εξαιρετικά σπάνιος, τουλάχιστον εικονογραφικά: σε λατινικό χειρόγραφο από την 

                                                 
104 Βακαλούδη, 2001 α, σ. 165 κ. ε., και: Βακαλούδη, 2001 β, σ. 101, και: Ceccheli,1952, σ. 135, και: 
Κουκιάρης, 1989, σ. 21, και: LCI, λήµµα: Christusbild, και: Meyendorff, 1959, σ. 268. 
105 Hamann- Mac Lean, 1976, εικ. 3 c. 
106 Hamann- MacLean/ Hallensleben, 1963, εικ. 179. Βλ. παραπάνω, υπόσ. 102. 
107 Der Nersessian, 1963, σ. 209-212, και: Hammann-Mac Lean, 1976, σ. 56, και: LCI, λήµµα: Christus, 
Christusbild (5. Christus-Engel), και: Onasch, 1967, σ. 188. Η Φιλοξενία του Αβραάµ είναι η µία ακόµη 
περίπτωση όπου ο Χριστός εµφανίζεται ως άγγελος. Κατ’ αρχήν το ευαγγελικό χωρίο µιλά για τρεις άνδρες που 
εµφανίστηκαν στον Αβραάµ (Γένεση, 18, 1-15). Στην πατερική ερµηνεία οι απόψεις διίστανται: άλλοι µεν 
µιλούν για τα τρία πρόσωπα της αγίας Τριάδας, που εµφανίστηκαν ως άγγελοι και άλλοι για το Χριστό που 
εµφανίστηκε µε τη συνοδεία δύο αγγέλων (Ευσέβιος Καισαρείας, PG 20, 1116). Όπως στην πατερική, έτσι και 
στη ζωγραφική ερµηνεία του, το θέµα απέκτησε διαφορετικές εκδοχές. Μία πρώιµη παράσταση της Φιλοξενίας 
του 4ου αιώνα, στη Santa Maria Maggiore, εικονίζει τρεις άνδρες. Αργότερα οι τρεις µορφές απέκτησαν 
αγγελικά φτερά (Ραβέννα, Άγιος Μάρκος Βενετίας, Μονρεάλε). Άλλοτε οι τρεις µορφές είναι ισοϋψείς µεταξύ 
τους, άλλοτε ο ένας ξεχωρίζει σε µέγεθος ανάµεσά τους, άλλοτε ο ένας από αυτούς ταυτίζεται µε σαφήνεια µε 
το Χριστό φέροντας σταυροφόρο φωτοστέφανο (Άγιος Κλήµεντας Οχρίδας), φθάνοντας σε µεταβυζαντινό, 
ρωσικό παράδειγµα, όπου και οι τρεις άγγελοι φέρουν σταυρό στο φωτοστέφανό τους. 
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Αλσατία χρονολογούµενο τον ύστερο 12ο αιώνα υπάρχει η αλληγορική παράσταση του 

Χριστού ως αγγέλου108.   

Επειδή περισσότερα εικονογραφικά σχόλια δεν είµαστε σε θέση να κάνουµε ελλείψει φω-

τογραφικού υλικού, βασιζόµαστε µονάχα στην περιγραφή του παλαιού, µοναδικού σχετικού 

άρθρου του Diehl. Η σύνδεση της Σοφίας µε το Χριστό και η σηµασιολογική προέκτασή της 

ακόµη παραπέρα γίνεται εδώ σε πολλά επίπεδα: ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής Άγγελος µε 

απόδειξη  το σταυροφόρο φωτοστέφανο, η κύλικα ως υπόµνηση της Ευχαριστίας, η πλήρης 

επιγραφή, η σχέση µε την υπερκείµενη παράσταση της αγίας Τριάδας και την υποκείµενη της 

Πεντηκοστής, που περιλαµβάνει κατά (µοναδικό;) τρόπο και το Πιστεύω. Η παράσταση του 

Σολέτο, χωρίς να γνωρίζουµε κάποιο έµµεσο εικονογραφικό της πρότυπο και περιοριζόµενοι 

µόνο στα στοιχεία της περιγραφής του Diehl, συνδυάζει από τις διάφορες πηγές 

αξιοσηµείωτα πολλά στοιχεία: τον Χριστό-Μεγάλης Βουλής Άγγελο (εικονογραφικό τύπο 

«ανατολικής» προέλευσης και εποµένως καταγγελτικό για τον τόπο και το χρόνο της 

συγκεκριµένης παράστασης), την ταύτιση Υιού-Αγγέλου-Σοφίας (του Ιουστίνου), την 

ταύτιση Υιού-Λόγου (από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο), το σταυροφόρο φωτοστέφανο-

δηλωτικό ενσάρκωσης, παθών και ανάστασης (της ερµηνείας του Γρηγορίου), την κύλικα-

σηµείο αναφοράς της Ευχαριστίας (στο ∆είπνο του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών και στην 

υµνογραφίας της Μεγάλης Πέµπτης). Σηµειώνουµε πως από τη βασική περί Σοφίας 

βιβλιογραφία ο Florovsky (1948) θεωρεί το σχήµα του Ιουστίνου (Υιός = Σοφία = Άγγελος) 

σε σχέση πάντα µε τον βιβλικό Χριστό-Μεγάλης Βουλής Άγγελο, σταθερό, αν και όχι πάντα 

ευκρινή, τύπο απεικόνισης της Σοφίας του Θεού. Όντως, σηµειώνουµε εµείς: θα φανεί κατά 

τη συνέχεια της έρευνας, πως ελάχιστες είναι οι φορές που ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής 

Άγγελος επιγράφεται Σοφία (Σολέτο, 9ο κεφάλαιο Παροιµιών στην Περίβλεπτο Αχρίδας), 

ενώ συχνά ο Άγγελος-Σοφία δεν ταυτίζεται µε εικονογραφική σαφήνεια µε το Χριστό 

(Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, ρωσικό Ψαλτήρι). Ο τρόπος απόδοσης της Σοφίας του Θεού-

Χριστού-Αγγέλου στο Σολέτο είναι µοναδικός. ∆εν θα ξαναβρούµε στην µέχρι τώρα γνωστή 

απόδοση του θέµατος έναν παρόµοιο τρόπο ερµηνείας του θέµατος, παρ’ όλο που φαίνεται 

πως ερµηνευτικά, δηλαδή θεολογικά, καταφέρνει να συνενώσει τα περισσότερα στοιχεία της 

έννοιας.  

                                                 
108 Ammann, 1940, σ. 469: ο Χριστός ως άγγελος αναφέρεται στο κείµενο της λατινικής θείας λειτουργίας. 
Hamann-MacLean, 1976, σ. 56: η περίπτωση του αλσατικού χειρογράφου µε κείµενα της ηγουµένης Herrad von 
Landsberg, αναφέρεται από τον συγγραφέα ως δείκτης για το ότι υπήρχαν ήδη τα πρώτα βήµατα µίας τέτοιας 
παράστασης στη βυζαντινή τέχνη (εννοεί χριστιανική τέχνη; ή µάλλον το εικονογραφικό θέµα ως βυζαντινή 
επίδραση στη δυτική τέχνη;). Πρβλ. τον φτερωτό Εσταυρωµένο που µεταδίδει τα στίγµατα στον άγιο 
Φραγκίσκο, παράσταση του Giotto (1276-1337) στη Φλωρεντία, παρεκκλήσιο Bardi, Santa Croce (Βucci, 1968, 
εικ. 73).    
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Οι θέσεις των δύο παραστάσεων της Σοφίας του Θεού στο ναό του Σολέτο είναι σηµαί-

νουσες109. Η πρώτη στα δεξιά του εισερχοµένου, σε επαφή µε τη νότια απόληξη του τέµπλου, 

ορατή από τους πιστούς στο πλησιέστερο προς το ιερό σηµείο, ως κατάληξη σε µία ακολου-

θία των σηµαντικότερων για την συγκεκριµένη εκκλησία παραστάσεων, του τιµώµενου αγίου 

και της Βρεφοκρατούσας. Η δεύτερη σε θέση σαφέστατα καίρια, στο µέτωπο του ανατολικού 

τοίχου, πάνω από την αγία Τράπεζα, όπου ο Λόγος προσφέρει στην πράξη το Σώµα και το 

Αίµα Του, παράσταση ορατή τόσο από ιερείς, όσο και από πιστούς. Μια κοινότητα προσπα-

θεί να κυρήξει την πίστη της σε ένα οικείο µέχρι πρό τινος τόπο, ο οποίος στο εγγύς παρελ-

θόν (11ο αι.) άρχισε να γίνεται  εχθρικός110. Μία πίστη που επιπλέον προσβλέπει στο «αντίπα-

λον» για την τότε τοπική εξουσία δέος. Μια πράξη πνευµατικής, θα λέγαµε, αντίστασης µε 

προεκτάσεις πολιτισµικές της ανατολικής ερµηνείας έναντι της λατινικής, σε χώρο και χρόνο 

που η πρώτη προσπαθεί να αποδείξει πως υπάρχει ακόµη και η δεύτερη προσπαθεί να την 

εξοβελίσει. 

 

 

γ) Σκηνή τράπεζας: Περίβλεπτος-Άγιος Κλήµεντας Αχρίδας, 1295 (εικ. 10). 

 

Μία παράσταση που εγκαινιάζει  ένα νέο και ιδιαίτερο τρόπο απεικόνισης της Σοφίας του 

Θεού είναι αυτή στον νάρθηκα του Αγίου Κλήµεντα Αχρίδας: εικονογραφεί τους πρώτους 

στίχους του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών. Αναφέρεται στην περί Σοφίας  βιβλιογραφία από 

τους Del Medico και Ammann (1938), τον Meyendorff (1959 και 1987), την Popovic (1963), 

τον Πάλλα (1989-1990) και τέλος από την Marini Clarelli (1999). 

Ο ναός του Αγίου Κλήµεντα Αχρίδος, αρχικά αφιερωµένος στην Παναγία Περίβλεπτο,  

κτίστηκε και διακοσµήθηκε στα 1294-95 από τον τοπικό, στρατιωτικό διοικητή (µεγάλο εται-

ριάρχη) Πρόγονο Σγουρό και την γυναίκα του Ευδοκία, κόρη του αυτοκράτορα Ανδρονίκου 

Β’ Παλαιολόγου, σύµφωνα µε όσα αναφέρει η κτητορική επιγραφή111. Πρόκειται για µια 

εκκλησία κτισµένη κατά τον σταυροειδή εγγεγραµµένο µε τρούλο αρχιτεκτονικό τύπο, µε χα-

                                                 
109 Τόσο πολύ, ώστε αναφέρεται πως για ένα χρονικό διάστηµα ο ναός δεν ονοµαζόταν µε το όνοµα του 
τιµώµενου αγίου, αλλά Santa Sofia (www.greciasalentina.org.doc). 
110 Εχθρικός τόσο πολιτικά, µε τις νέες, µη βυζαντινές πια εξουσίες της περιοχής, όσο και δογµατικά, πολλά 
χρόνια πλέον µετά τη διαφοροποίηση µεταξύ ανατολικού και δυτικού δόγµατος, που επέβαλε το Σχίσµα. Εάν 
ήµασταν σε θέση να πλησιάσουµε περισσότερο τον χρονολογικό προσδιορισµό του µνηµείου, θα µπορούσαµε 
επίσης να δούµε κατά πόσο η παράσταση-διακύρηξη πίστεως της «βυζαντινής» κοινότητας της Απουλίας  
σχετίζεται και µε τη Λατινοκρατία στην Κωνσταντινούπολη (1204-1261).  
111 Hallensleben, 1963, σ. 23. 
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ρακτηριστικό υστεροβυζαντινό κεραµοπλαστικό διάκοσµο112. Για την διακόσµηση του ναού 

ο Σγουρός προσκάλεσε το συνεργείο δύο ικανότατων, θεσσαλονικέων ζωγράφων, του Ευτυ-

χίου, πιθανότατα µοναχού, και του Μιχαήλ Αστραπά, οι οποίοι µας άφησαν τις υπογραφές 

τους διακριτικά, σε γωνιές ή λεπτοµέρειες των τοιχογραφιών113. Η ζωγραφική τους θεωρείται 

χαρακτηριστική για τα έντονα χρώµατά της, τις πολυπρόσωπες συνθέσεις, τη δραµατικότητα 

των µορφών, τον «εξπρεσιονισµό» που συνδυάζεται µε τη πλαστικότητα, ενώ συσχετίζεται 

µε άλλα σπουδαία, σχεδόν σύγχρονα  ζωγραφικά σύνολα της λεγόµενης Μακεδονικής Σχο-

λής, όπως το Πρωτάτο στις Καρυές του Αγίου Όρους, την Παναγία Ολυµπιώτισσα στην 

Ελασσώνα, τον Άγιο Ευθύµιο µέσα στον Άγιο ∆ηµήτριο Θεσσαλονίκης και άλλα, όλα καλλι-

τεχνικά απότοκα της πνευµατικής αναζήτησης της εποχής. Ο Άγιος Κλήµεντας είναι το πρώ-

το από µία σειρά ναών ζωγραφισµένων από τους δύο ζωγράφους, Ευτύχιο και Μιχαήλ114. Το 

σύνθετο και πλήρες εικονογραφικό πρόγραµµα, περιλαµβάνει εκτενή χριστολογικό, αλλά και 

µαριολογικό κύκλο στον κυρίως ναό, όπως και, στο νάρθηκα, σπάνιες παραστάσεις της Πα-

λαιάς ∆ιαθήκης, καθώς και εικονογραφηµένο έναν ύµνο του εσπερινού των Χριστουγέννων. 

Οι µορφές είναι ψηλές και σωµατώδεις, ακόµη και στις περιπτώσεις ασκητών οσίων ή γυ-

ναικών, ενώ τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά τους είναι τόσο διαφοροποιηµένα µεταξύ 

τους, σαν να επρόκειτο για φυσικά πρόσωπα115. 

Το βυζαντινό περιβάλλον της Περιβλέπτου, που περιγράψαµε παραπάνω οφείλεται στο 

ότι η Αχρίδα τότε παρέµενε ακόµη βυζαντινή. Από το 1282 το αναπτυσσόµενο σερβικό βασί-

λειο κάτω από τις διαταγές του κράλη Μιλούτιν (1282-1321) οργάνωνε συστηµατικές επιδρο-

µές στα σύνορα, ενώ κατάφερε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ήδη να αποσπάσει οριστικά 

την πόλη των Σκοπίων. Ο Ανδρόνικος Β’, µεταξύ άλλων διπλωµατικών και στρατιωτικών 

κινήσεων, έδωσε στα 1299 ως σύζυγο στο Σέρβο κράλη την µικρότερη θυγατέρα του Σι-

µωνίδα, µε προίκα τα βορείως της Αχρίδας εδάφη. Η Αχρίδα αργότερα, το 1334 κυριεύθηκε 

εν τέλει από τους Σέρβους116. 

                                                 
112 Čornacov, 1961, σ. 3-7, και: Κrautheimer, 1991, σ. 523-524, και: Mango, 1978, σ. 176, 178, και: Μπούρας, 
1984, σ. 234, 244. Μετονοµάστηκε επί Τουρκοκρατίας επειδή φυλάσσονταν εκεί τα λείψανα του αγίου 
Κλήµεντα (Hamann- Mac Lean/ Hallensleben, 1963, σ. 28). 
113 Hallensleben, 1963, σ. 24-25. 
114 Οι υπόλοιποι είναι: η Παναγία στο Πρισρέν, ο Άγιος Νικήτας στο Τσούτσερ και το Στάρο Ναγκορίτσινο. 
115 Čornacov, 1961, σ. 3-7, και: Delvoye, 1994, σ. 525-526, και: Hamann-MacLean/ Hallensleben, 1963, σχέδια 
20-23, και: Πανσελήνου, 2002, σ. 228-232, και: Πιοµπίνος, 1984, σ. 51-52, 118-119, και: Σωτηρίου, 1969, σ., 9, 
19. 
116 Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τ. Α’, 1979, σ. 269. Πρβλ. Hallensleben, 1963, 169-170: ένας δικός 
του επαναπροσδιορισµός της χρονολόγησης του µνηµείου, από τα 1294-95 στα 1310, δεν έγινε αποδεκτός – 
κάτι τέτοιο, εάν αποδεικνυόταν, θα ανέτρεπε πολλά από τα ιστορικά και ζωγραφικά συµφραζόµενα, διότι το 
µνηµείο θα εντασσόταν στην εποχή και δράση του κράλη Μιλούτιν – ο Hallensleben πρότεινε τον ίδιο τον 
κράλη αφιερωτή τού κατ’ αυτόν υστερότερου εικονογραφικού προγράµµατος της Περιβλέπτου. Βλ. Βιβλιοκρι-
σία: Chatzidakis, 1968, σ. 104-108, κυρίως 105. 
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Στον νάρθηκα του ναού της Περιβλέπτου βρίσκεται η παράσταση της Σοφίας των Παροι-

µιών (εικ. 10). Αριστερά µία ένθρονη, αγγελική µορφή σε δόξα, φέρουσα και ένα ιδιόµορφο 

καµπύλο τριγωνικό εξωτερικά-σταυροφόρο εσωτερικά φωτοστέφανο, δείχνει µπροστά της 

επάνω σε ένα τραπέζι ανοιγµένο ένα βιβλίο, στις σελίδες του οποίου αναγράφεται ο 5ος 

στίχος του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών («έλθετε, φάγετε των εµών άρτων και πίετε»). Στο 

τραπέζι βρίσκονται και µερικά σκεύη κατάλληλα για το ∆είπνο, στο οποίο προσκαλεί η 

Σοφία. ∆εξιά του τραπεζιού στέκονται τρεις µορφές, µάλλον  γυναικείες. Η πρώτη σκύβει στο 

τραπέζι για να εναποθέσει ένα δοχείο µε ψωµί, η δεύτερη δείχνει τους επτά κίονες του 

αρχιτεκτονήµατος που διακρίνεται πίσω της και η τρίτη φέρει µία οινοχόη.  Στο αέτωµα του 

επτακιόνιου οικοδοµήµατος διακρίνεται ζωγραφισµένο σαν ανάγλυφο το πρόσωπο της 

Παναγίας-ναού της Σοφίας117. 

Το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών είναι, όπως είδαµε και από την αναζήτηση της Σοφίας 

στις πηγές, ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό ως προς την εικόνα που σχηµατίζει και ιδιαιτέρως 

ευκρινές ως προς την ερµηνεία του από τους Πατέρες. Η συγκεκριµένη παράσταση έχει όµως 

αρκετές ερµηνευτικές δυσκολίες. Από τον Del Medico118 αναφέρεται πως η Σοφία είναι απο-

δοµένη µε γυναικεία προσωποποίηση. Παρόµοια ερµηνεία γίνεται και από την Popovic119. 

Αυτό προέρχεται δικαιολογηµένα από το ασαφές συχνά φύλο των αγγελικών µορφών. Οι 

άγγελοι ως αποκλειστικώς πνευµατικά δηµιουργήµατα και «πρότυπα αγιότητας», ιδίως για 

τους µοναχούς, δεν φέρουν χαρακτηριστικά φύλου. Η εικονογραφική τους απόδοση µε αν-

θρώπινη µορφή φέρουσα φτερά καθορίζεται από τις ιερές πηγές και τις πατερικές ερµηνείες 

(∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, PG 3, 329), που µιλούν για εµφάνιση µε αυτόν τον τρόπο κυρίως 

των αγγέλων και αρχαγγέλων, πλην των ζωόµορφων Χερουβείµ, Σεραφείµ και Θρόνων. Οι 

υπόλοιπες ανθρωπόµορφες αγγελικές τάξεις (Αρχές, Εξουσίες, ∆υνάµεις και Κυριότητες) 

διακρίνονται µόνο επιγραφικά. Οι αγγελικές δυνάµεις εµφανίζονται στην εικονογραφία από 

τα τέλη του 3ου αιώνα και η απόδοσή τους σχετίζεται µε την αυτοκρατορική εικονογραφία, 

καθώς και εκείνοι είναι απεσταλµένοι ή συνοδοί του Θεού. Μόνο σε ελάχιστα, πολύ πρώιµα 

παραδείγµατα εµφανίζονται γενειοφόροι ή µη φτερωτοί. Νωρίς, στις αρχές του 4ου  αιώνα, 

καθιερώνεται η µορφή τους φτερωτή, νεανική, αγένεια και αρρενωπή. Η ενδυµασία τους 

περιλαµβάνει χιτώνα και ιµάτιο, φωτοστέφανο και ταινία στα µαλλιά. Η τελευταία έχει 

θεωρηθεί κατάλοιπο του κατά πάσα πιθανότητα εικονογραφικού προτύπου των αγγέλων, της 

                                                 
117 Meyendorff, 1987, εικ. 2. Πρβλ. Stephan, 1986, σ. 131, υπ. 71: ο επτακιόνιος ναός συµβολίζει τα επτά δώρα 
του αγίου Πνεύµατος, µε τα οποία ήταν κεκοσµηµένη η Παναγία. 
118 1938, σ. 54. 
119 1963, σ. 167-168, παρά το ότι παραπέµπει στον Meyendorff, 1959, ο οποίος ερµηνεύει τη µορφή ως Χριστό- 
Άγγελο.  
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αρχαίας Νίκης. Οι άγγελοι εικονίζονται ως συνοδοί, να  πετούν ή να σεβίζουν (όχι όµως και 

ένθρονοι)120.  

Αλλά και ως άγγελος η µορφή εδώ είναι ιδιόµορφη: ο χιτώνας της είναι αχειρίδωτος, κάτι 

που δεν συνηθίζεται στους ανδροπρεπείς αγγέλους, ενώ διακρίνεται και µία λωρίδα υφάσµα-

τος που µοιάζει µε οράριο διακόνου ή λώρο επισκόπου121. Εδώ η φιγούρα φέρει µεν αγγελικά 

φτερά, αλλά και σταυροφόρο φωτοστέφανο και άµεση, βιβλική ευχαριστιακή παραποµπή στο 

ανοιχτό βιβλίο της, πράγµατα που µας οδηγούν κατ’ ευθείαν προς µία παραλλαγή µορφής του 

Χριστού122. Ο εικονογραφικός τύπος του ∆είπνου των Παροιµιών της Αχρίδας έχει θεωρηθεί 

ως προερχόµενος από ελληνικές (δηλαδή βυζαντινές) επιρροές123. ∆εν γνωρίζουµε όµως άλ-

λες σωζόµενες πρωιµότερες ή έστω σύγχρονες παραστάσεις του θέµατος, βυζαντινές ή µη, 

ώστε να συγκρίνουµε και άλλωστε ο παραγγελιοδότης, οι ζωγράφοι, οι συνολικά ελληνό-

γλωσσες επιγραφές, αλλά και η ίδια η Αχρίδα, ήταν όλα, ακόµη – τουλάχιστον ως προς την 

τελευταία – βυζαντινά. Ο «ελληνικός» χαρακτήρας που εντοπίζει ο Αmmann αναφέρεται 

ακριβώς στην αγγελική µορφή του Χριστού124. Και αυτό είναι ορθό, καθώς ο Χριστός- 

άγγελος, συγκεκριµένα ο παλαιοδιαθηκικός Μεγάλης Βουλής Άγγελος, πρόσφατο και αυτό, 

υστεροβυζαντινό εικονογραφικό εύρηµα, εντοπίζεται σε βυζαντινά ή «βυζαντινίζοντα» 

συµφραζόµενα, ενώ παραµένει σχεδόν άγνωστο εικονογραφικά στη ∆ύση (βλ. παραπάνω, 

ενότ. 2 β, Σολέτο). Στον ίδιο τον Άγιο Κλήµεντα ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής Άγγελος 

εικονίζεται αλλού, σε άλλο σηµείο του ναού, κρατώντας ειλητάριο, το οποίο αναγράφει την 

ερµηνεία του οράµατος του Αβακούµ από τον Γρηγόριο το Θεολόγο. Εποµένως εδώ η 

περίεργη αγγελική µορφή είναι ο Χριστός-Άγγελος-Σοφία και ο εικονογραφικός του τύπος 

είναι συµπίληµα µερικών εικονογραφικών στοιχείων.  

Οι τρεις µορφές που προσέρχονται στο τραπέζι έχουν θεωρηθεί άλλοτε πιστοί125 και 

άλλοτε – ορθότερα ίσως, εφ’ όσον φέρουν και σκεύη, άρα διακονούν – ως υπηρετικό προσω-

πικό126. Το φύλο τους είναι επίσης κάπως ασαφές. Τα σωµατικά χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τα δύο φύλα µεταξύ τους κρύβονται επιµελώς κάτω από πτυχώσεις ενδυµάτων, 

όλο και περισσότερο όσο αποµακρυνόµαστε από τα ελληνορωµαϊκά ιδεώδη, κατά τη διάρ-

κεια των πρωτο- και µεσοβυζαντινών αιώνων. Aκόµη και κλασικής προέλευσης µορφές, 

όπως προσωποποιήσεις εννοιών, εικονίζονται µε ελάχιστα, δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 
                                                 
120 Ammann, 1938, σ. 149, και: Κουκιάρης, 1989, σ. 20, και: LCI, λήµµα Engel, και: RbK, λήµµα Himmels-
mächte, Erzengel und Engel. 
121 Popovic, 1963, σ. 167. 
122 Παρόµοια ερµηνεία προτείνεται από την Popovic, 1963, σ. 431: γυναικεία, αγγελική µορφή, της οποίας τα 
εικονογραφικά χαρακτηριστικά την οδηγούν σε ταύτιση µε το Χριστό.  
123 Αmmann, 1938, σ. 144. 
124 Ammann, 1940, σ. 472-476.  
125 Πάλλας, 1989-1990, σ. 137. 
126 Μeyendorff, 1959, σ. 270. 
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φύλου (κόµη ή γενειάδα). Κάποιες πολύ σπάνιες εξαιρέσεις συναντούµε στην υστεροβυζαντι-

νή τέχνη (π. χ. ο όµιλος των κοριτσιών που συνοδεύουν την µικρή  Παναγία στα Εισόδεια στο 

Νέρεζι, αντίθετα µε τις αντίστοιχες συνοδούς από τη Στουντένιτσα, όπου το γυναικείο φύλο 

υποδεικνύεται µόνο από τις περίτεχνες πτυχώσεις και διακοσµήσεις των ενδυµάτων) ή σε 

ελάχιστες περιπτώσεις όπου η δυτική τέχνη ενδέχεται να είχε κάπως ισχυρότερη επιρροή127. 

Ο Meyendorff (1987) εντάσσει την προκειµένη παράσταση της Περιβλέπτου στην οµάδα των 

µνηµείων που έχουν άνδρες ή αγγελόµορφους υπηρέτες128. Η συντριπτική πλειονότητα πά-

ντως των οψιµότερων βιβλιογραφικών αναφορών στις µορφές που διακονούν τον Χριστό- 

Άγγελο-Σοφία στην Αχρίδα τις θέλει γυναικείες. Η παρουσία των γυναικείων µορφών-θερα-

παινίδων έχει διατυπωθεί πως προέρχεται από δυτικές επιδράσεις. Και τούτο διότι ενώ το 

ελληνικό κείµενο της Βίβλου µιλά για «δούλους», η λατινική µετάφραση αναφέρει «ancil-

lae»129. Είναι δυνατόν εποµένως να ήταν προσβάσιµο (και κατανοητό) το λατινικό κείµενο σε 

µία περιοχή και ένα περιβάλλον ακόµη υπό βυζαντινή κυριαρχία και ελληνόφωνο, τουλάχι-

στον όπως δείχνουν οι ιστορικές πολιτικές συνθήκες της περιοχής, ο δωρητής του ναού, οι 

καλλιτέχνες του προγράµµατος, οι επιγραφές της παράστασης, αλλά και του εικονογραφικού 

προγράµµατος ολόκληρου130; Κατά άλλη ερµηνεία η ελληνική λέξη «δούλοι» µεταφράστηκε 

λεκτικά και εικονογραφικά από αντίστοιχη σερβική, θηλυκού όµως γένους131. Και πάλι όµως 

οι προαναφερθείσες συντεταγµένες  δεν δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Έχει λησµονηθεί από τους 

µελετητές πως η Αχρίδα ήταν, έστω και για λίγο ακόµη, βυζαντινή; Οι διαµορφωτές του 

εικονογραφικού προγράµµατος, προφανώς έµπιστοι του αφιερωτή Σγουρού, ενδέχεται να 

προέρχονταν από διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον; Μήπως αυτό το περιβάλλον ήταν 

ούτως ή άλλως στην περιοχή και κατά τα τελευταία χρόνια της βυζαντινής κυριαρχίας 

ανάµεικτο; Μήπως η µελλοντική εξουσία της Αχρίδας είχε επέµβει πρώτα πολιτισµικά στην 

περιοχή; Ή µήπως απλώς το εικονογραφικό πρότυπο είχε γυναίκες υπηρέτριες – εµµέσως θα 

                                                 
127 Hutter, 1984, σ. 163-170: και αυτό ενώ, κατά τα υστεροβυζαντινά χρόνια ήταν σε άνθηση στις ανώτερες 
τουλάχιστον τάξεις το αισθηµατικό µυθιστόρηµα, όπως το «Καλλίµαχος και Χρυσορρόη». Πρβλ. για τον γυµνό 
γυναικείο κορµό: παρακάτω, παράσταση Σοφίας Άγ. Ιωάννη Σελλίου. 
128 Μeyendorff, 1987, σ. 394. 
129 Στο πρωτότυπο, εβραϊκό κείµενο των Παροιµιών τόσο η Σοφία, όσο και οι βοηθοί της αποδίδονται µε λέξεις 
θηλυκού γένους (την πληροφορία τη χρωστώ στην αρχαιολόγο της 1ης Ε.Β.Α. ∆ήµητρα Πέτρου-Μιζράχι). Η 
Vulgata αποτελεί µετάφραση του αγίου Ιερωνύµου (331 ή 347-419) κατά το µεγαλύτερο τµήµα της, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονται και οι Παροιµίες, κατ’ ευθείαν από το εβραϊκό κείµενο (Lexikon der christlichen Antike, 
λήµµατα Hieronymus και Vulgata). Πιθανολογούµε πως στη βυζαντινή επικράτεια και κοντά στα τότε σερβικά 
σύνορα προσβασιµότερη και πιο διαδεδοµένη θα µπορούσε να ήταν η λατινική µετάφραση, παρά το εβραϊκό 
πρωτότυπο. 
130 Εµφανέστερες δυτικής προέλευσης εικονογραφικές επεµβάσεις θα δούµε στην περίπτωση της Ντέτσανη 
(ενότ. 2 η), για άλλους, εµφανώς πολιτικούς εκεί λόγους. 
131 Popovic, 1963, σ. 216. Ο Meyendorff (1959, σ. 270) αναφέρει αλλά δεν ερµηνεύει την παρουσία των 
γυναικών. Η Marini Clarelli, 1999 σ. 58, υποθέτει πιο εξεζητηµένα πως από την Vulgata έγινε µία σερβική 
µετάφραση του χωρίου και από αυτήν την µετάφραση εµφανίζονται και οι γυναικείες µορφές στην προκειµένη 
παράσταση. 
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µπορούσαµε να παραθέσουµε παραστάσεις µε γυναίκες θεραπαινίδες, όπως για παράδειγµα 

παραστάσεις γεννήσεων, όπου γυναίκες φέρνουν σκεύη στη λεχώνα για να φάει (π. χ. Γέννη-

ση της Θεοτόκου στον ίδιο τον Άγιο Κλήµεντα- εικ. 11132 ή η γέννηση αγίου Νικολάου στο 

ναό της Θεοτόκου της Πρισρένης133). H εντύπωση που µας δίνουν πάντως οι ασαφούς φύλου 

βοηθοί στην παράσταση της Αχρίδας είναι πως πρόκειται για ένα εικονογραφικό συµπίληµα: 

το πρόσωπο και η ταινία στα µαλλιά θα µπορούσε να προέρχονται από ένα πρότυπο 

αγγελικής µορφής, αφαιρουµένων των φτερών και απλοποιούµενης της ενδυµασίας.   

Η παράσταση βρίσκεται στον εσωνάρθηκα του ναού (εικ. 12), ο οποίος έχει ένα σχετικώς 

αυτόνοµο εικονογραφικό πρόγραµµα, αποτελούµενο από τον Χριστό-Μεγάλης Βουλής 

Άγγελο στον τρουλίσκο, τον χριστουγεννιάτικο ύµνο «τι σοι προσενέγκωµεν Χριστέ» στην 

είσοδο προς τον κυρίως ναό, παλαιοδιαθηκικές σκηνές στους τοίχους, κυρίως προφητικές για 

το πρόσωπο της Παναγίας (το δείπνο των Παροιµιών, η φλεγοµένη Βάτος, το όραµα της 

ουράνιας Κλίµακας του Ιακώβ, το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, η ερµηνεία του ονείρου 

από τον ∆ανιήλ, η Σκηνή του Μαρτυρίου, καθώς και ακόµη δύο παραστάσεις απόδοσης 

τιµών στην εικόνα της Θεοτόκου και την συνηθισµένη, κατώτερη ζώνη των ολόσωµων 

αγίων134). Η θέση της παράστασης στο εικονογραφικό πρόγραµµα έχει ερµηνευθεί ως 

προτύπωση της Θεοτόκου-ναού της Σοφίας του Θεού135. ∆ικαιολογηµένα, εφ’ όσον 

συµπορεύεται µε τις προαναφερθείσες µαριολογικές παραστάσεις, σε ένα ναό αφιερωµένο 

στην Παναγία, η οποία επιπλέον εικονίζεται στο αέτωµα του ναού της Σοφίας του Θεού. 

Ωστόσο ως προς το περιεχόµενό της παράστασης είναι προφανέστατος κυρίως ο ευχαρι-

στιακός της χαρακτήρας136, αφού ο ναός-Θεοτόκος βρίσκεται στην παρυφή της σύνθεσης και 

προτάσσονται ο Χριστός-Άγγελος-Σοφία, το ευχαριστιακό χωρίο του ανοικτού βιβλίου, το 

τραπέζι του ∆είπνου και οι θεραπαινίδες που φέρνουν τα αναγκαία. Πάντως, ούτως ή άλλως, 

δηλαδή είτε µε την πρώτη ερµηνεία, είτε µε την δεύτερη, είτε µε τον συνδυασµό αµφοτέρων, 

η παράσταση αποτελεί την πρωιµότερη γνωστή ζωγραφική απόδοση του ∆είπνου των 

Παροιµιών. 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Hamann-MacLean/ Hallensleben, 1963, εικ. 169. 
133 Panić, 1960, εικ. σ. 12. 
134 Hamann- MacLean/ Hallensleben, 1963, σχ. 20-22, και: Hallensleben, 1963, σ. 51 κ. ε.  
135 Hallensleben, 1963, σ. 51, και: Τodić, 1999, σ. 194. 
136 Meyendorff, 1959, σ. 270. 
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δ) Σκηνή τράπεζας: Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, 1312-1315 (εικ. 13, 14). 

 

Μία σκηνή τράπεζας, η οποία εικονογραφεί το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών και βρίσκεται στο 

ναό των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, αναγνωρίστηκε σχετικά όψιµα από την έρευνα 

(1986137) και γι’ αυτό δεν έχει περιληφθεί σε καµία µελέτη σχετική µε τη Σοφία του Θεού. 

Από την Chr. Stephan, που µελέτησε το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού στη διατριβή 

της, αναφέρεται το συγκεκριµένο θέµα και παραπέµπεται από τη βιβλιογραφία το άρθρο του 

Meyendorff (1959) και η αντίστοιχη εικονογραφική περίπτωση της Αχρίδας.  

    Ο ναός των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη κτίσθηκε ως καθολικό ενός χαµένου πια 

µεγάλου µοναστηριού κατά τον πρώιµο 14ο αιώνα, αφιερωµένου τότε στη Θεοτόκο. ∆ωρητής 

ήταν αρχικά ο πατριάρχης Νίφων Α’, που καταγόταν από τη Βέροια και επί θητείας του 

οποίου (1310-1314) φιλοτεχνήθηκαν και τα ψηφιδωτά του κυρίως ναού και µετά την 

αποµάκρυνσή του από το θρόνο, η δωρεά ολοκληρώθηκε από τον ηγούµενο της µονής και 

µαθητή του Παύλο. Η πληροφορία είναι ασφαλής, αφού σώζεται σε κτητορική παράσταση 

και επιγραφή πάνω από την «βασίλειο πύλη». Αρχιτεκτονικώς ο ναός είναι πεντάτρουλος, 

σχήµα το οποίο δηµιουργείται από έναν σύνθετο, σταυροειδή εγγεγραµµένο µε νάρθηκα, 

περιβεβληµένο από ένα περίστωο, µία αγαπητή για την εποχή τεχνική (εικ. 15)138. Η 

διακόσµηση του κυρίως ναού έγινε µε ψηφιδωτά και σώζει την γνωστή, εικονογραφική 

διάταξη του κεντρικού τρούλου, τµήµα του ∆ωδεκαόρτου και µορφές αγίων. Η ποιότητα των 

ψηφιδωτών, όπου αναγνωρίζονται δύο ψηφοθέτες, θεωρήθηκε πολύ υψηλή, εφάµιλλη µε 

ναούς της Κωνσταντινούπολης, όπως το Κιλισέ Τζαµί (ταυτιζόµενο ίσως µε τους Αγίους 

Θεοδώρους, π. 1310), την Παµµακάριστο (Φετιχιέ τζαµί, π. 1310) και, κυρίως, τη Μονή της 

Χώρας (Καχριέ τζαµί, 1315-1320)139. Ο τοιχογραφικός διάκοσµος, ισάξιος του ψηφιδωτού, 

κοσµεί τµήµατα του κυρίως ναού, του ιερού, της πρόθεσης και του διακονικού, τον 

εσωνάρθηκα και το περίστωο. Περιλαµβάνει πορτραίτα αγίων και το εικονογραφικό θέµα της 

Ρίζας Ιεσσαί, εκτενή θεοµητορικό κύκλο και παλαιοδιαθηκικές σκηνές σχετιζόµενες µε αυτήν 

στη νότια στοά και τµήµα του νάρθηκα, τον κύκλο του Ιωάννη του Προδρόµου και το 

στιχηρό ιδιόµελο των Χριστουγέννων «τι σοι προσενέγκωµεν Χριστέ» (όπως είδαµε και στην 

                                                 
137 Stephan, 1986, σ. 130-131. 
138 Delvoye, 1994, σ. 502, και: Hunger, 1959, σ. 153, και: Mango, 1978, σ. 155, εικ. 225 και 226, και: 
Νικονάνος, 1986, σ. 10-13, και: Πανσελήνου, 2002, σ. 138-139. 
139 Νικονάνος, 1986, σ. 33-55, και: Πανσελήνου, 2002, σ. 233, 239, και: Stephan, 1986, σ. 241 κ. ε., 260: από 
την τελευταία υποστηρίζεται πως ο ναός των Αγίων Αποστόλων όχι µόνο είναι ένας εικονογραφικός και 
στυλιστικός «προποµπός» της Μονής της Χώρας, αλλά και ότι οι καλλιτέχνες, που εργάστηκαν στη 
Θεσσαλονίκη ήταν κωνσταντινουπολίτικης προέλευσης και αυτοί οι ίδιοι λίγα χρόνια αργότερα ανέλαβαν την 
διακόσµηση της Μονής της Χώρας. 
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προηγούµενη ενότητα, στο εικονογραφικό πρόγραµµα της Αχρίδας) στη βόρεια140. Τα 

ερωτήµατα, που προκύπτουν από τη σχέση ψηφιδωτών και τοιχογραφιών (δηλαδή: 

σχεδιάστηκε όλος ο ναός εξ αρχής για ψηφοθέτηση; άλλαξε το εικονογραφικό πρόγραµµα εν 

όψει της τοιχογράφησης;) είναι δύσκολο να απαντηθούν. Πιθανότατα είχε προβλεφθεί πως 

µόνο τµήµα του ναού θα ήταν ψηφοθετηµένο και το υπόλοιπο τοιχογραφηµένο141. Ο ναός επί 

Τουρκοκρατίας µετετράπη σε µουσουλµανικό τέµενος και µεγάλο µέρος του διακόσµου 

καταστράφηκε ή επιχρίσθηκε. H αποκάλυψη και η συντήρησή του έγινε σε διάφορες φάσεις 

κατά τον 20ο αιώνα και συνεχίζεται ακόµη142. 

    Η παράσταση που µας ενδιαφέρει είναι µία τοιχογραφία, που σώζεται πολύ 

αποσπασµατικά και χωρίς την επιγραφή της (εικ. 13, 14). ∆ιακρίνεται στο κέντρο µία 

τράπεζα, αριστερά της οποίας κάθεται µία µορφή ανδρική, που φέρει διπλό ροµβοειδές 

φωτοστέφανο, φορεί χρυσοποίκιλτο, χειριδωτό ένδυµα και πατά σε υποπόδιο. Πίσω από την 

τράπεζα βρίσκεται κτίσµα, του οποίου σώζονται οι έξι από τους επτά κίονες. Στα δεξιά 

εικονίζονται δύο άνδρες. Ο ένας από αυτούς δείχνει το οικοδόµηµα και ο δεύτερος µεταφέρει 

δύο δοχεία, ένα αγγείο και ένα πινάκιο. Αναγνωρίζεται µε βεβαιότητα το ∆είπνο των 

Παροιµιών, που προσφέρει ο Χριστός-Σοφία143.  

    Η σκηνή µάς θυµίζει ως προς την σύνταξη και διάταξή της την αντίστοιχη σκηνή, που 

είδαµε αµέσως προηγουµένως στην Αχρίδα: το υποπόδιο, το κτήριο στο πίσω µέρος της 

παράστασης, η µορφή που το υποδεικνύει. Βέβαια εδώ δεν υπάρχει η αρχιτεκτονική 

παρεµβολή ενός παραθύρου, όπως εκεί, για την ανάπτυξη της παράστασης. Εκτός όµως 

αυτού διακρίνονται και άλλες διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται στο ότι ο Χριστός εδώ 

πιθανότατα δεν φέρει φτερά ως άγγελος και εικονίζεται στην ιστορική του µορφή, στο ότι στο 

οικοδόµηµα δεν σώζεται τουλάχιστον σαφής µαριολογικός συµβολισµός και στο ότι οι 

µορφές των υπηρετών έχουν γίνει δύο αντί για τρεις (πιθανώς λόγω του εδώ πιο 

περιορισµένου χώρου). Ακόµη πιο σηµαντική διαφορά είναι το ότι στους Αγίους Αποστόλους 

οι θεράποντες είναι σαφώς άνδρες, δηλαδή προερχόµενοι από το ελληνικό βιβλικό κείµενο 

(και προφανώς και από το  ανάλογο εικονογραφικό πρότυπο), αντίθετα µε την (προβληµατική 

και δυσδιάγνωστη) περίπτωση της Αχρίδας. Σηµειώνουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές, 

καθώς στη συνέχεια της εργασίας θα παρακολουθήσουµε µε πόσο ακόµη πιο διαφορετικούς 

τρόπους διαµορφώνεται το από την ίδια πηγή εµπνευσµένο εικονογραφικό θέµα.    

                                                 
140 Νικονάνος, 1986, σ. 57-71. 
141 Stephan, 1986, σ. 260. 
142 Η Θεσσαλονίκη και τα µνηµεία της, 1985, λήµµα: Ο ναός των Αγίων Αποστόλων (Χρ. Τσιούµη), σ. 102, και: 
Stephan, 1986, σ. 250, και: επιτόπια παρατήρηση. 
143 Stephan, 1986, 130-131. Από την Der Nersessian, 1975, σ. 342, η µαριολογική ερµηνεία της σκηνής ήταν µεν 
σωστή, αλλά η παράσταση είχε ερµηνευθεί διαφορετικά: η κεντρική µορφή ως Σολοµών, πίσω του ο ναός του 
και εκατέρωθεν αυτού δύο υπηρέτες.  
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    Η θέση της παράστασης στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού (εικ. 16), µελετηµένου 

και σχεδιασµένου πιθανότατα από τον ίδιο τον αφιερωτή, πατριάρχη Νίφωνα Α’, δίνει η ίδια 

µία ερµηνευτική κατεύθυνση. Η σκηνή βρίσκεται στην ανατολικότερη καµάρα της νότιας 

στοάς, στο βορειοδυτικό, ζωγραφικά διαχωρισµένο τµήµα της (εικ. 15). Γειτονεύει µε τις 

παραστάσεις της Σκηνής του Μαρτυρίου (στο νότιο µέτωπο του όµορου τοίχου), του Πόκου 

του Γεδεών (στο αντίστοιχο βόρειο) και, στα γειτονικά διάχωρά της ίδιας καµάρας, µε την 

Κλίµακα του Ιακώβ, την Φλεγόµενη Βάτο και την Porta Clausa (το όραµα του Ιεζεκιήλ για 

την Κλειστή Πύλη), όλα παλαιοδιαθηκικές σκηνές, που σχετίζονται µε την Παναγία ως 

προεικονίσεις της. Στο µετάλλιο του κέντρου της καµάρας εικονίζεται η ίδια η Θεοτόκος. Στο 

ανατολικό µέτωπο, που φράζει το χωρίς πρόσβαση από δυσµάς διακονικό, εικονίζεται η Ρίζα 

του Ιεσσαί, δηλαδή το γενεαλογικό δέντρο της Παναγίας, άλλη µία παραποµπή στην 

ενσάρκωση του Χριστού. Σε αυτήν την περίπτωση η µαριολογική σηµασία του 9ου κεφαλαίου 

των Παροιµιών είναι και θέσει αρκετά ισχυρή, ενώ συνυπάρχει µε την χριστολογική-

ευχαριστιακή σηµασία του ∆είπνου που προσφέρει η Σοφία-Χριστός144. Η νότια στοά 

διαµορφώνεται ως προς την διακόσµησή της βάσει ιερών και λειτουργικών κειµένων ή ύµνων 

θεοµητορικών εορτών (ή χριστολογικών, που σχετίζονται µε το µυστήριο της ενσάρκωσης), 

µε σκοπό να τονιστεί η έλευση του Υιού του Θεού και ο ρόλος της Παναγίας-ναού του Θεού 

σε αυτήν145. Στην περίπτωση της Αχρίδας, µε την παρουσία του ανοικτού κώδικα µπροστά 

στο Χριστό-Μεγάλης Βουλής Άγγελο-Σοφία, αλλά, όπως θα δούµε, και σε άλλες 

περιπτώσεις, η χριστολογική-ευχαριστιακή διάσταση της παράστασης είναι εµφανέστερη από 

ό, τι σώζεται τουλάχιστον στην παράσταση της νότιας στοάς των Αγίων Αποστόλων 

Θεσσαλονίκης.   

 

 

ε) Σκηνή τράπεζας: Χιλανδάρι, 1319-20 (εικ. 16). 

 

Η περίπτωση του ∆είπνου των Παροιµιών, όπως παρουσιάζεται στη σερβική µονή Χιλανδα-

ρίου του Αγίου Όρους, αναφέρεται από τους Del Medico και Ammann (1938) και από τον 

Meyendorff (1959), επιγραµµατικά και από τους τρεις. 

                                                 
144 Stephan, 1986, σ. 131 κ. ε.: αλλά και στο γειτονικό, στεγασµένο µε σταυροθόλιο τµήµα της νότιας στοάς 
εικονίζονται σκηνές (πιο έµµεσα αλήθεια) σχετιζόµενες µε την µορφή της Παναγίας, την κλήση της από το Θεό, 
και τη δηµιουργία της Εκκλησίας: ανεπτυγµένες οι σκηνές της Κιβωτού της ∆ιαθήκης και του Σολοµόντα 
ενώπιον του λαού του Ισραήλ, η κλήση του προφήτη Ησαΐα και πάλι στο κέντρο η Βρεφοκρατούσα σε µικρό 
µετάλλιο. 
145 Stephan, 1986, σ. 144-145. 
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Η µονή Χιλανδαρίου είναι ίδρυµα του πρώην Σέρβου βασιλιά Στέφανου Νεµάνια και του 

γιου του Ράστκο, που, ως µοναχοί πια της µονής Βατοπεδίου Συµεών και Σάββας αντιστοί-

χως, και µε τη βοήθεια του δεύτερου γιου και τότε Σέρβου κράλη Στέφανου Β’, ζήτησαν και 

τους δόθηκε παλαιά, κατεστραµένη από πειρατές µονή στη θέση αυτή, την οποία και ανακαί-

νισαν κατά τα τέλη του 12ου αιώνα (1198) διατηρώντας το παλαιό της όνοµα. Το νέο µονα-

στήρι έγινε σύντοµα µεγάλη εστία του σερβικού πνεύµατος και µοναχισµού. Το καθολικό του 

µοναστηριού, αφιερωµένο στα Εισόδεια της Θεοτόκου, κτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα 

και διακοσµήθηκε στα 1319-20 από τον εβδοµηντάχρονο πλέον κράλη Μιλούτιν (επί αυτό-

κράτορα Ανδρονίκου Β’ Παλαιολόγου). Είναι κτισµένο στον τύπο του εγγεγραµµένου σταυ-

ροειδούς µε χορούς βορείως και νοτίως και θεωρείται κτίσµα χαρακτηριστικό του αθωνικού 

λεγόµενου αρχιτεκτονικού τύπου. Η σπουδαία αρχιτεκτονική του µνηµείου µαρτυρεί πως ο 

αρχιτέκτονας προερχόταν είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την ίδια την Κωνσταντινού-

πολη146. Η κτητορική επιγραφή, γραµµένη στα σλαβικά, µνηµονεύει τον Μιλούτιν συγκατα-

λέγοντας, όπως και στο ναό του Πρισρέν, ανάµεσα στους τίτλους του και το ότι ήταν γα-

µπρός του αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Β’, µη αναφέροντας ή εικονίζοντας όµως πλάι σε 

αυτόν και τη σύζυγό του Σιµωνίδα, λόγω προφανώς του αθωνικού «τυπικού». Ο ίδιος ο Μι-

λούτιν στην παράσταση των δωρητών, που βρίσκεται επάνω από την κτητορική επιγραφή και 

κάτω από την παράσταση του ∆είπνου των Παροιµιών, συνοδεύεται από τον προστάτη άγιό 

του πρωτοµάρτυρα Στέφανο, ο οποίος και µε το χέρι του τον παρουσιάζει. Ο κράλης παρα-

λαµβάνει συµβολικά την εξουσία από τον πεθερό του υπό µορφήν του χρυσοβούλου της δω-

ρεάς του και επιγράφεται ελληνιστί «Στέφαν εν Χ(ριστ)ώ τω Θ(ε)ώ πιστός Ούρεσις κράλης 

κ(αι) περιπόθητος γαµβρός του κρατεού κ(αι) αγίου βασιλέως Ανδρονίκου του Παλαιολό-

γ(ου) κ(αι) κτήτωρ της αγίας µονής ταύτης». Εξ αιτίας της όψιµης µεταβυζαντινής επιζωγρά-

φισης (1803-4) σε µεγάλα τµήµατα του ναού δυστυχώς, πέρα από τα βασικά σχόλια, δεν είναι 

δυνατόν να γίνουν παρατηρήσεις σχετικά µε τις τοιχογραφίες. Παρά ταύτα έχει διαπιστωθεί η 

υψηλή ποιότητα του διακόσµου, µε εκτενή χριστολογικό και µαριολογικό κύκλο και έµφαση 

στην αρχιτεκτονική διαµόρφωση  των χορών δια των µνηµειακών συνθέσεων της Βάπτισης 

και του Επιτάφιου Θρήνου. Θεωρείται πως η επιζωγράφηση ακολούθησε σε γενικές γραµµές 

το προϋπάρχον υπόβαθρο147. 

Η παράσταση του ∆είπνου των Παροιµιών στο νάρθηκα του Καθολικού της Χιλανδαρίου 

εικονίζει σε πρώτο πλάνο µία τράπεζα στεγασµένη (σαν κιβώριο µε επίπεδη κάλυψη στηρι-

                                                 
146 Delvoye, 1994, σ. 504, και: Hamann-Mac Lean, 1976, σ. 204-205, και: Kadas, 2001, σ. 57-59, Mango, 1978, 
σ. 178-179, και: Todić, 1999, σ. 59-60, 351. Ο αρχιτεκτονικός τύπος συνηθίζεται στη µοναστηριακή αρχι-
τεκτονική. 
147 Βοκοτόπουλος, 1997, σ. 35, και: Τodić, 1999, σ. 351. Αντίθετη γνώµη έχει η Popovich, 1963, σ. 432. 
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γµένη σε επτά λεπτές και ψηλές κολώνες), µπροστά από την οποία κάθεται µία τρικέφαλη, 

φτερωτή µορφή, που επιγράφεται ελληνιστί «η τρισυπόστατος µονάς» (εικ. 16). Επανω στην 

τράπεζα διακρίνονται σκεύη, µια λεκανίδα και µια οινοχόη. Πίσω από αυτήν δύο άγγελοι 

φέρουν επίσης από ένα δοχείο. Ο ένας µάλιστα µε το ελεύθερο χέρι του δείχνει το επτακιόνιο 

κάλυµµα της τράπεζας (θα µπορούσε να ερµηνευθούν ως άγγελοι-θεράποντες εάν δεν 

περιέπλεκαν την ερµηνεία τους φέροντας σταυροφόρο φωτοστέφανο). ∆εξιά της σύνθεσης 

στέκεται και την δείχνει µε το δεξί χέρι του ο Σολοµών. Με το αριστερό κρατά ειλητάριο, 

όπου αναγράφεται στα ελληνικά ο πρώτος στίχος του χωρίου των Παροιµιών148. 

Η τρικέφαλη αγγελική µορφή, που παραθέτει το δείπνο, συµβολίζει την αγία Τριάδα – µία 

άµεση παραποµπή στον Αναστάσιο Σιναΐτη, ο οποίος στην ερµηνεία του 9ου κεφαλαίου των 

Παροιµιών γράφει «ητοίµασεν την εαυτής τράπεζαν την επίγνωσιν της τριάδος 

καταγγελοµένη» (βλ. κεφ. 1 α). Η ελληνική επιγραφή «η τρισυπόστατος µονάς», που τη 

συνοδεύει είναι µία όχι πολύπλοκη, δογµατικώς σαφής έκφραση σχετικά µε την αγία Τριάδα 

και απαντά στην υµνογραφία ολόκληρου του εκκλησιαστικού έτους149. Η µορφή του νάρθηκα 

της Χιλανδαρίου αποτελεί έναν σπάνιο εικονογραφικό τύπο. Ο ίδιος τύπος συναντάται στον 

νάρθηκα της Περιβλέπτου Αχρίδας, στην παράσταση του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα 

(εικ. 17), όπου ο εµφανιζόµενος, τρικέφαλος στην τοιχογραφία άγγελος ερµηνεύεται ως ο 

ίδιος ο τριαδικός θεός (∆αν. 4, 1- 14)150. Η απόδοση της αγίας Τριάδας δεν απετέλεσε 

εικονογραφική αναγκαιότητα κατά τους πρώιµους αιώνες, όπου το κέντρο βάρους ήταν 

τοποθετηµένο ειδικά ως προς τις ιστορικές παραστάσεις του Χριστού. Μόνο στην παράσταση 

της Βάπτισης τίθεται το ζήτηµα, αλλά λύνεται από την ίδια την ευαγγελική περικοπή. Στην 

τέχνη των πρώτων αιώνων η απεικόνιση της αγίας Τριάδας αποδίδεται είτε, συνηθέστερα, µε 

την παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάµ (βλ. παραπάνω, ενότ. 2 β – π. χ. Ραβέννα, 

Μονρεάλε, Άγιος Μάρκος Βενετίας, Ψαλτήρι Barberini), κάτι που συνεχίστηκε και κατά τους 

µετέπειτα αιώνες, φθάνοντας να επιγράφεται η παράσταση όχι πια «Φιλοξενία», αλλά «Αγία 

Τριάδα», είτε, λιγότερο συχνά και όχι τόσο σαφώς, µε την Ετοιµασία του Θρόνου151. Από τον 

                                                 
148 Millet, 1927, εικ. 79-2. 
149 Π. χ. στην η’ Ωδή του όρθρου του Σαββάτου της δεύτερης εβδοµάδας του Τριωδίου και της Τετάρτης προ 
των Βαΐων: «Η τρισυπόστατος µονάς. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύµα το ζων…»˙ την Κυριακή του Τυφλού: «Η 
τρισυπόστατος µονάς, Πάτερ αγέννητε, Υιέ γεννητέ και Πνεύµα εκπορευτόν»˙ άλλοι, σταθεροί ψαλµοί 
διαφόρων ήχων καθ’ όλο το έτος. 
150 Marini Clarelli, 1999, εικ. 4. 
151 Βrenk, 1966, σ. 71-72, και: RbK, λήµµα: Ηetoimasia: η ιουδαϊκής λογοτεχνικής προέλευσης (Ψ 103, 19 και 
9, 9 – πρβλ. και τα καινοδιαθηκικά Ματ. 25, 31 και Αποκ. 4, 2-3) παράσταση της Ετοιµασίας του Θρόνου  
συνήθως συνδέεται µε την δύναµη του Θεού και µάλιστα µε την επικείµενη  ∆ευτέρα Παρουσία. Εικονογραφικά 
αποδίδεται άδειος ο θρόνος σηµατοδοτώντας και συµβολίζοντας τον Θεό, όπως στην αρχαιότητα ο άδειος 
θρόνος συµβόλιζε τον βασιλιά. Με αυτά τα δεδοµένα η Ετοιµασία του Θρόνου απέκτησε δύο σηµασίες. Αφ’ 
ενός την ενότητα του τριαδικού Θεού (στις περισσότερες παραλλαγές εικονίζει θρόνο, σταυρό και περιστέρι) 
και αφ’ ετέρου την έλευση του Θεού, βασιλιά και κριτή του κόσµου. Η Ετοιµασία είναι γνωστή στην 
εικονογραφία ήδη από τον 4ο αιώνα και συνηθίζεται αργότερα στον κύκλο της ∆ευτέρας Παρουσίας (από τον 
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9ο αιώνα και εξής δίνεται η λύση, όταν πρόκειται για άλλες παραστάσεις, των τριών όµοιων 

ανδρών152. Το τρικέφαλο ον είναι γνωστό από αρχαιότερες του Χριστιανισµού λατρείες, 

κυρίως στη βόρεια Ευρώπη, στη µυθολογία των Κελτών – θυµόµαστε όµως και τον 

αρχαιοελληνικό φύλακα του Άδη τρικέφαλο σκύλο Κέρβερο και την τρίµορφη Εκάτη-

Σελήνη-Άρτεµη153. Το µονοθεϊστικό, ιουδαϊκό παρελθόν του Χριστιανισµού δεν 

περιελάµβανε τέτοιου είδους θεότητες154. Η σηµασία του τρικέφαλου πλάσµατος συχνά είναι 

ασαφής. Κατά τους πρωιµότερους αιώνες θεωρήθηκε τερατόµορφη αντι-τριάδα, δηλαδή ο 

διάβολος. Η πρώτη, γνωστή στην έραυνα απόδοση της αγίας Τριάδας ως τρικέφαλου όντος 

απαντά στη ρωµανική Γαλλία (ύστερος 11ος – 12ος αιώνας). Αργότερα, από τον 13ο αιώνα και 

εξής στη ∆ύση εµφανιζόταν ως εικονογραφικό θέµα, όλο και συχνότερα µάλιστα ως απόδοση 

της αγίας Τριάδας. Συγχρόνως όµως η τρικέφαλη µορφή αποτελεί το αποτρόπαιο πρόσωπο 

του ∆ιαβόλου στο 34ο κεφάλαιο της Θείας Κωµωδίας του ∆άντη, έργο των πρώτων 

δεκαετιών του 14ου αιώνα155. Η εικονογραφία µιας τέτοιας µορφής ως απόδοση της αγίας 

Τριάδας  καταδικάστηκε από την επίσηµη, καθολική Εκκλησία γύρω στα 1400 ως 

αιρετική156, αλλά στην ιταλική Αναγέννηση και τον Μανιερισµό επιλέγεται συχνά ως λύση, 

ενώ στη λαϊκή τέχνη απαντά µέχρι τα νεώτερα χρόνια (π. χ. στη βόρεια Ιταλία και στο 

Τιρόλο)157. Η εικονογραφική επιλογή των τριών κεφαλών, που φύονται σε ένα σώµα, ή των 

τριών προσώπων σε ένα κεφάλι θεωρείτο άγνωστη εικονογραφικώς µέχρι στιγµής στη 

βυζαντινή τέχνη158 (εκτός δηλαδή των περιπτώσεων της Αχρίδας και του Χιλανδαρίου, που 

τώρα παρατηρούµε-αναφέρουµε και την τρικέφαλη αγία Τριάδα στη σερβική µονή Ματέιτσα, 

του 1355159). Η τρικέφαλη µορφή της Περιβλέπτου – άρα συµπεραίνουµε και του 

Χιλανδαρίου – θεωρήθηκε δυτικής προέλευσης160. Μπορούµε να θεωρήσουµε λοιπόν πως 

                                                                                                                                                         
10ο αι. και εξής – πρωιµότερη γνωστή Ετοιµασία ως µέρος του συγκεκριµένου κύκλου: ελεφαντοστέινο 
ανάγλυφο του µουσείου Victoria and Albert στο Λονδίνο-βλ. εικ. 23). 
152 Ένα λίγο µεταγενέστερο παράδειγµα: vat. gr. 1162, fol. 113v (1ο τρίτο 12ου αιώνα): οι τρεις όµοιοι άνδρες- 
αγία Τριάδα ένθρονοι και περιβεβληµένοι από τις αγγελικές δυνάµεις, αποστέλλουν τον αρχάγγελο Γαβριήλ για 
να πραγµατοποιήσει τον Ευαγγελισµό (Hamann- Mac Lean, 1976, εικ. 3 α).  
153 Ραγκαβή, 1888, λήµµατα: Άδης, Εκάτη. Για τον Κέρβερο: Ησιόδ. Θεογ. 311, Ιλ. Θ, 367, και Οδ. λ, 623. Η 
Εκάτη αποκαλείτο και Τρίµορφος.  
154 RAC, λήµµα: Drei. Ωστόσο θυµόµαστε πως ο εµφανισθείς στον Αβραάµ Κύριος (Γεν. 18, 1-15) εµφανίζεται 
ως τρεις άνδρες και µιλά αναφερόµενος στον εαυτό του άλλωτε στον ενικό και άλλοτε στον πληθυντικό. Θα 
µπορούσαµε να το θεωρήσουµε «προφητική» αναφορά στο τριαδολογικό δόγµα, την οποία άλλωστε και οι 
Πατέρες µετέπειτα έτσι την ερµηνεύουν και την καθιερώνουν τριαδολογικά. Με αυτό το υπόβαθρο  
δηµιουργείται και η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάµ. Πρβλ. και τον «τριαδικό» ύµνο των Σεραφείµ προς 
το Θεό (Ησ. 6, 3 ).   
155 Dante, 1962, σ. 150 (άσµα 34ο ). 
156 Π. χ. ο επίσκοπος άγιος Αντωνίνος (Ιταλία, 1385-1440) την απαγόρευσε στην επισκοπή του.  
157 Pettazoni, 1965, σ, 149 κ. ε.  
158 LCI, λήµµατα: Dreifaltigkeit και Drei Gesichter, Drei Köpfe. 
159 Evseeva, 1982, σ. 136, εικ. 5. 
160 Evseeva, 1982, σ. 140-141, και: Meyendorff, 1987, σ. 394. Η τρικέφαλη µορφή του Χιλανδαρίου 
συσχετίζεται από την Evseeva (1982) µε µία αντίστοιχη, που διακρίνεται σε λείψανα τοιχογραφίας του 14ου 
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µεταξύ Περιβλέπτου και Χιλανδαρίου το εικονογραφικό πρότυπο για την τρικέφαλη µορφή, 

αν και για διαφορετική παράσταση, ήταν κοινό, τουλάχιστον κατά κάποιον έµµεσο τρόπο, και 

µάλιστα προερχόµενο από τις πιο «µοντέρνες», δυτικές επιδράσεις; Σηµειώνουµε εδώ µία 

περίπτωση «βυζαντινής», τρικέφαλης αγίας Τριάδας, η οποία αποκαλύφθηκε πρόσφατα 

σχετικά και γι’ αυτό δεν έχει συσχετισθεί στη βιβλιογραφία, ενώ βρίσκεται σε µικρογραφία 

χειρογράφου πιθανώς σχετιζόµενου µε τον Μιχαήλ Αστραπά. Πρόκειται για µία Βίβλο 

Πτολεµαίου µε υπογραφή ιδιοκτήτη «µαΐστορος του Αστραπά», η οποία βρίσκεται στη 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη (Marc. gr. 516, fol. 158v). Στο σώµα του Θεού φύεται µία κεφαλή 

ενός Παλαιού των Ηµερών και δεξιά και αριστερά του δύο παρόµοιες µεταξύ τους κεφαλές, 

που µοιάζουν µε νεανικές, αγγελικές µορφές, φέρουσες ταινία στα µαλλιά. Και οι τρεις 

κεφαλές φορούν φωτοστέφανο, ενώ τις περιβάλλει ένα ακόµη, κοινό και σταυροφόρο (εικ. 

18)161. Εικονογραφικά βέβαια η τρικέφαλη Τριάδα της µικρογραφίας δεν σχετίζεται 

αµεσότερα µε αυτές της Περιβλέπτου και του Χιλανδαρίου, όπου και οι τρεις κεφαλές 

µοιάζουν µε αγγέλους και φέρουν ένα κοινό, απλό φωτοστέφανο.  

Οι ζωγράφοι που φιλοτέχνησαν το εικονογραφικό πρόγραµµα της µονής Χιλανδαρίου 

θεωρείται πως προέρχονται από µεγάλα, καλλιτεχικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής κατά 

την εποχή εκείνη162. Η υψηλή ποιότητα της τέχνης τους, όσο διακρίνεται από την όψιµη 

επιζωγράφηση, µαρτυρεί σχέση µε την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Τα ήρεµα πρόσωπα, το µαλακό 

πλάσιµο και η αρµονία στις κινήσεις των µορφών, τα κόκκινα και γαλάζια χρώµατα, που κυ-

ριαρχούν, παραπέµπουν σε θεσσαλονικείς ως προς τις σπουδές τους καλλιτέχνες, όπως ο 

Γεώργιος Καλλέργης (πρβλ. Χριστός Βεροίας, 1315)163 ή, ακόµη πειστικότερα, στο εργαστή-

ρι, το οποίο φιλοτέχνησε τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό Θεσσαλονίκης164. 

Οι τόσο καλοί ζωγράφοι, άραγε λοιπόν, θα µπορούσαν να κάνουν το λάθος να 

φιλοτεχνήσουν σταυροφόρο το φωτοστέφανο των δύο αγγέλων πίσω από την τράπεζα, που 

και από τη στάση τους και από τις κινήσεις τους και από την ύπαρξη, κυρίως, της 

«Τρισυποστάτου Μονάδος» στην κεφαλή του τραπεζιού δηλώνεται πως πρόκειται για τους 

                                                                                                                                                         
αιώνα στο µοναστήρι της Zarzma της Γεωργίας. Η ερευνήτρια πιθανολογεί πως πρόκειται για µία παράσταση 
του ∆είπνου των Παροιµιών, όπου ο οικοδεσπότης είναι τρικέφαλος (βλ. και υπόσ. 400).  
161 Furlan, 1999, σ. 113-123, εικ. 11. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως πρόκειται για τον γνωστό Αστραπά. 
162 Delvoye, 1994, σ. 525 
163 Έγινε µια ολόκληρη συζήτηση επί του θέµατος µεταξύ Ξυγγόπουλου και Djurić κατά τη δεκαετία του 1960. 
Ο Djurić απέδοσε στον Καλλιέργη τόσο τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό, όσο και το Χιλανδάρι (Djurić, 1976, σ. 74). 
Tελικώς δεν έγινε αποδεκτή η απόδοση του Χιλανδαρίου στον Καλλιέργη, βρέθηκε όµως η µεγάλη 
καλλιτεχνική σχέση των συνόλων. Πρβλ. Πελεκανίδης, 1973, σ. 112 κ. ε. και: Πιοµπίνος, 1984, σ. 172-3.  
164 Βοκοτόπουλος, 1997, σ. 35. Η σχέση του Αγίου Νικολάου µε τον Χριστό Βεροίας και µε έργα του Μιχαήλ 
Αστραπά και Ευτυχίου έγινε επίσης θέµα συζήτησης κατά την ίδια εποχή (Ξυγγόπουλος, 1964, σ. 24 κ. ε., και:  
Πελεκανίδης, 1973, σ. 119). Με βάση κείµενο του ∆ανιήλ Β’, αρχιεπισκόπου Σερβίας, πιθανολογείται ως 
δωρητής του Αγίου Νικολάου Ορφανού ο Μιλούτιν. Μάλιστα έχει διατυπωθεί η θέση πως µετά την 
ολοκλήρωση του διακόσµου σε αυτόν ο κράλης έφερε το ίδιο συνεργείο να του κοσµήσει και το Καθολικό του 
Χιλανδαρίου (Μπακιρτζής, 2003, σ. 71, και: Τοdić, 1999, σ. 347-349). 
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αγγέλους-υπηρέτες του χωρίου; Εάν οι τρεις άγγελοι είναι από ένα πρόσωπο της αγίας 

Τριάδος, η τρικέφαλη απόδοση του ενός προσώπου αποτελεί εικονογραφικό πλεονασµό. 

Υπάρχει περίπτωση να υπερίσχυσε του νεώτερου περιεχοµένου το παλαιότερο πρότυπο;- αν 

υποθέσουµε πως θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για µια οποιαδήποτε 

παράσταση τριών αγγέλων γύρω από µια τράπεζα η Φιλοξενία του Αβραάµ και έτσι να 

λησµονήθηκε η νεώτερη, ζητούµενη ερµηνεία του εικονογραφούµενου θέµατος. 

Ενδεχοµένως µία τέτοια µεγάλη αβλεψία θα µπορούσαµε να την αποδόσουµε στην 

επιζωγράφηση του πρώιµου 19ου αιώνα. Ωστόσο, και πάλι, θα επέτρεπαν οι παραγγελιοδότες 

της νεώτερης και σε γενικές γραµµές πιστής επιζωγράφησης ένα τέτοιο σφάλµα, 

προερχόµενο από άγνοια της συγκεκριµένης παράστασης και του περιεχοµένου της; Αυτό το 

ερώτηµα µόνο µετά από καθαρισµό και επαναδηµοσίευση της παράστασης µπορεί να 

απαντηθεί165.  

Η µορφή του Σολοµόντα ενταγµένου στην παρυφή της παράστασης λειτουργεί ερµηνευτι-

κά: προς αποφυγήν όποιας παρερµηνείας της παράστασης φέρει και τους πρώτους στίχους 

του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών του γραµµένους στο ειλητάριό που κρατά166. Η παρουσία 

του προφητάνακτα µέσα στην παράσταση είναι κάτι σπάνιο (θα το ξαναδούµε, µε διαφορε-

τικό όµως τρόπο αποδοµένο, στον βουλγαρικό ναό της µονής της Ρίλα και στη µονή Μαρ-

κόφ). Η σχέση Σολοµόντα και συγκεκριµένου χωρίου πάντως είναι συνηθισµένη. Ο Σολοµών 

συγκαταλέγεται στους πλέον σταθερούς προφήτες, που συνοδεύουν τον Παντοκράτορα του 

τρούλου σε µεσοβυζαντινούς και υστεροβυζαντινούς ναούς. Από ένα σύνολο εννέα παραστά-

σεων του Σολοµόντα στον τρούλο ναών της παλαιολόγειας εποχής µε σωζόµενη την περι-

κοπή του ειληταρίου, οι πέντε αναφέρουν τον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου των Παροιµι-

ών. Τέλος στο µεταβυζαντινό κείµενο του ∆ιονυσίου εκ Φουρνά προτείνεται: «Ο προφητάναξ 

Σολοµών νέος αγένειος λέγων: Η σοφία ωκοδόµησεν οίκον»167. 

Η παράσταση του ∆είπνου των Παροιµιών βρίσκεται στο νάρθηκα του Καθολικού. Όλες 

οι παραστάσεις του νάρθηκα της Χιλανδαρίου, που περιστοιχίζουν την κτητορική επιγραφή, 

αλλά κυρίως η συγκεκριµένη του ∆είπνου των Παροιµιών, η οποία βρίσκεται ακριβώς επάνω 

από αυτήν, έχουν ερµηνευθεί ως «σήµα κατατεθέν» του αφιερωτή Μιλούτιν, µε σκοπό να 

εξαρθεί η οικοδοµική και ζωγραφική του δωρεά. Ειδικότερα η εικονογράφηση του χωρίου 
                                                 
165 Ένα γενικώς ενδιαφέρον θέµα µελέτης θα ήταν το πώς έγινε η επιζωγράφηση, δηλαδή πόσο πιστά στο 
προϋπάρχον υπόβαθρο έγινε, τι νεώτερα ή διαφορετικά στοιχεία επέλεξε να προσθέσει, τι αγνοούσε ή τι 
απέρριψε από την παλαιότερη εικονογραφία και τι προσπάθησε να «διορθώσει». Κατά την Popovic, 1963, σ. 
432, η επέµβαση στο Χιλανδάρι είναι µεγάλη. Κατά τον Todić, 1999, σ. 351, η επιζωγράφιση έγινε 
ακολουθώντας σχετικώς πιστά το ήδη υπάρχον ζωγραφικό στρώµα. 
166 Πρβλ. von Lilienfeld, 1982, σ. 161, εικ. 10: στην Αγία Σοφία του Κιέβου η συγγραφέας ερµηνεύει την 
παρουσία του ρωσικά αναγραφόµενου χωρίου στο ειλητάριο του Σολοµόντα ως αναγκαστική τρόπον τινά, ώστε 
να αποφευχθεί η σύγχυση στους πιστούς σχετικά µε το σε ποιά σηµασία της Σοφίας είναι αφιερωµένος ο ναός. 
167 Ερµηνεία, 1909, σ. 77.  
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θεωρήθηκε πως είχε σκοπό να παροµοιάσει τον κράλη δωρητή µε τον ίδιο το Σολοµώντα, 

συγγραφέα των Παροιµιών και βασιλέα, κάτω από την εντολή του οποίου κτίσθηκε ο ναός 

του Θεού στην Ιερουσαλήµ168. Η παραπάνω θέση δεν υποστηρίζεται αδίκως: ο Μιλούτιν 

χρησιµοποιεί τους τίτλους του, την εξ αγχιστείας συγγένειά του µε τον αυτοκράτορα της 

Κωνσταντινούπολης, την συµβολική-επιβεβαιωτική της εξουσίας του κτητορική επιγραφή,  

την οµοίου περιεχοµένου παράσταση δωρητών και, κοντά σε αυτά, καλούς ζωγράφους και 

τους πιο «νέους» εικονογραφικούς τρόπους στις δωρεές του, προφανώς για να αναδείξει την 

δύναµή του και κατ’ επέκταση τη δύναµη του ανερχόµενου σερβικού βασιλείου του. Όχι 

πολύ αργότερα ο εγγονός του, Στέφανος ∆ουσάν, ωφεληµένος από τον εµφύλιο πόλεµο 

µεταξύ του Ανδρονίκου του Β’ και του εγγονού του, Ανδρονίκου του Γ’ στην Κωνστα-

ντινούπολη, κατέλαβε µεγάλο τµήµα της Μακεδονίας και εν τέλει τις Σέρρες (1345), στέ-

φθηκε στα Σκόπια αυτοκράτορας (1346) και διατήρησε υπό σερβική κυριαρχία ολόκληρο το 

Άγιο Όρος από τότε και µέχρι το θάνατό του (1355). Με µικρά διαλείµµατα η σερβική κυ-

ριαρχία στο Όρος διατηρήθηκε µέχρι το 1371, δηλαδή µέχρι τη λήξη της βασιλείας του γιού 

του ∆ουσάν, Στέφανου Ούρεση Ε’ και την επέκταση της τουρκικής κυριαρχίας στην ευ-

ρύτερη περιοχή169.  

Τελικώς το Καθολικό της µονής Χιλανδαρίου είναι ένα µνηµείο πολιτικών επικαίρων της 

εποχής του σε συνέχειες: ο Μιλούτιν λαµβάνει στην τοιχογραφία από τον Ανδρόνικο Β’ το 

χρυσόβουλο ως βεβαίωση της δωρεάς του (µε ό,τι αυτό σηµαίνει συµβολικά ως εξουσι-

οδότηση του κράλη εκ µέρους του βυζαντινού αυτοκράτορα)˙ απέναντι από την παραπάνω 

παράσταση και την κτητορική επιγραφή βρίσκεται το πορτραίτο του Ανδρονίκου Γ’, 

φτιαγµενο αµέσως µόλις αυτός πήρε την εξουσία από τον παππού του˙ λίγο µετά το θάνατο 

του Μιλούτιν (29 Οκτωβρίου 1321) τοιχογραφήθηκε στο νάρθηκα του Χιλανδαρίου ο γιος 

του Στέφανος και ο µελλοντικός «αυτοκράτωρ Σέρβων και Ρωµαίων», νεαρός ∆ουσάν170. 

 

 

στ) Σκηνή τράπεζας: Γκρατσάνιτσα, 1321 (εικ. 19). 

 

Στο ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στη Γκρατσάνιτσα, άλλη µία δωρεά του κράλη Μι-

λούτιν,  βρίσκεται και πάλι εικονογραφηµένο το ∆είπνο των Παροιµιών, µε σηµαντικές αυτή 

τη φορά διαφορές. Η παράσταση αναφέρεται επιγραµµατικά από τους Ammann και Del Me-

                                                 
168 Todić, 1999, σ. 60. 
169 Οικονοµίδης, 1997, σ. 6, και: Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τ. Α’, 1979, σ. 279, 284, 403. 
170 Todić, 1999, σ. 83. 
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dico (1938), αναλυτικότερα από τον  Meyendorff ( 1959 και 1987), την Popovic (1963), τον 

Radojčić (1975) και τον Πάλλα (1989- 90).  

Ο Ευαγγελισµός στην Γκρατσάνιτσα είναι καθολικό µοναστηριού. ∆εν είναι βέβαιο αν 

ήταν εξ αρχής από τον δωρητή κράλη Μιλούτιν αφιερωµένος στον Ευαγγελισµό, ή αν, σύµ-

φωνα µε τον αρχιεπίσκοπο Σερβίας ∆ανιήλ, υπήρξε αρχικά αφιερωµένος στην Κοίµηση της 

Θεοτόκου. Αρχιτεκτονικώς είναι ένας πολύ ιδιόµορφος, ευρηµατικός, σύνθετος σταυροειδής 

πεντάτρουλος ναός, µε δύο ξεχωριστά παρεκκλήσια εκατέρωθεν του βήµατος ως πρόθεση και 

διακονικό, καθώς και µε εσωνάρθηκα, στον οποίο κάποια στιγµή µεταγενέστερα, άγνωστο 

πότε, προσαρτήθηκε και εξωνάρθηκας. Μέχρι τον 17ο αιώνα ήταν έδρα του τοπικού 

επισκόπου. Ο ναός, τελευταία δωρεά του κράλη Μιλούτιν, διαφοροποιείται σηµαντικά από 

τις προηγούµενες, κυρίως στο ότι οι βυζαντινότροπες µορφές και τα πρότυπα αλλάζουν 

διατύπωση. Η χρονολόγηση του µνηµείου έγινε µε τη βοήθεια ιστορικών στοιχείων: µεταξύ 

νάρθηκα και ναού  το πορτρέτο των δωρητών παριστάνει τον Μιλούτιν µε τη Σιµωνίδα, κόρη 

του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β’, την οποία παντρεύτηκε στα 1299. Στυλιστικά η 

χρονολόγηση προσδιορίστηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του κράλη, δηλαδή µέχρι το 

1321171. Το πλούσιο εικονογραφικό πρόγραµµα περιλαµβάνει στο ναό χριστολογικό και 

µαριολογικό κύκλο, αγίους προσεκτικά τοποθετηµένους ή καθ’ οµάδας και στο νάρθηκα 

παραστάσεις  µηνολογίων, το οικογενειακό δέντρο των Νεµανιδών και τη ∆ευτέρα 

Παρουσία, εν συνόλω σκηνές και κύκλους πλούσιους σε απόκρυφα µοτίβα ή εικονογραφικές 

πρωτοτυπίες µε ιδιαίτερη σηµασία172. Οι επιγραφές στο ναό είναι αλλού ελληνικές και αλλού 

σερβικές. Με βάση οµοιότητες και διαφορές µε τη δουλειά του Ευτυχίου και του Μιχαήλ 

Αστραπά έχει διατυπωθεί από τον Radojčić η θέση πως και εδώ οι άγνωστοί µας καλλιτέχνες 

είναι βυζαντινοί Έλληνες, µέτοχοι του υστεροβυζαντινού καλλιτεχνικού γίγνεσθαι τόσο στο 

ελληνόφωνο, όσο και στο σλαβόφωνο περιβάλλον173. 

Εδώ η παράσταση του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών διαφοροποιείται και από τον δια-

τιθέµενο προς εικονογράφηση χώρο, αφού δεν παρεµβάλλεται αρχιτεκτονικό στοιχείο (όπως 

επί παραδείγµατι το παράθυρο στην Περίβλεπτο της Αχρίδας)174. Έτσι όλο το πίσω µέρος της 

τοιχογραφίας καταλαµβάνεται από επτακιόνιο οικοδόµηµα (εικ. 19). Σε πρώτο πλάνο ένα 

τραπέζι, πάνω στο οποίο διακρίνονται υλικά γραφής. Πίσω από αυτό ένας άγγελος χωρίς 

                                                 
171 Hallensleben, 1963, σ. 34-35, 60-61, και: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, σ. 36-37, και: Mango, 
1978, σ. 178. 
172 Hallensleben, 1963, σ. 60 κ. ε.: παρ’όλα αυτά ο µελετητής διαπιστώνει «ασυνέχειες» ως προς την τυπολογία 
και τη διάταξη του προγράµµατος σε σχέση µε την θεωρούµενη «σχολή Μιλούτιν». 
173 Todić, 1999, σ. 330-337. Πρβλ. παρακάτω, εικονογραφικές οµοιότητες στον επτακιόνιο ναό της Σοφίας στην 
Γκρατσάνιτσα και στο Γάµο της Κανά του Αγίου Νικήτα.  
174 Πρβλ. για την αρχιτεκτονική ως παράγοντα διαµόρφωσης του εικονογραφικού προγράµµατος: Μουρίκη, 
1985, τα. Α’, σ. 217, 267 κ. ε. 
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σταυρό στο φωτοστέφανό του, ντυµένος µε κόκκινο, αχειρίδωτο ένδυµα, το οποίο 

πορπώνεται στο στήθος. Κρατά ειλητάριο και γραφίδα. ∆εξιά και αριστερά του ανά µία 

γυναικεία µορφή, όχι όµως θεραπαινίδας, αλλά µουσικού: οι δύο γυναίκες κρατούν από ένα 

µικρό τύµπανο και το ιµάτιό τους, της µίας κόκκινο, της άλλης κυανό, ανεµίζει πάνω από τα 

κεφάλια τους, σαν να έχουν κάνει χορευτική κίνηση175. Η επιγραφή που στέφει την 

παράσταση είναι η σερβική απόδοση του γνωστού πρώτου στίχου του 9ου κεφαλαίου των 

Παροιµιών176. 

Η άλλοτε άµεση, άλλοτε έµµεση µαριολογική αναφορά της εικονογραφίας του 9ου κε-

φαλαίου των Παροιµιών θεωρήθηκε πως ειδικώς στη Γκρατσάνιτσα, τελευταίο αφιέρωµα του 

κράλη, εντάσσεται στη θεοτοκοκεντρική τρόπον τινά κατάληξη των δωρεών του Μιλούτιν. H 

προτύπωση της Θεοτόκου στην Παλαιά ∆ιαθήκη και η εικονογράφηση των συγκεκριµένων 

χωρίων είναι µια αγαπητή για τα υστεροβυζαντινά χρόνια πρακτική. Σε όλα τα σχετιζόµενα 

ως δωρεές µε τον κράλη Μιλούτιν µνηµεία ( Χιλανδάρι, Άγιος Νικήτας, πιθανότατα Άγιος 

Νικόλαος Ορφανός) υπάρχουν σποραδικά τέτοιες παραστάσεις. Στην Γκρατσάνιτσα, 

τελευταία δωρεά του κράλη πριν πεθάνει, υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις ζωγραφισµένες: ο 

πόκος του Γεδεών (Κριταί, 6, 36-38), οι τρεις παίδες εν καµίνω (∆αν. 3, 1-30), η Κιβωτός της 

∆ιαθήκης ( Εξ. 26-28), ο επτακιόνιος ναός της Σοφίας του Θεού, στην παραλλαγή βέβαια που 

είδαµε παραπάνω (Παρ. 9, 1- 18)177.   

Η πρωταγωνιστική αγγελική µορφή, επειδή δεν ταυτίζεται άµεσα µε επιγραφή, προσωπο-

γραφικά χαρακτηριστικά ή σταυροφόρο φωτοστέφανο µε τον Χριστό, αλλά και συνολικά η 

παράσταση, επειδή δεν έχει τις αναµενόµενες, άµεσες µαριολογικές και ευχαριστιακές ανα-

φορές, θεωρήθηκε πως παραβαίνει την συνήθη (όσο µας επιτρέπουν τα προγενέστερα µνη-

µεία να το πούµε έτσι) εικονογράφηση του βιβλικού χωρίου178. Κατ’ αρχήν διακρίνουµε την 

µορφή της Σοφίας να κρατά µε το αριστερό της χέρι ένα µισάνοικτο ειλητάριο µε γραµµένες 

τις πρώτες λέξεις και µε το δεξί της τον κάλαµον. Επάνω στην τράπεζα υπάρχει ανοιγµένο το 

(συνήθως κοκκάλινο) µελανοδοχείον. Υπάρχει ακόµη και ένα άλλο τµήµα ειληταρίου µισα-

νοιγµένο επίσης στα αριστερά της (τµήµα άλλου κειµένου ή πρωτοτύπου για αντιγραφή;), 

καθώς και, στα δεξιά της ένα ακόµη, κλειστό ειλητάριο179. Τα γραφικά σύνεργα πάνω στην 

                                                 
175 Η Popovic (1963, σ. 432) και ο Radojčić (1975, σ. 221), αναφέρουν πως οι θεραπαινίδες κρατούν δοχεία 
τροφής - οι υπόλοιποι µελετητές αναφέρουν τα αντικείµενα ως µουσικά όργανα, πράγµα όντως πιο πιθανό όπως 
βλέπουµε την εικονογραφική απόδοση. Ο Radojčić µόνος αναφέρει επίσης το ιµάτιο, που κυµατίζει, ως δείγµα 
µορφών που µόλις έχουν προσγειωθεί από τον ουρανό. 
176 Subotić, 1997, εικ. 53. 
177 Τodić, 1999, σ. 151-152. 
178 Meyendorff, 1959, σ. 270. 
179 Για την αναγνώριση και ταύτιση των αντικειµένων: Κόσµος χειρογράφων, 1995, σ. 10. 
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τράπεζα παραπέµπουν στην θεοπνευστία και η τράπεζα του ∆είπνου των Παροιµιών δεν είναι 

πια τράπεζα θεϊκής τροφής, αλλά θεϊκής γνώσης180. 

Είναι λοιπόν ο πρωταγωνιστής της παράστασης ένας άγγελος Σοφίας-γραφέας; Θεωρούµε 

πως το επιγραφόµενο χωρίο των Παροιµιών επάνω από την παράσταση, ο νεόκτιστος επτα-

κιόνιος ναός στο βάθος και η θέση της σκηνής µέσα στο ιερό, καθώς και ο (λατρευτικός;) µε-

τά µουσικής  χορός των γυναικών γύρω της, παραπέµπουν σε κάτι περισσότερο από τη θεία 

έµπνευση. Παραπέµπουν στον ίδιο τον Πρωταγωνιστή και Εµπνευστή των ιερών γραφών. 

Εδώ όµως η µορφή του Χριστού-Σοφίας δηλώνεται µε έναν πιο περίπλοκο τρόπο, δηλαδή µε 

τα παραπάνω συµφραζόµενα. Ο Χριστός-Άγγελος και ο Χριστός-Άγγελος-Σοφία µας είναι 

εικονογραφικά θέµατα ήδη γνωστά, αν και εδώ δεν επισηµαίνονται µε άλλα διακριτικά. Η 

µορφή του Αγγέλου-Σοφίας χωρίς εµφανή δια του σταυροφόρου φωτοστέφανου ή άλλου 

τρόπου ταύτιση µε το Χριστό εκτιµήθηκε από τον Meyendorff ως προαναγγελία των 

µεταγενέστερων ρωσικών εκδοχών181. 

Ο επτακιόνιος ναός, που διακρίνεται πίσω από τον Άγγελο-Σοφία του Θεού προέρχεται 

από το γνωστό χωρίο των Παροιµιών. Εικονογραφικά έχει παροµοιαστεί µε το κτίριο στον 

Γάµο στην Κανά στον Άγιο Νικήτα του Cučer (επίσης δωρεά του Μιλούτιν και έργο του Ευ-

τυχίου και του Μιχαήλ Αστραπά) και έχει χαρακτηριστεί, βάσει των αρχιτεκτονικών του χα-

ρακτηριστικών, ως µνήµη αρχαίων προτύπων182.  

Το γυναικείο φύλο των µορφών που συνοδεύουν τη Σοφία του Θεού, προβλεπόµενο από 

το παλαιοδιαθηκικό χωρίο (εκτός της ελληνικής µετάφρασης), διακρίνεται εδώ κάπως ευ-

κρινέστερα από τις µορφές της Περιβλέπτου (βλ. σχόλιο παραπάνω, κεφ. 2 γ). Ωστόσο εδώ 

είναι η µουσική και χορευτική ιδιότητά τους που κάνει τις δύο γυναίκες αξιοπρόσεκτες. Η 

διακριτική, χορευτική τους κίνηση, που κάνει το ιµάτιό τους να ανεµίζει, είναι µια υποδή-

λωση ατοµικού χορού. Ο χορός συνήθως σχολιάζεται από τους Πατέρες αρνητικά, απαγορεύ-

οντάς τον ως ειδωλολατρικό κατάλοιπο. Κατά τον «Φυσιολόγο» της Σµύρνης του 9ου αιώνα 

άλλοτε αποδίδεται µε χορό η πίστη και άλλοτε η απιστία. Άνθρωποι που χορεύουν, συνήθως 

οµαδικά, «προβλέπονται» από τον Ψαλµό 149 του ∆αυίδ, ο οποίος και εικονογραφείται ως 

τµήµα της ακολουθίας του όρθρου (Ψαλµοί 148 έως 150: Αίνοι)183. Κατά τον Κλήµεντα 

                                                 
180 Radojčić, 1975, σ. 215 κ. ε.: η τράπεζα, όπου προσφέρονται ηδείς λόγοι και όχι υλική τροφή είναι 
λογοτεχνικός τόπος ήδη από την αρχαιότητα (Πίνδαρος) και την παλαιοδιαθηκική παράδοση (Ψ 119, στ. 103: 
ως γλυκέα τω λάρυγγί µου τα λόγιά σου, υπέρ µέλι τω στόµατί µου), ενώ απαντούν αργότερα και σε αγιολογικά 
κείµενα (Βίοι του αγίου Σάββα Ιεροσολύµων, του αγίου Σάββα του Σέρβου, γιου του Στέφανου-Συµεών 
Νεµάνια, του αγίου Σεργίου του Radonež).  
181 Meyendorff, 1959, 272. 
182 Radojčić, 1975, σ. 222. 
183 Παρχαρίδου, 2000, σ. 43 κ. ε.: η πρωιµότερη γνωστή εικονογράφηση των Ψαλµών 148, 149 και 150 
εντάσσεται σε εικονογραφηµένα χειρόγραφα Ψαλτήρια του 9ου αιώνα (Ουτρέχτης και Στουτγάρδης). Υπάρχουν 
γραπτές µαρτυρίες για µνηµειακές παραστάσεις των τριών Ψαλµών -αν και υπό αµφισβήτηση- ήδη από τον 5ο 
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Αλεξανδρείας ο χορός µπορεί να είναι σαρκικός και προκλητικός ή δηλωτικός πνευµατικής 

ευφροσύνης (πρβλ. Ψ 149). Ο καθαγιασµένος ή εξαγνισµένος ή ακόµη και λατρευτικός-τε-

λετουργικός χορός είναι αυτός του ∆αυίδ µπροστά στην Κιβωτό της ∆ιαθήκης (που ερµη-

νεύεται θετικά και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο), ή της Μαριάµ µετά τη διάβαση της 

Ερυθράς Θάλασσας (όπως απεικονίζεται σε µεσοβυζαντινά χειρόγραφα184)185. Το ιµάτιο που 

ανεµίζει µας είναι γνωστό εικονογραφικά από την πολύ γνωστή, ψηφιδωτή παράσταση της 

Επταβηµατίζουσας στη µονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (εικ. 20)– και όχι µόνο από 

αυτήν: για παράδειγµα το ξαναβρίσκουµε στη θεραπαινίδα του λουτρού του βρέφους, στην 

Γέννηση της Θεοτόκου στην Arilje (εικ. 21). ∆εν αποτελεί χρονολογική ένδειξη, παρά µόνο 

ένα ακόµη στοιχείο για το ενδιαφέρον δωρητών και καλλιτεχνών σχετικά µε µοτίβα της 

ύστερης αρχαιότητας- ενδιαφέρον που διατρέχει την ιστορία της βυζαντινής τέχνης, αλλά που 

είναι ξεχωριστό κατά τη λεγόµενη παλαιολόγεια αναγέννηση. Εδώ συγκεκριµένα έχουµε να 

κάνουµε µε µία παραποµπή στην εικονογραφική παράδοση των προσωποποιήσεων, χωρίς 

αυτό να συνδέεται µε αλληγορικό ή συµβολικό υπονοούµενο, παρά µόνο µε την επιθυµία για 

διακοσµητικότητα και αρµονία γραµµών186. Στο ιερό της Γκρατσάνιτσα το ιµάτιο, 

προερχόµενο από την παραπάνω επιλογή του 14ου αιώνα, εξυπηρετεί την διακόσµηση και τις 

συµµετρίες της σύνθεσης, αισθητικό χαρακτηριστικό όλου του προγράµµατος του ναού187.  

Οι δύο γυναίκες κρατούν και από ένα µουσικό όργανο, ένα µικρό τύµπανο. Μουσικά όρ-

γανα εικονίζονται σχετικά σπάνια στη µνηµειακή τέχνη. Καθώς αναφέρονται στον Ψαλµό 

149 (τύµπανο και ψαλτήριο) και 150 (προστίθενται και η σάλπιγγα, η κιθάρα, έγχορδα όργα-

να και κύµβαλα), αποδίδονται αντιστοίχως στην εικονογράφηση των Αίνων – όψιµο και αυτό 

εικονογραφικό θέµα. Το τύµπανο εµφανίζεται και σε άλλες παραστάσεις – µερικά υστερο-

βυζαντινά παραδείγµατα: στο στιχηρό της Κοίµησης του Ιωάννη ∆αµασκηνού στο ναό της 

Θεοτόκου στο Πρισρέν, να το κρατούν οι απόγονοι του Κάιν στη Ντέτσανη, σε µερικές 

παραστάσεις Εµπαιγµού του Χριστού, στα Τριάντα Ρόδου και στο Στάρο Ναγκορίτσινο (εικ. 

22). Βλέπουµε και εδώ τη δίσηµη ερµηνεία του οργάνου. Στο ερώτηµα εάν πίσω από κάθε 

όργανο κρύβεται και ένας θεολογικός συµβολισµός, καταφεύγουµε στις πατερικές και πάλι 

                                                                                                                                                         
αιώνα. Πάντως οι Αίνοι ως σύστηµα τριών Ψαλµών, που αποτελούν τµήµα της ακολουθίας του όρθρου, 
σώζονται στη µνηµειακή τέχνη στο ναό του Σωτήρα (πρώην Παναγία) του Κučevište (1332), στο Lesnovo της 
γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας (1349) και στον Άγιο Νικόλαο Ζαρνάτας Μάνης (π. 1440-1450)- αναφέρουµε τις 
τρεις πρωιµότερες, γνωστές περιπτώσεις µνηµειακής τέχνης.    
184 Επί παραδείγµατι: Μονής Παντοκράτορος, κώδ. 61, φ. 206 α (Οι Θησαυροί, 1979, τ. Γ’, εικ. 223). 
185 Παρχαρίδου, 2000, σ. 20, 191-192: πρβλ. και µαρτυρία του 1869 για χορό των γυναικών µέσα στο νάρθηκα 
ναού στα Πριγκηπονήσια της Κωνσταντινούπολης κεκλεισµένων των θυρών µετά τον εσπερινό της δεύτερης  
Ανάστασης.  
186 Underwood, 1966, τ. 1, σ. 68-69 και τ. 2, εικ. 88 (σ. 104-106): πρόκειται για το ανεµίζον ιµάτιο της 
θεραπαινίδας που στηρίζει τη µικρή Παναγία στα πρώτα της βήµατα.  
187 Τοdić, 1999, σ. 250-251. Ο Radojčić παραβάλλει τις δύο µορφές µε τις αρχαίες Νίκες και συγκεκριµένα µε τη 
Νίκη του Παιωνίου από την Ολυµπία (420 π. Χ.).  
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ερµηνείες του Μεγάλου Γρηγορίου, του Ισιδώρου Πηλουσιώτου, του Ωριγένη, του Μαξίµου 

του Οµολογητού, του Αθανασίου Αλεξανδρείας: η δερµάτινη µεµβράνη του τυµπάνου, που 

παράγει τον ήχο, είναι η νέκρωση των παθών. Μία περίπτωση µουσικού, συγκεκριµένα 

σαλπιστή, που ορχείται προέρχεται από το Ψαλτήρι Barberini (1092)188. Κατά µία ερµηνεία 

οι γυναίκες της παράστασης της Σοφίας του Θεού στη Γκρατσάνιτσα, οι οποίες µε τις 

παραπάνω ιδιότητες δεν προβλέπονται από το βιβλικό κείµενο, αποτελούν αλληγορίες της 

σωτηρίας των ανθρώπων και της αιώνιας ευφροσύνης των σεσωσµένων µέσω µιας 

ρεαλιστικής εικονογράφησης189. 

Η θέση της παράστασης είναι στην κάτω ζώνη του βόρειου τοίχου του ιερού, µια θέση, 

µετά τον τρούλο και την ουράνια ιεραρχία που εικονίζεται σε αυτόν, πολύ σηµαντική. Βρί-

σκεται δηλαδή στο ίδιο ύψος της ζώνης της Κοινωνίας των Αποστόλων, ενώ στην πάρισή της 

πλευρά, νοτίως, βρίσκεται η Φιλοξενία του Αβραάµ190. Η θέση µάς προξενεί περιέργεια, όχι 

ως προς την συνήθη σηµασία της παράστασης, χριστολογική και ευχαριστιακή, η οποία άλ-

λωστε έχει διατυπωθεί πως εδώ δεν αποδίδεται τόσο ευκρινώς191, αλλά ως προς τη 

συγκεκριµένη, µοναδική εικονογραφική διατύπωση, µε τις µουσικούς-χορεύτριες και τα 

σύνεργα συγγραφής, που σχολιάσαµε παραπάνω. Η έµµεση χριστολογική αναφορά στην 

Ενσάρκωση γίνεται εδώ δια του µαριολογικού κύκλου, που εκτυλίσσεται στην άνω της 

Σοφίας διακοσµητική ζώνη του ιερού. Ακολούθως και η έµµεση ευχαριστιακή αναφορά 

γίνεται από τα όργανα γραφής της Σοφίας του Θεού, όργανα που θα δώσουν στους πιστούς 

«τα γλυκέα τω λάρυγγι λόγια»192. Εµείς θα προσθέταµε όµως επιπλέον πως η θέση της 

παράστασης δίνει µία πολύ άµεση χριστολογική-ευχαριστιακή αναφορά, πέρα από τις 

παραπάνω έµµεσες ζωγραφικές υποδηλώσεις: βρίσκεται στο βόρειο τοίχο του ιερού, δηλαδή 

κοντά στο παρεκκλήσιο το διαµόρφωµένο για την πρόθεση, όπου ο γλυκύς Λόγος του Θεού 

γίνεται στην πράξη Σώµα και Αίµα προς βρώση και πόση. Η ιδιόµορφη, συµβολική 

εικονογραφική απόδοση των άµεσων και έµµεσων µηνυµάτων της παράστασης σχετίζεται µε 

την εκλεπτυσµένη θεολογική σκέψη, που διαµόρφωσε το εικονογραφικό πρόγραµµα του 

ναού συνολικά193. 

Ο κράλης Μιλούτιν έψαχνε τους καλύτερους αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, γέµιζε µε 

δωρεές και ιδρύµατα την επικράτειά του, έφθανε να γίνεται γνωστός µε προσφορές στη Θεσ-

σαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τους Αγίους Τόπους, ακόµη και τον Άγιο Νικόλαο στο 

                                                 
188 Παρχαρίδου, 2000, σ. 20, 191, 193 κ. ε. 
189 Πάλλας, 1989-90, σ. 137. 
190 Todić, 1999, σ. 330-337. 
191 Meyendorff, 1959, σ. 270. 
192 Radojčić, 1975, σ. 220. 
193 Πρβλ. Hallensleben, 1963, σ. 60. 
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Bari και το Βατικανό. Ο ναός της Γκρατσάνιτσα είναι η τελευταία δωρεά του Μιλούτιν και 

θεωρείται η ποιοτικότερη καλλιτεχνικώς και υψηλότερη θεολογικώς194. Η ζωγραφική στο 

Χιλανδάρι και αυτή στη Γκρατσάνιτσα, η τελευταία ακόµη πιο αυτονοµηµένη θα λέγαµε καλ-

λιτεχνικά και σηµασιολογικά, είναι πολύ κοντά χρονολογικά µεταξύ τους, η τελευταία φάση 

της «τέχνης του Μιλούτιν», µιας θεολογίζουσας, καλλιτεχνικής κίνησης µε ισχυρό πολιτικό 

υπόβαθρο και απώτερο στόχο να εγκαθιδρυθεί η σερβική εξουσία και να συσχετισθεί (προς 

ίδιον όφελος) µε τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης και, ακολούθως, να δηµιουργήσει και να 

επεκτείνει την κατάλληλη εικόνα ως προς την τότε οικουµενική της δύναµη195. 

 

 

ζ) Χριστός Εµµανουήλ και σκηνή τράπεζας (Θεία Κοινωνία): Ρίλα, 1335 (εικ. 23). 

 

Mια αλληγορική παράσταση µε επιγραφή «Σοφία του Θεού» και πρωταγωνιστή το Χριστό 

Εµµανουήλ βρίσκεται στο παρεκκλήσι του µοναστηριού της Ρίλα στη Βουλγαρία και 

αναφέρεται από τον Meyendorff (1987) και την Marini Clarelli (1999).  

Η µονή της Ρίλα βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του όρους Ρίλα στη νοτιοδυτική  

Βουλγαρία. Ίδρυµα αρχικώς του ερηµίτη, τοπικού αγίου Ivan Rilski κατά τον 10ο αιώνα, 

αναστυλώθηκε και επεκτάθηκε κατά τον 14ο αιώνα, θεµελιώνοντας έναν σηµαντικό πόλο 

πνευµατικής ζωής για τους µετέπειτα αιώνες. Από την επέκταση αυτή σήµερα σώζεται ο λε-

γόµενος «πύργος του Kreljo», από το όνοµα του δωρητή, ο οποίος ήταν Σέρβος µε το αξίωµα 

του πρωτοσέβαστου196 και πέθανε στα 1342. Στο τελευταίο επίπεδο του πύργου βρίσκεται δί-

χωρος ναΐσκος, ο οποίος ήταν αρχικά αφιερωµένος στη Μεταµόρφωση του Χριστού. Σώζεται 

επιγραφή στο νότιο τοίχο του, που αναφέρει ως χρονολογία το 1335. Μεγάλο τµήµα του εικο-

νογραφικού προγράµµατος κατεστράφη από πυρκαγιά επί τουρκοκρατίας, στα δε τέλη του 

18ου αιώνα οι τοίχοι επιχρίστηκαν µε ασβέστη. Ανάµεσα στο 1944 και το 1970 έγιναν εργα-

σίες αποκάλυψης και συντήρησης όσων τοιχογραφιών σώθηκαν. Τα χρώµατα των παραστά-

σεων έχουν σχεδόν χαθεί. Ωστόσο το σχέδιο και η σύνθεση δείχνουν τις πιο νεωτερικές τά-

σεις του 14ου αιώνα. Στο δυτικό τµήµα του ναού, που θεωρείται είδος πρόναου, υπάρχει τρου-

λίσκος µε τη µορφή του Παντοκράτορα και τις αγγελικές δυνάµεις, ενώ στους γύρω τοίχους η 

παράσταση των Αίνων. Στο ανατολικό τµήµα, το οποίο µάλλον αποτελούσε και τον κυρίως 

ναό, και στον αντίστοιχο, εξαγωνικό τρουλίσκο, βρίσκεται η παράσταση, που µας ενδιαφέρει: 

                                                 
194 Djurić, 1976, σ. 72-73. 
195 Todić, 1999, σ. 57- 58. 
196 Djurić, 1976, σ. 87. 
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ο Χριστός-Σοφία σε µια µορφή παρόµοια µε τον γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά ήδη χρό-

νια Εµµανουήλ ως κεντρική µορφή σε δόξα197.  

Ο Εµµανουήλ, επιγραφόµενος στα βουλγαρικά ως «Σοφία του Θεού», ευλογεί µε το δεξί 

του χέρι και µε το αριστερό δείχνει την τράπεζα που υπάρχει κάτω από τα πόδια του και εκ-

τός διαχώρου παράστασης (εικ. 23). Περιβάλλεται από επτά φτερωτές, φωτοστεφανωµένες, 

µικρές µορφές, σαν βρέφη, µε ιµάτιο στο κάτω µέρος του σώµατός τους (θα µπορούσαµε 

ίσως να τους χαρακτηρίσουµε βυζαντινότροπους putti). Γύρω τους, στο µετάλλιο που 

περιβάλλει την παραπάνω παράσταση, ανθρώπινες, φωτοστεφανωµένες µορφές κατευθύ-

νονται στο κεντρικό σηµείο, κάτω από τα πόδια του Ιησού, εκτός της δόξας, όπου υπάρχει η 

τράπεζα. Προσέρχονται από τα αριστερά µια οµάδα αποστόλων (τριών, ανάµεσά τους 

διακρίνεται µορφή που µοιάζει µε τον απόστολο Πέτρο και µια νεαρή, ίσως του Ιωάννη του 

Θεολόγου) και µια παλαιοδιαθηκικών βασιλέων-προφητών (τριών, ανάµεσά τους και ο 

Σολοµών, κρατώντας ειλητάριο, όπου αναγράφονται, πάντα σε βουλγαρική µετάφραση, οι 

πρώτοι στίχοι του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών). Προσέρχονται από τα δεξιά µια οµάδα 

ιεραρχών (τριών, ανάµεσά τους διακρίνονται ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος και ο Μέγας 

Βασίλειος) και αγίων (τεσσάρων, ανάµεσά τους διακρίνονται νεαρές µορφές, των αγίων  

Γεωργίου και ∆ηµητρίου και µια γενειοφόρα, ίσως του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη). 

Πάνω από την τράπεζα αναγράφονται σε επιγραφή οι πέντε πρώτοι στίχοι του 9ου κεφαλαίου 

των Παροιµιών. Από ένας άγγελος σε κάθε πλευρά της τράπεζας προσφέρει µε το ένα χέρι τη 

θεία κοινωνία και µε το άλλο δείχνει τον Εµµανουήλ. Τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα που 

στηρίζουν τον µικρό τρούλο φέρουν ως συνήθως τους τέσσερεις ευαγγελιστές. Ανατολικά 

της παράστασης του τρούλου (δηλαδή κάτω από τα πόδια του Εµµανουήλ και στην είσοδο 

του ιερού) βρίσκεται το άγιο Μανδήλιο και το άγιο Κεράµιο αντιστοίχως δυτικά. 

Παρατηρούµε κατ’ αρχήν πως ο Χριστός Εµµανουήλ είναι τοποθετηµένος µε φορά δύση 

προς ανατολή, κοιτά δηλαδή προς το ιερό. Αυτό αποτελεί µια σπανιότητα. Η συνηθισµένη 

φορά της κεφαλής του Χριστού Παντοκράτορα του τρούλου είναι προς τα δυτικά, ώστε το 

εκκλησίασµα να µπορεί να τον αντικρύζει κατ΄ ευθείαν. Τρεις εξαιρέσεις υπάρχουν για την 

παλαιολόγεια εποχή: η Όµορφη Εκκλησιά στο Γαλάτσι, η µονή Βλατάδων και ο Άγιος Νικό-

λαος στο Curtea de Argeş, στη Βλαχία. Στην πρώτη περίπτωση η αντιστροφή έχει αποδοθεί 

σε λάθος των ζωγράφων. Στις δύο άλλες περιπτώσεις αποδίδεται πιθανώς σε κάποια ερµηνευ-

τική-συµβολική λεπτοµέρεια της παράστασης, η οποία σχετίζεται µε τις (όχι ακόµη αποκαλυ-

φθείσες) επιγραφές που περιβάλουν την παράσταση. Αυτή η λεπτοµέρεια πιθανολογείται πως 

                                                 
197 Prashkov, 1973, σ. 129- 131. 
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σχετίζεται µε την έννοια του Χριστού Παντοκράτορα ως Κριτή της Μέλλουσας Κρίσης198. 

Στη Ρίλα ο Χριστός, τοποθετηµένος αντίστροφα από το συνηθισµένο, δείχνει µε το αριστερό 

του χέρι προς τα κάτω, προς την τράπεζα του ∆είπνου των Παροιµιών και κατ’ επέκταση 

προς το ιερό. Αυτή τη φορά η ασυνήθιστη αντιστροφή της µορφής είναι σηµασιολογικά 

ορθή: διότι ο Εµµανουήλ δείχνει µε το χέρι του προς τα ανατολικά, όπου και το πραγµατικό 

θυσιαστήριο του ναού, όπου παρατίθενται στην πράξη ο άρτος και ο οίνος, το Σώµα και το 

Αίµα του.    

Οι επτά κίονες του ναού της Σοφίας προσωποποιούνται εδώ σε επτά µορφές µικρών 

παιδιών-αγγέλων, συµβολίζοντας τα επτά δώρα του αγίου Πνεύµατος199. Η τρυφερή, αλληγο-

ρική τους απόδοση συνδέθηκε µε την κατά λέξη εικονογραφική ερµηνεία του σχολίου πάνω 

στο 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών από τον Αναστάσιο τον Σιναΐτη (+700): «και αναπαύσεται 

επ’ αυτόν (εν. τον Λόγο) επτά πνεύµατα του θεού», η κατά τον Ησαΐα «εβδοµάδα του αγίου 

Πνεύµατος»200. Υπενθυµίζουµε πως το ερµηνευτικό κείµενο του Αναστασίου µεταφράστηκε 

στα βουλγαρικά ήδη επί βασιλέα Συµεών (893-927) µε µεγάλη απήχηση. Τα επτά πνεύµατα ή 

δώρα του αγίου Πνεύµατος, αρχικά ζωγραφίζονται ως φλόγες ή συνηθέστερα ως περιστέρια-

εικονογραφική εκδοχή συνεκδοχικώς προερχόµενη από την πιο συνήθη απόδοση του αγίου 

Πνεύµατος201. Η πρώτη εικονογραφική απόδοσή τους στην παραπάνω µορφή απαντά σε 

λατινικό χειρόγραφο του 11ου αιώνα. Η πρωιµότερη προσωποποίησή τους πιθανότατα 

ταυτίζεται µε επτά µορφές στο ισπανικό παρεκκλήσι της Santa Maria Novella στην 

Φλωρεντία, που ζωγραφίστηκαν στα 1366-68 από τον Andrea da Firenze (δραστηριότητα 

γνωστή 1343-1377)202. Αυτό όµως χρονολογικά έπεται της Ρίλα. ∆εν βρέθηκε στην έρευνά 

µας κάτι που να µπορούσε να αποτελέσει εικονογραφικό πρότυπο για τα νεαρά αγγελάκια-

δώρα του αγίου Πνεύµατος, ένα ακόµη unicum ανάµεσα στις τόσες µοναδικές περιπτώσεις 

τρόπων απεικόνισης ή λεπτοµερειών στις υστεροβυζαντινές παραστάσεις της Σοφίας του 

Θεού. Τα ∆ώρα του Πνεύµατος σαν ολόσωµους αγγέλους θα συναντήσουµε ξανά στη µονή 

                                                 
198 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 64. 
199 LCI, λήµµα Sieben: ο αριθµός επτά είναι ιερός, τόσο στις προχριστιανικές θρησκευτικές παραδόσεις, όσο και 
σε ολόκληρη τη Βίβλο. 
200 Marini Clarelli, 1999, σ. 59. Βλ. πλήρες κείµενο ερµηνείας Αναστασίου στο κεφ. 1 α. 
201 Πρβλ. Spassky, 1957, σ. 188: σε αυτό το άρθρο αναφέρονται τρία παράδειγµατα: από βιτρώ του 12ου – 13ου 
αιώνα στον καθεδρικό ναό της Σαρτρ στην Γαλλία, ο Χριστός- Σοφία περιβάλλεται από επτά περιστέρια˙ στο 
αββαείο του αγίου ∆ιονυσίου βιτρώ µε παρόµοια παράσταση˙ και αλλού, πάλι στη Σάρτρ και πάλι της ίδιας 
εποχής, αναφέρεται η Βρεφοκρατούσα, που συνοδεύεται από επτά περιστέρια. Η παρουσία τους αναφέρεται στο 
άρθρο ως  επίδραση από ελληνική (δηλαδή βυζαντινή) εικόνα. ∆εν είµαστε σε θέση να το επιβεβαιώσουµε, 
καθώς τα περιστέρια ως ∆ώρα του Πνεύµατος φαίνονται άγνωστα µέχρι τώρα στη βυζαντινή εικονογραφία και 
δεν έχουµε φωτογραφικό υλικό των συγκεκριµένων βιτρώ για άλλες εικονογραφικές λεπτοµέρειες.  
202 LCI, λήµµατα: Gaben des Geistes και Personifikationen. Prashkov, 1973, σ. 129-131 και Radojčić, 1957, εικ. 
5: πρβλ. άλλο παράδειγµα προσωποποιηµένων µε µορφή παιδιών – αγγέλων των επτά δώρων του αγίου 
Πνεύµατος σε πρόθεση ναού στην Morača του Μαυροβουνίου της Σερβίας, 17ου αιώνα – περιβάλουν τον νεαρό 
Χριστό ένθρονο, όπως στις παραστάσεις της Ρίλα και της Μαρκόφ (ενότ. 2 ια) που µελετούµε, χωρίς όµως τα 
υπόλοιπα, ευχαριστιακά, εικονογραφικά στοιχεία. 
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Μαρκόφ, στο τέλος της 8ης δεκαετίας του 14ου αιώνα (βλ. ενότ. 2 ιβ). Ωστόσο αναφέρουµε 

µία λογοτεχνική παραποµπή σε παρόµοιο εικονογραφικό στοιχείο. Ο Μανουήλ Φιλής 

(πέθανε πριν το 1341) περιγράφει µία λειψανοθήκη του προφήτη ∆ανιήλ, η οποία ήταν 

διακοσµηµένη µε «αγγέλους εν σχήµατι βρεφών κοιµωµένους». ∆εν έχει διευκρινιστεί εάν το 

έργο µικροτεχνίας, το οποίο αναφέρει ο Φιλής, είναι δηµιούργηµα βυζαντινής ή δυτικής 

τέχνης203.  

Οι άγιοι που προσέρχονται στην τράπεζα είναι χωρισµένοι σε µικρές οµάδες.  Και αυτές 

οι οµάδες θυµίζουν κατά κάποιον τρόπο την ερµηνεία του Αναστασίου Σιναΐτη: γίνεται ανα-

φορά και εκεί αφ’ ενός στους προφήτες, που θυσιάστηκαν από τους απίστους και στους από-

στόλους, που απεστάλησαν ανά τον κόσµο (βλ. παραπάνω, κεφ. 1 α)204, αφ’ ετέρου στην άµε-

ση ερµηνεία του ∆είπνου µε την θεία Ευχαριστία («την θείαν αυτού σάρκαν και το άγιον 

αυτού αίµα έδωκεν ηµίν εσθίειν και πίνειν εις άφεσιν αµαρτιών»). Επίσης ο εµπνευσµένος 

στην πρώτη του Ωδή από το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών κανόνας της Μεγάλης Πέµπτης (βλ. 

κεφ. 1 α) του Κοσµά Μαϊουµά, καταλήγει στην έννατη ωδή του σε µία σαφή ευχαριστιακή 

θέση, εµµέσως σχετιζόµενη µε το χωρίο: «Ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης εν υπε-

ρόω τόπω, ταις υψηλαίς φρεσί, πιστοί δεύτε απολαύσωµεν, επαναβεβηκότα λόγον εκ του 

Λόγου µαθόντες, ον µεγαλύνοµεν». Και στην προκειµένη παράσταση εκφράζεται εικονογρα-

φικά ακριβώς αυτή η σύνδεση πρώτης και τελευταίας Ωδής. 

Σηµειώνουµε όµως πως αυτός ο χωρισµός των µεταλαµβανόντων ανά οµάδα αγιότητας 

δεν θυµίζει παράσταση Μετάδοσης και Μετάληψης (εικ. 24 και 25), όπου µεταλαµβάνουν 

µόνο απόστολοι και µόνο από τα χέρια του Χριστού (βλ. παρακάτω, ενότ. 2 η, Ντέτσανη). 

∆εν αναφέρεται εικονογραφική περίπτωση, όπου εκτός των αποστόλων εικονίζονται να 

µεταλαµβάνουν άλλοι και δη καθ’ οµάδας, εκτός από την µεµονωµένη και άλλου 

συµβολισµού περίπτωση της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας205. Στη Ρίλα οι οµάδες των 

αναγνωρίσιµων αγίων θυµίζει όχι παραστάσεις Μετάδοσης και Μετάληψης, αλλά τους 

χορούς των ∆ικαίων στον κύκλο της ∆ευτέρας Παρουσίας. Στα ευαγγελικά χωρία που 

αναφέρονται στη ∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού παρουσιάζονται οι επίλεκτοι άνθρωποι που 

τον υποδέχονται δοξολογώντας (Ματ. 24, 31 και Μαρκ. 13, 27). Στην τέχνη απαντούν πρώτη 

φορά σε ένα ελεφαντοστέινο ανάγλυφο µε τον κύκλο της ∆ευτέρας Παρουσίας, που 

χρονολογείται στον 10ο αιώνα και βρίσκεται στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου: 

πρόκειται για δύο οµάδες αταύτιστων ανδρών στη µεσαία ζώνη, αριστερά του Κριτή (εικ. 

                                                 
203 Πάλλας, 1965, σ. 331. 
204 Marini Clarelli, 1999, σ. 59. 
205 LCI, λήµµατα: Apostelkommunion, Eucharistie. 
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26)206. Έκτοτε οι δίκαιοι συνηθίζονται στις παραστάσεις του κύκλου, συχνά περιλαµβάνοντας 

και οµάδες γυναικών αγίων (σε δύο εικόνες του 10ου – 11ου αιώνα από το Σινά207, στο par. gr. 

74, fol. 51v του 11ου αιώνα επίσης208, στο νάρθηκα του Τorcello, 12ου αιώνα209, σε όλα τα 

παραπάνω, πρωιµότερα παραδείγµατα χωρίς φωτοστέφανο, εκτός παραδείσιου δηλαδή 

περιβάλλοντος ακόµη- ή, προχωρώντας χρονολογικά, και µε φωτοστέφανο ή ακόµη και 

αναγνωρίσιµοι: επιλεκτικά παραθέτουµε χορούς δικαίων από την Παναγία Κερά στην 

Κριτσά210 ή τους δικαίους τους περιθέοντες «εν νεφέλαις» τον Κριτή του τρούλου του 

παρεκκλησίου στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διακρίνεται στην 

οµάδα των αποστόλων ο Παύλος, στην οµάδα των βασιλέων ο ∆αυίδ και ο Σολοµών και στην 

οµάδα των ιεραρχών ο Χρυσόστοµος, σε κυκλωτική διάταξη γύρω από τον Κριτή του θόλου-

εικ. 27211). Στη Ρίλα εποµένως οι χοροί των Αγίων, ή τουλάχιστον µερικών πολύ ενδεικτικών 

αγίων, που µεταλαµβάνουν εικονιζόµενοι στο τύµπανο του τρουλίσκου, όπου ο Εµµανουήλ 

δίκην Παντοκράτορα βασιλεύει της ουράνιας ιεραρχίας, συµµετέχουν σε µία παραδείσια 

παράθεση του ∆είπνου των Παροιµιών.  

Η µορφή του νεαρού Εµµανουήλ ως Χριστός-Σοφία του Θεού, µοναδική περίπτωση στις 

σωζόµενες, γνωστές παραστάσεις, είναι εµφανές πως χρησιµοποιείται για να συνδέσει τόσο 

την ερµηνεία της έννοιας µε την επίγεια Ενσάρκωση212, όσο και τον Χριστό-Σοφία µε τον 

Λόγο-Υιό του Θεού. Η παράσταση της θείας κοινωνίας των αγίων, ακόµη και αν βρίσκεται 

σε δικό της διάχωρο, συνδέεται άµεσα µε την παράσταση του Εµµανουήλ-Λόγου-Σοφίας, 

κυρίως λόγω των χειρονοµιών του Χριστού και των δύο αγγέλων και έτσι τονίζεται εµφαντι-

κά η ευχαριστιακή και λειτουργική σηµασία του βιβλικού χωρίου και της συγκεκριµένης 

παράστασης213. Εµείς επιπλέον θα προσθέταµε κοντά στην προφανή χριστολογική και 

ευχαριστιακή σηµασία της παράστασης και την έµµεση εσχατολογική αναφορά των αγίων, 

που έχοντας κερδίσει την αιώνια ζωή κοντά στο Χριστό, µετέχουν του ∆είπνου που 

προσφέρει στους πιστούς του εις τον αιώνα – ιδεατό παράδειγµα προς µίµηση για τους 

εκκλησιαζόµενους κάτω από την παραπάνω σύνθεση του τρουλίσκου. 

Υπάρχει όµως και ένας ακόµη λόγος που θεωρούµε πως το ευχαριστιακό µήνυµα της 

παράστασης έχει και εσχατολογικό χαρακτήρα. Αυτός ο λόγος προέρχεται από ένα αγιολογι-

                                                 
206 Brenk, 1966, εικ. 23. Πρβλ. Papadopoulos, 1962, σ. 66: πιθανολογείται η παρουσία οµάδων αγίων στο 
επόµενο χρονολογικά µνηµείο µε πλήρη κύκλο της ∆ευτέρας Παρουσίας, την Παναγία Χαλκέων στη 
Θεσσαλονίκη (1028), λόγω ύπαρξης µιας επιγραφής «δεύτε οι ευλογηµένοι του πατρός µου». 
207 Σωτηρίου, 1958, εικ. 150 και 151. 
208 Brenk, 1966, εικ. 24. 
209 Βrunetti-Bettini-Forlati-Fiocco, 1940, εικ. 28. 
210 Μπορµπουδάκης, χ. χ., εικ. 58. 
211 Underwood, 1966, τ. ΙΙΙ, σ. 368. 
212 Meyendorff, 1987, σ. 394. 
213 Prashkov, 1973, σ. 129-131. 
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κό κείµενο, το οποίο στη βιβλιογραφία έχει συνδεθεί  µε την παρόµοιου περιεχοµένου και 

διατύπωσης παράσταση της κατά σαράντα χρόνια οψιµότερης µονής Μαρκόφ (βλ. παρα-

κάτω, ενότ. 2 ιβ). Η (µη διαπιστωµένη βιβλιογραφικώς) σχέση που παρατηρούµε ως προς τη 

σύνθεση της παράστασης της Ρίλα µε την αντίστοιχη της οψιµότερης µονής Μαρκόφ, µας 

οδηγεί στο να συνδέσουµε και µε την πρώτη περίπτωση το αγιολογικό κείµενο, που συνδέουν 

οι ερευνητές µε τη δεύτερη214. Πρόκειται για το Βίο του αγίου Βασιλείου του νέου. Ο άγιος 

γεννήθηκε – άγνωστο πού – περί τα 870 και πέθανε στα 944 ή στα 952 στην Κωνσταντινού-

πολη. Ήταν ένας ασκητής, που ζούσε στον κόσµο και µάλλον δεν εκάρη ποτέ µοναχός. Τον 

φιλοξενούσαν διάφοροι πιστοί, πραγµατοποιούσε θαύµατα ιάσεων και προφητειών, έλεγχε 

τους βασιλείς για τη διαφθορά και τον πλούτο τους – συγκεκριµένα τον αυτοκράτορα Ρωµα-

νό Λεκαπηνό, που δέχτηκε την εµπνευσµένη κριτική και τον τίµησε. Ο Βίος του έχει γραφτεί 

από τον επίσης λαϊκό µαθητή του Γρηγόριο. Στο τέλος του Βίου περιλαµβάνονται και δύο πε-

ριγραφές οραµάτων. Η πρώτη εξ αυτών είναι η «µετάστασις των ψυχών». Καταγράφοντας 

πλήθος λαϊκών παραδόσεων, αναφέρεται στην πορεία της νεκρής ψυχής προς τον Χριστό215. 

Το σηµείο του οράµατος του Βίου, που µας αφορά ως προς τη Ρίλα, περιγράφει πώς οι ψυχές 

πλησιάζουν την τράπεζα, που τους παραθέτει ο Χριστός, µία τράπεζα µε αθάνατα, πνευµατι-

κά φαγητά σοφίας και χάρης. Το κεφάλαιο 112 του Βίου, που περιλαµβάνει τη σκηνή, θεωρή-

θηκε πως χρησιµοποιεί ως πηγή έµπνευσης το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, διευκρινίζοντας 

µε έµφαση την πνευµατική µορφή του ∆είπνου216. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά µε 

την λατρεία του αγίου Βασιλείου του νέου είναι το ότι δεν αναφέρεται παρά µόνο στα 

σλαβικά λειτουργικά βιβλία, όπου και εορτάζεται στις 23 Μαρτίου. Η µνήµη του φαίνεται 

ξεχασµένη στα ελλαδικά κείµενα. Η λατρεία του γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στη Ρωσία217. 

Από την Marini Clarelli αναφέρεται πως ο διάκοσµος στη Ρίλα έγινε επί βασιλείας 

Μιχαήλ IΙΙ, βασιλιά της Βουλγαρίας, ο οποίος είχε πάρει γυναίκα του την Θεοδώρα, αδελφή 

του βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου Γ’ Παλαιολόγου. Ερµηνεύει έτσι την παρουσία του 

εικονογραφικού θέµατος της Σοφίας ως απότοκο των κωνσταντινουπολίτικων επιρροών218. Η 

ισχυρή Βουλγαρία της δυναστείας των Ασάν (τέλη 12ου αιώνα – µέσα 13ου), 

αντιµετωπίζοντας από τα µέσα του 13ου αιώνα προβήµατα διαδοχής και πιέσεις από 

Βυζαντινούς και Ρώσους, περνούσε µία εποχή έντονων κρίσεων. Ο Μιχαήλ, ιδρυτής της 

δυναστείας των Σισµάν στα 1323 και γαµπρός του Ανδρονίκου Γ’, προσπάθησε να ανασύρει 

τη Βουλγαρία από την παρακµή. Ωστόσο πέθανε το 1330 (πέντε δηλαδή χρόνια πριν την 

                                                 
214 Radojčić, 1957, σ. 220-221. 
215 ΘΗΕ, λήµµα: Βασίλειος: 10) ο Νέος. Όσιος, και: Pesenti, 1930, σ. 316-323. 
216 Radojčić, 1957, σ. 220-221. Πρβλ. παραπάνω, ενότ. 2 στ, για την πνευµατική τροφή στην Γκρατσάνιτσα. 
217 ΘΗΕ, λήµµα: Βασίλειος: 10) ο Νέος. Όσιος. 
218 Marini Clarelli, 1999, σ. 59 
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χρονολογία που µας δίνει η επιγραφή του ναού στον πύργο της Ρίλα – άρα η σύνδεση της 

Marini Clarelli δεν φαίνεται πιθανή). Ο ίδιος ο Ανδρόνικος Γ’, µετά το θάνατο του γαµπρού 

του, εισέβαλε στη Βουλγαρία µε τη δικαιολογία πως ο γιος του εκλιπόντος από προηγούµενη, 

σερβίδα σύζυγο, στερούσε της εξουσίας την αδελφή του. Μετά από συνεννόηση µε το 

ακµαιότατο σερβικό βασίλειο του Στέφανου ∆ουσάν, Βούλγαροι και Σέρβοι τάχθηκαν κατά 

της βυζαντινής εξουσίας. Έτσι, µε τη συνεργασία των δύο βαλκανικών δυνάµεων, 

ενθρονίστηκε ο Ιωάννης Αλέξανδρος (1331-1371), ένας ανηψιός του πεθαµένου βασιλιά 

Μιχαήλ III, οποίος συνέχισε για λίγο ακόµη, όπως ο θείος του, τις προσπάθειες ανόρθωσης 

του βασιλείου. Μετά το θάνατό του όµως η Βουλγαρία έγινε εύκολη λεία στους επελαύνοντες 

στα Βαλκάνια Τούρκους219. H ανοικοδόµηση και διακόσµηση του µικρού ναού στην κορυφή 

του πύργου της µονής του αγίου Ιωάννη της Ρίλα έγινε στα 1334-35 από τον Σέρβο 

αξιωµατούχο Kreljo κατά την βασιλεία του Ιωάννη Αλέξανδρου.  

Προσπαθώντας να εντάξουµε την παράσταση της Σοφίας του Θεού στη Ρίλα στα πολιτικά 

τεκταινόµενα της εποχής, βρίσκουµε δικαιολογηµένη την «εµµονή» στις βουλγαρικές επιγρα-

φές. Μετά από τις ισχυρές βυζαντινές επιδράσεις των τελευταίων δεκαετιών, πολιτικές και 

πολιτιστικές, στα σλαβικά βασίλεια των Βαλκανίων220, οι νέες εξουσίες ήθελαν τώρα πια να 

επιδείξουν την δική τους δύναµη. Η αυτονοµία τους και η εξουσία τους θα φαινόταν µέσα 

από την ανάδειξη της λατρείας ενός τοπικού αγίου, µέσα από τις µη ελληνικές επιγραφές και 

µέσα από την επιλογή ενός εικονογραφικού θέµατος για τον τρούλο µη συνηθισµένου και, 

ακόµη περισσότερο, προσφιλούς κυρίως στις οµοεθνείς τους επικράτειες (όσο µας επιτρέπει 

η συχνότητα και το πλήθος των σωζοµένων παραστάσεων να συµπεράνουµε και συνδυάζο-

ντας και την πληροφορία της µεγάλης διάδοσης που είχε πρώτα στους Βούλγαρους και µετά 

στους Σλάβους η ερµηνεία του βιβλικού χωρίου από τον Αναστάσιο). Το κυρίως θέµα παρα-

µένει βυζαντινό τουλάχιστον ως προς τα συστατικά του και την απόδοσή τους, εντελώς πρω-

τότυπο όµως ως προς τις λεπτοµέρειες και την σύνθεσή τους.   

 

 

η) Σκηνή τράπεζας: Ντέτσανη, 1339-1350 (εικ. 28). 

 

Ένας µικρός εικονογραφικός κύκλος, που εικονογραφεί το χωρίο των Παροιµιών, βρίσκεται 

στα τέσσερα διάχωρα ενός σταυροθολίου στο καθολικό της µονής Παντοκράτορος στη Ντέ-

τσανη της περιοχής του Κοσόβου της Σερβίας. Στη βασική µας βιβλιογραφία περί Σοφίας του 

                                                 
219 Delvoye, 1994, σ. 490, και: Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, 1979, τ. Α’, σ. 274, 405. 
220 Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, 1979, τ. Α’, σ. 405. Πρβλ. Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 25. 



 66

Θεού καταγράφεται επιγραµµατικά από τους Ammann και Del Medico (1938), από τον Mey-

endorff (1959 και 1987) και από την Popovic (1963). 

Ο ναός, αφιερωµένος στην Μεταµόρφωση του Σωτήρα, είναι ένα αφιέρωµα του γιου του 

Μιλούτιν, Στέφαν ΙΙΙ, παλαιότερα τυφλωµένου και εξόριστου στην Κωνσταντινούπολη, και 

του εγγονού Στέφανου Ντουσάν στα 1327-1335, το οποίο µετέπειτα χρησιµοποιήθηκε ως 

µαυσωλείο τους. Ο Στέφαν βρήκε θαυµατουργικά το φως του και ο πατέρας του, Μιλούτιν, 

λίγο πριν πεθάνει, συµφιλιώθηκε µαζί του221 και του επέτρεψε την επιστροφή στην πατρίδα. 

Με την υποστήριξη µερίδας της αριστοκρατίας κατάφερε τελικά να πάρει και το θρόνο. 

Αργότερα δολοφονήθηκε και µετά από αυτό άρχισε να τιµάται ως µάρτυρας. Η αρχιτεκτονική 

του ναού διαµορφώνεται ιδιόµορφα ως µία πεντάκλιτη βασιλική µε στενό νάρθηκα (που 

αντιστοιχεί µόνο στα τρία κλίτη) και τριµερές ιερό στην κάτοψη. Η κάλυψη του ναού γίνεται 

από  σταυροειδή στέγαση µε 23 εν συνόλω σταυροθόλια, φέρουσα στο κέντρο µικρό τρούλο. 

Οι µνηµειώδεις διαστάσεις του ναού είναι 36 x 29 µέτρα και 29 µέτρα ύψος. Από τις πηγές 

γνωρίζουµε τους Σλάβους αρχιτέκτονες (ο φραγκισκανός µοναχός Fra Vita από το Κότορ στο 

γειτονικό Μαυροβούνιο και οι αδελφοί Djordje, Dobrosav και  Nikola), ενώ γνωστή είναι 

µόνο µία υπογραφή ζωγράφου στον κύκλο της Γεννήσεως, του Sergije Gresni (Σέργιου του 

αµαρτωλού)222. Η διακόσµηση έγινε αργότερα, περί τα µέσα του 14ου αιώνα (1348-1355) από 

τον Ντουσάν. Το ιδιαιτέρως εκτεταµένο εικονογραφικό πρόγραµµα του µεγάλου ναού 

περιλαµβάνει περίπου 1.000 συνθέσεις και περίπου 10.000 µορφές: θέµατα από τη Βίβλο, 

συµπεριλαµβανοµένων και των Πράξεων των Αποστόλων, διευρυµένο χριστολογικό κύκλο, 

που περιλαµβάνει θαύµατα, παραβολές και πάθη, θεοµητορικό κύκλο, τον κύκλο της 

∆ευτέρας Παρουσίας µε 26 σκηνές και τις επτά Οικουµενικές Συνόδους, εικονογραφηµένους 

βίους των αγίων Ιωάννου του Προδρόµου, ∆ηµητρίου και Νικολάου, καθώς και ένα 

µηνολόγιο για τις 365 ηµέρες ολόκληρου του έτους. Κοντά σε αυτά και τα νεώτερα 

εικονογραφικά δηµιουργήµατα: τον Ακάθιστο Ύµνο, το οικογενειακό δέντρο των Νεµανι-

δών, την Γένεση, κύκλο από το βιβλίο του ∆ανιήλ και σε ανεπτυγµένη µορφή την 

παράσταση, που θα µας απασχολήσει, την εικονογράφηση του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών. 

Κατά πάσα πιθανότητα το πρόγραµµα σχεδιάστηκε από τον αρχιεπίσκοπο Σερβίας ∆ανιήλ. 

Μεγάλος αριθµός  µακρών, σερβικών επιγραφών επεξηγούν – και φαίνεται πως θα ήταν 

αναγκαίο – στους θεατές το περιεχόµενο του πλήθους των παραστάσεων. Η ανάπτυξη του 

προγράµµατος στον µεγάλων διαστάσεων ναό κάνει τις παραστάσεις συχνά µη 

                                                 
221 Σηµειώνουµε πως δεν αναφέρεται στο οικογενειακό δέντρο των Νεµανιδών της Γκρατσάνιτσα, δωρεά του 
πατέρα του, κράλη Μιλούτιν (Subotić, 1997, σ. 177 κ. ε.). 
222 Η ελληνικότητα του ζωγράφου Σεργίου απετέλεσε δυσεπίλυτο θέµα προς συζήτηση µεταξύ Ελλήνων και 
Γιουγκοσλάβων µελετητών (Καλοπίση-Βέρτη, 1997, σ. 128, και: Πιοµπίνος, 1984, σ. 351-352). 
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αναγνωρίσιµες, δυσδιάκριτες, ακόµη και εκτός οπτικού πεδίου223. Αλλά και η ποιότητα της 

τέχνης δεν είναι ενιαία. Οι µεγάλες διαστάσεις του ναού απαιτούσαν τόσα διαφορετικά χέρια, 

ώστε το καθολικό της Ντέτσανη να θεωρείται ως σηµείο συνάντησης «εγκυκλοπαιδικού 

χαρακτήρα» όλων των ζωγραφικών τάσεων της εποχής στην περιοχή224. 

Η τετραµερής παράσταση, που εικονογραφεί και αυτή µε αναλυτικό τρόπο το 9ο κεφά-

λαιο των Παροιµιών, βρίσκεται σε νοτιοδυτικό σταυροθόλιο του κυρίως ναού (εικ. 29 και 

30). Η πρώτη παράσταση εικονογραφεί τους πρώτους δύο στίχους του 9ου κεφαλαίου των 

Παροιµιών, ο πρώτος εκ των οποίων αναγράφεται στα σλαβικά πάνω από πολύ περίτεχνο έως 

ασύµµετρο και φανταστικό, επτακιόνιο οικοδόµηµα. Ο Άγγελος-Σοφία βρίσκεται µπροστά 

από αυτό, ενώ σε πρώτο πλάνο υπάρχει ένα τραπέζι µε δοχεία για άρτο και οίνο. Η σκηνή, 

εκτός από το οικοδόµηµα, θα µπορούσε να παραπέµψει σε σκηνές όπως η Φιλοξενία ως 

έµµεσο εικονογραφικό πρότυπο. Άλλωστε η µορφή του αγγέλου µπροστά από τράπεζα µε 

σκεύη βρώσης και πόσης µας είναι γνωστή σε παραστάσεις του ∆είπνου των Παροιµιών στην 

Αχρίδα και το Χιλανδάρι. Σηµειώνουµε πως στη Ντέτσανη η µορφή είναι µετωπική, ενώ στις 

άλλες δύο περιπτώσεις στο πλάι της τράπεζας. Αυτό µπορεί να αποδοθεί σε πρακτικούς 

λόγους, καθώς εδώ η παράσταση είναι ανεπτυγµένη και έχει σκοπό αναλυτικά να εκθέσει το 

χωρίο. Μετωπική, υπενθυµίζουµε, είναι η µορφή του αγγέλου-Σοφίας στην Γκρατσάνιτσα, 

αλλά µε διαφορετικά, συγγραφικά εκεί, συµφραζόµενα.  

Η επόµενη σύνθεση περιλαµβάνει δύο αγγέλους ως υπηρέτες, που φέρουν σκεύη, 

αποτελώντας µία εικονογραφική εκδοχή πλησιέστερη προς την ελληνική µετάφραση του 

χωρίου, που µιλά για άνδρες υπηρέτες (βλ. ενότ. 2 γ). Η σκηνή θα µπορούσε, αν το επέβαλλε 

ο χώρος, να αποτελεί το δεύτερο µισό της πρώτης, δηλαδή οι δύο άγγελοι να κατευθύνονται 

προς τον οικοδεσπότη. Και εδώ οι µορφές µας είναι γνωστές εικονογραφικά µε έναν έµµεσο 

τρόπο από την Αχρίδα και το Χιλανδάρι. Όµως η παράσταση στη Ντέτσανη επιγράφεται στα 

σλαβικά και το χωρίο (στ. 3- 4) στη  µετάφραση αυτή αναφέρεται σε γυναίκες υπηρέτριες 

(όπως στο εβραϊκό και στο λατινικό κείµενο)225! Η παρουσία των ανδροπρεπών αγγέλων-

υπηρετών επιστεφόµενη κατά παράδοξο τρόπο από ένα κείµενο, που µιλά για γυναίκες 

υπηρέτριες δεν έχει ερµηνευθεί. Το παράξενο συνονθύλευµα όµως έχει τουλάχιστον 

αναφερθεί: το κείµενο που ενέπνευσε την Περίβλεπτο και την Γκρατσάνιτσα αναγράφεται 

στη Ντέτσανη, ενώ στην τελευταία, αντιθέτως, εικονίζονται οι µορφές που όφειλαν να 

βρίσκονται σε ελληνικών επιρροών περιβάλλον, όπως η Αχρίδα226. Μπορεί το σχετικά και 

                                                 
223 Delvoye, 1994, σ. 534-535, και: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, σ. 38, και: Petković/ Boscovic, 
1941, τ. 2, σ. 73-79, και: Radojčić, 1971, σ. 193-194, και: RbK, λήµµα: Dečani, και: Subotić, 1997, σ. 177 κ. ε. 
224 Djurić, 1976, σ. 79, και: Καλοπίση-Βέρτη, 1997, σ. 128. 
225 Μeyendorff, 1959, σ. 272. Κατά την άποψη της Popovic, 1963, σ. 432-433, οι µορφές είναι γυναικείες.  
226 Meyendorff, 1959, σ. 272. 
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επιφανειακά φιλολατινικό πολιτικό περιβάλλον του Ντουσάν να χρησιµοποιούσε τη Vulgata 

ως πρωτότυπο για τις ιερές µεταφράσεις του, αλλά συγχρόνως να είχε βυζαντινά (εδώ κατ’ 

επέκταση  προερχόµενα εκ της ελληνικής µετάφρασης) πρότυπα στη ζωγραφική του; 

Πιθανότατα η ροπή προς τους Λατίνους είχε µόνο πολιτικό και στρατιωτικό έρεισµα: την 

πιθανή συµµαχία εναντίον κοινών εχθρών µε απώτερο στόχο την κατάκτηση της 

Βασιλεύουσας. Ωστόσο στο εσωτερικό του βασιλείου του ο Ντουσάν δεν ανέχτηκε τους 

καθολικούς. Απαγόρευε τους µεικτούς γάµους και τιµωρούσε τον προσηλυτισµό227. Καθώς 

δεν παρατηρούνται περισσότερες δυτικές «αποκλίσεις» στην τέχνη της Ντέτσανη, το 

σλαβικό, κατανοητό (αν και δυσδιάκριτο) σε καλλιτέχνες και µελλοντικούς θεατές κείµενο, 

συνδυάζεται µε µία ζωγραφική επιµονή στο αυθεντικό, βυζαντινό πρότυπο228. Μάλλον έτσι 

πρέπει να ερµηνεύσουµε την εικονογραφική και επιγραφική ανακολουθία: η τρέχουσα και 

αποδεκτή λέξη στα εκκλησιαστικά σλαβικά ήταν θηλυκού γένους (ανεξαρτήτως από το αν, 

ίσως και κατά τύχη, το γένος ήταν και στο λατινικό αντίστοιχο κείµενο θηλυκό), ενώ το 

τρέχον και αποδεκτό εικονογραφικό πρότυπο, που χρησιµοποιήθηκε, περιείχε αγγελικές, 

νεανικές, ανδροπρεπείς  µορφές.  

Οι δύο επόµενες σκηνές επίσης συνδέονται µεταξύ τους ως άµεση, αφηγηµατική συνέχεια 

η δεύτερη της πρώτης. Στο τρίτο επεισόδιο ο Άγγελος-Σοφία τείνει το χέρι του προς τρεις 

πιστούς, καλώντας τους στην ευωχία (Παρ. 9, 5). Εικονογραφικά τόσο στην Περίβλεπτο, όσο 

και στο Χιλανδάρι οι µορφές, που προσέρχονται είναι οι υπηρέτες, καθώς κρατούν σκεύη, και 

όχι οι προσκεκληµένοι, όπως εδώ. Στην τελευταία σκηνή ο Άγγελος- Σοφία τείνει προς µία 

οµάδα πέντε πιστών στα δεξιά του µια κούπα κρασί, δηλαδή πραγµατοποιεί την πρόσκλησή 

του της προηγούµενης σκηνής, χωρίς όµως αυτό να προβλέπεται από το βιβλικό εδάφιο. Οι 

δύο τελευταίες σκηνές είναι παραλλαγή της παράστασης της Μετάληψης και της  Μετάδοσης 

των Αποστόλων, οι µορφές µάλιστα που κατευθύνονται προς τη Σοφία µοιάζουν εικονογρα-

φικώς αµυδρά µε αποστόλους (ως προς τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά και την ενδυµα-

σία). Η Μετάδοση και η Μετάληψη, που θα µπορούσαν εδώ να έχουν χρησιµοποιηθεί εµ-

µέσως ως πρότυπα, είναι αναλυτικές επίσης παραστάσεις, λειτουργικού χαρακτήρα, που εµ-

φανίζονται στην τέχνη πολύ νωρίς. ∆ύο τύποι µας είναι γνωστοί από µικρογραφίες χειρογρά-

φων του 6ου αιώνα. Στον κώδικα Rabbula ο Χριστός µε σκεύος και κύλικα στέκεται µπροστά 

από µια οµάδα 11 αποστόλων – ένα σχήµα, που δεν έχει συνέχεια. Ο εικονογραφικός τύπος, 

που επαναλήφθηκε στην εικονογραφία, προέρχεται από τον κώδικα Rossano: ο Χριστός εικο-

νίζεται δύο φορές, να δίνει άρτο και οίνο – κατά το τυπικό του Μυστικού ∆είπνου και της 

Θείας Λειτουργίας. Στον 6ο αιώνα και ιδίου τύπου είναι ασηµένιο δισκάριο της συλλογής του 
                                                 
227 Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τ. Α’, 1979, σ. 403. 
228 Meyendorff, 1959, σ. 272. 
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Dumbarton Oaks. Στη µνηµειακή τέχνη το µοτίβο µας είναι γνωστό µόλις από τον 11ο αιώνα 

(Αγία Σοφία Αχρίδας). Εκτός από το Χριστό στην παράσταση µετέχουν σταθερά οι από-

στολοι, µεταξύ των οποίων από τα µεσοβυζαντινά χρόνια συγκαταλέγεται και ο απόστολος 

Παύλος229. Ένα παράδειγµα κοντινό τοπικώς και χρονολογικώς είναι η περίπτωση της Μετά-

δοσης και Μετάληψης της Γκρατσάνιτσα (εικ. 24 και 25). Στη Ντέτσανη το εικονογραφικό 

σχήµα χρησιµοποιείται για να αποδώσει την θεία κοινωνία των πιστών – ερµηνεία στο εδάφιο 

του ∆είπνου των Παροιµιών. Η εικονογραφική εκδοχή αυτή είναι σχετικώς πρωτότυπη – 

θεωρούµε πως η κοινωνία των αγίων στη Ρίλα (και της Μαρκόφ, όπως θα δούµε) είναι µεν 

παρόµοια, αποδίδει όµως µε άλλον τρόπο το ζητούµενο. Πάντως τόσο στη Ντέτσανη, όσο και 

στη Ρίλα η ιδιαίτερη έµφαση στη σκηνή της θείας κοινωνίας δεν είναι παρά µία άµεση 

παραποµπή στο ερµηνευτικό του βιβλικού ∆είπνου κείµενο του Αναστασίου Σιναΐτη (βλ. 

κεφ. 1 α), το οποίο είχε µεγάλη διάδοση στην περιοχή από τον 10ο αιώνα και εξής230.   

Παρατηρούµε πως πουθενά ο Άγγελος-Σοφία, όπως και στη Γκρατσάνιτσα, δεν φέρει 

σταυροφόρο φωτοστέφανο και ως εκ τούτου δεν ταυτίζεται άµεσα, δηλαδή κατ’ αυτόν τον 

πλέον σαφή τρόπο, µε το Χριστό (µόνο στην πρώτη σκηνή το φωτοστέφανο του οικοδεσπότη 

περιβάλλεται από µία καµπύλη, τριγωνική «αύρα», σχήµα που όµως δεν ερµηνεύεται ως χρι-

στολογική παραποµπή). Η συνεχής επιγραφική παρουσία του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών 

και οι συνεχείς ευχαριστιακοί συµβολισµοί κάνουν προφανές πως πρόκειται για το Χριστό- 

Σοφία. Η παρουσία του µικρού εικονογραφικού κύκλου στον κυρίως ναό κατ’ αρχήν αιτιολο-

γήθηκε από την αφιέρωση της εκκλησίας ολόκληρης στον Χριστό Παντοκράτορα231. Η έντα-

ξή του στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού δεν είναι τελείως σαφής: βρίσκεται ανάµεσα 

στους κύκλους της ζωής και των θαυµάτων του Χριστού, του Ακαθίστου Ύµνου και της 

∆ευτέρας Παρουσίας (εικ. 30)232. Η γειτνίαση µε τον µεν χριστολογικό κύκλο τονίζει τον 

χριστολογικό-ευχαριστιακό χαρακτήρα της µικρής ενότητας, η δε µε την ∆ευτέρα Παρουσία 

τον εσχατολογικό. Όντας στον κυρίως ναό (δηλαδή όχι «αποµονωµένη» στο νάρθηκα) 

συνδέθηκε µε την λειτουργική πρακτική και µάλιστα σχετικά µε τιµητικές ακολουθίες ή 

εορτές της Πεντηκοστής ή σε σχέση µε την τίµηση της ίδιας της Σοφίας του Θεού- 

Χριστού233. 

Η εκτενής διατύπωση του θέµατος σε έναν ναό ειδικής, θα λέγαµε, σηµασίας, το οποίο 

δηλαδή εµέλλετο να γίνει µαυσωλείο των βασιλέων-δωρητών, έχει άµεση σχέση µε τα πο-

λιτικά τεκταινόµενα της  εποχής. Το πολιτικό κλίµα, κατά το οποίο κτίζεται και διακοσµείται 

                                                 
229 LCI, λήµµα: Apostelkommunion. 
230 Ammann, 1938, σ. 128, και: Meyendorff, 1959, σ. 260. 
231 Petković/ Boscovic, 1941, τ. 2, σ. 78, και τ. 3, εικ. CCLXVI 
232 Pätzold, 1989, σχέδια 12 και 16. 
233 Hamann- Mac Lean, 1976, σ. 73. 
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ο ναός της Ντέτσανη, περιλαµβάνει το οξύτατο κλίµα της διακοπής των διπλωµατικών σχέ-

σεων µεταξύ Κωνσταντινούπολης και σερβικού βασιλείου και τον αναθεµατισµό της εντό-

πιας, αυτοκέφαλης από το 1219 Εκκλησίας από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Ένα πρώτο 

δείγµα των πολιτικών και εκκλησιαστικών προβληµάτων θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ήδη 

από την πρόσκληση αρχιτέκτονα και ζωγράφων όχι από κάποιο βυζαντινό κέντρο, όπως συ-

νήθιζε ο «βυζαντινόφιλος» πατέρας και παππούς των δωρητών Μιλούτιν, αλλά από τις δαλ-

µατικές ακτές. Στη συνέχεια αυτή η επιλογή οδηγεί και στην «αλλοίωση» της αµιγούς 

βυζαντινής καλλιτεχνικής «διαλέκτου» σε λεπτοµέρειες: την εισαγωγή στον Εµπαιγµό ενός 

τοπικού, µικρού, έγχορδου, µουσικού οργάνου, ή την δυτικότροπη αµφίεση κάποιων µορφών, 

ή στη θεωρούµενη «δυσαρµονία» του εικονογραφικού προγράµµατος εν συνόλω, αλλά και 

ξεχωριστά, της κάθε σύνθεσης234. Κατά τη δεκαετία που διήρκεσε περίπου η διακόσµηση του 

καθολικού, ο Ντουσάν ήταν ήδη βασιλιάς από το 1331, προέλασε σε τµήµατα της ελληνικής 

Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στέφθηκε στα Σκόπια «αυτοκράτωρ Σέρβων και Ρωµαίων» 

στα 1345, προβίβασε τον επισκοπικό θρόνο του Peć σε πατριαρχείο και έβαλε σαν επόµενο 

στόχο την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο και καλλιέργησε µέχρι το θάνατό 

του, πέντε χρόνια µετά την ολοκλήρωση του εικονογραφικού προγράµµατος, το 1355. Για 

τον τελευταίο στόχο όφειλε να διατηρεί καλές σχέσεις µε δύο πιθανούς συµµάχους, τη Βουλ-

γαρία και τη Βενετία235. Ωστόσο το ορθόδοξα δόγµα έµεινε πιθανότατα αλώβητο στη επικρά-

τειά του, όπως είδαµε και στην ανάλυση του δεύτερου επεισοδίου του κύκλου.  

Πέρα από την πολιτική και στρατιωτική ιστορία, παράλληλα βρισκόµαστε και                       

στην εποχή που η ησυχαστική έριδα είναι στην οξύτερη φάση της. Ο ναός του Παντοκράτορα 

στη Ντέτσανη κτίζεται και διακοσµείται ακριβώς κατά αυτήν τη διάρκεια. Με τη λήξη της 

διακόσµησης συµπίπτει και η τελευταία  Σύνοδος που ανέδειξε το ησυχαστικό κίνηµα ως 

νικητή της διαµάχης, την οποία η σερβική εκκλησία είχε παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς. 

Ιδιαιτέρως ο δωρητής του εικονογραφικού προγράµµατος Στέφανος Ντουσάν είχε προσωπική 

επαφή µε τον ίδιο τον Γρηγόριο Παλαµά. Μετά το θάνατο του τελευταίου (1360), αλλά πριν 

ακόµη την επίσηµη  ανακήρυξή του σε άγιο (1364 στην Κωνσταντινούπολη) η σερβική 

εκκλησία και το ποίµνιό της τον τιµούσαν ήδη236. 

Ο Ντουσάν, ακολουθώντας την πορεία του παππού του Μιλούτιν φαίνεται πως είχε λιγό-

τερο µάλλον θεολογικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον από αυτόν. Ολοκληρώνει όµως ένα µε-

γαλοπρεπές, τεράστιων διαστάσεων και άνισο ως προς το περιεχόµενό του πρόγραµµα, µε 

                                                 
234 Delvoye, 1994, σ. 534-535. 
235 Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τ. Α’, 1979, σ. 402-403, και: Παπαµαστοράκης, 1996, σ. 140-157, 
και: του ιδίου, 2001, σ. 26. 
236 ∆εληκάρη, 2004, σ. 129. 
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σκηνές σπάνιες ή πρωτόγνωρες ή ακόµη και µοναδικές και µε σκοπό πάντα να εγκωµιάσει 

την δύναµη του σερβικού βασιλείου-αυτοκρατορίας του237.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως το πολιτικό µήνυµα του ακµαίου βασι-

λιά αρχικώς και µετέπειτα αυτοκράτορα-δωρητή του εικονογραφικού προγράµµατος ήταν να 

δείξει τη δύναµή του µε µία ιδιαιτέρως φιλόδοξη, µεγάλη και πολύπλοκη διακόσµηση αφιε-

ρωµένη στον ίδιο το Χριστό. Βέβαια οι πολιτικές επιδιώξεις µπορεί να µην επιφέρουν πάντα 

και το καλύτερης καλλιτεχνικής ποιότητας αποτέλεσµα. Όµως εδώ παρατηρούµε αν µη τι άλ-

λο µε πόση συνέπεια ο δωρητής θέλει να διατυµπανίσει το πολιτικό του µήνυµα: παρακολου-

θεί τα πνευµατικώς τεκταινόµενα από κοντά ως µέτοχος αυτών˙ εµµένει στην ορθοδοξία, ενώ 

πολιτικώς θα τον συνέφερε ίσως και κάποια παρασπονδία˙ δεν προσκαλεί βυζαντινούς 

καλλιτέχνες, διότι αφ’ ενός θεωρεί εαυτόν αυτάρκη, αφ’ ετέρου έχει και πολιτικές διενέξεις 

µε την Κωνσταντινούπολη˙ αποδεικνύει εν τέλει µε κάθε τρόπο την εξουσία του έναντι της 

οµόδοξης, γηραιάς και φθαρµένης πια αυτοκρατορίας, µε σκοπό να επιβάλλει σε όλους τον 

καινούριο τίτλο του, του συνεχιστή της.  

 

 

θ) Χριστός Παντοκράτορας: φορητή εικόνα από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 

Θεσσαλονίκης, 14ου αιώνα (εικ. 31). 

  

Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα µε επιγραφή «ΙC XC η Σοφία του Θ(ε)ού», παλαιότερα 

στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, τώρα πια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού στην Θεσ-

σαλονίκη, αναφέρεται στη βασική µας βιβλιογραφία αποκλειστικά από τον Πάλλα (1989-

1990). Εικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Παντοκράτορα σε προτοµή (εικ. 31). Φέρει 

σταυροφόρο φωτοστέφανο, ευλογεί µε το δεξί του χέρι, ενώ µε το αριστερό κρατά ανοικτό 

κώδικα, όπου αναγράφεται ένα ασυνήθιστο για τη συνηθισµένη παράσταση του 

Παντοκράτορα χωρίο: «εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώµατα αυτών αφήσει και υµίν ο 

Πατήρ υµών ο ουράνιος τα παραπτώµατα υµών» (Ματ. 6, 14-15). Χρονολογείται κατά τον 

14ο αιώνα και µάλιστα στο τελευταίο του τέταρτο και αποδίδεται στη σχολή Θεσσαλονίκης 

βάσει µερικών ζωγραφικών χαρακτηριστικών: αντικλασικισµός (φαινόµενο σύγχρονο και 

αντίθετο του πρωιµότερου παλαιολόγειου κλασικισµού), ιδιαίτερες αντιθέσεις των σκούρων 

προπλασµών και των ανοικτότερων χρωµάτων, χαρακτηριστικό φωτοστέφανο, µεγάλο 

µέγεθος και υψηλή ποιότητα τέχνης238. 

                                                 
237 Djurić, 1976, σ. 79, και: Παπαµαστοράκης, 1996, σ. 140-157. 
238 Βοκοτόπουλος, 1995, εικ. 146, σ. 222-223, και: Sotiriou, 1932, σ. 94, εικ.61 (στη συγκεκριµένη φωτογραφία 
το ανοικτό ευαγγέλιο αναγράφει άλλο ευαγγελικό στίχο: «µάθετε απ’ εµού ότι πράος ειµί και καθαρός τη 
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Το φωτοστέφανο του Χριστού, ζωγραφισµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µοιάζει ανάγλυ-

φο, είναι ενδεικτικό µιας ιδιαίτερης τάσης της εποχής239, η οποία απετέλεσε προποµπό των 

πραγµατικά ανάγλυφων φωτοστεφάνων των µακεδονικών εικόνων από το 14ο αιώνα και 

εξής240. 

Ο εικονογραφικός τύπος του Παντοκράτορα είναι σχήµα από τόσο νωρίς τυποποιηµένο, 

µε επιµέρους προσωπογραφικά χαρακτηριστικά ή εκφράσεις του προσώπου να διαφοροποι-

ούνται κατά καιρούς, ώστε δεν µπορούµε να το προσδιορίσουµε χρονολογικά241. Τα σταθερά 

σηµεία είναι η µετωπικότητα, τα σκούρα καστανά µαλλιά και γένια, η όψη του ώριµου 

άνδρα, η κίνηση ευλογίας µε το δεξί χέρι και ο κώδικας, ανοικτός ή κλειστός, µε το αριστερό, 

συνήθως και η απόδοση της µορφής σε προτοµή. Πρόκειται για µία παράσταση πολύ συχνή, 

συνηθέστερη σε εικόνες και στη µνηµειακή τέχνη, παρά σε µικρογραφίες χειρογράφων, που 

ταυτίζεται ακόµη και αν απουσιάζει η αντίστοιχη επιγραφή (όπως συνέβαινε συνήθως µέχρι 

και τον 11ο αιώνα).  Έχει διατυπωθεί πως καµία παραλλαγή του σταθερού τύπου δεν αλλάζει 

τη σηµασία της παράστασης (επί παραδείγµατι η ακριβής θέση του δεξιού χεριού, µπροστά 

στο στήθος ή στο πλάι)242. Ένα δείγµα είναι ο τρουλαίος Παντοκράτορας, κάτι περισσότερο 

από σταθερό σε χρήση και σηµασία εικονογραφικό σχήµα, από την περιγραφή του αυτοκρα-

τορικού ναού της Παναγίας του Φάρου από τον πατριάρχη Φώτιο κατά τον 9ο αιώνα και εξής, 

µέχρι τα µεταβυζαντινά χρόνια, όπως υποδεικνύει ο ∆ιονύσιος εκ Φουρνά (που το προτείνει 

για εκκλησίες τρουλαίες και µη), αλλά µέχρι και σήµερα. Από τα ύστερα µεσοβυζαντινά 

χρόνια και όλο και συχνότερα στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, η µορφή του Παντο-

κράτορα επιδέχεται κατά περίπτωση και διάφορες επωνυµίες: ο Ελεήµων (µωσαϊκή εικόνα 

του 12ου αιώνα, που βρίσκεται σήµερα στο Βερολίνο), ο Ψυχοσώστης (φορητή εικόνα των 

αρχών του 14ου αιώνα από τον Άγιο Κλήµεντα Αχρίδας-εικ. 32), η Χώρα των Ζώντων 

(ψηφιδωτή παράσταση στο νάρθηκα της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, 14ος 
                                                                                                                                                         
καρδία» (Ματ. 11, 29) – προφανώς επρόκειτο για µεταγενέστερη επιγραφή, που αφαιρέθηκε κατά την 
συντήρηση για να φανεί η αρχική- σηµειώνουµε πως το παραπάνω χωρίο, που δεν υπάρχει πια, προτείνεται από 
τον ∆ιονύσιο εκ Φουρνά για την παράσταση της παράστασης του Χριστού ως Σωτήρα του κόσµου, ενώ για 
αυτήν του Παντοκράτορα υποδεικνύει αυτήν που συνήθως διαβάζουµε στις εικόνες, «εγώ ειµί το φως του 
κόσµου», (Ιω, 8, 12). Οι στίχοι που τώρα διαβάζονται στην εικόνα δεν προτείνονται για καµία εικόνα του 
Χριστού στην Ερµηνεία: ∆ιονυσίου Ερµηνεία, σ. 228), και: Chatzidakis, 1988, σ. 193, και: Χατζηδάκης, χ.χ., 
εικ. 8 και αντίστοιχο λήµµα. Από κανέναν από τους τρεις τελευταίους δεν σχολιάζεται περαιτέρω η επιγραφή. 
Από τον Βοκοτόπουλο η επιγραφή θεωρείται πως αποτελεί µία ένδειξη για την αρχική θέση της εικόνας.  
239 Πρβλ. Και τα παρόµοιας ζωγραφικής τεχνικής φωτοστέφανα που έχουν: ο Παντοκράτορας στο ψηφιδωτό της 
Παµµακαρίστου στην Κωνσταντινούπολη (π. 1310, Timken-Mattheus, 1976, εικ. 2), ο Χριστος στη Μεταµόρ-
φωση των Αγίων Αποστόλων  Θεσσαλονίκης και Περιβλέπτου Μυστρά (Chatzidakis, 1971, εικ. 8 και 14 
αντιστοίχως), ο Χριστός στην Κοίµηση της Θεοτόκου στο Χριστό Βεροίας (Chatzidakis, 1971, εικ. 1). 
240 Chatzidakis, 1988, σ. 193. 
241 Capizzi, 1964: καταγράφονται 559 παραδείγµατα του εικονογραφικού τύπου, µε επιγραφή «Παντοκράτωρ», 
αλλά και χωρίς αυτήν, καθώς και γενικά εικόνες του Χριστού, από τον 4ο έως τον 18ο αιώνα και από όλο τον 
ευρωπαϊκό χώρο. Η έρευνα των πηγών είναι ιδιαιτέρως επισταµένη, αλλά από τον ανάµεικτο κατάλογο της 
εικονογραφίας δεν µπορεί εύκολα να βγει κάποιο συµπέρασµα. 
242 Galavaris, 1988, σ. 41- 42, και: Timken-Mattheus, 1976, σ. 419 κ. ε., και: Wessel, 1966, σ. 525. 
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αιώνας), η Σοφία του Θεού, στην εικόνα που µας απασχολεί (σχολή  Θεσσαλονίκης, 14ος 

αιώνας). Οι διάφορες επωνυµίες προέρχονται από µεµονωµένες περιπτώσεις «χρήσης» της 

παράστασης ή λειτουργικές ανάγκες και δεν σηµαίνουν κάτι ιδιαίτερο στη κύρια σηµασία της 

εικόνας του Παντοκράτορα: αυτήν του προ-αιώνιου Χριστού243, δηλαδή του Υιού του Θεού 

πριν τη ∆ηµιουργία και µετά από αυτήν, πριν την Ενσάρκωση και µετά από αυτήν, πριν το 

Πάθος και την Ανάσταση και µετά από αυτά (όπως υποδεικνύει το σταυροφόρο 

φωτοστέφανο). Κάτι που µπορεί να διαφοροποιήσει όχι τη σηµασία, αλλά τον τρόπο 

απόδοσης της παράστασης είναι η θέση που προορίζεται να διακοσµήσει. Έτσι 

Παντοκράτορας µε ανοικτό κώδικα, όπου αναγράφεται ευαγγελικό χωρίο, δεν συνηθίζεται σε 

τρούλο για πρακτικούς λόγούς: το κείµενο δεν θα ήταν αναγνώσιµο. Το ανοικτό βιβλίο 

ταιριάζει σε αψίδες ναών ή σε φορητές εικόνες244. Επίσης υποθέτουµε µε κάποια βεβαιότητα 

πως φορητές εικόνες του Παντοκράτορα θα ήταν είτε δεσποτικές, είτε σε προσκυνητάρια245. 

Η εικόνα του 14ου αιώνα από τη Θεσσαλονίκη, κατά παράδοση δεσποτική εικόνα στο ναό 

της Αγίας Σοφίας στην ίδια πόλη246, εύκολα συµπορεύεται µε όλα τα παραπάνω σχόλια. 

Εποµένως µπορούµε µε σχετική ασφάλεια να υποθέσουµε πως το εικονογραφικό της πρότυπο 

ήταν µία άλλη, φορητή  εικόνα του Παντοκράτορα, µε ή ακόµη και χωρίς την ιδιάζουσα επι-

γραφή, η οποία µπορεί να προστέθηκε κατά παραγγελία στον σταθερό εικονογραφικό τύπο 

προς προσκυνηµατική εξυπηρέτηση για το τέµπλο του συγκεκριµένου, οµώνυµου ναού, σε 

εποχή άλλωστε που στην ίδια τη Θεσσαλονίκη οι θεολογικές συζητήσεις και µάλιστα περί 

Σοφίας του Θεού ήταν εν εξελίξει και υψηλότατου επιπέδου. Η επωνυµία «Σοφία του Θεού» 

στη συγκεκριµένη εικόνα, εν συδυασµώ µε το ανοιχτό ευαγγέλιο που ο Χριστός κρατάει, 

έχουν ερµηνευθεί ως συµβολισµοί των ενεργειών του Θεού και των δώρων του προς τον 

άνθρωπο247. Εµεις θα προτείναµε αυτή η ερµηνεία να πάει ακόµη βαθύτερα, ως προς τις 

θεολογικές έννοιες που σχετίζονται αµεσότερα µε το πρόσωπο του Ιησού. Η εικόνα φαίνεται 

να είναι ένας εικονογραφικός τύπος της Σοφίας του Θεού, που µε δωρική λιτότητα και 

δογµατική ασφάλεια αποδίδει ό,τι η βιβλική και πατερική παράδοση έχουν ερµηνεύσει και 

ταυτίσει ως Σοφία-β’ πρόσωπο της αγίας Τριάδας, «εκ του Πατρός γεννηθέν προ πάντων των 

                                                 
243 Βοκοτόπουλος, 1995, εικ. 2, 26, 27, 46, 70, 79, και: ∆ιονυσίου Ερµηνεία, σ. 215, 223-224, και: Galavaris, 
1988, σ. 42, και: LCI, λήµµα: Christus-Christusbild (2. Christus-Pantokrator), και: Onasch, 1967, σ. 163, και: 
Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 60-61, 67, και: Wessel, 1966, σ. 521-535. 
244 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 65: εξαιρέσεις αποτελούν δύο υστεροβυζαντινές εκκλησίες, του Σωτήρα στον 
Πρινέ Μυλοποτάµου Κρήτης και στην Μπογιάνα της Βουλγαρίας, όπου η επιγραφή είναι σλαβική. Η αιτία του 
γεγονότος αυτού κατά τον συγγραφέα φαίνεται να είναι η απουσία σχετικού προτύπου για παράσταση Παντο-
κράτορα προορισµένη για τρούλο. 
245 Wessel, 1966, σ. 535. 
246 Πάλλας, 1989-1990, σ. 138-139. Καλοκύρης, 1988, σ. 415: Αναφέρεται από τον Συµεών Θεσσαλονίκης πως 
στην εποχή του (15ος αι.) υπάρχει παρόµοια εικόνα στο υπέρθυρο από το νάρθηκα προς τον κυρίως ναό στην 
Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης.  
247 Galavaris, 1988, σ. 42. 
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αιώνων» και γνωστό µετά την Ενσάρκωσή ως προς τα προσωπογραφικά του χαρακτηριστικά. 

Μπορεί η προσπάθεια απεικόνισης της Σοφίας του Θεού µε τον «τετριµένο», θα έλεγε κανείς,  

εικονογραφικό τύπο του Παντοκράτορα να φαίνεται στερηµένη φαντασίας. ∆είχνει όµως πως 

η θεολογία και τέχνη, που παλαιότερα βασανιζόταν µε το ερώτηµα αν έχουµε ή όχι το δικαί-

ωµα στην εικονιστική, θρησκευτική τέχνη, ξεπέρασε το στάδιο της απλής ιστόρισης και  έχει 

φθάσει στο σηµείο να εικονίζει και, µέσω της επιγραφής, να εξειδικεύει και να δογµατίζει, 

«να εξηγεί και να καθιερώνει»248.  

 

 

ι) Χριστός Παντοκράτορας: παλαιά Μητρόπολη (Κοίµηση της Θεοτόκου) Έδεσσας, 14ος 

αιώνας (εικ. 33 και 34). 

 

Άγνωστη στην περί απεικόνισης της Σοφίας του Θεού βιβλιογραφία είναι η τοιχογραφία που 

βρίσκεται στη νότια όψη του νοτιοδυτικού πεσσότοιχου της παλαιάς Μητρόπολης στην 

Έδεσσα του νοµού Πέλλης, 90 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη249. Σώζεται πολύ από-

σπασµατικά, αλλά µπορούµε να διαπιστώσουµε πως πρόκειται για την παράσταση του Χρι-

στού ως ώριµου, γενειοφόρου άνδρα, ολόσωµου και µετωπικού, που κρατεί µε το αριστερό 

χέρι ειλητάριο. ∆εν διακρίνεται αν στο φωτοστέφανό του χαράσσεται ή όχι σταυρός. Αριστε-

ρά στην παράσταση διακρίνεται ο κτήτορας, που κρατά οµοίωµα του ναού και συνοδεύεται 

από τα δύο του παιδιά, µορφές που σωζονται µόνο σε ίχνη. Εκατέρωθεν της κεφαλής του 

Χριστού σώζεται επιγραφή (Η ΣΟ)ΦΙΑ ΤΟΥ Θ(Ε)ΟΥ. Αποκαλύφθηκε στα 1971 από τον Ε. 

Τσιγαρίδα και χρονολογήθηκε από τον ίδιο στο τρίτο τέταρτο του 14ου αιώνα250. Με αφορµή 

αυτήν την παράσταση αποκαταστάθηκε ως Αγία Σοφία η αρχική ονοµασία της παλαιάς Μη-

τρόπολης, που τώρα τιµάται στην εορτή της Κοίµησης της Θεοτόκου251.   

Ο εικονογραφικός τύπος πλησιάζει και εδώ αυτόν του Παντοκράτορα, τουλάχιστον ως 

προς τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Το ιδιόµορφο χαρακτηριστικό είναι η ολόσωµη 

απόδοση του Χριστού, κάτι που δεν συνηθίζεται στον Παντοκράτορα του τρούλου252 ή της 

                                                 
248 Πάλλας, 1989-1990, σ. 139. 
249 Πρόκειται για ναό µε εξαιρετικά αλλοιωµένη την αρχική, εξωτερική του όψη. Η πρώτη του φάση είναι µία 
τρίκλιτη βασιλική υστεροβυζαντινή, χρονολογηµένη µε αρχιτεκτονικά κριτήρια στον 13ο αιώνα (Μουτσόπου-
λος, 1973, σ. 16-17, 109-113). 
250 Τσιγαρίδας, 1973, σ. 487-489, και: του ιδίου, 1973-74, σ. 737. 
251 Τσιγαρίδας, 1984, σ. 257-264: µε αφορµή αυτήν την παράσταση ο αρθρογράφος ταυτίζει το ναό και αναιρεί 
µία πρόσφατη τότε δηµοσίευση, που υποστήριζε πως ο ναός ταυτίζεται µε την Παναγία Γαβαλιώτισσα. Οι 
πρόκριτοι της πόλης, κατά την τοπική παράδοση,  εσκεµµένα µετωνόµασαν τον ναό κατά τον 16ο αιώνα, ώστε 
να τον γλιτώσουν από την µετατροπή του σε µουσουλµανικό τέµενος.  
252 Μία εξαίρεση στην Παναγία Χρυσελεούσα Στρωβόλου στην Κύπρο, που χρονολογείται τον 13ο αιώνα 
(Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 63, 22-23). 



 75

αψίδας253. Ο ολόσωµος Παντοκράτορας, δηλαδή αυτός ο τύπος προσκυνηµατικής και µη 

αφηγηµατικής, της ιστορικής µορφής του Χριστού, σπάνιος από τα µεσοβυζαντινά χρόνια και 

εξής254, σχετίζεται µε τη χρήση της παράστασης, στην συγκεκριµένη περίπτωση µε την αφιε-

ρωµατική χρήση στον οµώνυµο ναό. Βρίσκουµε τον ολόσωµο Παντοκράτορα ενδεικτικά σε 

κοντινά γεωγραφικά και χρονολογικά περιπτώσεις: στο Χριστό της ∆έησης στο Μέγα Θεο-

λόγο Βεροίας και στο Χριστό-∆ίκαιο Κριτή Αγίου Βλασίου στην ίδια πόλη255, όπως και στο 

Χριστό-Σωτήρα της ∆έησης στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό Θεσσαλονίκης256.   

Το ειλητάριο, που κρατά ο Χριστός, είναι µία ακόµη ένδειξη της ιστορικής του, επίγειας 

πορείας. Το ειλητάριο σαν εικονογραφικό στοιχείο σε παραστάσεις αγίων µορφών δηλώνει 

την ρητορική τους δεινότητα, την ενασχόλησή τους µε τα γράµµατα ή την πνευµατική- 

καθοδηγητική τους δράση257. Ο ακριβής εικονογραφικός τύπος του Παντοκράτορα- και οι 

ολόσωµοι τύποι που προαναφέραµε- εικονίζουν κλειστό ή ανοικτό κώδικα. Ο Χριστός κρατά 

ειλητάριο συνήθως σε αφηγηµατικές σκηνές της επίγειας δράσης του, η οποία σαν κύριο 

στοιχείο περιελάµβανε τη θεϊκή διδασκαλία258. Αναφέρουµε και πάλι ενδεικτικά κάποια πα-

ραδείγµατα κοντινά στον τόπο και στο χρόνο: τις ιστορικές σκηνές της Καινής ∆ιαθήκης 

στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό Θεσσαλονίκης (π. χ. γάµο εν Κανά, συνάντηση µε τη Σαµαρεί-

τιδα)259 και στον Χριστό Βεροίας από τον ζωγράφο Καλλιέργη (π. χ. ανάσταση Λαζάρου-

εικ.35, Βαϊοφόρος, Μυστικός ∆είπνος)260. Η σκηνή τής µετά την Ανάσταση εµφάνισης του 

Ιησού στις Μυροφόρες, «εν ετέρα µορφή», ντυµένο µε κατάλευκα ενδύµατα, στον Άγιο 

Νικόλαο Ορφανό, δεν τον εικονίζει πλέον µε ειλητάριο στα χέρια του – έχει λήξει η επίγεια 

αποστολή του µε αυτόν τον σκοπό261. Στην παλαιά Μητρόπολη της Έδεσσας ο Χριστός 

κρατώντας το ειλητάριο, το φέρει ως το εικονογραφικό σύµβολο του τιµώµενου από το 

δωρητή Θεού-Λόγου-Σοφίας.   

Υποθέτουµε πως και αλλού στην εκκλησία, είτε ως φορητή εικόνα, είτε ως παράσταση θα 

υπήρχε ο τιµώµενος Χριστός-Σοφία, πιθανότατα σε τύπο παρόµοιο µε αυτόν της εικόνας της 

Θεσσαλονίκης και της παράστασης των δωρητών στην Έδεσσα και εποµένως µε όλα τα 

προαναφερθέντα στις δύο περιπτώσεις, σχετικά συµφραζόµενα. 

 
                                                 
253 Ο όρθιος Παντοκράτορας στην αψίδα εκλείπει µετά τα πρωτοβυζαντινά χρόνια (Wessel, 1966, σ. 533). 
254 Wessel, 1966, σ. 532-533. 
255 Παπαζώτος, 1994, σ. 257, 260-1, εικ. 45, 51.  
256 Μπακιρτζής, 2003, εικ. 21. 
257 Μουρίκη, 1985, τ. Α’, σ. 161, 163, 176. 
258 Μία πρωιµότερη του µακεδονικού ναού, µεσοβυζαντινή εκδοχή είναι ο Χριστός, που κρατώντας ειλητάριο  
πάει να συναντήσει τον Ιωάννη Βαπτιστή στο νότιο παρεκκλήσι του Οσίου Λουκά Φωκίδας (Χατζηδάκη, 1996, 
εικ. 64). 
259 Μπακιρτζής, 2003, εικ. 31, 32, 33, 40, 41, 43, 53, 55, 58, 60,67. 
260 Πελεκανίδη, 1973, εικ. στ’, ζ’, η’. 
261 Μπακιρτζής, 2003, εικ. 52. 
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ια) Σκηνή τράπεζας: Βολότοβο, 1363 ή 1380 (εικ. 36). 

 

Μια επίσης επιγραµµατική αναφορά στο βιβλικό χωρίο, εικονογραφηµένο στο ναό της 

Κοίµησης της Θεοτόκου στο Βολότοβο, κοντά στο Νόβγκοροντ, γίνεται µόνον απο τον Μey-

endorff  (1959 και 1987). Αποτελεί την πρωιµότερη παράσταση Σοφίας στη ρωσική τέχνη. 

Το εικονογραφικό πρόγραµµα του κατεστραµµένου σήµερα ναού µάς είναι γνωστό από 

φωτογράφιση του 1909-1910, η οποία έγινε από τον τότε σπουδαστή της ιστορίας της τέχνης 

και µετέπειτα καθηγητή L. A. Matsulevich. Οι φωτογραφίες πρωτοδηµοσιεύτηκαν στην 

Πετρούπολη στα 1912 και έκτοτε χρησιµοποιούνταν σε διάφορες δηµοσιεύσεις µε αφορµή 

της παλαιά, ρωσική τέχνη262.  

Από τις πηγές γνωρίζουµε πως ο ναός κτίστηκε στα 1352 από τον τοπικό επίσκοπο Μω-

υσή για το µοναστήρι της περιοχής Βολότοβο, τρία µίλια ανατολικά του Νόβγκοροντ, του 

βόρειου, ρωσικού πριγκιπάτου που γλίτωσε από την ταταρική εισβολή του 1237. Μαρτυρία 

του 1363, που µιλά για ζωγραφικό διάκοσµο του ναού, µάλλον αφορά µόνο ένα µέρος του 

ιερού, ενώ πιθανολογείται πως όλος ο ναός εικονογραφήθηκε αργότερα, στα 1380. Το µο-

ναστήρι καταστράφηκε από πυρκαγιά στα 1386 και σώθηκε µόνο το καθολικό του, το οποίο 

και χάθηκε οριστικά από τους γερµανικούς βοµβαρδισµούς του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου263. 

Ο ναός ήταν κτισµένος κατά τον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού, δικιόνιου, σταυροειδούς εγ-

γεγραµµένου, µε µικρό πρόναο προσαρτηµένο δίκην νάρθηκα. Το πλήρες εικονογραφικό 

πρόγραµµα περιελάµβανε τα τελευταία καλλιτεχνικά ευρήµατα του 14ου αιώνα, όπως η 

παράσταση της Θείας Λειτουργίας, και τοπικούς αγίους ιεράρχες, δείγµατα επιλογών του 

παραγγελιοδότη. Oι επιγραφές αλλού είναι ρωσικές και αλλού ελληνικές264. Έχει διατυπωθεί 

πως οι ζωγράφοι που φιλοτέχνησαν το µνηµείο ήταν «βυζαντινοί»265, ενώ το εικονογραφικό 

πρόγραµµα ολόκληρου του ναού θεωρείται επηρεασµένο από τις ησυχαστικές αντιλήψεις266. 

Πιθανολογήθηκε µάλιστα κατ’ αρχήν πως πρόκειται για ένα από τα έργα του Θεοφάνη του 

Έλληνα, άποψη που αργότερα καταρρίφθηκε. ∆ιαπιστώθηκε πάντως επίδραση από την τέχνη 

της εποχής και της περιοχής, τόσο του Θεοφάνη, όσο και του Ρουµπλιόφ. Ειδικά ως προς τον 

ναό της Κοίµησης στο Βλαντιµίρ, όπου το πρόγραµµα φιλοτέχνησε ο Αντρέι Ρουµπλιόφ την 

πρώτη δεκαετία του 15ου αιώνα, εντοπίστηκαν και εικονογραφικές οµοιότητες. Το αν οι 

                                                 
262 Alpatov, 1977, πρόλογος φωτογραφικού αρχείου, και: Delvoye, 1994, σ. 534, και: Μeyendorff, 1987, σ. 394. 
263 Αlpatov, 1977, σ. 11, 13. 
264 Alpatov, 1977, σ. 17 
265 Meyendorff, 1959, σ. 274.  
266 Alpatov, 1977, σ. 17, 39-41, και: Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 287. 
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ζωγράφοι στο Βολότοβο ήταν ντόπιοι ή Έλληνες ενδεχοµένως παραµένει υπό συζήτηση, 

πάντως έχει τουλάχιστον διαπιστωθεί πως φιλοτέχνησαν ένα πρόγραµµα υψηλότατης 

ποιότητας, βυζαντινό ως προς τα µεµονωµένα πρότυπα και πρωτότυπο ως προς τη σύνθεσή 

τους, µία «βυζαντινή, καινούρια µανιέρα»267. 

Βιβλιογραφικά εδώ θα χρησιµοποιήσουµε την σχετική µε τον ναό µονογραφία της Alpa-

tov, γραµµένη στα ρωσικά και τα αγγλικά, όπου όµως δεν δίνονται εκτενείς πληροφορίες για 

την παράσταση που µας ενδιαφέρει. Στην παλαιά φωτογραφία του 1910 διακρίνονται µερικά 

βασικά χαρακτηριστικά της παράστασης (εικ. 36 και 37): µία µορφή Σοφίας (δυστυχώς δεν 

είµαστε σε θέση να διακρίνουµε την ενδεχόµενη παρουσία φτερών268 ή σταυροφόρου φω-

τοστέφανου) σε πρώτο πλάνο αριστερά, κρατώντας βασιλικό σκήπτρο, βρίσκεται µπροστά 

από ένα (µάλλον επτακιόνιο) οικοδόµηµα, το οποίο µοιάζει µε κιβώριο, και µία τράπεζα. 

Μπροστά του δύο υπηρέτες, όπως προβλέπει η ελληνική µετάφραση του χωρίου269, σφάζουν 

δύο ζώα για το ∆είπνο. Πίσω τους και επάνω σε µία δυσδιάκριτη διαµόρφωση µάλλον βρά-

χων, που γεµίζει το φόντο, διακρίνεται µορφή αγίου µε ανοιχτό ειλητάριο και οµάδα µορφών, 

µάλλον κάποιοι που τείνουν προσκαλώντας κάποιους άλλους. ∆εξιά η παράσταση κλείνει µε 

µία ακόµη µορφή, που κρατά ανοιχτό ειλητάριο, ενώ δίπλα της, στην απόληξη της 

ζωγραφικής επιφάνειας, διακρίνεται και µία ένθρονη µορφή Βρεφοκρατούσας.  

Η κατάσταση στην οποία µας παραδίδεται η συγκεκριµένη εικονογραφική εκδοχή δεν µας 

επιτρέπει περισσότερο άµεσο και λεπτοµερή σχολιασµό των ζωγραφικών της στοιχείων. Από 

τα γενικά όµως χαρακτηριστικά της παράστασης µπορούµε να διακρίνουµε ποια µας είναι 

ήδη γνωστά ως προς της απόδοση της παράστασης και ποια όχι. Ο επτακιόνιος ναός (Περί-

βλεπτος Αχρίδας, Χιλανδάρι, Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη), η τράπεζα (Περίβλεπτος Αχρίδας, 

Χιλανδάρι, κατά µίαν έννοια Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη), η µορφή της Σοφίας µπροστά από 

ένα από αυτά (Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη), οι πιστοί που προσκαλούνται (Ντέτσανη) µας είναι 

στοιχεία ήδη γνωστά. Από τους δύο αγίους µε τα ανοικτά ειλητάρια ο ένας µας παραπέµπει 

σίγουρα στον Σολοµόντα, ο οποίος εντάσσεται µε παρόµοιο τρόπο στην παράσταση του 

Χιλανδαρίου και της Ρίλα- στη συνέχεια της ανάλυσης και βάσει µιας µεταγενέστερης, 

παρόµοιας εικόνας, θα δούµε και ποιος µπορεί να είναι ο δεύτερος άγιος.  Τέλος άγνωστο µας 

είναι το εικονογραφικό στοιχείο της σφαγής των ζώων – και γενικά µάλλον πρωτόγνωρο εν 

γένει στη βυζαντινή εικονογραφία. Το τελευταίο, σχεδόν ρωπογραφικό, θα λέγαµε, στοιχείο 

ίσως να εντάσσεται στους λόγους, για τους οποίους η Αlpatov οδηγήθηκε στην άποψη πως το 

                                                 
267 Alpatov, 1977, σ. 11-17, 39-43, 53-55.  
268 Meyendorff, 1959, σ. 274: ο συγγραφέας αναφέρεται σε αγγελική µορφή Σοφίας. Πρβλ. αντιθέτως η 
Evseeva, 1982, σ. 139, αναφέρεται σε γυναικεία µορφή Σοφίας. 
269 Meyendorff, 1959, σ. 274, υπ. 1. 
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εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού, διατηρώντας πάντα σχέση µε την Κωνσταντινούπολη, 

διαφοροποιείται από την «κλασική» βυζαντινή παράδοση και θα µπορούσε να αποδοθεί σε 

ντόπιους καλλιτέχνες270.  Εµείς θα προτείναµε πως και η θυσία των ζώων αποτελεί µία ακόµη 

κατά λέξη παραποµπή στο αγαπητό κείµενο του Αναστασίου Σιναΐτη («ελογίσθηµεν ως 

πρόβατα σφαγής»). 

Έχει διατυπωθεί πως η παράσταση εκφράζει τη αντίθεση της σε µία τοτινή, τοπική, αιρε-

τική κίνηση, αυτή των Στριγγολνίκων271. Η αίρεση εµφανίστηκε µετά τα µέσα του 14ου αιώνα 

(π. 1370) στην περιοχή του Νόβγκοροντ και του Πσκόφ. Με αφορµή κυρίως τις οικονοµικές 

και γαιοκτησιακές καταχρήσεις του κλήρου και των µοναστηριών, η αίρεση δίδασκε την 

άρνηση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και των µυστηρίων. Οι ηγέτες της, Νικήτας και 

Κάρπος, αφορίστηκαν από την επίσηµη Εκκλησία και δολοφονήθηκαν από το πλήθος (1375). 

Οι θέσεις των Στριγγόλνικ µας είναι γνωστές από τα εναντίον τους κείµενα του πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Νείλου (1382) και του µητροπολίτη Ρωσίας Φωτίου (1416 και 1427). 

Κάποιοι µελετητές συνδέουν την αίρεση µε τον ορθολογισµό από τη ∆ύση (µία πρώιµης, 

δηλαδή, µορφής «µεταρρύθµιση») ή και µε τον παλαµικό Ησυχασµό, ενώ την θεωρούν και 

πρόγονο των Ρασκολνίκων, άλλης, πολύ διαδεδοµένης αίρεσης του 17ου αιώνα µε 

εκλαϊκευτική, εσχατολογική έµφαση στη διδασκαλία της, που έφθανε έως τις οµαδικές 

αυτοκτονίες272. Ο συσχετισµός της παράστασης, που µας ενδιαφέρει, µε την αιρετική κίνηση 

των Στριγγολνίκων είναι έµµεσος, δηλαδή δεν διατυπώνεται µε σαφήνεια, επιγραφικά φερ’ 

ειπείν. Εντοπίζεται στο περιεχόµενο, το οποίο αφορά στην διατύπωση των δογµάτων και την 

παρουσίαση της θεϊκής ιεραρχίας µε προσωπικό τρόπο ως προς τη διατύπωση της σύνθεσης, 

ανεξαρτήτως δηλαδή εκκλησιαστικής τυπικολογίας διατυπωµένης εικονογραφικά273. Ως 

γεγονός, αν όντως ισχύει, µας κατευθύνει προς την αντιαιρετική, δογµατική-αλληγορική 

διατύπωση, που θα ζήτησε ο αρχιερέας του Νόβγκοροντ-παραγγελιοδότης του 

εικονογραφικού προγράµµατος ενός µοναστηριού. Πάντως η έµµεση σχέση αυτή, που 

εντοπίζει η Alpatov βασισµένη σε σύγχρονή της βιβλιογραφία, δεν διατυπώνεται ξανά 

(δηλαδή από τον Meyendorff). 

Η θέση της παράστασης βρίσκεται στο νότιο τοίχο του νάρθηκα, περιβάλλοντας την Βρε-

φοκρατούσα της καµάρας του ιερού (εικ. 37). Ο συσχετισµός της παράστασης µε την 

Παναγία-ναό της Σοφίας του Θεού αφορά σε ένα µέρος του χωρίου και, συνεκδοχικά, σε ένα 

                                                 
270 Alpatov, 1977, σ. 13-17, 38, 43. 
271 Alpatov, 1977, σ. 19, 43. 
272 Φειδά, 1967, σ. 63-64. 
273 Alpatov, 1977, σ. 19, 43. 
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τµήµα της παράστασης- το υπόλοιπο, όπως θα δούµε  παρακάτω και σε σχέση µε την 

συνέχεια της ρωσικής εικονογραφίας, έχει µάλλον ευχαριστιακό χαρακτήρα.  

∆ιαπιστώνουµε κατ’ αρχήν πως η συγκεκριµένη και πρωιµότερη στη ρωσική τέχνη παρά-

σταση ακολουθεί την βυζαντινή-«σερβοβυζαντινή»274 παράδοση των παραστάσεων, που ει-

κονογραφεί το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών (Περίβλεπτος, Χιλανδάρι, Ντέτσανη), διαφορο-

ποιούµενη άρδην όµως ως προς τη σύνθεση του υλικού. Η ερµηνεία του βιβλικού ∆είπνου µε 

την θεία κοινωνία είναι εµφανής και εδώ και µάλιστα µε έναν ιδιαίτερο και πιο «υλικό» 

τρόπο, αφού θύονται δύο ζώα. Καθώς δεν διακρίνονται (αλλά και δεν βρήκαµε κανένα σχο-

λιασµό επ’ αυτών) τα κείµενα των ειληταρίων, θα δούµε στη συνέχεια πώς η παράσταση της 

Κοίµησης στο Βολότοβο θα µπορούσε να συσχετισθεί µε µία µεταγενέστερη εικόνα, όπου ο 

ευχαριστιακός και εκκλησιαστικός χαρακτήρας τονίζεται δια δύο επιγραφών.  

Η εικονογραφική επί του θέµατος της Σοφίας του Θεού εν γένει αναζήτηση στην (πρώιµη 

µεταβυζαντινή) ρωσική τέχνη απέδωσε αρκετές ζωγραφικές εκδοχές. Η ρωσική εικονογραφία 

της Σοφίας είναι και η περισσότερο µελετηµένη, όπως είδαµε και από την περιδιάβαση της 

µέχρι τώρα έρευνας (βλ. κεφ. 1 β). Από τη βασική µας βιβλιογραφία επιλέγουµε δύο 

παραδείγµατα του 16ου αιώνα, και τα δύο της σχολής του Νόβγκοροντ, που σήµερα 

βρίσκονται στη Μόσχα. Η πρώτη σχετικά «ολιγόλογη»: ένθρονη, φτερωτή, φωτοστεφα-

νωµένη και βασιλικά ντυµένη γυναικεία µορφή (εκδοχή, που θα δούµε παρακάτω, µε άλλους 

συσχετισµούς- βλ. ενότ. 2 ιβ). Ή πάλι εικόνες περίπλοκες, όπως αυτή που βρίσκεται σήµερα 

στο µουσείο Τρετιάκοφ στη Μόσχα (εικ. 38)275 και που θεωρούµε πως εµµέσως σχετίζεται µε 

την παράσταση του Βολότοβο: στο πρώτο πλάνο και στο κέντρο βρίσκεται η τράπεζα µε 

οµάδες ανθρώπων, που προσέρχονται. Αριστερά σε κυκλική δόξα βρίσκεται η 

προσωποποίηση της Σοφίας, λευκοφορούσα, αλλά όχι φτερωτή, στεφόµενη από επιγραφή, 

που δείχνει πως πρόκειται για τη «δύναµη και σοφία Θεού» και περιβαλλόµενη από 

αγγελικές δυνάµεις. Κάτω αριστερά σκοτώνεται το σφάγιο, που προφανώς θα προσφερθεί 

στους πιστούς. ∆εξιά των παραπάνω και στο κέντρο περίπου της ζωγραφικής επιφάνειας 

διακρίνεται ο Σολοµών στην κορυφή κτιρίου να κρατά ειλητάριο µε το 9ο κεφάλαιο των 

Παροιµιών. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας στέκεται ο υµνογράφος Κοσµάς, κρατώντας 

ειλητάριο µε τον κανόνα της Μεγάλης Πέµπτης. Έκκεντρα ανάµεσά τους βρίσκεται µετάλλιο 

µε τη Βρεφοκρατούσα. Στην άνω ζώνη της εικόνας βρίσκονται οι επτά Οικουµενικές Σύνοδοι 

µέσα σε επτακιόνιο, καµαρωτό κτίριο και επάνω τους τα επτά ∆ώρα του Πνεύµατος µε 

µορφή αγγέλων. Ο συσχετισµός του βιβλικού ∆είπνου, Μετάληψης και Συνόδων είναι 

προφανής: η Σοφία του Θεού δίνει υλική τροφή στην πρώτη περίπτωση, πνευµατική στη 
                                                 
274 Σωτηρίου, 1969, σ. 25. 
275 Meyendorff, 1959, εικ. 10 και 11. 
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δεύτερη και φώτιση στην τρίτη276. Η ρωσική εικόνα θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως 

προέρχεται εικονογραφικά από τη σκηνή του νάρθηκα του Βολότοβο, αλλά είναι επιµελέ-

στερα επεξεργασµένη277. Εποµένως θεωρούµε τη σκηνή του 14ου αιώνα ως την πρώτη 

γνωστή µορφή απόδοσης µίας εκδοχής, που φαίνεται πως συνεχίζεται εικονογραφικά µε 

αµεσότερο τρόπο, δηλαδή σε µια σχέση αν όχι προτύπου-αντιγράφου, τουλάχιστον σε µία 

σχέση δύο κρίκων της ίδιας αλυσίδας – ένα χαρακτηριστικό σπάνιο σε µία σειρά ως επί το 

πλείστον µεµονωµένων σωζόµενων ζωγραφικών προσπαθειών απόδοσης του θέµατος της 

Σοφίας-Χριστού και του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών. 

 

 

ιβ) Σκηνή τράπεζας: Μονή Μαρκόφ, 1375-81 (εικ. 39-42). 

 

Παράσταση εµπνευσµένη από το ∆είπνο των Παροιµιών, όπως εικονογραφείται στο Μαρκόφ 

Μαναστήρ, κοντά στα Σκόπια, αναφέρεται µε σύντοµη περιγραφή, αλλά χωρίς περαιτέρω 

ερµηνεία από τον Meyendorff (1959 και επιγραµµατικά στα 1987).  

Η µονή Μαρκώφ, αφιερωµένη στον άγιο ∆ηµήτριο, ιδρύθηκε από τον βασιλιά Βουκασίν 

(1366-1371) και ολοκληρώθηκε από τον γιο του Μάρκο (1371-1394), δύο τοπικούς ηγεµόνες 

της νότιας Σερβίας και δυτικής, ευρύτερης µακεδονικής περιοχής, µετά τον διαµελισµό της 

αυτοκρατορίας από τους διαδόχους του Στέφανου Ντουσάν. Ο Μάρκο υπό την ανοχή των 

Τούρκων διατηρούσε την κυριαρχία του σε παλαιά, σερβικά εδάφη και για λίγο ακόµη, µέχρι 

την τουρκική προέλαση του 15ου αιώνα, µπορούσε να ιδρύει και να εικονογραφεί εκκλησίες. 

Έτσι το µοναστήρι πήρε στη λαϊκή παράδοση το όνοµα «το µοναστήρι του Μάρκου». Η 

κτητορική επιγραφή αναφέρει πως η οικοδόµηση της µονής ξεκίνησε στα 1346, δηλαδή επί 

Ντουσάν ακόµη. Το καθολικό του µοναστηριού είναι ένας σταυροειδής εγγεγραµµένος µε 

τρούλο µικρός ναός, µε νάρθηκα φέροντα θόλο και είναι αφιερωµένος στον άγιο ∆ηµήτριο278. 

Το εικονογραφικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί Μάρκο, σε δύο 

φάσεις µε µικρή χρονολογική µεταξύ τους απόσταση και από δύο διαφορετικής ποιότητας 

συνεργεία καλλιτεχνών, ενώ φέρει σλαβικές και ελληνικές επιγραφές. Περιλαµβάνει την 

συνηθισµένη διάταξη των προγραµµάτων της υστεροβυζαντινής εποχής, µε την ουράνια 

ιεραρχία και την θριαµβεύουσα εκκλησία, καθώς και σκηνές προερχόµενες από τα 

λειτουργικά κείµενα και την υµνογραφία, καθώς και από ιερά κείµενα βαθειάς θεολογίας: µία 

                                                 
276 Πρβλ. Gacrilović, 1980, σ. 49: στο νάρθηκα της Σοπότσανη συνυπάρχουν στον ανατολικό τοίχο οι επτά 
Οικουµενικές Σύνοδοι γύρω από την παράσταση του Μυστικού ∆είπνου. 
277 Meyendorff, 1987, σ. 394. 
278 Delvoye, 1994, σ. 536, και: Pätzold, 1989, σχέδιο 29 (κάτοψη), και: Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 26. 
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Θεία Λειτουργία στην πρόθεση (εµπνευσµένη από το χερουβικό ύµνο), σκηνές από την ζωή 

των αγίων στη Νέα Ιερουσαλήµ και την παρασηµοφόρησή τους από τον ίδιο το Χριστό στο 

ιερό (εµπνευσµένες από το Βίο του αγίου Βασιλείου του νέου) και έναν από τους 

πρωιµότερους εικονογραφικούς κύκλους του Ακαθίστου Ύµνου. 279.  

Η παράσταση που µας ενδιαφέρει περιλαµβάνει το Χριστό, νεαρό και µάλλον – όσο δια-

κρίνεται – αγένειο (όχι όµως και ακριβώς στον τύπο του Εµµανουήλ), καθισµένο στο ουράνιο 

τόξο, µε την ελληνική επιγραφή «η ενυπόστατος του Θεού λόγου σοφία», να πατά σε δύο 

τροχούς-Θρόνους (εικ. 39 και 40). Γύρω του, σε δακτύλιο, τον περιτριγυρίζουν οκτώ 

Χερουβείµ και επτά αγγελικές µορφές- δώρα του αγίου Πνεύµατος. Ανάµεσά τους βρίσκεται 

ο Σολοµών, που κρατά ειλητάριο, όπου αναγράφονται στα σλαβικά οι πρώτοι στίχοι του 9ου 

κεφαλαίου των Παροιµιών. Σε δεύτερο δακτύλιο, που περικλείει την παραπάνω σύνθεση, 

βρίσκεται ένα τραπέζι µε τα σκεύη του ∆είπνου, ενώ δύο αγγελικές µορφές διακονούν τις 

εννέα οµάδες αγίων που προσέρχονται (εικ. 41). Οι άγιοι τοποθετούνται σε χωριστά διάχωρα 

κατά ιδιότητα: βασιλείς, ιεράρχες, όσιοι, γυναίκες, κ.λ.π. (εικ. 42). Πάνω από την τράπεζα 

διακρίνονται ίχνη επιγραφής στα παλαιά σερβικά, προερχόµενης από το αντίστοιχο εδάφιο 

των Παροιµιών. Στις ζωγραφικές επιφάνειες, που σχηµατίζονται κατά τη µετάβαση από τον 

αβαθή τρούλο στις κάθετες επιφάνειες των τοίχων εικονίζονται οµάδες µαρτύρων µε τα χέρια 

απλωµένα προς την παράσταση του Χριστού-Σοφίας (από τις τέσσερεις µία οµάδα είναι 

αναγνωρίσιµη, πρόκειται για τους µάρτυρες Φιλήµονα, Μανουήλ, Ισµαήλ και Σαβέλ, που 

τιµώνται την 17η Ιουνίου).  

Ο ένθρονος στο ουράνιο τόξο, νεαρός Χριστός µας είναι γνωστός και από τη σύνθεση της 

Ρίλα, σαράντα περίπου χρόνια νωρίτερα. Η επιγραφή όµως, που συνοδεύει ελληνιστί τον 

Χριστό-Λόγο στη Μαρκόφ, δεν είναι συνηθισµένη (πάντως δεν εντάσσεται σε καµία από τις 

προτεινόµενες επωνυµίες του Χριστού από τον ∆ιονύσιο εκ Φουρνά). ∆εν βρήκαµε επίσης 

κανέναν σχολιασµό της στην βιβλιογραφία. Κατά λέξη «η ενυπόστατος του θεού λόγου 

σοφία» δεν βρέθηκε µέχρι στιγµής στην αναζήτησή µας. Ωστόσο αναφέρεται «ο του Θεού 

Λόγος ουσιώδης τις και ενυπόστατος ων» στον Μέγα Κατηχητικό Λόγο του Γρηγορίου 

Νύσσης (PG 45, κεφ. Η’), όπου και τα πρώτα κεφάλαια ασχολούνται µε το να απόδείξουν την 

υπόσταση του Θεού-Λόγου-Σοφίας και ∆ύναµης στην ενότητα της Τριάδος. Άλλωστε είδαµε 

το πλήθος των αναφορών στο Χριστό-Σοφία, συνεχώς εν χρήσει στην υµνογραφία της 

λειτουργικής πρακτικής (βλ. παραπάνω, κεφ. 1 α). Αλλά και πλησιέστερα χρονολογικώς προς 

το µνηµείο, που εξετάζουµε, είναι κάποια από τα λόγια του ησυχαστή πατριάρχη Φιλόθεου: 

«η ενυπόστατος και απαράλλακτος του πατρός εικών και σοφία, ο ζων και ενεργης Λόγος και 
                                                 
279 Djurić, 1976, σ. 119-120, και: Μeyendorff, 1959, σ. 206, και: Pätzold, 1989, σ. 8-16, και: Παπαµαστοράκης, 
2001, σ. 32-33, και: Radojčić, 1957, σ. 215 κ. ε.   
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Υιός οµοούσιος» (βλ. επίσης κεφ. 1 α). Και γνωρίζουµε από πόσο κοντά είχαν παρακο-

λουθήσει τα περί Ησυχασµού οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Ώστε λοιπόν γιατί να µην 

υποθέσουµε πως η πλήρης φράση ως διατύπωση δεν ήταν κατά λέξη αντιγραφή κάποιου 

κειµένου, αλλά ήταν γέννηµα του πιθανώς ιερωµένου και πάντως πολύ διαβασµένου βασιλι-

κού συµβούλου ενός εικονογραφικού προγράµµατος, που εν γένει σχετιζόταν, όπως είδαµε 

παραπάνω, µε τα ιερά και θεολογικά γράµµατα280; 

Οι επτά κίονες του ναού της Σοφίας µετατρέπονται και εδώ, όπως και στη Ρίλα, σε επτά 

µορφές προσωποποιήσεων. Πρόκειται και εδώ για κατά λέξη µεταφορά της ερµηνείας του 

Αναστασίου Σιναΐτη πάνω στο 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, καθώς και των δύο Ωδών, πρώ-

της και τελευταίας, του κανόνα της Μεγάλης Πέµπτης από τον Κοσµά (βλ. παραπάνω, ενότ. 

2 ζ, Ρίλα). Εδώ όµως οι προσωποποιήσεις είναι αγγελόµορφες, ενώ στη Ρίλα ήταν κατά 

πρωτότυπο τρόπο νήπια. Υπενθυµίζουµε πως οι προσωποποιήσεις των ∆ώρων στη ∆ύση έχει 

καταγραφεί πως εµφανίζονται πρώτη φορά κατά µία δεκαετία νωρίτερα της µονής Μαρκόφ, 

στη Santa Maria Novella της Φλωρεντίας από τον Andrea da Firenze, ενώ παρουσιάζουν και 

µιας µορφής εικονογραφική προτίµηση (βλ. ενότ. 2 ζ).  

Επίσης και στη Μαρκόφ εντάσσεται στην παράσταση ο Σολοµών, αµεσότερα µάλιστα 

από ότι στη Ρίλα, εδώ ανάµεσα στα Χερουβείµ και τα ∆ώρα του αγίου Πνεύµατος, εκεί 

ανάµεσα στους αγίους που προσέρχονται στη θεία Κοινωνία. Το γνωστό χωρίο, που ανα-

γράφεται στα σλαβικά στο ειλητάριο του Σολοµόντα στη µονή Μαρκόφ, είναι βέβαια χαρα-

κτηριστικό για τη σηµασία της παράστασης και µε αυτόν τον προγραµµατικό, θα λέγαµε, 

τρόπο χρησιµοποιείται εδώ. Άλλωστε πιθανότατα και η γλώσσα, στην οποία αναγράφονται οι 

στίχοι είναι επιλεγµένη έτσι ώστε να διαβάζεται από τους θεατές της τοιχογραφίας. Έχουµε 

όµως ήδη διαπιστώσει τη συνηθισµένη χρήση του χωρίου στην απεικόνιση του προφήτη 

Σολοµόντα (βλ. παραπάνω, ενότ. 2 ε, Χιλανδάρι). Ας σηµειώσουµε πως στο τύµπανο του 

τρούλου της µονής Μαρκόφ ο Σολοµών συνοδεύει τον Παντοκράτορα κρατώντας ειλητάριο 

µε τους ίδιους ακριβώς στίχους, αυτή τη φορά όµως στα ελληνικά, όπως και όλες οι 

επιγραφές του τρούλου281. Εποµένως αφ’ ενός το χωρίο σχετίζεται ερµηνευτικά µε την 

παράσταση, αφ’ ετέρου όµως δεν αποτελεί σπανιότητα σε σχέση µε τη µορφή του φέροντος 

προφήτη. Την ένταξη του χωρίου συναντήσαµε ξανά σε άµεση, ερµηνευτική σχέση µε την 

παράσταση στο Καθολικό του Χιλανδαρίου, ίσως δε και στην Κοίµηση του Βολότοβο- στις 

δύο τελευταίες περιπτώσεις µάλιστα ο προφήτης εντάσσεται στην παρυφή της παράστασης 

του ∆είπνου των Παροιµιών. Οι επόµενοι στίχοι του 9ου κεφαλαίου, που προσκαλούν τους 

                                                 
280 Πρβλ. Radojčić, 1957, 224-225. 
281 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 32-33. 
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πιστούς στο ∆είπνο, αναγράφονται επάνω από την τράπεζα αντιστοίχως, της αποστολής των 

δούλων στη µονή Μαρκόφ, της προσφερόµενης βρώσης και πόσης στη µονή της Ρίλα. 

Όπως στη µονή της Ρίλα, έτσι και στη µονή Μαρκόφ, την τράπεζα του ∆είπνου και τους 

δύο αγγέλους-υπηρέτες πλησιάζουν οµάδες αγίων ανά ιδιότητα. Εδώ όµως η σύνδεση της 

σκηνής µε το όραµα του Βίου του αγίου Βασιλείου του νέου (βλ. παραπάνω, ενότ. 2 ζ, Ρίλα) 

αφ’ ενός έχει καταγραφεί βιβλιογραφικά282 και, αφ’ ετέρου, εκτός από τη σκηνή της θείας 

µετάληψης των σεσωσµένων πιστών (πρβλ. κεφ.112 Βίου), αφορά και σε ένα ακόµη σηµείο. 

Στο κεφάλαιο 113 του Βίου οι αγαθές ψυχές ζητούν από το Χριστό να τους δώσει κατάλληλα 

ενδιαιτήµατα283. Στην παράσταση της µονής Μαρκόφ οι οµάδες των αγίων εικονίζονται µέσα 

σε πλαίσια, που µοιάζουν µε σχηµατοποιηµένους οικίσκους. Άρα θα µπορούσαµε να 

υποθέσουµε πως πρόκειται για τα καταλύµατα, τα οποία ζήτησαν από το Θεό στο όραµα του 

Βίου του αγίου.  

Ο Radojčić (1957), του οποίου το άρθρο κυρίως χρησιµοποιούµε σχετικά µε το µνηµείο, 

δεν ήξερε ακόµη την µονή της Ρίλα, διότι αυτή δεν είχε ακόµη αποκαλυφθεί. Αλλά και αργό-

τερα η παράσταση της ενυπόστατης Σοφίας της Μαρκόφ θεωρήθηκε µοναδική στη σερβική 

βιβλιογραφία284 και η εικονογραφική σχέση της µε αυτήν της µονής της Ρίλα δεν έχει ανα-

φερθεί στη µέχρι τώρα ελεγµένη βιβλιογραφία µας (ο Prashkov στη δηµοσίευση του βουλγα-

ρικού µνηµείου αναφέρει την οµοιότητα στην απόδοση της κύριας µορφής, δηλαδή του Χρι-

στού και των προσωποποιήσεων γύρω του, όχι όµως και του συνόλου της σύνθεσης)285. Eίναι 

ωστόσο πολύ χαρακτηριστική, όπως διαπιστώσαµε κατά την ανάλυση, η οµοιότητα ως προς 

τη διάταξη της σύνθεσης, τόσο του Χριστού ως Σοφία, όσο και της περιθέουσας θείας 

Κοινωνίας των αγίων (στη Ντέτσανη κοινωνούν κοινοί άνθρωποι), τηρουµένων κάποιων 

µικρών διαφοροποιήσεων, που είδαµε παραπάνω. Η θέση της παράστασης στο Μαρκόφ 

Μαναστήρ βρίσκεται στον αβαθή τρουλίσκο του νάρθηκα (εικ. 43), φιλοτεχνηµένη κατά την 

οψιµότερη φάση της διακόσµησης του ναού και από το δεύτερο και µάλλον δεύτερης 

ποιότητας συνεργείο καλλιτεχνών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την κάτω ζώνη του κυρίως ναού 

και τον πρόναο286. Σηµειώνουµε πως ακόµη και η τοποθέτηση των σκηνών είναι παρόµοια, 

στη Ρίλα στον τρούλο του κυρίως µικρού ναού της Μεταµόρφωσης, στη Μαρκόφ στον θόλο 

του νάρθηκα του καθολικού του Αγίου ∆ηµητρίου. Άρα είµαστε σε θέση να υποθέσουµε κατ’ 

                                                 
282 Radojčić, 1957, σ. 215 κ. ε.: ολόκληρο το άρθρο αφορά σε αυτήν την σύνδεση και µάλιστα στη σύνδεση 
σχεδόν ολόκληρου του εικονογραφικού προγράµµατος του ναού µε τον συγκεκριµένο Βίο. 
283 Radojčić, 1957, σ. 221. 
284 Djurić, 1976, σ. 120 (παρ’ όλο που η µονογραφία του Prashkov για τη Ρίλα δηµοσιεύτηκε λίγα χρόνια πριν, 
το 1973, δεν φαίνεται να τη γνωρίζει). 
285 Prashkov, 1973, σ. 129- 131: µε κάθε επιφύλαξη, καθώς διαβάσαµε µόνο τις περιλήψεις και όχι ολόκληρο το 
κείµενο στα βουλγαρικά. 
286 Djurić, 1976, σ. 123. 
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αρχήν µία κοινή εικονογραφική παράδοση του θέµατος ανάµεσα στα δύο µνηµεία, η οποία θα 

µπορούσε να επιβεβαιωθεί µε περαιτέρω µελέτη287. 

Το ιστορικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο ιδρύεται και διακοσµείται η µονή Μαρκόφ, περι-

λαµβάνει από τη µια την συνεχή προέλαση των τουρκικών δυνάµεων στα Βαλκάνια, και από 

την άλλη τον κατακερµατισµό της σερβικής αυτοκρατορίας του Ντουσάν µετά το θάνατό του 

(1355). Έχει διατυπωθεί πως οι χριστιανικές δυνάµεις των Βαλκανίων και της βυζαντινής αυ-

τοκρατορίας προσπάθησαν να συσπειρωθούν εν όψει του τουρκικού κινδύνου και πως η 

στροφή στα βυζαντινά πρότυπα και εν γένει η τέχνη δείχνει ακριβώς αυτήν την προσπά-

θεια288. Να αποδώσουµε σε αυτό την εξεζητηµένη, ελληνόγλωσση επιγραφή, δηµιούργηµα 

ενός θεολόγου-συµβούλου και οργανωτή του βασιλικού εικονογραφικού προγράµµατος; Ο 

ίδιος ο Μάρκο, βασιλιάς του τµήµατος της διαµελισµένης σερβικής επικράτειας, παραγγέλλει 

στην νότια είσοδο του µοναστηριού να εικονογραφηθεί ως κτήτορας ο ίδιος και ο πατέρας 

του. Κρατούν ειλητάρια όπου αναγράφεται η δωρεά τους, ο δε Μάρκο επιπλέον κρατά το 

θριαµβευτικό κέρας, σύµβολο της νίκης και της εξουσίας των παλαιοδιαθηκικών βασιλέ-

ων289. Οι ελπίδες του διαψεύδονται από τα πράγµατα. Μερικά χρόνια µετά την ολοκλήρωση 

του µοναστηριού, από τον ύστερο 14ο αιώνα και εξής, άρχισαν οι σερβικές περιοχές τµηµα-

τικά να καταλαµβάνονται από τους Τούρκους. 

 

 

ιγ) Άγγελος: Ψαλτήρι Κιέβου, 1397 (εικ. 44). 

 

Η δεύτερη πρωιµότερη ρωσική περίπτωση, µία µικρογραφία σε ρωσικό ψαλτήρι µε επιγραφή 

στα ρωσικά «Σοφία του Θεού» αναφέρεται στη σχετική, βασική µας βιβλιογραφία από τον 

Ammann (1938) και τον Meyendorff (1987). Το αναφέρει επίσης και η von Lilienfeld (1982). 

Πρόκειται για το λεγόµενο Ψαλτήρι του Κιέβου (Κρατική Βιβλιοθήκη Πετρούπολης, ΟLDP 

F 6). 

Η µικρογραφία (fol 63r, σηµειωµένη µε το χέρι ως CXXV) εικονίζει έναν τρουλαίο ναό, 

µέσα στον οποίο εικονίζεται ένας άγγελος µε χρυσό φωτοστέφανο και µε ανοιγµένα τα χέρια, 

σαν να στηρίζει το οικοδόµηµα (εικ. 44). Το ένδυµά του είναι πορφυρό και φέρει χρυσό 

λώρο. Η επιγραφή στα ρωσικά πάνω από το ναό λέει «αγία Σοφία» («svjataja Sofija»). Η 

                                                 
287 Και η Ντέτσανη, όπου εικονίζονται πιστοί µεταλαµβάνοντες, συσχετίζεται µε τις µονές Ρίλα και Μαρκόφ. 
Θεωρούµε όµως ότι οι δύο τελευταίες έχουν στενότερη µεταξύ τους σύνδεση, όχι µόνο για τον κυκλικό τρόπο 
απόδοσης της σκηνής, αλλά και για το ότι είναι άγιοι αυτοί που προσέρχονται στο ∆είπνο. 
288 Delvoye, 1994, σ. 536. Πρβλ. και επόµενη σηµείωση. 
289 Djurić, 1976, σ. 119. Για το βασιλικό κέρας: Ψ 88 (89), στ. 18 («και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας 
ηµών») και στ. 25 («και εν τω ονόµατί µου υψωθήσεται το κέρας αυτού»).  
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θέση της µινιατούρας βρίσκεται κοντά στον πέµπτο και τον έκτο στίχο του Ψαλµού 45/46 

(«ηγίασεν το σκήνωµα αυτού ο ύψιστος˙ ο Θεός εν µέσω αυτής και ου σαλευθήσεται, 

βοηθήσει αυτή ο Θεός το προσπρωί πρωί»). Οι υπόλοιπες µικρογραφίες της σελίδας 

εικονογραφούν επίσης τους πλησιέστερους στίχους: επάνω ο συγγραφέας των Ψαλµών 

προφητάναξ ∆αυίδ τείνει το χέρι του προς τον Θεό («ο Θεός ηµών καταφυγή και δύναµις, 

βοηθός εν θλίψεσι ταις ευρούσαις ηµάς σφόδρα») και πιο κάτω µία περιτοιχισµένη πόλη, που 

αρδεύεται από δύο κεφάλια προσωποποιήσεων («του ποταµού τα ορµήµατα ευφραίνουσι την 

πόλιν του Θεού»).  

Το Ψαλτήρι του Κιέβου και η εικονογράφησή του, σύµφωνα µε την (µεταγενέστερη του 

άρθρου του Ammann) ρωσική δηµοσίευση του οµοιότυπου του χειρογράφου στα 1978, απο-

τελεί αντίγραφο ελληνικού πρωτοτύπου του 10ου- 11ου αιώνα290. ∆υστυχώς το θεωρούµενο 

πρωτότυπο ελληνικό χειρόγραφο δεν µας είναι γνωστό. Η συγκεκριµένη µικρογραφία έγινε 

ιδιαιτέρως αγαπητή και  τούτο φαίνεται από την επανάληψή της σε αρκετά µεταγενέστερα, 

ρωσικά χειρόγραφα. 

Κατά την άποψη του Ammann πρόκειται για τη Σοφία του Θεού, που τιµάται στον 

εικονιζόµενο ναΐσκο, αλλά και τον στηρίζει,  δηλαδή τη Σοφία-Υιό του Θεού291. Η παραπάνω 

ερµηνεία, µας παραπέµπει και πάλι στην µορφή του Χριστού ως αγγέλου (παρ’ όλο που ο  

άγγελος δεν φέρει σταυροφόρο φωτοστέφανο) και σε άµεσο συσχετισµό µε το ναό της (κατ’ 

επέκταση δηλαδή την  Εκκλησία του Θεού, την οποία στηρίζει ο ίδιος ο Θεός). 

Η ερµηνεία του Meyendorff είναι πιο συγκεκριµένη, αλλά καταλήγει σε παρόµοιο συ-

µπέρασµα. Θέλει τον άγγελο άµεσα συνδεόµενο µε ένα χριστολογικό νόηµα. Παρά την έλλει-

ψη άλλων εικονογραφικών, ενδεικτικών στοιχείων, θεωρεί πως αυτό το νόηµα είναι το πλέον 

προφανές292. Πράγµατι, αυτό ισχύει για µερικούς λόγους. Ο άγγελος ως τέτοιος κατ’ αρχήν 

είναι µία έκφραση θεϊκής ενέργειας ή αποστολής. Το χριστολογικό πλαίσιο του Χριστού- 

αγγέλου (µετέπειτα Μεγάλης Βουλής Αγγέλου) πηγαίνει αυτήν την πρώτη ερµηνεία ακόµη 

παραπέρα: η δεδοµένη από τον Θεό-Πατέρα αποστολή του είναι η ενσάρκωσή του και ο 

σκοπός της η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός ως άγγελος, εικονογραφική εκδοχή 

προερχόµενη από την Παλαιά ∆ιαθήκη και τις πατερικές ερµηνείες, αρχικά δεν φέρει 

σταυροφόρο φωτοστέφανο και παρά τούτο ταυτίζεται επιτυχώς (βλ. παραπάνω, ενότ. 2 β, 

Σολέτο). Ο κυριότερος όµως λόγος είναι ο στίχος που η µικρογραφία εικονογραφεί: το 

σκήνωµα του Θεού, η Νέα Ιερουσαλήµ, ερµηνευόµενο εδώ ως το σώµα του – η εκκλησία του 

                                                 
290 von Lilienfeld, 1982, σ. 161. 
291 Ammann, 1938, σ. 144-145. 
292 Meyendorff, 1987, σ. 394. 
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(οικοδόµηµα και κυρίως οι πιστοί), στηρίζεται µε τον καλύτερο τρόπο από τον ίδιο το 

Χριστό.   

Σηµειώνουµε πως ο συγκεκριµένος στίχος, που εικονογραφεί η αγία Σοφία του ρωσικού 

ψαλτηρίου αναγράφεται και πάνω από το θριαµβικό τόξο του ναού της Αγίας Σοφίας Κιέβου 

(11ος αι.)293. Από την άλλη η εικονογραφική της αυτονοµία θα µπορούσε να µας κάνει να µην 

συγκαταλέξουµε την παράσταση του ύστερου 14ου αιώνα στην οµάδα των ενεπίγραφων 

παραστάσεων του δεύτερου κεφαλαίου. Την αναφέρουµε εν τέλει στην ιστορία της εικονο-

γράφησης της Σοφίας, εφ’ όσον πρόκειται ενδεχοµένως για αντίγραφο αγνώστου ελληνικού 

πρωτοτύπου και εφ’ όσον, βάσει του στίχου που εικονογραφεί, ταυτίζεται χωρίς αµφιβολία µε 

τον ίδιο το Θεό-Χριστό.  Μάλιστα εδώ πρόκειται για την έναρξη της ρωσικής εικονογραφίας 

της Σοφίας του Θεού µε αυτόν τον τρόπο, τον προποµπό µιας άλλης πορείας, η οποία απο-

µακρύνεται σιγά-σιγά από την βυζαντινή παράδοση, όπως άλλωστε και συνολικά η ρωσική 

εκκλησιαστική τέχνη, κυρίως µετά από τον 17ο αι. 

Η ρωσική, εικονογραφική αναζήτηση επί του θέµατος της Σοφίας του Θεού είδαµε πως 

οδηγεί µεταγενέστερα σε διαφορετικές εκδοχές (βλ. παραπάνω, ενότ. 2 ια, Βολότοβο). Η 

πρώτη από τις εικόνες του 16ου αιώνα και της σχολής του Νόβγκοροντ, που επιλέξαµε για να 

δούµε ως δείγµατα της πορείας, βρίσκεται σήµερα επίσης στην πινακοθήκη Τρετιάκοφ (εικ. 

45). Εικονίζει µία αγγελική µορφή (Μεγάλης Βουλής Άγγελο;), φωτοστεφανωµένη, φτερωτή 

και βασιλικά ντυµένη, που κρατά κλειστό ειλητάριο και περιβάλλεται από την 

Βρεφοκρατούσα και τον Πρόδροµο. Επάνω από το κεφάλι της βρίσκεται µετάλλιο µε τον 

Χριστό, ενώ ψηλά, δεξιά και αριστερά µιας παραλλαγής της Ετοιµασίας, παρατάσσονται ανά 

τρεις άγγελοι294. Ο ευσύνοπτος τρόπος απόδοσής της ευνοεί την εύκολη κατανόηση µίας 

φορητής εικόνας. Ο εικονογραφικός τύπος, ο συγκεκριµένος ή σε παραλλαγές, είναι γνωστός 

και από άλλες εικόνες295, ενώ έχει θεωρηθεί παρόµοιος µε τη µορφή της Φιλοσοφίας, όπως 

την οραµατίστηκε ο Βοήθιος και την κατέγραψε στο De consulatione philosophiae (6ος 

αιώνας)296. Η εικόνα συνδέθηκε εικονογραφικά από δύο βασικούς µελετητές του θέµατος, 

τον Ammann και τον Meyendorff, µε µία µικρογραφία από σιναϊτικό, ελληνικό κώδικα, που 

βρίσκεται σε επίτιτλο του αγίου Ιωάννη της Κλίµακος (Sin. gr. 418, fol. 283 r) και που 
                                                 
293 Το περιεχόµενο µιας τέτοιας επιγραφής  στο θριαµβικό τόξο µιας εκκλησίας έχει σαφή σηµασία. Ωστόσο έχει 
αναφερθεί πιθανή εννοιολογική σύγχυση εφ’ όσον οι στίχοι περιβάλλουν την Παναγία της κόγχης: η Θεοτόκος- 
ναός του Θεού- Εκκλησία εδώ µήπως θα µπορούσε, για τους µη έχοντες καλή θεολογική παιδεία, να είναι και η 
ίδια η τιµώµενη στο ναό Σοφία του Θεού; (von Lilienfeld, 1982, σ. 161: η συγγραφέας αναφέρει επίσης και την 
παρουσία της µάρτυρος αγίας Σοφίας στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού ως πιθανώς συµβολική 
προσωποποίηση µίας θεόσταλτης αρετής- µία τέτοια σύγχυση όµως δεν έχει διαπιστωθεί γενικώς- βλ. 
Εισαγωγή, κυρίως υπόσ. 5). 
294 Meyendorff, 1987, σ. 394, 400, εικ. 5. 
295 Μeyendorff, 1959, εικ. 12: παρόµοια και σύγχρονη αυτής εικόνα σε ιδιωτική συλλογή στο Όσλο, και: 
Velmans, 2001, εικ. 4: µε το ίδιο πρότυπο, περίπου σύγχρονη ή λίγο µεταγενέστερη παράσταση στη Μολδαβία.  
296 d’ Alverny, 1946, σ. 257. 
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χρονολογείται στον 12ο αιώνα (εικ. 46). Τρεις άγγελοι, ο κεντρικός από αυτούς βασιλικά 

ντυµένος και ένθρονος, παρουσιάζονται µετωπικοί. Επάνω από αυτούς ο Χριστός, φτερωτός 

και σε προτοµή, τους παρουσιάζει ευλογώντας. ∆εν υπάρχουν επιγραφές, και έτσι αρχικά η 

µικρογραφία ερµηνεύτηκε από τον Ammann ως προάγγελος της παραπάνω ρωσικής εικόνας: 

ένας κεντρικός άγγελος-Σοφία, που περιβάλλεται από δύο συνοδούς αγγέλους και 

επισκιάζεται από το Χριστό297. Από άλλα πραγµατολογικά στοιχεία οι µορφές ταυτίστηκαν 

ορθότερα από τον Meyendorff ως αγγελικές αποδόσεις της Πίστης, της Ελπίδας και της 

Αγάπης – η τελευταία είναι και η κεντρική φιγούρα, ως προεξάρχουσα των αρετών (πρβλ. 

Κορ. Α’, 13, 13: «Νυνί δε µένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα˙ µείζων δε τούτων η 

αγάπη»). Ο κυριότερος λόγος είναι πως το επίτιτλο κοσµεί το τριακοστό και τελευταίο 

κεφάλαιο της Κλίµακα των αρετών, δηλαδή την τελευταία βαθµίδα, η οποία, σύµφωνα µε το 

κείµενο του Ιωάννη, είναι η αγάπη, η ελπίδα και η πίστη. Η µικρογραφία θεωρήθηκε έµµεσο 

πρότυπο της ρωσικής εικόνας, και η µεταξύ τους σύνδεση  αυτή αφορά στο νόηµα της 

ενσάρκωσης του Θεού, κοινό κατά παρόµοιο τρόπο σε αµφότερες τις περιπτώσεις. Στο 

χειρόγραφο ο Χριστός ευλογεί τα τρία «κατηγορήµατα» του δικού του προσώπου, τις 

πολλαπλές εκδηλώσεις της υπόστασής του298. Στη ρωσική εικόνα ο Υιός του Θεού 

εικονίζεται τρεις φορές: στην αγκαλιά της Παρθένου, στο µετάλλιο πάνω από την κεντρική 

µορφή, και ως ένθρονη, πρωταγωνιστική φιγούρα της Σοφίας299. 

Ο Χριστός, που βρίσκεται επάνω από τους τρεις αγγέλους στο χειρόγραφο και επάνω από 

την ένθρονη µορφή της ρωσικής εικόνας, έχει ερµηνευθεί ως Σοφία. Στην περίπτωση της 

εικόνας κάτι τέτοιο είναι ευνόητο, εφ’ οσον όλη η σύθεση αφορά στη Σοφία του Θεού. Στην 

περίπτωση του χειρογράφου, αφ’ ενός σχετίζεται µε την ταύτιση του Χριστού-αγγέλου- 

Μεγάλης Βουλής Αγγέλου µε την Σοφία του Θεού, ένα εικονογραφικό σχήµα, που θεωρείται 

σχετικά σταθερό300, αφ’ ετέρου έχει συσχετισθεί µε πιθανή  παρερµηνεία της Α’ Κορ. 13, 13 

και µία εξ αυτής προερχόµενη «σύγχυση» της έννοιας της Σοφίας του Θεού µε την µάρτυρα 

Σοφία και τις τρεις κόρες της301. Η παραπάνω ερµηνεία του Χριστού στο χειρόγραφο του 

Σινά ως Σοφίας δεν έχει επαληθευτεί. 

 

   

 

 

                                                 
297 Ammann, 1938, σ. 143-144. 
298 Grabar, 1959, σ. 255 κ. ε., και: Meyendorff, 1959, σ. 277, και: Πάλλας, 1989-90, σ. 139. 
299 Meyendorff, 1959, σ. 276-7. 
300 Θέση του Florovsky, την οποία ακολουθεί και ο Grabar, 1959, σ. 256. 
301 Πάλλας, 1989-90, σ. 139. Βλ. και Εισαγωγή και υποσ. 5 και 293. 
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ιδ) γυναικεία προσωποποίηση: Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, Σελλί Ρεθύµνης, 1410 (εικ. 47 

και 48). 

 

Άγνωστη στην περί παράστασης της Σοφίας βιβλιογραφία είναι η γυναικεία προσωποποίηση, 

που βρίσκεται στον µικρό, κοιµητηριακό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο χωριό 

Σελλί, 20 χιλιόµετρα νοτίως του Ρεθύµνου. Η µονόχωρη, καµαροσκεπής εκκλησία είναι 

κατάγραφη µε πλήρες εικονογραφικό πρόγραµµα, χρονολογηµένο στα 1410 από την κτητο-

ρική επιγραφή, που βρίσκεται στην πρόθεση302.  

Στον νότιο τοίχο, ανατολικά και σε επαφή µε το σφενδόνιο που τον χωρίζει σχεδόν στη 

µέση, στην ζώνη που στο δυτικό ήµισυ υπάρχουν οι ολόσωµοι άγιοι, υπάρχει σε ξεχωριστό 

διάχωρο ενεπίγραφη προσωποποίηση της Σοφίας του Θεού (εικ. 47 και 48). Πρόκειται για 

µια µορφή γυναικεία, φτερωτή, φωτοστεφανωµένη και ένθρονη. Το σώµα της καλύπτεται στο 

κάτω µέρος από βαθυπράσινο χιτώνα και πορφυρό, χρυσοποίκιλτο µανδύα. Ο κορµός της 

είναι ακάλυπτος και λιπόσαρκος. Συνοδεύεται από τα τέσσερα ευαγγελικά σύµβολα: µε το 

δεξί χέρι της υψωµένο κρατά τον άγγελο, µε το αριστερό εν κόλποις φέρει τον αετό, ανάµεσα 

στο γοφό της και το ερεισσίνωτο του θρόνου βρίσκεται ο µόσχος, ενώ ο λέων κουρνιάζει στο 

υποπόδιό της. Η επιγραφή, που διαβάζεται δύσκολα, µοιρασµένη εκατέρωθεν της κεφαλής 

της, λέει: Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Θ(ε)ΟΥ.  

Το πρώτο ιδιαίτερο εικονογραφικό στοιχείο που παρατηρούµε είναι το γυναικείο φύλλο. 

Γυναικεία προσωποποίηση της Σοφίας-θεοπνευστίας από τις µικρογραφίες των χειρογράφων 

έχουν αναφέρει όλοι ανεξαιρέτως οι µελετητές του θέµατος και µάλιστα την εντάσσουν στην 

κλασικής προέλευσης παράδοση. Η γυναικεία προσωποποίηση της Σοφίας-Χριστού στο 

Μονρεάλε ακολουθεί µία δική της πορεία, µε τα εικονογραφικά και άλλα της συµφραζόµενα 

(ενότητα 2α). Ωστόσο στην κρητική παράσταση έχουµε ιδιοµορφίες, που δεν ακολουθούν, 

όπως θα διαπιστώσουµε, τις παραπάνω κατευθύνσεις.  

Eίδαµε παραπάνω (ενότητα 2 γ) πως τα σωµατικά χαρακτηριστικά του φύλου σπάνια 

είναι αναγνωρίσιµα στη βυζαντινή τέχνη, ακόµη και σε µη αγγελικές µορφές. Εδώ ο γυµνός 

κορµός, που µας δίνει το ασυνήθιστα προφανές χαρακτηριστικό του φύλου της µορφής, µας 

παραπέµπει σε άλλες περιπτώσεις γυναικείων µορφών στη µνηµειακή τέχνη. Συγκεκριµένα 

στις συχνές γυναικείες παρουσίες, όπως αυτές των προσωποποιήσεων της Θάλασσας και της 

Γης στον κύκλο της ∆ευτέρας Παρουσίας. Οι πρώτες κατά χρονολογική σειρά γνωστές 

εµφανίσεις τους σε αυτόν τον κύκλο: στο νάρθηκα της Παναγίας Χαλκέων Θεσσαλονίκης 

                                                 
302 Gerola, 1905-1932, τ. 4, σ. 477, και: Σπαθαράκης, 1983, σ. 61-75. 
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(1028)303, σε µία εικόνα του Σινά χρονολογηµένη στον 12ο αιώνα304, στο νάρθηκα του 

Torcello, επίσης 12ου αιώνα305. Η Γη είναι συνήθως ενδεδυµένη (παραδείγµατα κοντινά: η Γη 

που αποδίδει τους νεκρούς της στην Παναγία Κερά της Κριτσάς, µέσα 14ου αι.306, η Γη από 

τον Άγιο Γεώργιο στη κοντινότερη Μουρνέ, που βρίσκεται στην επαρχία Αγίου Βασιλείου 

Ρεθύµνης, 1347/48307, η Γη από το ναό Παναγίας και Σωτήρος στα επίσης κοντινά τοπικώς 

και χρονολογικώς Ρούστικα, 1391308, η Γη στον ίδιο τον ναό του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου Σελλίου). Η Θάλασσα κάποτε είναι ντυµένη (µε ένα φολιδωτό κατάσαρκο ένδυµα, 

σαν ψάρι, στον Άγιο Προκόπιο Λειβάδας Σελίνου309), συνήθως όµως είναι γυµνόστηθη (π. χ. 

η Θάλασσα που αποδίδει τους νεκρούς της και πάλι από τον Άγιο Γεώργιο στη Μουρνέ - εικ. 

49310, η Θάλασσα στην Παναγία κοντά στο Ανισαράκι Κανδάνου, τελευταίο τέταρτο 14ου 

αι.311, η Θάλασσα από τον Άγιο Ιωάννη του Σελλίου). Γυµνό γυναικείο κορµό, σπανιότερα 

βέβαια, συναντούµε από τον ίδιο κύκλο στις παραστάσεις των κολασµένων, όταν οι τιµωρίες 

της Κολάσεως χάνουν, από το τέλος της µεσοβυζαντινής περιόδου και εξής, τον αφηρηµένο 

τους χαρακτήρα (π. χ. «ακοίµητος σκώληξ» ή «βρυγµός των οδόντων») και, εκφράζοντας 

ρεαλιστικές περιπτώσεις παραπτωµάτων, συγκεκριµενοποιούνται χρησιµοποιώντας διατυπώ-

σεις βιβλικής προέλευσης312 (π. χ. η πόρνη και «η µη βυζαίνουσα» από την Αγία Παρασκευή 

Κιτύρου Σελίνου, 1372/73313, η «µαυλίστρα» και η πόρνη στον Άγιο Ιωάννη στο Σελλί - εικ. 

50). Σε  παραστάση σπανιότατη στη µνηµειακή τέχνη της Κρήτης, όπου ο Αδάµ και η Εύα  

εκδιώκονται από τον Παράδεισο (ναός Σωτήρος στα Ακούµια, δεύτερη φάση εικονογράφη-

σης: 1389)314, συναντούµε πάλι το γυναικείο στήθος. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι 

παραστάσεις είναι τµήµατα µεγαλύτερου εικονογραφικού κύκλου, µη προσκυνηµατικού 

χαρακτήρα και πάντως πολύ µικρής κλίµακας, ενώ η Σοφία εδώ αποτελεί µία µεγάλου 

µεγέθους προσκυνηµατική παράσταση. Πάντως και στη Σοφία, ίσως συµβολίζοντας µια 

ασκητικότητα, αλλά και στα προαναφερθέντα παραδείγµατα των γυναικείων σωµάτων, η 

ζωγραφική απόδοση είναι συνοπτική και άτολµη, σχεδόν µόνο σχεδιαστική315.  

                                                 
303 Papadopoulos, 1962, σ. 63. 
304 Σωτηρίου, 1958, εικ. 151. 
305 Brunetti- Bettini- Forlati- Fiocco, 1940, εικ. 28. 
306 Μπορµπουδάκης, χ. χ., εικ. 57, και: Byzantinisches Kreta, 1983, σ. 428 κ. ε.  
307 Byzantinisches Kreta, 1983, εικ. 128. 
308 Σπαθαράκης, 1999, σ. 36 κ. ε., εικ. 35. 
309 Μαδεράκης, 1980-81, εικ. 35 α. 
310 Byzantinisches Kreta, 1983, εικ. 129. 
311 Byzantinisches Kreta, 1983, σ. 222 κ. ε., και: Μαδεράκης, 1980-81, εικ. 36 α.  
312 Garidis, 1985, σ. 153. 
313 Byzantinisches Kreta, 1983, σ. 210, εικ. 161.  
314 Σπαθαράκης, 1999, σ. 105, εικ. 127.  
315 Πρβλ. και την παντελή απουσία φύλου σε µνηµειακή παράσταση: ο Αδάµ και η Εύα κατά την «κατά την του 
φυτού µετάληψη», επίσης σπανιότατη παράσταση του πρώτου µισού του 15ου αιώνα από το Σωτήρα Χριστό 
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Η ταύτιση της Σοφίας µε µία γυναικεία µορφή και µάλιστα µε εµφανή σωµατική διάκριση 

του φύλου της, θυµίζει από την βασική µας βιβλιογραφία την µικρογραφία, που ερµηνεύεται 

ως Σοφία του Θεού, του αθηναϊκού κώδικα 211, που περιέχει οµιλίες του Ιωάννη του Χρυσο-

στόµου και χρονολογείται στον 10ο αιώνα (εικ. 51)316. Η µορφή της Σοφίας, καθώς και όλο το 

ζωγραφικό σύµπλεγµα εδώ έχουν ερµηνευθεί από τον Grabar, που πρωτοδηµοσίευσε το 

χειρόγραφο, ως προερχόµενα από την αρχαιοελληνική παράδοση των προσωποποιήσεων 

(όπως η φτερωτή Νίκη, που στεφανώνει τον Αύγουστο σε µισό µηλιαρέσιο του αυτοκράτορα 

Ηρακλείου317) και την παλαιοχριστιανική πρόσφατη σχετικά ανάµνηση (στον τρόπο που 

διαγράφεται ο σταυρός όχι µέσα στο φωτοστέφανο, αλλά πίσω από το κεφάλι του Χριστού 

Εµµανουήλ). Η γυναικεία µορφή, δηλαδή σύµφωνα µε το κείµενο του Χρυσοστόµου η 

προσωποποίηση της Γης, προέρχεται από αρχαιότερες εικονογραφικές αποδόσεις της Γης, 

όπως προδίδουν και τα κλαδιά που φέρει στην κεφαλή της. Κρατά ανδρική µορφή, η οποία 

ερµηνεύθηκε κατά παράδοξο τρόπο από την πλειονότητα των ερευνητών (µεταξύ των οποίων 

και ο Grabar) ως Αδάµ, ενώ σύµφωνα µε το ίδιο το κείµενο ταυτίζεται µε τη Σοφία του Θεού, 

εδώ στον εικονογραφικό τύπο του Παλαιού των Ηµερών318. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Ιωάννη 

τον Χρυσόστοµο, η Σοφία του Θεού, κρατώντας ως λύχνο τον ενσαρκωµένο Χριστό, αναζητά 

την χαµένη δραχµή της, δηλαδή τον Αδάµ. Στα δεξιά  της αλληγορικής σύνθεσης οι 

υπόλοιπες εννέα «δραχµές» του Θεού, τα εννέα τάγµατα των αγγέλων. Η µικρογραφία, κατά 

τον Grabar, «µεταφράζει» εικονογραφικά και βάσει κλασικών προτύπων την συγκεκριµένη, 

πατερική ερµηνεία στην παραβολή των ∆έκα ∆ραχµών: η παράσταση βασίζεται σε κάποιο 

άγνωστο πλέον σε εµάς πρότυπο, φτιαγµένο σε εργαστήριο µε ζωντανό ακόµη το αρχαίο, 

καλλιτεχνικό ιδίωµα µέσα στον καινούριο, χριστιανικό του κόσµο319. Να υποθέσουµε λοιπόν 

πως και η γυναικεία προσωποποίηση στο Σελλί έλκει την καταγωγή της από «αναγεννηµένα» 

αρχαία πρότυπα προσωποποιήσεων; 

Τα φτερά που υψώνονται πίσω από την πλάτη της Σοφίας του Θεού στο Σελλί παρα-

πέµπουν µε άµεσο τρόπο σε αγγελική µορφή. Είδαµε παραπάνω (ενότητα 2 γ, Αχρίδα) πως οι 

αγγελικές δυνάµεις είναι διακριτικά ανδροπρεπείς ως πνευµατικά δηµιουργήµατα, χωρίς 

άλλα χαρακτηριστικά φύλου. Γυναικεία αγγελική, δηλαδή φτερωτή µορφή αναφέρεται πολύ 

                                                                                                                                                         
κοντά στο Χανδρά Σητείας: το στήθος της Εύας είναι ζωγραφικώς ανύπαρκτο (Byzantinisches Kreta, 1983, σ. 
461 κ. ε., εικ. 437). 
316 Grabar, 1932, εικ. XVIII 1, σ. 261-262, 272-277, και: Meyendorff, 1959, σ. 264-266, εικ. 2. Βλ. το ακριβές, 
εικονογραφούµενο  κείµενο της ερµηνείας της παραβολής παραπάνω, κεφ. 1 α.  
317 Sabatier, 1862, πιν. ΧΧΙΧ, 25. 
318 Μαραβά-Χατζηνικολάου, 1985-86, σ, 209-213, και: Μαραβά-Χατζηνικολάου/Τουφεξή-Πάσχου, 1997, σ. 27-
28. Πρβλ. Gavrilović, 1980, σ. 45: ερµηνεύει την µορφή ως Ιωάννη Πρόδροµο. 
319 Grabar, 1932, σ. 272-277, και: Μαραβά-Χατζηνικολάου, 1985-86, σ. 213. Πρβλ. εικονογραφικά παρόµοια 
γυναικεία µορφή, µη αγγελική και γυµνόστηθη, αποδοµένη σε προτοµή, είναι η δαιµόνισσα Γιλλώ, που πατά ο 
αρχάγγελος Μιχαήλ σε πρώιµο ανάγλυφο από την Ισαυρία της Τουρκίας (Τhierry, 1962, σ. 43-47). 
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σπάνια και αφορά πάντα σε δαιµονική δύναµη320. Η Σοφία στο Σελλί φέρει φτερά και ταινία 

στα µαλλιά, άµεση παραποµπή στις αγγελικές µορφές και συνεκδοχικά στο πρώιµο 

εικονογραφικό τους πρότυπο, στην αρχαία Νίκη. Και πάλι οδηγούµαστε στην πιθανή 

αναβίωση και χρήση «αρχαίων» εικονογραφικών τύπων ενταγµένη µέσα σε καινούρια συµ-

φραζόµενα. 

Η απεικόνιση αρετών, όχι σύµφωνα µε την προχριστιανική παράδοση των προσωποποι-

ήσεων321, αλλά µε τη µορφή αγγέλου είναι πολύ σπάνια σε παραδείγµατα µνηµειακής τέχνης 

(φρέσκο του 5ου αιώνα στο µοναστήρι του προφήτη Ιερεµία στην έρηµο της Αιγύπτου)322 ή 

µικρογραφιών (Κλίµαξ του 12ου αιώνα, Sin. gr. 418, fol. 283: η Πίστη, η Αγάπη και η Ελπίδα 

– βλ. παραπάνω, ενότ. 2 ιγ)323. Στον Άγιο Ιωάννη Σελλίου όµως η αγγελική µορφή δεν 

αποδίδει ακριβώς µια αρετή. Η στάση και η όψη της ένθρονης, φτερωτής και φωτοστεφα-

νωµένης  γυναίκας, αλλά κυρίως οι τέσσερεις συνοδοί της, παραπέµπουν σε µία θεοφάνεια.  

Τα τέσσερα σύµβολα των ευαγγελιστών που τη συνοδεύουν είθισται να παραστέκουν 

εικονογραφικά τον ένθρονο Χριστό-Παντοκράτορα. Ως εικονογραφικό σχήµα είναι γνωστό 

ήδη από τον 4ο αιώνα (Αγία Πουδεντιανή στη Ρώµη) και συχνότατα έκτοτε επαναλαµβανό-

µενο324. Ο Χριστός εν δόξη µε τα τέσσερα ζώδια της Αποκαλύψεως (4, 6-8) απετέλεσε συνη-

θισµένο και αγαπητό θέµα τόσο στη βυζαντινή µνηµειακή τέχνη, όσο και στα χειρόγραφα, 

σπανιότερα δε σε φορητές εικόνες, κυρίως στις ανατολικές επαρχίες (Αίγυπτο, Μικρά Ασία, 

Αιθιοπία, Νουβία, Γεωργία, Αρµενία). Η παρουσία τους στα εικονογραφικά προγράµµατα 

ερµηνεύεται λειτουργικά και εσχατολογικά325. Στην παράσταση του Σελλίου παρατηρούµε 

πως η Σοφία δεν συνοδεύεται απλώς από τα ευαγγελικά σύµβολα, τα φέρει, έχει δηλαδή µαζί 

τους µια σχέση πιο στενή, απτική. Τέλος σηµειώνουµε πως η τοποθέτηση των αποκαλυ-

πτικών ζώων φαίνεται εσκεµµένη: ο άγγελος και ο αετός αναφέρονται στους ευαγγελιστές 

Ματθαίο και Ιωάννη, που εικονίζονται στα ανατολικά σφαιρικά τρίγωνα των τρουλαίων 

ναών, ο λέων και ο µόσχος στους Μάρκο και Λουκά, που βρίσκονται στα δυτικά, 

περιστοιχίζοντας έτσι τον Παντοκράτορα. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει πως οι τέσσερεις 

µορφές των αποκαλυπτικών, ευαγγελικών συµβόλων είναι κατηγορήµατα του ίδιου του 

Χριστού, ο οποίος γίνεται άνθρωπος µε τη  επίγεια γέννησή του, ταύρος στο θάνατό του, 

                                                 
320Π. χ. Ιωάννης Χρυσόστοµος, PG 61, 80: «ανέπλαττε ζωγράφος (...) γυναίκα τινα θηριόµορφον». Βλ. Bonner, 
1950, σ. 210, και: RbK 13-119, λήµµα: Himmelsmächte, Erzengel und Engel. Πρβλ. και ανδροπρεπείς φτερωτές 
δαιµονικές µορφές: «ο ∆ιάβολος εισελθών εις την καρδίαν του Ιούδα» (fol. 113) και οι «∆ιάβολοι και 
Αµαρτωλοί» (fol. 140) από το Ψαλτήρι Χλουντώφ. 
321 Πρβλ. Προσωποποίηση Ελεηµοσύνης (fol. 35) από το Ψαλτήρι Χλουντώφ. 
322 LCI, λήµµα: Tugenden. 
323 Meyendorff, 1959, σ. 269, εικ. 6. 
324 Ενδεικτικά κατά χρονολογική τάξη: αψίδα µονής Λατόµου Θεσσαλονίκης (5ος αι.) και Άγιου Απολλινάριου 
in Classe (6ος αι.), στην αψίδα µερικών ναών της Καππαδοκίας (10- 11ος αι.), κ. α. 
325 Πανσελήνου, 1993-94, σ. 79-85. 
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λέων στην ανάσταση και αετός στην ανάληψή του στους ουρανούς326. Στην κρητική 

παράσταση βέβαια δεν έχουµε να κάνουµε ακριβώς µε το Χριστό εφ’όσον λείπει το 

σταυροφόρο φωτοστέφανο ή άλλο εικονογραφικό ή επιγραφικό χριστολογικό χαρακτηρι-

στικό στη φέρουσα γυναικεία φιγούρα. Ούτε πάλι πρόκειται µονάχα για την Θεοπνευστία των 

Ιερών Γραφών, εφ’ όσον η παράσταση σχετίζεται τόσο στενά µε τα σύµβολα της Καινής 

∆ιαθήκης και είναι τόσο µεγαλόφωνα θα λέγαµε προσκυνηµατική. 

Η θέση της παράστασης της Σοφίας στο βόρειο τοίχο είναι εδώ για συγκεκριµένους λό-

γους  τιµητική (εικ. 52): ο άγιος Ιωάννης, αγαπηµένος µαθητής του Χριστού-Λόγου, είναι 

κατάλληλος να φιλοξενήσει στο ναό του την προσωποποίηση της Σοφίας του Θεού. Ανάµεσα 

στον ολόσωµο Θεολόγο της παραστάδας του ιερού και τη Σοφία βρίσκεται η Κοίµηση της 

Θεοτόκου, παράσταση που συνηθίζεται στο δυτικό τοίχο. Εδώ ο άγιος, στραµµένος προς την 

παράσταση της Κοίµησης, θυµίζει την εντολή του Χριστού πάνω από τον Σταυρό να 

αναλάβει την επιµέλεια της Παναγίας. Υπάρχει έτσι µία χαλαρή σχέση µεταξύ των τριών 

παραστάσεων: ο Ιωάννης, Θεολόγος και ευαγγελιστής, που φρόντισε την Θεοτόκο µέχρι το 

θάνατό της, και η Σοφία, φέροντας τα τέσσερα σύµβολα των ευαγγελίων-αποδείξεων της 

επίγειας δράσης του Λόγου-Χριστού, περιστοιχίζουν την Κοίµηση του Οίκου της Σοφίας του 

Θεού.  

Η κτητορική επιγραφή  του Αγίου Ιωάννη Σελλίου, που βρίσκεται επάνω από την πρόθε-

ση, θα µας δώσει τέλος µία πολύ ουσιαστική πληροφορία, εφ’ όσον σώζει την χρονολόγηση:  

1411327. Είναι γνωστό πως καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενετοκρατίας η τοπική ορθόδοξη εκκλη-

σία αντιµετώπιζε προβλήµατα, πότε µε το δικαίωµα τοποθέτησης ορθοδόξων αρχιερέων, πότε 

µε τους όρους χειροτονίας ορθοδόξων ιερέων, πότε µε την παρουσία των Ουνιτών, πότε µε 

τις εκκλησιαστικές (δηλαδή κατ’ επέκτασιν πολιτικές) διασυνδέσεις της µε το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο. Ο γηγενής πληθυσµός συσπειρωνόταν γύρω από την Εκκλησία και µάλιστα 

γύρω από τους εκπροσώπους της στα µοναστήρια και στα χωριά και όχι κοντά σε όσους 

λιγοστούς ορθοδόξους ιερείς απέµεναν στα αστικά κέντρα, κάνοντας έτσι αντίσταση στην 

κατέχουσα δύναµη. Μετά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις, που διήρκεσαν δεκαεπτά έτη,  

εναντίον της βενετικής κυριαρχίας οι Καλλέργηδες, επιφανής οικογένεια της κεντρικής Κρή-

της µε κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή, ελέγχουν τις περιοχές Ρεθύµνου, Μυλοποτάµου, 

                                                 
326 Λασσιθιωτάκης, 1969, σ. 212. 
327 «†Aνηστορίθη κ(αι) ηκονογράφη ο θίος κ(αι) πάν(σ)επτος ναός του αγίου κ(αι) ενδόξου κ(αι) πανφίµου 
αποστόλου κ(αι) εβαγγελι(στου ι)ω(αννου) (τ)ου θεολόγου, δια σινεργίας κ(αι) εξόδου πανκρατίου τε µ(οναχού) 
κ(αι) κοντοβαυδέλ(α) κ(αι) µιχ(αήλ) υερέος του καροφιλάτο. Μη(νι) οκτωβρίο. η’. έτους ς+κ (5509)   κ(αι) ινδ. 
ε’». Ο Gerola διαβάζει «Κονταβαυδέλας» ως επωνυµία του µοναχού ή ως ένα επιπλέον όνοµα δωρητή, Κόντος 
Βαυδελάς. Πάντως τη λέξη-επώνυµο ή επωνυµία τη συσχετίζει µε το χωριό Αβδελλάς Μυλοποτάµου. Ο 
Σπαθαράκης (1983, σ. 63) διαβάζει «Κοντοβαυδέλων», υποθέτωντας πως µαζί µε τον µοναχό και τον ιερέα 
δωρητές είναι και κάποιοι αδελφοί ή κάποια οικογένεια µε αυτό το επώνυµο. 
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Αµαρίου και Αγίου Βασιλείου: στα 1299 υπεγράφη η συνθήκη Pax Alexii Callergi. Ο 

πρώιµος 15ος αιώνας στα φέουδα των Καλλέργηδων χαρακτηρίζεται από οικονοµική 

ευηµερία, εσωτερική ηρεµία και ανάπτυξη της παιδείας328. Η κρητική τέχνη τον 15ο αιώνα 

χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική κινητικότητα: δυτικές επιδράσεις λόγω της παρατεταµένης 

βενετσιάνικης κυριαρχίας και ζωγράφους που πάνε ή έρχονται από την (ταραγµένη πολιτικώς 

και µη βυζαντινή από το 1453 και ύστερα) Κωνσταντινούπολη, ή άλλα µεγάλα κέντρα όπως 

η Νίκαια και ο Μυστράς. Στις εκκλησίες της περιοχής των Καλλέργηδων και στην εποχή, 

στην οποία αναφερόµαστε, διακρίνεται µία τοπική τέχνη υψηλής ποιότητας, µια τεχνοτροπία 

«ακαδηµαϊκής κατεύθυνσης», θεµατολογικής πρωτοτυπίας και εκβυζαντινισµένων δανείων, 

που αφορά ιδιαιτέρως µία οµάδα ναών διακοσµηµένων ανάµεσα στο 1380 και το 1417, 

ανάµεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ναός του Αγίου Ιωάννη στο Σελλί329. 

Εποµένως, συνδυάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, η Σοφία του Θεού εδώ είναι για µία 

ακόµη φορά µία διακήρυξη πίστεως, µία εγγύηση πιστότητας της ορθόδοξης ερµηνείας 

έναντι της λατινικής σε χώρο και χρόνο µε ιδιαίτερη σηµασία, όπου η κάθε µια τους ζητούσε 

να επιβεβαιώσει την ισχύ της. Οι τουλάχιστον δύο σίγουροι παραγγελιοδότες του 

εικονογραφικού προγράµµατος, ο µοναχός και ο ιερωµενος, ασφαλώς θα γνώριζαν από πολύ 

κοντά τις φορτισµένες θρησκευτικές και πολιτικές συνθήκες και ως εκ τούτου θα είχαν ειδικό 

λόγο να συµπεριλάβουν και την παράσταση της Σοφίας του Θεού στη δωρεά τους.   

Τα ερώτηµατα που παραµένουν ακόµη προς έρευνα και απάντηση σχετικά µε τη Σοφία 

του Σελλίου είναι το πώς και από ποιους συνδυάζονται τα ετερόκλητα εικονογραφικά µοτίβα 

(ένθρονη µορφή µε βασιλικό µανδύα, γυναικείο στήθος, φτερά από τους αγγέλους, 

ευαγγελικά σύµβολα από το Χριστό εν δόξη) σε µία αρµονική παράσταση µε σαφείς 

συµβολισµούς και ποιο δρόµο ακολούθησε αυτός ο συνδυασµός, ώστε να φθάσει στα 

κρητικά βουνά της «επικράτειας» των Καλλέργηδων. Τα δύο αυτά ερωτήµατα θα µας 

συνοδεύσουν και στην επόµενη και τελευταία περίπτωση, που θα εξετάσουµε (ενότ. ιε). 

  

  

 

 

                                                 
328 Byzantinisches Kreta, 1983, σ. 124, και: ∆ετοράκης, 1990, σ. 179-183, και: Μπορµπουδάκης, 1987, σ. 74 κ. 
ε., και: Παναγιωτάκης, 1987, σ. 165, 169-170, και: Σπαθαράκης, 1983, σ. 74, και: Τωµαδάκης, 1959, σ. 42-44. 
329 Βασιλάκη, 1992, σ. 65-66, και: Byzantinisches Kreta, σ. 119 κ. ε., 270-271, και: Καζανάκη-Λάππα, 1993, σ. 
436, και: Κωνσταντουδάκη, 1986, σ. 255 . Συγκεκριµένα έχει ταυτιστεί ο ζωγράφος του Αγίου Ιωάννη Σελλίου 
µε αυτόν της Παναγίας στο ∆ιπλοχώρι, ναού χρονολογηµένου από την κτητορική επιγραφή στα 1417 (Bissinger, 
1995, σ. 208, πρβλ. και Byzantinisches Kreta, 1983, σ. 289-291). 
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ιε) γυναικεία προσωποποίηση: Άγιος Νικόλαος, Απόστολοι Αµαρίου Ρεθύµνης (εικ. 53 

και 54).  

 

Η παράσταση της Σοφίας του Θεού στον επίσης κοιµητηριακό ναό του Αγίου Νικολάου 

στους Αποστόλους Αµαρίου νοµού Ρεθύµνης είναι επίσης άγνωστη στη βασική µας βιβλιο-

γραφία330. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, κατάγραφος, αλλά σε πολύ κακή κατάσταση λόγω 

φθορών και αλάτων, µε κτητορική επιγραφή, αλλά αχρονολόγητος εφ’όσον είναι µη αναγνώ-

σιµο το καίριο σηµείο, παραµένει αδηµοσίευτος και αφανής ανάµεσα στους βυζαντινούς να-

ούς της Κρήτης: δεν καταχωρείται ούτε στο Byzantinisches Kreta, ούτε από τον Bissinger. O 

Gerola καταγράφει το ναό χρονολογώντας τον στον 14ο- 15ο αιώνα331. 

Έτσι, χωρίς ασφαλή βιβλιογραφικά στηρίγµατα, θα επιχειρήσουµε να διαγνώσουµε τις 

οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των δύο κρητικών εκδοχών µε σκοπό – εκτός των άλλων 

– να προσδιορίσουµε και χρονολογικά την παρούσα εκδοχή. 

Η παράσταση της Σοφίας του Θεού βρίσκεται ζωγραφισµένη στο ίδιο σηµείο της επίσης 

µονόχωρης εκκλησίας, στο ανατολικό ήµισυ του νότιου τοίχου του κυρίως ναού (εικ. 53), στη 

ζώνη των ολόσωµων αγίων, αµέσως µετά το σφενδόνιο. Ανατολικότερά της, στη θέση που 

στο Σελλί υπαρχει η (εσχατολογικού συµβολισµού) Κοίµηση, εδώ είναι µία (επίσης 

παρόµοιας σηµασίας) παράσταση µάλλον ∆έησης, κατεστραµένη από τη διάνοιξη του 

νεώτερου παραθύρου - διακρίνεται µόνο τµήµα της αριστερής, γενειοφόρας µορφής. 

 Η σκηνή, που επιγράφεται Σοφία του Θεού εικονίζει και εδώ µία γυναικεία ένθρονη 

µορφή, που συνοδεύεται από τα ευαγγελικά σύµβολα (διακρίνουµε δύσκολα τα τρία από 

αυτά – εικ. 53 και 54). Κρατά µε παρόµοιο τρόπο, δίκην ειδωλίου, τη µορφή του Αγγέλου, 

σύµβολο του ευαγγελιστή Ματθαίου. ∆ιακρίνουµε µε δυσκολία επίσης το καµπύλο 

ερεισσίνωτο του θρόνου της, τον πράσινο χιτώνα και τον πορφυρό µανδύα στο κάτω µέρος 

του σώµατός της, τον ακάλυπτο κορµό της. Το πορφυρό, βασιλικό ιµάτιο που καλύπτει τα 

πόδια της και στις δύο κρητικές περιπτώσεις θυµίζει το αποκαλυπτικό χωρίο του 

επερχόµενου Χριστού-Λόγου και Κριτή: «εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεµεί (...) και 

περιβεβληµένος ιµάτιον βεβαµµένον αίµατι και κέκληται το όνοµα αυτού ο λόγος του θεού» 

(Αποκ. 19, 11-13). Ωστόσο η µορφή στον Άγιο Νικόλαο Αποστόλων δεν φαίνεται να φέρει 

φωτοστέφανο. Εκτός αυτού: το ασύµµετρα µικρό σε σχέση µε το υπόλοιπο σώµα κεφάλι της, 

η επιγραφή στριµωγµένη στα δεξιά της, ανάµεσα στα µαλλιά και τον Άγγελο, τα φτερά που 

                                                 
330 Μόνη αναφορά: Spatharakis, 1999, σ. 35: σε µία φράση σηµειώνεται η παρόµοια µε το Σελλί παράσταση και 
η πολύ κακή κατάσταση διατήρησής της. 
331 Gerola, 1905-1932, τ. 4, σ. 495. Πρβλ. µερικές φωτογραφίες τοιχογραφιών στο: Βυζαντινοί ναοί Αµαρίου, 
1994, σ 46-47. 
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διακρίνονται µικρά πίσω από το κεφάλι και όχι πίσω από την πλάτη της, µαρτυρούν πως 

πιθανότατα ο ζωγράφος προσπάθησε να χωρέσει την παράσταση του προτύπου του στο 

συγκεκριµένο προς εικονογράφηση διάχωρο. Μικροδιαφορές που παρατηρούνται είναι ο 

Λέων, δεξιά της (και όχι αριστερά, όπως στο Σελλί), ο Αετός, πιο µεγαλόσωµος, µε αντίθετη 

του Αετού του Σελλίου φορά σώµατος, πατά πάνω σε µεγάλο, ανοιγµένο ιερό βιβλίο. Τέλος η 

παράσταση ορίζεται από πλαίσιο, αλλά και εντός αυτού του πλαισίου, όπως διακρίνουµε στο 

άνω µέρος, σχεδιάζεται ταινία µε καµπύλη, οξυκόρυφη απόληξη, ώστε να οµοιάζει η 

επιφάνεια µε απλά σχεδιασµένο εικονοστάσι - ένδειξη ενδεχοµένως πως το πρότυπο 

προέρχεται από φορητή εικόνα. Οι διαφορές αυτές µας υποδεικνύουν πως οι δύο παραστάσεις 

έχουν µεν διαφορετικό εικονογραφικό πρότυπο, όχι όµως σε ότι αφορά βασικά, θεολογικά 

και συµβολικά στοιχεία, αλλά µόνο σε επιµέρους, ζωγραφικές λεπτοµέρειες. Άρα θεωρούµε 

πως τα θεολογικά συµφραζόµενα παραµένουν κοινά. 

     Η παρουσία της Σοφίας και στις δύο περιπτώσεις, Σελλίου και Αποστόλων, στο εικονο-

γραφικό πρόγραµµα κοιµητηριακού ναού ενδέχεται να µην σηµαίνει τίποτε ιδιαίτερο. Εάν 

όµως αποδειχθεί ότι και οι δύο εκκλησίες ήταν εξ αρχής κοιµητηριακές, ενδέχεται η Σοφία 

του Θεού να λάβει επιπλέον ίσως και µία εσχατολογική σηµασία. Παρατηρούµε κατ’ αρχήν 

τους δύο αγίους, στους οποίους είναι αφιερωµένοι οι ναοί. Σηµειώνουµε πόσο ιδιαιτέρως 

αγαπητοί είναι οι δύο άγιοι Ιωάννης Θεολόγος και Νικόλαος ακριβώς για αυτό, για την ειδική 

θα λέγαµε σχέση τους µε το θάνατο. Ο µεν πρώτος, «ηγαπηµένος» µαθητής του ίδιου του 

αναστάντος Χριστού, στη θαυµατουργικη πορεία της επίγειας ζωής του ανέστησε µερικές 

φορές νεκρούς, δύο περιπτώσεις από τις οποίες εικονίζονται στον µικρό, τετραµερή κύκλο 

του βίου του στον βόρειο τοίχο (δυτικό ήµισυ) του ναού του332.  Επίσης ο ίδιος «νίκησε» 

τρόπον τινά το θάνατο µε τη µετάστασή του, η οποία τονίζεται στη τάξη του συγκεκριµένου 

προγράµµατος τοποθετούµενη πρωθύστερα ως αρχική σκηνή του κύκλου333. Η παρουσία 

εικονογραφηµένων συναξαριακών σκηνών αγίου στη µνηµειακή τέχνη έχει ερµηνευθεί πως 

φέρει µια εσχατολογική σηµασία: ο τιµώµενος επιπλέον δια της εικονογράφησης του βίου 

του  άγιος δίνει στους δωρητές του ναού ένα εχέγγυο υποστήριξης σε µια σηµαντικότατη 

στιγµή, στη Μέλλουσα Κρίση. Θεωρητικώς κάθε άγιος µπορεί να διαδραµατίσει αυτόν τον 

ρόλο του µεσολαβητή334. Την εσχατολογική σηµασία του συναξαρίου και µάλιστα τονισµένη 

συναντούµε λοιπόν στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στο Σελλί. Ο άγιος Νικόλαος από την 

                                                 
332 Σπαθαράκης, 1983, σ. 74 και πρβλ. Spatharakis, 1996, σ. 434 (διόρθωση του συγγραφέα): οι σκηνές είναι 
τέσσερεις και όχι επτά, όπως αναφέρεται αρχικά. Οι τρεις σκηνές κάτω από το Βίο εντάσσονται στον κύκλο της 
∆ευτέρας Παρουσίας και είναι η Παραβολή των δέκα παρθένων, η Γη και η Θάλασσα που αποδίδουν τους 
νεκρούς τους. 
333 Spatharakis, 1996, σ. 434. 
334 Ševčenco, 1983, σ. 173. 
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άλλη, είναι κατ’ εξοχήν αγαπητός άγιος, επειδή τρεις φορές σύµφωνα µε το συναξάρι του 

έσωσε αθώους από άδικες κατηγορίες και έτσι θεωρείται πως είναι ο πλέον κατάλληλος για 

την υποστήριξη των ψυχών στη µεταθανάτια κρίση της ∆ευτέρας Παρουσίας. Γι’ αυτό το 

λόγο και µε εσχατολογικό υπόβαθρο ο εικονογραφικός κύκλος του βίου του απαντά 

συχνότερα από αυτόν οποιουδήποτε άλλου αγίου (όπως π. χ. του αγίου Γεωργίου)335. Ο 

κοιµητηριακός ναός των Αποστόλων που τιµά (σήµερα τουλάχιστον) τον άγιο Νικόλαο 

δυστυχώς σώζει το εικονογραφικό του πρόγραµµα σε πολύ κακή κατάσταση ώστε να 

µπορούµε να διακρίνουµε αν περιλαµβάνεται και εικονογραφηµένος ο βίος (και αν εξ αρχής 

ο ναός ήταν αφιερωµένος στον συγκεκριµένο άγιο). Υποθέτουµε βάσει των παραπάνω πως οι 

δύο ναοί κτίσθηκαν πιθανότατα εξ αρχής ως κοιµητηριακοί. Και τούτο το θεωρούµε ως προς 

την παράσταση ένα ακόµη σηµείο σύγκλισης. Η παρουσία στο εικονογραφικό πρόγραµµα 

µιας γυναικείας προσωποποίησης σε τύπο, όπως είδαµε, θεοφανείας, φέρουσας τα σύµβολα 

της επίγειας δράσης του Χριστού, ενδέχεται να έχει και εσχατολογική εδώ σηµασία: 

προσµονή στη δίκαια κρίση της Σοφίας του Θεού.  

Επιχειρώντας να προσδιορίσουµε χρονολογικά τον ναό του Αγίου Νικολάου Αποστόλων 

µε κάθε επιφύλαξη βάσει κάποιων λεπτοµερειών, που διακρίνουµε στο φθαρµένο και ασυ-

ντήρητο εικονογραφικό του πρόγραµµα, παρατηρούµε τα εξής κατ’ αρχήν. Η κτητορική 

επιγραφή δεν µπορεί να µας δώσει σαφέστερα χρονολογικά στοιχεία, ούτε ως προς τον τύπο 

της, ούτε ως προς το περιεχόµενό της (εικ. 55) 336. Παρατηρώντας κατά το δυνατόν 

ζωγραφικά χαρακτηριστικά βλέπουµε πως η αγία Κυριακή, µία µορφή που διακρίνεται κάπως 

καλύτερα στο φθαρµένο πρόγραµµα, στο κεντρικό τµήµα του βόρειου τοίχου του κυρίως 

ναού, δεν αποδίδεται µε µαλακούς γλυκασµούς, όπως οι µορφές αγίων στο Σελλί, αλλά οι 

χρωµατικές µεταβάσεις  στο πρόσωπό της γίνονται πιο απότοµα (π. χ. η σκούρη επιφάνεια 

που περικλείει τα µάτια της). Την ίδια εντύπωση κάνουν και τα πρόσωπα των Κριτών 

Αποστόλων στην παράσταση της Β’ Παρουσίας, στο άνω τµήµα του δυτικού τοίχου, επάνω 

από την πόρτα337. Από το σωζόµενο τµήµα της ∆έησης (όµορο διάχωρο ανατολικά της 

Σοφίας του Θεού – εικ. 56) παρατηρούµε τον τρόπο που έχουν φιλοτεχνηθεί τα γένια του 

αγίου, που κρατά ειλητάριο (του Νικολάου, χωρίς όµως ιερατική ενδυµασία; ή αγίου που 

                                                 
335 Ševčenko, 1983, σ. 173. 
336 Gerola, 1905- 1932, τ. 2, πιν. 14 α και τ. 4, σ. 495: «(...)ιστορίθ(η) ο θίος κ(αι) π(άν)σεπτος ναός του αγ(ίου) 
πατρός ηµών υεράρχου κ(αι) θαυµατουργού Νικολάου δια σινδροµίς κ(αι) κόπου Μιχαήλ του Μπάφα και 
σ(υ)µβ(ί)ου αυτού (...)». Βρίσκεται στη δυτική απόληξη του νότιου τοίχου και εικονίζει εκατέρωθεν του 
κειµένου τα δύο κεφάλια των συζύγων δωρητών µε το οικογενειακό επώνυµο Μπάφας. Αυτό το επώνυµο είναι 
γνωστό πως προέρχεται από την Ήπειρο και αναφέρεται επίσης και στη Ζάκυνθο. Το ότι βρίσκεται εκτός ιερού 
και πέρα από το κειµένο περιλαµβάνει και τα πορτραίτα των αφιερωτών είναι µη χρονολογικό στοιχείο, που 
µάλλον πρέπει να το απόδώσουµε στο ότι οι δωρητές ήταν λαϊκοί, ενώ στο Σελλί η κτητορική επιγραφή των 
ιερωµένων περιορίζεται µόνο στο κείµενο, αλλά µπαίνει στο ιερό και µάλιστα πάνω από την πρόθεση. 
337 Βυζαντινοί ναοί Αµαρίου, εικ. σ. 47. 
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εικονογραφικά τουλάχιστον οµοιάζει µε τον Πέτρο;): σχετικώς γραµµικά, αλλά και µαλακά, 

µε πινελιές καµπύλες και αρµονικές, όχι βιαστικές. Οι λιγοστές δυνατότητες παρατήρησης 

µας οδηγούν προς τον 14ο αιώνα, σε µια τεχνική που έχει ξεφύγει από την «αρχαϊκότητα» και 

τη γραµµικότητα και επιχειρεί µε φωτοσκιάσεις και ζωηρά χρώµατα να επιτύχει το πλάσιµο 

των µορφών. Εκεί µας οδηγεί και ο εµπλουτισµός του εικονογραφικού προγράµµατος µε 

καινούριες σκηνές (εδώ µε τη Σοφία του Θεού)338.  

Η Φιλοξενία του Αβραάµ, ένα θέµα που βρίσκεται και στο Σελλί στο µέτωπο του ανα-

τολικού τοίχου, πάνω από την αψίδα (προερχόµενο από διαφορετικό πρότυπο της ίδιας 

παράστασης και, ας σηµειώσουµε, πιο ευρηµατικό) µας κατευθύνει χρονολογικά τουλάχιστον 

στον (ώριµο) 14ο αιώνα, καθώς σε πρωιµότερες εκκλησίες στη θέση αυτή εικονίζεται το Άγιο 

Μανδήλιο339. Ο έφιππος άγιος, πιθανότατα ο άγιος ∆ηµήτριος, αν κρίνουµε από το 

καστανοκόκκινο άλογό του, που βρίσκεται στη δυτική απόληξη του νότιου τοίχου, είναι 

γνωστός µε αυτήν την µορφή στην εικονογραφία από τον 11ο αιώνα340 και στην µνηµειακή 

τέχνη από τον πρώιµο 14ο τουλάχιστον341. Κοντά στον άγιο ∆ηµήτριο αλλά στο δυτικό τοίχο, 

νοτίως της πόρτας, εικονίζεται υπερµεγέθης ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ως προς το µέγεθος 

αιτιολογούµενος από την υµνογραφία που µιλά για τους «παµµέγιστους Ταξιάρχες», ως προς 

τη θέση στο εικονογραφικό πρόγραµµα, αιτιολογούµενος ως προστάτης-φύλακας του ναού. 

Η µορφή και η θέση του Μιχαήλ απαντά και σε άλλα υστεροβυζαντινά προγράµµατα, κυρίως 

στα νησιά  (Εύβοια, Άνδρος, Ρόδος, Κρήτη- σηµειώνουµε και την παρουσία του στο Σελλί), 

αλλά και αλλού (Καστοριά).342 

Ο δυτικός τοίχος είναι στο µεγαλύτερο τουλάχιστον τµήµα του διακοσµηµένος, κατά 

παράδοση, όπως και στο Σελλί, µε τον κύκλο της Β’ Παρουσίας. Στο κάτω δεξιά τµήµα (βό-

ρεια της πόρτας), εικονίζονται οι κολασµοί. Είναι ζωγραφισµένοι σε ξεχωριστά διάχωρα που 

περιέχουν σχηµατοποιηµένες κεφαλές και διακρίνονται από τις επιγραφές τους (εικ. 57): 

«(το) σκότος το εξώτε(ρον)» (Ματ. 25, 30), «ο σκόλη(ξ ο) ακίµητος» (Ματ. 8, 12), «ο 

βριγµός των (οδόντων)» (Ματ. 24, 51). Τα πρωιµότερα γνωστά διάχωρα µε οµαδικές 

τιµωρίες προερχόµενες από το ευαγγέλιο χρονολογούνται από τον 10ο (ελεφαντοστέινο 

ανάγλυφο που σήµερα βρίσκεται στο Λονδίνο, Victoria and Albert Museum-εικ. 23343), 11ο 

                                                 
338 Μπορµπουδάκης, 1987, σ. 81-83, 91-93. 
339 Σπαθαράκης, 1994, σ. 309. Όπως και στην παράσταση της Σοφίας, έχουµε και εδώ την αίσθηση ότι ο 
ζωγράφος προσπάθησε να χωρέσει τις µορφές της παράστασής του στον υπάρχοντα χώρο. Αυτό δεν το 
παρατηρούµε στον εξ ίσου µικρό, µονόχωρο, αλλά πιο επιµεληµένο ζωγραφικά ναό του Σελλίου.  
340 Σε ανάγλυφο από στεατίτη:  LCI, λήµµα: Demetrius von Saloniki.  
341 Σωτηρίου, 1952, σ. 219, εικ. 93 α. 
342 ΑΒΜΕ ΣΤ’, σ. 168, και Η’, σ. 202-203. 
343 Brenk, 1966, εικ. 23. 
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(ολοσέλιδη µικρογραφία µε πλήρη την παράσταση της Β’ Παρουσίας: Par. gr. 74, fol. 51344) 

και 11ο – 12ο (δύο εικόνες που εικονίζουν τη Β’ Παρουσία από το Σινά345). Από το τέλος της 

µεσοβυζαντινής περιόδου και εξής οι τιµωρίες συγκεκριµενοποιούνται, εκφράζοντας έτσι τα 

οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα της εποχής. Πρωιµότερη γνωστή περίπτωση: το 

Yilanli Kilisse στην Καππαδοκία, χρονολογούµενο χωρίς βεβαιότητα στον 11ο αιώνα346. 

Κατόπιν µας είναι γνωστές παραστάσεις από τον 13ο αιώνα και ύστερα (Άγιος Γεώργιος 

Κουβαρά Αττικής347, δυτικός τοίχος κεντρικού κλίτους Παναγίας Κεράς στην Κριτσά348. 

Υπενθυµίζουµε και τους ξεχωριστούς κατά αµάρτηµα κολασµούς στον Άγιο Ιωάννη 

Σελλίου). ∆εν εκλείπει βέβαια ο παλαιότερος τρόπος των διαχώρων (όπως στον υψηλής 

ποιότητας κύκλο της Β’ Παρουσίας στο παρεκκλήσι της Μονής της Χώρας στην 

Κωνσταντινούπολη, 14ου αιώνα349). Υπάρχουν τέλος και µνηµεία που συνδυάζουν και τους 

δύο τρόπους, όπως ο δυτικός τοίχος στο βόρειο, συνολικά αφιερωµένο στον κύκλο της Β’ 

Παρουσίας κλίτος στην Παναγία Κερά της Κριτσάς, το οποίο χρονολογείται στον 14ο αιώνα: 

εκεί είναι ζωγραφισµένα και τα ευαγγελικής προέλευσης διάχωρα, και οι αµαρτωλοί που 

τιµωρούνται κατά περίπτωση350. Η παρουσία των διαχώρων µε τους οµαδικούς κολασµούς 

στον Άγιο Νικόλαο µας οδηγεί αν όχι σε λίγο πρωιµότερο, τουλάχιστον σε πιο 

παλαιοµοδίτικο (αν όντως πρόκειται για τον ώριµο 14ο αι.) τρόπο απόδοσης του θέµατος. 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις351 υποθέτουµε πως η διακόσµηση του Αγίου 

Νικολάου Αποστόλων βρίσκεται χρονολογικώς κοντά σε αυτήν του Αγίου Ιωάννη στο Σελλί, 

όµως  κατά τι  πρωιµότερη, δηλαδή κοντά στο 1400 ή λίγο πριν από αυτό. Εποµένως και τα 

ιστορικά και καλλιτεχνικά συµφραζόµενα µεταξύ των δύο ναών είναι παρόµοια. Στα σηµεία 

σύγκλισης οφείλουµε εξ άλλου να σηµειώσουµε τη γεωγραφική εγγύτητα των δύο ναών. Η 

απόσταση µεταξύ των χωριών Σελλίου και Αποστόλων είναι µικρότερη των 20 χλµ., στο 

κακοτράχαλο βέβαια µεσόγειο τµήµα του νοµού Ρεθύµνης, αλλά όχι πάντως απαγορευτικό 

στην επικοινωνία (και τα δύο χωριά βρίσκονται στην πορεία του ίδιου, σηµερινού δρόµου 

από την πόλη του Ρεθύµνου προς τους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Ψηλορείτη). Η Σοφία του 

Θεού στους δύο ναούς δείχνει πως βρισκόµαστε σε µία εποχή που η συγκεκριµένη 

παράσταση ήταν γνωστή και αγαπητή τουλάχιστον στη συγκεκριµένη περιοχή, 

κυκλοφορούσε στα ανθίβολα µερικών ζωγράφων και βρισκόταν στις προτιµήσεις µερικών 
                                                 
344 Brenk, 1966, εικ. 24. 
345 Σωτηρίου, 1958, εικ. 150 και 151. 
346 Restle, 1967, εικ. 505, και: Rott, 1908, σ. 271 κ. ε.  
347 Μοuriki, 1975- 76, σ. 157-8.  
348 Μπορµπουδάκης, χ. χ., εικ. 32. 
349 Underwood, 1966, τ. 1, σ. 210, τ. 3, εικ. 398-403. 
350 Μπορµπουδάκης, χ. χ., εικ. 58. 
351 Μία συντήρηση των τοιχογραφιών του µικρού ναού πιθανώς θα µπορούσε να µας δείξει στο µέλλον 
περισσότερα στοιχεία, βοηθητικά τουλάχιστον για τη χρονολόγηση του µνηµείου. 
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παραγγελιοδοτών. Τα δύο διαφορετικά µεταξύ τους εικονογραφικά πρότυπα  επιβεβαιώνουν 

την παραπάνω υπόθεση. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάλυση των εικονογραφικών εκδοχών του θέµατος 

 

   Κατ’ αρχήν οφείλουµε να δεχθούµε τις πολλές σηµασίες που φέρει η µεσαιωνική έννοια 

της Σοφίας και της Σοφίας του Θεού, οι οποίες επίσης σε κάποιες περιπτώσεις εικονογραφίας 

συνυπάρχουν. Η διαπίστωση έχει γίνει αποδεκτή παλαιόθεν από τους µελετητές του θέµατος. 

Είδαµε πως εν τέλει η έρευνα σιγά-σιγά εξειδικεύτηκε ως προς τις διάφορες ερµηνείες της 

έννοιας. Αυτή η εξειδίκευση νοµίζουµε πως πρέπει να τηρηθεί για τη συνέχεια των ερευνών 

του θέµατος, ενώ για κάθε εικονιστική περίπτωση καλό θα ήταν να διευκρινίζεται ποια ή 

ποιες σηµασίες της έννοιας παραπέµπονται κάθε φορά. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

σηµειώσουµε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα εξετάσουµε κάθε 

εικονογραφικό τύπο και την εξέλιξή του ξεχωριστά. 

 

α. Η Σοφία-γυναίκα: Από την περιδιάβαση στις γραπτές πηγές διαπιστώσαµε πως ο Χριστός-

Σοφία είναι ένα πρόσωπο αγαπητό και παρόν από αρκετά νωρίς στη θρησκευτική πρακτική, 

όσο αυτή αφορά σε ναούς αφιερωµένους στο δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδας και σε 

υµνογραφικά ή θεολογικά κείµενα. Η απουσία εικονογραφικής απόδοσης της προσφιλούς 

κατά τα άλλα έννοιας της Σοφίας-Υιού του Θεού διαπιστώθηκε από νωρίς, όπως είδαµε, στη 

σύγχρονη, σχετική βιβλιογραφία. Ένας λόγος δικαιολόγησης του εικονογραφικού κενού θα 

µπορούσε να είναι και το ότι η Σοφία του Θεού είναι µία έννοια εκ φύσεως συµβολική διότι 

είναι γένους πάντοτε θηλυκού. Όπως φαίνεται από την απλή, λεκτική διατύπωσή της στις 

πηγές, το θηλυκό γένος (τόσο στα ελληνικά: «σοφία», τα εβραϊκά: «hokmah»352, και τα 

λατινικά: «sapientia», όσο και στα παλαιά σερβικά και τα ρωσικά: «mudrost»353) µιας λέξεως 

που αναφέρεται στον σταθερά αρσενικού γένους βιβλικό Θεό, αποτελεί ήδη από µόνη της µία 

παροµοίωση και όχι µία κυριολεκτική έκφραση. Το ενδεχόµενο να προέρχεται, όσον αφορά 

στα πρωτότυπα κείµενα, από την  ανάµνηση µιας πολύ αρχαιότερης, θηλυκής θεότητας, 

κατάλοιπο της µητριαρχίας, είναι ζήτηµα θρησκειολογικό, το οποίο δεν ενδιαφέρει την 

παρούσα εργασία. Παρά ταύτα παραµένει ενδιαφέρον το πώς αυτή η έννοια είναι µεν ιδιαι-

τέρως αγαπητή ως προς τη χρήση της σε χριστιανικούς ναούς αφιερωµένους σε αυτήν ή σε 

λειτουργικά, υµνογραφικά κείµενα, αντιθέτως δεν προτιµάται στις διάφορες απεικονίσεις. 

Παρατηρήσαµε πως τα σχετικά µε το Χριστό-Σοφία βιβλικά χωρία χρησιµοποιούνται αρκετά 

στη λειτουργική χρήση της εκκλησίας, τόσο το προφητικό ανάγνωσµα των Παροιµιών, όσο 

και οι διάφορες υµνογραφικές του εκδοχές. Άρα η αγάπη προς την έννοια της Σοφίας-Υιό του 

Θεού δεν περιορίζεται στην αφιέρωση ναϊκών οικοδοµηµάτων σε αυτήν. Ήταν σε θέση 
                                                 
352 Την πληροφορία την χρωστώ στην αρχαιολόγο της 2ης Ε.Β.Α. ∆ήµητρα Πέτρου-Μιζράχι. 
353 Την πληροφορία την χρωστώ στον θεολόγο Μλάντεν Στογιάνοβιτς. 
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λοιπόν ο µέσος, κατ’ ελάχιστον θεολογών, καθηµερινός, βυζαντινός άνθρωπος, τουλάχιστον 

µέχρι τις πρώιµες µεταβυζαντινές, µαριολογικές, κυρίως δυτικής προέλευσης ερµηνευτικές 

της Σοφίας παρεκκλίσεις, να ταυτίσει σωστά το ναό της Αγίας Σοφίας του Θεού, που έβλεπε 

ή τους ύµνους για την Σοφία του Θεού, που άκουγε µέσα σε αυτόν, έχοντας αποκτήσει µία 

σχετική θρησκευτική παιδεία δια των παραπάνω, δηλαδή του ναού και των ύµνων; Εάν ήταν 

όντως ικανός για µια τέτοια ταύτιση, παραµένει απορίας άξια η απουσία της εικονογράφησης 

της έννοιας. 

Μία προφανής, λοιπόν, αιτία που θα µπορούσε να παίζει ρόλο στην τελευταία  δυστοκία 

θα µπορούσε να είναι αυτό ακριβώς το θηλυκό γένος – µια αιτιολογία που θα µπορούσε να 

ισχύει τουλάχιστον ως προς τους πρώιµους αιώνες. Μια αµηχανία δηλαδή ως προς την δηµι-

ουργία ενός αντιφατικού εικονογραφικού τύπου προς όφελος µίας καινούριας θρησκευτικής 

πίστης, η οποία προέβαλλε ως κύρια και βασική της αξία τον ένα και µοναδικό Θεό, θεολο-

γικό άλµα µέσα σε ένα κυκεώνα θεών και θεαινών του συγκρητισµού της ύστερης αρχαιότη-

τας. Άρα η άρνηση αυτή θα µπορούσε να έχει συµβεί τρόπον τινά εσκεµµένα. Η εικόνα µιας 

περίπλοκης, ανδρόγυνης, συµβολικής µορφής, προσφέροντας αµεσότερα από ένα κείµενο .το 

µήνυµά της προς το θεατή354, ίσως οδηγούσε σε περαιτέρω αιρετικού τύπου παρανοήσεις. Οι 

τελευταίες συνέβαιναν άλλωστε ούτως ή άλλως κατά την πρώιµη εποχή, ιδιαιτέρως σε 

κύκλους των Γνωστικών, µε την Σοφία οριοθετηµένη ως γυναικείο πρόσωπο της Θεότητας 

και το Χριστο-Λόγο να παίρνει ενίοτε τη θέση της: επί παραδείγµατι ο Χριστός µε τη µορφή 

γυναίκας πλούσια ενδεδυµένης παρουσιάστηκε σε όραµα στη Μαξιµίλλα, προφήτιδα της 

αίρεσης του Μοντανισµού, γνωστικιστικού κλάδου µε µανιχαϊκές επιδράσεις του 2ου 

αιώνα355.  

Η επισκόπηση των γνωστών παραστάσεων της Σοφίας-Υιού του Θεού µας έδωσε µονάχα 

µία πρωιµότερη µνηµειακή παράσταση του θέµατος µε αναγνωρίσιµη σαφώς γυναικεία µορ-

φή, στο Μονρεάλε της Σικελίας (χωρίς βεβαιότητα πιθανολογούµε κάποια δυτικής προέλευ-

σης συµφραζόµενα, τα οποία αναφέραµε, εικονογραφικά και φιλολογικά, και τα οποία συνυ-

πάρχουν µε τα αντίστοιχα ανατολικής προέλευσης) και δύο αρκετά υστερότερη και διάφορης 

εικονογραφίας και, εν τέλει σηµασίας, (ωστόσο ενδεχοµένως επίσης σχετιζόµενη µε δυτικής 
                                                 
354 Πρβλ. Νικολάου, 1992, σ. 98-99: σύµφωνα µε τον Ιωάννη ∆αµασκηνό η όραση είναι η πρώτη των 
αισθήσεων. 
355 Ceccheli, 1952, σ. 135: «Εν ιδέα (…) γυναικός εσχηµατισµένος εν στολή λαµπρά ήλθε πρός µε Χριστός, και 
ενέβαλεν εν εµοί την σοφίαν και απεκάλυψέ µοι…» (PG 41, 880). Πρβλ. πολύ αργότερα ο οραµατιστής, 
Γερµανός, δοµηνικανός µοναχός Heinrich Seuse (1295-1366) οραµατίζεται το Χριστό-Αιώνια Σοφία πότε µε 
ανδρική και πότε µε γυναικεία µορφή. Τόσο αγαπητός του ήταν ο Χριστός-Σοφία ώστε ο Seuse είχα πάντα εν 
κόλποις µια µικρογραφία της µορφής, να µπορεί να την ασπάζεται όποτε ήθελε, την οποία είχε ο ίδιος 
παραγγείλει περιγράφοντας στον µικρογράφο τα οράµατά του. Η µη σταθερού φύλου µορφή των οραµάτων του 
µοναχού έχει ερµηνευθεί επιστηµονικά ως θεολογική ενασχόληση µε ένα θέµα, δηλαδή αυτό της Σοφίας-
Χριστού, που απασχολούσε περισσότερο την ανατολική, παρά τη δυτική θεολογία (Dinzelbacher, 2002, σ. 29, 
133-4, 138-9).  
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προέλευσης πρότυπα) στο νοµό Ρεθύµνης. Το ασαφές φύλλο των αγγελικών εκδοχών δεν 

µπορεί  µε σαφήνεια να ταυτιστεί µε γυναικείο. Μόνο σε µεταβυζαντινές, ρωσικές εικόνες 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία πιθανή µία τέτοια ταύτιση. Εποµένως, όσο µας επιτρέπουν τα 

σωζόµενα δεδοµένα και αν αυτό δεν ανατραπεί από νεώτερα ευρήµατα, συµπεραίνουµε πως 

όντως η πολύπλοκη ερµηνευτικά γυναικεία µορφή της Σοφίας-Θεού κατ’ αρχήν δεν προτιµή-

θηκε ως τέτοια – και µάλλον και για αυτήν την αιτία, δηλαδή για το φύλο της – στην εικονο-

γραφική απόδοση του θέµατος. Αν λοιπόν το ζητούµενο (θεολογικό και κατ’ επέκτασιν καλ-

λιτεχνικό) στους πρώτους αιώνες και έως τη Εικονοµαχία ήταν η απόδειξη της θεότητας του 

Χριστού και της διπλής του, θεϊκής και ανθρώπινης φύσης, η πρόσθεση µιας ακόµη και δη 

συµβολικής έννοιας ως προς αυτόν θα έκανε τα (θεολογικά και ως εκ τούτου και τα 

καλλιτεχνικά) πράγµατα ακόµη πιο πολύπλοκα και ευάλωτα σε αιρετικές ερµηνείες. 

 

β. Ο 82ος Κανόνας της Πενθέκτης Οικουµενικής Συνόδου: Ένας κύριος λόγος της απουσίας 

του εικονογραφικού θέµατος Χριστού-Σοφίας, ο οποίος αφορά µεν τουλάχιστον µέχρι την 

πρώιµη µεσοβυζαντινή περίοδο, αλλά τον οποίο ανέφεραν οι µέχρι τώρα µελετητές του 

θέµατος, είναι η απαγόρευση από τον γνωστό 82ο κανόνα της Πενθέκτης εν Τρούλλω 

Οικουµενικής Συνόδου (691-692) των συµβολικών απεικονίσεων του Χριστού (π. χ. αµνού), 

εφ’ όσον αυτός ενσαρκώθηκε356. Αυτό πράγµατι δικαιολογεί την απουσία µίας εκ φύσεως 

συµβολικής, όπως είδαµε, παράστασης του Χριστού-Σοφίας κατά τον ύστερο 7ο αιώνα, αλλά 

και αργότερα, όπως θα δούµε. Σύµφωνα µε τον 82ο κανόνα, σέβεται ο πιστός τις συµβολικές 

ή αλληγορικές προτυπώσεις του Χριστού, αλλά προτιµά την εικόνα του ιστορικού προσώπου 

του, όπως αυτή µας επετράπη να ζωγραφίζεται µετά την ενσάρκωσή του357. Έτσι µία έννοια 

συµβολική, µία µάλλον επεξήγηση του Θεού παρά ο ίδιος ο Υιός του Θεού καθ’ εαυτός, δεν 

επρόκειτο σύµφωνα µε τον 82ο κανόνα, αλλά ούτε και κατά την εικονοµαχική έριδα που 

επακολούθησε και διήρκεσε πάνω από ένα αιώνα (726-843), κατ’ ουδένα τρόπο να 

προτιµηθεί. Και εφ’ όσον η εικονοµαχική έριδα ήταν κατ’ εξοχήν χριστολογική358, αφορούσε 

επίσης κατ’ εξοχήν τους τρόπους απεικόνισης του Χριστού. Άρα, εάν θα αναµενόταν µία 

απεικόνιση του Χριστού ως Σοφίας, αυτό θα γινόταν σε µία ειρηνική πνευµατικώς περίοδο, 

δηλαδή µετά τον ύστερο 9ο αιώνα. Μα ούτε πάλι σώζονται πληροφορίες πως επιχειρήθηκε 

κάτι τέτοιο.  

Το εικονογραφικό κενό µέχρι τον 12ο αιώνα, δηλαδή πριν να ξεκινήσει η γνωστή µας 

ενεπίγραφη, εικονογραφική πορεία του Χριστού ως Σοφίας του Θεού και έχοντας τις αφορµές 

                                                 
356 Μeyendorff, 1959, σ. 270. 
357 Νικολάου, 1992, σ. 59-62. 
358 Νικολάου, 1992, σ. 70-71. 
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(δηλαδή του ναούς τους αφιερωµένους σε αυτόν, σίγουρα µεσοβυζαντινούς και ίσως και 

κάποιους πρωιµότερους, καθώς και την εν χρήσει λειτουργική τάξη και υµνογραφία) για ένα 

τέτοιο εικονογραφικό θέµα, έχει διαπιστωθεί επανειληµµένα. ∆εν υπήρξε ή τουλάχιστον δεν 

σώθηκε µαρτυρία κάποιας τέτοιας εικονογραφικής προσπάθειας. Στην Αγία Σοφία Αχρίδας 

(11ος αι.) έχει ερµηνευθεί ως Χριστός-Σοφία το θείο βρέφος, που έχει στα χέρια της η 

Πλατυτέρα και το οποίο κρατά στα χέρια του ένα κλειστό ειλητάριο (εικ. 58)359. Ο µικρός 

Χριστός, σηµείο δηλούν αφ’ ενός τον Υιό του Θεού, αφ’ ετέρου την επίγεια ενσάρκωσή του, 

κρατά ένα σύµβολο του Λόγου - είναι λοιπόν ανεπίγραφη η τιµώµενη  στο ναό αγία Σοφία; 

Το σηµειώνουµε, αλλά µοιάζει πολύ µικρό ως δείγµα για να αρκέσει και να καλύψει την 

σειρά των ναών των αφιερωµένων στην Σοφία του Θεού.  

Παρόµοιας µορφής απορία ως προς την εικονογραφική απουσία της θα λέγαµε πως µας 

δηµιουργεί και η µορφή του Χριστού ως αγγέλου, που παραπέµπει στον Χριστό-Μεγάλης 

Βουλής Άγγελο. Η µυστηριακή-ευχαριστιακή και εσχατολογική ταύτιση, που προέρχεται από 

βιβλικές παραποµπές και πατερικές ερµηνείες και έχει συνεχή, λειτουργική χρήση καθ’ όλη 

τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους και ήδη από τους πρώιµους αιώνες, έχει επίσης όψιµη 

εικονογράφηση  (βλ. ενότ. 2 β) και αποτελεί µία παρόµοια περίπτωση «εικονογραφικού 

κενού» µίας ευρέως χρησιµοποιούµενης θεολογικής έννοιας. Και παραθέτουµε αυτήν την 

περίπτωση, διότι σχετίζεται εµµέσως ή αµέσως µε την απόδοση του Χριστού-Σοφίας του 

Θεού (Σολέτο, Περίβλεπτος Αχρίδας, Χιλανδάρι, Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, Ψαλτήρι Κιέβου) 

και ο Χριστός-άγγελος έχει θεωρηθεί ως σταθερός τύπος σχετιζόµενος µε τη Σοφία360. 

 

γ. Η υστεροβυζαντινή εποχή και οι συµβολισµοί: Το ότι από τον 12ο αιώνα εµφανίζεται η 

παράσταση της Σοφίας του Θεού-Χριστού σε διάφορες παραλλαγές και µε την επιφύλαξη, 

βέβαια, των πιθανών χαµένων εκδοχών, είναι ένα γεγονός, που οφείλουµε επίσης να 

ερµηνεύσουµε. Κατ’ αρχήν εξετάζουµε µια εποχή όπου τα θρησκευτικά και εν γένει τα 

πνευµατικά θέµατα είχαν ιδιαίτερη αξία, τουλάχιστον µεγαλύτερη από ότι στην δική µας, 

αµβλύτερη εποχή, και ήταν αυτά που ενίοτε συνδυάζονταν ακόµη και µε κοινωνικές ή 

πολιτικές κινητοποιήσεις στις τότε κοινωνίες361. Ασφαλώς παίζει καθοριστικό ρόλο και το ότι 

από το τέλος των µεσοβυζαντινών χρόνων και εξής η καλλιτεχνική τάση ρέπει στις 

λεπτοµερέστερες αναπαραστάσεις βιβλικών εννοιών και κυρίως των «τύπων», δηλαδή 

εκείνων των εννοιών που θεωρήθηκαν από την πατερική ερµηνεία ως προτυπώσεις της 

Καινής ∆ιαθήκης. Αµέσως µετά, η παλαιολόγεια εποχή, στο πλαίσιο του δικού της ιδιαίτερου 

                                                 
359 Epstein/Durham, 1980, σ. 318, και: Hamann- Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 11. 
360 Θέση Florovsky, την οποία- όχι αδίκως- ασπάστηκαν και οι µεταγενέστεροι αυτού µελετητές. 
361 ∆άλκου, 1998, σ. 39.  
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«ουµανιστικού» κινήµατος, βρήκε τις δικλείδες ασφαλείας, µε τις οποίες τα σύµβολα τα 

απαγορευµένα από την Πενθέκτη Οικουµενική Σύνοδο επανέρχονται µε έναν διαφορετικό 

τρόπο και µετέχουν της θεϊκής οικονοµίας της ενσάρκωσης επιβεβαιώνοντάς την362. Επίσης 

κατά την όψιµη εποχή αυτή στις παραστάσεις όχι µόνο δηλώνεται, αλλά και ευνοείται το 

πολυσήµαντο των θεολογικών τουλάχιστον ερµηνειών τους (π. χ. στους Τρεις Παίδες εν 

καµίνω συνδηλώνονται το αειπάρθενο της Θεοτόκου και η θυσία του Χριστού, ή στην 

Κιβωτό της ∆ιαθήκης η προτύπωση τόσο της Παναγίας, όσο και της Εκκλησίας). Ο τρόπος 

µε τον οποίο η παλαιολόγεια θεολογία είχε αποδεχθεί στην τέχνη το σύµβολο ή τον 

συµβολισµό, έννοιες, που αφορούσαν περισσότερο την Παλαιά ∆ιαθήκη, ήταν ακριβώς 

αυτός, ως προτυπώσεις των καινοδιαθηκικών αληθειών363. Η πιο ώριµη θεολογική σκέψη 

ξεφεύγει από τις σταθερές απεικονίσεις και αρχίζει να προσεγγίζει περισσότερο το Θεό, 

χρησιµοποιώντας και επωνυµίες για το πρόσωπό του. Η δογµατική αναζήτηση και 

τοποθέτηση έχει ωριµάσει αρκετά, ώστε η καλλιτεχνική δηµιουργία να επιτρέπεται να 

προχωρήσει σε πιο λεπτεπίλεπτες ερµηνείες µε σχετική ασφάλεια. Τέλος η Σοφία στην 

Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρεται κυρίως άλλοτε στην ιδιότητα του Θεού-∆ηµιουργού, άλλοτε 

στον Θεό-Λόγο και άλλοτε, εµµέσως, στην ενσάρκωση του Θεού-Λόγου. Άρα αποτελεί µία 

πολυεπίπεδη έννοια ιδιαιτέρως πρόσφορη στις παραπάνω υστεροβυζαντινές πνευµατικές και 

καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Ακολούθως και από πλευράς εικονογραφικών δυνατοτήτων το 

περιγραφικό 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών ήταν και πρακτικά το πλέον κατάλληλο, για έναν 

επίσης επιπλέον λόγο. Το ζητούµενο – σύµφωνα µε τις πατερικές ερµηνείες του χωρίου και 

συνεκδοχικά και στις ζωγραφικές του εκδοχές – δεν ήταν πλέον τόσο το χριστολογικό θέµα, 

δηλαδή το ποια ήταν η Σοφία και µε ποιο θεϊκό πρόσωπο ταυτίζεται. Αυτό είχε προφανώς 

ήδη λυθεί κατά τους περασµένους αιώνες. Το νέο ζητούµενο ήταν κυριότατα ευχαριστιακό 

(Σολέτο- λόγω του δισκοπότηρου, Περίβλεπτος Αχρίδας, εµµέσως στους Αγίους Αποστόλους 

Θεσσαλονίκης, αµεσότερα στα Χιλανδάρι, Ντέτσανη και Βολότοβο), προσθέτοντας ακόµη 

και εσχατολογική χροιά στο µυστήριο της θείας Ευχαριστίας (µονές Ρίλα και Μαρκόφ), 

σπανιότερα δε θεοµητορικό (δικαιολογούµενο από τη θέση των παραστάσεων στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα των ναών). Άρα λοιπόν συµπεραίνουµε πως ήρθε «το πλήρωµα 

του (θεολογικού και δογµατολογικού) χρόνου», ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για τη δηµιουργία του εικονογραφικού θέµατος του Χριστού-Σοφίας του Θεού.   

Εποµένως, βάσει των παραπάνω, το πολύπλοκο του αλληγορικού, θηλυκού φύλου και η 

επίσηµη απαγόρευση των συµβολισµών σε σχέση και µε, ως ένα βαθµό, τις θεολογικές ανα-

                                                 
362 Meyendorff, 1959, σ. 270, και: Πάλλας, 1965, σ. 327. 
363 Meyendorff, 1959, σ. 270, και: του ιδίου, 1975, σ. 103, και: του ιδίου: 1987, σ. 393, και: Todić, 1999, σ. 105. 
Πρβλ. von Lilienfeld, 1982, σ. 147. 
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ταραχές και, µετέπειτα, αναζητήσεις θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν την απουσία µίας 

παράστασης έως τα µεσοβυζαντινά χρόνια και την όψιµη εκκίνηση της δηµιουργίας της. Ο 

συνδυασµός των παραπάνω δηµιουργούσε ένα πλέγµα, που κανείς δεν προσφέρθηκε να λύσει 

εικονογραφικά, µέχρι να φθάσει το κρίσιµο σηµείο. Ως προς τα άλλα σηµεία εµφάνισης της 

έννοιας Σοφίας-Χριστού (επωνυµία ναών και λειτουργικά ή υµνογραφικά κείµενα) το 

αντίστοιχο πλέγµα ήταν ήδη λυµένο, είτε βάσει της αρχαιότερης παράδοσης (ναός 

Κωνσταντινουπόλεως ως βασικό σηµείο αναφοράς µε γνωστό παλαιόθεν το συµβολισµό 

του), είτε βάσει της ίδιας της λεκτικής διατύπωσης (βλ. κεφ. 1 α). Στην δεύτερη οµάδα 

µάλιστα, αυτή των κειµένων, µπορούµε να πούµε πως τα ίδια παρείχαν και τις κατάλληλες 

επεξηγήσεις, ώστε να αποφευχθεί το δογµατικό σφάλµα. Λίγη ακόµη εικονογραφική σιωπή, 

αν δεν έρθουν στο µέλλον ευρήµατα, που να µας καλύψουν το κενό 10-11ου αιώνα, οδήγησε 

στην περισυλλογή και τη σύλληψη µερικών εικονογραφικών τύπων επί του θέµατος, οι 

οποίοι άρχισαν να εµφανίζονται από το 12ο αιώνα και εξής. Ωστόσο, όπως θα δούµε 

παρακάτω, οι τύποι αυτοί είναι τόσο διαφορετικοί µεταξύ τους και κρύβει ο κάθε ένας τους 

τόσα και διαφορετικά συµφραζόµενα, ώστε κανένας εν τέλει δεν κατάφερε να  επικρατήσει. 

 

δ. Ο Χριστός-Σοφία και οι εικονογραφικές εκδοχές του: Μια σειρά από πρωτοτυπίες και 

µοναδικά στοιχεία, είτε σε ολόκληρη τη σύνθεση (π. χ. η παράσταση του Σολέτο, ίσως και η 

Σοφία του Μονρεάλε ή και της Κρήτης), είτε σε λεπτοµέρειές της (π. χ. ο τρικέφαλος 

οικοδεσπότης στο Χιλανδάρι, οι µουσικοί και τα σύνεργα γραφής της Γκρατσάνιτσα, η 

σύνδεση µε µία παραδείσια Μετάληψη στη Ρίλα, η Μετάληψη των αγίων προερχοµένων από 

οικίσκους στη Μαρκόφ, το τετραµερές της Ντέτσανη, η σφαγή στο Βολότοβο, κ. α.) 

εναλλάσσονται ανά τους αιώνες. Περιπτώσεις βέβαια, που τώρα θεωρούµε ως µοναδικές, 

προέρχονταν από ανάλογα, χαµένα σήµερα πρότυπα. Η παρουσία, άραγε, µόνο ενός 

δείγµατος από τον κάθε τύπο, µπορεί να µας κάνει να πιθανολογήσουµε πως όντως κανένας 

τύπος δεν δηµιούργησε κάποιου είδους εικονογραφική παράδοση; Ο συσχετισµός κάποιων 

παραστάσεων τουλάχιστον ανά δύο µεταξύ τους (π. χ. η σκηνή του ∆είπνου των Παροιµιών 

στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης και στην Περίβλεπτο Αχρίδας, ο Χριστός της 

Έδεσσας και ο Παντοκράτορας της εικόνας από τη Θεσσαλονίκη, η µονή της Ρίλα και το 

Μαρκόφ Μαναστήρ, το Βολότοβο και η πρώιµη µεταβυζαντινή, ρωσική εικόνα, ή οι δύο 

παραστάσεις από το νοµό Ρεθύµνης) είναι µία ένδειξη πως κάποιες εκδοχές του 

εικονογραφικού θέµατος  θα µπορούσε να είχαν υπάρξει σχετικά γνωστές και αγαπητές, ίσως 

είχαν δηµιουργήσει µαλιστα και µία µικρή συνέχεια, χωρίς όµως ποτέ να καταφέρουν να 

πάρουν έκταση στην εικονογράφησή τους. Η οµάδα εικονογράφησης του 9ου κεφαλαίου των 
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Παροιµιών (η Περίβλεπτος Αχρίδας, οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, το Χιλανδάρι, 

τρόπον τινά και η Γκρατσάνιτσα, η Ντέτσανη, το Βολότοβο, εµµέσως και οι Ρίλα και 

Μαρκόφ) υποδεικνύει επίσης µια σχετική συνέχεια τουλάχιστον ως προς την πηγή 

έµπνευσης. ∆εν αρκεί όµως αυτό. ∆εν πληροί τις προϋποθέσεις αυτή η διαπίστωση για να 

µιλήσουµε για κοινά πρότυπα, εφ’ όσον κανένας εικονογραφικός τύπος του ∆είπνου δεν 

σχετίζεται τόσο άµεσα µε τον άλλο. Σχεδόν ο κάθε ένας εικονογραφικός τύπος αποδίδει µια 

πλησιέστερη ή πιο αποµακρυσµένη από το κοινό, βιβλικό λογοτεχνικό  πρότυπο παραλλαγή 

του θέµατος. Ενδιαφέρον είναι επίσης πως οι διάφοροι εικονογραφικοί τύποι εν µέρει 

προέρχονται από διάφορα και διαφορετικά µεταξύ τους εικονογραφικά πρότυπα θεµάτων, τα 

οποία κατά τις ανάγκες της Σοφίας του Θεού χρησιµοποιούνται, επονοµάζονται ή και 

µετονοµάζονται καταλλήλως (π. χ. η Σοφία-γυναικεία µορφή αγίας µε αυτοκρατορικό στέµµα 

στο Μονρεάλε, η Σοφία-Χριστός-Μεγάλης Βουλής Άγγελος στο Σολέτο, η Σοφία-Εµµανουήλ 

στη Ρίλα, η Σοφία-Παντοκράτωρ στην εικόνα της Θεσσαλονίκης, οι κρητικές Σοφίες, 

προερχόµενες κατά πάσα πιθανότητα από µη βυζαντινά πρότυπα). 

Η απουσία του εικονογραφικού θέµατος έως τον 12ο αιώνα και η παραπάνω συνοπτικά 

αποδοµένη ποικιλία των τρόπων απόδοσής του από τότε και µετά, αποτελούν διαπιστώσεις, 

οι οποίες λειτουργούν συγχρόνως και ως ερωτήµατα στην παρούσα εργασία, και µας οδηγούν 

σε βαθύτερους προβληµατισµούς. Κατ’ αρχήν διατυπώνεται και ως προς το ζωγραφικό θέµα 

του Χριστού-Σοφίας µία γενική απορία, η οποία σχετίζεται µε τη µελέτη κάθε εικονογραφι-

κού θέµατος στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης: πώς δηµιουργείται το κάθε συγκεκριµένο 

εικονογραφικό θέµα; Ειδικότερα όµως, το θέµα του Χριστού-Σοφίας εξειδικεύει ακόµη πε-

ρισσότερο την απορία µας: γιατί λοιπόν, όταν όψιµα δηµιουργείται, τούτο γίνεται µε τόσους 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους; 

Η διαµόρφωση ενός εικονογραφικού προγράµµατος, ως εκ τούτου και ενός θέµατος 

ενταγµένου σε αυτό, σχετίζεται αµεσότερα από ο,τιδήποτε άλλο µε την επιθυµία και 

εποµένως και τη συνεργασία του αφιερωτή µε τον διαµορφωτή του εικονογραφικού 

προγράµµατος και τον ζωγράφο. Εφ’ όσον εδώ µιλούµε για ένταξη της παράστασης σε 

εικονογραφικό πρόγραµµα εκκλησίας (ακόµη και η εικόνα της Θεσσαλονίκης ήταν εικόνα 

τέµπλου του φερώνυµου ναού) ακόµη περισσότερο επιβεβαιώνεται µία τέτοια συνεργασία, 

πιθανώς πριν ακόµη την αρχιτεκτονική κατασκευή364. Οι λόγοι, πέρα από τους προφανείς 

θεολογικούς, για τους οποίους οι δωρητές του προγράµµατος ενέτασσαν την παράσταση του 

Χριστού-Σοφίας στο αφιέρωµά τους υπέκρυπταν, όπως είδαµε, κάθε φορά και διάφορες, 

άλλες επιδιώξεις. Παρατηρήσαµε πως παραστάσεις του Χριστού ως Σοφίας του Θεού άλλοτε 

                                                 
364 Μουρίκη, 1985, σ. 217. 
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λειτουργούν εµµέσως και συγχρόνως ως επιβεβαίωση δύναµης από άρχοντες-δωρητές 

(Μονρεάλε, Χιλανδάρι, Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, µια υπόµνηση εξουσίας, που σύντοµα θα 

χανόταν στην Μαρκόφ, πιο έµµεσα στους Αγίους Απόστόλους Θεσσαλονίκης, πατριαρχικό 

αφιέρωµα), άλλοτε πάλι λειτουργούν εµµέσως και συγχρόνως ως διακήρυξη µιας οµάδας 

ανθρώπων χωρίς κοινωνική ή πολιτική δύναµη, αλλά µε κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση 

(Σολέτο, Απόστολοι και Σελλί Ρεθύµνης – παρ’ όλο που στα δύο τελευταία είδαµε πως δεν 

υπάρχει άµεση ταύτιση του παραδείγµατος µε τον Χριστό). 

    1. Ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής Άγγελος και ο Άγγελος-Σοφία: Ο Χριστός ως Μεγάλης 

Βουλής Άγγελος είναι ένα επίσης σχετικά όψιµο εικονογραφικό εύρηµα προερχόµενο από 

την Παλαιά ∆ιαθήκη και τους πρώιµους Πατέρες, όχι τόσο σπάνιο όµως όσο ο Χριστός-

Σοφία, προφανώς εφ’ όσον είχε σαφέστερη ζωγραφική απόδοση. Η σύνδεση µε τη Σοφία του 

Θεού διαγνώσθηκε για πρώτη φορά από τον Florovsky, θέση η οποία έγινε αποδεκτή και από 

τους µετέπειτα ερευνητές. Όντως ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού-Μεγάλης Βουλής 

Αγγέλου πολύ συχνά χρησιµοποιείται σε διάφορες παραλλαγές της παράστασης της Σοφίας 

του Θεού: στην πρωιµότατη, χαµένη τοιχογραφία του Καρµούζ˙ στο Σολέτο, µε άµεση 

ευχαριστιακή αναφορά˙ στην Αχρίδα, ως οικοδεσπότης του ∆είπνου των Παροιµιών (και οι 

τρεις παραπάνω παραστάσεις µε δια της επιγραφής ταύτιση)˙ αλλά και στην Γκρατσάνιτσα, 

τη Ρίλα και το ρωσικό Ψαλτήρι, όπου η χριστολογική ταύτιση γίνεται εκ των 

συµφραζοµένων. Όπως µόλις παρατηρούµε, ο παραπάνω µικρός κατάλογος των έξι 

παραστάσεων του Χριστού-Μεγάλης Βουλής Αγγέλου περιλαµβάνει έξι αντιστοίχως εντελώς 

διαφορετικές µεταξύ τους εικονογραφικές εκδοχές του θέµατος της Σοφίας του Θεού. (Μια 

έµµεση σχέση µε το συγκεκριµένο εικονογραφικό τύπο έχουν και οι δύο κρητικές 

παραστάσεις των αγγελόµορφων γυναικείων προσωποποιήσεων, εκεί µε ακόµη πιο έµµεσο 

χριστολογικό συσχετισµό). 

    Για ποιο λόγο ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού-Μεγάλης Βουλής Αγγέλου συνδέθηκε 

τόσο άµεσα ως τρόπος απόδοσης του Χριστού-Σοφίας; Από την πλευρά των ιερών πηγών ο 

Θεός-Σοφία και ο Υιός του Θεού-Σοφία δεν αναφέρεται σαφώς ως άγγελος (αν και το 

δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος καθ’ εαυτό χαρακτηρίζεται ως Μεγάλης Βουλής 

Άγγελος λόγω της αποστολής του-βλ. κεφ. 2 β, Σολέτο). Η σύνδεση των δύο συµβολικών 

αποδόσεων, του Χριστού-Μεγάλης Βουλής Αγγέλου και του Χριστού-Σοφίας, η πρώτη 

µάλλον ήδη γνωστή εικονογραφικά (Par. gr. 510, 9ου αιώνα-εικ. 7 και Sin. gr. 339, πρώιµου 

12ου), έγινε ίσως γι’ αυτόν τον ίδιο το συµβολικό τους χαρακτήρα. ∆ηλαδή η συµβολική 

απόδοση του Χριστού ως αγγέλου χρησιµοποιήθηκε στις περισσότερες από τις σωζόµενες, 

γνωστές, επίσης συµβολικές παραστάσεις του Χριστού-Σοφίας του Θεού επειδή ενδεχοµένως 
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ο παρόµοιος συµβολικός χαρακτήρας διευκόλυνε κατά µία άποψη την απόδοση του θέµατος.  

Η αγγελική µορφή παραπέµπει από µόνη της σε κάτι το εξωπραγµατικό και το θεόσταλτο. Ο 

άγγελος της Γκρατσάνιτσα, της Ντέτσανη και του ρωσικού Ψαλτηρίου αποδίδουν ακριβώς 

αυτήν την αίσθηση, ενώ, µε προσεκτικότερη παρατήρηση, µας δίνουν και το χριστολογικό 

συσχετισµό τους. Αυτή επίσης την αίσθηση περί αγγέλων αποπνέει και η σπανιότατη 

γυναίκα-άγγελος της Κρήτης. 

    Με αφορµή τα παραπάνω, περί Χριστού-Μεγάλης Βουλής Αγγέλου και Αγγέλου-Σοφίας, 

έχουµε την ευκαιρία να συνδυάσουµε και µία ακόµη περίπτωση, η οποία καταγράφεται στην 

βιβλιογραφία ως Άγγελος-Σοφία-Χριστός. Ως Άγγελος-Σοφία, ενδεχοµένως και ως Χριστός-

Μεγάλης Βουλής Άγγελος-Σοφία ερµηνεύεται παράσταση στο Πρισρέν και αναφέρεται 

επιγραµµατικά από τον Meyendorff (1959) και τον Πάλλα (1989-1990). Θα ασχοληθούµε 

λίγο περισσότερο µε αυτήν την παράσταση ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι έχουν ασχοληθεί 

µαζί της δύο εξέχοντες ως προς την προσέγγιση του θέµατος επιστήµονες και µάλιστα την 

έχουν κατατάξει στην οµάδα των απεικονίσεων του Χριστού ως Σοφία. Ο µητροπολιτικός 

ναός της Bogorodica Ljeviška στο Πρισρέν, στην περιοχή του Κοσόβου της Σερβίας, ήταν 

κτισµένος κατά τις αρχές του 13ου αιώνα  ως ξυλόστεγη, τρίκλιτη βασιλική. Στα 1307 και 

κατόπιν εντολής του κράλη Μιλούτιν µετετράπη σε σταυροειδή, όπου τα παλαιά, πλαϊνά 

κλίτη πήραν τη µορφή περιθέοντος περίστωου και παρεκκλησίων365. Μία αγγελική µορφή 

βρίσκεται σε τµήµα τοιχογραφίας, που σώζεται σε όχι καλή κατάσταση στο χαµηλότερο 

τµήµα του τυµπάνου του τρούλου, µεταξύ νοτιοανατολικού σφαιρικού τριγώνου, όπου 

εικονίζεται, ως συνήθως, ο ευαγγελιστής Ματθαίος και νοτιοδυτικού, όπου η µορφή του 

ευαγγελιστή έχει µεν χαθεί, πιθανότατα όµως θα ήταν οι συνήθεις στα δυτικά Μάρκος ή 

Λουκάς (εικ. 59). Μια αντίστοιχη αγγελική φιγούρα διακρίνεται και απέναντι, ανάµεσα στα 

                                                 
365 Πρόκειται για την πρώτη χρονολογικά γνωστή µας δωρεά του Μιλούτιν. Η µετατροπή του ναού συνδέεται 
πιθανώς µε την ένταξη της περιοχής στο σερβικό βασίλειο και την κατάληψη του παλαιού, τοπικού, επισκο-
πικού θρόνου από Σέρβο επίσκοπο. Μετά την έλευση των Τούρκων στην περιοχή ο ναός έγινε τζαµί και οι 
τοιχογραφίες επιχρίστηκαν. Ο καθαρισµός και η αποκάλυψη των τοιχογραφιών, που ξεκίνησε από το 1950, 
αποκάλυψε λείψανα τέχνης υψηλής ποιότητας, µε εκτενή χριστολογικό κύκλο, το σύνολο των Οικουµενικών 
Συνόδων εικονογραφηµένο, το οικογενειακό δέντρο των Σέρβων βασιλέων στο νάρθηκα, ενότητα της ∆ευτέρας 
Παρουσίας στον εξωνάρθηκα. Οι επιγραφές των παραστάσεων είναι κυρίως σερβικές, γραµµένες µε το 
κυριλλικό αλφάβητο. Υπάρχουν σποραδικά και επιγραφές στα ελληνικά. Η κτητορική επιγραφή βρίσκεται 
εξωτερικά του ιερού και αναφέρει τον κράλη ως βασιλέα «των σερβικών και των παραθαλασσίων χωρών», 
δισέγγονο του αγίου Συµεών Νεµάνια και γαµπρό του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β’. Νοτίως της εισόδου σε  
επιγραφή, η οποία αποκαλύφθηκε στα 1952,  διαβάζουµε στα ελληνικά πως το µνηµείο έκτισε ο αρχιτέκτων 
Νικόλαος και διακόσµησε ο Αστραπάς. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών έγινε µε ιστορικά κριτήρια και βάσει 
της προσωπογραφίας του γιου του Μιλούτιν Στέφανου (Bihalji-Merin, 1963, σ. 5-64, και: Delvoye, 1994, σ. 
504, και: Panić, 1960, σ. 3-5, και: Hallensleben, 1963, σ. 23, 43, και: Mango, 1978, σ. 178). Για το πρόβληµα 
της ταύτισης µε τον Μιχαήλ Αστραπά και το συσχετισµό Θεοτόκου  Πρισρένης και Περιβλέπτου Αχρίδας έγινε 
επιστηµονική συζήτηση. Στα 1976 ο Djurić διατύπωσε τη θέση που είναι µέχρι σήµερα αποδεκτή και που 
ταυτίζει τον Αστραπά του Πρισρέν µε αυτόν της Περιβλέπτου: Delvoye, 1994, σ. 526-527, και: Todić, 1999, σ. 
316. Στον εξωνάρθηκα υπαρχει και επιγραφή που αναφέρει την σε είδος αµοιβή του Νικολάου και του Αστραπά 
(Hallensleben, 1963, σ. 28-29). 
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κατεστραµµένα πια αντίστοιχα δύο σφαιρικά τρίγωνα των δύο υπολοίπων ευαγγελιστών. Και 

τις δύο φορές πρόκειται για (ανεπίγραφη) ολόσωµη, φτερωτή, µάλλον γυναικεία µορφή, που 

φαίνεται να φορά αχειρίδωτο χιτώνα και να κρατά στα ανοικτά της χέρια από ένα ειλητάριο, 

τα οποία είτε φαίνεται πως προσφέρει στον αντίστοιχο ευαγγελιστή366, είτε, κατά άλλη 

ερµηνεία, αντιπροσωπεύουν την Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη367. Το φωτοστέφανό της δεν 

διακρίνεται να είναι σταυροφόρο, ούτε καταγράφεται βιβλιογραφικά η ύπαρξη διαφωτιστικής 

επιγραφής. Όµως η θέση της στο ναό (στη βάση του τρούλου και ανάµεσα στους ιερούς 

συγγραφείς, ανά δύο – εικ. 60), όπως και η ιστορική σχέση του Χριστού µε τους ευαγγελιστές 

κάνουν τον Meyendorff (µόνο στο πρωιµότερο άρθρο του) και τον Πάλλα να την θεωρούν 

βέβαιη απόδοση του Χριστού ως Μεγάλης Βουλής Αγγέλου και ως εκ τούτου Σοφίας του 

Θεού368. Ο Μιχαήλ Αστραπάς, που διακόσµησε το ναό της Πρισρένης, έχει ήδη ζωγραφίσει 

µια Σοφία του Θεού-Χριστό, πολύ διαφορετικού όµως εικονογραφικού προτύπου στην Περί-

βλεπτο Αχρίδας (βλ. κεφ. 2 γ). Ο Χριστός ως Μεγάλης Βουλής Άγγελος ήταν γι’ αυτόν ένα 

σχετικά πρόσφατο εικονογραφικό εύρηµα (βλ. παραπάνω και κεφ. 2 β). Όµως η µη άµεση 

ταύτιση στο Πρισρέν δια επιγραφής ή σταυροφόρου φωτοστέφανου των δύο µορφών µε το 

Χριστό, ή άλλου, σηµαίνοντος, εικονογραφικού στοιχείου, µάς οδηγεί σε µία πολυεπίπεδη 

ερµηνεία της παράστασης: δηλαδή µπορεί να άπτεται µεν και της ιδέας του Χριστού-

Αγγέλου-Σοφίας, αλλά συγχρόνως και, νοµίζουµε, πολύ περισσότερο, µε αυτήν της 

θεοπνευστίας των ιερών γραφών ως τµήµα του θεϊκού σχεδίου για τη σωτηρία του 

ανθρώπου369. Στην Πρισρένη η µορφή θα µπορούσε να παραβληθεί µε µια σειρά αγγελικών 

µορφών σε χειρόγραφα, εικόνες ή, κυρίως σε τοιχογραφίες εκκλησιών, που εικονίζονται 

κοντά σε ιερούς συγγραφείς, συνήθως στους ευαγγελιστές, µετατρέποντας την αρχαία 

παράδοση της εµπνέουσας µούσας σε εµπνέουσα θεϊκή σοφία (βλ. αµέσως παρακάτω, ενότ. 

δ-2). Πάντως η επισκοπική εκκλησία της Παναγίας στο Πρισρέν εντάσσεται στα τρία 

αφιερώµατα του Σέρβου κράλη Μιλούτιν, που αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία (κατά 

χρονολογική σειρά: Πρισρέν, Χιλανδάρι, Γκρατσάνιτσα) και όπου κάθε φορά µε διαφορετική 

µορφή παρουσιάζεται το εικονογραφικό θέµα της θεϊκής Σοφίας ή της Σοφίας του Θεού. 

Αυτό δηλώνει µια προτίµηση γενικώς στην έννοια της Σοφίας (Χριστού ή θεοπνευστίας) 

                                                 
366 Todić, 1999, σ. 311-317. 
367 Πάλλας, 1989-90, σ. 137. 
368 Meyendorff, 1959, σ. 266 κ. ε., και: Πάλλας, 1989-90, σ. 137. Στον ίδιο ναό και στην εικονογράφηση του 
εξωνάρθηκα υπάρχει ανάµεσα στους άλλους προφήτες και η µορφή του Σολοµόντα. Κρατά ειλητάριο µε το 
χωρίο των Παροιµιών 9, 1 και πίσω του διακρίνεται κτίριο µε επτά κολώνες. Όλοι οι προφήτες στο νάρθηκα της 
Πρισρένης συνοδεύονται από κάτι χαρακτηριστικό της ιστορίας τους και κρατούν ειλητάριο µε περικοπή 
σχετιζόµενη µε εορτές ή υµνογραφία της Παναγίας (Τοdić, 1999, σ. 106, 311-317). 
369 Popovich, 1963, σ. 159. Πρβλ.  Todić, 1999, σ. 311-317: καταγράφεται ως προσωποποίηση της Σοφίας και 
όχι ως Χριστός-Σοφία. 
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τουλάχιστον από πλευράς του παραγγελιοδότη, την οποία θα επιχειρήσουµε να 

ερµηνεύσουµε αργότερα. 

    2. Ο Χριστός-Σοφία-γυναικεία προσωποποίηση και οι περιπτώσεις της θεοπνευστίας:  

Πολύ συχνά είδαµε (κεφ. 1 β) περιπτώσεις του Χριστού-Σοφίας να καταλογογραφούνται µαζί 

µε παραστάσεις, οι οποίες αποδίδουν ακραιφνώς την έννοια της Σοφίας-θεοπνευστίας (η 

ανεπίγραφη γυναίκα, που εµπνέει τον ευαγγελιστή Μάρκο στον κώδικα Rossanensis  του 6ου 

αιώνα370, οι επιγραφόµενες ως Σοφία µορφές στα χειρόγραφα Par. gr. 139 και Pal. gr. 381-

εικ. 61, 10ου και 13ου αιώνα αντιστοίχως371, η ερµηνευοµένη ως Σοφία µορφή στο Par. Syr. 

341, 7ου αιώνα372- ας προσθέσουµε και εµεις µία ερµηνευόµενη ως Σοφία-θεοπνευστία, αλλά 

µη αναφερόµενη έως τώρα στη σχετική µας βιβλιογραφία, ανεπίγραφη και ιδιαιτέρως 

«βυζαντινότροπη» γυναίκα στη Βίβλο του Νικήτα, Cod. Haun. GKS, 6, 83, παρούσα στη 

συζήτηση µεταξύ Σολοµόντα και Σειράχ - εικ. 62373). Αυτό το φαινόµενο ήταν 

δικαιολογηµένο στις πρώιµες έρευνες και είδαµε αργότερα οι σηµασίες της έννοιας να 

διαφοροποιούνται από τους µελετητές. Είναι προφανές πως οι προσωποποιήσεις της Σοφίας-

θεοπνευστίας είναι και οι πρωιµότερες, ακριβώς επειδή αναφέρονται σε αυτήν την έννοια της 

Σοφίας και επειδή έλκουν την καταγωγή τους από την προχριστιανική παράδοση των 

προσωποποιήσεων. Λίγο αργότερα, δηλαδή και πάλι κατά τα υστεροβυζαντινά χρόνια, 

δηµιουργείται και εισάγεται και το εικονογραφικό µοτίβο, όπως είδαµε στο Πρισρέν, της 

εµπνέουσας κατ’ ιδίαν θεοπνευστίας: κοντά, ή ακόµη και στο αυτί του ιερού συγγραφέα, 

συνήθως ενός ευαγγελιστή, µία µικροσκοπική ή όχι, αγγελική ή γυναικεία µορφή τού 

παραδίδει ή του υπαγορεύει τους θείους λόγους (εικ. 63)374. Και αυτό το συµπληρωµατικό 

                                                 
370 von Lilienfeld, 1982, σ. 156, εικ. 1, και: Πάλλας, 1989-90, σ. 127, εικ. 9. Ο Πάλλας µάλιστα ερµηνεύει τη 
µορφή ως γυναικεία αλληγορία χριστολογικού περιεχοµένου, µία παραλλαγή του αρχαίου εικονογραφικού 
θέµατος του «µουσικού ανδρός». 
371 LCI, λήµµα Sapientia, και: Πάλλας, 1989-90, σ. 128, εικ. 10, και: Talbot-Rice, 1964, σ. 339, εικ. 308. 
372 Κατά την άποψη του Μeyendorff, 1958, σ. 263. Κατά τον Πάλλα, 1989-1990, σ. 129-130, πρόκειται για 
προσωποποίηση της Εκκλησίας. 
373 Belting-Cavallo, 1979, σ. 46-47 και εικ. 1, και: Γαλάβαρης, 1995, σ. 219-220, εικ. 27: Eρµηνεύεται ως Σοφία 
η ανεπίγραφη γυναικεία µορφή, που πίσω από τα τείχη, παρακολουθεί τη συνοµιλία των δύο προφητών, 
Σολοµόντα και Σειράχ. Η µορφή της κατά τον Belting προέρχεται από την αρχαία παράδοση των 
προσωποποιήσεων, αλλά δεν ακολουθεί την «κλασική» εικονογραφική οδό. Αντίθετα είναι τόσο «βυζαντινή», 
ώστε µπορεί να παραβληθεί «µόνο µε τη µορφή της Παναγίας στη βυζαντινή εικονογραφία». Η συγκεκριµένη 
µικρογραφία δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία περί Σοφίας του Θεού (κεφ. 1β).   
374 Καταγράφουµε στην υποσηµείωση περιπτώσεις θεοπνευστίας από την βιβλιογραφία, µη συνδυαζόµενες 
όµως µε το πρόσωπο του Χριστού: Στο Peć εµπνέει ως ενεπίγραφη Σοφία κατ’ ιδίαν κάθε ευαγγελιστή (Popovic, 
1963, σ. 427-428), και στο Prizren (όπως είδαµε παραπάνω η Σοφία-άγγελος εµπνέει ανά δύο τους 
Ευαγγελιστές), αµφότερα αφιερώµατα του κράλη Μιλούτιν˙ στο Lesnovo, αφιέρωµα του Στέφανου Ντουσάν 
εµπνέει ξεχωριστά τον κάθε ένα από τους αγίους Ιωάννη Χρυσόστοµο στο όραµα του Πρόκλου, επιγραφόµενο 
και ως Πηγή της Σοφίας (εικ. 63- για το εικονογραφικό θέµα πρβλ. Ξυγγόπουλος, 1942-44, σ. 1-36), τον 
Μεγάλο Βασίλειο, τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό και τον Μεγάλο Αθανάσιο (κατά την Popovic, 1963, σ. 161, 428-
429 µοναδικές περιπτώσεις, στην εικονογραφία των αγίων)˙ στη µονή Μαρκόφ και στη βάση του τρούλου µια 
ενεπίγραφή, διπλή, αγγελική Σοφία εµπνέει ανά δύο τους ευαγγελιστές, παρόµοια, όπως στην Πρισρένη 
(Popovic, 1963, σ. 159-160, 429-430)˙ πιθανώς το µοτίβο του Peć επαναλαµβάνεται στο καθολικό της µονής 
Ravanica και της µονής Veluće, ύστερου 14ου αι., όπως διακρίνεται σε δύο σφαιρικά τρίγωνα (Popovic, 1963, σ. 
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εικονογραφικό στοιχείο έχει συσχετισθεί µε την προαναφερθείσα, προχριστιανική παράδοση 

των γυναικείων µορφών-µουσών, κατάλληλα µετατετραµµένο375. Το φαινόµενο, που 

επιχωριάζει ιδιαιτέρως σε υστεροβυ-ζαντινά παραδείγµατα, συσχετίσθηκε µε καλλιτεχνικά 

εργαστήρια θεσσαλονικιώτικης προέλευσης376, παρ’ όλο που µέχρι στιγµής, όπως είδαµε, 

έχουν καταγραφεί περιπτώσεις µόνο βορειότερων γεωγραφικώς µνηµείων. Όπως διαπίστωσε 

στη συνέχεια ο Radojčić (1975) πολλές φορές οι έννοιες της Σοφίας µπορεί και να 

συµφύρονται και µάλιστα αυτές των θείων λόγων και του Υιού-Λόγου: κάτι τέτοιο είδαµε να 

συµβαίνει στην περίπτωση της Γκρατσάνιτσα, όπου ο Άγγελος-Σοφία-προφανώς ο Χριστός, 

δεν παραθέτει ∆είπνο υλικής, αλλά πνευµατικής τροφής˙ κατά παρόµοιο τρόπο ο επτακιόνιος 

ναός της Σοφίας µπαίνει ως υπόµνηση στο βάθος της παράστασης του ∆ωδεκαετούς της 

Σοπότσανη (βλ. παρακάτω) ή οι δύο αγγελικές µορφές του τυµπάνου της Bogorodica 

Ljeviška (βλ. παραπάνω) ερµηνεύονται χριστολογικά˙ κατά κάποιον πιο αποµακρυσµένο 

τρόπο επίσης η Σοφία του Θεού-θεοπνευστία των δύο κρητικών ναών παρουσιάζει εγγυηµένα 

από µέρους της τα τέσσερα ιερά ευαγγέλια. 

  Στην τελευταία περίπτωση, όπως είδαµε, η Σοφία του Θεού αποτελεί µία εκδοχή, που τείνει 

προς το Χριστό εν δόξη, αλλά και προς τη θεοπνευστία. Επειδή συµφύρονται οι σηµασίες, 

δεν µπορούµε να την εντάξουµε µε σαφήνεια ως Χριστό-Σοφία-γυναικεία προσωποποίηση. 

Εν τέλει η µορφή του Μονρεάλε είναι η µόνη εικονογραφική παραλλαγή, όπου δεν 

παρεµβαίνει ούτε στο ελάχιστο η έννοια της θεοπνευστίας. Αν και έχει ερµηνευθεί σχεδόν 

από το σύνολο των ερευνητών ως πρωιµότατη αλληγορία µαριολογικού περιεχοµένου, εµείς 

επιχειρήσαµε να υποστηρίξουµε το χριστολογικό της υπόβαθρο. Αν κάτι τέτοιο, µέσα στο 

τεράστιο εικονογραφικό πρόγραµµα του Μονρεάλε, αποδειχθεί πως ευσταθεί, θα έχουµε τη 

µόνη εικονογραφική εκδοχή όπου πράγµατι ο Χριστός-Σοφία αποδίδεται µε τη µορφή 

γυναικείας προσωποποίησης. Επειδή όµως η µοναδική αυτή περίπτωση, όπως είδαµε και 

στην εξέτασή της, φαίνεται να άπτεται και της δυτικής θεολογίας και των εκεί 

εικονογραφικών παραδόσεων (πρβλ. µανδύας Κουνιγούνδης), το µόνο που θα µπορούσαµε 

µε βεβαιότητα τουλάχιστον να διαπιστώσουµε είναι πως δεν έχει βρεθεί έως τώρα παρόµοια 

απεικόνισή της κοντά σε «βυζαντινότερα» συµφραζόµενα.   

                                                                                                                                                         
157, 430). Πρβλ. και Popovic, 1963, σ. 162: µνηµονεύονται και όχι πάντα όµοιες εικονογραφικά, εµπνέουσες 
ιερών συγγραφέων ή ευαγγελιστών µορφές σε τρία σερβικά χειρόγραφα, γεγονός που συνδέει η συγγραφέας µε 
τις προχριστιανικές Μούσες. 
375 Πάλλας, 1989-90, σ. 127, και: Popovic, 1963, σ. 430-431: καταγράφεται ως µοναδική εξαίρεση ανδρική, 
νεανική, εµπνέουσα τον ∆αυίδ µορφή, επιγραφόµενη στα σερβικά ως άγιο Πνεύµα, στο Σερβικό Ψαλτήρι του 
Μονάχου (Cod. Sav. 4, fol. 7v).  
376 Τσιγαρίδας, 2006, σ. 300-301: µε αφορµή µια εικόνα κρητική σχολής της µονής Βατοπαιδίου, του δεύτερου 
µισού του 15ου αιώνα, όπου στο αυτί του Ιωάννη του Ευαγγελιστή εικονίζεται να υπαγορεύει µικρή, γυναικεία, 
φωτοστεφανωµένη µορφή.  
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    3. Το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών: Το βιβλικό χωρίο των Παροιµιών είχε λειτουργική 

χρήση και δη επαναλαµβανόµενη σε σηµαντικές στιγµές του εκκλησιαστικού έτους, 

µαριολογικές και χριστολογικές (βλ. κεφ 1 α). Εποµένως πριν να εικονογραφηθεί ή, πιο 

σωστά, πριν από την πρωιµότερη, σωζόµενη και γνωστή µας εικονογράφησή του, κατά τον 

ύστερο 13ο αιώνα, φαίνεται πως θα πρέπει να ήταν γνωστό τουλάχιστον ως προς τον 

επτακιόνιο ναό της Σοφίας του Θεού, όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια. 

    Ο αριθµός επτά είναι ιερός σύµφωνα µε πολλές, αρχαίες θρησκείες, συµπεριλαµβανοµένου 

και του εβραϊσµού και του χριστιανισµού: οι ανεξαρτήτως χριστιανισµού επτά σοφοί και τα 

επτά θαύµατα της ελληνικής αρχαιότητας, η ιουδαϊκή επτάφωτος λυχνία και οι επτά ηµέρες 

της ∆ηµιουργίας, η αφιερωµένη στο Θεό έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδας, τα επτά δώρα του 

αγίου Πνεύµατος, οι επτά σφραγίδες και ο Αµνός µε τα επτά κέρατα και τα επτά µάτια  της 

Αποκαλύψεως του Ιωάννη (κεφ. 5, 6 και 7, 1), κ. ο. κ.377 Οι επτά κίονες του ναού της Σοφίας, 

όπως αναφέρονται στο 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, αλλά χωρίς να εντάσσονται στην 

εικονογράφηση του αντίστοιχου χωρίου, µας είναι γνωστοί µε βεβαιότητα δύο φορές από 

παραστάσεις διαφορετικής θεµατολογίας.  

    Η πρώτη περίπτωση διακρίνεται στην παράσταση του Χριστού ∆ωδεκαετούς στο ναό 

(Λουκ. 2, 2- 40), που υπάρχει στο καθολικό της µονής της Αγίας Τριάδας στη Σοπότσανη της 

Σερβίας, βασιλικό εγκαθίδρυµα και αυτό του Στέφανου Ούρεση Α’ (πατέρα του Μιλούτιν) ως 

οικογενειακό µαυσωλείο κατά το τρίτο τέταρτο του 13ου αιώνα (εικ. 64)378. Η παράσταση 

ακολουθεί τον γνωστό εικονογραφικό τύπο της σχετικά σπάνιας παράστασης από την παιδική 

ηλικία του Ιησού. Πίσω από τους ιερείς του ναού, που παρακολουθούν τα σοφά λόγια του 

νεαρού Χριστού υπάρχει κτίσµα µε επτά κολώνες (εικ. 65), άµεσος συσχετισµός µε τον Οίκο 

του Πατρός τού καινοδιαθηκικού χωρίου και τον Οίκο της Σοφίας των Παροιµιών, καθώς και 

µε το ναό του Σολοµόντα στην Ιερουσαλήµ, κεντρικό ναό-σύµβολο των Ιουδαίων στην 

Ιερουσαλήµ, που χτίστηκε τον 10ο αι. π. Χ. κάτω από τις διαταγές του βασιλιά Σολοµόντα και 

γκρεµίστηκε από τον Ναβουχοδονόσορα  (6ος αι. π. Χ.)379. Το τελευταίο εικονογραφικό στοι-

χείο κάνει τους Meyendorff (1959) και Πάλλα (1989-1990) να συµπεριλαµβάνουν την συγκε-

κριµένη παράσταση στην οµάδα των παραστάσεων της Σοφίας του Θεού, παρ’ όλο που δεν 

έχει άλλο άµεσο ζωγραφικό ή επιγραφικό  συσχετισµό µαζί τους. Η υστεροβυζαντινή εξειδί-

κευση και ο εµπλουτισµός των ζωγραφικών θεµάτων οδήγησαν προφανώς στο συνδυασµό 

της παλαιοδιαθηκικής λεπτοµέρειας µε το κυρίως εικονογραφούµενο εδάφιο της Καινής 

                                                 
377 LCI, λήµµα: Sieben, και: Λεξικό συµβόλων, 1992, λήµµα: Αριθµοί. 
378 Delvoye, 1994, σ. 512-513, και: Πανσελήνου, 2002, σ. 223. Θεωρείται ναός πολύ σηµαντικός για την πρώτη 
φάση της παλαιολόγειας τέχνης, που αφορά τον κλασικισµό της και την λεγόµενη ογκηρή τεχνοτροπία. 
379 Reclams Bibellexikon, 1978, λήµµατα: Salomo, και Tempel. 
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∆ιαθήκης. Και εδώ η παράσταση του ∆ωδεκαετούς σε συνδυασµό µε τον επτακιόνιο, βιβλικό 

ναό της Σοφίας θέλει να πει πως «το µωρόν του θεού σοφώτερον των ανθρώπων εστί» (Α’ 

Κορ. 1, 25). 

Σηµειώνουµε επί τη ευκαιρία πως η παράσταση του ∆ωδεκαετούς ήταν αφορµή για πα-

ρερµηνείες από τους βυζαντινούς καλλιτέχνες και για συζητήσεις από τους σηµερινούς µελε-

τητές380. Ο Χριστός ∆ωδεκαετής να µιλά στο ναό (Λουκ. 2, 41- 52: η περικοπή διαβάζεται 

κατά την εορτή της Περιτοµής του Χριστού, 1η Ιανουαρίου) δεν ταυτίζεται µε το Χριστό ενή-

λικα, που µιλά στο ναό «µεσούσης της εορτής» της Σκηνοπηγίας (Ιω. 7, 14 κ. ε.: η περικοπή 

διαβάζεται την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, µετά το Πάσχα – βλ. κεφ. 1 α). Ο εικονογρα-

φικός τύπος και των δύο, προερχόµενος από τον προχριστιανικό τύπο του διδασκάλου-φιλο-

σόφου µε τους µαθητές του, είναι σχεδόν όµοιος: ο Χριστός καθισµένος ανάµεσα σε ακροα-

τές να µιλά. Οι δύο διαφορετικού περιεχοµένου παραστάσεις διαφοροποιούνται στις λεπτοµέ-

ρειες: στην πρώτη περίπτωση, του ∆ωδεκαετούς, η Μαρία και ο Ιωσήφ, συνήθως στην άκρη 

της παράστασης, αναζητούν τον µικρό Χριστό, ενώ στην δεύτερη, της Σκηνοπηγίας, 

απουσιάζουν και ο Ιησούς είναι  µεγαλύτερης ηλικίας και δη γενειοφόρος. Το πρόβληµα της 

– σπάνιας βέβαια – «σύγχυσης» έγκειται στο ότι η παράσταση της Μεσοπεντηκοστής 

δανείζεται τον εικονογραφικό της τύπο από τον ∆ωδεκαετή, σχήµα µάλλον ήδη γνωστό από 

πρωιµότερα χρόνια (πρώτη γνωστή περίπτωση ∆ωδεκαετούς: Par. gr. 510, f. 165, του 9ου 

αιώνα)381. Επί παραδείγµατι η πρωιµότερη γνωστή παράσταση της σκηνής του Χριστού στο 

ναό κατά τη Σκηνοπηγία, επιγραφόµενη µάλιστα ως Μεσοπεντηκοστή382, βρίσκεται στο 

Τοkali Kilisse της Καππαδοκίας, χρονολογούµενη κατά το πρώτο µισό του 10ου αιώνα383. Η 

σύνθεση είναι «σωστή» και στην επιγραφή και στις λεπτοµέρειες. Παραδόξως όµως 

εντάσσεται στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού ανάµεσα στις σκηνές που αφορούν στην 

παιδική ηλικία του Χριστού384. Η σκηνή του ∆ωδεκαετούς (αλλά, συνεκδοχικά, και της 

Σκηνοπηγίας, ας σηµειώσουµε εµείς, εφ’ όσον δεν συµπληρώνονται η Παναγία µε τον Ιωσήφ 

                                                 
380 Babić, 1976, σ. 23-27, και: Miović, 1977, σ. 18 κ. ε., και: Walter, 1970, σ. 231 κ. ε., και: Walter, 1977, σ. 15- 
16. 
381 Καλοκύρης, 1988, σ. 413, και: Πάλλας, 1989-90, σ. 131, εικ. 16. 
382 Η περικοπή του ενηλίκου, οµιλούντος Χριστού (Ιω. 7, 14 κ. ε.) της Μεσοπεντηκοστής, αλλά και η ίδια η 
εορτή (όχι όµως, όσο µας είναι γνωστό, και η εικόνα της) βρίσκονται συνδυασµένες και εν χρήσει  τουλάχιστον 
από τον 8ο αιώνα, ίσως και νωρίτερα (Babić, 1976, σ. 27, και: Πάλλας, 1989-90, σ. 132,  και: Walter, 1970, σ. 
231).  
Έτσι σωστή θα ήταν η ταύτιση µόνο της αντίστοιχης, σπανιότερης εικόνας της Σκηνοπηγίας και όχι του 
παλαιότερα γνωστού εικονογραφικώς ∆ωδεκαετούς µε την συγκεκριµένη ηµέρα. Η Μεσοπεντηκοστή κατ’ 
επέκταση είναι και η εορτή της Σοφίας του Θεού (βλ. κεφ. 1 α: σχετική υµνογραφία όλης της τέταρτης 
εβδοµάδας του Πεντηκοσταρίου). Πρβλ. Καλοκύρης, 1988, σ. 410-411. 
383 Restle, 1967,τ. 1, σ. 110-116, τ. 2, Χ. 
384 Πάλλας, 1989-90, σ. 133-134, και: Walter, 1977, σ. 15-16. Πρβλ.  Babić, 1976, σ. 23-27, και: Miović, 1977, 
σ. 18 κ. ε., και: Πάλλας, 1989-90, σ. 132: παράσταση του Χριστού ∆ωδεκαετούς, χωρίς όµως τους γονείς 
επιγράφεται (λανθασµένα) «µεσούσης της εορτής» σε γεωργιανό µηνολόγιο του 11ου αιώνα (Βιβλιοθήκη 
Τιφλίδας, Α 648). 
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και όπως διαπιστώσαµε από έλεγχο παραστάσεων στη διατριβή της Pätzold) χρησιµοποιείται 

ως πρότυπο από τον 14ο αιώνα, όταν αρχίζει η εικονογράφηση του Ακαθίστου Ύµνου και 

συγκεκριµένα για τους οίκους 13, 14 ή 15385. 

     Η δεύτερη περίπτωση έµµεσης, εικονογραφικής παραποµπής στο 9ο κεφάλαιο των 

Παροιµιών προέρχεται από την λίγο µεταγενέστερη εποχή, όπου η εικονογραφική πορεία του 

Χριστού-Σοφίας του Θεού είναι ήδη εν εξελίξει. Πρόκειται για ένα γεωµετρικό σχέδιο επτά 

βαθµίδων σε επίτιτλο του σερβικού ψαλτηρίου του Branco Mladenović, χρονολογηµένο στα 

1346 (εικ. 66). Στην κορυφαία βαθµίδα στηρίζεται σταυρός περιβεβληµένος από την 

επιγραφή IC XC NIKA. Επάνω αριστερά του σχήµατος επιγράφεται στα παλαιά, 

εκκλησιαστικά σλαβικά η λέξη σοφία. Το γεωµετρικό σχήµα περιβάλλει το συντοµο-

γραφηµένο όνοµα του συγγραφέα των Παροιµιών, ∆αυΐδ. Μία ακόµη µοναδικότητα, η οποία 

ερµηνεύεται συµβολικά βάσει του χωρίου των Παροιµιών του Σολοµόντα και δεν γνωρίζουµε 

να απαντά ξανά ποτέ, δείχνει όµως πόσο προσιτή ήταν η ιδέα του επτακιόνιου ναού του 

συγκεκριµένου κειµένου – και εδώ εντάσσεται ως επικεφαλίδα σε άλλο κείµενο, άλλου 

συγγραφέα386. Η χρονολόγηση του χειρογράφου εντάσσει τη µικρογραφία στην εποχή, που 

ήδη είχε αρχίσει και διαµορφωνόταν κατά διάφορους τρόπους η εικονογράφηση τόσο της 

έννοιας της Σοφίας, όσο και του συγκεκριµένου βιβλικού εδαφίου. Συγκεκριµένα εντάσσεται 

στην εποχή, κατά την οποία εικονογραφείτο η Ντέτσανη.  

     Από την ανάλυση των παραστάσεων,  που σχετίζονται άµεσα, ως εικονογραφήσεις του, µε 

το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, διαπιστώσαµε πως ως αυτόνοµα εικονογραφούµενο το χωρίο 

των Παροιµιών δεν ήταν πάντα και αµέσως αναγνωρίσιµο. Έτσι δικαιολογούµε πως χρειά-

ζεται στην εικονογραφία συχνά κάποιο συµπλήρωµα (π. χ. η αναγραφή στίχων του 9ου 

κεφαλαίου στην Αχρίδα, η περιγραφική και µε συνοδεία επιγραφών απόδοση στη Ντέτσανη 

και τη Ρίλα, ή η παρουσία του ίδιου του Σολοµόντα να κρατά το κείµενό του µέσα στην πα-

ράσταση, όπως στο Χιλανδάρι και στην Μαρκόφ). Εν τέλει φαίνεται πως στη συνέχεια αυτός 

ο πολύπλοκος από µόνος του και µε αρκετές παραλλαγές εικονογραφικός τύπος της Σοφίας 

του Θεού µάλλον ξεχάστηκε, αν ισχύει η υπόθεσή µας για τα (µεταβυζαντινά;) σταυροφόρα 

φωτοστέφανα των αγγέλων-υπηρετών του Χιλανδαρίου. Η ανάγκη επεξήγησης µιας πολύ-

πλοκης παράστασης είναι χαρακτηριστικό της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Στα µεσοβυζα-

ντινά χρόνια οι ανάγκες, θεολογικές και θρησκευτικές, ήταν διαφορετικές: µεµονωµένες 

µορφές αγίων και ευκρινώς ταυτιζόµενες ευαγγελικές και εν γένει ιερές σκηνές, εξέφραζαν 

                                                 
385 Pätzold, 1989, σ. 31-33, εικ. 39, 40. 
386 Radojčić, 1975, σ. 219, και: του ιδίου, 1971, σ. 199: το χειρόγραφο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας 
της Ρουµανίας (αρ. 205). Πρβλ. και την ενεπίγραφη γυναικεία προσωποποίηση της Σοφίας-θεοπνευστίας, η 
οποία συνοδεύει τον ∆αυίδ στα Ψαλτήρια Par. gr. 139 και Pal. gr. 381 (βλ. παραπάνω, ενότ. δ2).  
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«συµπυκνωµένες θεολογικές έννοιες», οι οποίες δεν είχαν τόση ανάγκη επεξήγησης387. Η 

µικρή σε χρονική διάρκεια πορεία της παράστασης, που µελετάµε, µας το επιβεβαιώνει ως 

εξής. Οι δύο πρωιµότερες παραστάσεις της Σοφίας-Χριστού (Μονρεάλε και Σολέτο) ακολου-

θούν αυτήν την παράδοση άµεσης ερµηνείας κάθε σκηνής. Με την έναρξη εικονογράφησης  

του βιβλικού χωρίου φαίνεται πως η ταύτιση δεν ήταν πλέον τόσο αυτονόητη. Η επιγραφική 

επεξήγηση, όπως και οι ζωγραφικές, επεξηγηµατικές λεπτοµέρειες, ήταν πλέον απαραίτητες. 

Αµέσως µετά θα αναφερθούµε στην πολύπλοκη σηµασία των παραστάσεων του βιβλικού 

χωρίου και πώς αυτή εξειδικεύεται νοηµατικά στα υστεροβυζαντινά χρόνια. 

Το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, γνωστό και εν χρήσει από νωρίς (βλ. παραπάνω και κεφ. 

1 α), όταν αρχίζει να εικονογραφείται υπογραµµίζει µία πολύ συγκεκριµένη ερµηνεία του µε-

ταξύ των άλλων. Προερχόµενο αµέσως από την ίδια τη βιβλική πηγή, το εικονογραφικό θέµα 

µίας τράπεζας, όπου πρόκειται να παρατεθεί το θεϊκό ∆είπνο, επελέγη ως το πλέον πρόσφορο 

και ακολουθείται ως εικονογραφικός τύπος σταθερά µεν, σε διάφορες παραλλαγές δε, όταν 

πρόκειται για την εικονογράφηση του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών. Η ερµηνεία που 

κυριαρχεί είναι η ευχαριστιακή (Περίβλεπτος Αχρίδας, Χιλανδάρι, Ντέτσανη, Ρίλα, Μαρκόφ, 

Βολότοβο). Η Σοφία, ταυτισµένη από νωρίς βιβλικά, πατερικά και υµνογραφικά µε το 

δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος, δεν είχε ανάγκη να γίνει αυτή το κύριο θέµα της 

παράστασης. Αυτό είχε διατυπωθεί ποικιλοτρόπως µε την προγενέστερη εικονογραφία (βλ. 

παραπάνω, ενότ. κεφ. 3 α, β και γ ). Άρα η ουσία της παράστασης δεν είναι πια χριστολογική, 

αλλά σωτηριολογική-ευχαριστιακή και συχνά εξ αυτής εσχατολογική. Κύριο θέµα γίνεται 

πλέον το ∆είπνο καθ’ εαυτό (Περίβλεπτος Αχρίδας, Χιλανδάρι, Βολότοβο), η κατά λέξη 

ερµηνεία του ως θεία Κοινωνία των πιστών (Ντέτσανη), η υπόµνηση µέσω αυτού της 

∆ευτέρας Παρουσίας (Κοινωνία αγίων στη Ρίλα και τη Μαρκόφ), ακόµη και η συµβολική 

«κοινωνία» των θείων λόγων (Γκρατσάνιτσα). Για τη συνολική εικονογράφηση του χωρίου, 

εκτός από την κύρια σκηνή της τράπεζας, επιστρατεύονται και άλλα, γνωστά ήδη  

εικονογραφικά θέµατα, όπως ο Χριστός-Εµµανουήλ (Ρίλα), ο Χριστός-Μεγάλης Βουλής 

Άγγελος (Αχρίδα, εµµέσως και Γκρατσάνιτσα και Ντέτσανη), οι θεραπαινίδες (Αχρίδα, 

Χιλανδάρι, Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, Βολότοβο), η Μετάδοση και Μετάληψη (Ρίλα, 

Μαρκόφ), οι χοροί των αγίων (Ρίλα). Στην περίπτωση των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης 

έχουµε ως πρωταγωνίστρια µορφή τον ιστορικό Χριστό και την παράσταση ενταγµένη κοντά 

σε κυρίως µαριολογικά- πλην των χριστολογικών- συµφραζόµενα. 

    4. Ο Χριστός-Παντοκράτωρ-Σοφία: Οι περιπτώσεις της υστεροβυζαντινής εικόνας της 

Θεσσαλονίκης και του σύγχρονού της ναού της Έδεσσας είναι πάλι κάτι διαφορετικό. Ο 

                                                 
387 Μουρίκη, 1985, τ. Α’, σ. 217. 
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προσκυνηµατικός χαρακτήρας της πρώτης και η αφιερωµατική παράσταση του ναού στη 

δεύτερη, επιβάλλουν αυτήν την συµπυκνωµενη, αυτοερµηνευόµενη  διατύπωση της ταύτισης 

της Σοφίας µε τον Χριστό. Eν τέλει οι παραπάνω δύο παραστάσεις αποτελούν και την πιο 

λακωνική, ορθότερη δογµατικώς, αλλά και την πλέον µεστή νοήµατος εικονογραφική 

απόδοση του θέµατος. ∆ιότι βρίσκονται µακριά από περίπλοκες επιλογές βιβλικών χωρίων, 

που ενέχουν τον κίνδυνο να µην είναι κατανοητά και πάντα αποτελούν παραστάσεις εξ ίσου 

περίπλοκες, µη προσκυνηµατικού χαρακτήρα, οι οποίες χρειάζονται και τον αντίστοιχο χώρο 

και πρόγραµµα για να ενταχθούν. Ο Χριστός σε αυτή τη µορφή και µε αυτή την επωνυµία, 

κυρίως της εικόνας της Θεσσαλονίκης, αλλά και της παράστασης της Έδεσσας, περιλαµβάνει 

πλήρη τον πατερικό χαρακτηρισµό του Χριστού ως προαιωνίου Σοφίας του Θεού-

∆ηµιουργού, η οποία ενσαρκώθηκε, ακολουθώντας το (θεϊκό και επίσης σοφό) σχέδιο για την 

ανθρώπινη σωτηρία. Χωρίς χρήση συµβόλων ή αλληγοριών, µε ένα εικονογραφικό σχήµα 

γνωστό και κατανοητό, δίνει ακριβώς ό,τι πρεσβεύει το δόγµα – µια παράσταση χωρίς 

κινδύνους παρερµηνείας, που θα µπορούσε κάλλιστα να έχει κυριαρχήσει στην εικονογραφία. 

Αυτό όµως δεν µπορούµε να το επιβεβαιώσουµε ελλείψει άλλων σωζόµενων παρόµοιων 

παραστάσεων. Παρόµοια, αν και όχι τόσο άµεσα αυτοερµηνευόµενη λογική ακολουθούν – µε 

άλλα όµως συµφραζόµενα, όπως είδαµε – η παράσταση στη Γκρατσάνιτσα και οι δύο 

κρητικές εικόνες: εκεί η Σοφία τονίζει την σηµασία της µέσω της συµµετοχής στους ιερούς, 

θείους λόγους. 

 

ε. Η θέση της Σοφίας του Θεού στο εικονογραφικό πρόγραµµα: Η πολυεπίπεδη έννοια και 

αντίστοιχα παράσταση της Σοφίας του Θεού-Χριστού ακόµη και  µε την τοποθέτησή της στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα ενός ναού ερµηνεύει και τονίζει από µόνη της  τη µία ή την άλλη 

κύρια ή  δευτερεύουσα σηµασία της. Η Σοφία-Χριστός, κοντά στις υπόλοιπες σηµασίες της, 

περιέχει και αυτήν της Ενσάρκωσης του Υιού του Θεού. Μερικές φορές την βρήκαµε σε 

ναούς αφιερωµένους κατ’ ευθείαν στο Χριστό (παρεκκλήσιο της Μεταµόρφωσης στη µονή 

της Ρίλα, ναός της Μεταµόρφωσης Ντέτσανη, παλαιά µητρόπολη-Aγία Σοφία Έδεσσας). 

Εκτός αυτών, πού αλλού θα ήταν καλύτερα να εικονιστεί, παρά σε ναούς αφιερωµένους στην 

Παναγία-οίκο της Σοφίας, όπως στο Μονρεάλε της Σικελίας, στην Περίβλεπτο Αχρίδας, 

στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (ναό αρχικά αφιερωµένο στην Θεοτόκο), στο 

Χιλανδάρι, στη Γκρατσάνιτσα, στο Βολότοβο;  Ή επιπλέον πλησίον  σε παραστάσεις, που 

επίσης παρέπεµπαν στην Γέννηση (Περίβλεπτος Αχρίδας), ή σε συµβολικές, µαριολογικές, 

παλαιοδιαθηκικές σκηνές (Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης), ή στο θεοµητορικό κύκλο εντός 

του ιερού (Γκρατσάνιτσα); Παρά ταύτα τίποτε δεν κάνει και εδώ το φαινόµενο, που 



 117

συναντούµε µε τη µεγαλύτερη συχνότητα, να απολυτοποιηθεί: Σοφία-Χριστό βρίσκουµε και 

σε άλλους ναούς, µη σχετιζόµενους µε τον Παναγία ή το Χριστό (Άγιος Στέφανος Σολέτο, 

Άγιος ∆ηµήτριος µονής Μαρκόφ), ενώ για τη Σοφία, που προσεγγίζει την έννοια της 

θεοπνευστίας αυτό ισχύει κατά πολύ περισσότερο (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Σελλί Ρε-

θύµνης, όπου η Σοφία εικονίζεται δίπλα στην παράσταση της Κοίµησης, Άγιος Νικόλαος 

στους Απόστολους Ρεθύµνης).  

Επίσης η εντός του ναού τοποθέτηση της παράστασης της Σοφίας του Θεού ή του ∆εί-

πνου των Παροιµιών δίνει µία ακόµη επιµέρους σηµατοδότηση στο θέµα, η οποία σιγά-σιγά 

φαίνεται εν τέλει και να κυριαρχεί. Αυτή είναι συνήθως στο νάρθηκα και πιο αφηγηµατική 

(Περίβλεπτος Αχρίδας, Χιλανδάρι, µονή Μαρκόφ, στη νότια στοά στους Αγίους Αποστόλους 

Θεσσαλονίκης) ή στον κυρίως ναό (Σολέτο, Έδεσσα, οι δύο ναοί της Κρήτης, σε πιο 

µνηµειακή µορφή - Ντέτσανη σε πιο αφηγηµατική). Οφείλουµε εποµένως να αποδώσουµε 

µία ιδιαίτερη σηµασία (ευχαριστιακή ή και εσχατολογική, όπως είδαµε και παραπάνω) στις 

περιπτώσεις που η Σοφία εικονίζεται µε ξεχωριστή έµφαση, είτε στον τρούλο (Ρίλα, 

Μαρκόφ), είτε στο θριαµβικό τόξο (Μονρεάλε), είτε ακόµη και στο ιερό (Γκρατσάνιτσα). 

Στην πρώτη (ζεύγος µνηµείων) από τις τρεις, τελευταίες περιπτώσεις η ίδια η παράσταση 

δικαιολογεί τη θέση: είναι ο Χριστός-Εµµανουήλ-Λόγος. Στη δεύτερη προτείνουµε εµείς την 

χριστολογική ερµηνεία της γυναικείας µορφής. Στην τρίτη περίπτωση η ερµηνεία και η θέση 

της παράστασης επιβάλλονται θα λέγαµε από τους ίδιους τους δηµιουργούς της: µας οδηγούν 

τα συµφραζόµενα, που εµµέσως ή αµέσως τίθενται από αυτούς προς ανάγνωση.     

Η επιλογή της συγκεκριµένης παράστασης σε µερικά βασιλικά αφιερώµατα (Μονρεάλε˙ 

Χιλανδάρι, στο νάρθηκα, κοντά στην προσωπογραφία του δωρητή Μιλούτιν˙ Γκρατσάνιτσα, 

στο βόρειο τοίχο του ιερού˙ Ντέτσανη, σε σταυροθόλιο εντός του κυρίως ναού˙ µονή 

Μαρκόφ) και επιπλέον, σε µία περίπτωση από αυτές (Χιλανδάρι), η τοποθέτησή της, µας 

οδηγούν σε έναν έµµεσο συσχετισµό της και µε την αυτοκρατορική τέχνη. Ο αφιερωτής-

βασιλιάς ασφαλώς υπολόγιζε στο να δώσει µία εικόνα συσχετισµού της δύναµης του Θεού µε 

την δική του, στην εξουσιοδότησή του να κυβερνήσει από τον ίδιο το Θεό, στη Σοφία-

θεοπνευστία των αποφάσεών του388. Αυτή η σύνδεση, επιθυµητή από βασιλείς και 

                                                 
388 Πρβλ. Gacrilović, 1980, σ. 46, 50: η αρθρογράφος συνδέει µε την αυτοκρατορική ιδεολογία τη συνύπαρξη 
στο εικονογραφικό πρόγραµµα του νάρθηκα στο Λέσνοβο των παραστάσεων της προσωπογραφίας του 
Στέφανου Ντουσάν, του οράµατος του Ιεζεκιήλ πριν την κλήση του από το Θεό και της µικροσκοπικής, 
φτερωτής Σοφίας, που εµπνέει τέσσερις αγίους: ο Θεός-Σοφία-θεοπνευστία περιβάλλει και στηρίζει τον 
Ντουσάν. Αντιστοίχως πρωιµότερα, στη Σοπότσανη, ο Μυστικός ∆είπνος, όπου η Σοφία-Υιός τρέφει υλικά, 
περιβάλλεται από τις επτά Οικουµενικές Συνόδους, όπου ο Ίδιος φώτισε τους πατέρες να πάρουν σωστές 
αποφάσεις, καθώς επίσης και τη σύνοδο του Στέφανου Νεµάνια. Με το φωτισµό του Θεού-Σοφίας-
θεοπνευστίας, ο τελευταίος προφύλαξε την ορθοδοξία στην επικράτειά του από τις δυτικές επιδράσεις και τον 
Βογοµιλισµό. Βλ. και παραπάνω, σ. 22-23, υπόσ. 60. 
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αυτοκράτορες προς επιβολή του προσώπου τους, δεν είναι όψιµο εύρηµα389. Και µε αυτή την 

έµµεση προοπτική, ανάµεσα στις άλλες, φαίνεται να επιλέγεται το εικονογραφικό θέµα της 

Σοφίας του Θεού από τους εστεµµένους δωρητές. 

 

στ. Η γέννηση και η καλλιέργεια του εικονογραφικού θέµατος: Το επόµενο ερώτηµα που 

καλούµαστε να προσεγγίσουµε είναι το πού γεννήθηκε η παράσταση, ή µάλλον οι διάφορες 

εικονογραφικές εκδοχές της Σοφίας του Θεού. Οι δύο πρωιµότερες παραστάσεις, της 

Σικελίας και της Απουλίας, ναι µεν µας προσανατολίζουν προς δυσµάς, ωστόσο οι 

παραπληρωµατικές πληροφορίες του κάθε µνηµείου µας κάνουν να έχουµε αµφιβολίες. Το 

Μονρεάλε είναι κτισµένο και διακοσµηµένο, θα λέγαµε, κατά φιλόδοξη αποµίµηση 

βυζαντινών προτύπων, ενώ συνυπολογίζουµε και την πρόσκληση βυζαντινών τεχνιτών και 

καλλιτεχνών για την ολοκλήρωσή του. Από την άλλη, το Σολέτο είναι µία φωνή ανατολίζου-

σα, ελληνόφωνη και βυζαντινότροπη, η οποία υψώνεται σε ένα κυρίαρχο περιβάλλον διαφο-

ρετικό, αν όχι και εχθρικό. Ώστε δεν µπορούµε µε σαφήνεια να τοποθετηθούµε για το εάν οι 

παραστάσεις αποτελούσαν εγχώρια παραγωγή, ή αν προέρχονταν από άλλα, εξ ανατολών 

πρότυπα.    

    Ως προς την ενότητα, που σχηµατίζουν τα µνηµεία τα σχετιζόµενα µε το 9ο κεφάλαιο των 

Παροιµιών, το ζήτηµα είναι ακόµη πιο πολύπλοκο. Από τη βυζαντινή ακόµη Αχρίδα και την 

Θεσσαλονίκη, περνάµε σε µεγάλο αριθµό σερβικών και εν γένει βαλκανικών µνηµείων µε το 

συγκεκριµένο εικονογραφικό θέµα σε διάφορες παραλλαγές. Το σηµείο εκκίνησης των 

ζωγράφων και η πορεία τους, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη και το Όρος προς τη Σερβία ή το 

αντίστροφο, δηλαδή κατ’ ουσίαν η εθνικότητα των ζωγράφων υπήρξε ένα φλέγον 

επιστηµονικό ζήτηµα390. Φερ’ ειπείν η ελληνική επιγραφή, το βυζαντινό περιβάλλον και οι εκ 

Θεσσαλονίκης ορµώµενοι ζωγράφοι στην Περίβλεπτο Οχρίδας δεν απέκλεισαν το 

εικονογραφικό στοιχείο των (λατινικής ή σλαβικής;) προέλευσης των γυναικών 

θεραπαινίδων. Στην συγκεκριµένη περίπτωση αιτιολογούµε την αντίφαση από ζωγραφικούς 

λόγους (εικονογραφικά πρότυπα – βλ. παραπάνω, κεφ. 2 γ). Το παράδοξο όµως της δεύτερης 

σκηνής στον κύκλο της Ντέτσανη δεν ερµηνεύεται έτσι απλά. Το σλαβικό κείµενο που 

                                                 
389 Πρβλ. Gacrilović, 1980, σ. 45: οι πατέρες της Πενθέκτης Οικουµενικής Συνόδου (692) προσφωνούν σε 
επιστολή τους τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β’ ως έµπλεον σοφίας, και: Hunger, 1991, σ. 245-248: στα 
Εγκώµια των αυτοκρατόρων (στη ∆ύση γνωστά ως Κάτοπτρα Ηγεµόνος), παρουσιάζονται οι προσωπικότητες, 
στολισµένες µε πλήθος αρετών, ανάµεσα σε αυτές και της σοφίας. 
390 Ενδεικτικά: Ξυγγόπουλος, 1957, σ. 3-8, ιδίως σ. 7, και: Radojčić, 1956, σ. 61 κ. ε., και: του ιδίου, 1971, 189 
κ. ε., και: Σωτηρίου, 1969, σ. 1 κ. ε. (ολόκληρα τα άρθρα). Πρβλ. Alpatov, 1977, σ. 13, 17, 39, ιδίως 43: «Οι 
κωνσταντινουπολίτικες τοιχογραφίες (εν. της Μονής της Χώρας) έχουν το χαρακτηριστικό του εκλεπτυσµένου 
κλασικισµού. Οι τοιχογραφίες του Βολότοβο θα µπορούσαν να προσδιοριστούν µε τον όρο βαρβαρικές. Ωστόσο 
αυτός ο βαρβαρισµός είναι στην πραγµατικότητα πλησιέστερος στο αληθινά κλασικό από την ελληνικότητα των 
βυζαντινών καλλιτεχνών».   
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επιστέφει την παράσταση µιλά για γυναίκες, ενώ εικονίζονται άγγελοι, χωρίς µεν ευκρινές 

φύλο γενικώς, πάντως ανδροπρεπείς. Από τον Meyendorff η αντίφαση ερµηνεύτηκε µε τον 

ίδιο τρόπο, δηλαδή σε σχέση µε το πρότυπο. Ωστόσο ανάµεσα στις λίγες, πρωιµότερες της 

Ντέτσανη σωζόµενες παραστάσεις του ∆είπνου των Παροιµιών, οι µεν Περίβλεπτος Αχρίδας 

και Γκρατσάνιτσα δεν έχουν τέτοιο πρότυπο, ενώ  το Χιλανδάρι έχει (µε την ενδεχοµένως 

µεταβυζαντινή ιδιοµορφία του σταυροφόρου φωτοστέφανου). Το πρότυπο, πάλι, για τους 

υπηρέτες της παράστασης των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης φαίνεται να ήταν ασφαλώς 

το ελληνικό κείµενο της βιβλικής περικοπής. Η εθνικότητα των ζωγράφων, που θίξαµε 

παραπάνω, συχνά δυσεπίλυτο ζήτηµα (π. χ. Σέργιος αµαρτωλός, ζωγράφος στη Ντέτσανη391), 

πιθανολογούµε πως είναι µόνο ένα σηµείο ενός πολύπλοκου, πολυπολιτισµικού 

περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας από ένα σηµείο και ύστερα. Μία 

λεπτοµέρεια του ίδιου του προβλήµατος µπορεί ίσως να µας δώσει την απάντηση: οι 

επιγραφές, ανάµεσα στα µνηµεία που εξετάσαµε, είναι µέσα στον ίδιο ναό αλλού σερβικές 

και αλλού ελληνικές. Αλλού η επιγραφή ελληνική και το κείµενο του ειληταρίου στα 

ελληνικά (Αχρίδα), αλλού το κείµενο του ειληταρίου στα σλαβικά µε ελληνική επιγραφή 

στην παράσταση (µονή Μαρκόφ), αλλού το αντίστροφο (Χιλανδάρι). Το κοντινό, ισχυρό, 

βυζαντινό ακόµη καλλιτεχνικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έπαιξε φυσικά σηµαίνοντα ρόλο. 

Οι πολιτικές και καλλιτεχνικές επιδράσεις από την Κωνσταντινούπολη το ίδιο. Το Άγιον 

Όρος, ένας στην πράξη «βαλκανικός µικρόκοσµος»392, δείγµα και κοιτίδα των διαφόρων προ-

ελεύσεων ορθοδόξων, επίσης. Η ανερχόµενη εξουσία του σλαβικού βασιλείου ακολούθως393. 

Τα παραπάνω µας δείχνουν ένα οµοιογενές ως προς την θρησκευτική-δογµατική πίστη του  

σύνολο, µε διαφορετικές όµως και ενίοτε αντικρουόµενες πολιτικές – δηλαδή κατά µία πολύ 

πρώιµη ακόµη έννοια «εθνικές»- επιδιώξεις. Και αυτές τις επιδιώξεις, άλλοτε εµµέσως, άλλο-

τε αµέσως, τις εξέφραζε µέσω της τέχνης. Καθώς οι λίγες εν συνόλω παραστάσεις, οι οποίες 

εικονογραφούν το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, βρίσκονται διασκορπισµένες σε περιοχές 

ισχυρής ακόµη βυζαντινής (κωνσταντινουπολίτικης εν προκειµένω) επιρροής394, η υπόθεση 

πως οι αγγελόµορφοι ή ανδροπρεπείς υπηρέτες προέρχονται από την ίδια (θεσσαλονικιώτικη 

και κατ’ επέκταση κωνσταντινουπολίτικη) πηγή ενδέχεται να µη απέχει πολύ από την πραγ-

µατικότητα. Τα ζωγραφικά παραδείγµατα όµως, τα οποία θα µας επιβεβαίωναν την 

παραπάνω υπόθεση,  έχουν εκλείψει395.  

                                                 
391 Αµφισβητούµενης εθνικότητας (Πιοµπίνος, 1984, σ. 351-352). 
392 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 286. 
393 Ηamann-Mac Lean, 1976, σ. 281-282. 
394 Στην περίπτωση της µονής Μαρκόφ θα λέγαµε πως πρόκειται για µία ανάµνηση αυτής της λαµπρής µεν, 
αλλά παρελθούσας εποχής. 
395 Meyendorff, 1959, σ. 272-274. 
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    Από τη σλαβική Εκκλησία φαίνεται πως, αφ’ ενός, προσελήφθη η εικονογραφική απόδοση 

κάποιου είδους από τα προϋπάρχοντα της Σοφίας-Χριστού (το βέβαιο είναι πως η πρόσληψη 

αυτή αφορά τουλάχιστον στο βιβλικό ∆είπνο: µόνο αυτός ο τύπος φαίνεται να συναντάται σε 

διάφορες παραλλαγές στα µνηµεία της πρώην Γιουγκοσλαβίας, που χρονολογικώς έπονται 

της Αχρίδας και των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης) και, αφ’ ετέρου, πως βρέθηκαν εκεί 

οι κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια του θέµατος. Αυτές οι συνθήκες, πέρα από τις 

αυστηρά θεολογικές, τις οποίες θα δούµε αργότερα µε την προσέγγιση των κειµένων, 

αναφέρονται και σε άλλες, εξωθεολογικές, οι οποίες όµως επιδρούν στην ανάπτυξη ή την 

παρουσία ενός εικονογραφικού θέµατος µε πιο έµµεσο τρόπο. Η τέχνη λίγο έως πολύ 

εξυπηρετεί τις προσωπικές επιδιώξεις των δωρητών, ιδίως αν αυτοί ταυτίζονται µε 

φιλόδοξους βασιλείς. Αυτό φάνηκε και από την ανάλυση των µνηµείων. Η πολιτική ερµηνεία 

στην παράσταση της Σοφίας είδαµε να ισχύει και στην περίπτωση των αφιερωµάτων του 

Μιλούτιν, Χιλανδάρι και Γκρατσάνιτσα, ακόµη περισσότερο ίσως στο αφιέρωµα του 

Ντουσάν καθολικό της Ντέτσανη και κατά κάποιον τρόπο στο λυκόφως της µονής Μαρκόφ. 

Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις κατά σειρά ο πολιτικός στόχος διαφοροποιείται 

αναλόγως µε τις ιστορικές συνθήκες. Η εποχή του Μιλούτιν διακρίνεται από έντονες 

επιδράσεις προερχόµενες από τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη, οι οποίες 

εκφράζονται στον  παλαιολόγειο «κλασικισµό», στην αρµονική χρωµατική κλίµακα και στις 

ευγενείς µορφές. Καλλιεργηµένοι ιερωµένοι οργάνωναν τα εικονογραφικά προγράµµατα των 

αφιερωµάτων του συνδυάζοντας συµβολισµούς και θεολογία κωνσταντινουπολίτικης 

προέλευσης. Ο βυζαντινισµός της σερβικής Αυλής µετά το θάνατο του βασιλιά στα 1321 

άρχισε να εκπίπτει. Επί βασιλείας του γιου του Στέφανου Ντετσάνσκι, είχε ήδη εκλείψει396. Ο 

Ντουσάν, περισσότερο φιλόδοξος πολιτικά και στρατιωτικά από τον παππού του, χτίζει και 

διακοσµεί ως µαυσωλείο ένα µεγαλοπρεπές µνηµείο στη Ντέτσανη, του οποίου το 

εκτενέστατο πρόγραµµα είναι προσεκτικά διατυπωµένο από τον αρχιεπίσκοπο Σερβίας 

∆ανιήλ. Εκεί το πολιτικό µήνυµα είναι εµφανέστερο. Ο βασιλιάς και µετά από λίγο 

αυτοκράτορας Σέρβων και Ρωµαίων, όπως είδαµε και στην ανάλυση, θέλει δια της τέχνης να 

αποδείξει τη δύναµή του, την διαφοροποίησή του από την βυζαντινή αυτοκρατορία 

(πολιτικώς και εκκλησιαστικώς- δηλαδή ως προς κάθε επίπεδο σύνδεσης) και την δική του 

αυτοκρατορία ως άξιο συνεχιστή της κουρασµένης Κωνσταντινούπολης397. Το αφιέρωµά του, 

που χρειάστηκε δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί, αντανακλά την προσωπική του πορεία προς 

την αυτονόµηση: στον κυρίως ναό διακρίνεται ακόµη η ανάµνηση του κλασικισµού του 

Μιλούτιν˙ η µεσαία ζώνη της διακόσµησης και κάποιοι πλευρικοί τοίχοι αποδίδουν το 
                                                 
396 Miljković-Pepek, 1972, σ. 208, και: Radojčić, 1971, σ. 78, 191, και: του ιδίου, 1973, σ. 302. 
397 Παπαµαστοράκης, 1996, σ. 140-157. 
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πέρασµα προς έναν «ζωγραφικό ανατολίτικο εξωτισµό»˙ στην κατώτερη ζώνη και στο 

νάρθηκα βρίσκονται µορφές αγίων και συναξάρια µε έναν τοπικό, λαϊκό, ζωντανό 

χαρακτήρα. Η µείξη των σύγχρονων κατά τα άλλα τεχνοτροπιών επιβεβαιώνει το ότι δεν 

ακολουθούνταν πλέον οι επιταγές από τα µέχρι προ τινος καλλιτε-χνικά κέντρα, ούτε καν τα 

τοπικά, της αδριατικής ακτής ή της µακεδονικής ενδοχώρας398. Ο Μάρκο, από τους 

τελευταίους και τοπικώς περιορισµένους βασιλείς της σερβικής επικράτειας, ακολουθεί τους 

απόηχους της τέχνης του πρόσφατου παρελθόντος του πολύ αξιοπρεπώς, αποδίδοντας σπάνια 

θέµατα, όπως ο Ακάθιστος Ύµνος ή πολύπλοκα, όπως η Σοφία του Θεού, µε έναν δηµιουρ-

γικό, αλλά απλοϊκό ρεαλισµό399.  

Οι λιτές εκδοχές της Θεσσαλονίκης και της Έδεσσας δεν φαίνεται να υποκρύπτουν 

κανενός είδους αγωνιώδη ερωτηµατικά. Οι δε ρωσικές περιπτώσεις του 14ου αιώνα, του 

Βολότοβο και του Ψαλτηρίου φαίνεται πως ξεκινούν την καλλιτεχνική – κατ’ ουσίαν τη 

θεολογική και εν τέλει την πολιτική – µεταλαµπάδευση στην Τρίτη Ρώµη µερικές δεκαετίες 

πριν την τελική πτώση της Κωνσταντινούπολης400. Ας τολµήσουµε να υποθέσουµε µία από 

τις αιτίες για την διακοπή εξέλιξης ιδίως κάποιων εικονογραφικών τύπων (του ∆είπνου των 

Παροιµιών). Ένα τέτοιο, περιγραφικό θέµα είδαµε πως στην ανάπτυξή του, χρειάστηκε 

θεολογική επεξεργασία και µεγάλο εικονογραφικό πρόγραµµα, ώστε να ενταχθεί σε αυτό, µε 

ό,τι εξ αυτών συνεπάγεται ως προς τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες τού 

πέριξ περιβάλλοντος. Κατά τα µεταβυζαντινά χρόνια οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις 

στα Βαλκάνια, όπου δηλαδή το θέµα είχε αναπτυχθεί στο πρόσφατο παρελθόν, φαίνεται πως 

δεν ήταν πλέον ιδιαιτέρως πρόσφορες. Τότε οι λακωνικές και εύληπτες εκδοχές της 

Θεσσαλονίκης και της Έδεσσσας επί παραδείγµατι θα µπορούσαν να έχουν επιζήσει. Ωστόσο 

φαίνεται πως ούτε αυτό έγινε. Η σκυτάλη της εικονογραφικής απόδοσης του Χριστού-Σοφίας 

του Θεού πέρασε στα χέρια της ρωσικής τέχνης.  

    Η παράσταση της Σοφίας του Θεού εξελίσσεται στη ρωσική τέχνη από τον 15ο αιώνα και 

εξής ακολουθώντας διαφορετικά εικονογραφικά δεδοµένα, όπως επισηµαίνουν ήδη οι πρώι-

µοι µελετητές του θέµατος. Εκτός από τα πρώιµα µεταβυζαντινά παραδείγµατα, που είδαµε 

σε σχέση µε τις αναλύσεις του Βολότοβο και του Ψαλτηρίου του Κιέβου, δογµατικώς ορθά, 

                                                 
398 Radojčić, 1971, σ. 78, 194. 
399 Radojčić, 1971, σ. 198. 
400 Αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Meyendorff, 1987, σ. 394) και µάλιστα συσχετίζεται µε τη µονή της Ρίλα 
(άρα λοιπόν, συµπεραίνουµε εµείς, και µε την µονή Μαρκόφ) η περίπτωση της µονής της Ζάρζµα στη Γεωργία, 
επίσης του 14ου αιώνα. Βλ. Evseeva, 1982, σ. 134 κ. ε.: Η παράσταση, όπως και όλο το πρόγραµµα του ναού, 
έχει υποστεί πολλές φθορές από την υγρασία και έχει ιδιαιτέρως επεµβατικά επιζωγραφιστεί. Στο βαθµό που η 
τελική κατάσταση της παράστασης το επέτρεψε, η µελετήτρια του µνηµείου υποθέτει πως η παράσταση 
περιελάµβανε επτακιόνιο ναό, δύο υπηρέτες και έναν τρικέφαλο Οικοδεσπότη. Την συσχετίζει µε το Χιλανδάρι 
(βλ. υπόσ. 160), αλλά και µε τη Ρίλα και γενικά µε τις παραστάσεις, που περιλαµβάνουν το ∆είπνο των 
Παροιµιών. 
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εµφανίζονται και κάποιες παραστάσεις, που µαρτυρούν θεολογικές αποκλίσεις. Ανθούν από 

τον 16ο – 17ο αιώνα, κυρίως σε προσκυνηµατικούς τύπους, ενίοτε µε αναφορές στο αφηγηµα-

τικό εδάφιο των Παροιµιών, ενώ τίθεται σε αυτές τότε και το ζήτηµα των µαριοκεντρικών 

(δυτικής προέλευσης) δογµατικών αναφορών στην παράσταση. Εικονογραφικά η µαριοκε-

ντρική απόδοση της παράστασης τονίζει την ενσάρκωση περισσότερο από ό,τι έχουµε δει 

µέχρι τώρα, φθάνοντας να περιλαµβάνει µέσα στην εικονογραφία ακόµη και τους γονείς της 

Παναγίας, Ιωακείµ και Άννα.401. Επί παραδείγµατι αναφέρουµε πως η προσκυνηµατική εικό-

να της Αγίας Σοφίας του Κιέβου εικόνιζε την Βρεφοκρατούσα ένθρονη σε θρόνο µε επτά 

κιονίσκους ανεβασµένο σε επτά σκαλοπάτια. Η εικόνα στέφεται µε επιγραφή, που στα ελλη-

νικά αναγράφει τον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών402. Το επιστέγασµα των 

δογµατολογικών αλλοιώσεων της έννοιας της Σοφίας επήλθε κατά τον 17ο αιώνα, όταν ένα 

πλήρες υµνογραφικό σύνολο συνετέθη προς τιµήν της Σοφίας του Θεού κατά τον πανηγυρι-

σµό της Αγίας Σοφίας του Νόβγκοροντ στις 15 Αυγούστου. Η συγκεκριµένη πανήγυρις είχε 

θεσπιστεί παλαιότερα από τον ίδιο τον επίσκοπο του Νόβγκοροντ Γεννάδιο (1484-1504), ενώ 

η ακολουθία συνετέθη από τον πρίγκιπα Συµεών Σακόφσκυ στις αρχές του 17ου αιώνα, όπου 

ταύτιζε και λεκτικώς µε σαφήνεια την έννοια της Σοφίας τόσο µε το Χριστό, όσο και µε την 

Παναγία.. Ποτέ η ακολουθία αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την επίσηµη ρωσική Εκκλησία403. 

Χαρακτηριστικό, αν και οψιµότερο παράδειγµα είναι ο Ρώσος φιλόσοφος Βλαντιµίρ Σαλα-

βιώφ (Vladimir Soloviev, 1853-1900). Επηρεασµένος από την παράδοση του Πλωτίνου και 

του Ωριγένη, θαυµαστής της δυτικής µαριολογίας και ανοιχτός στο γνωστικισµό και τη θεο-

σοφία, ταυτίζει την έννοια της Σοφίας τόσο µε την «απόλυτη θεότητα», όσο και µε τη 

Θεοτόκο ως ενσάρκωση της «αιώνιας γυναίκας»404.  

 

ζ. Η σχέση του εικονογραφικού θέµατος µε τις πηγές και την πνευµατική ζωή: Tέλος θα 

θέλαµε να επισηµάνουµε την καίρια συµβολή των πνευµατικών διεργασιών και κυρίως των 

εν χρήσει κειµένων της ύστερης βυζαντινής περιόδου στην δηµιουργία και την (µικρής είναι 

η αλήθεια διάρκειας) εξέλιξη, που είχε το εικονογραφικό θέµα της Σοφίας-Υιού του Θεού.  

1.Βίβλος, Πατέρες, λειτουργικά κείµενα: Κατ’ αρχήν τα παλαιότερα κείµενα, δηλαδή το 

βιβλικό χωρίο και η Σοφία-Χριστός στην Καινή ∆ιαθήκη µε τη λειτουργική τους χρήση και η 

εν χρήσει υµνογραφία απετέλεσαν µία σταθερή βάση προσέγγισης και κατανόησης της 

έννοιας ακόµη και για τους απλούστερους των πιστών. Παραποµπές σε αυτά κάναµε συχνά 

                                                 
401 Ammann, 1938, σ. 150-5, Meyendorff, 1987, σ. 400. Πρβλ. Del Medico, 1938, σ. 65. 
402 Spassky, 1957, σ. 166.  
403 Meyendorff, 1987, σ, 394 κ. ε., και: Spassky, 1957, σ. 164 κ. ε. (καταγράφεται και το κείµενο της 
ακολουθίας). 
404 Μeyendorff, 1987, σ. 401. 
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στην ανάλυση των παραστάσεων, που µελετήσαµε. Οι κατά καιρούς πατερικές ερµηνείες του 

βιβλικού χωρίου (Κλήµεντος –  2ου αι., Ιππολύτου Ρώµης – 3ου αι., Αθανασίου Αλεξανδρείας 

– 4ου αι., ειδικώς του Αναστασίου Σιναΐτη – 7ου αι., µε µεγάλη διάδοση και στα Βαλκάνια από 

τα πρώιµα µεσοβυζαντινά χρόνια) και κυριότατα η ενασχόληση µε την έννοια της Σοφίας 

κατά τη διάρκεια του Ησυχασµού (ειδικότερα οι ερµηνείες του πατριάρχη Φιλόθεου Κόκκι-

νου – 14ου αι. και του Συµεών Θεσσαλονίκης – 15ου) επαναπροσανατόλισαν το ενδιαφέρον 

και του περισσότερο θεολογούντος κοινού.  

Πολύ συχνά στην ανάλυση των µνηµείων είδαµε και άλλα ιερά κείµενα να µεσολαβούν 

ερµηνευτικά για την κατανόηση όχι µόνο δευτερευόντων, αλλά και κεντρικών σηµείων της 

παράστασης: βιβλικές παραποµπές για το Χριστό-Μεγάλης Βουλής Άγγελο, υµνογραφικά 

κείµενα κυρίως της Μεγάλης Εβδοµάδας για τη σύνδεση µε τη θεία Ευχαριστία, τα οράµατα 

από το Βίο του αγίου Βασιλείου του νέου σχετικά µε την εσχατολογική απόχρωση της θείας 

Κοινωνίας.  

2. Ο Ησυχασµός: Εξετάζουµε επίσης την ενδεχόµενη συµβολή του Ησυχασµού στην 

εικονογραφική δηµιουργία ή στην εξέλιξη της παράστασης του Χριστού ως Σοφίας του Θεού, 

καθώς η έννοια της Σοφίας απετέλεσε και τότε θέµα προς συζήτηση. Ο Ησυχασµός έχει 

υποστηριχθεί πως δεν είχε την πρόθεση να εισαγάγει νέα εικαστικά ή εν γένει καλλιτεχνικά 

πρότυπα. Στα ησυχαστικά κείµενα δεν γίνεται ποτέ κριτική για ζητήµατα της τέχνης. Ωστόσο 

φαίνεται πως επηρέασε κατά κάποιον τρόπο τις αισθητικές επιλογές της εποχής του405. 

Συνδέονται µε τον Ησυχασµό – µε κάθε επιφύλαξη βέβαια – κάποιες εικονογραφικές 

λεπτοµέρειες, κυρίως ως προς την διακριτική απόδοση της δόξας, εφ’ όσον ένα από τα 

ζητούµενα του πνευµατικού κινήµατος ήταν η θέαση του Ακτίστου Φωτός (π. χ. η δόξα του 

Χριστού στην Μεταµόρφωση και την Εις Άδου Κάθοδο του Πρωτάτου, ή παρόµοιου τύπου 

δόξες στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό Θεσσαλονίκης, την Περίβλεπτο Αχρίδας, τη Στουντένιτσα, 

την Γκρατσάνιτσα, την Παναγία της Πρισρένης, στη µονή Μαρκόφ και αλλού). Το 

παρεκκλήσι στη µονή της Ρίλα και η Ντέτσανη είναι αφιερωµένες στη Μεταµόρφωση του 

Χριστού, όπου έλαµψε το θαβόριο φως. Η πρόσθεση της επιγραφής «Ο Ων» στο 

φωτοστέφανο του Παντοκράτορα έχει θεωρηθεί ησυχαστικής προέλευσης. Αυτή η επιγραφή 

υπαρχει στη µονή Μαρκόφ και το Βολότοβο, από τους ναούς που αναφέρθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Ο Ησυχασµός συνδέεται επίσης µε την εισαγωγή  βιβλικών χωρίων 

διαφορετικών από τα έως τότε συνηθισµένα στα ειλητάρια των προφητών, τα οποία χωρία 

                                                 
405 Μeyendorff, 1975, 106, και: Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 286. 
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σχετίζονται µε τις περιόδους της Μεγάλης Σαρακοστής, της Πεντηκοστής και της 

Μεταµόρφωσης406.  

Ακολούθως έχει διαπιστωθεί και στη διαµόρφωση των εικονογραφικών προγραµµάτων 

έµµεση επίδραση των ησυχαστικών τάσεων στην τέχνη. Ανάµεσα στα µνηµεία που µας 

απασχόλησαν βρίσκεται και η Μεταµόρφωση στη Ντέτσανη, όπου θεωρήθηκε πως η 

ευχαριστιακή έµφαση, που δόθηκε σε σκηνές τρούλου και αψίδων (όπως στην Περίβλεπτο 

του Μυστρά) είναι ένα ησυχαστικό δείγµα407. Επίσης µερικές εκκλησίες, που αναφέρθηκαν 

στην εργασία (Άγιος Νικόλαος Ορφανός Θεσσαλονίκης, Περίβλεπτος Αχρίδας, Ντέτσανη, 

µονή Μαρκόφ), περιλαµβάνουν ως πρωιµότερα παραδείγµατα τον νέο εικονογραφικό κύκλο 

του Ακαθίστου Ύµνου, ο οποίος έχει επίσης ερµηνευθεί, µεταξύ πολιτικών, άλλων σηµασιών 

που φέρει, και ως δείγµα επέµβασης της ησυχαστικής τάσης στην τέχνη408. Οι ησυχαστικές 

αντιλήψεις, πριν να κορυφωθούν µε τον Γρηγόριο Παλαµά και πριν να γίνουν αποδεκτές από 

την επίσηµη Εκκλησία στα µέσα του 14ου αιώνα, έχει παρατηρηθεί πως ήδη εκφράζονταν και 

σε πρωιµότερα εικονογραφικά προγράµµατα409. Ας σηµειώσουµε πως ένα µνηµείο, που µας 

απασχόλησε,  χρονολογηµένο κοντά στις απαρχές του ησυχαστικού κινήµατος, οι Άγιοι 

Απόστολοι Θεσσαλονίκης, αφιέρωµα του πατριάρχη Νίφωνα Α’, περιλαµβάνει στον 

ψηφοθετηµένο τρούλο του µια πολύ προσεγµένη λεπτοµέρεια σχετική µε την θεοπτεία: οι 

πέντε από τους δέκα προφήτες γύρω από τον Παντοκράτορα κρατούν ειλητάρια, όπου 

αναγράφονται χωρία, τα οποία ξεκινούν µε «ιδού»410. 

Εάν τα παραπάνω ισχύουν, θυµόµαστε την Θεσσαλονίκη ως σηµαντικό κέντρο αναφοράς 

ως προς τον Ησυχασµό και από πόσο κοντά είχε παρακολουθήσει η σερβική εκκλησία την 

ησυχαστική διαµάχη (βλ. κεφ. 1 α). Και εφόσον ο Ησυχασµός συνδέεται µε την προτίµηση 

προφητών, παλαιοδιαθηκικών χωρίων και σκηνών, που προεικονίζουν την Καινή ∆ιαθήκη,  

µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε πώς το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών, που είδαµε πως 

προτιµήθηκε στους µακεδονικούς και σλαβικούς ναούς, πράγµατι προτυπώνει συγχρόνως την 

ενσάρκωση του Χριστού, το πάθος του και το µυστήριο της θείας Ευχαριστίας και εποµένως 

γεννήθηκε εικονογραφικά κατά την πρέπουσα και ωριµότερη πνευµατικώς εποχή. Οι 

ζωγράφοι που εργάστηκαν στο µεγαλύτερο µέρος των παραστάσεων που µας απασχόλησαν, 

ήταν γεωγραφικώς πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος, πνευµατικά κέντρα, στα 

οποία αναπτύχθηκε και κυριάρχησε ο Ησυχασµός. Ιδιαιτέρως ο Μιχαήλ Αστραπάς και ο 

                                                 
406 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 284-297. Το χωρίο των Παροιµιών, που µας απασχόλησε, είδαµε πως διαβάζεται 
στην κεντρική, τέταρτη εβδοµάδα του Πεντηκοσταρίου και εµπνέει την υµνογραφία της Μεγάλης Πέµπτης. 
407 Delvoye, 1994, σ. 535. 
408 Pätzold, 1989, σ. 8-16, 91-99. 
409 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 296. Πρβλ. Timken-Mattheus, 1976, σ. 419-426: αναφέρεται το πώς οι θεολογι-
κές αντιλήψεις διαφοροποιούν τη µορφή του τρουλαίου Παντοκράτορα. (φωτοστέφανο, µάτια, δάκτυλα). 
410 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 313. 
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Ευτύχιος, ζωγράφοι του πρωιµότερου γνωστού µνηµείου απόδοσης του βιβλικού χωρίου, της 

Περιβλέπτου Αχρίδας, θεωρείται πως γνώριζαν από πολύ κοντά την ζωγραφική του Αγίου 

Όρους (κυρίως του Πρωτάτου), η οποία απετέλεσε ενός είδους προποµπό της κυρίως 

«ησυχαστικής τέχνης»411.  

Έτσι καταλήγουµε πως ο Ησυχασµός στη θρησκευτική τέχνη του 14ου αιώνα, χωρίς 

ενδεχοµένως άµεση επέµβαση στα πράγµατα, απέδωσε το κατάλληλο (πνευµατικό) κλίµα για 

τη δηµιουργία εικονογραφικών λεπτοµερειών ή εικονογραφικών θεµάτων (όπως αυτό που 

τώρα µελετούµε). Θα λέγαµε πως πολλές από τις εκδοχές της εικονογράφησης του θέµατος 

του Χριστού-Σοφίας του Θεού, που είδαµε, απέδιδαν τη µορφή του ησυχαστικού, 

ζωγραφικού «ιεροπρεπούς ρεαλισµού»412. Έτσι, ίσως ακόµη και κάποιες από τις πιο πρώιµες 

εκδοχές, όπως αυτή του Σολέτο ή της Περιβλέπτου Αχρίδας, θα µπορούσαν κάλλιστα να 

ενταχθούν εν µέρει στις πνευµατικές διεργασίες, που οδήγησαν και κορυφώθηκαν τελικώς 

στον Ησυχασµό. 

Εν τέλει η παράσταση του Χριστού-Σοφίας του Θεού είναι ένα όψιµο στη δηµιουργία του 

θέµα, που αντανακλά τις πνευµατικές διεργασίες της εποχής του στο σύνολό τους, την προ-

σέγγιση παλαιών και νέων κειµένων, τις µυστικιστικές αναζητήσεις. Η εικονογραφία είχε 

ξεπεράσει πλέον τις βασικές χριστολογικές ή δογµατικές αναζητήσεις των πρωτο- και µεσο-

βυζαντινών χρόνων, και µπορούσε να προχωρήσει στην πιο λεπτή επεξεργασία και αποτύπω-

ση των θεολογικών εννοιών. Η εκλέπτυνση της σκέψης µίας εποχής µε πολλά πολιτικά και 

κοινωνικά προβλήµατα, κατέφευγε στο επέκεινα ως µόνη λύση και ως παρήγορη διέξοδο413. 

Η θεολογική σκέψη δηµιουργεί µία πολύπλοκη παράσταση, ενώ και άλλες, δευτερεύουσες 

σηµασίες ή ακόµη και επιδιώξεις επενδύονται σε αυτήν. Εποµένως η ποικιλία στους τρόπους 

απόδοσής της προέρχεται από αυτήν ακριβώς την πολυεπίπεδη θεολογική σκέψη της εποχής, 

από την πληθώρα των παραποµπών σε κείµενα, που χρησιµοποιούνταν κάθε φορά και από τα 

πολλά και διάφορα άµεσα ή έµµεσα µηνύµατα που έµελλε κάθε µία να εισαγάγει.  

Ένα εικονογραφικό θέµα – και δη νεοδηµιούργητο – αφορά αυτούς, που το συνέταξαν, 

καθώς και τους παραγγελιοδότες, στο βαθµό που καταλάβαιναν περί τίνος πρόκειται, ώστε να 

το παραγγείλουν. Επίσης µιλούµε για µια χρονική περίοδο, όπου η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα αρχίζει να συνδυάζεται και µε υψηλή παιδεία των καλλιτεχνών. Άραγε και το 

κοινό των πιστών, πεπαιδευµένοι ή, κυρίως, απαίδευτοι, µπορούσαν να προσεγγίσουν τη νέα, 

πλούσια σε σηµασίες παράσταση; Η µνηµειακή, αλλά και εν γένει η θρησκευτική 

εικονογραφία λειτουργούν παιδαγωγικά και επεξηγηµατικά για τους θεατές, σύµφωνα µε την 

                                                 
411 Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 295-297. 
412 Pätzold, 1989, σ. 103-4. 
413 Πρβλ. Πάλλας, 1989-90, σ. 137, και: Radojčić, 1973, σ. 312. 
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ερµηνεία του αγίου Ιωάννη του ∆αµασκηνού (675-π. 749): η εικόνα είναι ένα υπόµνηµα -  

όπως για τους εγγράµµατους ένα βιβλίο, έτσι και για τους αγραµµάτους η εικόνα414. Ως προς 

το υστεροβυζαντινό, εικονογραφικό πρόγραµµα, όπου το πολύπλοκο περιεχόµενό του συχνά 

συνδέονταν µε τα ιερά και λειτουργικά κείµενα, τις πατερικές ερµηνείες και την υµνογραφία, 

η παρουσία του θέµατος µέσα στο ναό λειτουργούσε βοηθητικά και επεξηγηµατικά για τους 

πιστούς415. Εποµένως, από όσο µπορούµε να υποθέσουµε µε βάσει τις σωζόµενες 

παραστάσεις, η συγκεκριµένη παράσταση-δείκτης του υψηλού πνευµατικού επιπέδου γινόταν 

εν πολλοίς κατανοητή µέσω των εικονογραφικών ή και επιγραφικών επεξηγήσεων κάθε 

φορά, λιγότερων ή περισσότερων, όσων χρειαζόταν κάθε εικονογραφική εκδοχή του θέµατος 

ή όσων χρειαζόταν κάθε περίπτωση δωρητή-δηµιουργού του εικονογραφικού προγράµµατος, 

ή όσων, τέλος χρειαζόταν ο εκάστοτε αποδέκτης-κοινό πιστών. 

 

η. Η γεωγραφική συγκέντρωση στην ευρεία µακεδονική περιοχή και τη Σερβία: Η συχνότητα 

παρουσίας σωζόµενων παραστάσεων του Χριστού-Σοφίας του Θεού, αλλά, όπως είδαµε, και 

της Σοφίας-θεοπνευστίας στη σλαβική µνηµειακή τέχνη θα µπορούσε πολύ απλά να αποδοθεί 

στην απώλεια παραδειγµάτων από άλλες περιοχές της βυζαντινής τέχνης και κυρίως της 

Κωνσταντινούπολης. Είναι όντως τυχαία ή ερµηνεύεται τόσο εύκολα η γεωγραφική 

συγκέντρωση, που διαπιστώσαµε; Είναι ενδιαφέρον να επιχειρήσουµε µία πρώτη προσέγγιση 

ερµηνείας της γεωγραφικής συγκέντρωσης της παράστασης της Σοφίας του Θεού σε µία 

περιοχή µε κοινά θρησκευτικά δεδοµένα ως προς την βυζαντινή αυτοκρατορία (σχεδόν 

πνευµατικό τέκνο της, θα λέγαµε), αλλά µε ιδιάιτερη πολιτική ιστορία, ιδίως µετά την Λατι-

νοκρατία και την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και ακόµη περισσότερο κατά τη 

διάρκεια εξουσίας των τελευταίων βασιλέων της416. 

1. Στοιχεία σερβικής ιστορίας: Μία σύντοµη επισκόπηση της σερβικής ιστορίας417 των 

µέσων χρόνων δείχνει πως ο Στέφανος Νεµάνια, που στα 1168 ανακηρύχθηκε µεγάλος 

ζουπάνος από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κοµνηνό, προσπάθησε να αυτονοµήσει και το 

κατάφερε σε ένα µικρό βαθµό ένα τµήµα της επικράτειάς του ως σερβικό. Αυτός ήταν που 

ίδρυσε µαζί µε το γιο του Ράστκο-Σάββα τη µονή Χιλανδαρίου και πέθανε ως µοναχός 

Συµεών στο Άγιο Όρος. Ο δεύτερος γιος του, επίσης Στέφαν, σεβαστοκράτορας από το 1190 

και παντρεµένος µε την κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ’ Αγγέλου Ευδοκία από το 1195, 

ακολούθησε παρόµοια αυτονοµιστική πολιτική. Όταν στα 1217 στέφθηκε βασιλιάς, αυτό 

                                                 
414 Νικολάου, 1992, σ. 98-99. 
415 Stephan, 1986, σ. 144-145. 
416 Πρβλ. άλλη περίπτωση, σχεδόν σύγχρονης γέννησης και ανάπτυξης εικονογραφικού θέµατος, του Ακαθίστου 
Ύµνου, στην ίδια ευαίσθητη ιστορικά και γεωγραφικά περιοχή: Ασπρά-Βαρδαβάκη, 1992, σ. 141. 
417 Η διαδοχή των βασιλέων προέρχεται από τον Hamann-Mac Lean, 1976, παράρτηµα, σ. 10-11. 
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έγινε µε τις ευλογίες της Ρώµης, ενώ η Κωνσταντινούπολη ήταν υπό την κυριαρχία της ∆’ 

Σταυροφορίας. Στα 1219 ακολούθησε και το αυτοκέφαλο της σερβικής Εκκλησίας. Ως 

επιστέγασµα ο βασιλιάς Στέφαν παντρεύτηκε σε δεύτερο γάµο την Anna Dandolo. Ωστόσο 

δογµατικά η Σερβία, τόσο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του έως το 1228, όσο και επί 

διαδόχων του, παρέµεινε πιστή στην Ορθοδοξία. Τον διαδέχτηκαν κατά σειρά οι τρεις γιοι 

του, Στεφαν Ραντοσλάβ, Στέφαν Βλαντισλάβ και Στέφαν Ούρος Ι (ο οποίος υπηρξε και ο 

δωρητής στη Σοπότσανη). Κατά την άνοδο των Παλαιολόγων η δυναστεία των Νεµανιδών 

ενδυναµωνόταν. Ακολούθως ήρθε η επί Ούρος ΙΙ-Μιλούτιν (γιού του Στέφαν Ούρος Ι, 1282- 

1321) πλήρης «βυζαντινοποίηση» της σερβικής Αυλής και όχι µόνο αυτής. ∆ύο από τις 

τέσσερεις γυναίκες του υπήρξαν βυζαντινές πριγκίπισσες418, ενώ πίσω από όλους τους 

γάµους του διαγνώσθηκαν από µερικούς ιστορικούς πολιτικές επιδιώξεις. Οι πολιτικές και 

πολιτιστικές επιρροές της Κωνσταντινούπολης έφθασαν στο µέγιστο δυνατό βαθµό419. Η 

στενή, πολιτική σχέση µε την Βασιλεύουσα διεισδύει στην τέχνη, όπως είδαµε από την 

τήρηση των βυζαντινών εικονογραφικών προγραµµάτων και την πρόσκληση καλλιτεχνών. Η 

γεωγραφική εγγύτητα και η δογµατική (δηλαδή ορθόδοξη) συνάφεια είναι δύο πρακτικοί 

λόγοι που, εκτός της πολιτικής, ερµηνεύουν τα γεγονός. Οι διαµάχες µεταξύ των διαδόχων 

µετά το θάνατο του Μιλούτιν δεν έπληξαν κατά πολύ το σερβικό βασίλειο. Εν τέλει ανήλθε 

στο θρόνο ο εκδιωχθείς αρχικά γιος του Μιλούτιν Στέφαν Ούρος ΙΙΙ (1322-1331). Με τον γιο 

του και εγγονό τού Μιλούτιν Στέφανο Ντουσάν η ακµή της Σερβίας έφθασε στο απόγειό της, 

καταλήγοντας στην αξίωση διαδοχής της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Όταν ο Ντουσάν 

στέφθηκε αυτοκράτορας Σέρβων και Ρωµαίων (1345-1355), οργάνωσε την Αυλή του κατά το 

βυζαντινό πρότυπο και έβαλε σαν στόχο και την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Η 

Ιστορία τον πρόλαβε. Όταν πέθανε, στις 20 ∆εκεµβρίου του 1355, ο τουρκικός κίνδυνος στα 

Βαλκάνια ήταν ήδη πολύ εµφανής και η σερβική αυτοκρατορία µε επί κεφαλής τον γιο του, 

Στέφανο Ούρεση 5ο, είχε ήδη αρχίσει να παρακµάζει. Από τα τέλη του 14ου αιώνα και εξής οι 

Οθωµανοί προέλαυναν στην ευρεία περιοχή. Η σερβική αυτοκρατορία διασπάται σε κατά 

τόπους βασίλεια και τµηµατικά αρχίζει να καταλαµβάνεται από τους Οθωµανούς420. Η 

ιστορική πορεία του σερβικού βασιλείου µέχρι τις προαναφερθείσες, τελευταίες ιστορικές 

εξελίξεις δείχνει µία πορεία ως προς τη βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία περνάει από την 

ταύτιση στην ανεξαρτητοποίηση, από εκεί στην ισχυροποίηση, µετά στην εξίσωση και τέλος 

στην επιθυµία αντικατάστασης της τελευταίας.  

                                                 
418 Μία κόρη του Ιωάννη Α΄ ∆ούκα, σεβαστοκράτορα στη Θεσσαλία και τη Σιµωνίδα, κόρη του αυτοκράτορα 
Ανδρονίκου του Β΄ Παλαιολόγου (Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τ. Α’, πίνακες 10 και 11). 
419 Hallensleben, 1963, σ. 19, και: Hamann-Mac Lean, 1976, σ. 296-297, και: Ιστορία της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, τ. Α’, 1979, σ. 399, και: Μango, 1978, σ. 177, και: Παπαµαστοράκης, 2001, σ. 25. 
420 Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τ. Α’, 1979, σ. 399-403. 
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    2. Ο άγιος Κύριλλος, φωτιστής των Σλάβων: Ένα στοιχείο, που θα µπορούσε να είναι 

σηµαντικό και που ακόµη δεν έχει συσχετισθεί  όσο είδαµε από την επί του θέµατος 

βιβλιογραφία, µε την γέννηση και εξέλιξη του εικονογραφικού θέµατος της Σοφίας του Θεού 

και ιδιαίτερα µε την γεωγραφική του συγκέντρωση, απότελεί µία πληροφορία, η οποία 

προκύπτει από το βίο του αγίου Κυρίλλου, φωτιστή των Σλάβων. Αποτελεί µια φιλολογική 

και θεολογική νύξη, που θα µπορούσε εν µέρει να αιτιολογήσει την «πολιτική» ερµηνεία της 

τοπικής και «εθνικής» προτίµησης για τη Σοφία του Θεού. 

Ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος (λίγο πριν το θάνατό του εκάρη µοναχός µε το όνοµα Κύ-

ριλλος) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περί τα 827. Γόνος ευγενούς οικογενείας, αφού τελείω-

σε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην πατρίδα του, µετέβη ως έφηβος στη Κωνσταντινούπολη, 

για ανώτερες σπουδές γραµµατικής, ρητορικής και διαλεκτικής, υπό την προστασία του 

«αυτοκρατορικού υπουργού και επιλεγόµενου λογοθέτη» Θεόκτιστου. Μαθήτευσε πιθανότα-

τα κοντά στον Λέοντα το Μαθηµατικό και τον µετέπειτα πατριάρχη (858-867 και 878-886) 

Φώτιο. H καριέρα του άρχισε µε µια θέση βιβλιοθηκαρίου στην πατριαρχική βιβλιοθήκη και 

συνεχίστηκε µε διδασκαλική θέση, όπου ο ίδιος δίδασκε φιλοσοφία421. Μαζί µε τον  αδελφό 

του Μεθόδιο, ο Κωνσταντίνος, µε πρωτοβουλία του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ’ και του πατρι-

άρχη Φωτίου, ανέλαβε την διδασκαλία του χριστιανισµού στα Βαλκάνια, φθάνοντας µέχρι τη 

Σλοβενία, τη Μοραβία και την Κριµαία. Η ιεραποστολή ξεκίνησε στα 860 και περιέλαβε, 

εκτός από την άµεση διδασκαλία, την δηµιουργία του σλαβικού αλφαβήτου και τη µετάφρα-

ση ιερών κειµένων στα σλαβικά. Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος πέθανε περίπου στα 869 στη 

Ρώµη και ετάφη στο ναό του Αγίου Κλήµεντα422. Η λατρεία του ως αγίου ξεκίνησε σχεδόν 

αµέσως, όπως θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε από την φιλοτέχνηση της µορφής του λίγο 

µετά το θάνατό του στην εκκλησία που ετάφη, και εξαπλώθηκε στην Σερβία, τη Βουλγαρία, 

τη Ρωσία. Η δραστηριότητά του χαρακτηρίζεται από δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία: τη σωστή 

χρονική στιγµή της αποστολής του από την βυζαντινή Αυλή – και χωρίς εµφανείς 

τουλάχιστον πολιτικές επιδιώξεις, και την αξιολόγηση από µέρους του του τοπικού, 

γλωσσικού χαρακτήρα. Ιδίως το τελευταίο έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην αυτοσυνείδηση και 

αυτοαξιολόγηση των σλαβικών εθνοτήτων. Έτσι το πρόσωπό του σχετίσθηκε αργότερα µε 

την εθνική κληρονοµιά Σέρβων, Βούλγαρων, Ρώσων και άλλων σλαβικών λαών. Η 

φυσιογνωµία και η τιµή στο πρόσωπό του επανήλθε στο προσκήνιο από τον 17ο αιώνα και 

                                                 
421 Το επιστηµονικό πρόβληµα εδώ είναι το που ακριβώς, δηλαδή σε τι είδους σχολή δίδαξε (π. χ. στη σχολή της 
Μαγναύρας;). 
422 LCI, λήµµα: Cyrillus (Konstantin) und Methodius, και: Lemerle, 1985, σ. 140 κ. ε., 217-218, και: Oxford 
Dictionary, λήµµα: Constantine the Philosopher, και: Tusculum, λήµµα: Konstantinos Philosophos. 
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εξής πιο δυναµικά, σχετιζόµενη µε την εθνική αφύπνιση των βαλκάνιων λαών, κυρίως στη 

Βουλγαρία423.   

Το κείµενο του Βίου του επονοµάζεται σλαβονικό, καθώς µας έχει σωθεί σε σλαβικό 

κείµενο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ήταν µετάφραση του ελληνικού πρωτοτύπου, που 

συνέγραψε ο Μεθόδιος µετά το θάνατο του αδελφού του. Αποτελεί πηγή για τον 8ο και 9ο 

αιώνα, µεταξύ άλλων αγιολογικών κειµένων, αν και όχι πάντα ακριβή ως προς πιο συγκεκρι-

µένες, ιστορικές λεπτοµέρειες424. Στο τρίτο κεφάλαιο του Βίου αναφέρεται το εξής όραµα, 

που είδε ο επταετής ακόµη Κωνσταντίνος: ένας στρατηγός µάζεψε όλα τα κορίτσια της πόλης 

και τα παρουσίασε στον µικρό λέγοντας του να διαλέξει µία σύντροφο και βοηθό για την 

µετέπειτα ζωή του. Ο Κωνσταντίνος τις κοίταξε όλες και διάλεξε την πιο όµορφη στο πρό-

σωπο, η οποία έλαµπε στολισµένη µε χρυσό και πολύτιµους λίθους και η οποία ονοµαζόταν 

Σοφία. Ο Κωνσταντίνος διηγήθηκε το όραµά του στους γονείς του και αυτοί του απάντησαν 

µε µία εναλλαγή φράσεων προερχόµενων από τις Παροιµίες και τη Σοφία Σολοµόντος: «Γιε 

µας, να φυλάξεις το νόµο του πατέρα σου και να µην αµελήσεις τη διδασκαλία της µητέρας 

σου (Παρ. 6, 20), επειδή η υπακοή στο νόµο είναι λύχνος και φως (Παρ. 6, 23). Πες στη 

Σοφία πως θα είναι η αδελφή σου και κάνε φίλη σου τη γνώση (Παρ. 7, 4). ∆ιότι η Σοφία 

λάµπει πιο πολύ και από τον ήλιο (Σοφ. Σολ. 7, 29) και εάν την κάνεις σύντροφό σου θα σε 

απελευθερώσει από πολλές συµφορές». Μετά από αυτό τον παρέδωσαν σε διδασκάλους, 

όπου ο Κωνσταντίνος διακρίθηκε και υπερείχε όλων των άλλων µαθητών. Το συµβάν αυτό 

ερµηνεύθηκε µεν ως γέννηµα πιθανώς της φαντασίας του βιογράφου, όµως ερµηνεύει πολύ 

καλά το γιατί παιδιόθεν ο Κωνσταντίνος επέλεξε τη οδό, που του υπεδείκνυε η Σοφία425. Η 

όµορφη και χρυσοντυµένη Σοφία του Βίου φαίνεται κατ’ αρχήν µέσα από το ίδιο το κείµενο 

να είναι η Σοφία-φιλοσοφία-ανθρώπινη ενασχόληση µε τα γράµµατα, κατόπιν να γίνεται η 

Σοφία-θεοπνευστία του ιερού συγγραφέα και µεταφραστή426 και τέλος να ταυτίζεται µε τη 

Σοφία-Θεό, την οποία ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος υπηρέτησε κυρίως ως ιεραπόστολος και στο 

                                                 
423 Avenarius, 2000, σ. 212, 214-215, και: LCI, λήµµα: Cyrillus (Konstantin) und Methodius, και: Oxford 
Dictionary, λήµµα: Constantine the Philosopher. 
424 von Lilienfeld, 1982, σ. 148, και: Oxford Dictionary, λήµµα: Constantine the Philosopher. Για την ιστορική 
ακρίβεια των πληροφοριών του σλαβονικού Βίου του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου, κυρίως σχετικά µε την παιδεία 
του και τη σταδιοδροµία του, έγινε φιλολογική συζήτηση: πρβλ. Lemerle, 1985, σ. 394. 
425 Dvorník, 1933, σ. 19, 350-351. Και το ίδιο το θρυλούµενο γεγονός του οράµατος του Βίου παραπέµπει στη 
Σοφία Σολοµόντος 8, 2: «Ταύτης εφίλησα και εξεζήτησα εκ νεότητός µου και εζήτησα νύµφην αγαγέσθαι 
εµαυτώ και εραστής εγενόµην του κάλλους αυτής».  Εµείς σηµειώνουµε πως και η ηλικία του οραµατισθέντος 
Κωνσταντίνου έχει το µερίδιό της στην διήγηση: ήταν επτά ετών όταν οραµατίζεται τη Σοφία, της οποίας ο 
ναός, όπως είδαµε, ήταν επτακιόνιος. 
426 von Lilienfeld, 1982, σ. 150: Μάλλον όχι τυχαία µαρτυρείται πως ξεκινά την µεταφραστική του δραστη-
ριότητα από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, το οποίο και αρχίζει µε το γνωστό «εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην 
προς τον Θεόν και Θεός ην ο λόγος». 
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τέλος της ζωής του ως µοναχός. Σχετικά µε τις παραστάσεις της Σοφίας στην σλαβική τέχνη 

το παραπάνω περιστατικό θεωρούµε πως ίσως έχει κάποια σηµασία.  

Συνδυάζοντας τα ιστορικά στοιχεία, που αναφέραµε αρχικώς µε τα παραπάνω, ο Κωνστα-

ντίνος-Κύριλλος φαίνεται να είναι ως προς τους Σλάβους, ακόµη και αν αυτοί είχαν ακούσει 

ξανά σποραδικά περί Χριστού427, ο κύριος φωτιστής τους, καθώς επίσης ο πρώτος και πολύ 

σηµαντικός κρίκος σύνδεσής τους µε την Βυζαντινή αυτοκρατορία, τόσο θρησκευτικά, δια 

της ιεραποστολής τους, όσο και πολιτιστικά, δια της δωρεάς της γραφής τους. Εποµένως η 

µορφή της Σοφίας µε οποιαδήποτε ερµηνεία, είτε ως θεία έµπνευση428, είτε ως ο ίδιος ο 

Χριστός429, ήταν στοιχείο πάρα πολύ οικείο στις σλαβικές εθνότητες, περισσότερο οικείο 

τουλάχιστον από ό,τι σε άλλες εθνότητες ορθοδόξων χριστιανών της βυζαντινής εποχής, 

επειδή ήταν στοιχείο προερχόµενο από τον Βίο του οικείου φωτιστή. Άρα, καταλήγοντας, 

θεωρούµε πως η Σοφία του Θεού ή και η  θεϊκή Σοφία, οικεία ως έννοια και ως εικονογρα-

φικό σχήµα, χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον για λόγους κατ’ αρχήν σύνδεσης των Σλάβων µε 

την Κωνσταντινούπολη, µετά ταύτισης µε αυτήν και τέλος αυτονόµησης από αυτήν και 

εγκαθίδρυσης και ανάδειξης της δικής τους εξουσίας (π. χ. του σερβικού βασιλείου – µετέ-

πειτα και για λίγο επίσης αυτοκρατορίας).  

Με κάθε επιφύλαξη προτείνουµε τον παραπάνω συσχετισµό, όχι βέβαια σαν µοναδικό 

τρόπο ερµηνείας, αλλά σαν ένα ακόµη στοιχείο ανάγνωσης. Και τούτο διότι µια ψηφίδα – και 

µάλιστα πολύ σηµαντική – λείπει για να ολοκληρωθεί το ψηφιδωτό: εάν υπήρξε τόσο προ-

σφιλής ο Βίος του Κυρίλλου, πόσο µάλλον ο ίδιος ο άγιος Κύριλλος. Θα έπρεπε λοιπόν να 

µαρτυρείται ιδιαίτερη έµφαση στην λατρεία του και κυρίως, εφ’ όσον µας ενδιαφέρει η µνη-

µειακή τέχνη, να απεικονίζεται µε µεγάλη συχνότητα ή σε πρωτεύοντα σηµασιολογικώς ση-

µεία του ναού. Κάτι τέτοιο δεν έχει διαπιστωθεί µέχρι στιγµής. Στους ναούς που αναφέραµε η 

µορφή του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου εικονογραφείται µόνο δύο φορές430. Η πρώτη στο νότιο 

τοίχο του παρεκκλησίου του αγίου Νικολάου στην Bogorodića του Prizren. Άγιος Κύριλλος 

µε κλειστό ευαγγέλιο στα χέρια του και µε συνοδεία διακόνου στο ιερό του ίδιου ναού έχει 

ερµηνευθεί ως ο επίσκοπος Αλεξανδρείας431. Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος εικονίζεται επίσης 

ηµίσωµος στον ανατολικό τοίχο, εξωτερικά του ιερού και νοτίως του τέµπλου στη Gračanica. 

Αντιθέτως, ο αδελφός του, Μεθόδιος, εικονίζεται επιγραφόµενος ως «απόστολος των Σλά-

                                                 
427 von Lilienfeld, 1982, σ. 148.  
428 Βλ. παραπάνω, ενότ. δ2 και παρακάτω, ενότ. β Συµπερασµάτων και υποσ. 371.  
429 Στο Χιλανδάρι και τη Γκρατσάνιτσα, αφιερώµατα του κράλη Μιλούτιν, στη Ντέτσανη, αφιέρωµα του 
Στέφανου Ντουσάν, στη µονή της Ρίλα και της Μαρκόφ. 
430 Todić, 1999, σ. 313, 331. 
431 Todić, 1999, σ. 132. Ανάµεσα στους Συλλειτουργούντες του ιερού σχεδόν όλων των ναών που εξετάσαµε 
αναφέρεται πως εικονίζεται, προφανώς πάντα ταυτιζόµενος είτε επιγραφικά, είτε εικονογραφικά, ο άγιος 
Κύριλλος επίσκοπος Αλεξανδρείας. 
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βων» µέσα στο ιερό της Πρισρένης432, καθώς και ο ντόπιος µαθητής του και επίσης ιεραπό-

στολος Κλήµης, άγιος ήδη από τον 10ο αιώνα, έξω από το ιερό της Περιβλέπτου Οχρίδας, 

αλλά σε συνέχεια των αρχιερέων του προγράµµατός του, στην Γκρατσάνιτσα, καθώς και σε 

άλλους ναούς-δωρεές του Μιλούτιν433. Τέλος ας αναφέρουµε µία εκκλησία της περιοχής που 

εξετάσαµε, αλλά όχι ανάµεσα στα µνηµεία που µας απασχόλησαν. Στην Αγία Σοφία Αχρίδας, 

ναό χτισµένο επί βουλγαρικής κυριαρχίας και τοιχογραφηµένο επί βυζαντινής, µε ισχυρότατο 

πολιτικό έρισµα στη διαµόρφωση του εικονογραφικού του προγράµµατος434, ο άγιος Κύριλ-

λος, ως «φωτιστής των Σλάβων» και εδώ ως µορφή εµφαντική για τη νικήτρια, µεσοβυζαντι-

νή εξουσία, εικονίζεται µέσα στο ιερό, στο νότιο τοίχο του διακονικού, µαζί µε τον µαθητή 

του Κλήµεντα435. Μορφή αγίου, του οποίου σώζεται µόνο η επωνυµία «φιλόσοφος» και έτσι 

ενδεχοµένως να ταυτιστεί µε τον Κύριλλο-Κωνσταντίνο, σώζεται στη βόρεια κεραία του 

εγκάρσιου κλίτους της Παναγίας στη Στουντένιτσα (πρώιµος 13ος αιώνας)436. Επειδή το θέµα 

της τίµησης του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου και δη από τις σλαβικές εθνότητες, όπως και της 

εικονολογικής του παρουσίας χρήζει µεγαλύτερης, ως φαίνεται, προσοχής, αν όχι και 

επιτόπιας έρευνας, το σηµειώνουµε ως ζήτηµα ευρύτερων µελετών, που ξεφεύγει µεν από τα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, µπορεί δε να αποδειχτεί πως εν µέρει σχετίζεται µε αυτήν. 

     3. Πνευµατικές διεργασίες στους Σλάβους ορθοδόξους: Θα ασχοληθούµε στη συνέχεια µε 

ιερά κείµενα, τα οποία είχαν αµεσότερη και εµφανέστερη σχέση µε την παράσταση, που 

εξετάζουµε και στην περιοχή, που τώρα αναφερόµαστε. Στη σηµασία των κειµένων ως προς 

τη γέννηση και την εξέλιξη του εικονογραφικού θέµατος του Χριστού-Σοφίας του Θεού και 

ειδικά ως προς τους Σλάβους, είδαµε πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε η διαδεδοµένη στα 

Βαλκάνια παραστατική ερµηνεία του Αναστασίου του Σιναΐτη, µεταφρασµένη στα 

βουλγαρικά τον πρώιµο 10ο αιώνα και αµέσως µετά από λίγο στα σλαβονικά, µε γνωστό 

χειρόγραφο ρωσικής µετάφρασής της από τον 11ο αιώνα και έξι ακόµη κατοπινά αντίγραφα. 

Και από την ανάλυση των µνηµείων πέντε τουλάχιστον (οι Ντέτσανη, Ρίλα και Μαρκόφ για 

την θεία Κοινωνία και τις προσωποποιήσεις των επτά κιόνων-∆ώρων, το Χιλανδάρι για την 

τρικέφαλη «επίγνωσιν της αγίας Τριάδος» και, όπως προτείναµε, το Βολότοβο για τη θυσία 

των ζώων) φάνηκε πως σχετίζονται στενά µε την παραπάνω πατερική ερµηνεία. 

                                                 
432 Σε άλλες περιπτώσεις του αγίου Μεθοδίου στο ιερό δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τον ιεραπόστολο ή 
τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 
433 Todić, 1999, σ. 176: Στάρο Ναγκορίτσινο, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Kraljeva Crkva, εν απουσία του 
διδασκάλου του Κυρίλλου. 
434 Delvoye, 1994, σ. 375-377, και: Epstein/ Durham, 1980, σ. 315 κ. ε., και: Ljubinković, 1964, σ. 221 κ. ε., 
κυρίως 224. 
435 Ηamann-Mac Lean, 1976, σ. 175, και: LCI, λήµµα: Cyrillus (Konstantin) und Methodius: αναφέρεται και ως 
η πρωιµότερη. Πρβλ. Epstein/Durham, 1980, σ. 322: η παρουσία του Κυρίλλου-Κωνσταντίνου στο µνηµείο όχι 
µόνο  δεν καταγράφηκε, αλλά και η θεωρούµενη απουσία του ερµηνεύτηκε ως εικονογραφική ιδιαιτερότητα. 
436 Hamann-Mac Lean/Hallensleben, 1963, σχ. 10α. 
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Ο Βίος του αγίου Βασιλείου του νέου, καίτοι εκ Κωνσταντινούπολης, είδαµε πως υπήρξε 

ιδιαιτέρως αγαπητός στα σλαβικά λειτουργικά βιβλία και στη Ρωσία, αντιθέτως προς τα 

ελληνόφωνα, όπου σύντοµα λησµονήθηκε437. Σχετίστηκε στη βιβλιογραφία µας µε την 

εικονογραφική απόδοση του παραδείσιου ∆είπνου της Σοφίας του Θεού στη µονή Μαρκόφ – 

υποστηρίζουµε πως ως εκ τούτου σχετίζεται και µε τη µονή της Ρίλα. 

Ο Ησυχασµός και ό, τι αυτός επανέφερε στις θεολογικές συζητήσεις – µεταξύ αυτών και 

η έννοια της Σοφίας – ήταν µία πνευµατική συζήτηση, που παρακολούθησαν από κοντά οι 

Σέρβοι, µεταφράζοντας και τα αντίστοιχα κείµενα. Ο βασιλιάς και µετέπειτα αυτοκρατορας 

Στέφαν Ντουσάν είχε προσωπική σχέση µε τον Γρηγόριο Παλαµά. Την σύνδεση του 

Ησυχασµού τόσο µε την Σοφία του Θεού, όσο και µε το ∆είπνο της δεν µπορούµε ευκρινώς 

να την βεβαιώσουµε, είδαµε όµως πως ο Ησυχασµός δηµιούργησε µεταξύ άλλων το 

κατάλληλο πνευµατικό κλίµα για την ανάπτυξή τους (βλ. ενότ. ζ 2 Ανάλυσης). Άρα και στην 

περιοχή την βορειότερη των ασταθών εκείνη την εποχή, βυζαντινών, αυτοκρατορικών 

συνόρων οι θεολογικές συνθήκες ήταν πρόσφορες για την καλλιέργεια του εικονογραφικού 

θέµατος. 

Η καλλιέργεια του πολύπλοκου, λόγιου, θα λέγαµε, θέµατος του 9ου κεφαλαίου των Πα-

ροιµιών, προαναγγέλει την πνευµατική πρόοδο του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα στα Βαλ-

κάνια. Όλο και πιο δύσκολα θεολογικά κείµενα µεταφράζονται στα σερβικά και τα βουλγαρι-

κά και η σύνδεση µεταξύ κειµένου και εικόνας γίνεται εντονότερη και βαθύτερη. Ακόµη και 

οι απλούστεροι εικονογραφικοί τύποι συµπληρώνονταν µε πολύπλοκα σχόλια και συµφραζό-

µενα438. Το βιβλικό ∆είπνο της Σοφίας και η εικονογραφική καλλιέργειά του υπήρξαν οι προ-

ποµποί αυτής της πορείας λίγες δεκαετίες πριν.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
437 ΘΗΕ, λήµµα: Βασίλειος: 10) ο Νέος. Όσιος. 
438 Radojčić, 1971, σ. 196-197. 
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Συµπεράσµατα 

  

Η φυσική θέση των χριστιανικών, θρησκευτικών παραστάσεων είναι ο ναός. Το µυστήριο της 

Ενσάρκωσης, µε ό,τι αυτό συµπεριλαµβάνει (γέννηση, διδασκαλία, πάθος, ανάσταση, ολο-

κλήρωση του σχεδίου σωτηρίας του ανθρώπου µε τη ∆ευτέρα Παρουσία) αναπαριστάνεται 

σε κάθε θεία Λειτουργία. Ακολούθως, η φυσική λειτουργικότητα εικόνων και παραστάσεων 

είναι να εξυπηρετήσουν αµέσως ή εµµέσως ακριβώς αυτήν την πρόθεση439. Με σταθερούς 

κανόνες και όρους για τη δηµιουργία τους, κάθε λεπτοµέρεια που προστίθεται ή αφαιρείται 

στη σύνθεση έχει ειδική σηµασία και ποτέ δεν είναι άσκοπη440. Εµείς θα συµπληρώναµε πως 

η θέση των εικόνων λειτουργεί τρόπον τινά και αντιστρόφως. ∆ηλαδή η ανεξάρτητη από το 

ναό και τη θεία Λειτουργία ενδεχόµενη παρουσία τους (π. χ. στις φορητές εικόνες ή στα έργα 

µικροτεχνίας, ή, ακόµη και επιστηµονικά, κατά την µελέτη µεµονωµένων παραστάσεων) 

παραπέµπει εµµέσως στο ναό και στα εν αυτώ προαναφερθέντα τεκταινόµενα. Κάθε εικόνα ή 

παράσταση µπορεί να είναι ένας εν δυνάµει ναός. Άρα και σε αυτήν την αντιστροφή της 

σχέσης, όλα τα υπόλοιπα συµφραζόµενα εικόνων και παραστάσεων, φορητών και µη, 

λειτουργούν µεν παραπληρωµατικά, αλλά φέροντας πάντα κάποιο ειδικό νόηµα. Αυτό το 

περαιτέρω νόηµα παρακολουθήσαµε στην παρούσα εργασία πως µπορεί να είναι θεολογικό, 

µπορεί όµως να είναι και κάτι µη θεολογικό. 

Ως προς την παράσταση του Χριστού-Σοφίας του Θεού, που εξετάσαµε, οι εννοιολογικά 

κύριοι άξονες (ο Χριστός-Υιός του Θεού και «προ πάντων των αιώνων Σοφία», η Ενσάρκω-

σή του από τη Θεοτόκο-ναό του Θεού, κυρίως το ∆είπνο του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών, 

που παραθέτει σε κάποιες παραστάσεις, είτε µε τα λόγια του, είτε µε το Σώµα και το Αίµα 

του) αποτελούν µερικούς από τους προαναφερθέντες, κύριους άξονες όλης της χριστιανικής 

διδασκαλίας και πρακτικής. Οι συµπληρωµατικές  λεπτοµέρειες, που είδαµε να ακολουθούν 

κάθε εκδοχή, τονίζουν κάθε φορά και µία διαφορετική θεολογική, κοινωνική, ή ακόµα και 

πολιτική επιδίωξη. Και όπως η µορφή του Χριστού-Σοφίας του Θεού φέρει πολύ συχνά, όπως 

είδαµε, περισσότερο από µία σηµασίες, έτσι και οι ερµηνευτικοί άξονες, κύριοι και δευτερεύ-

οντες, λειτουργούν συγχρόνως,  πολύπλευρα και πολυσήµαντα. 

Βλέποντας συνολικά την πορεία των εικονογραφικών εγχειρηµάτων της Σοφίας-Υιού του 

Θεού από τότε που σώζεται το ξεκίνηµά της, το 12ο αιώνα, και στην εξέλιξη των διαφόρων 

παραλλαγών της, λιγότερο ή περισσότερο σχετικών µεταξύ τους, διαπιστώνουµε αφ’ ενός 

πως άργησε να εµφανιστεί στην εικονογραφία και αφ’ ετέρου πως δεν υπάρχει σταθερός 

εικονογραφικός τύπος, γεγονός που έχει διατυπωθεί ξανά και ξανά στη σχετική βιβλιογραφία. 
                                                 
439 Galavaris, 1988, σ. 43. 
440 Babić, 1976, σ. 27. 
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Επιχειρώντας να δώσουµε απάντηση στα ερωτήµατα, που µας γεννήθηκαν κατά τη µελέτη 

του θέµατος και που θέσαµε εξ αρχής στην παρούσα εργασία, καταλήγουµε στα εξής:  

α) Η καθυστέρηση στην εικονογράφηση ενός κατά τα άλλα προσφιλούς θέµατος είδαµε 

στην Ανάλυση πως µπορεί να οφείλεται σε µερικούς λόγους: κατ’ ερχήν η επεξήγηση της 

έννοιας της Σοφίας στις πρωιµότερες, µη εικονογραφικές της αποδόσεις (υµνογραφία, 

λειτουργικά κείµενα, αφιέρωση ναών) αυτοερµηνεύονταν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο˙ η 

αργοπορία στην εικονογράφηση της αγαπητής ως τότε έννοιας µπορεί να αποδοθεί στην 

αµηχανία δηµιουργίας ενός εικονογραφικού τύπου, που να συνδυάζει την γένους θηλυκού 

επεξήγηση ενός αρσενικού Θεού και µάλιστα κατά την εγκαθίδρυσή Του στους πρώτους 

αιώνες ως του µόνου Θεού µιας νέας, µονοθεϊστικής θρησκείας˙ επίσης µπορεί να αποδοθεί 

στην ένταξη και της Σοφίας στην οµάδα των συµβολικών παραστάσεων, των απαγορευµένων 

από την Πενθέκτη Οικουµενική Σύνοδο (691-692), καθώς και στην αναταραγµένη -

θεολογικώς τουλάχιστον- περίοδο  που ακολούθησε, συγκεκριµένα σχετικά µε χριστολογικά 

και περί απεικόνισης του Θείου θέµατα (έως τα µέσα του 9ου αι.)˙ όταν επιχειρείται όψιµα η 

εικονογραφική διατύπωσή της Σοφίας-Υιού του Θεού, τούτο συµβαίνει εφ’όσον έχουν 

προηγηθεί οι κατάλληλες, σχετικές πνευµατικές ζυµώσεις (ως προς τους απαγορευµένους 

µέχρι πρό τινος συµβολισµούς, ως προς την πιο καλλιεργηµένη θεολογική σκέψη και 

εποµένως την ανάλογη, καλλιτεχνική αναζήτηση και, τέλος, ως προς την ίδια την έννοια της 

Σοφίας-Υιού του Θεού). 

β) Η µη τυποποίηση ενός συγκεκριµένου εικονογραφικού τύπου οφείλεται εν µέρει στο 

ότι το θέµα απασχόλησε την τέχνη όψιµα, ώστε να έχει τον απαιτούµενο χρόνο καθιέρωσής 

του. Βέβαια και άλλοι κύκλοι, επίσης όψιµα δηµιουργηµένοι, κατάφεραν κατά κάποιον τρόπο 

να εξελιχθούν και να επιβιώσουν ανεπτυγµένοι και στα µεταβυζαντινά χρόνια: δύο, επί 

παραδείγµατι, που αναφέρθηκαν ακροθιγώς στην παρούσα εργασία είναι ο Ακάθιστος Ύµνος 

και οι Αίνοι. Αυτοί όµως οι δύο κύκλοι είναι αφηγηµατικότεροι και αναφέρονται σε 

συγκεκριµένα, µεγάλα κείµενα-ενότητες του εκκλησιαστικού έτους, άπαξ του έτους ο 

πρώτος, συχνότατα ο δεύτερος (σε κάθε ακολουθία όρθρου)441. Η Σοφία του Θεού είναι µεν 

συχνή ως έννοια, αλλά διάσπαρτη στα λειτουργικά κείµενα και µη αφηγηµατική (εκτός του 

βιβλικού χωρίου), απαιτώντας έτσι µία πιο «πνευµατική» προσέγγιση, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται ως προς την δηµιουργία (ενός ή περισσότερων) εικονογραφικών τύπων ενός 

θέµατος. 

                                                 
441 Αναφέρουµε επί τη ευκαιρία πως στο ∆ιονύσιο εκ Φουρνά δίνονται οδηγίες για τη φιλοτέχνηση και των δύο 
κύκλων. Αντιστοίχως όµως δεν αναφέρεται από αυτόν ούτε ο Χριστός-Σοφία, ούτε η εικονογραφική απόδοση 
του ∆είπνου των Παροιµιών. 
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 Κατ’ ουσίαν αναγνωρίζουµε δύο εικονογραφικές κατευθύνσεις, οι οποίες βέβαια 

συνοδεύονται από πολλές δευτερεύουσες παραλλαγές η κάθε µία τους: η πρώτη (και 

πρωιµότερη) είναι µνηµειακή, προσκυνηµατικού χαρακτήρα, πιο συµπυκνωµένη νοηµατικά  

και µη αφηγηµατική (Μονρεάλε, Σολέτο, εικόνα Θεσσαλονίκης, Έδεσσα, ναοί Κρήτης)˙ η 

δεύτερη εικονογραφική κατεύθυνση σχετίζεται µε τις πιο νεωτερικές καλλιτεχνικές εξελίξεις 

των υστεροβυζαντινών χρόνων και είναι αφηγηµατική (οι εκδοχές εικονογράφησης του 9ου 

κεφαλαίου των Παροιµιών). 

Οι διάφορες εκδοχές που συναντήσαµε προέρχονται κάθε µία από αντιστοίχως διάφορες 

εικονογραφικές παραδόσεις και ακολούθησαν διαφορετικές διαδροµές εξέλιξης, 

σχετιζόµενες, όπως είδαµε, άλλοτε άµεσα, άλλοτε έµµεσα και µε άλλες παραµέτρους, 

θεολογικές, ιστορικές-γεωγραφικές, ιδεολογικές, ακόµη και πολιτικές: είδαµε ανάµεσα στις 

παραστάσεις που µελετήσαµε να συνδυάζεται η γυναικεία προσωποποίηση µε το 

αυτοκρατορικό στέµµα µέσα σε µάλλον χριστολογικό πλαίσιο, ενταγµένη σε βασιλικό 

αφιέρωµα δυτικού περιβάλλοντος (Μονρεάλε)˙ να οµολογείται η ορθόδοξη πίστη (Σολέτο και 

Κρήτη)˙ να τονίζεται η ευχαριστιακή πτυχή της Σοφίας του Θεού (Σολέτο και σχεδόν όλες οι 

παραλλαγές του ∆είπνου των Παροιµιών)˙ ή η εσχατολογική πτυχή της Σοφίας-Χριστού 

(Ρίλα, Μαρκόφ)˙ ή ο συµβολισµός των «ηδέων τω λάρυγγι λόγων» (Γκρατσάνιτσα)˙ ή η 

λακωνική και µεστή νοηµάτων «προ πάντων των αιώνων» Σοφία-Παντοκράτωρ (Έδεσσα, 

Θεσσαλονίκη)˙ ή να διακρίνεται ο συσχετισµός της Σοφίας του Θεού µε την βασιλική 

εξουσία (Χιλανδάρι, τρόπον τινά και Γκρατσάνιτσα και µονή Μαρκόφ)˙ ή µε έµµεσες, 

µαριολογικές παραποµπές (Αχρίδα, Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης και Βολότοβο)˙ ή µε την 

αποµάκρυνση από τα «κλασικά» βυζαντινά ιδεώδη (είτε ως προς τα ζωγραφικά πρότυπα, είτε 

ως προς τις ζωγραφικές «πρωτοτυπίες», είτε ως προς τις ελληνόγλωσσες επιγραφές) ως 

δείγµα αυτονόµησης, κατ’ ουσίαν πολιτικής (Ρίλα, Ντέτσανη, Βολότοβο).   

Το εικονογραφικό θέµα της Σοφίας-Υιού του Θεού, επιχειρώντας κάθε φορά να 

συνδυάσει διάφορες και διαφορετικές µεταξύ τους επιδιώξεις, φαίνεται πως ήταν δύσκολο 

κατ’ αυτόν τον τρόπο να τυποποιηθεί και να καθιερωθεί ως σταθερός εικονογραφικός τύπος. 

Ως εκ τούτου, ούτε το ίδιο το θέµα κατάφερε να επιζήσει καθ’ εαυτό, ακολουθώντας 

τουλάχιστον µία εικονογραφική οδό από αυτές που κατά καιρούς τού αποδόθηκαν.    

γ) Η όψιµη, εικονογραφική ανακάλυψη του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών σχετίζεται 

ασφαλώς µε τις υστεροβυζαντινές πνευµατικές διεργασίες που προαναφέραµε (όπως ο 

Ησυχασµός και γενικά η πιο εκλεπτυσµένη θεολογική σκέψη) και τα κέντρα ανάπτυξής τους 

(Θεσσαλονίκη-Άγιο Όρος, Κωνσταντινούπολη), καθώς και µε τις καλλιτεχνικές ιδιαιτερό-

τητες και επιλογές της εποχής (όπως η προτίµηση παλαιοδιαθηκικών σκηνών προτύπωσης 
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της Καινής ∆ιαθήκης, η αγάπη στην απόδοση πιο αφηγηµατικών και πολυσήµαντων 

παραστάσεων) και τα αντίστοιχα επίσης κέντρα ανάπτυξης (επί του προκειµένου: 

Θεσσαλονίκη). Έτσι το είδαµε να εντάσσεται κυρίως σε µεγάλα εικονογραφικά προγράµµατα 

αφιερωµάτων βασιλικών (Χιλανδάρι, Γκρατσάνιτσα, Ντέτσανη, Μαρκόφ) και αρχιερατικών 

(Άγιοι Απόστολοι, Βολότοβο) ή σε δωρεές υψηλά ισταµένων αξιωµατούχων (Αχρίδα, Ρίλα). 

Μέχρι στιγµής δεν µας είναι γνωστή η παρουσία του ∆είπνου των Παροιµιών σε µικρότερης 

εµβέλειας ναούς ή σε µικρότερης έκτασης εικονογραφικά προγράµµατα (κάτι που δεν 

συµβαίνει στον µνηµειακό, µη αφηγηµατικό τρόπο απόδοσης του Χριστού-Σοφίας του Θεού, 

όπως είδαµε τόσο στο βασιλικό, εκτεταµένο πρόγραµµα του Μονρεάλε, όσο και στα 

περιφερειακά µνηµεία του Σολέτο και της Κρήτης). Ο αφηγηµατικός χαρακτήρας του 9ου 

κεφαλαίου των Παροιµιών κάνει την παράσταση να εντάσσεται συνήθως σε «δευτερεύοντες» 

χώρους της εκκλησίας, όπως ο νάρθηκας ή το περίστωο (Αχρίδα, Άγιοι Απόστολοι, 

Χιλανδάρι, Βολότοβο, µονή Μαρκόφ), αν και όχι πάντα (Γκρατσάνιτσα: στο ιερό, Ντέτσανη 

και Ρίλα: στον κυρίως ναό). Η γέννηση του εικονογραφικού θέµατος (ελλείψει πληροφοριών 

µέχρι στιγµής σχετικά µε την παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη) πρέπει να αναχθεί κατ’ 

αρχήν στα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και στους εξ αυτών προερχόµενους ζωγράφους 

(Αχρίδα, Άγιοι Απόστολοι). 

Τα γειτονικά προς βορρά αναπτυσσόµενα βασίλεια παρακολουθούσαν τις 

υστεροβυζαντινές θεολογικές εξελίξεις από κοντά. Η ξεχωριστή προτίµηση στο 9ο κεφάλαιο 

των Παροιµιών σχετίζεται µε την εξέχουσα θέση, που έχει ανάµεσα στις πατερικές ερµηνείες, 

αυτή του Αναστασίου του Σιναΐτη, µεταφρασµένη από τον πρώιµο 10ο αιώνα στα 

βουλγαρικά, σλαβονικά και ρωσικά και µε µεγάλη διάδοση. Από την άλλη οι συνθήκες 

ανόδου και ακµής του σερβικού βασιλείου ευνόησαν από την πλευρά τους την καλλιέργεια 

του εικονογραφικού θέµατος του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών: παρείχαν δηλαδή τα 

εκτεταµένα, από τη µια, και φιλόδοξα, από την άλλη, εικονογραφικά προγράµµατα, που είχαν 

τη δυνατότητα να το φιλοξενήσουν. Η γεωγραφική συγκέντρωση της εικονογραφικής 

απόδοσης του ∆είπνου των Παροιµιών θα λέγαµε πως µας δείχνει την πορεία της 

καλλιτεχνικής (και κατ’ επέκτασιν της πολιτικής) ιστορίας της Ανατολικής Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας των τελευταίων αιώνων: ένα πολύπλοκο, ζωγραφικό θέµα βιβλικής 

προέλευσης, το οποίο δηµιουργήθηκε σε ένα ώριµο (πνευµατικά, αλλά και χρονικά), 

βυζαντινό περιβάλλον (πρωιµότερες σωζόµενες παραστάσεις: Αχρίδα και Άγιοι Απόστολοι 

Θεσσαλονίκης), εξαπλώνεται στις φίλες, οµόδοξες, γειτονικές περιοχές (Χιλανδάρι, 

Γκρατσάνιτσα), που σιγά-σιγά αναπτύσσονται µε τον δικό τους τρόπο (Ρίλα), αυτονοµούνται 

και επιβάλλονται ως συνεχιστές της γηραιάς πλέον αυτοκρατορίας (Ντέτσανη). Οι ιστορικές 
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συγκυρίες δίνουν τα τελευταία γνωστά δείγµατα στα Βαλκάνια (µονή Μαρκόφ) και την 

προετοιµασία παράδοσης της σκυτάλης στην Τρίτη Ρώµη (Βολότοβο).- 
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                             (πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 174) 
 
 
 

 
 

18. Αγία Τριάδα: κώδικας Αστραπά (Marc.gr.516). 
(πηγή: Furlan, 1999, εικ. 11) 
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                                   19. 9ο κεφάλαιο Παροιµιών: Γκρατσάνιτσα. 
                                         (πηγή: Radojčić, 1975, εικ. 2) 
 

 
 

20. Η Επταβηµατίζουσα: Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη. 
(πηγή: Underwood, 1966, τ. 2, σ.104) 
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                                   21. Το λουτρό του βρέφους από τη Γέννηση της Θεοτόκου: Arilje. 
                                         (πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 152) 
 
 

 
 
                                 22. Ο Χλευασµός του Χριστού: Staro Nagoricino. 
                                       (πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 302) 
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                     23. Ο Χριστός-Σοφία και το 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών: Ρίλα Βουλγαρίας. 
                                                  (πηγή: Meyendorff, 1987, εικ. 3α) 
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24. Μετάδοση των Αποστόλων: Γκρατσάνιτσα. 
(πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 322) 

 
 

 
 

25. Μετάληψη των Αποστόλων: Γκρατσάνιτσα. 
(πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 324) 
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                 26. Η ∆ευτέρα Παρουσία: ελεφαντοστέϊνο ανάγλυφο Λονδίνου. 
                                         (πηγή: Brenk, 1966, εικ. 23) 
 
 

 
 
      27. Νέφη αγίων γύρω από το Χριστό-Κριτή: Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη. 
            (πηγή: Underwood, 1966, τ. 3, εικ. 368) 
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   28. 9ο κεφάλαιο των Παροιµιών: Ντέτσανη. 
                                        (πηγή: Petković-Boscovic, 1941, εικ. 166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166

 
 
                                         29. Ντέτσανη: κάτοψη και θέση παράστασης. 
                                              (πηγή: Pätzold, 1989, σχέδιο 12) 
 
 

 
 

30. Κάτοψη εικονογραφικού προγράµµατος Ντέτσανη: θέση παράστασης. 
(πηγή: Pätzold. 1989, σχέδιο 16) 

 
 

 



 167

 
 

 
 
                                    31. Χριστός-Σοφία του Θεού: εικόνα Θεσσαλονίκης. 
                                          (πηγή: Χατζηδάκης, χ.χ., εικ. 8) 
 
                                                                        

 
 

32. Χριστός-Ψυχοσώστης: εικόνα Αχρίδας. 
(πηγή: Onasch, 1967, εικ. 20) 
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                                33. Η παράσταση των κτητόρων: Παλαιά Μητρόπολη Εδέσσης. 
                                      (πηγή: Τσιγαρίδας, 1984, εικ. 1α)  
 
 

 
 

34. Ο Χριστός-Σοφία του Θεού (λεπτοµέρεια παράστασης των κτητόρων): Έδεσσα. 
(πηγή: Τσιγαρίδας. 1984, εικ. 2) 
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                                        35. Η Έγερση του Λαζάρου: Χριστός Βέροιας. 
                                              (πηγή: Πελεκανίδης. 1967, πιν. Στ’) 
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                                              36. 9ο κεφάλαιο Παροιµιών: Βολότοβο. 

(πηγή: Alpatov, 1977, εικ. 12) 

 
37. Βολότοβο: εικονογραφικό πρόγραµµα του νότιου µισού του ναού. 

(πηγή: Alpatov, 1977, σχέδιο 3)  
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                     38. 9ο κεφάλαιο Παροιµιών: ρωσική εικόνα 16ου αιώνα, σχολή Νόβγκοροντ. 
                                                     (πηγή: Meyendorff, 1959, εικ. 10)           
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39. Χριστός-ενυπόστατος του Θεού λόγου Σοφία και 9ο κεφάλαιο Παροιµιών: µονή Μαρκόφ. 
      Σχεδιαστική απόδοση: Στο δακτύλιο γύρω από το Χριστό του κέντρου βρίσκονται οι 
αγγελικές δυνάµεις, οι επτά προσωποποιήσεις-∆ώρα του Πνεύµατος και ο Σολοµών. 
Ι: η τράπεζα του ∆είπνου και οι άγγελοι-υπηρέτες. 
ΙΙ-Χ: χοροί µαρτύρων, ιεραρχών, γυναικών, κ.α. προσερχοµένων στην τράπεζα. 
Α-∆: οµάδες µαρτύρων. 
(πηγή: Radojčić, 1957, εικ. 4) 
 

 
 

40. Χριστός-η ενυπόστατος του Θεού λόγου Σοφία: µονή Μαρκόφ. 
(πηγή: Radojčić, 1957, εικ. 9) 

 



 173

 
 

 
 
           41. Τράπεζα, άγγελοι και επιγραφή του 9ου κεφαλαίου των Παροιµιών: µονή Μαρκόφ. 
                  (πηγή: Radojčić, 1957, εικ. 6). 
 
 

 
 

42. Χερουβείµ, Σολοµών, ∆ώρα του αγίου Πνεύµατος- οµάδες αγίων: µονή Μαρκόφ. 
(πηγή: Radojčić, 1957, εικ. 7) 
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                                   43. Κάτοψη µονής Μαρκόφ: θέση παράστασης. 
                                         (πηγή: Pätzold, 1989, σχέδιο 24). 

 
 

44. Αγία Σοφία: Ψαλτήρι Κιέβου. 
(πηγή: von Lilienfeld, 1987, εικ. 8) 
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                        45. Η Σοφία του Θεού: ρωσική εικόνα 16ου αιώνα, σχολή Νόβγκοροντ. 
                              (πηγή: Meyendorff, 1987, εικ. 5) 
 
 

 
 
                                       46. Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα: Sin.gr.418. 
                                             (πηγή: Meyendorff, 1959, εικ. 6)                                                                         
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                      47. Η Σοφία του Θεού: Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, Σελλί Ρεθύµνης. 
                                (προσωπική φωτογράφηση) 
 

 
 

48. Η Σοφία του Θεού Σελλίου Ρεθύµνης: σχεδιαστική απόδοση (∆. Σταύρου). 
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              49. Η Θάλασσα αποδίδει τους νεκρούς της: Άγιος Γεώργιος Μουρνέ. 
                    (πηγή: Byzantinisches Kreta, 1987, εικ. 129) 
 
 
 

 
 

50. Η µαυλίστρα και η πόρνη: Άγιος Ιωάννης Θεολόγος Σελλίου. 
(πηγή: προσωπική φωτογράφηση) 
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51. Η Σοφία του Θεού: Ath.211. 
(πηγή: Meyendorff, 1959, εικ. 2) 

 
 

 
 
     
                                         52. Εικονογραφικό πρόγραµµα νότιου µισού 
                              Αγίου Ιωάννη Σελλίου: σχεδιαστική απόδοση (∆. Σταύρου).                                                
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                      53. Η Σοφία του Θεού: Άγιος Νικόλαος, Απόστολοι Αµαρίου Ρεθύµνης. 
                                                     (προσωπική φωτογράφηση)                               
 

 
 

54. Η Σοφία του Θεού Αµαρίου: άνω τµήµα παράστασης. 
(προσωπική φωτογράφηση) 
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                      55. Κτητορική επιγραφή Αγίου Νικολάου Αποστόλων Αµαρίου. 
                            (προσωπική φωτογράφηση) 
 

 
 

56. Άγιος (Πέτρος;), ∆έηση (;) νότιου τοίχου: Άγιος Νικόλαος Αποστόλων Αµαρίου. 
(προσωπική φωτογράφηση) 
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                  57. Οµαδικοί κολασµοί: Άγιος Νικόλαος, Απόστολοι Αµαρίου Ρεθύµνης. 
                        (προσωπική φωτογράφηση) 
 

 
 
                                          58. Πλατυτέρα: Αγία Σοφία Αχρίδας. 
                                  (πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 11) 
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                  59. Άγγελος-Σοφία του Θεού: γένεση τυµπάνου Παναγίας στο Πρισρέν. 
                        (πηγή: Meyendorff, 1959, εικ. 4) 
 

 
 
             60. Τρούλος ναού Παναγίας στο Πρισρέν: Θέση αγγέλου-Σοφίας του Θεού. 
                   (πηγή: Hamann-Mac Lean/ Hallensleben, 1963, εικ. 184) 
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                                           61. Σοφία-∆αυίδ-Προφητεία: Pal.gr.381 

     (πηγή: Talbot-Rice, 1964, εικ. 308).  
 

 
 

62. Συνοµιλία Σολοµόντα-Σειράχ παρουσία της Σοφίας: Βίβλος Νικήτα 
(πηγή: Γαλάβαρης, 1995, εικ. 27) 
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63. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ως Πηγή της Σοφίας: Λέσνοβο. 
         (πηγή: Radojčić, 1971, εικ. 43)                                                                         

 

 
 

64. Ο Χριστός ∆ωδεκαετής στο Ναό: Σοπότσανη 
(πηγή: Πάλλας, 1989-90, εικ. 19)) 
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65. Ο Χριστός ∆ωδεκαετής: Σοπότσανη (λεπτοµέρεια ναού). 
(πηγή: Meyendorff, 1959, εικ. 3) 
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66. Επίτιτλο Ψαλτηρίου Branko Mladenović. 
              (πηγή: Radojčić, 1975, εικ. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


