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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τον Νοέμβριο του 1993 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο παλαιό 
αμφιθέατρο της Ιατρικής του Πανεπιστημίου, η επιστημονική συνάντηση, της 
οποίας τα πρακτικά δημοσιεύονται παρακάτω. Αρχικά σχεδιάσθηκε ως μια 
συζήτηση μεταξύ των ειδικών ερευνητών των Πανεπιστημίων Βελιγραδίου και 
Αθηνών και πραγματικά αυτός ήταν ο πυρήνας της· εμπλουτίσθηκε όμως από 
άλλους ερευνητές που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εξεταζόμενο θέμα, ή 
και καινούργιο σχετικό υλικό, κυρίως από το Βυζαντινολογικό Ινστιτούτο της 
Σερβικής Ακαδημίας, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Ε.Ι.Ε και από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και οι τραγικές συνέπειες της ξανά
φεραν στο προσκήνιο εθνικά και θρησκευτικά προβλήματα που από καιρό 
θεωρούνταν ξεπερασμένα. Το πείσμα και η αγριότητα των συγκρούσεων 
συγκίνησαν τον κόσμο ολόκληρο και, υπό την επίδραση μιας εξαιρετικά παρα
στατικής και συχνά προκατειλημμένης πληροφόρησης, οδήγησαν φιλήσυχους 
Ευρωπαίους και Αμερικανούς πολίτες στο να πάρουν προσωπική, ενίοτε 
φανατική θέση στον εμφύλιο πόλεμο. Για μια ακόμη φορά, τα Βαλκάνια 
εμφανίσθηκαν ως η πυριτιδαποθήκη του κόσμου. 

Υπάρχει όμως ένα σταθερό στοιχείο στη γενική αυτή αστάθεια. Έλληνες 
και Σέρβοι, μολονότι γείτονες επί πολλούς αιώνες, δεν συγκρούσθηκαν ένοπλα 
μεταξύ τους κατά τα τελευταία εξακόσια τόσα χρόνια. Κι αυτό δεν ήταν 
βέβαια μόνο αποτέλεσμα της αναγκαστικής ειρήνης που επέβαλαν οι 
Οθωμανοί κατακτητές. Δεν έχει κανείς παρά να δει τί συνέβη στα Βαλκάνια 
μετά την εκδίωξη των Οθωμανών και τη δημιουργία των νέων εθνικών 
κρατών. Ταυτότης συμφερόντων; μόνιμων ή συγκυριακών; Αυτό που παρα
μένει, είναι πως η μακρόχρονη αυτή ειρήνη δημιούργησε δεσμούς, που 
ξεπερνούν, ό,τι κι αν λέγεται, την ταυτότητα δόγματος, η οποία άλλωστε ισχύει 
για πολλούς λαούς των Βαλκανίων. Το φαινόμενο έχει ενδιαφέρον καθ' εαυτό 
και ξεκινά τον 14ο αιώνα. 

Κοσμογονικές αλλαγές συνέβαιναν στα Βαλκάνια κατά τον 14ο αιώνα 
πριν ακόμη αρχίσει η Τουρκική κατάκτηση- έντονοι ανταγωνισμοί χώριζαν τα 
ορθόδοξα χριστιανικά κράτη της περιοχής και εμφύλιοι πόλεμοι είχαν 
αποδυναμώσει τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Η Σερβία, πλούσια από την 
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Πρόλογος 

εκμετάλλευση των νέων ορυχείων αργύρου, ήταν η ανερχόμενη όύναμη. 
Ταυτόχρονα οι άρχοντες και η αριστοκρατία της επέλεγαν αποφασιστικά την 
υιοθέτηση του βυζαντινού προτύπου για τη χώρα τους. Κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Στεφάνου Dusan (1331-1355) συντελείται η εξέλιξη της Σερβίας 
σε μεγάλη δύναμη της περιοχής και σε κράτος με βυζαντινές δομές και 
ιδεολογία. Η πορεία αυτή κορυφώνεται με τη στέψη του Dusan σε αυτοκράτορα 
Σερβίας και Ρωμανίας (1346). Η ήδη υπάρχουσα σύγκρουση με το Βυζάντιο, 
μεταφέρεται τώρα και στο επίπεδο της πολιτικής και ιδεολογικής διαμάχης 
-μιας διαμάχης, όμως, που γίνεται μέσα στα πλαίσια και με τον πολιτικό λόγο 
που έχει διατυπωθεί στην Κωνσταντινούπολη- τα ίδια πλαίσια και τον ίδιο 
λόγο, για Βυζαντινούς και Σέρβους. Τα ίδια ιδεολογήματα που πλησιάζουν 
τους δύο λαούς, τα ίδια και εντείνουν τις διαφορές τους κατά τον 14ο αι. Γι 
αυτό και οι αντιθέσεις παρουσιάζουν και άφθονα αντιφατικά χαρακτηριστικά. 
Γι αυτό και στον τίτλο του συμποσίου τέθηκε καθαρά το ερώτημα ποια ήταν η 
σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την πραγματικότητα. 

Η πραγματοποίηση του συμποσίου και η έκδοση των πρακτικών έγινε 
δυνατή χάρη στη χρηματική ενίσχυση πολλών: του Υπουργείου Πολιτισμού, του 
Υπουργείου Εξωτερικών, του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Μπαγκείου 
Επιτροπής, του Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Αεβέντη 
και της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Προς όλους εκφράζονται ειλικρινείς 
ευχαριστίες. Για τη διοργάνωση του συμποσίου εργάσθηκαν οι Φλωρεντία 
Ευαγγελάτου-Νοταρά, Ο. Λαμψίδης, Ν. Οικονομίδης, Ελευθερία Παπαγιάννη 
και Σπ. Τρωιάνος. Την επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβε η Ευτυχία 
Παπαδοπούλου του ΙΒΕ σε συνεργασία με τη Δώρα Διαλέτη, και με την 
ουσιώδη συμπαράσταση των γραμματέων του ΙΒΕ. 

Με τη δημοσίευση των πρακτικών συμπληρώνεται μιά προσπάθεια που 
ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1993. Όσοι συνεισέφεραν στην προσπάθεια, βλέπουν 
τώρα τους καρπούς των κόπων τους. Ας δεχθούν και τις ευχαριστίες μας. 

Τη στιγμή αυτή με πόνο σκεφτόμαστε την εξαιρετική συνάδελφο, την 
καλή μας φίλη Doda Babic, που έφυγε λίγο καιρό μετά από το συμπόσιο, στην 
επιτυχία του οποίου είχε τόσο συμβάλει. Η διακεκριμένη επιστήμων θα ζει όσο 
ζει το έργο της· η αγαπητή μας φίλη θα ζει όσο εμείς θα τη θυμόμαστε. 

Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

Ο ΙΔ ' ΑΙΩΝΑΣ, Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ: 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 1993 
9.30 Εναρκτήρια συνεδρία 

10.15 Διάλειμμα 
10.45 Ανακοινώσεις: Η αρχή και το τέλος της αντιζηλίας 

Mirjana Ëivojinovic, La frontière serbobyzantine dans les 
premières décennies du XlVe siècle 

M. Popovic, Les forteresses dans les régions des conflits 
byzantinoserbes du XlVe siècle 

Ευγενία Δρακοπούλου, Η σερβική παρουσία στην Καστοριά 
τις παραμονές της τουρκικής κατάκτησης 

R. Mihaljcic, Les batailles de la Marica et de Kosovo. Début 
de la fin de la rivalité serbobyzantine 

12.45 Διακοπή για το μεσημέρι 
17.00 Ανακοινώσεις: Πολιτική Θεωρία 

S. Cirkovic, Between Empire and Kingdom: Dusan's State 
(1346-1355) Reconsidered 

N. Oikonomides, Emperor of the Romans - Emperor of the 
Romania 

18.00 Διάλειμμα 
Β. Todic, Les portraits de Saint Sava et de Syméon Nemanja et 
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Πρόγραμμα Συμποσίου 

l'idéologie impériale des souverains serbes au XlVe 

siècle 

T. Παπαμαστοράκης, Εικαστικές εκφάνσεις της πολιτικής του 
Στεφάνου Dusan σε μνημεία της εποχής του 

19.30 Διάλειμμα 
20.00 Διάλεξη 

V. J. Djuric, L'art impérial serbe - symbole d'une aspiration 
prestigieuse 

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 1993 
9.30 Ανακοινώσεις: Οι αριστοκρατίες 

Gordana Babic, Les portraits des grands dignitaires du temps 
des tsars serbes. Hiérarchie et idéologie 

G. Subotic, H τέχνη της βυζαντινοσερβικής αριστοκρατίας στην 
Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ΙΔ ' αιώνα 

Δ. Ζ. Σοφιανός, Οι Σέρβοι ηγεμόνες των Τρικάλων καί οί 
μονές της περιοχής (ΙΔ ' αιώνας) 

11.00 Διάλειμμα 

11.30 R. Radie, Ο Συμεών Ουρός και το κράτος του μεταξύ σερβικής 
και βυζαντινής αυτοκρατορίας 

Ο. Δαμψίδης, La mémoire de Constantin Déyanovitch à 

Trébizonde? 

12.30 Διακοπή για το μεσημέρι 
16.00 Ανακοινώσεις: Ο λόγος και οι γλώσσες 

Florentia Evangelatou-Notara, Greek Manuscript Copying 
Activity under Serbian Rule in the XlVth Century 

Χαρά Κωνσταντινίδη, Ελληνικές καί σλαβονικές επιγραφές 
στα είλητά των συλλειτουργούντων "ιεραρχών 

Ν. Radosevic, H μεταφραστική λογοτεχνία στη Σερβία του 
ΙΔ'αιώνα 

17.30 Διάλειμμα 



Πρόγραμμα Συμποσίου 

18.00 Ανακοινώσεις: Το νομικό πλαίσιο 
Σπ. Τρωιάνος, Ο κώδικας του Στεφάνου Dusan και το 

βυζαντινό δίκαιο 
S. Sarkic, Νόμος et «zakon» dans les textes juridiques du XlVe 

siècle 

C. G. Pitsakis, Canonica Byzantino-Serbica Minora 

19.30 Διάλειμμα 
20.00 Διάλεξη 

Ε. Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής 
Βατοπεδίου 

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 1993 
9.30 Ανακοινώσεις: Οικονομικές αντιζηλίες 

Lj. Maksimovic, H ανάπτυξη κεντρόφυγων ροπών στις 
πολιτικές σχέσεις Βυζαντίου και Σερβίας τον ΙΔ ' αιώνα 

Chr. Walter, Portraits of Bishops Appointed by the Serbian 
Conquerors on Byzantine Territory 

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, A propos des privilèges 

accordés par l'empereur Stéphane Dusan (1343-1355) 

11.00 Διάλειμμα 

11.30 Ελευθερία Παπαγιάννη, Η Μονή Χιλανδαρίου ως καταπατητής 
κτημάτων: ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου 

Λ. Μαυρομμάτης, Επιπτώσεις από τη σερβική κατάκτηση των 
Σερρών (1345) 

12.30 Λ ιακοπή για το μεσημέρι 
16.00 Ανακοινώσεις: Ενότητα στην Τέχνη 

Ν. Β. Δρανδάκης, Χρονολόγηση βυζαντινών τοιχογραφιών της 
νότιας Πελοποννήσου από συγκρίσεις μέ χρονολογη
μένες βυζαντινές τοιχογραφίες της Σερβίας (14ος 
αιώνας) 

Mirjana Maksimovic, Caractéristiques iconographiques des 



Πρόγραμμα Συμποσίου 

peintures grecque et serbe du XlVe siècle: les 
ménologes et les cycles hagiographiques 

Maria Panayotidi, La peinture de Thessalonique au milieu du 

XlVe siècle 

17.30 Διάλειμμα 
Sophia Kalopissi-Verti, Patronage in XlVth Century 

Byzantium 
V. Korac, L'architecture de l'école de la Morava - dernière 

renaissance dans l'art du monde byzantin 
Manca Suput, Βυζαντινή και σερβική αρχιτεκτονική τον 14ο 

αιώνα 

19.30 Τέλος των εργασιών 
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Vojislav J. Djuric 

L'art impérial serbe: 
marques du statut impérial et traits de prestige 

1. Critères et jugements artistiques 

Dans les premières années du XVème siècle, un auteur belgradois, 
membre de la cour du despote Stefan, conscient, tel un érudit contemporain, de 
la valeur et de l'état de conservation des monuments et des œuvres d'art laissés 
par les souverains et les chefs ecclésiastiques serbes du passé, a noté que les 
habitants du Kosovo, autrefois cœur de la Serbie, disaient «qu'on ne trouve 
nulle part ailleurs le pavement de l'église de Prizren, l'église de Deéani, le 
narthex de Pec, l'or de Banjska et l'écriture de Resava». Compte tenu du 
thème que nous souhaitons ici aborder, cette source, connue de longue date des 
historiens de l'art, mérite un bref commentaire, afin de dégager les principaux 
éléments sur lesquels s'appuyait ce jugement. Dans la suite de son texte cet 
auteur ne précise que pour deux de ces monuments, Decani et les Saints-
Archanges près de Prizren, les raisons pour lesquelles ils suscitaient l'admi
ration. L'église érigée sur les bords de la Deéanska Bistrica est d'un aspect 
«merveilleux», et «d'une beauté subjuguant tous les esprits», car ses murs, 
élevés en «marbre», donnent l'impression, par leurs «dimensions» et leurs 
figures sculptées «de types variés», qu'«une année entière ne suffirait pas à la 
décrire». «L'aspect de l'église épuise les regards de tous et, par l'intense 
luminosité de ses marbres, elle use les yeux de ceux qui la contemplent, telle 
l'étoile du berger brillant dans le matin». Lorsqu'on compare l'église de Decani 
avec la fondation de l'empereur Du§an près de Prizren, édifice également «très 
célèbre», «que je considère être sans égal sous le soleil», «cette dernière 
surpasse par sa beauté et son art l'église de Decani qui ne l'emporte que par 
ses marbres et sa taille»1. Approximativement à la même époque, Deòani a été 

1 Stojanovié, Rodoslovi i letopisi, 32-34, 34-36; cf. Dj. Radojiòié, Antologija stare srpske 
knjizevnosti, Beograd 1960, 161, 338. 
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aussi décrit par Grigorije Cambiale alors higoumène de ce monastère. Ce 
religieux, également écrivain et homme cosmopolite, avait suivi un long 
parcours de maturation l'ayant conduit à de hautes fonctions, depuis la 
Bulgarie, où il est né, en passant par le Mont Athos, la Moldavie et la Serbie, 
jusqu'à l'accession au trône des archiprêtres de Kiev. Avant d'arriver à Decani, 
il avait ainsi eu l'occasion de voir plusieurs édifices célèbres du monde 
orthodoxe, de sorte que sa description s'appuie sur une remarquable 
connaissance. Grigorije Camblak parle d'une église d'une beauté divine (et 
«d'une douce beauté»), dont «l'espace intérieur est de grandes dimensions par 
sa longueur et sa largeur, et d'une hauteur telle que s'épuisent les yeux de ceux 
qui (la) voient». Sa structure supérieure, reposant sur des colonnes de marbre 
sculptées, «se décompose» en un remarquable système de voûtes. «A 
l'extérieur, ses façades offrent une étonnante construction en blocs de marbre 
poli, où alternent le rouge et le blanc. Les pierres sont jointes les unes aux 
autres de façon si admirable et avec une telle précision que toute l'église 
semble être d'un seul bloc, apparaissant dans une beauté indicible, de sorte 
qu'une grâce infinie envahit ceux qui (la) voient; la beauté de la pierre et la 
taille confèrent toujours une très grande beauté à une église»2. Grigorije 
Camblak et l'auteur belgradois anonyme ont ainsi apprécié d'un même point de 
vue l'édifice de Decani. Quatre facteurs sont décisifs pour la formation de leur 
sentiment de beauté artistique: la taille, la grande valeur des matériaux 
employés, la décoration et la qualité de la facture artisanale. 

En ce qui concerne la fondation impériale des Saints-Archanges à Prizren, 
bien que seul son pavement, ou «patos» comme l'appelaient les habitants de 
l'ancienne capitale et des environs, ait trouvé place dans l'anthologie de 
l'auteur belgradois anonyme, celui-ci n'en considérait pas moins - comme nous 
l'avons signalé plus haut -que l'ensemble de cette église était d'une beauté arti
stique inégalée. Ce jugement est largement confirmé par les trouvailles mises 
au jour lors des fouilles archéologiques des vestiges de ce mausolée impérial. 
Avec ses cinq coupoles, ses façades, sa construction, également en blocs de 
pierre parfaitement équarris, et l'ornementation sculptée entourant ses portails 

1 Grigorije Camblak, Knjizevni rad u Srbiji, éd. D. Petrovié, Beograd 1989, 66 (avec 
bibliographie). Cf. Dj. Trifunovic, Opis crkve manastira Deéana Grigorija Camblaka u svetlu 
vizantijske estetike, Nauëni sastanci slavista υ Vukove dane 14,1 (1985) 183-188 (avec 
bibliographie). 
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et ses baies, cette église devait offrir une forte impression d'harmonie et, 
comparée à Decani dont l'aspect extérieur était celui d'un édifice à trois nefs, 
elle paraissait plus proche de la tradition byzantine. Ceci est tout particuliè
rement valable pour son riche pavement de pierre orné d'animaux fantastiques 
et d'entrelacs de bandes en mosaïque de diverses couleurs. De tels pavements 
constituaient en effet une nouveauté tant en Serbie, où l'on n'en connaît aucun 
exemple antérieur, qu'à l'Athos, où ils offraient un aspect différent (dalles de 
marbre de diverses couleurs avec bandes en mosaïque). A Constantinople, par 
contre, ils étaient déjà tombés en désuétude à cette époque. Notre érudit 
belgradois pouvait ainsi affirmer que le pavement des Saints-Archanges était 
sans égal sous le soleil. De toute évidence, les éléments l'ayant conduit à 
ranger cette fondation de l'empereur Du§an au nombre des plus grandes 
réalisations de l'art serbe par le passé sont: la grande valeur des matériaux 
employés, la remarquable maîtrise des artistes et l'impression générale de 
beauté qui en ressortait. 

Le narthex de Pec figure en troisième position sur la liste de l'anonyme 
belgradois. Celui-ci n'a pas ressenti le besoin, comme pour les deux monuments 
précédents, d'exposer les raisons l'incitant à l'y inclure. Érigé à l'époque du roi 
DuSan, dans le cadre de l'œuvre de fondation du célèbre archevêque et écrivain 
serbe Danilo II, ce bâtiment devait étonner ses contemporains par sa constru
ction audacieuse d'où, en dépit de ses grandes dimensions, il se dégageait une 
impression de légèreté. La structure des voûtes reposait, en son centre, sur une 
rangée de fines colonnes et, au niveau des murs extérieurs, sur des piliers entre 
lesquels s'ouvraient de larges et hautes baies, simples ou géminées. Au-dessus 
d'une des travées situées devant l'église centrale s'élevait une tour qui servait 
de clocher et de logement. Une dizaine d'années après sa construction, ce 
narthex suscita l'admiration du disciple et biographe anonyme de Danilo. Celui-
ci rapporte que Danilo après avoir évalué toutes les dimensions de l'édifice fit 
dresser les colonnes de marbre et les «étonnantes voûtes» «offrant la beauté de 
leur aspect d'ensemble», puis il le fit orner de fresques, tant à l'extérieur qu'à 
intérieur, «de sorte que tous le voyaient sous une face décorée». Cet auteur 
ajoute que Danilo «désireux de glorifier sa mémoire a fait bâtir un narthex 
lumineux», «digne de nombreux éloges»3. Cet édifice était le plus grand et le 

3 Danilovi nastavljaöi, éd. G. Mak Danijel, Beograd 1989, 112 (avec les sources et la 
bibliographie). 
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plus audacieux narthex ouvert, érigé au Moyen Age en Serbie, et n'avait pas 
d'égal, à la même époque, sur le territoire byzantin. Cette audace s'est toute
fois avérée trop risquée. Le narthex et son clocher s'effondrèrent vers la fin du 
XVème ou au début du XVIème siècle, mais ses vestiges sont en grande partie 
conservés dans la structure de l'édifice original ultérieurement restauré. 
Construit selon la technique byzantine -en assises alternées de pierre et de 
brique- cet édifice original ne pouvait impressionner par les matériaux utilisés4. 
C'est donc en raison de l'audace et de la qualité de sa construction, à laquelle 
s'ajoutait la beauté de son aspect d'ensemble, comme le note le disciple de 
Danilo, que ce narthex a trouvé place dans la liste de l'anonyme belgradois. 

«L'or de Banjska» ne présente aucune ambiguïté. Il s'agit de fresques sur 
fonds dorés, dont quelques rares traces subsistent sur les murs même de 
l'église, tandis que les vestiges archéologiques en offrent de nombreux 
fragments. L'église de Banjska avait été érigée dans la seconde décennie du 
XlVème siècle par le roi Milutin qui la destinait à être son mausolée. Il 
désirait qu'elle fût construite «sur le modèle de la Sainte-Vierge à Studenica»5, 
et que ses fresques, telles des mosaïques, resplendissent sous l'éclat de leurs 
fonds dorés. Sur ce point, il avait suivi l'exemple de ses ancêtres du XHIème 
siècle, à commencer par Nemanja, dont les fondations brillaient sous l'éclat de 
l'or rehaussant leurs fresques. Toutefois, ce en quoi Banjska surpassait les 
églises conventuelles antérieures, et qui fut décisif pour que l'auteur belgradois 
l'inclut dans sa liste des œuvres restées sans égal, est le fait que tous les 
espaces culturels de ce monastère -église, réfectoire, parecclésions- étaient 
décorés de fresques réalisées sur fonds dorés. Or, ce n'était pas le cas aupara
vant: dans les plus anciennes fondations remontant au début du XHIème siècle, 
de telles fresques se limitaient à l'espace du béma, un peu plus tard, on les 
trouvait aussi dans le naos. Ce n'est que dans les fondations les plus récentes, 
postérieures au milieu de ce même siècle, qu'elles s'étaient étendues à toute 
l'église et au narthex: en revanche, les espaces latéraux, accolés à l'église, et 

4 Manca Suput, Arhitektura pecke priprate, ZLU 13 (1977) 45-69; Pecka patrijarsija, 92-
107; Milka Canak-Medic, Arhiepiskop Danilo II i arhitektura Pecke patrijar§ije, Arhiepiskop 
Danilo H, 299-303, fig. 14 (avec bibliographie). 
5 Éivoti kraljeva (Mak Danijel), 142. 
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surtout les autres édifices conventuels en sont toujours restés démunis6. L'or 
des fresques de Banjska était d'un tel effet que notre auteur n'a remarqué ni la 
taille de l'église (une des plus grandes de Serbie), ni ses façades en blocs de 
marbre rougeâtre et blanc, alternant en forme de damier, ni sa remarquable 
décoration sculptée7. 

«L'écriture de Resava» présente une ambiguïté, puisqu'en ancien serbe le 
mot pisanije pouvait aussi bien signifier l'acte d'écrire que l'acte de peindre8. 
Dans la première moitié du XVème siècle, le monastère de Resava jouissait 
d'une grande réputation en tant que centre de copie d'études philologiques et de 
créations littéraires, de sorte que lès ouvrages dits «de modèle résavien» (c'est-
à-dire des copies) étaient toujours fort appréciés aux époques ultérieures9. Au 
demeurant, ce n'est visiblement pas à cette activité, mais aux fresques de 
Resava que pensait l'auteur belgradois anonyme lorsqu'il a rangé son 
«écriture» aux côtés d'œuvres architecturales et picturales. Qu'est ce qui a pu 
l'inciter à inscrire la décoration de cette fondation du despote Stefan, datant de 
la deuxième décennie du XVème siècle, sur la liste des plus remarquables legs 
de la création artistique serbe? Très probablement le fait que l'harmonie entre 
les fonds bleu azur des fresques et les auréoles dorées des saints, voire les 
dorures ornant leurs vêtements et leurs armes était ici d'une élégance et d'un 
luxe exceptionnels. La recherche de l'effet décoratif était d'ailleurs omnipré
sente sur les surfaces peintes: au registre inférieur, réalisé sous forme d'une 
imitation de dalles de marbre incrustées ou de petites tentures brodées; sur les 
petites colonnes flanquant les piliers de la coupole, recouvertes de lourds 

" Manca Suput, Manastir Banjska, Beograd 1989,34-35; V. J. Djurié, «Les mosaïques serbes 
du XlIIe siècle » (sous presse). 
7 V. Korac, Graditeljska Skola Pomorja, Beograd 1965, 102-106; Manca Suput, Plastiôna 
dekoracija Banjske, ZLU 6 (1970) 39-51; Manca Suput, Manastir Banjska (avec 
bibliographie). 
8 Dj. Danièic, Rjeönik iz knjiievnih starina srpskih, 2, Beograd 1863, 305. Cf. Slovar' 
russkogo jazyka XI- XVII w., 15, Moskva 1989,50-51,52-53. 
9 D. Bogdanovié, Istorija stare srpske knjiZevnosti, Beograd 1980, 216, 244, 263; Dj. 
Trifunovic, Stara srpska knjizevnost (IV), Knjiïevna istorija, XIV, 56 (Beograd 1982), 621-
642, passim; M. Lazic, Isihazam resavskih rukopisa, Arheografski prilozi 8 (1986) 75-91, 
passim. 
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pampres en relief, peints et dorés, de style islamique10, autour des bustes de 
saints en médaillon du registre médian, avec leurs cadres formés par les 
entrelacs d'un arc-en-ciel multicolore les reliant entre eux, etc.11. Cette dispo
sition des fresques dans un système ornemental aussi recherché, qui n'avait été 
jusqu'alors que partiellement annoncé dans les monuments antérieurs à l'école 
de Morava12, devait apparaître comme un aboutissement dont il ressortait une 
impression de luxe, nouvelle et inattendue. 

A l'instar des écrivains antérieurs, l'auteur belgradois du XVème siècle 
n'a pas remarqué, lui non plus, ni la splendeur des façades de Studenica, ni la 
beauté sublime des fresques de Sopocani, ni la composition parfaite de l'archi
tecture de Gracanica. Il était de toute évidence originaire de Pec ou de Prizren, 
puisqu'il sait «ce que disent les habitants de cette région» où se trouvent «le 
pavement de l'église de Prizren, l'église de Decani, le narthex de Pec et l'or 
de Banjska». Au demeurant, il s'était déjà réfugié à Belgrade, et très vraisem
blablement rapproché de la cour du despote Stefan, lorsqu'il fit l'éloge de 
«l'écriture de Resava» qu'il rattacha aux plus belles œuvres réalisées en 
Serbie. Son but principal, comme le montre la suite de son texte, était de 
sauver certaines des œuvres mentionnées, alors laissées à l'abandon suite aux 
guerres contre les Turcs et «en raison des péchés»13. Celles-ci devaient leur 
valeur incomparable (puisque «nulle part on ne trouve» leurs semblables) à 
leurs dimensions (hauteur et longueur), à la grande valeur des matériaux 
utilisés (marbre, or, azur), au luxe de leur décoration (sculptée ou peinte), à 
l'audace et la maîtrise de leur construction, mais aussi à la beauté émanant de 
leur aspect d'ensemble14. L'anonyme de Belgrade - un des très rares écrivains 
serbes à s'être intéressé aux œuvres d'art - nous expose ainsi, à travers les 
éléments sur lesquels reposent ses jugements de valeur, les principales 

10 Istorija primenjene umeînosti kod Srba, I, Beograd 1977, 268 (Z. Jane, avec 
bibliographie). 
1 ! Cf. V. J. Djuric, Resava, Beograd 1966, VI-VII, fig. 16-17,24; Β. Zivkovié, Manasija, Les 
dessins des fresques, Beograd 1983, pi. IV-VIII. 
12 Cf. B. Zivkovic, Ravanica, Les dessins des fresques, Beograd 1990, 18-23,28-31, 36-39, 
42-45; id., Kalenié, Les dessins des fresques, Beograd 1982,8-15. 
^ Stojanovic, Rodoslovi i letopisi, 34. 
14 Cf. V. V. Biékov, Vizantijska estetika, Beograd 1991, 210-211, passim, avec exemples 
semblables dans les anciennes descriptions des bâtiments byzantins. 
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catégories esthétiques ayant guidé ceux qui avaient préparé ou crée l'art 
impérial serbe du XVème siècle. Ces critères étaient en fait les mêmes dans 
l'ensemble de la sphère culturelle byzantine à cette époque. 

2. Les fondations impériales et l'ordre hiérarchique 

La grandeur et l'espace imposant de l'église, la conception mûrement 
réfléchie de l'édifice, l'emploi du marbre dans la construction, la présence 
d'une plastique ornementale, l'utilisation de couleurs précieuses et de l'or dans 
la décoration peinte, ainsi qu'une riche ornementation, étaient les éléments 
indispensables qui conditionnaient la beauté d'un édifice. C'étaient aussi les 
symboles essentiels soulignant le statut de son fondateur. Tous ces éléments 
fondamentaux étaient réunis dans trois fondations des souverains serbes, datant 
du milieu du XlVème siècle, plus précisément des années au cours desquelles 
la proclamation de l'Empire serbe se préparait ou bien celles, immédiatement 
ultérieures. Il s'agit, en l'occurrence, des églises de Deéani, des Saints-
Archanges à Prizren et de Matejic près de Kumanovo, toutes les trois commen
cées avant la proclamation de l'empire, à Skoplje, le Dimanche de Pâques 
1346, et terminées deux ou trois années plus tard (fig. 1-3). Deòani, avec ses 
peintures murales et partiellement son architecture, les Saints-Archanges, avec 
leur architecture, et peut-être leur décoration peinte, et Matejic, tant avec son 
édifice qu'avec ses fresques, illustraient parfaitement les idées en vigueur à 
cette époque et l'idéologie politique des souverains et de l'État qui les ont fait 
ériger. Les travaux de construction de Decani, commencés par le roi Stefan 
Deëanski, furent menés à bien par son fils Du§an, en 1335 ou, peut-être, 
quelques années plus tard15. Ce dernier, encore roi à l'époque, en commanda la 
décoration en 1339, laquelle fut achevée près de dix ans plus tard, alors que 
Du§an portait déjà la couronne impériale16. Ce souverain fit également ériger 
les Saints-Archanges, commencés apparemment peu avant 1348 et 

15 Stojanovié, Zapisi i natpisi, 1,228, no 63; G. Tomovié, Morfologia éirilskih natpisa na 
Balkanu, Beograd 1974,54. 
16 G. Subotic, Prilog hronologiji deöanskog zidnog slikarstva, ZRVI20 (1981) 111-135. 
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probablement terminés après 135017. Notre-Dame de la Montagne Noire à 
Matejic, dont on pensait que la construction avait été menée à bien par 
l'impératrice Jelena et son fils l'empereur Uros, après la mort de Dusan, 
semble également être contemporaine du couronnement impérial de Dusan. Ses 
fondateurs communs seraient toutefois l'impératrice Jelena et Uros, à cette 
époque co-souverain (associé à son père), portant le titre de roi18. Il convient 
d'ajouter à ces trois églises la cathédrale Saint-Sophie de l'Église autocéphale 
d'Ochrid dont la décoration peinte à l'étage du narthex et dans la galerie 
extérieure (de l'exonarthex) a très vraisemblablement eu pour commanditaires 
l'empereur Dusan, le patriarche serbe et l'archevêque d'Ochrid. Cette œuvre 
commune, répondant à des besoins politiques, avait pour but de montrer que les 
rapports, auparavant tendus, entre les Églises d'Ochrid et de Serbie avaient été 
améliorés à l'époque de l'empereur Dusan19. 

Par leurs dimensions, Decani, les Saints-Archanges et Matejic sont restées 
sans égales jusqu'à la disparition de l'État serbe médiéval. Decani est une 
basilique à cinq nefs, avec coupole et vaste narthex, construite en blocs de 
marbre parfaitement équarris, de couleur rougeâtre et jaunâtre. Cet édifice se 
distingue par la présence d'éléments romans et gothiques au niveau des portails 
et des fenêtres, ainsi que par ses voûtes d'arêtes nervurées de style gothique 
qui reposent sur de nombreuses colonnes et piliers. Ses façades sont rehaussées 
d'une riche décoration sculptée sur les encadrements et autour des quatre 

1 ' R. Grujic, Otkopavanje Svetih Arhandjela kod Prizrena, Glasnik SND 3/1 (1928) 248; 

G. Subotic, op. cit., 133-135. 

!° Cette affirmation exige une justification que j'espère pouvoir bientôt préparer. Quoi qu'il 

en soit, les fondateurs de Matejic sont indéniablement l'épouse et le fils du roi Dusan, qui 

apparaissent tenant entre eux le modèle de l'église sur la composition des fondateurs. Dusan 

qui se tient à leurs côtés offre un aspect nettement plus jeune que sur ses portraits dans les 

narthex de Decani, 1347, et de Lesnovo, 1349. 

!9 Cf. Djuric, Fresken, 95-98; Grozdanov, Ohridsko, 67-101 (avec bibliographie). On con

sidère d'habitude que le donateur de cette décoration est l'archevêque Nikola. Toutefois, cette 

thèse n'est confirmée par aucune donnée suffisamment fiable. La présence de l'image de la 

famille impériale au-dessus de l'entrée principale de la galerie à l'étage -zones qui étaient alors 

réservées à la représentation des fondateurs- semble suggérer que c'est l'empereur qui a alors 

financé ce vaste ensemble de fresques à Ste-Sophie d'Ochrid. Le patriarche de Serbie et 

l'archevêque d'Ochrid ont pu, à cette occasion, l'aider de leurs conseils, de façon ordinaire ou 

fournir uniquement une partie des subsides nécessaires pour ce vaste travail. 
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portails, sur les ouvertures trilobées de l'abside et de la façade ouest, sur les 
baies géminées, sur les chapiteaux et sur les consoles des nombreuses corniches 
qui surmontent toutes les pans de mur à la hauteur des toits20. Les surfaces 
intérieures sont couvertes de fresques qui entrent dans plus de vingt cycles, et 
offrent au total plusieurs milliers de compositions et de figures. Par leurs 
dimensions, certaines des figures sont plusieurs fois supérieures à la taille 
humaine (Déisis, buste du Pantokrator au-dessus de l'entrée, prophètes dans la 
coupole, etc.). De même, dans le naos, celles du registre des saints en pied sont 
également exceptionnellement grandes, et certaines d'entre elles dépassent 
nettement la taille normale. Par ailleurs, la plupart des figures représentées 
dans le naos sont peintes sur un fond ultramarin, dont la composition n'a pas 
encore été étudiée, mais dont on peut supposer qu'il s'agit d'une couleur très 
précieuse. C'est précisément sur ces figures qu'ont été appliquées des feuilles 
d'or très fin, afin de donner un éclat brillant à leurs auréoles, leurs robes 
brodées d'or, ainsi qu'aux armes en or ou serties d'or des saints guerriers. La 
décoration est partout complétée de larges bandes ornées de motifs végétaux ou 
géométriques: sur les nervures des voûtes, sur les cadres et les corniches hori
zontales et sur les étroites surfaces, inadaptées à recevoir des figures21. Rares 
sont les sanctuaires offrant une telle richesse ornementale. Non seulement les 
simples fidèles, mais les souverains et les chefs ecclésiastiques eux-mêmes 
devaient être émerveillés à la vision qui s'offrait à eux lorsqu'ils pénétraient 
dans l'église de Decani. Habitués aux églises de Rascie à nef unique ou à celles 

ζυ V. R. Petkovic et Dj. BoSkovic, Manastir Deöani, Beograd 1941 (texte et planches sur 
l'architecture et la sculpture par Dj. BoSkovic); Jovanka Maksimovié, Srpska 
srednjovekovna skulptura, Novi Sad 1971, 99-110; cf. Deöani, passim (les études écrites par 
S. Curèic, Dj. BoSkovic, V. Koraé, Milka Canak-Medic, I. Fiskovic, I. Nikolajevic, J. 
Maglovski, S. Mojsilovic-Popovic, avec bibliographie). 
2 1 V. R. Petkovic et Dj. BoSkovic, op. cit. (texte et planches de V. Petkovic). Cf. Deöani, 
passim (les études écrites par Svetlana Tomekovic, B. Todic, Gordana Babic, D. Koraé, Z. 
Gavrilovic, Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Mirjana Gligorijevié-Maksimovié, S. Djuric, Ch. 
Walter, Mirjana Tatic-Djuric, S. Gabelle, Anka Stojakovié) (avec bibliographie). Sur les 
ornements Z. Jane, Ornamenti fresaka iz Srbije i Makedonije od XII do sredine XV veka, 
Beograd 1961, passim, nos 77-82, 108-109, 122-124, 153-158, 169-170, 209-212, 229, 
241-243, 267-268, 306-311, 343, 369-371, 381, 386-387, 438-440, 481; C. Lepage, 
Remarques sur l'ornementation peinte à l'intérieur des églises de la Morava, dans: École de la 
Morava, 229-237, passim. 
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sur simple plan en croix inscrite, ils n'avaient jamais vu jusqu'alors un si vaste 
espace voûté en Serbie, ni une telle abondance de fresques dont l'érudition 
encyclopédique dépassait, assurément, les connaissances de la plupart d'entre 
eux. Par ailleurs, les énormes moyens investis à Deéani devaient, indéni
ablement, inspirer une grande admiration vis-à-vis de l'empereur fondateur et 
amener à comparer ses possibilités non seulement avec celles de ses prédéces
seurs, mais aussi avec celles des souverains des États voisins, et en particulier 
des pays orthodoxes. 

Lors même de son érection, l'église des Saints-Archanges était destinée à 
devenir le mausolée de Dusan. Celui-ci choisit pour ce sanctuaire, également 
de dimensions exceptionnelles, un plan en croix inscrite, avec cinq coupoles, 
complété d'un étroit narthex surmonté de deux coupoles. Il fit bâtir ses murs en 
blocs de grès de nuance jaune et orner ses façades de baies et de rosaces 
gothiques, de bas-reliefs romans et byzantins auxquels s'ajoutaient aussi 
certains thèmes figuratifs. Le pavement en pierre est l'œuvre d'artistes spécia
lisés, de toute évidence venus de l'étranger, puisque cette réalisation n'a rien 
de commun avec les pavements antérieurs, conservés en Serbie. Ces artistes 
ont déployé tout leur art pour que les motifs décoratifs, rehaussés de 
représentations d'animaux, et que les bandes en mosaïque les entourant soient 
du plus bel effet. Joint à l'aspect extérieur et au vaste espace intérieur de cette 
église, cette œuvre attestait toute la richesse et toute la générosité de son 
fondateur22. 

Les fresques venaient assurément compléter la forte impression laissée 
par cet édifice. A en juger par les fragments conservés, plusieurs figures, tout 
comme à Decani, étaient de dimensions gigantesques, tandis que les auréoles et 
certaines détails ornant leurs vêtements étaient, à nouveau, couverts de fines 
feuillles d'or23. Le long de la tombe de l'empereur, dans l'angle sud-ouest du 
naos, le mur qui s'élevait au-dessus du sarcophage était flanqué d'une suite 

11 S. Nenadovic, DuSanova zaduêbina manastir Svetih Arhandjela kod Prizrena, Beograd 
1966, passim; Maksimovié, op. cit., 110-114. 
23 Zagorka Rasolkoska-Nikolovska, Fragmenti fresaka DuSanove zaduibine Svetih 
Arhandjela kod Prizrena, Deëani, 389-398. 
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d'arcades aveugles, sous lesquelles étaient, très vraisemblablement, représen
tés les portraits de l'empereur et de ses ancêtres24. 

L'église Notre-Dame au monastère de Matejic est, elle aussi, un édifice à 
cinq coupoles, de grandes dimensions. Son vaste espace intérieur devait même 
laisser une impression encore plus forte que les Saints-Archanges. Toutefois, 
elle ne pouvait rivaliser avec cette église, ni même avec Decani, compte tenu 
que son aspect extérieur offrait une simple construction en assises alternées de 
brique et de pierre grossièrement équarrie, les arcs et les coupoles étant même 
entièrement réalisés en brique25. Ses façades étaient certainement recouvertes 
d'un enduit et, pour le moins, blanchies à la chaux, voire peintes, comme de 
nombreuses églises de l'époque, de façon à imiter une technique de construction 
coûteuse. Par exemple: en blocs de pierre de différentes couleurs (comme 
Banja de Priboj), en marbres (comme l'église de Kral à Studenica) ou en 
assises alternées de pierre et de brique imitant le type «cloisonné» (comme les 
édifices byzantins, entre autres Saint-Irène à Constantinople)26. Les restes de 
décoration en relief suggèrent que celle-ci devait être assez importante à 
Matejic. Quant à ses fresques, si elles ne se distinguaient pas par l'emploi de 
couleurs précieuses, l'or et l'azur n'y apparaissant nulle part, elles devaient 
assurément laisser une forte impression par leur programme encyclopédique, 
comprenant plus de quinze cycles et des centaines de scènes et de figures en 
pied27. 

La décoration peinte de Sainte-Sophie à Ochrid, où l'on note à nouveau 
l'absence de couleurs précieuses, offre, elle aussi, une iconographie très riche 
par la rareté de certains cycles, ainsi que par le nombre et l'originalité des 

/ 4 Cf. Nenadovic, op. cit., 51- 57; D. Popovic, Srpski vladarski grob u srednjem veku, 
Beograd 1992, 114-120. 
25 A. Deroko, Matejca, Starinar, III sér., 8-9 (1933-1934) 84-89; S. Curòic, Architecture in 
the Byzantine Sphere of Influence around the Middle of the Fourteenth Century, Deöani, 58, 
60-61, 62-66 (avec les analogies). 
26 Sur les façades peintes à Byzance et en Serbie (avec bibliographie): S. Djuric, Ljubostinja, 
Beograd 1985, 40-43; M. A. Orlova, NaruÎnye rospisi srednevekovyh pamjatnikov 
arhitektury, Vizantija, Balkany, Drevnaja Rus', Moskva 1990, 29-32, 40-49, 99-102, 119-
144, passim. 
2 7 Ν. Okunjev, Gradja za istoriju srpske umetnosti, 2. Crkva Svete Bogorodice - Matejié, 
Glasnik SND 7-8 (1929-1930) 89-118; Djuric, Fresken, 101-104. 
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scènes et des figures en pied. A l'époque des Paléologues, Dusan, en tant que 
souverain, et les chefs des deux Églises autocéphales de son État ont ici joint 
leurs efforts pour faire décorer un des plus beaux narthex à étage, avec gale
ries, du monde byzantin. Sa construction, remontant à la deuxième décennie du 
XlVème siècle, était l'ceuvre de l'archevêque d'Ochrid Grigorios 1er qui, par sa 
position de confident auprès d'Andronic II, avait obtenu de ce basileus de 
nombreuses donations pour la cathédrale d'Ochrid, dont notamment plusieurs 
œuvres provenant des ateliers de la cour28. Tant par sa taille que par son élé
gance, son narthex s'avérait digne de retenir l'attention de l'empereur Dusan. 

En raison de leurs particularités -dimensions exceptionnelles, décoration 
sculptée et encyclopédisme des fresques- auxquelles s'ajoutaient, pour Decani 
et les Saints-Archanges (à Prizren), la grande valeur du matériel pictural et 
pour les Saints-Archanges et Notre-Dame de la Montagne Noire (à Matejic) une 
construction à cinq coupoles, ces trois fondations figuraient au sommet de 
l'échelle hiérarchique des œuvres d'art réalisées à l'époque de l'Empire serbe. 
A leur suite venaient toute une série d'églises de dimensions plus petites et de 
conception spatiale plus simple, construites en matériaux modestes et offrant un 
programme de peintures réduit avec très peu d'éléments décoratifs. Celles-ci 
présentent toutefois des différences entre elles: les fondations des seigneurs les 
plus puissants surpassent en tous points celles érigées par les nobles qui 
n'occupent pas une position élevée au sein de l'État. Lesnovo, fondation du 
sébastocrator, et plus tard, despote Oliver, et PsaCa, fondation du sébastocrator 
Vlatko et du prince Paskaë, sont des sanctuaires à deux coupoles (sur le naos et 
le narthex respectivement) (fig. 4, 34). De construction presque identique, selon 
la technique byzantine en assisses alternées de pierre et de brique, et 
rehaussée par endroits de bas-reliefs, au niveau des portails et des baies, ces 
deux églises ne diffèrent que par leurs dimensions -Lesnovo étant légèrement 
plus grande. Le monastère de Marko, fondation du haut dignitaire et plus tard 
roi Vukasin, peut être rapproché de ces deux églises dont il diffère cependant 
par certains détails29. Également plus petite que Lesnovo et surmontée d'une 
seule coupole, l'église de Polosko se distingue par la remarquable décoration 
céramoplastique de ses façades. Ce sanctuaire a été érigé peu avant 1345, en 

z° Grozdanov, Ohridsko, 67-102 (avec bibliographie). 
2 9 Millet, Art, 118-128; 2. Tatic, Tragom velike proposti, Beograd 1929, 133-169; 
Maksimovic, op. cit., 112-114. 
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tant que mausolée de la famille de Jovan Dragusin, peut-être despote, proche 
parent de l'empereur30. Semblable à Lesnovo et Psaöa par ses deux coupoles, 
l'église du protosébaste Hrelja au monastère de Rila s'en rapproche également 
par ses dimensions et son plan, bien qu'elle soit de construction plus modeste31. 
Peu différente par son style et son plan, l'église du grand voïvode Nikola 
Stanjevic à Konce offrait même une ornementation en relief autour de ses 
baies. On retrouve ce même aspect sur l'église de la Vierge de Zaum sur la 
rive du lac d'Ochrid, fondation de césar Grgur Golubic, qui se distingue par la 
beauté de ses façades byzantines. Les églises des joupans Brajan, à Karan, et 
Pribil à Dobrun, plus petites et d'aspect nettement plus simple, offraient des 
façades blanchies à la chaux, dépourvues de toute décoration32. Il semble donc 
possible d'établir un classement très précis, et ce jusque dans les moindres 
détails, des fondations érigées par la noblesse serbe à l'époque de l'Empire, et 
dans les années immédiatement antérieures. Par la façon dont il se traduisait 
dans les principaux domaines artistiques, l'acte de fondation constituait alors en 
Serbie un véritable reflet de l'organisation sociale. Bien que ce phénomène ne 
fût pas nouveau, c'est surtout à cette époque et au cours des décennies suivantes 
qu'il revêt des caractères plus précis, rendant sa signification sociale beaucoup 
plus évidente. 

L'ordre hiérarchique de la société se reflétait aussi dans les dédicaces des 
églises. Les fondations impériales serbes étaient dédiées au Christ Pantocrator, 
à la Vierge et aux archanges, l'empereur DuSan montrant, pour sa part, un 
attachement particulier au temple de la Sagesse divine, sainte Sophie. Deöani, 
en tant que plus grand sanctuaire de Serbie, a naturellement reçu pour saint 
patron le Christ Pantocrator. Cette dédicace rappelait à ses fondateurs, Dusan 
et son père, leur long séjour à Constantinople. Souffrant de la vue, Stefan 
Deöanski y avait été soigné dans le monastère du même nom, mais avait aussi 
eu l'occasion de faire preuve de la puissance et du prestige des autocrates 
serbes. Les travaux de Decani terminés, et à plus forte raison après son éléva-

3 0 Cf. Starinar, Ille sér., 6 (1931) 183-186; C. Grozdanov et D. Cornakov, Istorijski 
portreti u Polo§kom (II), Zograf 15 (1984) 85-93. 
31 Cf. Neofit' Rylec', Opisanie bolgarskago svjaSöenago monastyrja rilskago, Sofia 1879, 
24, 48-49. 
3^ Sur ces églises, cf. Deroko, Monumentalna, 187-197. Avec les nouvelles remarques et 
bibliographie éurëié, op. cit., 55-62, passim. 
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tion au rang d'empereur, Dusan se trouva «libéré» de l'obligation de dédier au 
Christ sa nouvelle fondation érigée à Prizren. Il la consacra à la célébration 
des archanges, avec à leur tête l'archistratège Michel. Il veilla, d'ailleurs, à 
leur exprimer sa reconnaissance à plusieurs reprises, par des textes et des 
images, car c'est par leur intermédiaire qu'il avait reçu son épée victorieuse, 
comme autrefois à l'époque vétérotestamentaire, le chef d'Israël Josué. C'est 
également que lui avait été transmis le charisme et les insignes de souverain 
d'origine divine, à l'instar de l'empereur Constantin le Grand, et que lui 
avaient été livrés les messages du Tout Puissant lui assurant un règne sage et 
juste, comme le montre l'image surmontant le portail de Decani. Par ailleurs, 
c'est encore à la bienveillance de l'archange Michel, cette fois en sa qualité de 
peseur des âmes le jour du Jugement dernier, que s'en remettait Dusan (dans 
son mausolée de Prizren). Ce faisant, il agissait tout comme avaient agi, avant 
lui, les membres de la dynastie des Comnènes qui dédièrent à ce même 
archange l'église centrale du monastère du Pantocrator à Constantinople, égale
ment destinée à être leur mausolée. Le choix de cette dédicace doit donc être 
lié à cette église de Constantinople, et apparaît comme une conséquence du 
séjour de la famille royale serbe dans la capitale byzantine, durant l'enfance de 
Dusan. Prenant exemple sur ce dernier, plusieurs seigneurs ont également 
dédié leurs fondations à l'archange Michel, à plus forte raison lorsqu'il s'agis
sait de militaires. Cela est le cas pour le despote Oliver à Lesnovo, ainsi que 
pour le protosébaste Hrelja et son église érigée dans la ville de §tip33. La 
dédicace d'une église à la Vierge était, elle aussi, considérée comme un privilè
ge des membres de la dynastie et des seigneurs les plus en vue de la cour. Les 
nobles étaient pleinement dans leur élément lorsqu'ils dédiaient leurs églises 
aux saints, parmi lesquels les plus populaires étaient saint Nicolas et saint 
Georges. Le premier, avant tout, pour avoir sauvé les nobles de l'épée et le 
second parce qu'il s'agissait d'un saint porteur de victoire34. 

33 Sur les dédicaces des églises cf. aussi Curéié, op. cit., 56-57. Sur les anges dans 
l'iconographie serbe des souverains: V. J. Djurié, Novi Isus Navin, Zograf 14 (Beograd 1983) 
5-15, passim; id., Icône du saint roi Stefan UroS III avec les scènes de sa vie, Balkan StudieslA 
(1983) 373-401, passim; Gordana Babic, Les portraits de Deôani représentant ensemble 
Deôanski et Duäan, Deëani, 273-285. 
34 Cf. V. J. Djurié, DruStvo, drZava i vladar u umetnosti u doba dinastije Lazarevié-
Brankovic\ZLt/26(1990). 
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3. Les particularités de l'iconographie impériale serbe 

Par un certain nombre de modifications dans sa propre iconographie et 
dans celle de la dynastie, Du§an fit immédiatement traduire par l'image son 
élévation au rang d'empereur. La première d'entre elles porta sur la représen
tation de la famille régnante. Jusqu'alors, depuis sa naissance, le jeune Uros y 
apparaissait régulièrement au centre, entouré de ses parents DuSan et Jelena 
(Karan, Dobrun, exonarthex de Sopocani, PoloSko, naos de Deëani, Matejic) 
(fig. 5, 32). Au lendemain du couronnement impérial, c'est Du§an qui s'y vit 
attribuer la position centrale (narthex de Decani, Ljuboten, Lesnovo), modifi
cation ayant, de toute évidence, trouvé son modèle dans l'iconographie impéria
le byzantine35 (fig. 7). 

Lors des représentations des membres de la dynastie et de la famille du 
noble fondateur, l'ancienne disposition face à face (Karan, Dobrun, etc) fut 
encore reprise par endroits (PsaCa). Toutefois, on lui préférait dorénavant une 
disposition des portraits traduisant mieux la supériorité du statut de l'empereur. 
A la veille du couronnement impérial la famille de Du§an fut ainsi représentée 
à Polo§ko dans la zone située au-dessus de celle du despote Jovan Dragu§in; 
ceci fut également le cas, trois ans après le couronnement impérial, à Lesnovo, 
où les membres de la maison du despote Jovan Oliver ont été représentés au 
dessous de la famille impériale36 (fig. 7). La disposition face à face traduisait 
l'harmonie régnant dans les rapports entre les suzerains et leurs vassaux, alors 
que l'élévation de l'image du souverain au dessus des nobles insistait sur la 
différence hiérarchique qui existait entre eux. Par ailleurs, Lesnovo et PoloSko 
offrent, également, une composition montrant le Christ couronnant les membres 
de la dynastie. Dans la première de ces églises, il leur tend leurs couronnes du 
haut du ciel et dans la seconde, il les leur fait remettre par l'intermédiaire des 
anges. Cette image, déjà empruntée à l'iconographie byzantine par l'aïeul de 
Du§an, le roi Milutin, s'est vue ajouter ici par Du§an, qui puisa à la même 

35 Zagorka Raskolkoska-Nikolovska, Ο vladarskim portretima u Ljubotenu i vremenu 
nastanka zidne dekoracije, Zografll (1986) 45-46. 
36 Pour Lesnovo: S. Radojoié, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Skoplje 1934,55-
56. Pour PoloSko: Grozdanov et £ornakov, Istoriski portreti u PoloSkom, op. cit.. 
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source, la remise par l'archange de l'épée victorieuse, descendue du ciel. Ainsi, 
les portraits des souverains peints à PoloSko et à Lesnovo constituaient non 
seulement une incarnation de l'autorité émanant de leur statut de suzerain, 
mais aussi de l'image triomphale des vainqueurs dont le pouvoir est d'origine 
céleste. 

Parallèlement au couronnement impérial de DuSan, le chef de l'Église de 
Serbie, qui portait jusqu'alors le titre d'archevêque autocéphale, fut élevé au 
rang de patriarche. Ces deux actes furent célébrés en même temps et avec la 
participation du patriarche de Bulgarie et de l'archevêque d'Ochrid. La cérémo
nie elle-même constitua une preuve éloquente de l'harmonie (symphonia) 
existant entre l'État et l'Église, même si le territoire de cet état se limitait à la 
Serbie et la Bulgarie. L'idée de symphonie entre les autorités civiles et spiritu
elles était, d'ailleurs, prêchée par Byzance en tant que composante essentielle 
de sa philosophie politique. Ce concept avait été repris par la société serbe déjà 
à l'époque où son Église avait obtenu son statut autocéphale. Dans la peinture 
il s'exprimait par la disposition face à face des suites de souverains et de chefs 
ecclésiastiques serbes (chapelle Saint-Siméon Nemanja à Studenica, Arilje, 
etc.37) ou par la répartition des souverains dans le narthex et des dignitaires 
ecclésiastiques dans l'exonarthex (Notre-Dame de Ljeviska, Pec, etc.)38. 

L'élévation du royaume en empire et, parallèlement, de l'archevêché en 
patriarcat, ainsi que la modification du titre de jeune roi en titre royal pour le 
jeune Uro§, successeur au trône et coregnant associé à son père, fut illustrée 
par une image spéciale dans l'église Saint-Démétrios, sanctuaire latéral du 
Patriarcat de Pec (fig. 10). L'empereur y apparaît au centre, entouré, à sa 
gauche, du patriarche Joanikije et, à sa droite, du roi Uro§ à côté duquel se 
tient saint Sava, le premier archevêque serbe, en tant que symbole de l'Église 
nationale. Les trois dignitaires serbes nouvellement couronnés sont revêtus de 
sakkos noirs d'aspect très solennel, ornés de nombreux motifs dorés; les deux 
souverains portent aussi un loros et un sceptre dorés. Tous les trois sont coiffés 
de couronnes d'or. Celles de DuSan et de Joanikije sont d'un type spécial, 

37 Radojôié, op. cit., 15-17, 30-34. 
38 Bogorodica LjeviSka, 58-63; V. J. Djurié, dans: Peéka patrijarSija, 121, 255, 258-262, 
295. Cf. aussi Gordana Babic, Nizovi portreta srpskih episkopa, arhiepiskopa i patrijaraha u 
zidnom slikarstvu (XIII-XVI vek), dans: Sava Nemajié-Sveti Sava, Istorija i predanje, 
Beograd 1979, 319-342. 

38 



Vojislav J. Djuric 

assurément exceptionnel, puisqu'on n'en connaît qu'un seul exemple dans la 
peinture, et ce, à nouveau au Patriarcat de Peé, sur un portrait, un peu plus 
récent, de saint Sava «premier patriarche de Serbie». Il s'agit, vraisembla
blement, de la kalyptra dont le port fut adopté vers cette époque, lors des 
cérémonies solennelles, tant par le basileus que par le patriarche de 
Constantinople. Cette image de l'église Saint-Démétrios à Pec réunissant 
l'empereur et le patriarche serbes avait pour but de rappeler ce grand moment 
de l'histoire serbe. Elle proclamait aussi l'harmonie existant entre l'État et 
l'Église serbes à cet instant important, et témoignait du fait que les membres 
de la cour de Serbie et le patriarche serbe ne différaient pas par leurs 
vêtements et leurs insignes des principaux personnages de l'Empire byzantin39. 

La voûte surmontant cette composition offre quatre images représentant 
deux conciles serbes associés à deux conciles œcuméniques. L'un des conciles 
serbes, portant l'épithète «convoqué par Dieu», se déroule sous la présidence 
de Sava, premier archevêque de Serbie. Il s'agit du concile historique tenu dans 
le monastère de 2iëa, lors duquel Sava, s'adressant aux évêques serbes nouvel
lement intronisés, leur parla de la vraie foi (fig. 11). Le second concile serbe 
représente l'intronisation du roi Milutin par saint Siméon Neman ja, image 
confirmant la légitimité de la branche dynastique dont est issu l'empereur lui-
même. Ces quatre conciles reçoivent, du haut des cieux, la bénédiction du 
Christ Logos. Prises ensemble, ces images proclamaient que l'État et l'Église 
serbes étaient une expression de la providence divine, que les décisions issues 
de ces synodes serbes étaient aussi importantes que celles prises lors des 
conciles œcuméniques, et fondaient ainsi la légitimité des concepts d'empire et 
de patriarcat serbes. Par ces idées spécifiques, cette composition se distingue 
des autres représentations des conciles serbes qui furent à diverses reprises 
illustrés dans les églises et les monastères serbes, entre le milieu du XHIème 
et le milieu du XVIème siècle40. 

L'harmonie entre l'État et l'Église fut également illustrée à Deöani et à 
Matejic. Dans le narthex de Deöani, la famille impériale est accompagnée de 
saint Sava de Serbie, de l'archevêque (puis patriarche) Joanikije et du premier 

39 v. J. Djurié, in: Peéka patrijarSija, 204-205 (avec bibliographie). 
4 0 Ibid. 190-192, fig. 127-129 (avec bibliographie) (V. Djurié). 
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higoumène de Decani41. A Matejic, le portrait en buste de la Vierge à l'Enfant 
est entouré, d'un côté, de trois membres de la maison royale, et de l'autre, d'un 
dignitaire de l'Église, vraisemblablement le patriache serbe, à la suite duquel 
s'avance, un peu plus loin, l'higoumène qui était alors à la tête de ce 
monastère42. 

Du§an attachait une attention particulière aux relations avec son Église 
grecque, formule qu'il employait pour désigner l'archevêché d'Ochrid, alors 
inclus dans les frontières de l'État serbe. Il semble qu'il ait définitivement 
régularisé ses rapports avec cette institution à la veille même de son couronne
ment impérial, comme cela ressort de la disposition face à face des portraits de 
l'archevêque Nikola et des membres de la famille régnante dans la petite église 
palatine d'Ochrid, dédiée à saint Nicolas l'Hospitalier. En plus des souverains 
contemporains, l'Église et l'État serbes sont ici représentés par les personnages 
les plus prestigieux, Sava de Serbie et saint Siméon Nemanja. Nikola 
-«premier de Serbie» à avoir été nommé à la tête de l'Église d'Ochrid par 
Dusan, qui s'arrogeait ainsi les droits antérieurs des empereurs byzantins-
faisait partie de ceux qui avaient participé au couronnement impérial de Du§an. 
La même disposition symétrique de l'image se maintint à l'époque de 
l'empereur Uro§. De toute évidence, les rapports harmonieux n'étaient en rien 
altérés en 1364/1365, lorsque fut peinte dans l'église de la Vierge Péribleptos à 
Ochrid une image sur laquelle l'empereur Uro§, accompagné de deux ffères de 
la maison des Brankovic qui gouvernait alors Ochrid, se tient en face de son 
archevêque, de l'évêque de Devol, qui était le donateur de cette décoration, et 
de l'archimandrite d'alors du monastère Saint-Clément. Tous sont regroupés 
autour du buste de saint Grégoire le Théologien, saint patron de la chapelle sur 
la façade de laquelle sont représentés ces dignitaires43. 

Les portraits des plus hauts dignitaires politiques et religieux, représentés 
à l'étage du narthex et dans la galerie extérieure de la cathédrale d'Ochrid, 

41 Petkovic-BoSkovic, op. cit., 1, pis. XCII, XCIII; pour la datation, voir G. Subotié, op. cit., 
127-129. 
42 Radojéic, op. cit., 59, fig. 28. Cf. aussi Okunjev, Gradja za istoriju srpske umetnosti, ΚΑ
Ι 10,113; V. R. Petkovic, Pregled crkvenih spomenika kroz istoriju srpskog naroda, Beograd 
1950, 185. 
4 3 Djurié, Fresken, 96-98, 107; Grozdanov, Ohridsko, 54-60, 62-65, 122-124 (avec 
bibliographie). 
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s'avèrent très intéressants pour une meilleure connaissance de l'évolution de la 
position et des droits de l'Église d'Ochrid dans le cadre de l'État serbe. Ces 
deux espaces furent décorés au lendemain même du couronnement impérial de 
Du§an, grâce au mérite, selon la tradition, de l'archevêque d'Ochrid Nikola. Il 
semble toutefois, à en juger par les portraits représentés, que cette décoration 
ait été réalisée à la demande commune de l'empereur, du patriarche et de 
l'archevêque d'Ochrid. A l'étage du narthex on trouve, à côté de la Déisis, un 
archiprêtre (peut-être le patriarche serbe) et l'archevêque Nikola, tous deux en 
prière; ce dernier est suivi par saint Nicolas et saint Clément d'Ochrid, prote
cteur de la ville (fig. 12). Toujours à l'étage, mais dans la galerie extérieure, 
l'entrée donnant accès à l'intérieur du narthex était autrefois surmontée d'une 
image représentant les trois membres de la famille impériale introduits auprès 
du trône du Christ par deux personnages se tenant de part et d'autre, vrai
semblablement saint Siméon Nemanja et saint Sava de Serbie. Ces figures 
étaient accompagnées de plusieurs autres personnages, dont les images sont 
aujourd'hui presque totalement effacées. Il pouvait s'agir de quelques grands 
seigneurs, mais aussi de dignitaires de l'Église d'Ochrid. Avant d'être grave
ment endommagée, cette image devait non seulement être d'un remarquable 
effet solennel mais aussi porteuse d'un riche contenu politique et idéologique, 
surtout en ce qui concerne les rapports entre le pouvoir serbe et l'Église autocé-
phale d'Ochrid. Quel que fût son aspect concret, le message politique de telles 
images paraît indéniable - en l'occurrence la propagation de l'harmonie entre 
l'Empire et les Églises situées sur son territoire44. 

Les prétentions impériales de Dusan s'exprimèrent tout particulièrement à 
travers la représentation de ses ancêtres dans le cadre de l'arbre généalogique 
de la dynastie. La première représentation de cette composition remontait à 
l'époque du roi Milutin qui, avec le concours de dignitaires ecclésiastiques 
érudits parmi lesquels figurait, très certainement, l'archevêque Danilo II, en 
avait commandé l'exécution à Gracanica vers 1320. Par la suite, surtout grâce 
au mérité du roi, puis empereur, Du§an, plusieurs autres églises en furent 
ornées: Pec, Deôani (fig. 6) et Matejic. Les textes célébrant en Serbie la Lignée 
des Nemanjic lui attribuaient l'épithète de sainte. Elle était issue des entrailles 
de Siméon Nemanja, saint thaumaturge et myroblitès, fondateur de la dynastie, 
et ses successeurs avaient été proclamés de naissance sainte et défenseurs de la 

44 Ibid. 75-77, 81-87 (avec bibliographie). 
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foi. Sur cette image, les principaux membres de la maison régnante, depuis 
Stefan Neman ja jusqu'au souverain commanditaire de la représentation, sont 
reliés entre eux par les pampres d'une vigne décorative, chargée de feuilles et 
de fleurs. Ils se succèdent sur plusieurs rangs horizontaux, au centre desquels 
apparaissent régulièrement les souverains les plus illustres. Du haut des cieux, 
la Lignée est bénite par le Christ, tandis que les anges descendent du ciel pour 
remettre aux souverains, tout comme à l'empereur Constantin dans la légende 
byzantine, leurs couronnes et leurs vêtements. A son époque, Dusan était 
représenté seul, ou avec son épouse et son fils, au sommet de l'Arbre 
généalogique, à Pec en tant que roi et à Decani en tant qu'empereur. L'aspect 
de l'Arbre représentant la lignée dynastique serbe rappelle l'image de l'Arbre 
de Jessé. L'allusion est évidente: les ancêtres du souverain serbe étaient 
comparés aux ancêtres vétérotestamentaires du Christ. Cette même idée était 
d'ailleurs soulignée par les auteurs serbes contemporains45. Toutefois, on peut 
se demander si certaines modifications fondamentales introduites sur l'Arbre 
représenté à Matejic remontent à la veille ou à l'époque même du couron
nement impérial. 

Ces remaniements sont de deux ordres. Tout d'abord, dans l'axe vertical, 
on note la présence exclusive des Nemanjic alors célébrés en raison de leur 
nature sainte: au pied de l'Arbre Neman ja et, au premier rang, Stefan le Pre
mier Couronné, en tant que moine Simon; une religieuse, peut-être la reine 
Jelena; le moine Teoktist, nom en religion du roi Dragutin. Entre ces person
nages et le rang supérieur, réservé au fondateur, la surface est endommagée de 
sorte que deux rangs de souverains ont aujourd'hui disparu. Au sommet, DuSan 
est accompagné de son épouse Jelena, de son fils Uro§, de son frère Siméon 
(SiniSa) et d'un autre personnage dont on distingue à peine la figure. Deuxiè
mement, alors que la dynastie n'est plus bénie par le Christ, ses membres sont 
ici accompagnés de plusieurs figures d'empereurs byzantins. Ces derniers, à la 
différence des Nemanjic associés à des inscriptions serbes, sont accompagnés de 
textes grecs. Si leurs noms ont malheureusement disparu, il ne fait aucun doute 

4:> Radojoié, op. cit., 38-43,48-50,57-59; V. J. Djurié, Loza Nemanjiéa, Peristil21 (Zagreb 
1978) 53-55; Haustein, Nemanjidenstammbaum. 

42 



Vojislav J. Djuric 

que Du§an comptait certains empereurs byzantins parmi ses ancêtres46. On 
sait, en effet, que plusieurs princesses des dynasties impériales des Anges et 
des Paléologues occupèrent, à diverses reprises, en tant que reines, le trône de 
Serbie (à l'époque des rois Stefan le Premier Couronné, Milutin et Stefan 
Deöanski) et que les Nemanjic soulignaient volontiers leurs liens de parenté 
avec la cour de Byzance. Ne se contentant donc plus, comme ses prédécesseurs 
et lui-même avant cette décoration de Matejic, d'afficher sa naissance sainte à 
travers l'Arbre généalogique de sa dynastie, Du§an s'efforça, à cette occasion, 
d'exposer devant les fidèles ses liens de sang avec les dynasties byzantines, 
dont il convoitait le trône. 

En créant l'iconographie impériale, Du§an et ses conseillers reprirent, 
d'une part, le langage d'un certain nombre d'images impériales byzantines de 
cette époque, tout en complétant et remaniant, d'autre part, les solutions 
adoptées pour les portraits et les compositions datant de l'époque de sts 
prédécesseurs. Toutefois, compte tenu de la situation, il était nécessaire que 
l'iconographie impériale s'enrichît de nouvelles images qui allaient devenir 
Vhapax de l'Empire serbe. Quelle que fût l'origine de ces compositions, 
l'iconographie impériale serbe avait pour but de présenter Du§an comme un 
fidèle continuateur de ses prédécesseurs mais aussi comme un prétendant 
orthodoxe au titre impérial byzantin. 

Peu avant son couronnement impérial, Du§an commanda aux écrivains 
réunis autour de l'archevêché de Pec la composition d'un recueil regroupant 
tous les textes consacrés aux vies des rois et des archevêques serbes, qu'ils 
compléteraient en rédigeant les ouvres jusqu'alors manquantes. Il désirait ainsi 
glorifier ses saints et glorieux ancêtres, mais aussi souligner la symphonie 
régnant entre l'État et l'Église, de la même façon qu'il l'avait fait à travers 
l'iconographie des images contemporaines illustrant les mêmes thèmes. Ceci 
s'inscrivait tout à fait dans ses efforts visant à affirmer, à travers la 
proclamation de l'Empire et du Patriarcat, la légitimité de sa position sur le 

40 Sur cet Arbre des Nemanjié, cf. Haustein, Nemanjidenstammbaum, 75-88 (avec toutes les 
opinions précédentes); I. BoZilov, Familijata na Asenovci, Sofia 1985,451-459. Je présente 
dans ce texte les résultats de mes récentes recherches sur cette image à Matejié. 
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trône de Serbie et de Romanie, ou de son statut d'empereur des Serbes et des 
Grecs -comme le stipule son titre serbe47. 

Les principaux centres où fut créée l'iconographie impériale furent les 
fondations dont Dusan était le donateur ou celles érigées par les membres de sa 
famille, telles Decani et Matejic. Aucune église serbe, antérieure ou postérieu
re au règne de Dusan, ne surpasse ces deux sanctuaires par le nombre et la 
variété des portraits de souverains, de chefs ecclésiastiques et d'autres 
dignitaires de la cour ou de l'Église48. Outre leur valeur intrinsèque de 
portraits, toutes ces figures illustrent les divers rapports existant alors entre le 
souverain et sa cour, l'État et l'Église, les ancêtres et les souverains contempo
rains, l'autorité terrestre et céleste, tout en illustrant parfois certaines 
cérémonies auliques ou certains événements symboliques. Par ailleurs, ceux qui 
avaient conçu la décoration de ces deux fondations ont également ménagé, dans 
l'encyclopédisme théologique du programme, une place pour l'expression de 
l'idéologie politique serbe laquelle était déjà très complexe à la veille et à 
l'époque de l'élévation du royaume au rang d'empire et, de l'archevêché au 
rang de patriarcat. Enfin, dès l'époque même de sa création, l'iconographie 
impériale serbe n'était pas sans présenter un contenu prestigieux, dont 
l'importance s'exprimait sur le plan politique tant intérieur qu'extérieur. 

4. Raisons et conséquences des modifications stylistiques dans l'art pictural 

Compte tenu de l'ampleur des changements stylistiques relevés dans la 
peinture des fondations impériales serbes de l'époque de Dusan, celle-ci peut 
être considérée comme un tournant dans l'art serbe du XlVème siècle. Cette 
évolution était, vraisemblablement, une conséquence des nouvelles obligations 
vis-à-vis des mouvements culturels touchant le vaste territoire de l'État, mais 
aussi, et très certainement, témoignait d'une réelle ouverture de la cour impéri
ale vis-à-vis des nouveaux courants artistiques venant des centres byzantins 
encore vitaux à cette époque. 

4 ' G. Mak Danijel, Genezis i sastavljanje Danilovog zbornika, Arhiepiskop Danilo II, 217-
224 (avec bibliographie). 
4 8 Radojëic, op. cit., 46, 51-55, 57-59; Decani (les études écrites par Gordana Babic, D. 
Korac, Z. Gavrilovic). 
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Au cours de ses longs travaux de décoration, Decani a vu se succéder de 
nombreux groupes de peintres dont les œuvres présentent de très fortes 
différences. Toutefois, ces groupes et leur travail n'ont fait, pour l'instant, 
l'objet d'aucune tentative de systématisation. La décoration du naos est 
dominée par des œuvres dues à des artistes de conception plutôt traditionnelle, 
alors que celle du narthex révèle avant tout des peintres porteurs de 
nouveautés. Leur travail se côtoie pourtant par endroits: certaines parties 
occidentales du naos ont été décorées par des «innovateurs» (saints guerriers, 
par exemple), alors que certaines œuvres de «traditionalistes» apparaissent 
également dans le narthex (chapelle Saint-Georges). En tout état de cause, on 
peut dire que les premiers groupes de peintres ayant travaillé à Decani étaient 
attachés aux anciennes conceptions stylistiques, tandis que ceux qui en ont 
terminé la décoration étaient des représentants des nouvelles tendances. 

En fait, Decani fut le lieu de rencontre d'artistes nourris des principes 
classicistes, hérités de la peinture des deux premières décennies du XlVème 
siècle, et d'autres qui désiraient précisément abandonner ces principes et 
laisser plus de liberté à l'expression des sentiments à travers une composition 
plus animée et un mouvement moins retenu, grâce à des visages traduisant une 
vie intérieure, de plus forts contrastes clair-obscur ou ainsi qu'à l'aide d'un 
éclaircissement de leur palette49. Les classicistes de Decani sont véritablement 
les derniers défenseurs d'un style esthétique, déjà ébranlé au cours de la 
troisième décennie du XlVème siècle, suite à la disparition d'artistes tels que 
Manuel Pansélinos, Michel Astrapas et Eutychios, et de leurs contemporains 
travaillant à Constantinople et à Thessalonique (fig. 14, 15). La troisième et la 
quatrième décennie de ce siècle a vu, parallèlement à une tentative de retour 
aux formes volumineuses (Banja Pribojska, peut-être l'Olympiotissa à Elassôn, 
etc.), la création d'un nouveau langage auquel était promis un grand avenir 
(fresques des Saints-Apôtres à Thessalonique, par exemple)50. Toutefois, les 
ateliers de peintres œuvrant en Serbie, nonobstant certaines faiblesses (Karan, 
Dobrun, etc.), avaient de façon assez résolue opté pour la fidélité au grand 
héritage laissé par l'atelier de la cour du roi Milutin (Saint-Sauveur à Ku-

4y Djuric, Fresken, 78-84 (avec bibliographie). 
50 Id., Les étapes stylistiques de la peinture byzantine vers 1300: Constantinople-
Thessalonique-Serbie, dans Macédoine byzantine [324-1430] (Symposium de Thessalonique 
1992), Thessalonique 1995, 76. 
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ceviste, Treskavac, et dans une certaine mesure le narthex de Lesnovo, etc.)51. 
A la veille de la proclamation de l'empire, de tels peintres, en l'occurrence les 
meilleurs d'entre eux, trouvèrent protection auprès des rois et des archevêques 
serbes, dans le cadre de leur œuvre de fondation: naos de Deëani et église 
Saint-Démétrios à Pec. Cette protection nous éclaire sur l'orientation et sur les 
goûts en vigueur au sein des plus hautes institutions de l'État serbe. Un 
académisme figé, une adresse et une érudition remarquables, tant iconogra
phique qu'artisanale, semblaient être une garantie de réussite et correspondre à 
la dignité d'un pouvoir désireux d'affirmer sa continuité à la tête de l'État des 
Nemanjic52. Néanmoins, plus s'approchait l'instant du couronnement impérial, 
plus les changements allaient devenir évidents. La composition froidement 
calculée de l'image et de ses détails laisse la place aux sentiments, 
accompagnés de nombreuses particularités jusqu'alors inconnues, avec, parfois, 
un manque d'homogénéité dans la composition ou une exagération dans les 
gestes des figures, qui se traduisent par des positions anormales et impossibles 
du corps, voire par des visages déformés jusqu'à la caricature53. Un de ces 
groupes de peintres ayant décoré le narthex a été identifié parmi les artistes 
qui avaient travaillé, à la même époque, dans le naos de Lesnovo pour le 
despote Jovan Oliver, un peu plus tard, à LeSak pour l'évêque de Tetovo, 
Joanikije, et finalement, à Celopek, village des environs de Tetovo, pour un 
donateur inconnu. Ces mêmes artistes, ou leurs continuateurs, ont également 
terminé, aux côtés d'un groupe de peintres venus d'Ochrid, la décoration du 
monastère de Marko, fondation du roi VukaSin et du roi Marko54. Dans le 
troisième quart du XlVème siècle, ils se rapprochent également, par leur façon 
de styliser des figures au caractère très fort des artistes qui avaient décoré un 
arc des Saint-Apôtres, église principale du Patriarcat de Pec55, l'église Saint-
Nicolas de Si§evo, près de Skoplje, et celles de Lipljan, dans le Kosovo, et de 
Zrze, près de Prilep56. La peinture relevant de l'académisme de Decani, 

5 l Djuric, Fresken, 55-63, passim (avec bibliographie). 
^2 V. J. Djuric, dans Deöani (avec bibliographie). 
5 3 Djuric, Fresken, 82. 
5 4 S. Gabelic, Jedna lokalna slikarska radionica iz sredine XIV veka. Deéani-Lesnovo-
Markov manastir-Celopek, dans Deëani, 367-377. 
55 Deöani, 210-213 (avec bibliographie). 
5 6 Cf. Djuric, Fresken, 124-125, 127-129. 
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apparaissant dans l'église de cette fondation impériale rehaussée d'or et de 
couleurs précieuses, connaissait ses dernières heures. En revanche, celle du 
narthex, chargée d'émotions, abondant en éléments décoratifs nouveaux, mais 
qui avait renoncé aux moirures précieuses, était en passe d'être acceptée et 
allait connaître une remarquable longévité. Compte tenu que les monuments 
offrant une telle peinture se situent dans les environs, plus ou moins proches, de 
Skoplje, on est amené à supposer que les auteurs de ces œuvres provenaient 
d'ateliers depuis longtemps liés à cette capitale de Dusan. 

La décoration de deux autres églises, Matéjic (fig. 16, 17) et Sainte 
-Sophie à Ochrid, dont la réalisation peut-être rattachée au nom de Du§an et de 
sa famille, est de nature quelque peu différente. Elle s'impose, avant tout, par 
son coloris lumineux, où l'on note même certaines harmonies de tons très 
douces. Une autre de ses caractéristiques sont les scènes aux nombreuses 
figures, dont certaines vêtues de costumes inhabituels, disposées soit dans de 
vastes paysages naturels, soit dans de grandes villes où se détachent, çà et là, 
des édifices aux formes exotiques; certaines d'entre elles semblent illustrer les 
cérémonies auliques de l'époque ou des événements de la vie quotidienne. Le 
but recherché n'est plus l'effet dramatique, comme chez certains peintres du 
narthex de Deöani, mais la douceur et l'optimisme, voire même, dans une 
certaine mesure, le lyrisme. Il s'agissait là de nouveautés tant par rapport au 
classicisme rigide que par rapport à l'expression trop forte de l'émotion 
dramatique. Pour l'instant, nous n'avons aucune certitude sur l'origine des 
artistes ayant réalisé pour la cour de Serbie des travaux aussi ambitieux que la 
décoration de Matejic et celle de la cathédrale d'Ochrid, puisque pour ces 
peintures on n'a pas encore réussi à établir des correspondances dans 
l'ensemble du monde orthodoxe. Nous savons qu'un des artistes de Sainte-
Sophie, de toute évidence un grec, s'appelait Joannis Théorianos. Celui-ci a non 
seulement continué de travailler à Ochrid (icône de procession bilatérale 
représentant saints Clément et Naoum, fresques des Petits-Saints-Guérisseurs) 
(fig. 13), mais a aussi eu des disciples et continuateurs (chapelle Saint-Nicolas 
dans l'église de la Vierge Péribleptos, Notre-Dame de l'Hôpital, certains saints 
du naos de Sainte-Sophie, Vierge PeStanska, fragments de fresques provenant 
du monastère Saint-Pantéléimon, Vierge Celnica, chapelle du village de Reôica 
près d'Ochrid); ceux-ci ont réalisé leurs fresques les plus remarquables au 
monastère de Marko où ils ont travaillé à la demande du roi Marko en 1376/77. 
C'est là qu'ils ont rencontré le groupe de peintres qui avaient hérité des 
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nouveaux principes de Decani. Cette rencontre est surprenante. Les charges 
émotionnelles des uns et des autres avaient reçu des traits formels si différents 
que leurs œuvres, devenues aisément reconnaissables, apparaissent même 
parfois incompatibles. Plus les disciples de Théorianos s'étaient éloignés des 
préceptes de leur maître, plus ils avaient opté pour un coloris éclatant et une 
expression virulente des sentiments, processus qui atteint son point culminant à 
Recica et au monastère de Marko. Leurs figures légères et sveltes, sans volume 
corporel et animées de mouvements vifs ou nerveux, traduisaient leur forte 
émotivité intérieure à travers des yeux expressifs, au regard suggestif. Ainsi, la 
cour de Serbie, cette fois associée à l'Église d'Ochrid, a permis la formation 
dans ce centre ecclésiastique d'une tradition picturale locale. Celle-ci reposait 
sur des ateliers de peintres qui se sont avérés capables, en perpétuant la 
nouvelle poétique introduite dans la fondation impériale et archiépiscopale, de 
réaliser des œuvres de grande valeur, telles que les fresques du monastère de 
Marko57. 

Les changements stylistiques survenus dans la peinture des fondations 
impériales serbes portaient donc la marque de leur époque et étaient empreints 
de toute l'autorité imperiale. Pour cette raison, il n'est pas étonnant qu'ils aient 
été volontiers repris par des institutions ecclésiastiques telles que le Patriarcat 
de Serbie et l'Archevêché d'Ochrid, par l'intermédiaire de leurs prélats et 
d'autres religieux, ainsi que par les membres de la noblesse les plus en vue. 
Par ailleurs, il semble que deux villes de l'Empire, Ochrid et Skoplje, la 
première en tant qu'ancien centre spirituel, la seconde en tant que nouvelle 
capitale, aient réuni, plus que jamais auparavant, les conditions permettant la 
formation et l'activité d'un certain nombre d'ateliers de peintres. 

Comparée à la peinture murale, la décoration de manuscrits enregistre 
des changements encore plus profonds. Ceux-ci se traduisent, avant tout, par 
l'introduction du style dit émaillé dans l'aspect des en-têtes décoratifs et des 
vignettes, dans le type de cadre entourant les miniatures avec figures de saints 
et dans l'aspect des initiales. Jusqu'à cette époque, les manuscrits cyrilliques 
serbes et bulgares, qui ne diffèrent entre eux que par quelques détails, 
n'offraient qu'exceptionnellement des miniatures figuratives (Évangiles de 

5 7 Ibid., 97-109, 119-124; Grozdanov, Ohridsko, 47-102, 121-149, 155-156 (avec 
bibliographie); C. Grozdanov-G. Subotié, Crkvasvetog Djordja u Reöici, ZografYl (1981) 
62-75. 
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Miroslav et de Prizren en Serbie, Évangile de DobrejSo en Bulgarie). Les 
initiales et les en-têtes décoratifs des manuscrits slaves du Sud au XlIIème 
siècle, même dans leurs formes ornementales les plus riches, étaient avant tout 
d'aspect tératologique et, dans les décennies charnières entre le XlIIème et le 
XlVème siècle, strictement géométrique, «néobyzantin». Le nouveau « style 
émaillé» apparaît dans l'Évangile de Kumanica, manuscrit d'un donateur 
inconnu, dans plusieurs Tétraévangiles, comme ceux du patriarche Sava (fig. 
18), du métropolite de Serrés Jacob, de l'higoumène de Chilandar et protos du 
mont Athos, Dorothée, et du grand voïvode Nicolas Stanjevic, et, enfin, dans 
l'Apostolaire du moine de Chilandar Athanase. Ces œuvres appartiennent 
toutes à l'époque de l'empereur Uro§. Les particularités de leurs miniatures 
s'inspiraient de manuscrits byzantins, réalisés pour la plupart à Constantinople 
entre le Xème et le XlVème siècle, dont la décoration imitait l'émail byzantin, 
bien que certains des nouveaux motifs apparaissaient également sur les 
ornements de la peinture murale, surtout au Xlème siècle, ainsi que sur 
l'orfèvrerie contemporaine. En Russie, on relève même quelques traces du 
«style émaillé» antérieures au XlVème siècle dans les livres cyrilliques, ce qui 
n'est pas le cas en Serbie et en Bulgarie. Dans les cinquième et sixième 
décennies du XlVème siècle, le scriptorium impérial de Bulgarie a produit 
plusieurs manuscrits ornés de riches miniatures qui sont soit des copies de 
miniatures ornant des livres byzantins des Xlème et Xllème siècles, soit des 
variations de leurs thèmes (Chronique de Manassès, Tétraévangile de 
l'empereur Ivan Alexandre, Psautier de Tomié). Toutes ces illustrations sont 
des œuvres de miniaturistes grecs. Relativement à ce changement intervenu 
dans les manuscrits des Slaves du Sud, l'essentiel du mérite revient au scribe 
slave Siméon (ou Simon) qui travailla quelque temps également au scriptorium 
de Chilandar58. 

L'empereur serbe a-t-il joué un rôle équivalent à celui de son homologue 
bulgare lors du changement décisif survenu dans la décoration des livres en 

5° Mara Harisijades, RaskoSni vizantijski stil u ornamentici juinoslovenskih rukopisa iz XIV 
i XV veka, dans: École de la Morava, 211-227; D. Bogdanovié- V. J. Djurié- D. Medakovié, 
Chilandar, Beograd 1978,108-110; A. Diurova, lOOOgodini na b'lgarska r'kopisna kniga, 
Ornament i minjatjura, Sofia 1981, 40-50, fig. 158, 165-174, 179-187, 192-200; V. Pucko, 
Vizantijskij emal'emyj stil ν oformlenii greòeskih i inojaziëeskih illuminovannyh rukopisej, 
ZRVI32 (1993) 7-16 (avec bibliographie). 
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Serbie? Pour l'instant, cette question reste sans réponse en l'absence de tout 
manuscrit impérial serbe conservé. On note d'ailleurs que les membres de la 
maison des Nemanjic n'ont que très rarement commandité des livres. 
Néanmoins, ceux qui nous sont parvenus -tels les Évangiles de Miroslav ou de 
Vukan, datant de la fin du Xllème siècle- surpassent largement par la valeur 
de leur décoration tous les livres enluminés réalisés à la même époque en 
Serbie. Quelles que soient les incertitudes en ce qui concerne le rôle de la cour 
de Serbie dans l'évolution de l'aspect du livre vers le milieu du XlVème siècle, 
il n'en reste pas moins que ce dernier se modifie à partir de l'époque 
impériale, devenant beaucoup plus luxueux et comparable, par son aspect et sa 
valeur, aux manuscrits byzantins. Les donateurs eux mêmes éprouvaient de 
l'admiration devant ce nouveau type d'ouvrage que les contemporains louaient 
car il était « somptueusement décoré comme le ciel par les étoiles»59. 

Les années voisines du milieu du XlVème siècle voyaient donc la peinture 
serbe s'avancer sur de nouvelles voies et ce, essentiellement, grâce à 
l'engagement et à l'autorité impériale. Simultanément, des changements 
semblables touchaient aussi la peinture des centres artistiques byzantins, 
Constantinople (à Mistra) et Thessalonique (et parallèlement à cette ville et, 
grâce à elle, le mont Athos). Ainsi, par un heureux concours de circonstances, 
les facteurs artistiques et les modifications de statut eurent, en Serbie, un effet 
stimulant et réciproque: les nouvelles conceptions artistiques illustraient 
l'ouverture de la cour impériale, tandis que l'autorité impériale leur assurait, 
en retour, un brillant avenir. Leur succès était aussi garanti du fait que les 
œuvres impériales, par leur luxe et leur érudition, allaient fortement 
impressioner les générations suivantes. 

5. Les vecteurs de prestige 

Lors de toute tentative visant à établir la mentalité des souverains serbes 
et les ambitions qui les animaient à l'époque où ils firent élever leurs 
principales fondations, on constate la valeur inestimable des textes, d'ailleurs 
très rares, de leurs biographes, véritables témoins de leurs préoccupations. 

Sfari srpski zapisi i natpisi, éd. M. Pavié, Beograd 1986,65-66. 

50 



Vojislav J. Djuric 

L'archevêque Danilo II rapporte que le roi Milutin, son ami et protecteur, 
préparant la construction de son mausolée à Banjska, se souvint de l'exemple 
de son saint ancêtre Siméon Nemanja et « du type d'édifice et de décoration que 
celui-ci avait fait réaliser pour le repos de son saint corps». Pour cette raison, 
Danilo, à qui avait été confiée la surveillance des travaux de construction de 
Banjska, dut, « sur l'ordre du roi», faire édifier cette église «à l'image de la 
Sainte-Vierge de Studenica» 60. Toutefois, quelque temps plus tard, à l'occasion 
de la fin des travaux de construction du monastère de Deôani, le disciple et 
continuateur de Danilo, commentant l'acte du roi Stefan Deöanski, note que le 
roi «a comblé cette sainte église dédiée à la gloire de Dieu de tous les 
honneurs et de tous les besoins ecclésiastiques ... et a créé un grand monastère, 
en l'entourant d'un mur, à l'image des prestigieux et glorieux monastères 
impériaux»61. Le XlVème siècle venait de s'achever, lorsque le despote Stefan 
Lazarevic, guidé par de toutes autres préoccupations, fit apprêter son mausolée 
au monastère de Resava. Après avoir veillé à ce que l'église fût édifiée et 
décorée par «les bâtisseurs les plus habiles et les peintres les plus 
expérimentés» il la dota «d'icônes précieuses, rehaussées de perles et d'or... de 
livres nécessaires aux offices ... de vêtements sacerdotaux et de vaisselle 
d'église, ornés de grosses perles et d'or» de sorte que tout cela «surpassait 
même les grandes laures, les plus remarquables de l'Athos»62. Ainsi, en 
l'espace d'une centaine d'années ces trois souverains exprimèrent trois 
idéologies spécifiques de fondateurs en prenant trois modèles de comparaison 
tout à fait différents. Tout comme la majorité de ses prédécesseurs sur le trône 
de Serbie, le roi Milutin tourna ses regards vers Studenica où il trouvait le 
principal soutien à sa légitimité. Stefan DeCanski, ayant séjourné à Constan
tinople de longues années et nourrissant, tout comme son fils Du§an, d'ailleurs, 
de grandes ambitions en tant que souverain, voyait dans sa fondation une image 
des monastères impériaux byzantins afin de s'élever lui-même au niveau de 
leurs fondateurs. Toutefois, par ses formes et sa décoration sculptée, Deòani 
révèle que ce souverain dut aussi appuyer ses prétentions au trône en se 
rattachant à la mémoire de son grand ancêtre. Enfin, le despote Stefan, entouré 

6 0 Éivoti kraljeva (Mak Danijel), 141-142. 
^1 Danilovi nastavljaöi, op. cit. [supra note 3], 59. 
^2 Konstantin Filozof, Povest ο slovima, Éitije despota Stefana Lazareviéa, éd. G. 
Jovanovié, Beograd 1989,103. 

51 



Vojislav J. Djuric 

de moines érudits réfugiés du Mont Athos et de la Bulgarie, désira surpasser 
les grands monastères athonites; pour sa part, il s'acquitta de son devoir envers 
la tradition nationale, incarnée par l'école architecturale de Rascie, en faisant 
réaliser les façades de Resava dans un style romano-gothique. Quant à 
l'empereur DuSan, il ne fait aucun doute qu'il continua sur la voie ouverte par 
son père, en encourageant une byzantinisation encore plus poussée de la société 
et de l'art serbes. De tous les Nemanjié, il est le premier à avoir choisi pour 
son mausolée le plan byzantin en croix inscrite, et non celui de type rascien 
offert par Studenica. L'imitant, les futurs souverains serbes, qui faisaient ériger 
leur mausolée, allaient eux aussi délaisser le plan de Studenica et ne devaient 
s'inspirer que de l'aspect extérieur de cette église. C'est toutefois Du§an qui 
déploya le plus d'efforts pour assurer à ses fondations non seulement un aspect 
semblable aux fondations imperiales de Constantinople, mais aussi les 
surpasser dans les domaines qui étaient alors considérés comme fondamentaux: 
taille, grande valeur des matériaux employés, décoration sculptée et peinte, 
beauté de leur aspect d'ensemble. Il va de soi que l'empereur serbe comparait 
ses œuvres aux seules réalisations de ses homologues byzantins contemporains 
ou immédiatement antérieurs, et non à celles des grands empereurs du passé, 
Constantin, Théodose et Justinien. 

La cour de Serbie devient plus fastueuse et connaît une évolution dans ses 
habitudes parallèlement à l'accroissement des prétentions de ses souverains. Il 
s'y développe donc l'idée d'un art de prestige en tant qu'expression du statut 
royal, puis impérial. A l'époque du roi Uro§, vers le milieu du XHIème siècle, 
Pachymère a noté les impressions d'une délégation byzantine ayant séjourné à 
la cour de Serbie. Le fondateur de Sopoéani menait alors, d'après les 
témoignages des hauts dignitaires byzantins, une vie patriarcale très simple, 
quasiment dénuée de tout luxe; ils trouvèrent même la jeune princesse 
hongroise, épouse du successeur au trône, une quenouille à la main63. Vers la 
fin du XlIIème siècle la situation avait changé. D'après les dires d'un témoin 
aussi érudit que Théodore Métochite, qui séjourna à la cour du roi Milutin à 
Skoplje, tout scintillait de mille éclats: les tissus de soie brodés d'or, les 
récipients d'or et d'argent dans lesquels étaient servis des mets et des desserts 
recherchés: le roi resplendissait dans son habit de fête couvert de riches parures 
et d'ornements en or, de pierres précieuses et de perles. Bien que cette 

63 Cf. VIINJ VI, 25-27. 
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description ne soit pas exempte d'une certaine ironie, l'auteur ne put alors 
relever aucune différence par rapport à la cour de Constantinople64. Vers le 
milieu du XlVème siècle, le roi DuSan et Jean Cantacuzène se rencontrèrent à 
plusieurs reprises à l'époque où ils entretenaient de bonnes relations. 
Cantacuzène remarqua que Du§an était entouré de courtisans puissants et 
distingués avec lesquels il lui arrivait d'échanger des cadeaux de très grande 
valeur65. Il ne fait aucun doute que l'on servait alors à la cour de Serbie dans 
une vaisselle d'or et d'argent encore plus luxueuse qu'auparavant, fabriquée en 
Serbie, mais aussi achetée à l'étranger, par exemple auprès des fameux 
orfèvres et bijoutiers vénitiens66. 

Les souverains des États orthodoxes voisins ne pouvaient rivaliser avec 
Du San par la richesse et le faste artistique de leur cour. La capitale de 
l'Empire byzantin donnait une impression d'abandon. Les palais et les églises, 
édifices autrefois resplendissants, avaient perdu tout leur éclat et ressemblaient 
parfois à des ruines. Il avait fallu recourir à de grands sacrifices pour faire 
restaurer l'église Sainte-Sophie, endommagée par un tremblement de terre, et 
une grande partie de l'argent nécessaire fut même fournie par le grand prince 
de Russie67. A peu près à la même époque, l'impératrice Anne de Savoie fut 
contrainte de déposer en caution ses parures impériales à Venise. Enfin, à 
l'occasion du couronnement de Jean Cantacuzène, les invités furent servis dans 
de la vaisselle de cuivre et d'argile68. 

L'activité de construction était alors un peu plus importante à l'intérieur 
de l'Empire qu'à Constantinople même. Dans les décennies proches du milieu 

64 Ibid., 110-114. 
65 Ibid., 385-406. 
66 Umetniöka obrada metala naroda Jugoslavie kroz vekove, Beograd 1956,1, fig. 28; II, 
17, no 166; Β. Radojkovic, Staro srpsko zlatarstvo XVI i XVII veka, Novi Sad 1966, 33, 
passim; ead., Nakit kod Sita, Beograd 1969,55, passim; Istorija primenjene umetnosti kod 
Srba, I, Beograd 1977, passim; R. Cuk, Srbija i Venecija u XIII i XIV veku, Beograd 1986, 
70-71, 122, 132, passim. 
67 R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, 
Paris 1964,42, passim; G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1969, 489; C. Mango, 
Byzantine Writers on the Fabric of Hagia Sophia, dans Hagia Sophia from the Age of 
Justinian to the Present, ed. R. Mark and Ahmet Çakmak, Cambridge 1992,54-56. 
68 Ostrogorski, loc. cit.; Radié, Vreme Jovana V, 168. 
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du XlVème siècle, en plus de nombreux petits sanctuaires érigés au coeur 
même des agglomérations ou dans leurs proches environs, à Thessalonique, 
Ochrid, Serrés, Kastoria, Verria, Vêles, Drama - donc aussi bien dans des 
régions serbes que byzantines - on remarque plusieurs églises plus importantes 
édifées à Mésembria (Pantocrator et Saint-Jean Aleiturgitos)69, Mistra (Vierge 
Péribleptos et Sainte-Sophie), Thessalonique (Néa Moni et monastère de 
Vlatadon )70, et à l'Athos (Pantocrator, etc.). Bien que conçus avec une grande 
maîtrise (Néa Moni à Thessalonique), ou présentant de remarquables façades 
polychromes rehaussées d'une décoration céramoplastique (les églises de 
Mésembria), ces édifices restent nettement inférieurs par leurs dimensions aux 
fondations impériales serbes contemporaines. La seule exception est l'église de 
Néa Moni à Thessalonique qui pourrait être une fondation impériale, autrefois 
dédiée au Christ71. 

La cour de Bulgarie semble avoir été dans une situation encore plus 
difficile. Sur l'ensemble du territoire, la noblesse de l'Empire faisait alors 
élever des églises de dimensions très modestes et de construction sommaire 
(Stranicenje, Kalotino, Berende, Donja Kamenica, le groupe d'églises sur la 
colline de Trapezitsa à Tîrnovo, etc.). Le sanctuaire servant alors de cathédrale 
patriarcale à Tîrnovo était un édifice de taille moyenne érigé par les soins de 
l'empereur72. Bien que les manuscrits réalisés pour la cour fussent décorés en 
accord avec la dignité de l'empereur, dans «le style émaillé», on y servait dans 
une vaisselle en céramique, ornée, il est vrai, d'une très belle décoration 
peinte. De nombreux exemplaires de récipients portant les noms de l'empereur 
Ivan Alexandre et du patriarche Jefimije ont été mis au jour lors des fouilles de 
leurs palais à Tîrnovo73. 

oy A. RaSenov, Mesemvrijskite c'rkvi, Sofia 1930, passim; Κ. Mijatev, Arhitektura ν 
srednovekovna B'igarija, Sofia 1965, 156-165; éurëié, op. cit., 63-65, passim. 
70 Curèic, op. cit., 65-68; Ch. Bouras, Byzantine Architecture in the Middle of the 14th 
Century, dans Deöani, 47-53 (avec bibliographie). 
71 Th. Papazotos, The Identification of the Church of «Profitis Elias» in Thessaloniki, DOP 
(1991) 121-127. 
72 Mijatev, op. cit., 185, 198-201, passim; Carevgrad T'mov, 3, Sofia 1980, 17-51, passim 
(N. Angelov). 
73Carevgrad T'mov, 2, Sofia 1974, 66-69 (S. Georgijeva); ibid., 3, 1980, 149-165, passim 
(N. Angelov); ibid., 4, Sofia 1984,26-53, Figs. 11-98 (A. Popov). 
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Si la puissance et les richesses étaient du côté de l'empereur Du§an, il ne 
faudrait pas en conclure que toutes les forces créatrices avaient alors rejoint la 
Serbie, bien que de tels déplacements aient eu lieu. On trouvait encore à 
Byzance et en Bulgarie des artistes remarquables, comme le peintre qui a 
réalisé pour l'empereur Ivan Alexandre les fresques de l'église rupestre à 
Ivanovo74, ou ceux qui, à Thessalonique ou dans ses environs, ont décoré les 
Saints-Apôtres et Néa Moni, l'ancienne métropole à Vodéna (Edessa), le 
monastère du Pantocrator à l'Athos, et ceux qui ont peint des icônes et des 
miniatures pour les monastères athonites de Vatopédi, Lavra et Chilandar75. 
Avec ces œuvres, ils ont inscrit leurs noms dans l'histoire de l'art byzantin, tout 
comme les peintres contemporains de Mistra ou de Constantinople76. C'est 
précisément chez de tels artistes que se sont formées les nouvelles conceptions 
qui allaient trouver leur expression la plus forte en Russie et en Géorgie, dans 
les œuvres de Théophane le Grec et de kyr Manuel Eugénikos, tous deux 
artistes constantinopolitains, et en Serbie, dans les meilleures créations 
picturales de l'école de Morava dont les artistes fondateurs étaient sans aucun 
doute originaires de Thessalonique. Ces peintres furent ainsi à l'origine des 
changements ayant touché les vastes territoires constituant le monde orthodoxe, 
et eurent une influence beaucoup plus profonde que leurs homologues 
travaillant alors à la cour impériale de la Serbie. 

Bien qu'ils aient possédé de solides connaissances et aient été de bons 
artisans, ouverts aux nouveaux courants, les bâtisseurs et les peintres ayant 
travaillé pour l'empereur DuSan se distinguent moins par la valeur artistique 
de leurs réalisations que par la taille de leurs édifices et le nombre de leurs 

/4 A. Grabar, Les fresques d'Ivanovo et l'art des Paléologues, Byzantion 25-27 (1957) 581-
590; Tania Velmans, Les fresques d'Ivanovo et la peinture byzantine à la fin du Moyen âge, 
Journal des savants (1965) 385-404. 
75 Cf. V. J. Djurié, La peinture murale de Resava. Ses origines et sa place dans la peinture 
byzantine, dans: École de la Morava, 277-291 (avec la bibliographie antérieure); E. 
Tsigaridas, Τοιχογραφίες και εΙκόνες της Μονής Παντοκράτορος 'Αγίου "Ορους, 
Μακεδόνικα 18 (1978) 181-204; id., Σχετικά με την ονομασία της Παλιάς 
Μητροπόλεως της Έδεσσας, Thessaloniki and its Monuments, Thessaloniki 1985, 121-
136; V. J. Djurié, Minijature Vatopedskog éetverojevandjelja br. 937 i njihovi slikari, Zograf 
20 (1989) 61-73. 
76 Cf. M. Chatzidakis, Mistra, Athènes 1981,59-109 (avec bibliographie). 
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fresques. Ils se distinguent également par l'emploi de matériaux et de couleurs 
de grande valeur et par l'éclat de leurs œuvres. Ils puisaient régulièrement leur 
inspiration dans les centres culturels byzantins. Toutefois, ils furent tenus, en ce 
qui concerne certains éléments stylistiques dans la construction des édifices ou 
certains contenus idéologiques de l'iconographie du souverain, de respecter la 
tradition serbe. Ces artistes répondirent à cette double exigence par des 
solutions originales, contenant les messages orthodoxes universels ainsi que 
d'autres, spécifiques à la cour de la Serbie. C'est grâce à celles-ci que les 
œuvres serbes de cette époque, à l'instar des œuvres antérieures, purent 
conserver leur caractère propre dans l'ensemble de la création orthodoxe. Par 
son rôle de commanditaire, DuSan s'efforça également de leur assurer un éclat 
jusqu'alors jamais vu, afin, qu'en tant qu'attributs de son pouvoir, elles 
surpassent les fondations des empereurs byzantins et des souverains des États 
orthodoxes voisins. Leur traits caractéristiques qui soulignent un statut de 
partenaire mais aussi une rivalité vis-à-vis de Byzance, correspondaient, 
indéniablement, aux prétentions et à l'idéologie impériales du souverain serbe. 
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La frontière serbobyzantine dans les premières 
décennies du XlVe siècle 

Il est depuis longtemps connu que le roi Milutin, après son accession au 

trône, a d'abord conquis, en 1282, les régions de Donji et Gornji Polog avec 

leurs forteresses, Skoplje, la région d'Ovce Polje et celle de Pijanec sur le 

cours de la Bregalnica, également avec leurs forteresses1. Les fréquentes 

incursions armées organisées par les Serbes au cours de la quinzaine d'années 

qui ont suivi la conquête, leur ont permis de garder ces territoires et de causer 

à l'empire byzanin de grandes difficultés et d'importantes pertes2. La paix avec 

les Serbes, indispensable à Byzance, fut chèrement payée. De nombreux 

privilèges furent concédés au monastère de Chilandar en vue des négociations 

visant à conclure une alliance par mariage entre la cour de la Serbie et celle de 

Byzance3. Andronic II, lorsqu'il donna ensuite sa fille de cinq ans, Simonis, 

1 Zivoti kraljeva, 108, 1. 25-109, 1. 3 et 114, 1. 5-11; Milutin mentionne lui-même les 
territoires qu'il a conquis dans son chrysobulle pour Chilandar et le Pyrgos de Chrysè, vers 
1303: Spomenici na srednovekovnata i ponovata istori ja na Makedonija, I, rédacteur V. 
Mosïn, Skopje 1975, 313,1. 132-134; pour la date de ce chrysobulle, ibid., 297-298. 
2 Elles sont mentionnées dans le chrysobulle par lequel Andronic II a récompensé, en mai 
1293, son familier Léon Kotéanitzès pour l'aide et la fidélité dont il fit preuve lors de ces 
guerres (απειλούντων βλάβην μεγάλην και ζημίαν εις τήν χώραν και τα κάστρα της 
βασιλείας μου): Chilandar grec, no 11,1. 3-5. Sur Léon Kotéanitzès et le bien qu'il a reçu, cf. 
Lj. Maksimovic, Kotanic Tornik, ZR VI29/30 (1991) 184-185. 
3 Tous les documents concernant ces privilèges sont perdus, mais ils sont notés dans 
l'inventaire des actes grecs du monastère de Chilandar, dressé en 1299/1300; cf. F. Bartéic, Prvi 
popis grckih akata na starosrpskom s kraja XIII veka u Hilandaru, Hilandarski Zbornik 1 
(1989) 27-56, nos 32, 33, 88-90 etc. Chilandar reçut vraisemblablement à cette époque une 
terre ou peut-être une partie de celle-ci, d'une superficie de 900 modioi, située dans la région de 
Vardar au lieu-dit Apidéa; ceci fut confirmé par Andronic II dans son chrysobulle de janvier 
1299: Chilandar grec, no 13,1. 80-81. 
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comme épouse au roi Milutin, lui concéda sous forme de dot tous les territoires 
conquis par les Serbes4. Lorsque Pachymère dit qu'après la célébration du 
mariage, l'empereur couvrit son gendre «de cadeaux et d'honneurs», il parle 
non seulement de la dot, mais aussi du grand et riche village de Kastrin 
(Gradac) sur le Strymon, qui fut offert au monastère de Chilandar en juin-juillet 
13005. Il répondait ainsi à une demande de Milutin. Aussi, Andronic II et 
Michel IX ont confirmé les donations de biens situés sur le territoire byzantin, 
faites par Milutin aux monastères de Chilandar et de Saint-Nicétas6. La longue 
liste de donations et concessions en faveur du monastère serbe à l'Athos et de 
Milutin lui-même, faites par les empereurs byzantins entre 1299 (ou peu avant) 
et 1303, se termine par un chrysobulle d'Andronic II, vraisemblablement de 
1302/3; par ce document, conservé seulement en traduction en vieux serbe 
remaniée, l'empereur transforma le monastère de Saint-Nicétas en métochion 
du Pyrgos de Chrysè7. 

4 Sur ces pourparlers et la conclusion du mariage v. les données de G. Pachymères, Th. 
Métochite et N. Grègoras dans VIINJVl, Beograd 1986, 34-55, 77-143 et 168-171 (Lj. 
Maksimovic, I. Djuric, S. Cirkovic), avec la littérature antérieure; cf. aussi A. Failler, 
Chronologie et composition dans l'Histoire de Georges Pachymérès (Livres VII-XIII), REB 
48 (1990) 37-41. Cette remise des territoires sous forme de dot nous est connue par Milutin 
lui-même dans le chrysobulle mentionné vers 1303: Spomenici na Makedonija, I, 313,1. 134-
135; elle est également mentionnée dans la Descriptio Europae Orientalis d'un auteur 
anonyme, rééditée, d'après l'édition d'O. Gorka, par J. Belcovski; Spomenici na sredno-
vekovnata i ponovata istorija na Makedonija, II, Skopje 1977,464,1. 2-4. 
5 Cf. VIINJ VI, 55, ch. 19 (Maksimovic); Chilandar a reçu le village de Kastrin par les 
chrysobulles d'Andronic II et de Michel IX, de juin-juillet 1300: Chilandar grec, no 16 et no 
17. 
6 Après avoir conquis la région de Skoplje Milutin fit restituer à Chilandar le kellion de la 
Sainte-Petka au village de Tmorani, décision qu'il confirma par un chrysobulle délivré après 
avril 1299/1300, dans lequel il mentionne le chrysobulle confirmatif d'Andronic II 
concernant le même objet: Spomenici na Makedonija, I, 255-260 et 1. 3-6. Toutes les 
donations en faveur de Saint-Nicètas de la part de Milutin et de ses prédécesseurs furent 
confirmées, après avril 1299-1300, par Andronic II et Michel IX: Chilandar grec, no 51. 

7 Dans leur commentaire de cet acte V. MoSin et Lidija Slaveva, Spomenici na Makedonija I, 
317-323, ont déjà montré qu'en dépit de la concordance des indications chronologiques (mois 
de mai, indiction 6, année 6816), l'acte ne peut pas dater de 1308. 
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En se fondant sur les informations concernant les territoires conquis par 
Milutin et mentionnées ci-dessus, et sur celles concernant les forteresses que 
lui-même ou ses successeurs ont prises ou perdues lors de leurs guerres contre 
l'empire, il est possible d'établir que la frontière serbobyzantine reconnue en 
1299, se trouvait au nord d'une ligne reliant les villes de Stip-Prosek-Veles-
Prilep et la région d'Ochrid8. Elle fut modifiée, semble-t-il, à la suite de la 
détérioration des rapports entre la Serbie et Byzance; les premiers signes 
apparaissent après 1303; elle s'est transformée en conflit ouvert en 1308-1309. 

Il est possible de préciser l'époque de la modification de la frontière grâce 
aux textes du traité, conclu le 27 mars 1308, entre le roi Milutin et le 
prétendant au trône de Constantinople Charles de Valois et la date de sa 
ratification par le roi serbe le 25 juillet de la même année. 

D'après le premier de ces documents, Milutin tenait les territoires 
byzantins situés au nord de la ligne établie en 1299: la région au-delà des 
limites des forteresses de Prilep et de Prosek, la région d'Ovce Polje jusqu'aux 
limites de la forteresse de Stip, la région de Debar jusqu'au fleuve de Mat, et 
la région de Kicevo, jusqu'aux limites de la région d'Ochrid avec les 
forteresses situées sur ces territoires (contrata a confinibus castri nomine 
Prilep, usque ad confines castri nomine Prisée et contrata Cuciepoullie, usque 
ad confines castri nomine Stip et contrata de Debar, usque ad flumen nomine 
Mahat, et contrata Quiciane, usque ad confines Hoquerie)9. Or, la ratification 
du traité montre sans ambiguïté qu'en été 1308 la forteresse de Stip se trouvait 
sur territoire serbe. Milutin parle de «la forteresse appelée Stip que nous 
possédons avec le territoire qui lui appartient» (castrum autem nomine Stip 
supradictum, quod possidemus cum suis pertinentiis) et précise que, malgré les 

8 Sur cette frontière, cf. VIINJ VI, 54-55, n. 111-1 lia, 116, n. 72, et 173-175, n. 52 
(Maksimovic, Djuric, Órkovic), avec la bibliographie antérieure et Vassiliki Kravari, Villes et 
villages de Macédoine occidentale, Paris 1989,49. 
9 D'après la dernière édition de cet acte: L. Mavrommatis, La Serbie de Milutin entre Byzance 
et l'Occident, Byzantion 43 (1974) 146,1. 30 sqq. et 147,1. 41-43; pour l'identification de 
Hoqueria avec Ochrid, cf. Tomaschek, Zur Kunde Hämus-Halbinsel. II. Die Handelswege im 
12. Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrîsî, Sitzungsberichte der Phil. Hist. 
Classe, Wiener. Akad. 113 (1886) 354. Contrata Hoqueriae: Mavrommatis, op. cit., 141 
considère qu'il s'agit de la région de To§ke. 
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promesses faites, il la conservera pour lui-même et pour ses successeurs10. 
Étant donné que dans le traité du 27 mars la forteresse de Stip figurait aux 
côtés de Prilep et de Prosek, donc de places fortes situées en dehors du 
territoire de Milutin, il est évident que Stip est passée sous autorité serbe 
après la conclusion de ce traité et avant sa ratification11. La notice de 
l'anagnoste Radin, qui n'est pas précisément datée mais qui pourrait être située 
avec beaucoup de probabilité en 1308, stipule qu'elle fut écrite «lorsque le roi 
est entré en conflit avec les Grecs» (jegi se kral raz'miri z'Gr'ki), ce qui 
pourrait être mis en rapport avec la prise de Stip par les Serbes12. 

Il semble logique que la prise de cette forteresse ne mit pas un terme au 
conflit serbobyzantin, et que les hostilités se prolongèrent au cours de l'année 
1309. Elles sont évoquées, nous semble-t-il, par Thomas Magistros lorsqu'il 
déclare que «l'archonte des Triballes a enfreint les accords avec les Romains et 
que des combats avaient alors lieu sur la frontière entre les [Serbes et les 
Byzantins]» (τοϋ δέ Τριβαλλών άρχοντος τα προς 'Ρωμαίους ήθετηκότος... και 
ξυμβαλόντες άλλήλοις εν τοις εκείνων όρίοις έμάχοντο). Ces combats n'ont 
pas pu avoir eu lieu avant 1309, puisque Thomas Magistros les situe à l'époque 
où les Turcs commandés par Mélik sont passés au service du roi Milutin13. 

Nous ne savons pas quand et comment se réalisa le nouveau rap
prochement entre les cours serbe et byzantine, rapprochement attesté dans le 

1U D'après l'édition de Mavrommatis, op. cit., 150,1.58. 
11 S. Cirkovic (Stip u srednjem veku, Zbornik posvecen M. Apostolskom, Skopje 1986, 
26-27) et I. Djuric (VIINJ VI, 109, n. 58v) ont déjà attiré l'attention sur cette information 
pouvant suggérer que Stip avait été prise par les Serbes. 
12 Stojanovic, Zapisi i natpisi I, no 34: 1300 (?). V. Jagic, premier éditeur de cette notice 
propose pour l'année la lecture 6800, au lieu 6808, et obtient ainsi 1308, considérant 
évidemment que l'année est notée d'après l'ère alexandrine (d'après M. Laskaris, Vizantijske 
princeze u srednjevekovnojSrbiji, Beograd 1926, repr. 1990, 79, n. 1). Cirkovic (VIINJ VI, 
175, n. 52) se penchant sur la difficulté de lecture de la date rappelle que les personnages 
mentionnés dans cette notice semblent éloigner l'établissement de cette dernière de l'époque 
des guerres de Milutin vers la fin du XlIIème siècle. 
13 I. F. Boissonade, Anecdota Graeca II, Paris 1830 (repr. 1962), 201-202; cf. la traduction 
en serbe et le commentaire de Ninoslava Radosevic, VIINJ VI, 613-614. Sur ces événements, 
cf. Mirjana Èivojinovic, Èitije arhiepiskopa Danila II kao izvor za ratovanja Katalanske 
Kompanije, ZR VI19 (1980) 267. 
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chrysobulle qu'Andronic II délivra en septembre 1311 au monastère athonite de 
Saint-Pantéléèmôn suite à l'intercession de kyr Stefan Uros, «bien aimé fils et 
gendre de l'empereur»14. Peu après, en 1312/1313, Milutin, qui s'était entre 
temps reconcilié avec son frère le roi Dragutin, avec qui il était en conflit 
depuis plus d'une décennie, envoya deux armées successives pour aider 
Andronic II dans sa lutte contre les Turcs et contribua ainsi aux victoires 
byzantines à Gallipoli et en Anatolie15. Sur requête de Milutin et en signe de 
remerciement, l'empereur fit don à Chilandar du village de Koutzè sur le 
Strymon (octobre 1313)16. 

Il est vraisemblable que la prise de Stip par les Serbes vint entacher les 
bons rapports de voisinage entre la Serbie et Byzance. On ne peut pas établir 
si, suite aux combats de 1309, la frontière resta inchangée dans la région de 
Kicevo. Pour écarter, nous semble-t-il, tous les différends qui constituaient une 
menace permanente pour la paix sur la frontière avec la Serbie, l'empereur eut 
recours cette fois-ci à un échange de territoires. Nous apprenons ceci d'un 
chrysobulle de mars 1319: en réponse à une concession de territoires frontaliers 
de la part de Milutin, Andronic II fit don à Chilandar de cinq villages et de 
trois pâturages. 

Dans un préambule relativement long, Andronic II expose pourquoi il fait 
ces donations. D'abord il parle du besoin d'assurer la subsistance des moines, 
afin qu'ils puissent se consacrer à leur mission en toute quiétude. C'est là un 
lieu commun dans les chrysobulles byzantins. Puis il parle du besoin de 
répondre aux nombreux bienfaits qu'il reçut les années précédentes de la part 
de son «très cher fils et gendre», «qui se joignit à moi aux moments de besoin 

14 Pantéléèmôn, no 10,1. 27-30. 
15 Andronic II parle des deux interventions de troupes serbes à ses côtés dans le préambule de 
son chrysobulle d'octobre 1313: Chilandar grec, no 26, 1. 55-59 et 1. 70-71. Dans les 
préambules de ses chrysobulles, de mars et d'octobre 1319, Andronic II mentionne 
l'assistance, offerte par Milutin έν χρόνοις ουκ ολίγοις: Chilandar grec, no 41,1. 19-35; no 
48,1. 12-16 et dans les chrysobulles des coempereurs: no 49,1. 14-17 et no 50,1. 14-18; cf. 
VIINJ VI, 185-187, n. 62-65 (Òrkovic); M. C. Bartusis, The Late Byzantine Army: Arms 
and Society, 1204-1453, Philadelphia 1992, 83, η. 31; en dernier, N. Oikonomides, The 
Turks in Europe (1305-13) and the Serbs in Asia Minor (1313), The Ottoman Emirate 
(1300-1389), ed. Elizabeth Zachariadou, Rethymnon 1993, 161-168. 
16 Chilandar grec, no 26,1. 78 sqq. 
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en m'apportant son aide aux temps de guerre, de combat et de lutte 
(συνδραμών έμοί και συναράμενος... τοΰτο δ' εν καιροίς 'Α,ρεος και μάχης και 
πολέμων εργοις), en m'assistant et en m'offrant son aide courageuse et 
efficace, tant par son attitude amicale que par ses troupes armées (γενικώς και 
γνώμη και χειρί συμπαραστάς και συγκαταπραξάμενος); il a montré ainsi de 
façon très claire que dans l'avenir, à tout moment où le besoin s'en ferait 
sentir, il serait prêt à accomplir des actes analogues, c'est -à -dire combattre, 
en tant qu'allié, les ennemis de l'empire»17. De toute évidence, Andronic fait 
ici allusion à l'aide militaire de 1312/13, et prévoit l'éventualité d'une future 
aide en cas de besoin. Puis il parle de la requête du roi serbe demandant que 
certains villages soient offerts a Chilandar, afin d'assurer aux moines 
d'abondantes ressources et moyens pour les besoins de leur subsistance; il 
souligne que le roi a fait sa demande «noblement et généreusement en offrant 
en échange à nous et à l'état byzantin des territoires nombreux et non 
négligeables jouxtant notre frontière» (χώρας ολας ουκ ολίγας ούδ' 
εύπεριφρονήτους εν άκροις τοίς καθ" ημάς οροις) et que pour la donation 
demandée, le roi serbe «a offert à l'avance une contrepartie et pour le bienfait 
reçu il offrit quelque chose en échange» (και προεισφέρει της ζητούμενης 
χάριτος άμοιβάς και συναλλάγματ' εύπραξίας). Satisfaisant à cette demande 
du roi Milutin -qui était pourtant motivé par le fait que le roi de Hongrie, 
Charles Robert, menaçait d'attaquer la Serbie - Andronic II se montra prêt à 
donner à Chilandar des villages situés à l'endroit qui, aux yeux du roi serbe, 
était le plus propice et le mieux adapté au but recherché (ή εδοξεν αύτω προς 
τον σκοπον προσήκουσα μάλιστα και λυσιτελεστέρα)'8. 

Le monastère serbe reçut alors trois villages dans la région du lac du 
Strymon: Géôrgèla, avec le hameau d'Apidéa, Eunouchou, avec un bien appelé 
Goréantzè, et Leipsochôrion, ainsi que deux zeugèlateia, Malaka et 
Osdrabikion. Ils lui furent remis avec tous leurs droits, sauf la taxe sur la 
pêche et le péage (πόρος) du village de Malaka19. Ces villages, situés dans la 

1 ' Chilandar grec, no 41,1. 1-31. 

18 Chilandar grec, no 41,1. 35-51. F. Barisic (Autour du chrysobulle d'Andronic II pour 

Chilandar de mars 1319, Mélanges Ivan Dujcev, Paris 1979, 16, n. 1) a déjà attiré l'attention 

sur les régions frontalières offertes à Byzance, sans tenter de déterminer la partie de la frontière 

serbobyzantine concernée. 
1 9 Chilandar grec, no 41,1. 57-97. 
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vallée fertile du lac du Strymon, avaient une grande importance économique, 

fait qui ressort aussi du grand nombre de feux de parèques que Chilandar y 

reçut et du montant de l'impôt qu'il prélevait d'Eunouchou et de 

Leipsochôrion20. En outre, Andronic II offrit aussi à Chilandar, en toute 

propriété et sans la moindre contrainte, les pâturages d'été de Matzista 

(Maciste) et, au voisinage, de Saint-Démétrios Ptérôtos (près de Melnik), et le 

pâturage d'hiver de la Sainte-Trinité à Kassandreia, et libéra ces biens de toute 

obligation fiscale21. 

Le chrysobulle de mars 1319 parle vaguement de territoires frontaliers, 

sans les nommer, que Milutin aurait cédés à Byzance. Le chrysobulle d'octobre 

de cette même année, par lequel Andronic II confirme l'ensemble des 

possessions et privilèges de Chilandar, précise que le roi a cédé à l'empire des 

régions et des forteresses (χώρας και κάστρα)22. En nous fondant aux 
chrysobulles ci-dessus, nous considérons que Milutin a très probablement 

restitué à l'empire la forteresse de Stip avec son territoire et la région de 

Kicevo jouxtant celle d'Ochrid, avec les forteresses de Zeleznik (Sidero-

kastron), de Bucin et, à ce qu'il semble, de Dobroun. 

Cette conclusion est appuyée par les considérations suivantes: comme nous 

l'avons mentionné, les territoires en question faisaient partie de l'état serbe en 

1308; or, Stip et Dobroun figurent au nombre des forteresses prises par Stefan 

Decanski aux toutes premières années de son règne, à ce qu'il nous semble23. 

Z{) D'après les actes de tradition de ces villages (Chilandargrec, no 37, no 38 et no 39; pour 
leur datation en 1319 au lieu de 1318, cf. Bari§ic, Autour du chrysobulle d'Andronic Π, Π
Ι 9). Chilandar a obtenu au total 91 feux: 21 à Eunouchou, dont le monastère retirait un impôt 
53 et 1/3 hyperpres; 11 feux à Leipsochôrion, dont la redevance s'élevait à 18 et 2/3 
hyperpres; 25 feux à Malouka et 34 à Zdrabikion, dont le montant des obligations fiscales 
n'est pas noté. G. Ostrogorski (Vizantijski praktici, Sabrana delà I, Beograd 1969, 64-65) a 
attiré l'attention sur le fait que les parèques de Leipsochôrion et surtout d'Eunouchou faisaient 
partie des paysans les plus aisés inscrits dans les praktika connus. 
2 1 Chilandar grec, no 41,1. 97-109; sur cette donation, cf. BariSic, Autour du chrysobulle 
d'Andronic II, 19-24. 
22 Chilandar grec, no 48,1. 16-18 et dans les chrysobulles des coempereurs: no 49, 1. 17-19 et 
no 50, 1. 18-20. 
23 Zivoti kraljeva, 197,1. 15-18, où il est noté: c'était la première année de son règne. Il serait 
nécessaire d'étudier la composition de la vie de Stefan Deëanski dans laquelle on parle de 
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Ceci signifierait donc que ces villes étaient entre temps passées aux Byzantins. 

Cette campagne de Stefan Decanski contre Byzance, ignorée de Grégoras et de 

Cantacuzène, semble avoir eu lieu peu après la mort de son épouse Theodora, 

en 1322, alors qu'il était en pourparlers pour un nouveau mariage avec Bianca, 

fille de Philippe de Tarente24. Décrivant cette campagne, son biographe note 

que le roi «en ce temps enleva en terre grecque de nombreuses forteresses, 

dotées de fortes garnisons, avec leurs territoires», et ajoute qu'il n'a pas pu les 

nommer toutes25. Si nous acceptons cette interpétation du texte de la Vie, 

Stefan Decanski aurait, en 1322, rétabli la frontière sur le tracé de 1308 dans 

la région de Kicevo et l'aurait poussée plus au sud en occupant les forteresses 

de Vêles, Cresce et Prosek dans le secteur oriental. Toutefois, cette dernière 

forteresse retourna aux Byzantins dans des circonstances inconnues avant 

132826. 

Stefan Decanski rejoint Andronic II lorsque celui-ci entre pour la 

troisième fois en guerre contre Andronic III et ceci eut comme conséquence un 

nouveau déplacement de la frontière dans la région de Kicevo; elle retrouva 

son tracé de 1319. D'autre part, Michel Asen, un allié d'Andronic III, a pris 

Prosek, qui se trouvait jusqu'alors entre les mains du vieil empereur, et aurait 

remis, selon Nicéphore Grégoras, cette forteresse au roi de la Serbie au début 

de 132827. 

guerres contre Byzance après la bataille de Velbuzd de 1330, raison pour laquelle la prise de 
forteresses mentionnées est datée d'après cette bataille, cf. ISN I, 508 (Cirkovic) et idem, 
VIINJ VI, 336, n. 126. Sur la localisation de Bouéin (Boutzounin) au sud-est de Èelez'n'c 
(Sidérokastron auj. Zeleznik) et de Dobroun (Dobrounin) dans la même région, v. VIINJ VI, 
336, n. 124 et 126 (Cirkovic) et Kravari, Villes et villages, 244,255 et 330. 
2 4 cf. ISN501 (Cirkovic). Les négociations n'aboutirent pas et Stefan Deëanski épousa 
avant le mois de décembre 1324, Marie Paléologue, fille du panhypersébaste Jean, cf. VIINJ 
VI, 195, n. 78 (Cirkovic). 
2 5 Éivoti kraljeva, 197,1. 18-21, v. ci-dessus, n. 23. 
26 Dans le conflit opposant Andronic II à Andronic III, Prosek est mentionné en 1328 aux 
côtés de Prilep et Stroumitza en tant que forteresses tenues par le vieil empereur: 
Cantacuzenus 1,284,1. 14-15, cf. VIINJVl, 332, n. 108 (Cirkovic). 
2 7 Grégoras I, 413,1. 17-22, cf. VIINJ VI, 207, n. 103 (Cirkovic). Le texte de Cantacuzène 
(op. cit., 285,1. 10-11) concernant ce même événement diffère quelque peu, car il rapporte 
que les Triballes ont pris Prosek par la ruse, cf. VIINJ VI, 333 et n. 112 (Cirkovic). Sur Michel 
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En dépit de cet incident, Andronic III, respectant son ancienne alliance, se 
joignit à l'empereur bulgare Michel Asen, lorsque ce dernier se préparait, en 
été 1330, à attaquer Stefan Decanski. D'après Cantacuzène, le jeune empereur 
partit de Pélagonia au mois de juillet, fit irruption dans la terre des Triballes et 
en détacha une partie (δια Πελαγονίας έσέβαλεν ες την γη ν των Τριβαλών και 
ετεμέ τίνα αύτης), prenant d'assaut la forteresse de Bucin, tandis que les 
forteresses de Deuritza, Dobrounion, Kaballarion, et Zeleznik se rendirent 
sans combattre28. 

Cette région fut définitivement rattachée à la Serbie par le roi Dusan 
après la prise d'Ochrid et de la forteresse de Prilep ainsi que plus au nord-est 
de celle de Stroumitza aux premières années de son règne29. Parmi les 
forteresses de la région de Kicevo, le biographe de Dusan ne mentionne que 
Zeleznik, probablement à cause de son importante position stratégique, ou pour 
une autre raison qui nous échappe. 

On peut conclure que la frontière serbo-byzantine fut très instable pendant 
les premières décennies du XlVe siècle. Établie en 1299 au nord des 
forteresses de Stip-Prosek-Veles-Prilep et de la région d'Ochrid, eile fut 
modifiée déjà en 1308, suite à la prise de Stip, forteresse qui fut rendue à 
Byzance, à ce qu'il semble, avant le mois de mars 1319, en même temps que la 
région et les forteresses de Kicevo. Stip et Kicevo avec ses forteresses furent 
de nouveau occupés en 1322 par Stefan Decanski, qui est même allé plus au sud 
en prenant Veles, Cresce et Prosek. Kicevo et ses forteresses furent repris par 
Andronic III en 1330. Finalement cette région, ainsi que Prilep et Ochrid, 
furent conquis par Dusan en 1334, alors en guerre avec l'empire, et firent 
partie pour longtemps de l'état serbe. 

Asen, cf. I. Bozilov, Familijata na Asenevci (1186-1460). Genealogia i prosopografija, 

Sofia 1985, 259-267. 
2 8 Cantacuzenus 1,428,1. 15-19, cf. VIINJ VI, 335-336. Kaballarion et Deuritza (=Debreste) 

se trouvaient, à ce qu'il semble, dans la région de Prilep, cf. Kravari, Villes et villages, 251 et 

276; v. aussi VIINJ VI, 336, n. 125 et 127 (Cirkovic) 
2 9 Zivoti kraljeva, 226,1. 2-10; VIINJ'VI, 246, n. 158 (B. Ferjancic). 
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ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ/V 1334 

La frontière serbobyzantine de 1299 à 1334 
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Les forteresses dans les régions des conflits 
byzantinoserbes au XlVe siècle 

La connaissance des ouvrages fortifiés revêt une très grande importance 
pour l'étude des guerres entre Serbes et Byzantins dans la partie centrale des 
Balkans où les aspirations des premiers, désireux de créer, puis d'étendre leur 
État, se heurtaient aux intérêts vitaux de l'Empire qui devait y maintenir son 
autorité. La prise des villes fortifiées et des forteresses de plus ou moins grande 
importance couvrant cette région sous forme d'un vaste système défensif, était 
en effet une condition indispensable pour s'assurer le contrôle des territoires. 
Ce thème intéressant, souvent abordé dans les discussions entre historiens, a 
été étudié, pour l'instant sur la base des précieuses données conservées dans les 
œuvres des auteurs byzantins1, notamment dans les mémoires de l'empereur 
Jean Cantacuzène. Il s'agit là d'informations connues de longue date permettant 
certes d'entreprendre des travaux de recherche déjà très détaillés. Toutefois, 
alors que l'accès à de nouvelles connaissances est ici limité par le nombre des 
documents conservés, des perspectives beaucoup plus intéressantes nous sont 
offertes par les vestiges d'ouvrages défensif s subsistant dans la vaste région 
s'étendant du Kosovo à la Thessalie et aux contrées sud de l'Albanie et, à l'est, 
jusqu'aux défilés de Christopolis (fig. 1). Cependant, nous sommes là aussi 
confrontés à de grandes difficultés. Dans leur grande majorité, les nombreux 
vestiges de forteresses médiévales connus dans cette région n'ont pas suscité, 
pour l'instant, un intérêt particulier de la part des chercheurs. Excepté les 
relevés de terrain habituels, concernant avant tout les principaux ouvrages 
fortifiés, nous ne disposons de résultats de fouilles archéologiques, partielles, 
que pour un petit nombre de forteresses. Il convient ici de souligner que sur 
tous ces sites, sans exception, les possibilités offertes par les fouilles 

1 Les données les plus importantes sont fournies par les ouvrages de Pachymère, de Grégoras, 
de Cantacuzène et de Th. Métochitès: Mavrommatis, Fondation, 89-119. 
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archéologiques sont loin d'être épuisées, comme pourront le constater les futurs 
chercheurs. 

L'ampleur des fouilles entreprises sur les sites des forteresses et des villes 
fortifiées de la partie centrale des Balkans, enjeu des luttes entre Serbes et 
Byzantins, présente un intérêt variable. Les travaux les plus nombreux sur des 
forteresses médiévales, ont été effectués en Serbie, où il a été ainsi possible de 
vérifier et, dans une large mesure, de compléter les données fournies par les 
sources historiques2. Nous avons eu l'occasion, lors du Congrès d'études 
byzantines à Moscou, de communiquer une partie de ces résultats, ayant trait 
aux forteresses entrant au Xlle siècle dans le système défensif byzantin en 
Serbie3. Sur le territoire de l'ancienne Macédoine yougoslave on a surtout 
procédé aux relevés de terrain indispensables sur les sites des principales 
forteresses médiévales grâce aux efforts du prof. A. Deroko4, et des derniers 
temps, du prof. I. Mikulcic5. Les fouilles archéologiques, dont seule une petite 
partie des résultats a été publiée, se sont ici, pour l'essentiel, limitées à Prilep6 

et, plus partiellement, à Skoplje et Ochrid7. Enfin, les vestiges de villes 
médiévales connus en Grèce du Nord n'ont pas suscité, jusqu'à présent, un réel 
intérêt de la part des archéologues, bien qu'ils soient ici exposés à une 
dégradation très rapide. La prospérité économique, s'accompagnant d'une 
urbanisation rapide, a en effet littéralement effacé de la surface de la terre de 
nombreuses traces de fortifications médiévales, encore visibles au début de ce 
siècle. Pour cette région, notre étude doit beaucoup aux précieux travaux 

1 V. Jovanovic, Srednjovekovni grad Zveèan, Starinar 13-14 (1962-1963) 137-150; M. 
Popovic, Beogradska tvrdava, Beograd 1982; M. Popovié-V. Ivanisevic, Grad Braniòevo u 
srednjem veku, Starinar39 (1988) 126-176; M. Popovic, Stari grad Ras, Beograd 1987; M. 
Jankovié, Srednjovekovno naselje na Velikom Gradu u X-XI veku, Beograd 1981. 
3 M. Popovic, Les forteresses du système défensif byzantin en Serbie au XI-XII siècle, Starinar 
42 (1991) 1993, 167-185. 
4 A. Deroko, Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, Beograd 1950; A. 
Deroko, Srednjovekovni grad Skoplje, Spomenik SANU, Beograd 1971, 1-16. 
5 I. Mikul&c, Skopje so okolnite tvrdini, Skopje 1982. 
6 Β. Babic, Materijaina kultura na makedonskite Sloveni vo svetlinata na arheoloSkite 
istrazuvanja vo Prilep, Prilep 1986. 
7 B. Babic, Trouvaille scellée de poterie de table à Skopsko Kale, Archaeologia Jugoslavica 12 
(1971) 45-54. 
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d'André Xyngopoulos8, du prof. Ν. Moutsopoulos9, et de plusieurs jeunes 
chercheurs. 

Compte tenu du matériel disponible, notre attention se portera aux 
forteresses et villes fortifiées qui faisaient partie du système défensif de la 
nouvelle frontière serbobyzantine, établie suite aux conquêtes du roi Stefan 
Uros II en 1282-83, et qui s'est maintenue jusqu'à la fin de la troisième 
décennie du XlVe siècle10. En s'appuyant sur le matériel disponible nous 
essaierons, par le biais d'une présentation des structures conservées, d'établir 
les capacités défensives et l'importance de certaines de ces forteresses. Afin de 
faciliter l'appréciation des dimensions, les plans de toutes les forteresses 
présentées sont exécutés à la même échelle, matérialisée par un quadrillage de 
cent mètres de côté. 

Du côté serbe, Skoplje apparaît comme la principale place forte 
commandant le système de défense (fig. 2). Cette forteresse, érigée dans la 
première moitié du Xle siècle sur une hauteur dominant le Vardar, contrôlait la 
très importante voie de communication reliant la Macédoine et le Kosovo. Par 
ailleurs, cette ville revêtait une importance particulière en tant que capitale 
temporaire, et plus tard permanente, du souverain serbe. Son plateau, dont les 
seules défenses naturelles étaient les falaises rocheuses surplombant le fleuve 
du côté ouest, était entouré d'une puissante enceinte11. Du côté est, le plus 
facile d'accès, la ligne de rempart était renforcée de plusieurs tours saillantes, 
disposées à distance régulière. Un secteur fortifié distinct, construit en même 
temps que l'enceinte principale, descendait du côté ouest jusqu'à la rive du 
Vardar. A une époque ultérieure, assurément pas avant le milieu du XlVe 
siècle, un rempart extérieur avec fossé est venu renforcer le secteur oriental de 
l'enceinte, très exposé aux attaques. Par la même occasion, le côté sud fut lui 
aussi renforcé d'un rempart extérieur avec escarpement appareillé en pierre12. 
L'agglomération urbaine extra-muros occupait un vaste espace à l'est et au sud 

° A. Xyngopoulos, Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών, Thessalonique 1965; 
Α. Xyngopoulos, Τά μνημεία τώνΣερβίων, Athènes 1957. 
9 Ν. Κ. Moutsopoulos, Tò βυζαντινό κάστρο της Ζίχνας, Thessalonique 1986. 
10 cf. Mirjana Èivojinovic, La frontière serbobyzantine dans les premières décennies du XlVe 
siècle, dans ce même volume, 57-66. 
11 Mikulttc, op. cit., 119-125. 
12 Ibid., 125-127. 

69 



Marko Popovic 

de la forteresse13. L'essentiel du système défensif reposait donc sur l'enceinte 
érigée sur la colline, offrant une aire défendue, sans division interne, de 2, 5 
ha. C'est ici qu'était cantonné le gros des troupes de garnison, et on y trouvait, 
déjà au début du XlVe siècle, un palais, de toute évidence une résidence 
royale, ainsi qu'une église dédiée à la Vierge14. Sur le plan fonctionnel, le 
secteur situé sur la rive du Vardar constituait une partie fortifiée de 
l'agglomération urbaine, renfermant, elle aussi, une des résidences royales. 

Le système de défense de Skoplje et de la voie de communication 
conduisant au Kosovo comprenait trois autres forteresses: Kozlje au sud, non 
loin du confluent de la Pòinja et du Vardar, Crnée sur les versants du Vodno, 
dans les environs même de Skoplje, et Sobri au nord-ouest, à l'extrémité de la 
vallée de Skoplje. En tant que position serbe avancée face à la place forte 
byzantine de Vêles, Kozlje était certainement la plus importante de ces trois 
forteresses15. Son enceinte, érigée sur les ruines d'un ancien fort paléo
byzantin, très vraisemblablement au Xlle siècle, fut agrandie au cours de la 
première moitié du XlVe siècle (fig. 3/2). De dimensions relativement 
modestes, cet ouvrage devait accueillir une garnison n'excédant pas quelques 
dizaines d'hommes; nous savons qu'elle avait en 1353 son propre képhalia16. 
Sur les versants du Vodno, la forteresse de Crnôe était elle aussi de taille très 
modeste17. Son enceinte se limitait à l'acropole d'une ancienne forteresse 
paléobyzantine nettement plus vaste (fig. 3/1). Ses remparts avaient déjà été 
restaurés et en partie remaniés, très probablement au Xle siècle, lors de 
travaux ayant amené la disparition de toutes les anciennes tours triangulaires. 
D'après les résultats des fouilles archéologiques, cette forteresse avait subi 
d'importantes destructions dans les premières décennies du XHIe siècle, ce qui 
nécessita une nouvelle restauration. Mentionnée pour la dernière fois en 1300, 
elle fut par la suite abandonnée, peut être à cause du déplacement de la 
frontière serbe vers le sud. 

1,3 Deroko, Srednjovekovni grad Skoplje, 10-11. 
14 T. Tomoski, Skopskata oblast od 11 do 14 veka, Spomenici na srednovekovnata i 
ponovata istorija na Makedonija I, Skopje 1975,57-74. · 
15 Mikuléié, op. cit., 129-133. 
16 Novakovié, Zakonski spomenici, 702. 
17 Mikutëié, op. cit., 129-133. 
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La dernière de ces trois forteresses, Sobri, occupait une importante 
position stratégique entre les vallées de Skoplje et de Polog, d'où il était 
également facile de contrôler la route conduisant à Kosovo18. Son site, plus 
vaste que les deux précédents, offre un ensemble fortifié complexe présentant 
plusieurs phases de construction. Malheureusement, en l'absence de fouilles 
extensives, il est difficile d'établir quelles constructions existaient déjà dans les 
premières décennies du XlVe siècle. D'importantes reconstructions constatées 
datent certainement d'époques ultérieures et notamment du début du XVe 
siècle, lorsque Sobri constituait une importante base turque en vue des futures 
campagnes en direction du nord. La forteresse était alors accompagnée d'une 
vaste agglomération civile. 

Le système défensif de la Serbie du sud incluait aussi les forteresses de 
Polog, région correspondant au cours supérieur du Vardar. Si les noms de 
certaines d'entre elles, tels Lesak, Polog, Gradac, nous sont parvenus grâce aux 
sources, leurs sites n'offrent malheureusement que de très maigres vestiges19. 
Seule Trnovo, forteresse encore en fonction au début de la période turque, et ce 
jusqu'au milieu du XVe siècle, présente un état de conservation un peu 
meilleur. Bien que nous ne disposions pas de données plus précises, il est clair 
qu'il s'agissait là de petites forteresses, au plan très simple, exploitant la 
configuration du relief, et ne pouvant abriter que de modestes garnisons. 

La défense de la frontière sud de la Serbie voyait également le rôle très 
important des forteresses s'élevant dans la région de Kiöevo, et en particulier 
dans sa partie la plus méridionale s'enfonçant tel un coin entre les places-fortes 
byzantines d'Ohrid et de Prilep. Ce territoire frontalier, riche en minerai de 
fer, est aujourd'jui connu sous le nom de Demir hisar, temporairement repris 
par Byzance dans la deuxième décennie du XlVe siècle20, possédait ap-
paramment un système de défense bien organisé. A son centre s'élevait la 
forteresse de Èeleznik (Σιδηρόκαστρον), tandis que Bu£in (Βοτζούνιν) était la 
place la plus avancée au sud-est, aux abords même de la Pélagonie21. 

18 Ibid., 135-138. 
^ T. Tomoski, Srednjovekovni gradovi vo Polog, Godisen zbomik na Filozofski fakultet 28 
(Skopje 1976), 249-268. 
20 2ivojinovic, op. cit. 
2* T. Tomoski, Beleski po povod voeniot pohod na Andronik III vo Makedonija vo 1330 
god, GodiSen zbomik na Filozofski fakultet 16 (Skopje 1964) 41-44. 
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Plusieurs constatations ressortent de l'étude des forteresses assurant la 
défense de la frontière sud de la Serbie vers la fin du XlIIe et dans les 
premières décennies du XlVe siècle. Au centre de ce système défensif se 
trouvait Skoplje avec ses remparts englobant une aire défendue n'excédant pas, 
au total, 4 ha. Cette forteresse remontant au Xle siècle, n'avait par la suite 
connu aucun remaniement ou agrandissement notable. Sous l'autorité serbe, on 
enregistre uniquement un renforcement du rempart sud, où s'ouvrait une des 
portes, alors que l'érection du rempart extérieur s'inscrit certainement dans le 
cadre des préparatifs en vue de la défense de la ville contre les Turcs. Il est 
évident que la taille des fortifications urbaines de Skoplje ne correspondait pas, 
de loin, à l'importance de cette ville au XlVe siècle. De fait, la plus grande 
partie de l'agglomération civile, y compris plusieurs résidences royales et 
seigneuriales, restait à l'extérieur des remparts. Les autres fortifications 
s'élevant sur la frontière sud de la Serbie étaient de taille nettement inférieure 
à celles de Skoplje. Dans tous les cas, il s'agissait d'anciennes forteresses 
occupées par les Serbes suite au recul byzantin. De toute évidence, celles-ci ne 
firent non plus, l'objet de grands travaux de fortification durant la période de 
domination serbe. L'agrandissement de Kozlje reste pour l'instant un cas 
unique. On constate d'ailleurs que cette faible ampleur des travaux de 
fortification est valable pour toutes les régions de la Serbie vers la fin du XlIIe 
et dans les premières décennies du XlVe siècle. Ce phénomène demande 
explication. Lorsqu'il est question de la frontière sud, on peut penser à un 
certain sentiment de sécurité et à des aspirations à la conquête. 

Du côté byzantin, nous trouvons une situation très différente. Le territoire 
de la Macédoine byzantine était en effet couvert d'un grand nombre de 
forteresses et de villes fortifiées sur lesquelles reposait son système défensif. 
Dans tous les cas il s'agissait de sites fortifiés ayant déjà une longue histoire, et 
dont l'origine remontait souvent à l'Antiquité. Sur ce territoire, les travaux de 
rénovation et de construction de nouvelles fortifications deviennent plus intenses 
après les victoires de Basile II, et semblent connaître leur plus grande ampleur 
au Xlle et surtout au XlIIe siècle. Face à la menace venant du nord, déjà 
annoncée par les attaques du roi UroS II Milutin, les Byzantins s'attachèrent 
alors à consolider leur système de défense afin d'arrêter la pénétration serbe au 
sud et, plus avant, en direction de la Thrace et même de Constantinople. Ceci 
est notamment attesté par les efforts d'Andronic II en vue de renforcer la 
défense des défilés de Christopolis grâce à la construction d'un mur allant 
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jusqu'au rivage, afin d'assurer le contrôle du passage de la Thrace à la 
Macédoine22. Un peu plus tard, son successeur Andronic III fit ériger la 
forteresse de Gynaikokastro23, destinée à une meilleure protection des 
approches de Thessaionique, ville dont l'enceinte fut également renforcée. De 
tels travaux de restauration et de renforcement des fortifications furent 
certainement entrepris dans plusieurs autres forteresses; malheureusement nos 
connaissances à ce sujet restent limitées. 

Sans entrer dans une analyse détaillée de toutes les forteresses de la 
Macédoine byzantine, nous nous limiterons à celles qui constituaient la 
première ligne de défense face à la Serbie. La forteresse la plus avancée était 
certainement celle de Veles qui avait une remarquable position stratégique: elle 
fermait l'entrée du défilé du Vardar et la route en direction du sud et contrôlait 
la voie de communication en direction de Prilep et de la Pélagonie24. S'élevant 
au sommet d'une hauteur rocheuse dominant le confluent de la Topolka et du 
Vardar, cette forteresse occupait un site déjà fortifié à la fin de l'époque antique 
(fig. 4/2). Ses remparts médiévaux, reprenant le tracé de l'ancienne enceinte, 
englobaient une aire d'environ 4 ha. A l'intérieur de celle-ci se dressait une 
acropole ceinte d'un rempart montrant plusieurs phases de construction, et 
renfermant les vestiges d'une église et de plusieurs autres bâtiments. 
L'agglomération civile s'étendait à l'extérieur des remparts, en direction de la 
rive du Vardar25. A en croire Acropolite, cette forteresse de Veles était 
défendue au milieu du XlIIe s., par une garnison de 500 hommes26. 

Plus à l'Est, sur une colline se dressant entre la Bregalnica et l'Otinja, 
s'élevait la forteresse byzantine de Stip27. Cette forteresse était constituée 
d'une acropole et de deux enceintes fortifiées englobant une aire totale 

z / Gregoras 1,246. 
2 3 A. M. Woodward, The byzantine castle of Avret Hisar, BSA 23 (1918-1919) 93-103; E. 
Hadzitrifonos, Ginekokastron kod Kilkisa i program prvih zastitnih rado va, Glasnik druStva 
konzervatora Srbije 12 (1988) 59-65. 
24 I. Mikulëic, Srednjovekovni grad Veles, GodiSen zbornik na Filozofski fakultet 12 (38) 
(1985), 83-93. 
25 Op. cit., 93. 
26 Georgii Acropolitae Opera I, éd. A. Heisenberg, Stuttgart 1978, 118.9. 
2 7 S. Cirkovié, Stip u XIV veku, Zbornik na Mihailo Apostolski, Makedonska akademija na 
naukite i umetnostite, Skopje 1986,25-36. 
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n'excédant pas 3 ha (fig. 4/4). Bien que sa date de construction ne soit pas pour 
l'instant connue de façon précise, on peut supposer qu'elle a reçu sa forme 
définitive dans les premières décennies du XlVe siècle au plus tard28. 
L'agglomération civile s'étendait à l'extérieur des remparts, sur les versants 
orientaux de la colline29. Entre Vêles et Stip, se succédaient plusieurs petites 
forteresses défendant la voie de communication en direction de Strumica. Parmi 
celles-ci, Cre§ce figurait au nombre des places enlevées par le roi Stefan 
Decanski après la bataille de Velbuzd30. Cette forteresse s'élevait sur une 
colline difficilement accessible, entourée sur trois côtés par la Bregalnica. et 
était située sur l'emplacement d'une vaste forteresse paléobyzantine; ses 
fortifications médiévales, englobant une superficie d'environ 1 ha, étaient le 
résultat de reconstructions partielles et de nouvelles constructions. 

Les forteresses mentionnées précédemment constituaient une première 
ligne de défense des principales voies de communication en direction de 
Thessalonique et de Serrés. Toutefois, le système de défense de ces grands axes 
comprenait encore deux forteresses importantes, Strumica et Prosek. La 
première était érigée sur une hauteur difficilement accessible, dominant la 
vallée de la Struma et la route conduisant à Serrés. Son site exceptionnel 
impressionna fortement les auteurs byzantins qui notent à son sujet qu'elle est 
«plus haute que les nuages»31 et que «les hommes postés sur ses remparts 
ressemblent à des oiseaux»32. Son enceinte englobait un espace d'environ 5 ha 
dont le point culminant constituait une vaste acropole renforcée au centre d'un 
imposant donjon (fig. 4/6). L'agglomération civile se trouvait dans la vallée, au 
pied des remparts33. La seconde forteresse, Prosek, originale sur bien de 
points, contrôlait la route du Vardar à l'entrée même du défilé s'ouvrant près 

m K. Balabanov, Stipskoto kale Isar, Spomenici na kulturata na Makedonija, Skopje 1980, 
101. 
2 9 Ζ. Beldedovski, Isar, Stip-srednovekovna naselba, Macedoniae Acta Archaeologica 3 
(Prilep 1977) 196-197. 
30 Zivoti kraljeva, 197; I. Mikulòic, Gradot CreSée, GodiSen zbomik na Filozofski fakultet 14 
(40) (1987) 149-157. 
31GregorasII,626. 
32 Nicephori Gregorae Epistulae II, éd. P. A. M. Leone, Matino 1982,103-104. 
3 3 K. Balabanov, Strumiöko kale (Carski kuli), Spomenici na kulturata na Makedonija, 
Skopje 1980, 102. 
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de l'actuelle Demir Kapija. Cette position stratégique, d'une importance 
exceptionnelle, était fortifiée déjà à l'époque préhistorique. Après la conquête 
romaine, une route, en usage jusqu'au début de ce siècle, avait été tracée à 
travers le défilé34. Entre le IVe et le Vie siècle plusieurs ouvrages fortifiés 
furent érigés de part et d'autre du défilé, ainsi qu'un mur interdisant le passage 
sur la colline du côté sud, pour contrôler cette route et les sentiers empruntant 
les massifs rocheux. Parmi ces forteresses, seules Prosek, la plus vaste et une 
des plus hautes, était en usage au Moyen Age (fig. 4/5). En plus de 
l'indispensable rénovation des remparts, son enceinte fut alors étendue du côté 
nord. Certains remaniements ultérieurs ont également été relevés dans les 
fortifications de l'acropole sud35. La forteresse médiévale de Prosek offrait un 
espace défendu d'environ 18 ha et constituait de par son site même, une place 
pratiquement imprenable. Ceci fut démontré par l'échec du siège byzantin en 
1199, remarquablement décrit par Choniatès, ainsi que par plusieurs auteurs 
ultérieurs36. 

A l'ouest du Vardar, les principales forteresses byzantines s'élevant face à 
la frontière serbe étaient Prilep et Ohrid. La première occupait une 
remarquable position stratégique, au sommet d'un massif rocheux dominant la 
vallée de Pélagonie37. La plus ancienne partie de cette forteresse, déjà attestée 
au Xle siècle, était constituée par une petite acropole d'une superficie de 1 
ha38. Dans la seconde moitié du XHIe et, plus tard, au XlVe siècle elle fut 
agrandie par la construction de deux ceintures de remparts (fig. 4/3). Elle offrait 
ainsi, dans sa forme définitive, une aire défendue d'environ 12 ha. Ses 
fortifications, s'appuyant sur la configuration du terrain, constituaient un 
remarquable ensemble défensif. L'agglomération civile s'était ici développée 
dans la plaine au sud-est de la forteresse39. 

A la différence de Prilep et des autres forteresses constituant le système 
défensif byzantin le long de la frontière serbe, places dont l'espase défendu 

3 4 I. Mikuloié, Topografija na Stenae-Prosek-Demir Kapija, GodiSen zbornik na Filozofski 
fakultet 15-16 (41-42) (1988/89) 67-69. 
3 5 Ibid., 78-83. 
3 6 Nicetae Choniatae, Historia, éd. Van Dieten, Berlin 1975,502-507. 
3 7 Babié, Materijalna kultura na makedonskite Sloveni, 12. 
3 8 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, éd. Thurn, Berlin 1973,349; Babié, op. cit., 223. 
3^ Babié, op. cit., 223 et passim. 

75 



Marko Popovic 

avait avant tout une fonction militaire et stratégique, Ohrid était une ville 
fortifiée (fig. 5/1). Ses remparts englobaient une vaste agglomération de plus de 
35 ha, s'étendant sur la rive même du lac40. Le tracé des fortifications et leur 
structure constituaient, pour l'essentiel, un héritage de l'Antiquité complété de 
restaurations ultérieures. Au sein de l'espace défendu, le point le plus élevé 
accueillait une acropole d'environ 1,5 ha, dont les remparts d'origine médiévale 
ne sont pas datés de façon précise41. Compte tenu qu'Ohrid occupait une 
position relativement facile d'accès, sa défense dépendait avant tout de la 
puissance des murs d'enceinte. 

En plus de ces principaux ouvrages fortifiés occupant une position avancée 
face à la frontière serbe, la défense de la Macédoine byzantine reposait aussi 
sur toute une série d'autres forteresses et villes fortifiées. En règle générale, 
celles-ci occupaient des sites dont l'importance stratégique avait déjà été 
remarquée à la fin de l'époque antique. Le plus souvent, il s'agit de positions 
difficilement accessibles, au sommet de collines où entourées de gorges 
creusées par l'érosion fluviale. Les avantages offerts par les sites seuls 
permettaient, avec l'adjonction d'ouvrages défensifs relativement modestes, 
d'obtenir de puissantes places fortes. De telles forteresses ne pouvaient pas être 
attaquées à l'aide d'engins de siège; creuser des mines était très difficile à 
cause du terrain rocheux. De fait, la possession de réserves suffisantes en eau 
et en nourriture les rendaient pratiquement inexpugnables. Ceci est clairement 
constaté par les auteurs contemporains qui notent que certaines de ces 
forteresses ne pouvaient être prises d'assaut. Ces remarques concernent, entre 
autres, Strumica, Melnik, Prilep et Prosek. Pour les forteresses occupant des 
sites plus accessibles, le système de défense reposait sur la puissance des 
remparts et des tours, leur disposition, ainsi que sur la solidité des portes. 

L'importance numérique de la garnison jouait aussi un rôle très important. 
Cette question intéressante, qui est certainement en corrélation avec la taille 
des forteresses, ne peut pour l'instant être étudiée que sur la base des rares 
données offertes par les œuvres des auteurs contemporains. Nous avons déjà 
mentionné que Vêles était au milieu du XlIIe siècle défendue par 500 

4 0 R. Kuzmanovski-D. Saljié, Ohrid i okolina, Beograd 1954,25-27. 
41 K. Balabanov, Ohridskata tvrdina, Spomenici na kultumta na Makedonija, Skopje 1980, 
227-228. 
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hommes42. Les garnisons des villes et des forteresses de la région de Melnik, 
contrée tenue par Hrelja, comptaient, comme il est possible d'en conclure de 
façon indirecte, 300 à 400 soldats43. Lors de la prise de Vodéna (Edessa), 
l'empereur Jean Cantacuzène y a trouvé une garnison de 200 hommes44, alors 
que Verroia était défendue par 1500 hommes, renforcés par une compagnie de 
mercenaires allemands45. A la même époque, Servia fut défendue avec succès 
par une garnison de 500 hommes46. En plus de leur garnison, les forteresses 
pouvaient aussi compter sur leurs habitants ainsi que sur les populations des 
environs qui trouvaient refuge dans leur enceinte lors des guerres. 

Compte tenu du nombre et de la puissance de ses forteresses, le territoire 
byzantin situé au sud de la frontière serbe semblait pouvoir être défendu avec 
succès. Toutefois, cela ne dépendait pas uniquement de la qualité des ouvrages 
défensifs. On constate en effet que beaucoup de forteresses furent remises à 
l'ennemi sans combat. De nombreux cas sont notamment rapportés par les 
chroniqueurs de la première moitié du XlVe siècle. La guerre civile qui agitait 
alors l'Empire se traduisait, au sein de la population civile des régions 
touchées, par des divisions qui compromettaient, dans une large mesure, 
l'efficacité de la défense. L'influence de certains partis ou factions s'avérait 
souvent plus décisive que la puissance des fortifications et les possibilités 
réelles de défense. Par leur intervention dans les luttes internes byzantines, et 
leur soutien à un des camps en conflit, les souverains serbes s'assurèrent ainsi 
la prise, sans grands efforts, et souvent sans combat, de certaines des 
principales places fortes byzantines. 

Notre exposé serait incomplet si nous ne nous intéressions pas brièvement 
à la typologie des fortifications. Nous nous limiterons, à cette occasion, au 
territoire de la Macédoine byzantine, ce qui constitue un thème, dans 
l'ensemble, négligé par les recherches actuelles. Il nous semble que l'on peut 
distinguer, pour l'instant, trois grands types de fortifications: les villes forti
fiées, les forteresses principales, en principe centres régionaux accompagnés 
d'une agglomération urbaine extramuros, et les fortins ayant exclusivement des 

4Z Acropolites 118.9. 
4-* Cantacuzenus II, 193. 
44 Cantacuzenus III, 129-130. 
45 Cantacuzenus III, 123. 
4 6 Cantacuzenus III, 132. 
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fonctions militaires. Ces derniers, certainement les plus nombreux et pour la 
plupart restés anonymes, n'offrent que de rares vestiges et sont aujourd'hui les 
moins fouillés. Il s'agissait de petites forteresses dotées de modestes remparts 
renforcés d'une ou, rarement, de plusieurs tours, abritant uniquement une petite 
garnison et pouvant, en cas de guerre, servir de refuges. Les forteresses que 
nous avons rangées dans la seconde catégorie offrent une aire défendue plus 
vaste et s'élèvent le plus souvent sur des hauteurs propices à la défense (fig. 4). 
En tant que centres du système défensif, elles possèdent une acropole 
habituellement renforcée d'une haute tour et, selon les besoins, de plusieurs 
autres de taille inférieure. L'apparition de tours isolées, comparables aux 
donjons occidentaux, reste très rare dans les forteresses de Macédoine. Le 
meilleur exemple de ce type serait le donjon de Gynaikokastro47 (fig. 4/7). La 
tour centrale de l'acropole de Strumica, de base hexagonale, constitue pour sa 
part une réalisation tout à fait originale, rappelant par sa forme le donjon de 
Visegrad, château des rois de Hongrie. Aux forteresses avec acropole, 
l'ensemble de l'aire défendue, ceinte d'une ou de deux lignes de remparts, a 
avant tout une fonction militaire. L'agglomération se trouve, en règle générale, 
à l'extérieur des remparts, au pied de la forteresse. La façon dont cet espace 
était défendu est, pour l'instant, difficile à établir avec certitude, en l'absence 
de fouilles de grande ampleur. On ne peut exclure la possibilité d'une enceinte 
constituée par un mur de terre surmonté de palissades, comme cela fut plus tard 
le cas pour les zones urbaines situées à l'extérieur des remparts à Smederevo 
et à Beograd. A la différence des forteresses, les villes fortifiées occupent des 
sites plus favorables à l'habitat qu'à la défense (fig. 5). Toute leur zone habitée 
ou, du moins sa plus grande partie est entourée d'un puissant système de 
remparts et de tours, alors que l'acropole y apparaît comme un ouvrage fortifié 
indépendant. Celle-ci, constituant le cœur du système de défense où réside le 
commandant de la place, occupe régulièrement la position la plus élevée, et est 
dotée de remparts et de tours imposants. Cela était le cas pour les villes de 
Thessalonique et d'Ohrid. A côté de ce type de ville, simple, on note plusieurs 
cas où l'espace intramuros était divisé en plusieurs zones défensives. A Serrés, 
on note ainsi trois secteurs séparés par des lignes de remparts internes 
s'appuyant largement sur la configuration du terrain (fig. 5/2). Le plus vaste, 

4 7 Woodward, op. cit., 99-102. 
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correspondant à la zone purement urbaine, s'étendait dans la plaine, au pied de 
la colline; le second couvrait avant tout les versants; et le troisième, le plateau 
dominé par l'acropole48. Sur le plan fonctionnel, ces deux derniers, tout en 
constituant des zones d'habitation, étaient également affectés à l'hébergement 
de la garnison. 

Cette division intérieure de l'espase défendu, constatée dans de nom
breuses forteresses, constituait un élément important de la défense, assurant 
une seconde ligne de défense au cas où l'ennemi réussissait à pénétrer dans 
l'enceinte. Un des meilleurs témoignages de l'importance stratégique d'un tel 
cloisonnement nous est certainement offert par la célèbre description du siège 
de Servia en 1350 par Cantacuzène (fig. 5/3). Le commandant serbe, le césar 
Preljub, dirigeait la défense depuis l'acropole. Sur les remparts du secteur 
inférieur de la ville, le plus vaste, il avait posté des hommes choisis parmi les 
habitants alors que la partie centrale était tenue par les 500 soldats de la 
garnison serbe. C'est dans ce second secteur qu'il avait regroupé les familles 
des habitants défendant la partie inférieure de la forteresse, afin de prévenir 
toute défection de leur part. La première ligne de défense de la ville était 
constituée par des positions garnies de défenseurs, aménagées dans les maisons 
du faubourg s'étendant à l'extérieur des remparts49. 

Je voudrais terminer cet exposé en évoquant un second thème qui 
mériterait de faire l'objet d'une étude spécifique. On constate que dans leur 
désir de préserver les vastes territoires pris sur Byzance, les Serbes 
s'efforcèrent, entre autres, de renforcer les systèmes de fortifications. Pour 
l'instant, nous ne pouvons apprécier ces travaux, certainement de grande 
ampleur, qu'en nous fondant sur les informations fragmentaires fournies par les 
auteurs médiévaux, en premier lieu Jean Cantacuzène, ou sur les rares vestiges 
conservés sur le terrain. Ceci reste donc insuffisant pour tirer des conclusions 
définitives, mais suggère une des voies vers laquelle pourraient s'orienter les 
futures recherches. 

Immédiatement après la prise de Prilep, les Serbes y édifièrent une 
résidence royale50 et, à la même époque, ou peut-être quelques, décennies plus 

4 8 A. Deroko, Neki spomenici iz srpskog vremena u Serezu i okolini, Spomenik SAN, 
Beograd 1956,61-63; Xyngopoulos, Βυζαντινά μνημεία Σερρών, 1-6. 
4 9 Cantacuzenus III, 130-133. 
5 0 Èivoti kraljeva, 226. 
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tard, procédèrent à un agrandissement de cette forteresse en lui adjoignant un 
nouveau secteur fortifié. Sous la domination serbe, l'acropole de Serrés fut 
renforcée par la construction d'une tour principale, portant la célèbre inscription 
d'Oreste composée par la disposition même des briques51. Plusieurs éléments 
permettent également de supposer que c'est à la même époque que furent 
édifiées les tours de l'acropole de Servia52. L'érection de la forteresse de 
Janina est pour sa part rattachée au nom de Thomas Preljubovic. A Bérat, en 
Albanie, l'adjonction de deux remparts reliant les fortifications de la ville haute 
à la rivière, pour l'instant approximativement datée du XlVe siècle, pourrait 
être rattachée, de façon plus précise, au règne de Stefan Dusan ou de ses 
successeurs53. La réalisation de travaux semblables à Beograd, à l'époque où 
cette ville se trouvait sous l'autorité de ce souverain serbe, apparaît comme un 
élément en faveur de notre hypothèse54. A en juger par les informations 
fournies par l'œuvre de Jean Cantacuzène, les Serbes entreprirent à Verroia de 
très importants travaux de fortification, ayant nécessité le concours d'environ 
10.000 ouvriers55. L'espace intramuros de cette ville fut divisé par un rempart 
flanqué de plusieurs tours dont l'une se distinguait tout particulièrement par ses 
dimensions. En plus de cela, l'enceinte fut agrandie d'un nouveau secteur 
fortifié. Tout cela fut certainement réalisé dans le but, comme nous l'avons vu 
plus haut, de créer plusieurs secteurs défensifs à l'intérieur même des remparts. 

Cette grande activité de renforcement des ouvrages défensifs sur les 
territoires grecs nouvellement inclus dans l'empire de Stefan Dusan constitua 
certainement une excellente expérience. Celle-ci allait s'exprimer pleinement, 
quelques décennies plus tard, dans la Morava, région où l'architecture militaire 
serbe a connu son apogée et nous a laissé ses meilleures réalisations56. 

5 1 Deroko, op. cit., 62-63; Xyngopoulos, op. cit., 6-14. 
52 Xyngopoulos, Ta μνημεία των Σερβίων, 24-26. Despoina Evgenidou, Servia and 
Moglena. Ίστορικογεωγραφι,κά 2 (1988) 15-22. 
53 A. Bace, La ville fortifée de Bérat, Monumental, Tirana 1971,59-62. 
54 Popovic, Beogradska tvrdava, 57-64. 
5" Cantacuzenus III, 118-126. 
5" M. Popovic, Utvrdenja Moravske Srbije, Sveti knez Lazar, Spomenica ο sestoj 
stogodisnjici Kosovskog boja 1389-1989, Beograd 1989, 71-87. 
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Fig. 1 : Carte avec les forteresses dans les régions de conflits byzantino-serbes. 
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400 m. 

Fig. 2: La forteresse de Skoplje (d'après I. Mikulèïé). 
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Fig. 3: Les forteresses aux environs de Skoplje: 1 Crnöe et 2. Koilje (d'après I. 
Mikuloié). 
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Fig. 4: Les forteresses 1. Skoplje, 2. Vêles, 3. Prilep, 4. §tip (1-2, 4 d'après I. 
Mikulëic; 3 d'après Raspolowsky). 
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Fig. 4: Les forteresses 5. Prosek, 6. Strumica et 7. Gynaikokastro (5- 6 d'après 
I. Mikuliic; 7 d'après E. Hadzitrifonos). 
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300 m. 

Fig. 5: Les villes fortifiées: 1. Ohrid (d'après A. Deroko), 2. Serrés (d'après A. 
Xyngopoulos-A. Deroko) et 3. Servia (d'après D. Evgenidou). 
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Ευγενία Δρακοπούλου 

Η σερβική παρουσία στην Καστοριά τις παραμονές της 
τουρκικής κατάκτησης 

Οι ιστορικές και πολιτιστικές μαρτυρίες για την πολύχρονη παρουσία των 
Σέρβων στην Καστοριά κατά τον 14ο αιώνα παρέχουν τη δυνατότητα 
προσδιορισμού των επεμβάσεων στη διοίκηση και την πολιτιστική ανάπτυξη της 
βυζαντινής πόλης. 

Η σερβική παρουσία στην Καστοριά άρχισε το καλοκαίρι του 1334, όταν ο 
Στέφανος Δουσάν, συνοδευόμενος από το βυζαντινό ευγενή Συργιάννη, 
εξεστράτευσε εναντίον της Μακεδονίας με σερβικό και αλβανικό στρατό1. Το 
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, ο Συργιάννης κατέλαβε με σερβικά στρατεύματα 
την Καστοριά2. Η πρώτη αυτή σερβική κατοχή της πόλης φαίνεται ότι δεν 
κράτησε παρά λίγους μήνες γιατί θεωρούμε ότι με την ειρήνη της 26ης 
Αυγούστου 1334 που συνήψαν στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρόνικος Γ'και ο 
Στέφανος Δουσάν^, επεστράφη στους βυζαντινούς. Οι όροι βέβαια της 
συνθήκης δεν αναφέρονται αλλά είναι γεγονός ότι η Καστοριά κατακτήθηκε 
αργότερα από το Δουσάν. 

Γιά την οριστική κατάκτηση της Καστοριάς από το Στέφανο Δουσάν 
δεχόμαστε την άποψη του Dinic, που την τοποθετεί μερικά χρόνια αργότερα, 
μεταξύ Σεπτεμβρίου 1342 και Αυγούστου 1343, ταυτόχρονα με την κατάληψη 
του Βερατίου και των Κανίνων, όπως αναφέρει σημείωμα στο σερβικό 
ψαλτήριο του Branko Mladenovic4. 

1 Cantacuzenus 1,450-458· Gregoras 1,489-501. 
2 Cantacuzenus 1,451· Èivoti kraljeva, 226. 
3 Cantacuzenus I, 457· Gregoras I, 501, 8· ïivoti kraljeva, 224, 225· Dölger, Regesten, αρ. 
2815. 
4 M. Dinic, Za hronologiju Duäanovih osvajanja vizantiskih gradova, ZR VI4 (1956) 4-6. Οι 
παλιότεροι ιστορικοί δέχονταν τη χρονολογία 1345/46 γιά την κατάκτηση των τριών 
πόλεων. 
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Στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει μία σύγχυση στις βυζαντινές πηγές 
σχετικά με το πρόσωπο που υπήρξε διοικητής της Καστοριάς. 

Σύμφωνα με το Νικηφόρο Γρήγορα, τον Απρίλιο του 1346, ο Δουσάν, 
όταν στέφθηκε αυτοκράτορας στα Σκόπια από το σέρβο πατριάρχη, ανέθεσε στο 
γιο του την ηγεμονία της περιοχής μεταξύ του Δούναβη και της πόλης των 
Σκοπίων, «έαυτώ δ'αύ των εκείθεν Ρωμαϊκών χωρών και πόλεων, κατά την 
είθισμένην 'Ρωμαίοις δίαιταν, άχρι καί ες τα περί Χριστούπολιν τών παρόδων 
στενά»5. 

Σύμφωνα όμως με το Χαλκοκονδύλη «ο βασιλεύς από της τών Σκοπίων 
πόλεως ώρμημένος, έχων μεθ' εαυτού άνδρας τε τα εις πόλεμον αγαθούς καί 
στρατιάν ού φαύλην, πρώτα μέν τα περί Καστορίαν κατεστρέψατο χωρία» και 
στη συνέχεια «τα μέντοι περί τον νΙστρον Βούλκω τω Έλεαζάρω τού Πράγκου 
επέτρεψε, καί τα άμφί τήν Τρίκην καί Καστορίαν Νικολάω τω ζουπάνω, καί τα 
περί Αίτωλίαν Πριαλούπι»6 . Κατά το Γρήγορα λοιπόν, ο Δουσάν κυβέρνησε ο 
ίδιος τις πρώην βυζαντινές περιοχές, ενώ κατά το Χαλκοκονδύλη μοίρασε τις 
περιοχές δίνοντας τα Τρίκαλα και την Καστοριά στο ζουπάνο Νικόλαο. Η 
αναφορά αυτή του Χαλκοκονδύλη έχει δημιουργήσει προβλήματα και ως προς 
την ταύτιση του ζουπάνου Νικολάου7 και κυρίως ως προς την εγκυρότητα της 
πληροφορίας, δεδομένου ότι ο ίδιος συγγραφέας σε άλλο σημείο αναφέρει «τον 
Βοΰλκον τον τού Βράγγου τού Πλακίδεω υΐόν, Καστοριάς καί Όχρίδος της εν 
Μακεδονία ήγεμόνος»8. 

Στα 1350 επικυρώθηκε η κυριαρχία των Σέρβων στην πόλη της Καστοριάς 
με τη συμφωνία μεταξύ του Στέφανου Δουσάν και του Ιωάννη ΣΤ' 
Καντακουζηνού στη Θεσσαλονίκη9. 

3 Gregoras II, 747. 
6 Laonici Chalcocondylae, Historiarum Demonstrationes I, ed. E. Darkó, Budapest 1922,25-
26 (στο εξής: Χαλκοκονδύλης). 
7 Γιά την ταύτιση του ζουπάνου Νικολάου βλ. Jireöek, Geschichte, 435· M. Lascaris, Deux 
chartes de Jean Uros, dernier Nemanide, Byzantion 25-27 (1955-57) 321. Βλ. και Μ. 
Lascaris, Le monastère de Mesonisiotissa et la famille serbe des Baga§, Xlle Congrès 
International des Études Byzantines, Ohride 1961, Résumés et Communications, 61- PLP, αρ. 
21244· M. Dinic, Rastislalici, ZRVI 2 (1953) 143-144. 
8 Χαλκοκονδύλης Ι, 49. 
9 Dölger, Regesten, αρ. 2967. 
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Μετά το θάνατο του Στέφανου Δουσάν (1355), ο αντίπαλος του γιου και 
διαδόχου του Συμεών Οΰρεσις Παλαιολόγος10 ανακηρύχθηκε ανεξάρτητος 
κυβερνήτης Ηπείρου, Ακαρνανίας και Αιτωλίας11. Η κυριαρχία του στην 
Καστοριά αναφέρεται στη μοναδική επιγραφική μαρτυρία ναού της πόλης που 
μνημονεύει ιστορικό γεγονός την εποχή αυτή. Η αναφορά δεν είναι τυχαία 
διότι, όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, ο Συμεών συνδέθηκε στενά με την 
πόλη, στην οποία και κατοίκησε. Συγκεκριμένα, το 1356, όταν ο Νικηφόρος Β ' 
Orsini εξεστράτευσε εναντίον της Θεσσαλίας «τον ίδιον γαμβρόν Συμεών της 
αρχής έκβαλών του δεσποτάτου, εις Καστορίαν εκπέμπει τούτον μετά και της 
βασιλίσσης Θωμαΐδος»12. Ο Συμεών, «εν Καστοριά γενόμενος, και ταύτην 
είληφώς παραυτίκα και φρούρια τίνα καί πόλεις και χώρας πλείστας, εν τη 
Καστοριά την οικησιν έποιήσατο»13. 

Στη συνέχεια, ένα σημείο το οποίο αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί αποτελεί 
η σχέση του σέρβου ηγεμόνα Ροδοσλάβου Χλαπένου με την Καστοριά, όταν στα 
τέλη του 1359, εκδηλώθηκαν οι επαναστατικές του τάσεις14. Παλιότερα, είχε 
θεωρηθεί βέβαιη από τους μελετητές η κατάληψη της Καστοριάς από το 
Χλαπένο, που είχε ήδη στην κυριαρχία του τη Βέροια και την Έδεσσα15. Το 
βασικό σημείο στο οποίο στηρίχθηκε η θέση αυτή είναι το «παραδοτήριον» 
έγγραφο της μονής της Μεσονησιώτισσας στη μονή Αγίου Παύλου του Αγίου 
Όρους από τον «Νικόλαο Παγάση τον Βαλδουβίνο». Ο τελευταίος είχε λάβει 

ι υ Papadopulos, Palaiologen, αρ. 40· PLP, αρ. 21185. 
11 Cantacuzenus III, 314· Gregoras III, 55. Γιά τους τίτλους των σέρβων ηγεμόνων βλ. L. 
Maksimovic, Grci i Romanija u srpskoj vladarskoj tituli, ZR VI12 (1970) 61-78. 
12 To Χρονικόν τών Ιωαννίνων κατ' άνέκδοτον δημώδη έπιτομήν, έκδ. Λ. Βρανούσης, 
Έπετηρίς Μεσαιωνικού "Αρχείου 12 (1962) 75-76 (στο εξής: Χρονικόν τών Ιωαννίνων). 
13 Σύμφωνα με τη δημώδη έκδοση του Χρονικού τών 'Ιωαννίνων, 76: «Φθάνοντας 
λοιπόν ό Συμεών εις την Καστορίαν, μέ λόγους απατηλούς και υποσχέσεις γίνεται 
εξουσιαστής της Καστοριάς καί παραυτίκα έπιασε μερικά φρούρια εμετατοπισε καί 
άλλας πόλεις καί χωρία μέσα εις την Καστορίαν». Ο Βρανούσης (Χρονικόν τών 
'Ιωαννίνων, 106) θεωρεί ότι το κείμενο έχει διαταραχθεί από τους αντιγραφείς -όχι από 
τον τελευταίον γιατί θα το είχε επανορθώσει ο Αραβαντινός- και ότι η φράση ίσως ήταν 
αρχικά «έπιασε μερικά φρούρια καί άλλας πόλεις καί εμετατοπισε [=μετώκισε;] μέσα 
εις τήν Καστορίαν». 
14 Γιά τον Χλαπένο, βλ. Η. Matanov, Radoslav Hlapen - Souverain féodal en Macédoine 
méridionale durant le troisième quart du XlVe siècle, Études Balkaniques A (1983) 68-87. 
15 PLP, αρ. 21244, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία· Matanov, ό.π. 
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τη μονή: «κατά διαδοχήν και κληρονομίαν από του πενθεροϋ μου Ροδοσλάβου 
τοϋ Χλαπένου σεβασμίαν και ίεράν μονήν, την παρ' εκείνου άνεγερθεισαν εκ 
βάθρων αυτών τη ύπερευλογημένη ημών δεσποίνη καί θεομήτορι, την οΰτω πως 
καλουμένην Μεσονησιώτισσαν»16. Η μονή της Μεσονησιώτισσας είχε στην έως 
τώρα βιβλιογραφία ταυτισθεί σχεδόν χωρίς επιφυλάξεις με τη μονή της 
Μαυριώτισσας στη λίμνη της Καστοριάς17. Σε σχετικά πρόσφατο άρθρο18 

υποστηρίχθηκε σωστά ότι η μονή της Μεσονησιώτισσας βρισκόταν στη θέση 
«Νησίον», στην περιοχή μεταξύ Έδεσσας και Αρνισσας και στη θέση της 
σημερινής μεταβυζαντινής εκκλησίας της Γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου 
αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι υπήρχε παλαιότερη τρίκλιτη βασιλική και 
ίχνη από τείχη και κτήρια19. 

Αν λάβουμε υπόψην τα παραπάνω στοιχεία, ύστερα από προσεκτικότερη 
εξέταση των δεδομένων του εγγράφου, στο οποίο αναφέρονται τοπωνύμια 
σχετιζόμενα με την περιοχή της Έδεσσας, καθώς και η λίμνη του Οστροβού, 
συμπεραίνουμε ότι λανθασμένα συνδέθηκε με την Καστοριά η κληροδοτημένη 
από το Χλαπένο στο Νικόλαο Παγάση Βαλδουβίνο μονή της Μεσονησιώτισσας 
μαζί με την κινητή και την ακίνητη περιουσία της στην περιοχή. 

Στη συνέχεια η ιστορία της πόλης της Καστοριάς έχει συνδεθεί με το 
σέρβο ηγεμόνα Μάρκο, ο οποίος μετά το θάνατο του πατέρα του, το 1371, πήρε 
τον τίτλο του κράλη και την περιοχή από τον Αξιό έως την Αλβανία20. 

Από τον κράλη Μάρκο πέρασε η Καστοριά στα χέρια των Αλβανών του 
Μουζάκη21, με τρόπο όχι επαρκώς ξεκαθαρισμένο και σε χρόνο όχι ακριβώς 
προσδιορισμένο. 

16 Α. P. Kazhdan, Dva pozdnevizantiiskih akta, VV2 (1949) 313-320· Miscellanea 6, 186-
187. 
1 ' Lascaris, Le monastère de Mésonisiotissa, 61· Στ. Πελεκανίοης-Μ. Χατζηδάκης, 
Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα, Ψηφιδωτά Τοιχογραφίες, Καστοριά, 'Αθήνα 1984, 66, 
69, 81 (στο εξής: Χατζηδάκης 1984). 
18 G. Subotic, Le monastère de la Vierge Mésonisiotissa (σερβ.) ZR VI 26 (1987) 125-168. 
19 Βλ. Ν. Μουτσόπουλος, Οί εκκλησίες τοϋ νομοϋ Πέλλης, Θεσσαλονίκη 1973, 34-35 
και Στ. Πελεκανίδης, Μεσαιωνικά Μακεδονίας, ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, 226. 
2 0 PLP, αρ. 17053, όπου και βιβλιογραφία. 
2 1 Η αλβανική φυλή των Μουζάκη είχε ξεκινήσει από την περιοχή της σημερινής 
Μουζακιάς και μετά το θάνατο του Δουσάν εισχώρησε στο νοτιότερο έδαφος. Γιά την 
εξάπλωση των Αλβανών βλ. Cantacuzenus Ι, 280· C. Hopf, Chroniques Grécoromanes, 
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Ο χρόνος κατάληψης της Καστοριάς από τους Αλβανούς έχει 
προσδιορισθεί στα 137222. Νομίζομε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για 
ακριβή χρονολόγηση. Ως terminus post quem θεωρούμε το 1371, έτος κατά το 
οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Καστοριά βρισκόταν στα χέρια του 
κράλη Μάρκου και ως terminus ante quem θεωρούμε το 1383/84, χρονολογία 
κατά την οποία, σύμφωνα με την επιγραφή του ναού του Αγίου Αθανασίου του 
Μουζάκη23 στην Καστοριά, η πόλη βρισκόταν στα χέρια των Αλβανών. 

Υστερα από το σύντομο διάγραμμα της σχέσης Σέρβων και Βυζαντινών 
στην πόλη της Καστοριάς θα εξετάσομε τις συνθήκες που δημιούργησαν για 
την πόλη, στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής της, τα τριάντα περίπου αυτά 
χρόνια της σερβικής διοίκησης. Στον εκκλησιαστικό τομέα σημαντική 
επισήμανση αποτελεί η σχέση της Καστοριάς με την Αχρίδα που προϋπήρξε και 
παρέμεινε το εκκλησιαστικό της κέντρο24. Η επέμβαση των Σέρβων υπήρξε 
γενικά δυναμική στα εκκλησιαστικά πράγματα και η Καστοριά δεν αποτέλεσε 
εξαίρεση διότι κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των σέρβων ηγεμόνων στην 
περιοχή φαίνεται ότι έχασε τον τίτλο της πρωτόθρονης. Καταλήγομε σε αυτό το 
συμπέρασμα, διότι το 1346, σε χρυσόβουλλο λόγο του Στεφάνου Δουσάν προς 
τη μονή Εσφιγμένου, υπογράφει ο Ιωάννης, μητροπολίτης Σκοπίων, 
πρωτόθρονος25. 

Το 1361, εξάλλου, σύμφωνα με επιγραφή του ναού της Παναγίας στο 
Zaum της Γιουγκοσλαβίας, χρονολογημένη στα 1361, τον τίτλο του 
πρωτόθρονου έχει ο επίσκοπος Δεαβόλεως Γρηγόριος26. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η επισκοπή Καστοριάς επανέκτησε τον τίτλο της 
πρωτόθρονης αμέσως μετά το τέλος της σερβικής κατοχής, εφόσον στα 

inédites ou peu connues, publiées avec notes et tables généalogiques, Berlin 1873, 531· A. 
Ducellier, La façade maritime de l'Albanie au Moyen Age, Thessalonique 1981,484-485. 
22 Ducellier, ό. π., 485· Vassiliki Kravari, Villes et Villages de Macédoine Occidentale, Paris 
1989, 55, σημ. 173. 
23 Ευγενία Δρακοπούλου, Η χριστιανική Καστοριά με βάση τις επιγραφές των ναών της 
(12ος-16ος αι.) Α', Αθήνα 1991 (διδακτ. διατρ. δακτ.) 181-187, όπου και παλαιότερη 
βιβλιογραφία. 
24 Κατά τον 14ο αιώνα, η επισκοπή Καστοριάς εξακολουθεί να εξαρτάται από την 
αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Βλ. Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig 1902,21. 
25 Esphigmenou, αρ. 22, στ. 54· Solovjev-Mo§in, αρ. XIII, 96-103. 
26 Grozdanov, Ohrìdsko, 197. 
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1383/84, στην επιγραφή του ναού του Αγίου Αθανασίου Μουζάκη στην 
Καστοριά αναφέρεται ο «Γαβριήλ επίσκοπος και πρωτόθρονος»27. 

Εκτός από εκκλησιαστικό κέντρο, η Αχρίδα, υπήρξε την εποχή αυτή και 
καλλιτεχνικό κέντρο. Στα τοιχογραφημένα μνημεία της Καστοριάς είναι 
εμφανής η συγγενική τεχνοτροπία με τη ζωγραφική που συναντάται σε αρκετά 
μνημεία της δυτικής Μακεδονίας, ιδίως στην περιοχή της Αχρίδας28. Ακόμη, 
την ίδια εποχή, το β ' μισό του Μου αιώνα, διαπιστώνουμε μια νέα πνοή στην 
καλλιτεχνική κίνηση της Καστοριάς, εφόσον κατά το α ' μισό του αιώνα δεν 
έχουν εντοπισθεί παρά σποραδικά δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
εικόνες και τοιχογραφίες. Η έλλειψη αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στις 
ταραγμένες ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν στην πόλη μέχρι τα μέσα του 
14ου αιώνα, εποχή που την κατέλαβαν οι Σέρβοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
εποχή της σερβικής κατοχής καλλιτεχνικά εργαστήρια ανέλαβαν να 
τοιχογραφήσουν έξι σύμφωνα με τις έως τώρα γνώσεις μας ναούς της 
Καστοριάς, ενώ συνεχιζόταν και η ανέγερση ναών. 

Η κυριότερη καλλιτεχνική τάση στην πόλη την εποχή αυτή χαρακτηρίζεται 
από μία συνειδητή επιλογή αντικλασσικής ζωγραφικής, που όμως η ποιότητα 
της βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται γιά απλουστευτική επαρχιακή τέχνη29. Η 
τεχνοτροπία αυτή παρατηρείται στις τοιχογραφίες του ναού του Ταξιάρχη 
Μητροπόλεως, που θα αναφερθεί στη συνέχεια, και του κυρίως ναού του Αγίου 
Νικολάου Κυρίτση, σε τμήματα του ανατολικού, βόρειου και δυτικού τοίχου, 
καθώς και στα πλάγια της εισόδου του ναού30. 

Επίσης πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες έφεραν σε φως μία σειρά 
τοιχογραφημένων ναών μέσα στην Καστοριά, που, με βάση την τεχνοτροπία 
τους, μπορούν να χρονολογηθούν την εποχή που μας αποσχολεί. Πρόκειται γιά 
τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου της ενορίας του Αγίου Λουκά31, 

2 7 Βλ. σημ. 23 και Β. Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι της 'Εκκλησίας της Ελλάδος 
απ' αρχής μέχρι σήμερον, 'Αθήναι 1974, 451. 
2 8 Γιά τα μνημεία της Αχρίδας την εποχή αυτή, βλ. Grozdanov, ό.π. 
2 9 Χατζηδάκης 1984, 102. 
30 Στ. Πελεκανίδης, Καστοριά, Ι, Βυζαντινοί Τοιχογραφίαι, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 
155-160. 
31 Ε. Τσιγαρίδας, ΕΙκόνα Παναγίας Έλεούσας από την Καστοριά, ΔΧΑΕ 4/1 (1980-81) 
286, σημ. 54. 
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της Παναγίας Φανερωμένης32, τις τοιχογραφίες του ιερού του Αγίου Νικολάου 
Πετρίτη33 και ορισμένες τοιχογραφίες του κυρίως ναού του Αγίου Γεωργίου του 
Βουνού34. 

Από τα μνημεία της Καστοριάς το πιο αντιπροσωπευτικό για τις 
καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής είναι ο ναός του Ταξιάρχη, μία μικρή τρίκλιτη 
βασιλική με νάρθηκα στη συνοικία Μητροπόλεως35. Η διακόσμηση του 
σηματοδοτεί πολλαπλά την εποχή της σερβικής παρουσίας στην Καστοριά. Από 
καλλιτεχνική άποψη αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο και αντιπροσωπευτικό 
καλλιτεχνικό σύνολο της εποχής στην πόλη36, αλλά και από ιστορική άποψη η 
επιγραφή του αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία, ακριβώς χρονολογημένη, για την 
παρουσία των σέρβων ηγεμόνων στην πόλη. Η επιγραφή βρίσκεται στο 
υπέρθυρο του δυτικού τοίχου του ναού και η διατήρηση της είναι πολύ κακή37. 
Είναι έμμετρη, γραμμένη σε δώδεκα ιαμβικούς παροξύτονους δωδε-
κασύλλαβους στίχους και ορθογραφημένη. Αναφέρει το έτος 6868 από κτίσεως 

•^ Ε. Τσιγαρίδας, Έρευνες στους ναούς της Καστοριάς, Μακεδόνικα 25 (1985-86) 384, 
εικ. 5. 
33 Τσιγαρίδας, ό. π., 383. 
34 Τσιγαρίδας, Εικόνα Παναγίας Έλεούσας, 286, σημ. 54· Τσιγαρίδας, Έρευνες στους 
ναούς της Καστοριάς, 387, εικ. 8 και Ε. Τσιγαρίδας, Εικονιστικές μαρτυρίες αγίου 
Γρηγορίου Παλαμά σέ ναούς της Καστοριάς και Βέροιας, Συμβολή στην εικονογραφία 
του άγιου, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην Γρηγορίου Παλαμά 
(1984), Θεσσαλονίκη 1986, 264, σημ. 6, εικ. 3. 
35 'Α. 'Ορλάνδος, Βυζαντινά Μνημεία Καστοριάς, ΛΒΜΕ4 (1938) 61-68· Χατζηδάκης 
1984, 92, όπου και παλιότερη βιβλιογραφία. 
3 6 Χατζηδάκης 1984, 102. Γιά τις τοιχογραφίες του ναού βλ. στο ίδιο 93-98, 102, εικ. 
4-7, 9-20. 
37 Το κείμενο έχει ως εξής, όπως το έχομε αποκαταστήσει: + άνακαινισμός τοϋ θείου 
δόμου τ[ούτου] / [ά]νιστορήθη ή καλή τεχνουργία / [5] κ(αί) Θεός Παντοκρά / τωρ / [7] 
τοϋ [ο]Ικου [τούτου] τοϋ παμμεγίστου Μιχαήλ Ταξιάρχου / δι[α εξόδου του ...] τάτου / 
Δανιήλ ιερομόναχου, βασιλεύοντος / Συμεών / τοϋ Π[αλαιολόγου άμα] / τοϋ υίοϋ αύτοϋ 
[Ιωάννου τοϋ Δ]ούκα. / έξακισχιλιοστού τοϋ έτους / πλη[ρου]μέ[νων]/ οκτακοσίων 
έξηκοστ[οϋ ογδόου] / περιπατούσης ίνδίκτου / [τρισκαι]δεκάτης. Βλ. Δρακοπούλου, Η 
χριστιανική Καστοριά, 174-180 (όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία). Φωτογραφία: 
Πελεκανίδης, Καστοριά, Ι, 127. Πανομοιότυπο: Ν. Μουτσόπουλος, Καστοριά, 
Λεύκωμα. Τστορική-Χωροταξική-Πολεοδομική-Μορφολογική Μελέτη Καστοριάς, 
"Αθήνα 1981, 31, πίν. 5, εικ. 31. 
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κόσμου, που αντιστοιχεί στο έτος 1359/60 από Χριστού γεννήσεως και στη 
δεκάτη τρίτη ινδικτιώνα. Ο άγνωστος από άλλες πηγές ιερομόναχος Δανιήλ38, 
χορηγός των τοιχογραφιών του δευτέρου στρώματος του ναού, ο οποίος, όπως 
φαίνεται από την ποιότητα των τοιχογραφιών και το λόγιο ύφος της επιγραφής 
θα πρέπει να ανήκε στην ανώτερη κοινωνία της πόλης, επέλεξε να αναφέρει 
τους σέρβους ηγεμόνες της Καστοριάς, «βασιλεύοντος / Συμεών /του 
Π[αλαιολόγου άμα] / του υίοϋ αύτοϋ [Ιωάννου τοϋ Δ]ούκα», με τον τρόπο που 
μνημονεύονται σε κτητορικές επιγραφές και οι βυζαντινοί αυτοκράτορες39. Με 
τον ίδιο σχεδόν τρόπο αναφέρεται ο Συμεών και σε επιγραφή της Μονής 
Υπαπαντής των Μετεώρων40, καθώς και σε προβληματική, χαμένη σήμερα, 
επιγραφή σε μάρμαρο41. Ο Συμεών Παλαιολόγος είναι φυσικά ο Συμεών 
Ούρεσις, που αναφέρθηκε στην αρχή του κειμένου και ο Ιωάννης Δούκας, ο 
γιος του Ιωάννης Ούρεσις Παλαιολόγος42, συμβασιλέας του Συμεών, ηλικίας 
επτά έως οκτώ ετών την εποχή που γράφτηκε η επιγραφή. 

Οι τοιχογραφίες του Ταξιάρχη Μητροπόλεως έχουν εκτελεσθεί 
πιθανότατα από καλλιτεχνικό εργαστήριο προερχόμενο η συνδεόμενο στενά με 
το εκκλησιαστικό κέντρο της περιοχής, την Αχρίδα. Στην πόλη αυτή 
σημειώνεται μία αξιόλογη καλλιτεχνική κίνηση αυτήν την εποχή, στην οποία 
κυριαρχεί η προσωπικότητα του αρχιεπισκόπου Νικολάου43. 

3 8 PLP, αρ. 5150. 
3^ Πρβλ. την επιγραφή του 1289(;) στην Ομορφοκκλησιά της Αίγινας (Sophia Kalopissi-
Verti, Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth century Churches of Greece, 
Wien 1992, 85), την μαρμάρινη επιγραφή του 1331/32 στο Οίτυλο της Μάνης (Anne 
Philippidis-Braat, Inscriptions du IXe au XVe siècle, TM 9 [1985] 329), την κτητορική 
επιγραφή του 1374/75 στον Αγιο Γεώργιο στο Αογκανίκο της Λακωνίας (Philippidis-
Braat, ό. π., 340). 
40 Ν. Βέης, Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων και της πέριξ χώρας, Βυζαντίς 1 
(1909)569, αρ. 16. 
4 1 Denise Papachryssanthou, A propos d'une inscription de Symeon UroS, TM 2 (1967) 
483-488) και Anne Avraméa-D. Feissel, Inventaires en vue d'un recueil des inscriptions 
historiques de Byzance, IV. Inscriptions de Thessalie (à l'exception des Météores), TM 10 
(1987) 381-383, αρ. 23. 
4 2 D. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, London 1968, 
100, αρ. 58. 
4 3 Grozdanov, Ohridsko, 189-197. 
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Εκτός από τη μεταφορά καλλιτεχνών από την Αχρίδα, το πλήθος των 
τοιχογραφημένων ναών, που αναφέρθηκαν παραπάνω, υποβάλλει την ιδέα, αν 
όχι της υπάρξεως τοπικού εργαστηρίου στην Καστοριά, τουλάχιστον της 
συμμετοχής αρκετών καστοριανών ζωγράφων στις τοπικές εργασίες. 

Η αναθέρμανση αυτή της πολιτιστικής ζωής και η στενή εκκλησιαστική 
και πνευματική σχέση με την Αχρίδα δίνουν μια εικόνα της πόλης την εποχή 
που την κατείχαν οι Σέρβοι. Παράλληλα ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τα όσα 
ήδη γνωρίζομε για τον τρόπο με τον οποίο επεδίωκαν οι σέρβοι ηγεμόνες να 
διοικούν, κατά τα βυζαντινά δηλαδή πρότυπα44. 

Η προσέγγιση της «πραγματικότητας» της Καστοριάς οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η σερβική παρουσία όχι μόνο δεν ανέστειλε, αλλά αντίθετα 
ενθάρρυνε την ανάπτυξη της πόλης τις τελευταίες ώρες πριν την τουρκική 
κατάκτηση. 

4 4 Γιά την αποδοχή της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας από τους σέρβους 
ηγεμόνες βλ. D. Korac, Sveta Gora pod srpkom vlaScu, ZRVI3X (1992) 50-58. 
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Les batailles de la Maritza et de Kosovo. 
Les dernières décennies de la rivalité serbobyzantine 

Rares sont les événements aussi importants mais, aussi, tellement 

pauvres en documents. Ces deux batailles décisives ayant opposé les Chrétiens 

aux Turcs ne semblent pas avoir troublé outre mesure leurs contemporains. On 

a l'impression que dans un premier temps ceux-ci n'étaient pas conscients de 

leur importance et que seules leurs conséquences semblent avoir réveillé les 

esprits. En fait, dans l'atmosphère de confusion, de peur et de panique qui 

régnait alors, il n'est pas étonnant que si peu de choses aient été consignées. 

Toutefois, il est plus surprenant de constater que ces deux batailles n'ont pas 

été traitées de la même manière dans l'historiographie contemporaine. Les 

études byzantines ont tout naturellement accordé plus d'attention à la bataille 

de la Maritza puisque ses conséquences ont davantage touché l'Empire. Pour 

les Serbes, en revanche, Kosovo est un synonyme d'héroïsme et de trahison, 

une défaite militaire et une victoire spirituelle, une hésitation entre l'empire 

céleste et l'empire terrestre, une borne historique et chronologique, la fin de la 

liberté serbe et le début de l'esclavage. En bref, Kosovo est le mot serbe le 

plus précieux, comme l'a dit récemment un poète1. 

1 A l'occasion des six cents ans de la bataille de Kosovo plusieurs ouvrages de qualité inégale 
ont été publiés: Kosovska bitka - mit, legenda i stvarnost, Beograd 1987; Kosovo u 
pamcenju i stvaralastvu, Raskovnik 55-56 (1989); Bojna Kosovu, The Battle of Kosovo, 
Zaviéaj-Homeland 36 (maj-avgust 1989); R. Mihaljéic, Junaci kosovske legende, Beograd 
1989; The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, Beograd 1989; M. 
Beckovic, Kosovo-najskuplja srpska ree, Valjevo 1989; Bitka na Kosovu 1389. godine, 
Galerija SANU, 65, Beograd 1989; D. Medakovic, Kosovski boj u likovnim umetnostima, 
Beograd 1990; V. Djuric, Kosovski boj u srpskoj knjizevnosti, Beograd 1990; R. Samardzic, 
Kosovsko opredeljenje, Beograd 1990; Kosovska bitka u istoriografiji, Beograd 1990; Th. 
A. Emmen, Serbian Golgotha Kosovo, 1389, New York 1990; Kosovska bitka 1389 
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Mais partons de l'examen des sources. Celles-ci sont si maigres qu'il est 
impossible de reconstituer les deux batailles dans leurs grandes lignes. Les 
annales serbes et les chroniques brèves grecques n'enregistrent que la bataille 
de la Maritza2. Parmi celles-là seul le texte qui s'inspire de l'ancien Isaïe 
parle davantage des conséquences que de la bataille elle-même3. Par chance, 
nous sommes mieux informés sur les préparatifs diplomatiques éclairant les 
rapports serbobyzantins, aspect constituant le point central de cet exposé. 

L'apparirion des Turcs dans les Balkans rejeta au second plan l'ancienne 
rivalité entre Serbes et Grecs. Le danger constant représenté par ces 
conquérants venus de l'Est eut pour effet de rapprocher le despotat de Serrés et 
les restes de l'Empire byzantin. Ces deux états les plus directement menacés 
se sont normalement tournés l'un vers l'autre. C'étaient les Byzantins qui, à 
l'époque de l'impératrice Jelena Jelisaveta, avaient ouvert les négociations. 
Auteur bien informé, Jean Cantacuzène rapporte qu'une délégation byzantine, 
conduite par le patriarche œcuménique Calliste, fut envoyée à Serrés pour 
discuter des possibilités de lutte commune contre «les barbares de Thrace qui, 
de jour en jour, troublent et pillent la terre des Romains et des Triballoi»4. 
Cette délégation fut accueillie avec joie et avec tous les honneurs par les 
Serbes. Ceux-ci acclamèrent le patriarche Calliste, hôte prestigieux. «Il 
semblait» alors «à tous» -rapporte Jean Cantacuzène- «qu'il était indispensable 
d'entrer en guerre contre les barbares»5. Les négociations furent interrompues 
de façon inattendue par le décès du patriarche œcuménique. Cet événement 
suscita la méfiance, la suspicion et fut à l'origine d'accusations directes. 
Toutefois, les rumeurs d'empoisonnement du patriarche furent démenties par 
Jean Cantacuzène lui-même. La mort du patriarche survenue au mauvais 
moment, alors que l'idée d'une alliance chrétienne contre les envahisseurs 
avait fait son chemin. Elle ne troubla pas pour autant les bons rapports entre 

godine i njene posledice, Beograd 1991; Kosovo, Legacy of a Medieval Battle, ed. W. S. 
Vucinich, Th. A. Emmert, Minneapolis, Minnesota 1991. 
2 Kleinchroniken I, 352, 379, 398; III, 151, 158, 163; Stojanovié, Rodoslovi i letopisi, 36, 
84, 112, 115, 117, 199, 207-208, 287; Β. Ferjanòié, Vesti kratkih hronika ο srpskoj 
srednjovekovnoj istoriji, Glas SAM/338-( 1983) 152-154. 
3 Stojanovié, Zapisi i natpisi, III, 41-44. 
4 Cantacuzenus I, 360; VIINJ VI, 574 
5 Ibid. 
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Serbes et Byzantins, ni ne modifia la politique extérieure de Byzance. Nous 
soulignons ceci en dépit de la rapide perte d'intérêt qui s'ensuivit à 
Constantinople relativement à l'alliance avec l'État de Serrés. Autrement dit, 
on estimait alors à la capitale de l'Empire que le salut viendrait de l'Occident 
chrétien. Ces espoirs placés dans les états occidentaux furent entretenus par 
l'action efficace du baron Amédée de Savoie qui en 1366 reprit Gallipoli aux 
Turcs et la remit aux Byzantins6. Avant même cet événement, l'empereur Jean 
V Paléologue s'était rendu en Occident pour y obtenir de l'aide. Dans la lutte 
contre les Turcs, Constantinople ne comptait pas désormais sur une alliance 
avec les Bulgares et les Serbes. Les premiers n'étaient pas dignes de leur 
parenté avec la famille impériale, et les Serbes, qui avaient conquis les villes 
de Macédoine, étaient pauvres. Ce sont là les raisons avancées par Démétrios 
Cydonès pour justifier l'orientatation pro-latine de la cour de Constantinople. 

L'alliance avec Byzance était toutefois activement recherchée par le 
despote Jean UgljeSa. Afin de décider Constantinople à lutter à ses côtés contre 
les Turcs, il était prêt à de grandes concessions. Le despote de Serrés signa une 
charte de réconciliation, charte qui, avec une verve vindicative, s'attaquait à 
l'empereur Du§an, rendu responsable du schisme entre l'Église de Serbie et le 
Patriarcat de Constantinople. Ce despote s'engageait à restituer au patriarche 
«toutes les églises et les métropoles enlevées»7. Il sacrifiait ainsi les droits du 
Patriarcat de Pec, il est vrai uniquement sur ses territoires, afin de préparer le 
terrain à des négociations politiques avec Constantinople. Une délégation serbe 
envoyée à Constantinople proposa la conclusion d'alliances par mariage entre 
les membres des familles régnantes. Les émissaires des Serbes, «pauvres» 
jusqu'à tout récemment comme l'avait noté Démétrios Cydonès, offrirent 
même de l'argent. A la veille de la bataille de la Maritza, Démétrios Cydonès 
procédait à un revirement politique. Constatant que la mission de Jean V 
Paléologue en Occident se soldait par un échec, il réintégrait la capitale avant 
l'empereur et se prononçait en faveur d'une alliance avec les Serbes, qui 
seraient «des alliés plus sûrs car eux-mêmes endurent le mal de la part des 

6 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1969,500. 
7 Solovjev-Mo§in, 266, 267. 
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barbares»8. Toutefois, les délégués serbes ne réussirent pas à convaincre 
Byzance à entreprendre une action commune «contre les ennemis communs»9. 
Ni le repentir manifesté lors de la réconciliation des Églises, ni l'argent ne 
purent décider la cour byzantine désunie, que Jean V Paléologue n'avait pas 
encore regagnée. Celui-ci, d'ailleurs, n'a peut-être pas eu connaissance de la 
défaite des Serbes sur la Maritza qu'au cours du voyage le ramenant à la 
capitale. En vue d'obtenir de l'aide, le despote Jean Ugljesa et le roi Vukasin 
s'étaient, très vraisemblablement, adressés également aux Bulgares. 

En ce qui concerne les grands seigneurs serbes, les frères Mrnjavcevic 
savaient à l'avance sur qui ils pouvaient compter. Les seigneurs des fiefs ou 
des états, qui pour l'instant n'étaient pas menacés par les Turcs, refusèrent de 
se joindre à Vukasin et à Ugljesa. De plus, la noblesse de Rascie voyait avec 
méfiance la puissance des Mrnjavcevic. Une telle attitude s'explique par le 
déclin du pouvoir central et par la formation de fiefs indépendants. Bien que 
Vukasin eût été légalement proclamé roi et co-souverain, avec le consentement 
de l'empereur Uros, son pouvoir se limitait pratiquement à son seul fief. La 
bataille de la Maritza révèle, de fait, la portée réelle de sa couronne royale. 
En dépit de l'absence des seigneurs serbes avides au moment décisif, les Turcs 
durent faire face, le 26 septembre 1371, à la plus puissante armée chrétienne 
dans les Balkans, si l'on fait exception de la Hongrie. Rappelons que les états 
du roi Vukasin et du despote Ugljesa englobaient un territoire ininterrompu 
s'étendant de Prizren, à l'ouest, jusqu'au lac de Porou, à l'est10. 

Outre les riches monastères du mont Athos, constituant des proies très 
attrayantes, les incursions des bandes de pillards turcs visaient également le 
territoire d'Ugljesa. La zone la plus exposée était le Voléron occidental, 
contrée située entre les défilés de Kavalla (Christopolis) et le lac de Porou. 
Cette région avait été occupée par le despote de Serrés entre 1366 et 1369, 
après la prise de Komotini (Koumoutsina) par les Turcs. Dès lors, UgljeSa se 
trouva très souvent en conflit avec les Turcs. C'est sans aucun doute qu'à cette 
époque commencèrent les préparatifs en vue d'une confrontation décisive avec 

° PG 154, 1033; R. Loenertz, Les receuils de lettres de Démétrius Cydonès, Città del Vaticano 
1947, 112; St. Novakovic, Srbi i Turci XIV i XV veka, Dopune ο objaSnjenja S. Cirkovica, 
Beograd 1960,451,469; Ostrogorski, Serska oblast, 138. 
9 Ibid. 
10 R. Mihaljòic, Kraj Srpskog Carstva, Beograd 1989,179. 
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«les musulmans impies». L'année même où devait avoir lieu la bataille 
décisive, UgljeSa visita et dota trois monastères athonites dédiés à la Vierge: 
Chilandar, Vatopédi et Lavra11. Il désirait ainsi conférer à sa campagne, 
comme l'a déjà noté Michel Lascaris, un caractère de croisade; il a donc 
certainement reçu la bénédiction et l'encouragement des dignitaires du Mont 
Athos. Comme s'il avait été conscient de toute la difficulté de l'entreprise, et 
qu'il avait aussi pressenti son issue tragique, il se recueillit à Chilandar sur la 
tombe commune de son beau-père, le césar Vojihna, et de son fils, 
vraisemblablement unique, mort en bas âge, et d'UgljeSa. 

L'écrivain ragusain Mavro Orbin sait, d'après quelque source inconnue de 
nous, qu'UgljeSa réussit à tenir tête aux Turcs et leur infligea plusieurs 
défaites12. Il s'agissait très vraisemblablement de petits accrochages, au cours 
d'opérations visant à repousser des incursions de pillards. Ceci prouve 
néanmoins la permanence du danger venant de l'est. Tout atermoiement 
s'avérait donc dangereux, car il réduisait d'autant les chances de succès des 
Mrnjavôevic qui, quelle que fût leur puissance, ne pouvaient compter que sur 
eux-mêmes. Au moment décisif, personne d'autre n'eut la force, ni le courage, 
de se dresser face aux Osmanlis. 

Le but du roi serbe et du despote de Serrés n'était pas seulement d'arrêter 
l'avance des Turcs, mais de les chasser des Balkans. C'était la seule stratégie 
payante car l'obtention d'une seule victoire équivaudrait à une solution 
précaire ne modifiant pas grandement le rapport de forces. Pour cette raison 
les frères Mrnjavôevié, entrant en territoire turc, s'avancèrent avec leurs 
troupes jusqu'aux abords de la capitale turque, Adrinople13. Nous ne disposons 
d'aucune donnée sur le déroulement de la bataille, mais son issue est 
parfaitement connue: «une débâcle totale et inattendue de l'audacieuse 
entreprise... Ce fut, avant 1453, la victoire turque la plus grande et la plus 
importante par ses conséquences. Son résultat immédiat fut la ruine de l'État 
de Serrés, et ses conséquences plus lointaines, l'effondrement de tous les états 

11 Solovjev-Mo§in, 285-289; Novakovié, Zakouski spomenici, 445-446; M. Lascaris, Deux 
chrysobulles serbes pour Lavra, Hilandarski Zbomik 1 (1966) 12-13. 
12 M. Orbin, Kraljevstvo Slovena, Beograd 1968,50. 
13 Stojanovié, Zapisi i natpisi III, 43. 
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balkaniques. Leur conquête par les Turcs n'était plus qu'une question de 
temps»14. 

Suite à la catastrophe de la Maritza, le despote de Thessalonique Manuel 
Paléologue réussit toutefois à devancer les Turcs et occupa la plus grande 
partie des territoires d'Ugljesa. Son père Jean V Paléologue lui octroya alors 
le droit d'administrer à vie les villes qu'il avait libérées du «joug serbe». Cette 
restauration de l'autorité byzantine suscite à Constantinople un enthousiasme 
compréhensible, mais anticipé. Les Turcs pouvaient à présent parcourir sans 
entrave les Balkans. Ceci est attesté par le texte de l'ancien Isaia: «Et une 
telle disette et un mal néfaste s'abattirent sur toutes les villes et les contrées 
occidentales, tels que les oreilles n'avaient (jamais) entendus, ni les yeux 
(jamais) vus... Et la terre resta vide de tous biens... A la vérité, tous alors 
proclamaient, bénis ceux qui étaient morts auparavant»15. Afin d'éviter le pire, 
«pour que tout ne fut pas perdu», Constantinople se décida à recourir à une 
mesure extrême -la sécularisation des biens de l'Église. La moitié des biens 
monastiques fut remise aux pronoïaires16. En dépit du succès provisoire du 
despote de Thessalonique, l'empereur byzantin se retrouva dans la position 
humiliante de vassal du sultan17. Les Bulgares connaissaient le même sort, 
tandis qu'en Macédoine occidentale l'autorité du sultan était reconnue par les 
frères Draga§ et les successeurs du roi VukaSin. 

Grâce à leur victoire de la Maritza, les Turcs purent renforcer leurs 
positions et s'implanter, pour toujours, dans les Balkans. Ils pouvaient à 
présent aborder en toute quiétude un processus de conquête progressive et 
systématique. Les peuples menacés étaient affligés à la vue du recul permanent 
des Chrétiens. L'idée seule de la défaite totale et toute récente de la Maritza 
avait un effet désastreux. Par ailleurs, il convient d'avoir en vue l'état 
psycologique, et le sentiment de supériorité évidente des gazis qui ignoraient 
la défaite depuis des années. Traversant librement les territoires de leurs 
vassaux, les bandes de pillards turcs purent durant plusieurs décennies faire 
irruption dans les régions et les états qu'ils avaient l'intention de conquérir. 

14 Ostrogorski, Serska oblast, 143. 
^ Stojanovié, Zapisi i natpisi III, 43. 
16 G. Ostrogorsky, Byzance, état tributaire de l'Empire turc, ZR VI 5 (1959) 49. 
17 D. Sp. Radojiéié, Savremene vesti ο kosovskoj bici kod ruskog putopisca Djakona 
Ignjatija, Starinar 12 (1927) 52. 
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Leurs raids anéantissaient toute activité économique et provoquaient la 
confusion, la peur, la panique et le désordre au sein des populations. 
Économiquement ruinés et dévastés, ces territoires devenaient des proies 
faciles pour les envahisseurs. Toutefois, cette tactique devait s'avérer inefficace 
face à l'État administrativement et militairement bien organisé du prince 
Lazar. Les Turcs ne pouvaient trouver aucune faille dans son système de 
défense. Pour cette raison, les deux camps se préparèrent à un affrontement 
décisif. 

Le sultan Murad réunit des troupes venues des territoires asiatiques et 
européens de l'Empire ottoman. En plus de ses chefs militaires réputés, il était 
accompagné de ses fils Bajazid et Jakub. Les vassaux du sultan conduisaient les 
troupes auxiliaires, constituées de guerriers chrétiens. Traversant les 
territoires de Constantin Dragas, l'armée turque s'avança dans le Kosovo. Le 
jour de Vidovdan (fête de Saint-Vitas), le 15 juin 1389, le choc des deux armées 
se solda par de lourdes pertes de part et d'autre. Les deux souverains Lazar et 
Murad trouvèrent la mort, tandis que Jakub, le plus jeune fils du sultan, 
connaissait, lui aussi, une fin tragique. 

La violence du choc eut un grand retentissement et impressiona fortement 
les contemporains. De retour dans leurs patries, les survivants devaient donner 
un récit enjolivé et tout à fait incomplet de la bataille. Les sources les plus 
proches de l'événement diffèrent fortement des récits postérieurs. Les 
informations les plus anciennes donnent l'impression que la mort du sultan 
suscita la confusion, au moins dans la partie européenne de l'État ottoman18. 
Tvrtko Ier, roi «des Serbes et de Bosnie» présente la bataille de Kosovo 
comme sa propre victoire. Il écrit que les Turcs ont subi une écrasante défaite, 
qui a coûté la vie à la plupart d'entre eux19. La commune de Florence célébra 
les douze guerriers conjurés qui «s'ouvrirent la voie par l'épée, pénétrèrent 
jusqu'à la tente de Murad», et surtout celui qui mit fin aux jours «d'un chef 
d'une telle puissance»20. Avant le mois d'octobre 1389, Philippe et Mézières 
écrivait à Paris que Murad a été «complètement vaincu dans les contrées 
d'Albanie. Lui et son fils sont tombés au champ de bataille ainsi que les plus 

1 8 G. Fejer, Codex diplomaticus Hungariae X/l, Budae 1834,566-567. 
1 9 V. MakuSev, Prilozi k srpskoj istoriji, Glasnik SUD 32 (1871) 173-177. 
2 0 M. Dinic, Dva savremenika ο boju na Kosovu, Glas SKA 182 (1940) 133-148. 
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courageux de son armée»21. Les Vénitiens, toujours bien informés, restaient 
stupéfaits et troublés. Ils ont appris la mort du sultan, mais ils ont aussi 
entendu «diverses choses...auxquelles il est toutefois impossible de croire»22. 
De toute évidence, ces nouvelles n'étaient pas en faveur des Turcs. Le rhéteur 
byzantin Démétrios Cydonès se réjouissait de la mort du «maudit vaniteux» 
qui pensait «qu'au seul écho» de la force ottomane ses adversaires «se 
jetteraient dans l'océan»23. Plusieurs écrits cultuels concernant le prince Lazar 
glorifient les guerriers «de l'éclatante victoire». Toutefois, il ne s'agit pas ici 
d'une victoire au sens concret. Sa signification n'est pas militaire mais 
spirituelle. Les auteurs de ces écrits religieux ne sont pas des chroniqueurs et 
s'efforcent avant tout de donner une vision spirituelle et artistique de 
l'événement. On remarque toutefois parmi ces textes un récit se rapprochant 
d'une chronique. La bataille cessa «car les deux camps étaient exténués». Cette 
remarque est reprise dans des annales de Dubrovnik et dans une chronique 
italienne. Ces sources décrivent la bataille de Kosovo comme un affrontement 
à l'issue indécise, marqué par de lourdes pertes dans les deux camps. Toutes 
les sources, jusqu'à présent connues, datant de l'année même de la bataille et 
relatant cet événement, célèbrent ouvertement un triomphe chrétien ou restent 
relativement imprécises: aucune ne fait état d'une victoire turque24. 

Bien que, comme le rapportent les sources les plus proches de la bataille, 
les Turcs n'aient pas remporté la victoire, il n'était pas nécessaire qu'ils 
continuent la guerre. Les lourdes pertes subies par les deux camps n'avaient 
une valeur de défaite que pour l'un des combatants, nettement le plus faible. 
Bien qu'économiquement forte, et dotée d'une bonne organisation 
administrative et militaire, la Serbie ne pouvait en effet, ni par sa taille ni par 
le nombre de ses habitants, rivaliser avec la partie européenne de l'Empire 
Osmanli. Il s'ensuivit un effondrement du camp serbe qui, ayant jeté toutes ses 
forces dans la bataille, a vu disparaître toute son élite militaire. Pourtant, les 
contemporains exprimaient leur admiration pour le guerrier qui avait tué le 
sultan. Les souverains occidentaux rêvaient à nouveau d'une croisade contre les 
Osmanlis. La mort de Murad, à laquelle on attachait une trop grande 

2 1 Ljubic, Listine, IV, 269. 
2 2 S. Òrkovic, Dimitrije Kidon ο kosovskom boju, ZRVI13 (1971) 215,216. 
2·* Dinié, Dva savremenika, 138. 
24 Stare srpske biografije XVi XVII veka, Beograd 1936,59-60. 

104 



Rade Mihaljöic 

importance, était identifiée à une défaite des Osmanlis. Qui plus est, le 
nouveau sultan s'était retiré avec ses troupes en Anatolie, afin d'y renforcer 
ses positions. Toutefois, la suite des événements et la logique du dévelop
pement ultérieur des rapports entre la Turquie et la Serbie, amenèrent les 
contemporains à considérer différemment le résultat de la bataille de Kosovo. 

Les informations et données ultérieures diffèrent grandement des sources 
proches de cet événement historique. 

Les sources les plus récentes abondent, pour leur part, en détails qui, 
toutefois, ne peuvent être contrôlés. La légende rejoignait le noyau des faits 
authentiques. De nombreuses couches de rajouts vinrent recouvrir l'événement 
historique, de sorte qu'avec le temps, le récit légendaire s'amplifia au point de 
devenir totalement irréel. Les sources serbes exagéraient le nombre de soldats 
turcs, afin d'expliquer la défaite, tandis que les sources turques en faisaient de 
même pour les effectifs chrétiens, afin de justifier la mort du sultan et de 
magnifier leur glorieuse victoire. Les auteurs turcs affirment, entre autres, que 
le prince serbe avait reçu l'aide de troupes tchèques, hongroises, valaques, 
bulgares, albanaises et franques. Plus les sources sont proches de nous, plus 
elles relèvent du domaine de la légende. 

La connaissance incomplète de cet événement qui avait consterné les 
contemporains, se fondit rapidement dans une tradition qui, enrichie 
régulièrement de nouveau motifs, ne fit que s'élargir au cours des siècles. 

Riche des nombreux détails apportés par la tradition, la bataille de 
Kosovo marqua profondément les générations ultérieures et contribua à la 
formation de la conscience historique nationale. Dans la conscience populaire, 
elle était, et est restée, l'événement capital, sinon de l'ensemble du passé 
serbe, du moins de l'époque marquée par la prédominance des rapports entre 
Serbes et Turcs. En tant qu'événement clef, la bataille de Kosovo devient le 
principal point de repère chronologique au sein de la population. La 
connaissance sommaire et vague du passé serbe se scinde entre l'époque 
«avant Kosovo» et «après Kosovo». Pour tous, la bataille de Kosovo avait mis 
un terme à l'État serbe et marquait le début d'un esclavage séculaire. 

Les disciples de l'école critique ont poursuivi le travail visant à distinguer 
la vérité de la légende, au prix d'une réduction de la connaissance même de 
l'événement réel. Toutefois, la façon d'aborder l'étude de la bataille de 
Kosovo a, entre temps, connu un changement. Rejetant toujours la tradition en 
tant que source nous renseignant sur la bataille même, les chercheurs 
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contemporains lui accordent, néanmoins, une valeur de document pour l'époque 
même de sa création, dans la mesure où elle fonctionnait en tant que facteur 
stimulant. Il s'agit là d'une nouvelle approche, fondamentalement différente. 

En effet, loin d'être un simple récit, basé sur un noyau de faits 
authentiques, sur un événement réel, la légende de Kosovo, ayant subi au long 
des siècles plusieurs elaborations, acquiert non seulement sa propre histoire 
mais aussi la qualité de document historique. Il s'agit en fait d'un véritable 
document historique et ce, aussi hérétique que puisse paraître aux 
historiographes du point de vue de la critique des sources, et en dépit du fait 
que la légende est souvent venue se rattacher à la légende et que la tradition 
s'est mise à regorger de détails imaginaires. En effet, tout en enrichissant la 
légende de Kosovo de details imaginaires, de personnages non historiques et 
d'éléments mythiques, le peuple y a aussi investi ses espoirs et ses conceptions, 
ses modèles éthiques, ses aspirations à la liberté, des événements réels et des 
détails de la vie quotidienne. La légende a ainsi reçu l'aspect d'une longue 
fresque historiée de la réalité postkosovienne. On vivait grâce à la légende et 
avec la légende. En un mot, la légende de Kosovo s'est doublée d'un contenu 
historique; d'où sa valeur de document, non pas, bien sûr, pour les événements 
relatés et les personnages qui y apparaissent, mais pour le processus de son 
élaboration en patrimoine stimulant. 

Par la vision qu'elle offrait de l'événement lointain, la poésie populaire, 
œuvre basée sur le noyau historique et la tradition, avec ses détails et ses 
personnages imaginaires, réveillait la conscience et l'espoir du peuple occupé 
par les Turcs et l'encourageait à la résistance. Il s'agit là de ce moment 
merveilleux où la tradition, construite autour d'un noyau historique et ayant 
reçu une forme artistique, s'élève au niveau d'une réalité et devient histoire, 
lorsqu'une idée généralement admise se matérialise et acquiert non seulement 
une valeur culturelle mais une force biologique. Celle-ci a pour caractéristique 
de reprendre vie dans les périodes de crise, et tout particulièrement dans les 
contrées cultivant une mentalité héroïque. 

On voit s'imposer d'elle-même une série de comparaisons entre les deux 
événements ayant opposé les forces chrétiennes et turques. La bataille de la 
Maritza a été livrée en territoire turc, celle de Kosovo, sur le sol serbe. La 
première avait pour but de chasser les Turcs des Balkans, la seconde d'arrêter 
leur avance. Sur la Maritza, les Turcs l'emportèrent, sans avoir connu de 
pertes notables, alors que le violent choc de Kosovo s'est soldé par de lourdes 
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pertes dans les deux camps. Finalement, par l'ensemble de ses conséquences, 
la bataille de la Maritza s'avère nettement plus importante que celle du 
Kosovo. Pourtant, c'est cette dernière qui s'est imposée, rejetant dans l'ombre 
la première, aussi bien chez les chroniqueurs chrétiens et turcs, que dans la 
tradition, la littérature et l'art, ainsi que dans l'historiographie. La mort du 
sultan, fondateur de la puissance osmanlie en Europe, et la forte résistance 
opposée par les guerriers serbes, qui furent même, dans un premier temps, 
proclamés vainqueurs, placent la bataille de Kosovo au dessus de tous les 
autres affrontements entre Chrétiens et Turcs, tant antérieurs que postérieurs. 
Néanmoins la comparaison de ces deux batailles ne jette pas une lumière 
nouvelle sur la question qui nous préoccupe. 

Il est certain, en tout cas, que ces batailles, ainsi que les événements 
immédiatement antérieurs, influèrent sur les relations serbobyzantines. 
Comme nous l'avons vu, la bataille de la Maritza fut précédée d'une 
réconciliation de l'Église serbe et du Patriarcat de Constantinople dans l'état 
du despote UgljeSa. Le danger extérieur contraignit les Serbes et les Byzantins 
à se rapprocher, en oubliant leurs anciens différends. Les uns comme les autres 
étaient menacés par les envahisseurs venant de l'Est. Ceux-ci, d'après les dires 
de Jean Cantacuzène, pillaient de jour en jour davantage «la terre des 
Romains et des Triballes». Toutefois aucune continuation de l'activité 
diplomatique en vue d'une réconciliation totale des deux Églises, serbe et 
byzantine, ne saurait être rattachée à la bataille de Kosovo. Constantinople 
était relativement éloignée des territoires serbes libres, lesquels étaient, eux-
mêmes, coupés des autres territoires byzantins par les possessions des vassaux 
du sultan. Rappelons que la réconciliation définitive des deux Églises avait eu 
lieu une décennie et demie avant la bataille de Kosovo. Les raisons doivent 
donc en être recherchées ailleurs. En fait, les milieux ecclésiastiques serbes, 
formés dans l'esprit de l'idéologie religieuse byzantine, vivaient difficilement 
le schisme. Celui-ci touchait, en particulier, très durement les moines serbes de 
l'Athos. C'est d'ailleurs de l'ancien Isaija, moine athonite, que vint l'initiative 
invitant à résoudre ce «mal»25. 

En tant que communauté monastique multinationale, l'Athos était alors, et 
est resté, un lien entre des peuples d'ethnies différentes appartenant à la 
sphère d'influences spirituelles byzantines. Il est notamment un élément 

25 Danilovi nastavljaéi, éd. G. Mak Danijel, Beograd 1989,130. 
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séculaire de rapprochement entre les Serbes et les Grecs. La fondation de 
Chilandar pour les Neman jic réalisant l'admission serbe au sein de la 
communauté monastique multinationale, fut perçu en acte de reconnaissance de 
l'État serbe de la part de Byzance et rehaussa le prestige des Serbes au Mont 
Athos. Outre les Nemanjic, de nombreux seigneurs serbes dotaient 
généreusement les monastères athonites. Ce n'est donc pas par hasard que 
l'Athos fut le soutien de l'autorité du despote Jean UgljeSa. «Par un concours 
de circonstances historiques, la Sainte Montagne connut son apogée à l'époque 
de la domination serbe en Macédoine du sud-est»26. Après la défaite de la 
Maritza, les moines athonites trouvèrent refuge dans l'État du prince Lazar27. 
Les bienfaits des souverains serbes, avant et après 1371, sont également 
attestés par les trois testaments de Charitôn, higoumène du monastère de 
Kultumus28. Le fait qu'après la bataille de la Maritza, le Serbe Théodose resta 
métropolite de Serrés témoigne, par ailleurs, d'une certaine continuité de 
l'ancienne autorité serbe. De même, les chartes des souverains serbes 
conservèrent toute leur valeur juridique. Toutefois, la brève restauration de 
l'autorité byzantine dans la région de Serrés, du moins officiellement, raviva 
les anciennes querelles. On vit se réveiller les souvenirs amers des anciens 
perdants. D'après le contenu des chartes concernant des litiges fonciers, le 
pouvoir illégitime des Triballes se voit condamner, mais «par la grâce de Dieu 
les ténèbres ont été écartées et la justice a retrouvé son éclat, notre puissant et 
saint seigneur et empereur a recouvré le pouvoir dont il avait été privé»29. Les 
mésententes et les litiges fonciers réapparurent à l'Athos, surtout en ce qui 
concerne les cellules attribuées par les prôtoi serbes. Un néologisme 
particulier, σερβοπρώτοι, rappelait l'époque de la domination serbe30. Un écho 
de l'ancienne intolérance transparaît aussi dans la lettre que l'empereur Jean 
V Paléologue envoya entre 1376 et 1388 au métropolite de Trébizonde. 
Évoquant la situation difficile dans laquelle se trouvait la Grande Laure «qui a 

2 6 D. Koraé, Sveta Gora pod srpskom vla§éu, ZR VI31 (1992) 171. 
2 7 G. Ostrogorski, Sveta Gora posle mariéke bitke, Zbor. Filoz. Fak. 11/1 (1970) 277. 
2 8 Kutlumus, 29,30,36; Ostrogorski, Serska oblast, 124; Koraé, Sveta Gora, 170. 
29 Ostrogorski, Serska oblast,\25. 
30 Kutlumus, 33; Ostrogorski, Serska oblast, 125. 
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été attaquée par les Serbes et dévastée par les Turcs», l'empereur invite le 
métropolite à aider la confrérie de ce monastère31. 

L'attitude des écrivains byzantins envers les Serbes révèle toutefois un 
changement. En ce qui concerne Jean Cantacuzène et Démétrios Cydonès, qui 
avaient pris une part active à la vie politique, leurs récits prennent alors plus 
de force. L'histoire de Kyparissiôtès, serviteur de l'empereur Mathieu 
Cantacuzène, est très révélatrice. Lors d'une campagne dans les régions 
orientales de l'Empire serbe, Mathieu Cantacuzène se retrouva dans une 
situation périlleuse. Son cheval, épuisé par les charges et les attaques répétées, 
s'était effondré au cours d'une bataille. L'empereur fut sauvé par son serviteur 
Kyparissiôtès qui, lui ayant laissé son propre cheval, fut fait prisonnier par les 
Serbes. Après quelques temps, ces derniers le libérèrent «δια την περί την 
πίστιν κοινωνίαν» écrit Jean Cantacuzène32. Convaincu de l'inutilité des 
voyages humiliants de Jean V en Occident, Démétrios Cydonès voit dans les 
Serbes des alliés sûrs. Précédemment, nous avons déjà souligné qu'il s'était 
réjoui de la mort du sultan Murad à Kosovo. Le guerrier serbe qui avait tué le 
sultan, fut également glorifié par les écrivains byzantins du XVème siècle 
Doukas et Chalkokondyles. Ce dernier nous apprend, avant même les 
chroniqueurs serbes, le nom de ce héros de Kosovo. Pour lui, «l'héroïsme de 
Milon (Milos) est un acte plus grand que tous ceux accomplis jusqu'alors»33. 

31 Kutlumus, 31; Ostrogorski, Serska oblast, 111, 125-126 
32 H. Hunger, Kaiser Johannes V Palaiologos und der Heilige Berg, BZ45 (1952); S. Karpov, 
Trapezundskja imperija i Afon W 45 (1984) 100; Radié, Vreme Jovana V, 441. 
3 3 Ducas, Bonn, 15-17; Laonici Chalcocondylae Histoirarum Demonstraciones I, éd. E. 
Darkó, Budapest 1922,40-51; Ν. Radojöie, Gröki izvori za Kosovsku bitku, Glasnik SND 
7/8 (1929/30) 163-175. 
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Between Kingdom and Empire: Dusan's State 1346-1355 
Reconsidered 

It was during the reign of Stephen DuSan (1331-1355) that Byzantino-
Serbian rivalry reached its height. According to G. C. Soulis, author of the most 
complete study on Dusan's relations with Byzantium, «the assumption of the 
imperial title signified undoubtedly the climax of DuSan's struggle with 
Byzantium. The new title, Emperor of the Serbs and the Greeks, did not imply 
any basic change in the Byzantine notion of basileus as the head of the one and 
only universal Christian empire, but it simply adjusted this concept to an ethnic 
re-interpretation»1. But there was no attempt made in the scholarly literature to 
provide examples of the meaning of such a re-interpretation and to show its 
concrete realisation in DuSan's policies. In the first outline of a critical 
biography, C. Jireòek attributed to the Serbian ruler a constant desire to 
conquer the Byzantine Empire, above all its capital: «Die Einnahme der 
großen Residenzstadt am Bosporus, die ihm aus den trüben Knabenjahren 
wohlbekannt war, blieb ihm zeitlebens ein Traum, dem er nicht mehr entsagen 
konnte»2. In the same spirit G. Ostrogorsky commented on Du§an's coronation: 
«Soon afterwards DuSan took the imperial title, styling himself from now on 
Emperor of the Serbs and Greeks, which was a clear indication that the old 
Byzantine Empire was to disappear to make room for a new Serbo-Greek 
Empire»3. Taking into account results rather than supposed distant aims, G. C. 
Soulis found that «DuSan thoroughly embraced the idea of ruling over a Serbo-
Greek empire based on Byzantine forms». He considered «the creation of the 

Soulis, The Serbs, 30. 
Jireäek, Geschichte, 386. 
G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Oxford 1956,466-467. 
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imposing Serbo-Byzantine empire of Stephen DuSan» among the «most 
important events of the century»4. 

I have not quoted the opinions of scholars who have brilliantly advanced 
our knowledge of Dusan's reign in order to challenge them or to oppose them to 
one another. Like poetic metaphors they embody some of the basic features of 
the epoch. It is not their thesis but their excessively general character that 
hinders us to resting satisfied. As the results of daring generalisation based on 
incompletely known facts, such vague formulae are hardly in accordance with 
available evidence, however scarce it may be. 

On the other hand, even the very existence of something like an 'imperial 
idea' that could have guided DuSan's orientation in a time full of changes seems 
to me doubtful. DuSan's official documents and his acts as ruler reveal 
inconsistent elements, which cannot be adduced from the same basic idea. For 
instance, the separation of his capacities of King of Serbia and Emperor of 
Romania, evidenced on his coins from 1345-13465 and continued in the partition 
of power between himself and his son King Uro§, cannot be brought in 
accordance with the supposed ambition to replace the Byzantine Empire with 
his mighty state6. Is it justifiable to consider as elements of the same policies 
Du§an's guarantee given to the monks of Athos not to prevent the liturgical 
mention of the Byzantine emperor in the first place (November 1345) and his 
asking for military assistance in Venice for a planned conquest of 
Constantinople (February 1346)? 

In looking for sources for DuSan's ideas7 we must remind ourselves of the 
discrepancy between the image of the empire as transmitted through legal and 
historical writings and as perceived from reality or learned from the 
controversial arguments of the factions in the Byzantine civil war. It is 

4 Soulis, The Serbs, XI, 60. Cf. also: G. Ostrogorsky, Problèmes des relations byzantino-
serbes au XlVe siècle, Proceedings of the XIHth International Congress, of Byzantine Studies. 
Oxford 5-10 September 1966, London-New York-Toronto 1967, 41-55 and the 
Supplementary Paper by G. Soulis, ibid., 57-61. 
5 Soulis, The Serbs, 30. 
6 Review of prior opinions and results in exhaustive commentaries of B. Ferjanëié, VIINJ VI, 
262-270, 482-484. 
7 On the sources of DuSan's ideas with an insistence on the example of Bulgaria, cf. Soulis, 
The Serbs, 30-32. 
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extremely doubtful that Du§an could have maintained the same attitude towards 
the empire while supporting claimants and usurpers like Syrgiannes in 1333-34 
or Cantacuzenus in 1342-1343, and as an ally of the legal government in 
Constantinople and relative of the Palaeologoi as was the case in 1343-1344. 

At home Du§an must also have been faced with different and diverging 
tendencies and pressures. Preservation and affirmation of the dynastic traditions 
of Nemanjici, assertion of the continuity of the inherited Serbian state, 
especially in relation to Venice and Dubrovnik, all that was not easy to 
harmonise with the role of a Byzantine emperor trying to identify himself with 
the successors of Constantine the Great. 

In any case, a general composite judgement of Du§an's ambitions should 
result from a careful analysis of all available sources rather than precede and 
direct such an analysis. In a previously published paper8 I tried to examine a 
similar underlying hypothesis, namely that the Serbian state had been 
predestined to become an empire and to replace Byzantium. I came to the 
conclusion that Serbia was only in its military strength superior to the remnants 
of the Byzantine Empire on the eve of the second civil war. I found also that 
some kind of imperial ambitions made their appearance relatively late and had 
been expressed as the desire to participate in the Empire. Now I would like to 
examine how far DuSan's attitudes towards the Empire are reflected in his 
documents and his acts. But before starting with our analysis, let us cast a 
glance at the inherited dispositions, at the political traditions which might have 
influenced the Serbian ruler. 

In the long history of previous Byzantino-Serbian relations we are able to 
distinguish some typical relationships between rulers, a kind of model effective 
in providing balance and stability. From the christianisation to the downfall of 
Byzantium in the late 12th century the model of toparches in which the ruler of 
a Serbian principality was considered and treated in Constantinople as a local 
governor might be regarded as representative. Although he had not been 
appointed by the emperor, but inherited his high standing, or was elected 
according to customary law, he nevertheless received his title, his symbols of 
authority, his instructions, like any other local officer. We know of cases of 
admission of Serbian rulers to the ranks of the Byzantine official hierarchy from 
the 10th and 11th centuries: Michael ViSevic, prince of the Zahumljani was 

S. Órkovié, Srbija uott carstva, Deöani, 3-13. 
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antypatos and patrikios, the other Michael, son of Vojislav, was inscribed 
among the friends and allies of the Romans (Romaioi) and honoured with the 
dignity of protospatharios9. 

A model for another typical relationship might be that of son-in-law, with 
Nemanja's son Stefan (1196-1227) as prototype. Married to Eudocia, daughter 
of Alexios Angelos, Stefan won by this relationship priority as the heir to the 
Serbian throne, and when his father-in-law became Byzantine emperor, he 
obtained the high title of a sevastocrator10. But even before 1204 he neglected 
his high Byzantine dignity and competed for the more prestigious rank of king. 
In spite of opposition on the part of the Hungarian king, Stefan finally got the 
royal crown from Pope Honorius III (1217). He became the first-crowned king 
for his successors, who inherited the royal title. Serbia became the last newly-
established kingdom in the middle ages. To the Byzantines the title of king 
(κράλης, kralj) was totally strange and, as in the case of Hungarian kings, it 
sometimes replaced the personal names of individual rulers11. 

But after the restoration of the Byzantine Empire, dynastic marriages as a 
means of providing peace and friendly relationships became attractive again. 
The projected union between the princess Anna and the son of the Serbian king, 
and the actual marriages of Milutin and Stefan Decanski, are the best 
illustrations12. Both Milutin and his son considered the respective Byzantine 
emperors as their fathers. Milutin was very proud of his relationship with the 
Palaeologoi. In one of his charters he called his father -in- law: «my lord and 
parent, the holy Greek Emperor kyr Andronikos and his beloved son, brother of 
my kingdom kyr Michael the Greek Emperor»13. 

The models just quoted, taken from a rather long period, reveal the fact 
that the Serbian rulers had accepted the Byzantine imperial ideology and the 
hierarchical order as its consequence. Even polemical texts, like Nemanja's 
charter for Hilandar, did not contest the superiority of the Byzantine emperor, 

9 On Serbian rulers as Byzantine officials cf. VIINJU, 60; III, 82, 86, 125,204-206,212. 
J0 B. Ferjanöic, Kada se Evdokija udala za Stevana Prvovencanog, Zbor. Filoz. Fac. 8/1 
(1964) 217-224; B. Ferjancic, Sevastokratori u Vizantiji, ZRVIU (1968) 168-171. 
1 ! Examples in the fragments of almost all authors of the 14th century in VIINJ VI. 
12 M. Laskaris, Vizantijske princeze u srednjovekovnoj Srbiji. Prilog istoriji vizantisko-
srpskih odnosa od kraja XII do sredine XV veka, Beograd 1926. 
13 Novakovic, Zakonski spomenici, 479, but also 391 and 482. 
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but aspired only to the immediate relationship with God of every ruler, 
regardless of his position on the hierachical scale14. 

Of course, all this applies only to periods of peace and normal 
relationship; also very instructive are the alternatives in times of enmity, 
rebellion, war, and rivalry: acceptance of the overlordship of the Hungarian 
kings, the patronage of the Roman popes, or even of Western emperors, as was 
the case with Stefan Nemanja in 1189. 

In the historical perspective just outlined, the 14th century, or at least one 
part of it, seems like an exception. As we have seen, the period between 1345 
and 1371 is regarded as a time not only of temporary conflicts in daily politics 
between Byzantium and Serbia, but of lasting rivalry; it even seems that a new 
empire had been opposed to the old one. The change in the attitude of Serbian 
rulers becomes even more dramatic if we take into account that as late as 1336, 
in the eyes of Cantacuzenus, Dusan followed the example of his predecessors, 
when on the occasion of a meeting with Emperor Andronicus III, he «showed 
great intelligence and humbleness», and respected the Emperor as his lord15. 

Does this correspond to the reality? If so, what are the reasons for such a 
sudden change in the attitude of the Serbian ruler? There is no hint in the 
contemporary documents. The instances of Du§an's recollection of his own 
elevation to imperial rank are very rare. Two of them are very short. In the 
first of them all that is mentioned is the period «before my kingdom became a 
tsardom», while the second alludes to the moment «when I by God's grace 
raised the dignity of king to empire, the archbishopric to patriarchate and the 

14 «In the beginning God created the heaven and the earth and men on it and blessed them 
and gave them power over all of his creatures and appointed some to be emperors, others 
princes (kneze), and others lords (vladiki), and gave to each of them to graze his own flock and 
to protect it from every evil that could endanger it. And so, brothers, the most gracious God 
established the Greeks to be emperors, the Hungarians to be kings, and by His Wisdom to 
every tongue that separated and gave laws and established customs, He appointed lords 
{vladiki) according to the custom and law». Best edition in: Spisi sv. Save, ed. V. Corovic, 
Beograd-Sr. Karlovci 1928,1. 
^ Cantacuzenus 1,474-475; VIINJVl, 350-353; S. Cirkovic, Ο sastancima cara Andronika 
III i kralja Stefana Dusana, ZR V7 29-30 (1991) 205-212. 
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bishoprics to metropolises»16. Consequently, in his own view it was a great 
turning point, an elevation in rank, complex and embracing much more than a 
ruler's title alone. More details and more content may be found in DuSan's 
autobiographical reminiscence which accompanies his Code (DuSanov zakonik). 
Preserved only in a late manuscript, copied arround 1700 from an earlier 
transcript, this 'epilogue' to DuSan's Code has hardly attracted any attention. 
Although N. Radojöic succeeded in defending its authenticity, this document has 
never been analysed in the context of Byzantino-Serbian relationship17. 

In the part preserved the text starts with an account of the rule of DuSan's 
father, gives an account of the war against «seven rulers», and of the victory at 
Velbuzd, and mentions Du§an's dissent from his father and the beginning of his 
own rule: «And... appointed me to be lord and ruler of all of my fatherland and 
I ruled 16 years and then I was strengthened with greater honour by the right 
hand of the Almighty Lord as the most magnificent Joseph was stregthened with 
wisdom and appointed to be ruler of many peoples and of all of the Pharaon 's 
land. In the same manner by His grace I was translated from the the kingdom 
to the Orthodox empire. And He gave me in my hands as to the Emperor 
Constantine lands and countries and coasts and large towns of the Greek 
Empire, as we have already said. And I was crowned with the wreath donated 
by God to the Empire in the year 6854, indiction 14, on the great and most holy 
feast of the Resurrection by the hand and with the blessing of Most Holy 
Patriarch Joanikije and by all the archpriests of the Serbian Council. Also by 
the hand and with the blessing of the Most Holy Patriarch of Bulgaria Lord 
Simeon and by all the archpriests of the Council of Bulgaria. And with the 
prayers and blessing of the reverend Council of the Holy Mountain of Athos and 
by all the elders (starci) of the Athonite Council, even by archpriests of the 

10 Lj. Stojanovic, Stare srpske povelje ipisma I, Beograd 1929, 65; Novakovic, Zakonski 
spomenici, 677. 
*7 N. Radojoié published his study: Reo cara Stefana DuSana uz njegov Zakonik as a sup
plement to his own edition of the Code: Zakonik cara Stefana DuSana 1349 i 1354. izdao i 
preveo N. Radojéié, Beograd 1960, 145-162, edition of the text on p. 83-86 and translation 
into modern Serbian, p. 142-144. This edition was not available when G. Soulis wrote his 
dissertation, published posthumously. M. Burr did not include this important text in his 
translation of DuSan's Code {The Slavonic and East European Review 70 [1949] 187-217; 
71 [1950] 516-539). 
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Greek throne and of all the Council, who had decided that I should reign as 
emperor (da ja carstvujem). All that happened not according to my desire, 
neither by some force, but according to the blessing of God and others (who) 
appointed me to be emperor for all the Orthodox Faithful in order to glorify the 
One -in essence-Trinity for ever». In the last part he mentions the motivation 
of his legislative activity: his desire «to have a quiet and peaceful life in the 
Orthodox Faith with all men of our Empire both small and great». 

Leaving more detailed comment for another occasion, I shall stress only 
features relevant to our subject. What is striking is the tendency to emphasise 
the legality of all that had happened. We shall never be able to guess who could 
have been the «archpriests of the Greek throne» who had sent their blessing for 
Dusan's coronation. But we must note that there is no claim to one only empire, 
and that the existence of Bulgaria and of the Greek throne is not only taken for 
granted but expressly accepted. 

Our source makes evident that it was the rule over Byzantine territories 
that gave substance to Dusan's claim to the title of emperor. The right hand of 
the Almighty gave to Dusan at first parts of the Greek empire and then the 
wreath donated by God as well. Some of late medieval Serbian authors, 
compilers of the Letopisi, as G. C. Soulis noted, believed «that Dusan was 
proclaimed emperor in the Greek lands»^8. This opinion might have had its 
origin in pieces of evidence referring to the well-known division of the state 
between DuSan as tsar and his son UroS as king. Between November/ Decem
ber 1345 and April 1346, while Du§an remained uncrowned, he did not separate 
his capacities of tsar and kralj. On the basis of coins with legends REX 
RASCIE-IMPERATOR ROMANIE, G. Soulis concluded «that Dusan while 
proclaiming himself Emperor of Romania, had maintained the title of the King 
of Serbia (Rascia)»19. It was his coronation that made him only tsar because the 
crown and title of king was given to his son Uros. 

The accounts of N. Gregoras and J. Cantacuzenus concerning the division 
of Dusan's state are well-known and much discussed. Dusan should have ruled 

l° Soulis, The Serbs, 30. On the contrary, the unknown author of the Vita of the Patriarch 
Sava perceived Duäan as the Serbian ruler who exceeded the bounds established by his 
predecessors, and «desiring the dignity of emperor crowned himself emperor». Cf. Zivoti 
kraljeva, 380-381. 
19 Soulis, The Serbs, 30. 
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as emperor in the Byzantine lands from Skoplje to Christoupolis according to 
Byzantine law, while his son Uro§ should have ruled as king from Skoplje as far 
as the Danube according to the Serbian custom20. Rightly did G. Soulis call this 
division a theoretical one. 

In another paper, I compared DuSan's Code and his charter issued to the 
Ragusans from the same year (1349) and established two completely opposed 
procedures21. In the Code, the King is barely mentioned; in the charter, on the 
contrary, every mention of something that belonged to the Emperor was 
followed by a symmetrical quotation of the King's lands, King's towns, King's 
market-places, King's noblemen, etc. The privileges and obligations of the 
Ragusans had to be the same in the land of the Emperor and in the land of the 
King. In inquiring into the kind of 'theory' behind such a division and about the 
causes of the difference in treatment, I found in the case of the charter a strong 
tendency to stress the continuity of the Serbian state. Treaties with Ragusa had 
a long tradition: many generations of rulers confirmed the charters of their 
predecessors. In such a context, kingship could not have been neglected. On the 
other hand, the Code is silent on the King because there was nothing in the 
administrative system, in the hierarchy of jurisdiction, in the method of 
government that would correspond to the division between the land of the 
emperor and the land of the king. The reason for this theoretical partition might 
be found in Du§an's striving to affirm the continuity of the Serbian state and, at 
the same time, to emphasise the continuity of his role of associate (òesnik, 
particeps) in the Empire. 

Also striking is Dusan's tendency in the autobiographical sketch quoted to 
present the coronation in 1346 as the pivotal event in his rise to the imperial 
rank. According to the contemporary sources it was rather a longer process, 
which took place by degrees and not without hesitations. As we have seen, in 
1336 Du§an still respected Andronicus III as his lord, and it was during his 
alliance with Cantacuzenus that he manifested some of his imperial ambitions, 
mainly by claiming Byzantine territories. It is well known that after his break 
with Cantacuzenus, Du§an became an ally of the Empress Anna. Their alliance 
was sealed by the betrothal of DuSan's son Uro§ (at the age of 5) to one of 
Anna's daughters. The Venetians congratulated DuSan de nuptiis quas fecit de 

20 VIINJVl, 262-270,482-484 (B. Ferjanöic). 
2 1 S. Òrkovié, Kralj u DuSanovom zakoniku, ZRVI33 (1994) 149-164. 
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filio suo cum sorore domini imperatoris Constantinopolis. But it is almost 
unknown that Du§an after that event, which coincided with his conquests in 
Macedonia and Albania, styled himself «öesnik Grkom» or in a Latin document 
of October 1345 «...Bulgarie imperii partis non modice particeps et fere totius 
Romanie dominus»22. This gradually increasing associate stage lasted until the 
autumn of 1345, when after the capture of Serrai, DuSan made his next step by 
proclaiming himself Emperor of the Serbs and the Greeks. 

Immediately before his proclamation as emperor, in November 1345, 
Du§an made his well-known arrangement with the community of Athos by which 
he expressly allowed that the name of the Byzantine emperor should be 
mentioned in prayers in the first place23. This point deserves attention in the 
light of Cantacuzenus' interpretation of the Roman law, according to which the 
Emperor's sons were obliged to obey the eldest one among them and to call 
him emperor. This was quoted as an argument against the claims on the part of 
the Bulgarian tsar Michael §i§manié, who asked for a part of Byzantine 
territories as his heritage, because his wife and Andronicus III had been 
children of the same father. Andronicus III allegedly replied that he was ready 
to leave more than the contested town, but on condition that his brother-in-law 
recognized his superiority according to Roman law. Michael answered that as 
an emperor he should not be under another emperor24. It seems that Du§an 
accepted in 1345 what Michael refused in 1328. 

But such an attitude toward the empire of the Palaeologoi, if sincere at all, 
did not remain unchanged. In any case it is not in accordance with all the 
available evidence. DuSan's intention to conquer Constantinople was reported 
to the Signoria of Venice in 1346 and 1350. In the latter case, DuSan's envoys 
in Venice announced that: dominus imperator per gratiam Dei acquisiverit 

decern partes (=5/6) Romani imperii Constantinopolitani, praeter civitatem 

ipsam Constantinopolis, quam expugnare et subiugare nequit. But in the second 
part of the same message it was said that all was aimed against Cantacuzenus 

11 Ljubic, Listine, II, 192-193. The importance of the «öesnik» title became clear only after 
its chronology had been established. Cf. G. Subotié, Prilog hronologiji deöanskog zidnog 
slikarstva, ZRVI 20 (1981) 118-120, n. 31; S. Cirkovtó, Hreljin poklon Hilandaru, ZRVI 
21 (1982) 103-116. 
2 3 D. Kora<5, Sveta Gora pod srpskom vlaSéu (1345-1371), ZRVI31 (1992) 50-54. 
2 4 Cantacuzenus 1,325-329; S. Cirkovié, Srbija uoöi carstva (as n. 8), 10-11. 
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qui injuste et indebite captivatum detinet filium imperatoris 25. It reminds us of 
the fact that during half of all those years when he bore the title of emperor, 
Dusan had to care about the interests of his ally, the young Emperor John V26. 
This fact makes it even more improbable that Dusan planned to destroy the old 
empire or to replace it in a way comparable to what the Latin crusaders had 
done in 1204. It is more probable that it was the Bulgarian empire that served 
as a model for Dusan's policies towards the empire of the Palaeologoi. For a 
century and a half the rulers of Bulgaria styled themselves emperors (tsars), in 
such a way that they participated in the empire without determining to destroy 
or to replace it. 

By Dusan's proclamation and coronation the number of emperors 
increased, and because of divisions, doubled in the next generation. This meant 
a decay of the one and only universal Christian empire, but this multiplication 
did not lead to negation or oblivion of the century-old idea. 

A kind of rehabilitation of the old imperial idea could be recognized in the 
case of the Serbian despots in the 15th century. After 1402 the rulers of Serbia 
accepted without any pressure or force the highest Byzantine dignity, by which 
they were included in the imperial family and the court hierarchy of the 
Palaeologoi. For three generations the Serbian despots submitted themselves to 
the ceremonial of installation either in Constantinople (1402, 1410) or in Serbia 
through the mediation of imperial envoys (1429, 1447)27. This ideal and sym
bolical integration, which had no practical meaning and barely covered up the 
gloomy reality of the double dependence of the Serbian rulers on Hungary and 
the Ottomans, had its deep roots in an advanced cultural integration based on 
the Byzantine heritage. 

Under the influence of the way of thinking and ideas borrowed from the 
world of nation states and their struggles for hegemony, we have excessively 

z~> The document is not clear. The latest edition of J. Valentini, Acta Albaniae Veneta 
saeculorum XIV et XV, I, Panormi 1967, 130, is different from the previous ones of J. Safarik 
and S. Ljubic: extrahendi de manibus illius debeat (?) generalis (?) Chatacusino, qui injuste et 

indebite captivatum detinet filium imperatoris. Since Jireöek, Geschichte, 397, scholars believe 

that John V is meant, although according to the text it should be DuSan's son Uros. 
2 6 Cf. Radie, Vreme Jovana V, 185-188, 196-201, 204-208, 209-223, 229-237. 
2 7 Ferjanéic, Despoti, 182-194; S. Cirkovic, J Serbi nel medioevo, Milano 1992, 186-191, 

245-248. 
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discussed what DuSan did and what he intended to do to the Byzantine Empire. 
Almost no attention has been paid to the opposite side of Du§an's proclamation 
as emperor, to the problem of a possible Byzantine conquest of Serbia by 
means of its identification with the empire. The problem was announced in the 
formula of the Serbo-Greek empire (Ostrogorsky, Soulis), which also needs 
further exemplification and specification. It is clear that Du§an's assumption of 
the title of emperor was followed by a process of Byzantinisation, imple
mentation of Byzantine forms and traditions, initiated from above. In a state, 
parts of which had been exposed to Byzantine influence in differing degrees, it 
was no easy task to achieve uniformity and it was not achieved in a decade. But 
the period of identification with the Empire opened the way to further 
rapprochement and made possible the relationship typical of the last period of 
Byzantino-Serbian relations. 
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Emperor of the Romans - Emperor of the Romania 

It is now twenty five years that Lj. Maksimovic established that tsar 
Stephen Dusan purposely added to his imperial title, when written out in Greek, 
the qualification «of Romania» (and not «of the Romans») in order to emphasize 
the difference between his status and the status of the oecumenical emperor in 
Constantinople1. The question has been recently reexamined by Du§an Korac, 
on the occasion of the publication of new documents of the Serbian tsar from the 
monastery of Philotheou2. Should this be understood as a tactful attitude, as an 
effort to avoid any imbalance in the hierarchy of the medieval sovereigns? 

It is important to stress that these same modified titles have been used by 
DuSan's direct successor, tsar Stephen Uro§, showing thus that this was a 
deliberate choice on the part of the reigning Serbian house. This is even more 
significant, when one thinks that other Serbian or Greco-Serbian rulers, such as 
Symeon Uros of Thessaly, appropriated the title αυτοκράτωρ Τωμαίων3. Should 
one assume that Stephen Du§an, at the peak of his power, just after the conquest 
of Serres (1345), had shown such remarkable restraint in order to avoid hurting 
the feelings of the Byzantine emperors, i. e. John V Palaiologos with his mother 
Anna of Savoy and the pretender to the throne John VI Kantakouzenos -who 
were then at civil war between them and both desperately tried to attract the 
Serbs on their own side? Or was it because there has been a formal agreement 
on this point between Stephen Dusan and one (or both) Byzantine emperor(s)? 

The idea of the agreement comes to mind because of a precedent. In the 
XHIth century the emperors of Trebizond also used the full Byzantine imperial 
title; but it seems that on the occasion of a diplomatic marriage in 1282, 

1 Lj. Maksimovic, Grci i Romanija u srpskoj vladarskoj tituli, ZRVI12 (1970) 62-78. 
2 D. Korac, The newly discovered charters of Stefan Du§an for the monastery of Philotheou, 
ZRVI 27/28 (1989) 185-216. 
·* See for example his documents from Meteora, published by N. Bees in Βνζαντίς 2 (1911-
12) 73 ff. 
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Michael VIII Palaiologos imposed upon John II Grand Komnenos to abandon 
this title. And in fact we see that the emperors of Trebizond in the XlVth 
century will avoid infringing to the established rights of the emperor of Con
stantinople, by styling themselves as emperors of all the Orient, of the Ibères 
and of Perateia4. 

But one must also stress that this agreement (or this understanding, 
because there is no proof that there has actually been a formal agreement) had 
a second result, that the emperors of Trebizond did not sign administrative 
documents by inscribing at the end in red ink the month and the indiction. The 
two preserved prostagmata of Trapezuntine emperors, both bear an abridged 
signature and not the menologion. The same can be seen in acts of Greek rulers 
of Epirus5. 

In fact this red menologion at the end of administrative orders, serving as 
a date as well as an imperial signature, was, according to the Byzantine 
tradition, the exclusive prerogative of the main Byzantine emperor. Alexios I 
Komnenos, although he entrusted with full powers his mother during his 
absence from Constantinople in 1081 and later, never authorized her to use the 
red menologion: the orders that she would issue in her capacity as «acting 
ruler», would bear her seal and the month and indiction written in black ink by 
the logothete of the secreta, a high court official6. There are more explicit texts. 
Michael VIII forbade the use of the menologion by his own son and coemperor 
Andronikos II, although he allowed him to issue prostagmata with an abridged 
signature; Andronikos II, who signed his first menologion after his father's 
death7, allowed his own coemperors to use it from the moment that he elevated 
them to the rank of basileus autokrator. 

It is obvious that the presence of several emperors who issued orders with 
anonymous menologia simultaneously could not but create confusion — and that 
this would go against the traditional Byzantine ideal of the order (taxis). The 

4 N. Oikonomides, The Chancery of the Grand Komnenoi: Imperial Tradition and Political 
Reality, Άρχεϊον Πόντου 35 (1978) 321 ff. 
5 Ibid., 320. 
6 Dölger, Regesten, no. 1073. Cf. Fr. BariSic, Povelje vizantijskih carica, ZRVI13 (1971) 
183-185; U. Bosch, Einige Bemerkungen zum Kanzleiwesen der byzantinischen Kaiserin, 
Byzance et les Slaves. Mélanges Ivan Dujöev, Paris [1979], 89-90. 
7 Pachymeres I, 319, 320; Π, 12. 
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emperors of Constantinople seem to have succeeded in convincing their 
Trapezuntine counterparts to relinquish this symbol of imperial power. One 
would have expected them to try the same with the Serbian kral, but nothing in 
the sources allows to say that this was the case; what is certain, is that the 
Serbian tsars used profusely the menologion, without taking into consideration 
the Byzantine feelings -or, if they occured, the Byzantine remonstrances. 

We start with a quick look in the list of the known documents issued by 
XlVth century Serbian rulers and considered by the specialists as being 
authentic -this is a point on which controversy is possible but I am not going to 
step on this slippery ground. One sees that the prostagmata that they issued8 

bear a short signature for as long as they were contented with the (inferior) title 
of kral; then, after Stephen Dusan's coronation as emperor, they bear the me
nologion in Greek or in Slavic; the Greek one seems to have been identical to 
that of the Byzantines, the Slavic one often adopts an abridged form. Later, the 
short signature will reappear with the rulers who relinquished the imperial title. 

So, Stephen Dusan signs his prostagmata as «Stephen kral» or «Στέφανος 
κράλης» in September 13459 and on the 26th of October 134510, while he uses 
the menologion in April 134611, in 1348, 134912, and in 135213. The menologion 
is also used by Dusan's successor Stephen Uros, e. g. in 1356 and 135714. But 
the despot John Ugljesa returned to the short signature, e. g. on a gramma, an 
horismos and a zapisanije of 1368 and 1369, showing thus that the Serbian 
chancery was well aware of the fact that only an emperor -and the main one at 
that- was authorized to use this particular kind of subscription for his 
administrative orders15. 

If this is so, it is hard to accept that there has been any kind of agreement 
between the emperors of Byzantium and the Serbian tsar concerning the 

° On the diplomatics of the Serbian prostagmata see G. Ostrogorski, Prostagme srpskih 
vladara, Prilozi za Knjizevnost, Jezik, Istoriju i FoIklorM (1968) 245-257. 
9 Guillou, Ménécée, nos 37, 38. 
!0 Slaveva-Mo§in, no 9. 
11 Guillou, Ménécée, no 42. 
12 Slaveva-MoSin, no 13, 14, 16, 17. 
^ Guillou, Ménécée, no 43. 
14 Lj. Stojanovic, Stare Srpske povelje ipisma I, Beograd 1929, nos 93,94. 
15 Solovjev-MoSin, nos 35 and 37; Pantéléèmôn, serbe no 5. 
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practices that he would adopt in his chancery, and more particularly concerning 
the formulation of his signature and the political aspirations that it was meant to 
express. If the problem of the menologion has not been solved by consensus, no 
other similar problem could have been solved in this way. 

The above considerations invite one to question also the idea of «the tactful 
attitude» on the part of Stephen Dusan, who, anyway, did not hide his desire to 
become himself the emperor at Constantinople. We shall see that probably he 
had this idea already before he took the title of tsar. 

Let us now turn to the «long» signatures of Stephen Dusan. We limited our 
research to signatures only and avoided the intitulatios of the same documents 
and even more the inscriptions on art objects mentioning the titles of the 
Serbian ruler, with the hope that we shall keep to the most official material 
possible. First we will enumerate the formulae used in his signatures as kral (a-
f) and then the formulae of the signatures as tsar (i-ix). 

a) kral (and samoderzac) of all Serbian and Maritime lands: 1333, 1332-
1334, 1334-1335, 1336-37, 1342, 1343, 134516. This formula reproduces titles 
well established in the Serbian kingdom since the Xlllth century17 

b) kral (and samoderzac) of all Serbian and Maritime and Greek lands: ca 
134318 

c) kral and samoderzac of the Serbs, of the Maritime [region], of the 
Greeks, of the Bulgarians: 1343/4419 

d) kral and samoderzac of all the Serbian, and the Maritime and the 
Bulgarian lands: 134220 

e) kral of the Serbs and of the Greeks: 1344 July, Zichna; this is Dusan's 
first known document written in Greek21 

f) kral and samoderzac of Serbia and Romania (κράλης και αυτοκράτωρ 
Σερβίας και Τωμανίας): 1345 October22 

1 0 Slaveva-Mo§in, no. 2, 25, 29, 37, 41, 45, 55, 63. 
Ι"7 Novakovic, Zakonski spomenici, 592. 
18 Slaveva-Mo§in, no 34. 
1" Slaveva-Mo§in, no 38; the authenticity of this document is contested. 
20 Slaveva-MoSin, no 40; the authenticity of this document is contested. 
2 1 TM 10(1987) 302. 
2 2 Guillou, Ménécée no 39. 
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i) tsar of the Serbs and the Greeks: 1347, 1349, 1350, 1353, 1354, 135523. 
This formula is also used by Dusan's successor, tsar Stephen Uros (e. g. in 
1357)24. 

ii) tsar of Serbia and Romania (Σερβίας και Τωμανίας): January 1346 and 
in all later Greek signatures25 

iii) tsar of the Serbs and of the Greeks and of the Bulgarians: 134726 

iv) tsar of the Serbs and of the Greeks and of the Bulgarians and of the 
Albanians: 134827 

v) tsar of the Serbs and of the Greeks and of the Maritime [lands]: 134828 

vi) tsar of the Serbs and of the Greeks, of the Maritime [lands] and of the 
Western [ones]: 1348, 135529 

vii) tsar of all the Serbs, of the Maritime and of the Western lands: 134830 

viii) tsar of the Serbs, of the Greeks and of the Western lands: 134931 

ix) tsar of the Serbs, of the Greeks, of the Despotate and of the Western 
lands: 134732. 

It is not useless to remember that the Serbian emperor of Thessaly, 
Symeon Uros Palaiologos styled himself emperor of the Romans and of Serbia 
(Τωμαίων και Σερβείας: August 1359) or of the Romans and the Serbs 
(Τωμαίων και Σέρβων: January 1361) or of the Romans, the Serbs and all 
Albanon (Τωμαίων και Σέρβων και παντός 'Αλβανού: May 1366)33. 

1. The first conclusion that can be drawn from the above list is that there is 
considerable confusion concerning the formulation of the object over which the 
authority of the ruler is exercised. This object is initially expressed as a land 

2 3 Slaveva-Moäin, nos 15, 28, 30, 31, 32, 36, 47, 48, 53, 65, 70, 75. 
2 4 Lavra IV, serbe no 1; F. Miklosich, Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, 

Bosniae, Ragusii, Vienna 1858, 156, 159, 163, 165. 

25 Solovjev-Mo§in, no 6. 
2 " Slaveva-MoSin, no 66. 
2 ^ Slaveva-Mo§in, no 67. 

28 Slaveva-Mosin, no 62. 

29 Slaveva-MoSin, no 26, 61. 
3 0 Slaveva-MoSin, no 69. 

31 Slaveva-Mosin, no 74. 
3 2 Lavra III, no 128. 
3 3 Solovjev-MoSin, nos 31, 32, 34. 
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belonging to a certain nation or situated in a specific region, or having its own 
specific appellation: Serbian land, Maritime land, Greek land, etc.; or, more 
officially, by the name of a state, Serbia, Romania. This habit prevails until 
1343-4, but it does not disappear afterwards. 

Then, in 1344 and perhaps one year earlier, we find signatures of Dusan, 
still a kral, who declares that he reigns over people: Serbs, Greeks, 
Bulgarians(?). The names of peoples appear almost constantly in the Slavic 
signatures of Dusan as a tsar. In some, the two formulations are mixed up, 
showing thus how profound the uncertainty was in the XlVth century. The same 
confusion prevails in the above documents of Symeon Uros of Thessaly. It is 
obvious that we have here two traditions competing with each other. 

2. The second conclusion, is that this competition had started before 
Stephen Dusan was crowned as tsar. Already in July 1344 he signs in Slavic as 
kral of the Serbs and of the Greeks (doc. e) while in October 1345, he signs in 
Greek as kral of Serbia and Romania (doc. f). In other words, the distinction in 
the formulation between the Greek and the Slavic signatures was made before 
his coronation as emperor and should be explained independently from it -or in 
anticipation of it. Now, the title of kral was until then normally complemented 
by the name of a region, not of a people. Dusan's innovation in this respect may 
well show that he was taking a new political direction, that would eventually 
lead him to the empire. 

3. In his Slavic signatures, Dusan mentions that he is reigning over the 
Greeks (that he conquered) but he does not use the term «Romaioi». It is true 
that the Serbs called «Grci» the subjects of the Byzantine emperor. But the use 
of this term in the official titles of the Serbian kral could also mean that he was 
not claiming any authority beyond the persons living in the territories that he 
had conquered. In any case, no one was fooled about his ultimate intentions: 
according to Kantakouzenos, Dusan, having conquered a major part of the 
empire, has been acclaimed in Serres as emperor of the Romans and of the 
Serbs (βασιλέα εαυτόν άνηγόρευε Τωμαίων και Τριβαλλών)34. According to 
Gregoras, after his conquests, estimating that no one would be able to resist him 
all the way to Constantinople, he had himself acclaimed as emperor of the 
Romans (βασιλέα Τωμαίων εαυτόν άνηγόρευσε)35. 

Cantacuzenus II, 552. 
Gregoras, 747. 
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4. The existence of the two competing traditions in Serbia, could well be 
examined, I think, in the light of its geographical situation between East and 
West. The Serbian state of the XHIth century was attached more closely to the 
Western European tradition than to the Eastern one. Byzantine influence over 
Serbia did not increase significantly before the beginning of the XlVth century. 
But in the late medieval Western political theory, the idea of the kingship as an 
authority exercised over a specific realm, inhabited by a nation with its own 
customs and traditions, was then gaining ground at the expense of the idea of 
the empire, which claimed authority over men, inhabiting several kingdoms and 
states; but the empire was then in disarray36. According to the western model, 
the Serbian kral was expected to reign over specific regions, and this is what he 
actually did. But then came Dusan's drive to the East and the dream of the 
empire. And the second competing tradition was born. 

5. There is no doubt that Stephen Dusan wanted to become himself the 
emperor of the Romans; in the Byzantine lands that he conquered, he maintain
ed the status quo, at least as far as those who paid homage to him were 
concerned. It is well established that several Byzantine aristocrats joined his 
court. All sources insist on the fact that his aspirations were based only on the 
right of conquest37 -or rather of occupation, since it seems that his campaigns to 
the south-east were done with remarkably small bloodshed. 

6. Why, then, if he had conquered a sizeable part of the empire, if he had 
taken the title of basileus, if he was freely using the menologion, why has he 
avoided to use the complement Τωμαίων in his Greek signatures and preferred 
steadfastly the term Τωμανία? I would propose these tentative answers: 
— Romania was the name of the Byzantine empire in general; as far as the 
Serbs were concerned, it was the name of the Greek lands to their south. 
Consequently, the term described well the land over which Dusan was 
effectively reigning in 1344, when he was still a kral, a king reigning over a 
specific realm. At that time, the usage of the name of the people, Τωμαίων, 
might appear as an irregularity. So, he used the term Romania in his signature 
as a kral, and he had to stick to it, be it only for reasons of tradition. 
— There were further precedents in favor of using the term Romania. The Latin 
emperors of Constantinople, whose title resulted from the conquest of the City, 

3 6 Cf. Dictionary of the Middle Ages 7 (1986) 269 (Th. Renna). 
3 7 Cf. what is said in this respect by John UgljeSa in 1368: MM 1,562. 
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styled themselves steadfastly as imperatores Romaniae or imperatores 
Constantinopolitanfi8. This was naturally not due to any deference towards their 
Greek predecessors whom they had dethroned. It was more related to the new 
fashion of defining a ruler after the territory that he was ruling; also it was 
meant not to antagonize the German emperor, who always bore the title 
imperator Romanorum. I think that this idea was also behind the decisions that 
Stephen Dusan made in 1344. It is significant that he did not avoid calling 
himself kral and later emperor of the Greeks in his Slavic signatures: it is 
known that the German emperors always recognized to their Byzantine 
counterparts the title of imperator Graecorum, and that by this they meant the 
whole eastern empire. 
— But such an expression could not be used in 14th century Greek because it 
would convey a completely wrong message. The notion of «Greeks» was much 
more limited than the universal notion of «Romans»; the first corresponded only 
to a people speaking one language, the second could contain anything, including 
the Serbs, as this had happened in the Xlth century. Thus the notion of Romania 
was a compromise that allowed Dusan to avoid frictions while keeping alive 
-and clearly comprehensible to all interested parties- the dream of the empire. 
An emperor reigning over the Romans was naturally expected to have control of 
Constantinople, of the Imperial city. This was something Dusan was looking 
forward to, but which had not yet arrived. It was his next objective, which was 
not going to materialize. 

In my view, Dusan never used in his Greek signature the word 
«Romaion», not because he was tactful or did not want to offend his byzantine 
counterparts, but rather because in this way he expressed realistically what he 
already controlled, protected himself from creating any new enemies and left to 
the others the task to imagine what he was after. This peculiar brand of 
irredentism would become clearer to the people who knew that he was in fact 
acclaimed as emperor of the Greeks and of the Serbs. When they saw his 
signature with the word Romania, they automatically thought that this would 
change as soon as he would sit on the throne of Constantinople. In other words, 
the word Romanias could as well be seen as a reminder to the effect that in his 
political plans concerning the empire there was still some unfinished business. 

ό° G. Schlumberger, Sigillographie de l'Orient latin, Paris 1943, 165 ff; G. Zacos-A. Veglery, 
Byzantine Lead Seals I, Basel 1972, 102 ff; Studies in Byzantine Sigillography 3 (1993) 150. 
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Portraits des saints Syméon et Sava au XlVe siècle. 
Contribution à la connaissance de l'idéologie de l'État 

et de l'Église serbes 

Les portraits des deux saints serbes les plus populaires, Syméon Némanja 

et son fils, Sava de Serbie, sont très nombreux dans les églises du XHIe 

siècle1. L'un, fondateur de la dynastie des Némanides, et l'autre, fondateur et 

premier archevêque de l'Église serbe autocéphale (depuis 1220), furent, peu à 

peu et systématiquement, intégrés dans le programme iconographique des 

églises serbes. Parallèlement à la constitution de leurs cultes, dans la 

littérature liturgique par des biographies, des stichera et des canons, ils étaient 

intégrés aux saints orthodoxes, grâce aux représentations peintes. Les grands 

monastères commencèrent à dédier à saint Syméon des parecclèsia où l'on 

évoquait les épisodes de sa vie, tout un cycle fondé sur sa biographie et sur les 

offices qui le commémoraient2; d'autre part, saint Sava fut associé, dans les 

compositions de caractère liturgique, aux représentants éminents de l'Église 

1 La bibliographie est très abondante; nous ne citons ici que les ouvrages les plus importants: 
M. Corovic-Ljubinkovic, Uz problem ikonografije srpskih svetitelja Simeona i Save, Stannar 
7-8 (1958) 77-90; Desanka Milosevic, Srbi svetitelji u starom slikarstvu, Ο Srbljaku, 
Beograd 1970, 149-186; Ead., Ikonografija svetoga Save u srednjem veku, Sava Nemanjic-
sveti Sava, Beograd 1979, 279-318; cf. aussi Djuric, Fresken: toute une série d'articles 
consacrés aux portraits des saints Syméon et Sava dans les monuments du XHIe siècle. 
2 G. Millet-Α. Frolow, La peinture du Moyen âge en Yougoslavie II, Paris 1957, pi. 43/1-3, 
59/4; D. Winfield, Four Historical Compositions from the Medieval Kingdom of Serbia, BSI 
19 (1958) 251-267, pi. 1-11; V. J. Djuric, Istorijske kompozicije u srpskom slikarstvu 
srednjega veka i njihove knjizevne paralele (I), ZRVI8/2 (1964) 69-90, fig. 1-8; Gordana 
Babic, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction liturgique et programmes 
iconographiques, Paris 1969, 142-145. 
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chrétienne3. L'iconographie des saints Syméon et Sava fut influencée dans une 
large mesure, au cours du XHIe siècle, par les événements qui marquèrent 
révolution de l'État et de l'Église serbes. La succession des souverains sur le 
trône, qui s'opérait presque régulièrement par la force, le plus souvent aux 
dépens de l'héritier légitime, se refléta dans l'iconographie des Némanides et 
dans la manière dont saint Syméon était représenté. La série horizontale de 
portraits des rois avec Syméon à la tête -représentation rare, par ailleurs, dans 
l'art byzantin4- ne comprenait que la descendance directe du souverain régnant: 
ainsi, elle soulignait la sainteté de la dynastie, et justifiait la succession sur le 
trône serbe5. Nous n'avons point l'intention de nous attarder sur les nuances 
iconographiques très intéressantes qui traduisent ces idées, d'autant moins 
qu'elles ont déjà été correctement expliquées par les historiens de l'art qui nous 
ont précédés6. D'un autre côté, saint Sava était peint, soit au milieu des 
évêques officiant, soit à la tête d'une série de portraits des archevêques 
serbes7, procédé par lequel on accentuait l'appartenance de l'Église serbe à la 
famille des Églises orthodoxes ou, plus précisément, la canonicité de l'Église 
serbe et sa pérennité. 

Si la transition du XlIIe au XlVe siècle ne fut pas caractérisée 
immédiatement par des modifications dans l'iconographie et dans la signifi
cation des portraits des saints Syméon et Sava, c'est peut-être aussi du fait que 
les changements intervenus dans la politique de l'État serbe avaient commencé 

•* S. Mandic, Drevnik, Beograd 1975, 29-34, fig. 4; J. Radovanovic, Srpski arhiepiskopi u 
kompoziciji Sluzenje sv. liturgije u manastiru Sopocani, ZLU 19 (1983) 41-73. 
4 A. Grabar, Une pyxide d'ivoire à Dumbarton Oaks, DOP 14 (1960) 123-146. 
5 S. Radojöic, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Skoplje 1934, 12-21,27-28, 30; V. 
J. Djuric, La peinture murale serbe du XlIIe siècle, L'art byzantin du XlIIe siècle, Beograd 
1967, 164-165; M. Tatic-V. J. Djuric, L'iconographie de la donation dans l'ancien art serbe, 
Actes du XWe Congrès international des Études byzantines III, Bucarest 1976, 311-322. 
6 S. Radojéic, op. cit. 12-30; Djuric, Istorijske kompozicije (I), op. cit., 69-90; Istorijske 
kompozicije (II) ZR VI10 (1967) 131-141; idem, Slika i istorija u srednjovekovnoj Srbiji, 
Glas SANU, 338, Odeljenje istorijskih nauka 3 (1983) 117-144. 
7 Cf. n. 3 et aussi J. Radovanovic, Ikonografija fresaka protezisa crkve Svetih Apostola u 
Peci, ZLU 4 (1968) 27-29, 39, fig. 2; Gordana Babic, Nizovi portreta srpskih episkopa, 
arhiepiskopa i patrijaraha u zidnom slikarstvu (XIII-XVI v.), Sava Nemanjic sveti Sava, 319-
342; Pecka Patrijarsija, 56. 
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beaucoup plus tôt, à l'époque où le roi Milutin conquit sur Byzance des vastes 
régions au sud de son état. Saint Sava continua à être représenté, comme au 
XlIIe siècle, dans les absides des églises, au milieu d'autres évêques 
orthodoxes dans la composition de la Célébration de la sainte liturgie (dans 
l'église de la Vierge à Pec, 1330-1337, et dans le parecclèsion dédié à saint 
Georges à Sopocani, XlVe siècle)8 ou bien accomplissant un rite liturgique avec 
son successeur Arsène, comme à Decani (vers 1340)9. Il est intéressant que 
pour le petit cycle d'images évoquant saint Arsène, à Pec (1330-1337), on ait 
choisi les événements auxquels saint Sava avait pris part, et qu'on ait insisté 
sur le lien entre ces deux premiers archevêques serbes, sans doute pour mettre 
en relief l'idée de la continuité de l'Église serbe10. A partir du début du XlVe 
siècle, on voit s'établir de façon durable l'habitude de représenter ensemble les 
saints Syméon et Sava11. Cette forme de l'image avait été déterminée non 
seulement par le lien entre le père et le fils, régulièrement souligné dans les 
œuvres littéraires, mais aussi par les grandes entreprises qu'ils avaient 
réalisées conjointement en leur qualité de ktitors de Studenica et de Chilandar, 
d'où commença à se propager leur culte commun. Us sont représentés côte à 
côte à Chilandar (vers 1320), ainsi qu'à l'église du Roi à Studenica (1315); ils 
apparaissent aussi à Saint-Nicétas, près de Skoplje (vers 1320), un métoque de 
Chilandar, dans une forme qu'on retrouvera dans maintes églises du XlVe 
siècle et des siècles suivants12. 

Malgré quelques réserves, on a essayé d'expliquer l'apparition des 
portraits des saints Syméon et Sava au début du XlVe siècle dans les régions 
centrales de l'État médiéval serbe par des raisons de politique intérieure. Les 

° B. Todic, Ikonografski program fresaka iz XIV veka u Bogorodicinoj crkvi i priprati u Peci, 
Arhiepiskop Danilo H, 369, fig. 13; V. J. Djuric, Sopocani, Beograd 1991, 170, fig. 123. 
9 Dj. Boskovic-V. R. Petkovic, Manastir Deèani II, Beograd 1941,22, pi. CXLVI; B. Todic, 

Tradition et innovations dans le programme et l'iconographie des fresques de Deöani, Decani, 

255-256. Le modèle de cette composition se trouve à la prothèse des Saints-Apôtres à Pec 

(vers 1260); cf. n. 7 (J. Radovanovic). 
1 0 Todic, Ikonografski program, 368-369. De ce cycle voir aussi V. R. Petkovic, Freske sa 

scenama Arsenija I arhiepiskopa srpskoga, SiSicev zbornik, Zagreb 1929, 65-68; Djuric, 

Istorijske kompozicije III, ZR VI11 (1968) 99-103; Pecka Patrijarsija, 162-164. 
1 ! Corovic-Ljubinkovic, op. cit., 80; Milosevic, Srbi svetitelji u starom slikarstvu, 180. 
1 2 Milosevic, ibid., 178-186. 

131 



Branislav Todic 

idées bien connues du XlIIe siècle étaient traduites dans le siècle suivant par 
des formes iconographiques quelque peu différentes. En vue de faire valoir son 
droit et celui de ses fils au trône de la Serbie, le roi Milutin reprendra dans ses 
fondations pieuses la formule de l'arbre généalogique des Némanides 
commençant par Némanja: dans l'église de la Vierge Ljeviska de Prizren 
(1309-1313) le saint fondateur de la dynastie présente au Christ (c'est ce qui est 
aussi souligné dans l'inscription) ses descendants jusqu'au roi Milutin et le fils 
de celui-ci, mais seulement ceux qui appartiennent à la lignée directe13, alors 
qu'à Gracanica (1318-1321) on voit apparaître, à l'instar de l'arbre de Jessé, 
une nouvelle forme de représentation de la filiation dynastique14. C'est ici la 
seule fois que Némanja fut peint en habit de souverain, ce qui montre bien la 
signification de l'image: il y est représenté avec ses descendants, les person
nages peints au-dessus de lui étant ceux qui figurent à la Vierge Ljeviska de 
Prizren: Etienne le Premier Couronné, le roi Uros grand-père et père de 
Milutin et, tout en haut, Milutin lui-même à qui le Christ, accompagné d'anges, 
confère l'investiture divine; aux côtés de Milutin se trouve le prince Constantin, 
désigné comme prince-héritier, alors que les autres membres de la dynastie des 
Némanides sont restés hors de la ligne directe des successeurs sur le trône15. 

En laissant de côté les nombreux portraits intéressants de saint Syméon et 
Sava qui traduisent les conceptions et l'idéologie de l'État et de l'Église serbes 
à l'aube du XlVe siècle16, je voudrais attirer ici l'attention sur un portrait de 
saint Sava, peint sur le territoire de l'ancien archevêché d'Ohrid. En effet, à la 
suite de la conquête, par Milutin, de vastes régions byzantines en Macédoine, 

1-} Bogorodica Ljeviska, 58-63, pi. I-IV; Haustein, Nemanjidenstammbaum, 199-201. 
14 L'arbre généalogique des Némanides à Graèanica a fait l'objet de plusieurs ouvrages 
intéressants, dont nous signalons les suivants: Radojéic, Portreti srpskih vladara, 38-43; V. J. 
Djuric, Loza Nemanjica u starom srpskom slikarstvu, dans: Zbornik radova I kongresa Saveza 
druStava istoricara umetnosti, Ohrid 1976, 53; Haustein, Nemanjidenstammbaum, 20-43 et 
passim; Β. Todic, Gracaniöa-slikarstvo, Beograd-Priätina 1988, 173-177. 
15 L'idéologie de cette image a été traitée aussi dans un texte que nous avons publié 
récemment, Kralj Milutin sa sinom Konstantinom i roditeljima monasima na fresci u 
Graéanici, SaopZtenja 25 (1993) 14-21. 
16 Par exemple, à Graéanica (1318-1321) où saint Sava, premier archevêque de l'Église 
serbe, est représenté à côté de saint Constantin, premier empereur chrétien (fig. 19) cf. Todic, 
Graöanica-slikarstvo, 177-178. 
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une bonne partie de l'archevêché en question fut incorporée à l'Église serbe, si 
bien que l'archevêché serbe y établit sa domination spirituelle, soit par 
l'intermédiaire des évêchés existants soit par l'intermédiaire de ceux qu'il 
venait de former. Ktitor généreux, le roi Milutin restaurait et comblait de 
donations les vieux monastères ici aussi, dont il ne subsiste plus que deux: 
Saint-Nicétas près de Skoplje et Saint-Georges à Staro Nagoricino. En plus des 
inscriptions en serbe, on remarque que dans leurs fresques les cultes rendus aux 
saints de l'Église serbe et à ceux de l'Église grecque sont confondus17. A Saint-
Nicétas, saint Syméon et saint Sava sont peints ensemble, probablement selon 
le modèle créé à Chilandar, alors qu'à Staro Nagoricino (1316-1318) seul saint 
Sava est représenté (fig. 20)18. Sa place dans le système de décoration peinte et 
l'inscription qui l'accompagne sont révélatrices. Il est le dernier de la série de 
saints du mur nord, loin et indépendamment du ktitor, le roi Milutin. Peint de 
face, il est vêtu d'un sakkos, vêtement qu'il porte, au XlVe siècle, seulement 
sur les peintures d'apparat, tandis que dans les compositions liturgiques il est 
représenté en polystaurion ordinaire. Étant donné que l'église de Staro 
Nagoricino était bâtie sur le territoire de l'ancien archevêché d'Ohrid, 
l'appartenance de ce monastère à l'Église serbe devait être indiquée par la 
représentation du fondateur de l'Église serbe autocéphale à un endroit 
significatif -là où, dans l'archevêché d'Ohrid, étaient habituellement 
représentés les archevêques éminents, avec leurs titres officiels; dans la Vierge 
Péribleptos d'Ohrid, on trouve à cet endroit une fresque évoquant saint 
Clément et Constantin Cabasilas19. Cette dimension officielle du portrait de 

17 Pour plus de détails voir V. J. Djuric, L'art des Paléologues et l'État serbe. Rôle de la Cour et 
de l'Église serbe dans la première moitié du XlVe siècle, Art et société à Byzance sous les 
Paléologues, Venise 1971, 187-188; Djuric, Fresken, 47. 
18 Millet-Frolow, loc. cit., pi. 118/4; B. Todic, Staro Nagoriöino, Beograd 1993, 126, dessin 
24. 
*9 c. Grozdanov, Prilozi poznavanju srednjovekovne umetnosti Ohrida, ZLU2 (1966) 206; 
P. Miljkovic-Pepek, Deloto na zografite Mihailo i Eutihij, Skopje 1967, pi. VI. Il n'est guère 
fortuit que ces deux saints aient été peints dans cette église face aux apôtres Pierre et André, si 
l'on connaît le rapport entre l'archevêché d'Ohrid et le patriarcat de Constantinople et si l'on 
tient compte de la légende de l'apôtre André en tant que fondateur du siège episcopal à 
Constantinople; cf. F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and Legend of the 
Apostle Andrew, Cambridge Massachusetts 1958. 
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saint Sava, est montrée par le sakkos qu'il porte, par la frontalité de son 
attitude, par l'endroit où il est peint, et par l'inscription qui l'accompagne et 
dont il ne subsiste que le commencement: Σάβας ο αγιότατος 
αρχιεπίσκοπος...20. 

Aucun des portraits de Sava exécutés avant Staro Nagoricino ne renferme 
ce titre dans l'inscription qui l'accompagne; or cette formule est identique à 
celle utilisée par la chancellerie du patriarcat de Constantinople lorsqu'elle 
s'adressait aux archevêques serbes21. Écrite en grec, elle ne laissait pas de 
doutes sur le droit du premier archevêque serbe à être peint à Nagoricino et sur 
l'appartenance de ce monastère à l'Église serbe. 

Les grandes conquêtes du roi Etienne Dusan dans le Sud, qui se 
déroulèrent à deux étapes dans les troisième et quatrième décennies du XlVe 
siècle, incorporèrent dans l'État serbe de vastes territoires byzantins; mais ceci 
n'influença guère la propagation des cultes des saints Syméon et Sava. 
Cependant, je voudrais attirer l'attention sur un groupe de monuments datant 
approximativement des années 1345 et 1346, donc, de l'époque immédiatement 
avant l'élévation de Dusan à l'empire. Ces derniers temps, des études 
approfondies ont été consacrées à tous les aspects de l'idéologie édifiée par la 
cour serbe et se manifestant surtout dans les actes juridiques et dans les titres 
de Dusan. L'évolution de cette idéologie peut être suivie aussi sur ses portraits. 
A l'abri des conflits dynastiques qui tourmentaient ses prédécesseurs et qui se 
reflétaient dans la peinture, l'empereur Dusan apparaît sur les fresques sous 
l'aspect d'un souverain d'allure majestueuse, entouré de son épouse et de son 
fils, prince-héritier; il reçoit la bénédiction du Christ22. Ainsi, son image 
s'assimilait à celles des empereurs byzantins et de leurs familles. Il convient 
néanmoins de rappeler que l'on n'avait point oublié la représentation 
traditionnelle du roi serbe avec ses ancêtres, si caractéristique de 
l'iconographie des souverains serbes au XHIe et au début du XlVe siècle. En 
plus de l'arbre généalogique des Némanides (à Pec et à Decani)23, on voit 
apparaître une généalogie abrégée, en forme horizontale, des ancêtres de 
Dusan, où le choix des personnages est fait avec soin. En plaçant à ses côtés les 

Todic, Staro Nagoriöino, dessin 24. 
Cf. J. Darrouzès, Ekthésis Néa. Manuel des pittakia du XlVe siècle, REB 27 (1969) 40. 
Radojiic, Portreti srpskih vladara, 53-57. 
Ibid., 48-50; Haustein, Der Nemanjidenstammbaum, 44-74. 
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membres de sa famille, son grand-père Milutin, à Bela Crkva de Karan (1340-
1342)24 et sur le mur sud du naos de Decani, vers 134325, saints Syméon et 
Sava à Saint-Nicolas Bolnicki à Ohrid (fig. 22) 134526, ou saint Sava tout seul, à 
Karan (fig. 21)27, le roi Dusan soulignait le long règne de sa dynastie, riche en 
souverains canonisés, mais aussi sa propre orthodoxie et son rôle de protecteur 
de la foi orthodoxe. Ces idées, complétées par la mise en relief du caractère 
apostolique et collégial de l'Église serbe, étaient particulièrement accentuées à 
la veille du couronnement de Dusan, proclamé empereur, et de l'élévation de 
l'archiépiscopat au rang de patriarcat. Ces idées furent traduites par un langage 
iconographique bien précis dans les fresques ornant le narthex de Decani et 
l'église Saint-Démétrios à Pec. Elles datent des années 1345 et 1346. 

A l'angle nord-ouest du narthex de Decani sont peints, sur le mur nord, 
Etienne Dusan, entouré de son fils Uros et de son épouse Hélène, tandis que, à 
leurs côtés, se trouvent, sur le mur occidental, les portraits de l'archevêque 
Joanice et de saint Sava à qui s'adresse Arsène, higoumène de Decani, dans 
une attitude de prière (fig. 23)28. C'est ici, pour la première fois, que furent 
représentés, aux côtés de Dusan et de sa famille, le dignitaire ecclésiastique 
qui, à l'époque, était à la tête de l'Église serbe et, avec lui, saint Sava. Il est 
évident que ce choix des personnages et leur disposition étaient dictés par des 
raisons bien précises. Des doutes sur la cohérence de cette composition 
renfermant des personnages éminents de l'État et de l'Église serbes furent 
suscités par l'incompatibilité des titres des personnages représentés: Dusan et 

14 M. Kasanin, Bela crkva Karanska, Starinar 4 (1928) 170-172; V. R. Petkovic, La 

peinture serbe du Moyen âge, I, Beograd 1930, pi. 82/a; II (1934), pi. CXII, CXIX; Radojcic, 

Portreti srpskih vladara, 50-51; Corovic-Ljubinkovic, op. cit., 82, 85. 
2 5 Dj. Boskovic-V. R. Petkovic, Manastir Deöani, II, 21, pi. CXXXV-CXXXVII; 

concernant ces portraits, cf. Radojcic, Portreti srpskih vJadara, 52-53; Todic, Tradition et 

innovations dans le programme et l'iconographie de Deöani, 265-266. 
2 " R. Ljubinkovic, Les influences de la vie politique contemporaine sur la décoration des 

églises d'Ohrid, Actes du XHe Congrès international des Études byzantines, III, Beograd 1964, 

225; K. Balabanov, Novi podatoci za crkvata sv. Nikola Bolniöki vo Ohrid, Kulturno 

nasledstvol (1966) 35; V. J. Djuric, Tri dogadjajau srpskoj drzavi XIV vekai njihov odjek u 

slikarstvu, ZLU4 (1968) 76-87. 
2 7 Cf. n. 24. 
2^ Radojëic, Portreti srpskih vladara, 54-55; Boskovic-Petkovic, Manastti Deöani, II, 1. 
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Hélène y sont désignés comme empereur et impératrice, et Joanice comme 
archevêque. Ces doutes ont été dissipés par une explication judicieuse, que 
voici: les portraits figurant sur le mur occidental étaient peints vers la fin de 
l'année 1345, alors que ceux du mur nord furent exécutés peu après le mois 
d'avril 134629. Entre temps, l'archevêque fut proclamé patriarche et Dusan fut 
élevé à l'empire. Que les portraits aient été conçus au même moment, c'est ce 
qui ressort du fait que tant dans le titre de Joanice que dans celui de Dusan les 
pays serbes, grecs et ceux du littoral étaient cités dans le même ordre. Le titre 
de Dusan et les personnages de l'Église serbe peints à ses côtés révèlent les 
conceptions du nouvel empereur et les raisons du choix des personnages 
représentés à sa droite. Par la grâce de Dieu -comme il le dit lui-même dans 
son Code- il s'est vu doter de maints pays des Grecs et du littoral, si bien que 
Dieu l'a élevé de la royauté à la dignité d'empereur et, ceux qui le 
couronnèrent -les représentants de l'Église- le nommèrent empereur 
orthodoxe30. Couronné empereur, Dusan est devenu un des participants au 
pouvoir de l'Empire universel et, par là-même, un protecteur de la religion 
orthodoxe. Voilà pourquoi le nouvel empereur et le futur patriarche furent 
peints à Decani dans la même composition, alors qu'aux côtés de ce dernier fut 
représenté le fondateur de l'Église serbe autocéphale, tenant l'Évangile à une 
main et bénissant de l'autre. Le respect dont Dusan honorait saint Sava se 
manifeste dans le fait qu'il le fit peindre à Decani, à Karan et à Ohrid, tandis 
que dans une charte de donation à Chilandar, il le qualifia d'«égal des 
apôtres...grâce aux prières et à la bénédiction duquel il avait reçu la croix de la 
main de Dieu et l'épée de la main de l'ange»31. Bien qu'une image peinte à 
Saint-Jean-de-Latran, à Rome, ne soit pas un parallèle direct avec la fresque de 
Decani, je la mentionne ici à cause de leur ressemblance idéologique: dans 
l'église de Rome, saint Pierre investit à la fois l'empereur Charlemagne et le 
pape Léon III. Ce pape est représenté comme continuateur de saint Pierre, 

2 9 G. Subotic, Prilog hronologiji deöanskog zidnog slikarstva, ZR VI20 (1981) 127-129. 
3 0 Zakonik cara Stefana Dusana 1349 i 1354 (éd. Ν. Radojcic), Beograd 1960, 85. 
3 ' A. Solovjev, Odabrani spomenici srpskog prava, Beograd 1926, 143; cf. D. Korac, Sveta 
Gora pod srpskom vlascu (1345-1371), ZRVI31 (1992) 55. 
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alors que Charlemagne prend l'engagement de protéger «l'Église universelle, 
en patriculier l'Église romaine»32. 

Ce qui fut exprimé d'une manière concise sur les fresques de Decani, fut 
représenté d'une manière beaucoup plus complète dans les fresques de la même 
époque, exécutées dans la travée occidentale de Saint -Démétrios de Pec en 
1345 ou 1346, donc, à la veille ou au moment du couronnement de Dusan. 
Outre les fresques traitant des thèmes eschatologiques, dans cette partie de 
l'église de Saint-Démétrios on voit prédominer les scènes illustrant certains 
événements importants en rapport avec l'État et l'Église serbes. Sur le mur 
septentrional est représentée la Descente du Saint-Esprit sur les apôtres, alors 
que dans la voûte d'arête, autour du buste du Christ Emmanuel, sont peints le 
Premier et le Deuxième conciles oecuméniques, ensuite le concile serbe auquel 
président saint Syméon Némanja et le roi Milutin (fig. 24), ainsi que celui 
convoqué par saint Sava (fig. 11). Sur le mur sud sont représentées de face les 
figures du roi Dusan et de son fils Uros, encadrées par celles de l'archevêque 
Joanice et de saint Sava (fig. IO)33. Exécutée dans l'esprit des conceptions 
byzantines, la décoration peinte observait dans la mesure la plus large 
l'iconographie établie et obéissait aux exigences de la cour et de l'Église qui se 
préparaient à l'élévation au rang d'empire et de patriarcat. Plus nettement que 
jamais dans l'art médiéval serbe, on met ici en relief l'union, la concordance de 
l'Église et de l'État serbes, la collégialité de l'Église orthodoxe et le caractère 
orthodoxe de l'État, le souverain serbe étant représenté comme un véritable 
έπιστημονάρχης. 

L'idée de l'origine apostolique de l'Église chrétienne et de sa collégialité 
a été traduite à Pec par la Descente du Saint-Esprit sur les apôtres et par la 
représentation des conciles œcuméniques qui formulèrent le symbole de la foi. 
La pureté de la foi était la préoccupation tant des évêques que de l'empereur. Il 
n'est certainement pas fortuit que vers la fin du IXe siècle fussent évoqués 
ensemble, à Saint-Sophie de Constantinople, les patriarches constantinopolitains 

il C. Davis-Wayer, Die Mosaiken Leos III. und die Anfänge der Karolingischen Renaissance 
in Rom, Zeitschrift für Kunstgeschichte 29 (1966) 111-132; Ch. Walter, Papal Political 
Imagery in the Medieval Lateran Palace, CA 20 (1970) 157-160, 170-176, fig. 1; H. Belting, 
I mosaici dell'aula leonina come testimonianza della prima «renovatio» nell'arte medioevale 
di Roma, Roma e l'età carolingia, Roma 1976,167-182. 
33 Pecka patrijarsija, 190-192, 204-205, figs. 124-125, 127-130. 
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et les apôtres34. Grâce à Pseudo-Kodinos et à d'autres sources nous savons qu'à 
l'occasion de la cérémonie de couronnement, le patriarche remettait à 
l'empereur un texte l'engageant à veiller sur l'orthodoxie et à protéger 
l'Église. Ceci est, d'ailleurs, un fait bien connu et nous n'insisterons pas. 
L'héritage apostolique, l'observation des décisions conciliaires et la propagation 
de la foi orthodoxe étaient les caractéristiques de l'Église serbe autocéphale 
aussi, ce qui était traduit par le Concile convoqué par Sava, «premier 
archevêque de tous les pays serbes», -d'après ce qu'on lit à côté de son 
portrait35. Il se peut que ce soit vraiment une illustration du concile convoqué 
par Sava au lendemain de la proclamation de l'Église serbe autocéphale à 
Zica36, bien qu'il me semble que cette composition ait plutôt eu pour but de 
souligner le caractère de l'Église orthodoxe en Serbie, organisée par Sava, 
ainsi que l'attitude de cette Église à l'égard de l'héritage apostolique et de 
celui de la collégialité. Parallèlement à ce concile, est aussi représenté celui 
auquel président saint Syméon Némanja et son petit-fils le roi Uros II, c'est-à-
dire Milutin; ce concile n'est certainement pas l'illustration d'un événement 
historique, étant donné que ces deux souverains étaient séparés par deux 
générations et une centaine d'années; il s'agit plutôt d'une sorte d'investiture 
symbolique par laquelle le fondateur de la dynastie des Némanides charge ses 
descendants de prendre soin de l'Église et de veiller sur la pureté de la foi 
orthodoxe37. Les images des conciles ont pour but de mettre en relief le portrait 
du roi serbe et celui de l'archevêque, peint au-dessous. Dusan est un «nouveau 
Constantin»; rappelons que l'empereur Constantin avait présidé le Premier 
concile oecuménique et Dusan se réfère à lui dans l'introduction de son Code38. 
En tant qu'héritier des souverains orthodoxes et homme d'une fervente piété 
(dans cette église, l'arbre généalogique des Némanides est repris sous sa forme 
abrégée, comme dans d'autres représentations de Dusan) ce souverain serbe 
reprend les engagements des empereurs byzantins. D'autre part, Joanice est le 

3 4 J. P. Begleri, Svjataja Sofija, IRAIK 8/1-2 (1902) 117; C. Mango-Ε. J. W. Hawkins, The 
Mosaics of Saint Sophia at Istanbul. The Church Fathers in the North Tympanum, DOP 28 
(1972) 1-41; idem, The South-West Vestibule and Ramp, DOP 31 (1977) 219-231. 
3^ Djuric, Istorijske kompozicije (II), 141-147; idem dans Pecka patrijarsija, 190-192. 
3 6 Ibid. 
3 7 Ibid. 
3^ Zakonik cara Stefana DuSana 1349 i 1354 (éd. Ν. Radojcic), 85. 
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successeur de saint Sava et, par son intermédiaire; des autres évêques 
orthodoxes, jusqu'aux apôtres sur lesquels le Saint-Esprit est descendu. Voilà 
pourquoi, à côté de Dusan et de Joanice, saint Sava est peint une fois de plus. 
Au moyen du langage iconographique, l'origine et le caractère de l'Église et de 
l'État serbes sont donc exprimés d'une manière tout à fait nette. Il me semble 
aussi, qu'on a voulu souligner le droit de Dusan au titre d'empereur, et le droit 
de Joanice à celui de patriarche des Serbes et des Grecs. Par conséquent, ce 
genre de représentations légitimait l'action politique du point de vue des 
dogmes. 

La conception de l'origine du pouvoir étant considérablement différente à 
Byzance, on n'y trouve pas des solutions iconographiques similaires avec des 
portraits d'ancêtres. La célèbre miniature du manuscrit parisien qui illustre le 
concile convoqué par Jean VI Cantacuzène, avec l'empereur entouré de 
membres du clergé constantinopolitain y compris le patriarche Calliste, laisse 
l'impression qu'il n'y est pas vraiment question d'un concile déterminé, mais 
plutôt d'une image qui met l'accent sur le rôle de l'empereur dans le domaine 
de la doctrine39. Dans l'art serbe, un vrai pendant à la fresque de Pec est à 
rechercher à Sopocani (1263-1268) où, dans les conciles œcuméniques est 
incorporé celui auquel président saint Syméon Némanja et Etienne le Premier 
Couronné. Cette scène, peinte au-dessus du portrait du roi Uros Ier non 
seulement met en relief l'ordre des successeurs sur le trône serbe, mais 
souligne aussi le rôle du roi serbe défenseur de la foi et gardien des dogmes 
orthodoxes (fig. 25 )40. 

39 I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscript, Leiden 1976, 132-135, 
fig. 86. Nous sommes d'accord avec Ch. Walter, L'iconographie des conciles dans la tradition 
byzantine, Paris 1970, 72-73, 242-243; idem, Art and Ritual of the Byzantine Church, 
London 1982, 40-41. 
4 0 V. J. Djuric, Sopocani, Beograd 1963, dessin 22. Cette fresque a été identifiée d'une 
manière exacte dans la légende accompagnant le dessin, mais non dans le texte. Nous 
traiterons ailleurs cette fresque de Sopocani en insistant sur ses particularités. 
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Εικαστικές εκφάνσεις της πολιτικής ιδεολογίας του 
Στέφανου Dusan σε μνημεία της εποχής του και τα 

βυζαντινά πρότυπα τους*. 

«Αλήθεια από πότε μας έγινε μεγάλος και τρανός ο επικίνδυνος αυτός 
Τριβαλλός, και σαν ποτάμι που πλημμύρισε και ξέφυγε πολύ από τα όρια 
του άλλες μεν χώρες των Ρωμαίων ήδη κατέκλυσε με τα άφθονα νερά του 
και άλλες απειλεί να κατακλύσει»1. Με τόση αγανακτισμένη περιφρόνηση 
εκφράζει ο λόγιος Νικηφόρος Γρηγοράς, τα αισθήματα που του προκαλούσε 
η ακάθεκτη επέλαση του κράλη Στέφανου Uro s IV Dusan μέσα στη 
βυζαντινή επικράτεια και η ραγδαία αύξηση της δύναμης του. 

Ο Στέφανος Uros IV Dusan, εγγονός του κράλη Στέφανου Uros II 
Milutin, συμβασιλεύς του πατέρα του Στέφανου Uros III Decanski από το 
1321 και κράλης από το 1331 έως το θάνατο του το 1355, ταυτίζεται με τη 
λαμπρότερη περίοδο της σερβικής ιστορίας2. Κύριο μέλημα του ήταν η 
επέκταση του σερβικού βασιλείου στη βυζαντινή επικράτεια και απώτερος 
στόχος του η κατάληψη του θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως. Από το 1331 
έως το 1345 ο Στέφανος Dusan κατάφερε να καταλάβει ένα μεγάλο τμήμα 
από τα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας στον ελλαδικό χώρο. Ήδη το 

* Ευχαριστίες οφείλω στο φίλο καθηγητή Br. Todic γιά την ευγενή παραχώρηση των 
φωτογραφιών και γιά τις παρατηρήσεις του σε επί μέρους θέματα της μελέτης και 
στο φίλο ερευνητή κ. Η. Αναγνωστάκη για την απόδοση των αποσπασμάτων του 
Νικηφόρου Γρήγορα στα νέα ελληνικά. 
1 Gregoras II, 817. Βλ. επίσης Γ. Σούλης, Ή πρώτη περίοδος της Σερβοκρατίας εν 
Θεσσαλία (1348-1356), EEBS 20(1950) 56. 
2 Γιά τόν Στέφανο Du§an και τις σχέσεις του με το Βυζάντιο, βλ. Σούλης, ό. π., 56-73· 
G. Ostrogorsky, Etienne DuSan et la noblesse serbe dans la lutte contre Byzance, 
Byzantion 22 (1952) 151-159· Γ. Σούλης, Ό τσάρος Στέφανος Δουσάν και το "Αγιον 
Όρος, EEBS 22 (1953) 82-96· Soulis, The Serbs. 
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1343 θεωρείται ο ισχυρότερος ηγεμόνας των Βαλκανίων, ενώ το 1345 
καταλαμβάνει τις Σέρρες και αυτοαποκαλείται αυτοκράτωρ Σέρβων και 
Ρωμαίο^ν. Το 1346 προβιβάζει την αρχιεπισκοπή του Pec σε πατριαρχείο και 
στέφεται αυτοκράτωρ Σέρβων και Ρωμαίων. 

Οι μεταβολές που έγιναν τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 
πολιτική του σερβικού κράτους στα χρόνια της βασιλείας του Στέφανου 
Dusan και οι αντίστοιχες μεταβολές της πολιτικής ιδεολογίας καθρεφτί
ζονται στη μνημειακή ζωγραφική αυτής της περιόδου. Στη συνέχεια θα 
προσπαθήσω να αναπτύξω κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους το 
πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον της εποχής του Στέφανου Dusan 
εκφράστηκε στη μνημειακή ζωγραφική και τις σχέσεις τους με τρόπους που 
είχαν διαμορφωθεί και εφαρμόζονταν ήδη στη βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Από την ίδρυση του σερβικού βασιλείου έως το τέλος της ηγεμονίας του 
κράλη Στέφανου Milutin (1282-1321) η ανοικοδόμηση εκκλησιαστικών 
κτιρίων στο σερβικό βασίλειο ήταν αποκλειστικό προνόμιο των Νεμανιδών 
ηγεμόνων3, γεγονός που δηλώνει την έλλειψη χειραφέτησης της σερβικής 
αριστοκρατίας απέναντι σε μία δυναμική κεντρική εξουσία. Είναι γεγονός 
ότι η δυνατότητα έκφρασης μέσα από το πατρονάρισμα θρησκευτικής τέχνης 
-κύριο παράγοντα έκφρασης σε μία μεσαιωνική κοινωνία- αποτελεί 
τεκμήριο κοινωνικής και πολιτικής ισχύος4. Μελετώντας, λοιπόν, τις 
διαφοροποιήσεις στην κατανομή του δικαιώματος της ίδρυσης και 
διακόσμησης μνημείων, αλλά και την εξέλιξη κάποιων εικονογραφικών 
στοιχείων σε τοιχογραφίες που οφείλονται σε παραγγελιοδότες, οι οποίοι 

3 V. Djuric, L'art des Paléologues et l'État serbe. Rôle de la Cour et de l'Église serbe dans la 
première moitié du XlVe siècle, Art et Société à Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, 
182. Το μοναδικό δείγμα χορηγίας από Σέρβο ευγενή πριν το 1321, έτος θανάτου του 
Στέφανου Milutin, αποτελεί η ανέγερση του ναού της Παναγίας Οδηγήτριας κοντά 
στη MuSutiste το 1315, που οφείλεται σε πρωτοβουλία του πατρικίου Dragoslav, βλ. 
Djuric, ό. π., 182, σημ. 14. 
4 Γιά την ανάπτυξη ενός σχετικού προβληματισμού πάνω στην κατανομή της 
πρωτοβουλίας της οικοδομικής εκκλησιαστικής δραστηριότητας ανάμεσα στην 
κεντρική εξουσία και την αριστοκρατία στην περίοδο από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα 
στο Βυζάντιο, βλ. Βασιλική Βλυσίδου, Άννα Καραμαλούδη, Ελεωνόρα Κουντούρα-
Γαλάκη, Τ. Λουγγής, Ιδεολογικοί σταθμοί της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, (4ος-9ος 
αι.) Δ ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, θεσσαλονίκη 1983, 187-191. 
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ανήκουν στη σερβική αριστοκρατία, εύκολα καταλήγει κανείς στο 
συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση και η αποκρυστάλλωση μίας ιεράρχησης 
στις σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και στους οικονομικά πιο 
εύρωστους καί πολιτικά ισχυρότερους Σέρβους ευγενείς πήρε κάποιο χρόνο. 
Πάντως στην εποχή της ηγεμονίας του Στέφανου Dusan (1331-1355) η 
σερβική αριστοκρατία εμφανίζεται αρκετά χειραφετημένη ώστε να μπορεί 
πλέον να αριθμήσει στις τάξεις της πολλούς κτίτορες ναών5. 

Η εξέλιξη των σχέσεων της κεντρικής εξουσίας και των Σέρβων 
ευγενών στο σερβικό βασίλειο θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: Στην 
περίοδο του κράλη Στέφανου Milutin η κεντρική εξουσία στο σερβικό 
βασίλειο, που στηριζόταν στην Εκκλησία και στη μικρή αριστοκρατία, 
εμφανίζεται τόσο δυνατή ώστε να αποτελεί το μοναδικό φορέα έκφρασης 
της θρησκευτικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Αντίθετα, στην περίοδο 
του Στέφανου Decanski (1321-1331) η κεντρική εξουσία χαρακτηρίζεται από 
την ισχυρή θέση των Σέρβων ευγενών στην κυβέρνηση που όμως δεν 
φαίνεται να ικανοποιούνται από την παθητική στάση του ηγεμόνα τους ως 
προς την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει. Η ανικανότητα του Στέφανου 
Decanski να ικανοποποιήσει τις επιδιώξεις της σερβικής αριστοκρατίας, με 
άλλα λόγια τις διαθέσεις της για περισσότερη έκταση γης, οδήγησε στην 
ισχυρή αντίδραση της που είχε ως αποτέλεσμα το πραξικόπημα που 
ανέβασε στο σερβικό θρόνο τον Στέφανο Dusan το 13316. Σε αντίθεση με τον 
πατέρα του, ο Στέφανος Dusan, καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του, 
ήταν ο φορέας της δυναμικής επεκτατικής τάσης της σερβικής 
αριστοκρατίας που οδήγησε στην κατάκτηση ενός μεγάλου τμήματος της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας7. Η έναρξη της βασιλείας του Στέφανου Dusan 
σημαδεύεται από την πάταξη των «ισχυρών» στην περιοχή της Ζέτα και το 
γάμο του με την Ελένη της Βουλγαρίας8. 

~* Για την οικοδομική δραστηριότητα την περίοδο της βασιλείας του Στέφανου 
Dusan, βλ. SI. Curëic, Architecture in the Byzantine Sphere of Influence around the Middle 
of the Fourteenth Century, Deöani, 56 κ.ε.. Για τα μνημεία που διακοσμήθησαν την 
περίοδο της βασιλείας του Στέφανου Du§an, βλ. Djuric, Fresken, 77-101. 
" Mavrommatis, Fondation, 73-74. 
7 Ostrogorsky, ό. π., 151-159. 
8 Soulis, ό. π., 3· Mavrommatis, Fondation, 74, 83. 
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Τα μνημεία που διακοσμούνται από μέλη της σερβικής αριστοκρατίας 
την περίοδο της βασιλείας του Στέφανου Du san είναι τα εξής: ο 
εξωνάρθηκας του ναού της Παναγίας στο Kuceviste από το βοεβόδα Dejan 
και τη γυναίκα του Βλαδισλάβα γύρω στο 1334-1337, ο ναός της Λευκής 
Εκκλησίας στο Karan από το ζουπάνο Brajan και την οικογένεια του το 
1340-1342, το Dobrun από το ζουπάνο Pribil το 1343, ο ναός του Αγίου 
Νικολάου στο Ljuboten από την ευγενή Danica στο διάστημα 1337-1345, ο 
ναός του Αγίου Γεωργίου στο Polosko από τη γυναίκα του δεσπότη 
Αλδίμιρου το 1343-1345 και ο ναός των Αρχαγγέλων στο Lesnovo από το 
δεσπότη Ιωάννη Λιβέριο το 1346-1349. 

Στον εξωνάρθηκα του ναού της Παναγίας στο Kuceviste (εικ. 26) στην 
κατώτατη ζώνη του νότιου τοίχου, ο Στέφανος Dusan και η σύζυγος του 
Ελένη εικονίζονται δίπλα στις μορφές των κτιτόρων, του βοεβόδα Dejan και 
της γυναίκας του Βλαδισλάβας9. Οι μορφές των ηγεμόνων έχουν μετωπική 
στάση και φέρουν τα σύμβολα της βασιλείας, τα μόνα στοιχεία που τις 
διαφοροποιούν από τις μορφές των κτιτόρων, οι οποίοι, αν και εικονίζονται 
επίσης μετωπικά και στην ίδια ακριβώς κλίμακα, στρέφουν τα χέρια τους 
προς τους ηγεμόνες σε στάση δέησης. 

Στο ναό της Λευκής Εκκλησίας στο Karan (εικ. 27) εικονίζονται ο 
ζουπάνος Brajan, κρατώντας το ομοίωμα της εκκλησίας, η γυναίκα του και 
ο γιος τους σε στάση δέησης. Στην ίδια ζώνη εικονίζονται σε αυστηρά 
μετωπική στάση και σε ίδια κλίμακα με τους παραπάνω, ο αρχιεπίσκοπος 
Σάβας, ο κράλης Στέφανος Milutin και ο κράλης Στέφανος Dusan (εικ. 
21)10. 

y Βλ. Ζ. Rasolkoska-Nikolovska, Les portraits des donateurs de l'église de la Vierge à 
Kuceviste, Zograf 16 (1985) 41-54, εικ. 1, 13 (στα σερβικά με γαλλική περίληψη)· 
Gordana Babic, Peintures murales byzantines et de tradition byzantine (1081-1453). 
Possibilités et limites des analyses sociologiques, XVIIIe Congrès international des Études 
byzantines, Rapports pléniers, Moskva 1991, 368 (στο εξής Babic, Peintures murales 
byzantines). 
10 Βλ. Sv. Radojcic, Portraits des souverains Serbes du Moyen âge, Skopje 1934, 50-51 
(στα σερβικά με γαλλική περίληψη)· Gordana Babic, La figure du prince Uro§ dans 
l'église Blanche de Karan, Zograf 2 (1967) 17-19 (στα σερβικά με γαλλική περίληψη)· 
Babic, Peintures murales byzantines, 368-369. 
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Στο Dobrun, ο ζουπάνος Pribil, κρατώντας το ομοίωμα της εκκλησίας, 
οι γιοί του Στέφανος και Πέτρος (εικ. 28) και ο πρωτοβεστιάριος Stan 
εικονίζονται σε στάση δέησης μαζί με τον Στέφανο Dusan, τη σύζυγο του 
Ελένη και τον γιο τους Στέφανο Uros (εικ. 29)11. Ανάμεσα στους σέρβους 
ηγεμόνες υπάρχει ένα ημικύκλιο από το οποίο προβάλλουν δύο χέρια που 
τους ευλογούν. Οι μορφές των κτιτόρων και οι μορφές της βασιλικής 
οικογένειας που βρίσκονται όλες στην ίδια ζώνη και αποδίδονται σε ίδια 
κλίμακα διαφοροποιούνται ως προς τη στάση, την ενδυμασία και τα 
σύμβολα εξουσίας. 

Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και ο ναός του Αγίου 
Νικολάου στο Ljuboten που κτίστηκε και διακοσμήθηκε από τη Σέρβα ευγενή 
Danica, γύρω στο 1337-134512. Στην προκειμένη περίπτωση ο Στέφανος 
Dusan, η σύζυγος του Ελένη και ο γιος τους Στέφανος Uros εικονίζονται 
στην κατώτατη ζώνη των τοιχογραφιών του βορείου τοίχου του κυρίως ναού 
ενώ η απουσία της μορφής της κτιτόρισσας, η οποία είναι γνωστή μόνο από 
την αφιερωτική επιγραφή, είναι χαρακτηριστική (εικ. 30). 

Στο βόρειο τοίχο του νάρθηκα του ναού στο Decani εικονίζεται ο 
Σέρβος ευγενής Γεώργιος Ostousa Pecpal13. To βορειοανατολικό τμήμα του 
νάρθηκα ήταν αφιερωμένο στον άγιο Γεώργιο, όπως δείχνει ο κύκλος του 
αγίου στο τμήμα αυτό, και αποτελούσε ταφικό παρεκκλήσι του παραπάνω 
ευγενούς, όπως δείχνει η ύπαρξη της σαρκοφάγου του στο βορειοανατολικό 
άκρο του παρεκκλησίου14. Προφανώς ο ίδιος χρηματοδότησε τη διακόσμηση 
αυτού του τμήματος του νάρθηκα, όπως υπαινίσσεται το αποκόμβιο που 
κρατεί στην επιτύμβια του παράσταση, όπου ο συνώνυμος του άγιος, στον 
οποίο είναι αφιερωμένο το ταφικό παρεκκλήσι, τον παρουσιάζει στον 
ένθρονο Χριστό. Στην προς τα δυτικά συνέχεια της εσωτερικής επιφάνειας 

11 Βλ. Ζ. Kajmakovic, Peinture de Dobrun, Starinar 13/14 (1962-1963) 251-260 (στα 
σερβικά με γαλλική περίληψη). 
12 Βλ. Radojcic, ό. π., 56-57· Ζ. Rasolkoska-Nikolovska, Les portraits de souverains de 
Ljuboten et la date de la réalisation de la décoration, ZografM (1986) 45-53, εικ. 1, 3-5, 7 
(στα σερβικά με γαλλική περίληψη). 
1 3 V. Petkovic-Dj. BoSkovic, Manastir Deöani, τ. II, Beograd 1941, πίν. XCIV· Chr. 
Walter, The Cycle of Saint George in the Monastery of Decani, Decani, 347, σχ. 1. 
14 Βλ. D. Popovic, Medieval Tombstones in Deöani, Deöani, 232 κε. (στα σερβικά με 
γαλλική περίληψη). 
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του βόρειου τοίχου του νάρθηκα, και στο ίδιο χήρος εικονίζονται ο Στέφανος 
Dusan, η σύζυγος του Ελένη και ο γιος τους Στέφανος Uros 15. 

Στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Polosko ο Σέρβος ηγεμόνας και η 
οικογένεια του τοποθετούνται πάνω από τη Μαρία σύζυγο του δεσπότη 
Αλδίμιρου, και το γιο της Ιωάννη Δραγουσίν (εικ. 32)16. Η υπερμεγέθης 
προσωπογραφία του Στέφανου Dusan (ύψους 2,73 μ.) εικονίζεται σε 
μεγαλύτερη κλίμακα όχι μόνο από τις μορφές των κτιτόρων αλλά και από 
τις άλλες μορφές της βασιλικής οικογένειας. Στην κορυφή της σύνθεσης ο 
Χριστός σέ προτομή και μέσα από φωτεινό τεταρτοκύκλιο στεφανώνει τον 
Στέφανο Dusan και το γιο του Στέφανο Uros, ενώ ένας άγγελος στεφανώνει 
τη σύζυγο του. Ενας άλλος άγγελος προσφέρει το ξίφος στο Σέρβο ηγεμόνα, 
ο οποίος με τον τρόπο αυτό εικονίζεται ως νέος Ιησούς του Ναυή17. Η 
επιγραφή που συνοδεύει τον Στέφανο Dusan είναι η εξής: Στέφανος ένΧ(ρι-
στ)ώ τω Θ(ε)ω πιστός κράλης κ(αί) αύτοκρ(άτωρ) πάσης Σερβί(ας) κ(αί) 
παραθαλα(σσίας) κ(αί) 'Ρωμαίων. 

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η παράσταση της μορφής του Στέφανου 
Dusan στο βόρειο τοίχο του νάρθηκα του ναού των Αρχαγγέλων στο 
Lesnovo (εικ. 7), οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται γύρω στο 
134918. Εδώ ο Σέρβος ηγεμόνας και η οικογένεια του εικονίζονται πάνω 
από τις μορφές του δεσπότη Ιωάννη Λίβερου και της συζύγου του 
Μαρίας1 9 . Η υπερμεγέθης μορφή του Στέφανου Dusan (ύψος 2,93 μ.) 
υπογραμμίζεται με την τοποθέτηση της στο κέντρο της παράστασης, ενώ η 

15 Petkovic-Boskovic, ό. π., πίν. XCIII. 
'6 Βλ. Cv. Grozdanov-D. Cornacov, Les portraits historiques de l'église de Polosko, I, 
Zograf 14 (1983) 60-67 (στα σερβικά με γαλλική περίληψη)· Cv. Grozdanov-D. 
Cornacov, Les portraits historiques de Polosko, II, Zograf 15 (1984) 85-93 (στα σερβικά 
με γαλλική περίληψη)· Babic, Peintures murales byzantines, 369. 
17 Βλ. V. Djuric, Le «Nouveau Josué», Zograf 14 (1983) 5-16 (στα σερβικά με γαλλική 
περίληψη). 
18 Γιά το Lesnovo βλ. Ν. L. Okunev, Lesnovo, στο L'art byzantin chez les Slaves, Les 
Balkans. Recueil Th. Uspenskij I, Paris 1930, 222-263 (στα σερβικά με γαλλική 
περίληψη). 
19 Βλ. Radojcic, ό. π., σ. 55-56. Βλ. επίσης G. Millet-Tania Velmans, La peinture du 
Moyen âge en Yougoslavie, IV, Paris 1969, πίν. 24-26· Babic, Peintures murales 
byzantines, 369. 
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σύζυγος του Ελένη εικονίζεται πίσω δεξιά του και ο γιος τους Uros 
αριστερά (σήμερα κατεστραμμένος). Ο Χριστός σε προτομή στο άνω τμήμα 
της σύνθεσης τους στεφανώνει. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η μορφή 
του σέρβου ηγεμόνα δεν εικονίζεται μαζί με τη μορφή του σεβαστοκράτορα 
Ιωάννη Λίβερου στον κυρίως ναό, ο οποίος είχε διακοσμηθεί λίγο 
νωρίτερα, γύρω στο 1346-134720. Είναι πιθανόν ότι η μορφή του σέρβου 
ηγεμόνα δεν εικονίστηκε από τον Ιωάννη Λίβερο στον κυρίως ναό με την 
προοπτική να εικονιστεί στο νάρθηκα. 

Από τα παραπάνω σωζόμενα δείγματα γίνεται φανερό ότι στους ναούς 
που διακοσμούν, οι Σέρβοι αριστοκράτες φροντίζουν όχι μόνο να 
απεικονιστούν οι ίδιοι με τις οικογένειες τους αλλά και η βασιλική 
οικογένεια. Στα μνημεία που διακοσμήθηκαν από Σέρβους ευγενείς κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του Στέφανου Dusan, οι κτίτορες εικονίζονται είτε 
δίπλα από την παράσταση του βασιλιά τους, όπως για παράδειγμα στα 
αφιερωτικά πορτραίτα στο Kuceviste, στο Karan και στο Dobrun, είτε κάτω 
από αυτόν, όπως στα αφιερωτικά πορτραίτα στις εξωτερικές τοιχογραφίες 
του Αγίου Γεωργίου στο Polosko και στο νάρθηκα του ναού των 
Αρχαγγέλων στο Lesnovo. Οι δύο τρόποι διευθέτησης δηλώνουν διαφο
ρετικές σχέσεις μεταξύ βασιλέως και χορηγού. 

Η οριζόντια παράθεση των μορφών των κτιτόρων και των μορφών της 
βασιλικής οικογένειας χαρακτηρίζει τα μνημεία που διακοσμούνται από 
Σέρβους ηγεμόνες είτε στο παλαιό σερβικό βασίλειο (Karan και Dobrun) είτε 
σε εδάφη που είχαν ήδη κατακτηθεί από τον κράλη Στέφανο Milutin 
(Kuceviste) και χρονολογούνται έως το 1343, ενώ η τοποθέτηση της 
βασιλικής οικογένειας πάνω από τις μορφές των χορηγών αποτελεί ένα 
φαινόμενο που απαντάται μετά το 1343, δηλαδή μετά τις κατακτήσεις στην 
Αλβανία και τη Μακεδονία, οπότε ο DuSan θεωρείται ο δυνατότερος 
ηγεμόνας των Βαλκανίων, σε μνημεία κτισμένα σε κατακτημένες περιοχές 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον Στέφανο Milutin. Στις πρώτες 
περιπτώσεις οι κτίτορες διατηρούν ακόμη τους παλαιούς σερβικούς τίτλους, 

Ζυ Ο Ιωάννης Λίβερος πήρε τον τίτλο του σεβαστοκράτορα μετά το 1346 και τον 
τίτλο του δεσπότη μετά το 1347. Βλ. Ferjanòic, Despoti, 160 (στα σερβικά με 
γερμανική περίληψη). Sm. Gabelle, Nouvelle donnée sur le titre de Sebastokrator Jovan 
Oliver et la datation de la peinture du naos de Lesnovo, Zograf 11 (1980) 54-63 (στα 
σερβικά με γαλλική περίληψη). 
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είναι ζουπάνοι και βοεβόδες, ενώ στις δεύτερες έχουν τον τίτλο του δεσπότη: 
η Μαρία, κόρη του βούλγαρου τσάρου Smilac, σύζυγος του δεσπότη 
Αλδίμιρου και θεία του Στέφανου Dusan ονομάζεται βασίλισσα στην 
επιγραφή που τη συνοδεύει στο Polosko. Αντίστοιχα ο Ιωάννης Λίβερος 
στην επιγραφή που τον συνοδεύει στο νάρθηκα του Lesnovo ονομάζεται 
πανευτυχέστατος δεσπότης, ενώ η σύζυγος του Μαρία, χήρα του ηγεμόνα 
Στέφανου Decanski, ονομάζεται πανευτυχεστάτη βασίλισσα. Στην επιγραφή 
που συνοδεύει τη μορφή του στον κυρίως ναό ο Ιωάννης Λίβερος 
αναφέρεται ως μέγας δεσπότης όλης της Σερβίας και της Παραθαλάσσιας. 

Αν στο Kuceviste, στο Karan και στο Dobrun, ο Στέφανος Dusan 
εικονίζεται πρώτος μεταξύ ίσων και στην ίδια κλίμακα, στο Polosko και στο 
Lesnovo εικονίζεται σε σαφώς ανώτερη θέση που δηλώνεται με την 
τοποθέτηση του σε ένα ανώτερο επίπεδο. Θα πρέπει να αποκλεισθεί η 
υπόθεση ότι η διευθέτηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε περιορισμούς που 
επιβάλλει η διαθέσιμη επιφάνεια ή η αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό 
γίνεται φανερό και από άλλα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν ποιοτικά 
τη μορφή του ηγεμόνα: η μεγαλύτερη κλίμακα της μορφής του και η 
παρουσία του Χριστού και των αγγέλων που τον στέφουν εξυψώνοντας τον 
ακόμη περισσότερο με στοιχεία αγιότητας. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αρχική εξάρτηση του Στεφάνου Du§an από την 
αριστοκρατία που τόν ανεβάζει στο θρόνο μειώνεται σταδιακά. Αν ο 
πατέρας του Στέφανος Decanski είναι εξαρτημένος σε μεγάλο βαθμό από 
τη σερβική αριστοκρατία, ο Στέφανος Dusan εμφανίζεται λιγότερο 
εξαρτημένος από αυτήν21. 

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι στις πρώιμες αφιερωτικές παραστάσεις, 
στις οποίες ο Στέφανος Dusan απεικονίζεται στο ίδιο επίπεδο με τους 
Σέρβους ευγενείς, δηλώνεται η σχετική ισότητα και η αμοιβαία εξάρτηση 
μεταξύ του Σέρβου ηγεμόνα και των Σέρβων ευγενών. Η τοποθέτηση της 
μορφής του Στέφανου Dusan πάνω από τις μορφές των χορηγών στις 
όψιμες παραστάσεις δηλώνει την υποτέλεια των τελευταίων στον ηγεμόνα 
που έχει προαχθεί σε αυτοκράτορα. 

Στα δείγματα μνημειακής ζωγραφικής που αναφέρθηκαν παραπάνω 
διαπιστώνονται οι παρακάτω διαβαθμίσεις στις σχέσεις μεταξύ 
αριστοκρατίας και κεντρικής εξουσίας στο σερβικό βασίλειο: σχέσεις 

Mavrommatis, Fondation, 80. 
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αμοιβαίας εξάρτησης (Karan, Dobrun, Kuceviste), σχέσεις υποτέλειας της 
αριστοκρατίας στην κεντρική εξουσία (Polosko και Lesnovo), και τέλος 
σχέσεις πλήρους υποταγής των αριστοκρατών στον ηγεμόνα (Ljuboten). 

Η επιτύμβια παράσταση του Σέρβου ευγενούς Γεωργίου Ostousa 
Pecpal, ο οποίος χρηματοδότησε τη διακόσμηση του παρεκκλησίου του Αγίου 
Γεωργίου στο νάρθηκα του Decani -μνημείο που αποπερατώθηκε από τον 
Στέφανο Dusan ως μαυσωλείο του πατέρα του Στέφανου Decanski-, σε 
συνδυασμό με τις μορφές του Στέφανου Dusan, της συζύγου του Ελένης και 
του γιου τους Uros που εικονίζονται στην ίδια ζώνη πλησίον του Γεωργίου 
Ostousa Pecpal, στον οποίο προφανώς οφείλεται η απεικόνιση τους στο 
χώρο αυτό22, αποτελεί μία ακόμη έκφανση των σχέσεων αμοιβαίας 
εξάρτησης μεταξύ αριστοκρατών και κεντρικής εξουσίας στο σερβικό 
βασίλειο. Η περίπτωση του Γεωργίου Ostousa Pecpal, ο οποίος 
χρηματοδοτεί τη διακόσμηση ενός τμήματος του νάρθηκα στο Decani, 
αποκτώντας έτσι το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει ως χώρο ταφής του 
παραπέμπει στην περίπτωση του σεβαστού Ιωάννη Αρβαντηνού, ο οποίος 
αφιέρωσε ένα ικανό μέρος της περιουσίας του στη Μονή Παντοκράτορος 
-μαυσωλείο των Κομνηνών αυτοκρατόρων- με αντάλλαγμα την 
εξασφάλιση της ταφής του εκεί και την τέλεση των μνημοσυνών του23, όπως 
αναφέρει ο ίδιος ο αυτοκράτορας Ιωάννης Κομνηνός στο Τυπικό της 
Μονής. 

Σχέσεις μεταξύ αριστοκρατίας και ηγεμόνων αντίστοιχες με αυτές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και ανάλογες εκφάνσεις τους στη μνημειακή 
ζωγραφική είναι γνωστές και από το Βυζάντιο24. Σε επιγράμματα του 12ου 
αι. διαπιστώνεται παρόμοια εξάρτηση των αριστοκρατών της 
Κωνσταντινουπόλεως από τη δυναστεία των Κομνηνών. Ζωγραφίζοντας 
εσωτερικά εκκλησιών ή προσόψεις οι προσκείμενοι στους Κομνηνούς 
βυζαντινοί αριστοκράτες δεν παραλείπουν να απεικονιστούν μαζί τους ή να 
τους απεικονίσουν μόνους τους δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό όχι μόνο 

LL Babic, Peintures murales byzantines, 369. 
2 3 P. Gautier, Le Typikon du Christ Sauveur Pantokrator, REB 32 (1974) 45-47. 
2 4 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ανάλογα φαινόμενα απαντώνται και σε 
μνημεία της Γεωργίας που χρονολογούνται τον 1 Ιο και 12ο αιώνα. Βλ. Ν. Thierry, Le 
souverain dans les programmes d'églises en Cappadoce et en Géorgie du Xe au XlIIe siècle, 
Revue des études géorgiennes et caucasiennes 4 (1988) 134-148. 
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την άμεση σχέση τους με την αυτοκρατορική οικογένεια και τις θετικές τους 
διαθέσεις προς αυτήν αλλά και τη σύμφωνη γνώμη τους προς την 
αυτοκρατορική πολιτική, την υποτέλεια ή την εξάρτηση τους. 

Στην πύλη της οικίας του, ο σεβαστός Ανδρόνικος Καματηρός Δούκας 
απεικόνισε, σύμφωνα με ένα επίγραμμα του Μαρκιανού κώδικα 524, τον 
αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό, εν μέσω του αρχαγγέλου Μιχαήλ, του 
αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος (ο οποίος του προσφέρει το ξίφος) και του 
αγίου Νικολάου, στεφόμενο από την Παναγία βρεφοκρατούσα. Το 
επίγραμμα περιλαμβάνει ένα εγκώμιο για τον Μανουήλ Κομνηνό και 
τελειώνει με μια δήλωση δουλικής υποταγής του αριστοκράτη προς τον 
αυτοκράτορα:Ταϋτα προφάσκει Καματηρός πατρόθεν / σεβαστός 
"Ανδρόνικος, εκ μητρός Δούκας /προ των πυλών σου δουλικώς γράψας 
πόθω/ώς προσκυνή σου και γραφέντα τον τύπον25. 

Με ανάλογο τρόπο ο πρωτοσέβαστος πρωτοβεστιάριος Ιωάννης, γιος 
του Ανδρόνικου Κομνηνού, απεικόνισε στις πύλες της οικίας του, τους τρεις 
Κομνηνούς αυτοκράτορες, Αλέξιο, Ιωάννη και Μανουήλ, όπως γίνεται 
φανερό από ένα άλλο επίγραμμα του Μαρκιανού κώδικα 524 που 
χρονολογείται μετά το 115026. Το επίγραμμα που αναφέρεται, όπως και το 
προηγούμενο, κυρίως στον Μανουήλ Κομνηνό περιλαμβάνει στο τέλος τη 
δουλική υποταγή του κωνσταντινουπολίτη αριστοκράτη και συγγενή του 
αυτοκράτορα: Σκοπεί δ' επ" αύτοΐς και το τοϋ πόθου μέτρον, / ο προς τον 
αύτάνακτα Μανουήλ φέρει / ό πορφυρανθόβλαστος δς ταϋτα γράφει. / "Ην 
γαρ τρέφει δούλωσιν αύτω δεικνύων / και πίστιν άσύγκριτον εκ ψυχής 
μέσης / ποδών προκύπτων προσκυνεί καν τοις τύποις, / δοκεϊ δε λαλείν 
ταϋτα και γεγραμμένος... 

Ο Αέων Σικουντηνός διακόσμησε το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη με 
παραστάσεις των αρετών, του Ιησού του Ναυή και του Μωϋσή σε 

ζ:> Σπ. Λάμπρος, Ό Μαρκιανός Κώόιξ 524, NE 8 (1911) 43-44· C. Mango, The Art of 
the Byzantine Empire 312-1453, Englewood Cliffs 1972,226. 
26 Λάμπρος, ό. π., επίγραμμα 72, 37-38- P. Magdalino-R. Nelson, The Emperor in 
Byzantine Art of the Twelfth Century, Byzantinische Forschungen 8 (1982) 135· T. 
Παπαμαστοράκης, Ένα εικαστικό εγκώμιο του Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου: Οι 
εξωτερικές τοιχογραφίες στο καθολικό της μονής της Μαυριώτισσας στην 
Καστοριά, ΑΧΑΕ 4/15 (1989-1990) 232. 
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συνδυασμό με τη μορφή του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού, όπως 
δηλώνει ένα άλλο επίγραμμα του Μαρκιανού κώδικα 52427. 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η σύνθεση, στην οποία απεικονίζονται ο 
Σέρβος ηγεμόνας, η οικογένεια του και οι κτίτορες του Αγίου Γεωργίου στο 
Polosko, βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου του ναού 
(σήμερα ανατολικός τοίχος του μεταγενέστερου νάρθηκα). Στο μακεδόνικο 
χώρο το πρωιμότερο σωζόμενο δείγμα εξωτερικών τοιχογραφιών με 
παραστάσεις κτιτόρων και αυτοκρατορικών μορφών αποτελεί ο ναός του 
Αγίου Γεωργίου στο Kurbinovo (1191), όπου στην εξωτερική όψη του νοτίου 
τοίχου έχουν σωθεί σπαράγματα από δύο αυτοκρατορικές μορφές και από 
μία μορφή δωρητή28. Στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Μοναστήριο (1271) 
στον νότιο εξωτερικό τοίχο απεικονίστηκε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β ' 
Παλαιολόγος 2 9 . Το παράδειγμα των εξωτερικών τοιχογραφιών της 
Μαυριώτισσας στην Καστοριά (1262-1264) αποτελεί επίσης ένα παράλληλο 
φαινόμενο30. Η παράσταση του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου στις 
τοιχογραφίες αυτές, σε συνδυασμό με τον παρακείμενο του αυτοκράτορα 
Αλέξιο Α ' Κομνηνό και το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα, 
φανερώνουν ότι η σύνθεση οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να διαδηλώσει 
ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Στις εξωτερικές τοιχογραφίες της 
Περιβλέπτου στην Κωνσταντινούπολη, που σύμφωνα με την περιγραφή του 
ισπανού πρέσβη Ruy Gonzalez de Clavijo είχε διακοσμημένο όλο το 
εξωτερικό της, υπήρχε στην πρόσοψη η μορφή του αυτοκράτορα Μιχαήλ 
Η ' Παλαιολόγου και της συζύγου του, κάτω από τα πόδια των οποίων 
υπήρχαν οι παραστάσεις τριάντα κατακτημένων πόλεων31. Ένα άλλο 

1 ' Λάμπρος, ό. π., επίγραμμα 61, 29-30· Mango, ó. π., 225-226. 
2 8 L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo: les fresques de Saint-Georges et la peinture 
byzantine du Xle siècle, Bruxelles 1975, 267-275, εικ. 138-141· S. Tomekovic-Reggiani, 
Portraits et structures sociales au Xlle siècle. Un aspect du problème: le portrait laïque, 
Actes du XVe Congrès international des Études byzantines, III2, (Athènes 1976), Αθήνα 
1981, 828-829. 
29 p. Miljkovic-Pepek, Les donnée sur la chronologie des fresques de Veljusa entre les ans 
1085 et 1094, Actes du XVe Congrès international des Études byzantines, III2, (Athènes 
1976), Αθήνα 1981, 510, εικ. 9. 
3 0 Παπαμαστοράκης, ό. π., 221 κε. 
3 1 Mango, ό. π., 217. 
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παράδειγμα γνωστό μόνο από ένα εκτενές επίγραμμα που αντέγραψε ο 
Fourmont το 173032 αποτελούσε η απεικόνιση του Ιωάννη ç 
Καντακουζηνού και της συζύγου του Ειρήνης -σήμερα κατεστραμμένη-
στην πρόσοψη της Αγίας Σοφίας του Μυστρά που κτίστηκε και διακοσ
μήθηκε από το γιο τους, δεσπότη του Μυστρά, Μανουήλ Καντακουζηνό 
γύρω στο 1350-1360. Παρόλο που η συγγενική σχέση είναι αρκετή για να 
ερμηνεύσει την παρουσία των δύο αυτοκρατορικών μορφών, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι και εδώ υπάρχουν πρόσθετοι λόγοι που οδήγησαν στην 
απεικόνιση αυτή. 

Στην εκκλησιαστική οικοδομική δραστηριότητα -ανέγερση και 
διακόσμηση θρησκευτικών κτιρίων- της κεντρικής εξουσίας και της σερβικής 
Εκκλησίας την περίοδο της βασιλείας του Στέφανου DuSan εντάσσονται η 
διακόσμηση του ναού της Παναγίας Οδηγήτριας (1337) στο αρχιεπισκοπικό 
συγκρότημα του Pec από τον αρχιεπίσκοπο Δανιήλ, η διακόσμηση του ναού 
του Αγίου Δημητρίου (1345) στο ίδιο συγκρότημα από τον αρχιεπίσκοπο 
Ιωαννίκιο, η αποπεράτωση και η διακόσμηση του ναού του Χριστού 
Παντοκράτορα στο Decani (1335-1349) από τον Στέφανο Dusan και η 
ανέγερση και διακόσμηση του ναού της Παναγίας στο Matejic (1346-1355) 
από τη σύζυγο του Ελένη και το γιο τους Uro§, για να αναφερθώ μόνο στα 
μνημεία που διατηρούν ως σήμερα το ζωγραφικό τους διάκοσμο. 

Το σημαντικότερο σωζόμενο μνημείο που διακοσμήθηκε την περίοδο 
της βασιλείας του Στέφανου Du§an είναι το καθολικό της μονής Decani. Ο 
ναός που άρχισε να κτίζεται από τον Στέφανο Decanski ως μαυσωλείο, 
αποπερατώθηκε από τον Στέφανο Du§an γύρω στο 1335, ενώ οι εργασίες 
για την διακόσμηση του κράτησαν έως το 134833. Η αφιέρωση του 
μαυσωλείου στον Χριστό Παντοκράτορα παραπέμπει, σύμφωνα με τον S. 
Curcic, στο μαυσωλείο των Κομνηνών στην Κωνσταντινούπολη επίσης 

iL Το επίγραμμα δημοσιεύθηκε από τον G. Millet, Inscriptions byzantines de Mistra, 
BCH 23 (1899) 143-145. 
33 Σύμφωνα με τη μελέτη του G. Subotic, Contribution à la chronologie de la peinture 
murale de Deòani, ZRVI20 (1981) 111-138 (στα σερβικά με γαλλική περίληψη). Για τα 
πορτραίτα του Στέφανου DuSan στό Deöani, βλ. Radojòié, ό. π., 51-55· Gordana Babié, 
Les portraits de Deòani représentant ensemble Deéanski et DuSan, Deèani, 273-285 (στα 
σερβικά με γαλλική περίληψη). 
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αφιερωμένο στον Παντοκράτορα34. Στο μαυσωλείο των Κομνηνών 
παραπέμπει και το μαυσωλείο του Στέφανου Dusan στο Prizren που 
αφιερώθηκε στους Αρχαγγέλους35. 

Στην παράσταση της Ρίζας Nemanja στο Decani ο Στέφανος Dusan 
εικονίζεται στην κορυφή της κεντρικής στήλης να δέχεται από δύο αγγέλους 
τα αυτοκρατορικά διάσημα, το λώρο και το στέμμα (εικ. 6)36. Η παράσταση 
ακολουθεί τόσο από αισθητικής όσο και από εικονογραφικής πλευράς την 
πρώτη σωζόμενη Ρίζα Nemanja στη Gracanica37, στην κορυφή της οποίας 
εικονίζεται ο κράλης Στέφανος Milutin, ενώ διαφοροποιείται από την 
αντίστοιχη παράσταση στο Pec. Στη Ρίζα Nemanja του Pec, που 
χρονολογείται στα 1330, αντί να τοποθετηθεί η μορφή του Στέφανου 
Decanski στην κορυφή της κεντρικής στήλης, υπογραμμίζεται η μορφή του 
Στέφανου Milutin με την τοποθέτηση του στο κέντρο της ανώτερης σειράς, 
ενώ ο γιος του Στέφανος Decanski και ο εγγονός του Στέφανος Dusan 
τοποθετούνται εκατέρωθεν της μορφής του να δέχονται από δύο αγγέλους 
τα στέμματα38. Η περίεργη αυτή διευθέτηση, που από τη μια υπογραμμίζει 
την προσωπικότητα του Στέφανου Milutin και από την άλλη δίνει ίση θέση 
στον Στέφανο Dusan και στον Στέφανο Decanski, ίσως μπορεί να 
ερμηνευτεί από τις μεταξύ τους ιδιόρρυθμες σχέσεις ένα χρόνο πριν το 
πραξικόπημα των Σέρβων ευγενών που ανέβασαν τον Στέφανο Dusan στο 
σερβικό θρόνο. 

Οι παραστάσεις τόσο της Gracanica όσο και της Decani, πέρα από την 
γενεαλογική τους σχέση με τον ιδρυτή της δυναστείας Συμεών Nemanja, 
που στηρίζει το δένδρο στα κλαδιά του οποίου εικονίζονται οι απόγονοι του, 
έχουν στόχο να δηλώσουν τη νόμιμη διαδοχή στο θρόνο του Στέφανου 
Milutin και του Στέφανου Dusan αντίστοιχα. Από τη μια ο Στέφανος 
Milutin πήρε το σερβικό θρόνο από τον πρωτότοκο αδελφό του Στέφανο 
Dragutin και από την άλλη ο Στέφανος Dusan ανέβηκε στο σερβικό θρόνο 

3 4 Curcic, ó. π., 56-57. 
35 Curile, ó. π., 56-59, όπου αναφέρονται και άλλες αναλογίες μεταξύ των μνημείων 
της Κομνήνειας περιόδου και των μνημείων της εποχής του Στέφανου Dusan. 
3ί) Radojéic, ό. π., 57-59, πίν. XVI· Djuric, ό. π., εικ. 57. 
3 7 Radojöic, ό. π., 38, πίν. Χ· Br. 2ivkovic, Graöanica. Les dessins des fresques, Beograd 
1989, σχ. Χ. 
3 8 Radojöic, ό. π., 48-50, πίν. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ- Djuric, ό. π., 84, εικ. 58. 
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μετά από πραξικόπημα των σέρβων ευγενών και τη δολοφονία του πατέρα 
του. 

Στο ναό της Παναγίας στο Matejic (1346-1355)39, που κτίστηκε και 
διακοσμήθηκε με πρωτοβουλία της οικογένειας του Στέφανου Dusan, η 
παράσταση της Ρίζας Νεμάνια έχει τροποποιηθεί προς την ίδια κατεύθυνση 
κάνοντας όμως μία σημαντική υπέρβαση: εκτός από τα μέλη της 
οικογένειας των Νεμανιδών εικονίζονται μέλη της οικογένειας των Ασάν 
και βυζαντινοί αυτοκράτορες της Κομνήνειας δυναστείας. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί ολοφάνερη προσπάθεια του Στεφάνου Dusan να συσχετιστεί 
γενεαλογικά με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. Σύμφωνα με τον V. 
Djuric40 η παράσταση της Ρίζας Nemanja στο Matejic βασίζεται στην ιδέα 
μίας πολυεθνικής αυτοκρατορίας από Σέρβους, Βούλγαρους και Έλληνες 
με επικεφαλής τον Στέφανο Dusan. 

Αυτές τις τάσεις του Dusan σκιαγραφεί ο Νικηφόρος Γρηγοράς με το 
γνωστό ειρωνικό τρόπο του: «Με την παράδοση λοιπόν των Σερρών τόσο 
πολύ μεγαλοπιάστηκε και σήκωνε τα φρύδια του από υπεροψία (καθώς 
μάλιστα νόμιζε ότι και οι υπόλοιποι Ρωμαίοι, από τις Σέρρες ως το 
Βυζάντιο, δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν με τίποτε στη δυναμή του και 
στην εξουσία του) ώστε αναγορεύτηκε βασιλεύς Ρωμαίων και εγκατέλειψε 
τους βάρβαρους τρόπους για τα ρωμαϊκά ήθη, και φόρεσε και ακόμη ως 
τώρα φορεί καλύπτρα και όλες τις επίσημες στολές αυτές ακριβώς που 
ταιριάζουν σε μια τέτοια αναγόρευση»41. Ολα αυτά ταιριάζουν απόλυτα με 
τον τρόπο που ο Στέφανος Dusan οικειοποιείται και τον τίτλο του 
βυζαντινού αυτοκράτορα, μετά την εκπόρθηση των Σερρών το 1345, 
αυτοαποκαλούμενος «Στέφανος εν Χριστώ τφ Θεώ πιστός βασιλεύς καί 
αυτοκράτωρ Σερβίας καί Τωμανίας» στα ελληνικά έγγραφα ή «Στέφανος 
έν Χριστώ τω Θεώ ημών πιστός τσάρος των Σέρβων καί των Ελλήνων» στα 
σερβικά έγγραφα. 

Ο Στέφανος Dusan κινήθηκε μέσα στο βυζαντινό κόσμο ιδεών και για 
το λόγο αυτό θεώρησε απαραίτητη μία επίσημη στέψη, από ένα πατριάρχη 

39 Ν. Okunev, Gradja za istoriju srpske umetnostl 2. Crkva Svete Bogorodica -Matejic, 
Glasnik SND 7-8 (1929-1930), 89-118· Radojöic, ό. π., 59, πίν. XX. Millet-Velmans, ó. 
π., πίν. 56· Haustein, Nemanjidenstammbaum, 76-88. 
4 0 Djuric, ό. π., 102. 
41 Gregoras, 746-747· Soulis, ό. π., 30, 60. 
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που θα νομιμοποιούσε τη στέψη του σε αυτοκράτορα Σέρβων και 
Ρωμαίων42. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στη στέψη του, το Πάσχα του 
1346, παραβρέθηκαν και, προφανώς, συλλειτούργησαν ο Σέρβος 
αρχιεπίσκοπος Ιωαννίκιος, ο οποίος ειδικά για την περίσταση είχε ανα
κηρυχθεί από τον Στέφανο Dusan σε πατριάρχη Σέρβων και Ρωμαίων, ο 
βούλγαρος πατριάρχης του Τυρνόβου, ο αρχιεπίσκοπος της Αχρίδας 
Νικόλαος και εκπρόσωποι του Αγίου Ορους. Με άλλα λόγια, στη λειτουργία 
του Πάσχα και στην τελετή της στέψης του Στέφανου Dusan, συμμετείχαν 
όλοι οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί των Βαλκανίων με τη λαμπρή απουσία, 
όπως ήταν φυσικό, του οικουμενικού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 
αφού η Κωνσταντινούπολη αρνήθηκε να αναγνωρίσει τόσο την αναβάθμιση 
της αρχιεπισκοπής του Pec σε πατριαρχείο, όσο και την αναγόρευση του 
Στέφανου Dusan σε αυτοκράτορα. Μετά τη δημιουργία του σερβικού 
πατριαρχείου και τη στέψη του σε αυτοκράτορα, ο Στέφανος Dusan 
ενστερνίστηκε εντελώς την ιδέα να βασιλεύσει σε μια σερβοβυζαντινή 
αυτοκρατορία. 

Όμως και η Ρίζα Nemanja έχει τα πρότυπα της στο Βυζάντιο: 
βυζαντινά επιγράμματα που αναφέρονται σε παραστάσεις αυτοκρατόρων 
στην Κωνσταντινούπολη, φανερώνουν ότι ένας παρόμοιος τρόπος 
απεικόνισης των βυζαντινών αυτοκρατόρων ήταν σε χρήση τουλάχιστον από 
τον 12ο αι., με κύριο στόχο τη δήλωση είτε της νόμιμης διαδοχής τους στο 
θρόνο είτε της ευγενικής τους καταγωγής. 

Στη μονή του Αγίου Μωκίου, που επισκευάστηκε από τον αυτοκράτορα 
Μανουήλ Κομνηνό, υπήρχαν οι μορφές των τριών Κομνηνών 
αυτοκρατόρων, Αλεξίου, Ιωάννη και Μανουήλ, μαζί με τη μορφή του 
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, σύμφωνα με ένα επίγραμμα του Μαρκιανού 
κώδικα 5244 3 . Ενα άλλο επίγραμμα από τον ίδιο κώδικα, που 
χρονολογείται γύρω στο 1171, αναφέρεται στην παράσταση των τριών 
πορφυρογέννητων Κομνηνών αυτοκρατόρων, Ιωάννη, Μανουήλ και 
Αλεξίου44, η οποία είχε ως στόχο να υπογραμμίσει τη διαδοχική σειρά στο 

4 2 Soulis, ό. π., 31-32. 
4 3 Λάμπρος, ό. π., επίγραμμα 111, 127-128· Janin, ό. π., 355-356· Mango, ó. π., 226-
227· Παπαμαστοράκης, ό. π., 232· Haustein, Nemanjidenstammbaum, 163-164. 
4 4 Λάμπρος, ό. π., επίγραμμα 318, 173- Magdalino-Nelson, ό. π., 146-147· Παπα
μαστοράκης, ό. π., 230· Haustein, Nemanjidenstammbaum, 164. 
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θρόνο της δυναστείας των Κομνηνών. Στο ναό της Παναγίας Οδηγήτριας 
στην Κωνσταντινούπολη, που επισκευάστηκε τον 12ο αι. με πρωτοβουλία 
του μεγάλου εταιρειάρχη Γεωργίου Παλαιολόγου Κομνηνού, υπήρχαν στο 
νάρθηκα επτά μορφές αυτοκρατόρων και ένας κύκλος σκηνών με κύριο 
θέμα τους νικηφόρους πολέμους του Μανουήλ Κομνηνού, όπως γίνεται 
φανερό από ένα άλλο επίγραμμα του Μαρκιανού κώδικα 52445. Στόχος του 
Γεωργίου Παλαιολόγου στην προκειμένη περίπτωση ήταν να δείξει τις 
οικογενειακές του σχέσεις με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και ειδικά με 
τον Μανουήλ Κομνηνό, όπως άλλωστε αναφέρεται στο επίγραμμα που 
προφανώς συνόδευε αυτές τις παραστάσεις. 

Στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, που κτίστηκε και 
διακοσμήθηκε με πρωτοβουλία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου 
Μονομάχου, σύμφωνα με τον Ανώνυμο Ρώσο περιηγητή, είχαν απεικονιστεί 
δύο ομάδες από αυτοκράτορες και πατριάρχες46. Αν και δεν είναι γνωστή 
ποια ήταν η διάταξη των μορφών αυτών στο χώρο του νάρθηκα, θα πρέπει 
να υποθέσουμε ότι αποτελούσαν μια μορφή γενεαλογικού δένδρου 
-τουλάχιστον για την ομάδα των αυτοκρατόρων-, αφού άλλωστε είναι 
γνωστές οι σχέσεις συγγενείας που προσπαθούσαν να δηλώσουν με τα 
εικαστικά μέσα οι βυζαντινοί αυτοκράτορες. 

Στο Decani στην τελευταία σκηνή του κύκλου του Ακάθιστου Ύμνου, 
δηλαδή στον εικοστό τέταρτο οίκο, παρίσταται η ετήσια μεταφορά της 
εικόνας της Θεοτόκου Οδηγήτριας, την Πέμπτη της πέμπτης εβδομάδας της 
Τεσσαρακοστής, στο παλάτι όπου παρέμενε έως τη Δευτέρα του Πάσχα και 
η υποδοχή της από τον αυτοκράτορα σύμφωνα με τον Ψευδο-Κωδινό47. 
Στην παράσταση αυτή, εκατέρωθεν της εικόνας της Οδηγήτριας ει
κονίζονται ο Στέφανος Du§an, η σύζυγος του Ελένη, ο γιος τους Uros και η 

4:5 Λάμπρος, ό. π., επίγραμμα 224, 148-150· Mango, ó. π., 227-228· Παπαμαστοράκης, 
ό. π., 234· Haustein, Nemanjidenstammbaum, 164. 
4 6 C. Mango, The Legend of Leo the Wise, ZR VI6 (1960) 76-78· G. P. Majeska, Russian 
Travellers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries [Dumbarton Oaks 
Studies XIX], Washington D.C. 1984, 140, 370. 
4 7 Pseudo-Kodinos, Traité des Offices, éd. J. Verpeaux, Paris 1966,230-231. 
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αυλή τους (εικ. 5)48. Πρόκειται για μία σύνθεση μεγάλων διαστάσεων, η 
οποία καταλαμβάνει το χώρο της νότιας αψίδας και χρονολογείται το 
134349. Είναι προφανές ότι στη σύνθεση οι μορφές που λαμβάνουν μέρος 
στην τελετή έχουν αντικαταστήσει εκείνες της βυζαντινής αυτοκρατορικής 
οικογένειας και αυλής. Με άλλα λόγια στην παράσταση αυτή, ο Στέφανος 
Du san καταλαμβάνει τη θέση του βυζαντινού αυτοκράτορα στην πολύ 
φορτισμένη με συμβολικό περιεχόμενο τελετή, γεγονός που καθρεφτίζει τη 
γενικότερη φιλοδοξία του να υποκαταστήσει το βυζαντινό αυτοκράτορα. Ο 
ίδιος άλλωστε αποκαλούσε τον εαυτό του διάδοχο, θεία χάριτι, των 
μεγάλων και αγίων βυζαντινών αυτοκρατόρων50. 

Στο Matejic (1346-1355), στην κατώτερη ζώνη των τοιχογραφιών 
περιλαμβάνονται τα πορτραίτα του Στέφανου Dusan, της συζύγου του 
Ελένης και του γιου τους Uros51. Εδώ ο Στέφανος Dusan εικονίζεται 
ακριβώς κάτω από τον εικοστό τέταρτο οίκο του Ακάθιστου Ύμνου που 
απεικονίζει επίσης την περιφορά της εικόνας της Οδηγήτριας. Έτσι θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση εικονίζεται με 
διαφορετικό τρόπο η συμμετοχή του Στέφανου Dusan στη συγκεκριμένη 
τελετή. Με ανάλογο τρόπο θα εικονιστούν λίγο αργότερα στις αντίστοιχες 
παραστάσεις που εικονογραφούν τον εικοστό τρίτο οίκο του Ακάθιστου 
Ύμνου στο Markov Manastir (1376-1381) ο σέρβος ηγεμόνας Uros και στην 
Cozia (τέλη 14ου αι.) ένας βυζαντινός (;) αυτοκράτορας52. 

4° Gordana Babic, L'iconographie constantinopolitaine de l'Acathiste de la Vierge à Cozia 
(Valachie) ZRVI 14/15 (1973) 188, εικ 7· Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Les cycles de la 
Vierge dans l'église de Decani: Enfance, Dormition et Acathiste, Decani, 316. 
49 Subotic, ό. π., 137, εικ. 2. 
5 0 Soulis, ό. π., 30. 
51 Radojcic, ό. π., 59, πίν. XIX· Millet-Velmans, ό. π., πίν. 48. 
5 2 Βλ. Α. Grabar, L'Hodigitria et l'Eléousa, ZW 10 (1974) 3-14, εικ. 1· Α. Grabar, Une 
source d'inspiration de l'iconographie byzantine tardive: les cérémonies du culte de la 
Vierge, CA 25 (1976) 144-147· Babic, ό. π., 178, 186-188, εικ. 4, 6. Βλ. επίσης Μαρία 
Άσπρά-Βαρδαβάκη, Οι μικρογραφίες τοϋ Ακάθιστου στον κώδικα Garrett 13, 
Princeton, Αθήναι 1992, 111-112, όπου και η ορθότερη, κατά τη γνώμη μου, 
ερμηνεία της παράστασης. 
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Από τά παραδείγματα που αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι ο τρόπος 
με τον οποίο εικονίζεται ο Στέφανος Dusan δηλώνει την ιδιότητα του 
κραταιού ηγεμόνα ενός δυναμικού κράτους και εναρμονίζεται με την 
αυξανόμενη δύναμη του και με τις ιδεολογικές και πολιτικές του 
κατευθύνσεις. Παρ' όλο που αντίστοιχες παραστάσεις βυζαντινών 
αυτοκρατόρων έχουν σωθεί ελάχιστες, κυρίως σε μικρογραφίες, οι γραπτές 
πηγές καλύπτουν αυτό το θέμα και δείχνουν ότι ο Σέρβος ηγεμόνας και οι 
ευγενείς του δεν πρωτοτυπούν ούτε ως προς την επιλογή ούτε ως προς το 
χειρισμό των παραστάσεων που επιλέγουν, αλλά χρησιμοποιούν τρόπους 
προπαγάνδας παγιωμένους ήδη από τους Βυζαντινούς ηγεμόνες και την 
αριστοκρατία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρόποι αυτοί προέρχονται 
από την Κομνήνεια περίοδο, ίσως γιατί η μορφή των σχέσεων μεταξύ 
κεντρικής εξουσίας και αριστοκρατίας την εποχή του Dusan είχε 
περισσότερα κοινά στοιχεία με τη μορφή των αντίστοιχων σχέσεων στη 
βυζαντινή αυτοκρατορία του 12ου αι. παρά με εκείνη στην περίοδο των 
Παλαιολόγων. Τόσο η αφιέρωση του μαυσωλείου του Στέφανου Dusan 
στους Αρχαγγέλους, η οποία παραπέμπει στη Μονή Παντοκράτορος, 
μαυσωλείο των Κομνηνών στην Κωνσταντινούπολη, όσο και η παρουσία 
των Κομνηνών αυτοκρατόρων στη Ρίζα Nemanja στο Matejic συνηγορούν 
στην παραπάνω υπόθεση. 

Από τα παραδείγματα αυτά διαπιστώνεται επίσης ότι ιδεολογικά ο 
Στέφανος Dusan κατευθύνεται προς τρεις στόχους: 1) Τη νόμιμη δυναστική 
διαδοχή στο σερβικό θρόνο που εκφράζεται κυρίως με την παράσταση της 
Ρίζας Nemanja. Είναι φανερό ότι στην παράσταση αυτή ο Στέφανος Dusan 
ακολουθεί την αντίστοιχη παράσταση της Gracanica όπως άλλωστε 
ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο και τις βασικές αρχές της πολιτικής του 
παππού του Στέφανου Milutin. 2) Τον έλεγχο της σερβικής αριστοκρατίας 
και την υποταγή της που εκφράζεται με τη σταθερή παρουσία της μορφής 
του στα μνημεία που ιδρύουν οι Σέρβοι αριστοκράτες σε όλη τη διάρκεια της 
βασιλείας του. Η αύξηση της σερβικής επικράτειας μετά το 1342-1343 έδωσε 
στον Στέφανο Du§an το αδιαμφισβήτητο προβάδισμα στά Βαλκάνια και του 
ενέπνευσε όνειρα αυτοκρατορικά, γεγονός που εκφράζεται στις όψιμες 
παραστάσεις. 3) Τη σταδιακή υποκατάσταση του ρόλου του βυζαντινού 
αυτοκράτορα από τον ίδιο, που εκφράζεται τόσο από την παρουσία του στην 
παράσταση του Ακάθιστου Ύμνου, όσο και από τους τίτλους που τον 
συνοδεύουν στις όψιμες παραστάσεις του. 
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Les portraits des grands dignitaires 
du temps des tsars serbes. 
Hiérarchie et idéologie 

La Serbie a connu des changements considérables à l'époque des tsars 
Dusan et son fils Uros V (1346-1371). Certaines innovations qu'ils ont 
imposées, laissèrent des traces profondes non seulement dans la vie 
économique et dans l'organisation de la société serbe de cette époque, mais 
aussi dans son idéologie et dans son art. Une des premières conséquences de 
l'élévation au trône impérial de Dusan fut l'essor de la hiérarchie, attesté par 
le nombre des dignitaires qui l'entourent. Les titres de césar, de sébastocrator 
et de despote, qui n'étaient pas décernés par les rois serbes avant 1346, 
apparurent dans les documents écrits et sur les portraits peints aussitôt après le 
couronnement impérial de Dusan. Devenu tsar le 16 avril 1346, Stefan Dusan 
accorda à son proche collaborateur, Jean Oliver, alors grand domestique, 
d'abord la dignité de sébastocrator (1346), puis celle de despote (1347). Grgur 
Golubic, fondateur de l'église de la Vierge, située à Zaum au bord du lac 
d'Ohrid, fut promu césar avant le mois de mars 1347. Ces gestes empressés du 
tsar Dusan dévoilent, semble-t-il, son désir d'élever le prestige de la cour serbe 
à l'égal de celles de Constantinople et de Tirnovo. La distribution de titres 
d'origine byzantine continua jusqu'en 1371. Il est compréhensible, par 
conséquent, que l'emprunt de ces titres d'origine byzantine a nécessité la 
fabrication de costumes et la mise au point d'insignes destinés à l'usage des 
nobles en Serbie après 1346 et 1347. 

Quoique peu nombreux, les portraits des despotes, des sébastocrators et 
des césars connus en Serbie et à Byzance offrent la possibilité d'une étude 
comparative des insignes et des costumes envisagés dans le contexte des 
relations politiques et idéologiques byzantinoserbes. Car, bien que ces dignités 
impériales d'origine byzantine aient été adoptées et décernées en Serbie sans 
aucune modification de leur ordre hiérarchique, ordre qui était bien celui établi 
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à Constantinople, l'emploi des signes vestimentaires déterminant le rang des 
despotes, des sébastocrators et des césars ne se fait pas de façon identique. La 
comparaison des images byzantines et serbes n'est pourtant pas concluante, 
dans la mesure où les rares représentations iconographiques de ces trois 
dignitaires sont tardives. Ainsi, Isaac Comnène, sébastocrator après 1118, ne 
nous est connu que par son portrait peint vers 1310-1320 à Chora, à 
Constantinople; le portrait de Constantin Paléologue, sébastocrator après 1259 
et avant 1275, n'existe, sauf erreur, que sur une miniature du Typicon du 
monastère constantinopolitain de la Bonne Espérence, datant des années 1328-
1344. Le sébastocrator Jean Ier Ange Comnène Doukas est représenté à Porta 
Panaghia devant la Vierge trônant; mais ils est représenté en moine, ce qui fait 
que son portrait ne donne aucun renseignement sur les insignes et les costumes 
qu'il portait avant cette date. 

Ajoutons, par ailleurs que, par manque de précisions, nous sommes 
souvent dans l'impossibilité d'identifier sur les images les vêtements 
mentionnés dans le Pseudo-Kodinos, soit de nommer des vêtements qui y sont 
représentés. 

Malgré le nombre limité de comparaisons que nous pouvons établir 
jusqu'à présent en nous appuyant sur des peintures, une analyse détaillée des 
coutumes et des règles suivies à la cour de Serbie et à celle de Constantinople 
nous semble utile. 

Sébastocrator 

En examinant les portraits de Lesnovo, S. Gabelle a déjà remarqué toute 
une série de particularités distinguant les costumes et les insignes des 
sébastocrators et des despotes connus en Serbie par rapport à ceux de Byzance 
(fig. 31). Les divergences se dégagent surtout à partir d'une analyse des couvre-
chefs. Par exemple, le Stephanos (στέφανος) porté par Isaac Comnène à Chora 
diffère de celui ornant la tête de Constantin Paléologue sur la miniature 
mentionnée. Celui du sébastocrator Jean Oliver, peint à Lesnovo (1346) fait 
preuve d'une forme nettement plus simple, sans calotte, sans arc, sans camara: 
il est cependant, richement décoré de pierres rouges et bleues ainsi que de 
perles. D'une armature semblable, constituée d'un cercle, d'une calotte et d'un 
arc transversal, le Stephanos d'Isaac Comnène est enrichi de pierres rouges et 
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bleues, de perles et d'une camara (καμάρα) attachée sur l'arc surmontant la 
calotte en tisu bleu-violet. Le Stephanos de Constantin Paléologue est, par 
contre, sans camara, tandis que les pierres y sont rouges et bleues. De telles 
nuances reflètent d'habitude la relation familiale de la personne représentée 
avec l'empereur, sa position aulique ou l'importance de son activité dans la vie 
politique de l'Empire. 

L'analyse des vêtements conduit aux mêmes conclusions. La robe (ροϋχον) 
d'Isaac Comnène est d'un ton bleu-violet, et son tissu comporte des ornements 
en or. Par contre, celle de Constantin Paléologue est rouge avec les motifs 
tissés en or, tandis que son manteau (ταμπάριον) est orné d'aigles brodés à 
l'intérieur des cercles (χασδίαι), également en or. Vu que le Traité des Offices 
du Pseudo-Kodinos (vers 1350-1360), exige la couleur rouge pour la robe d'un 
sébastocrator byzantin, on pourrait avancer que le costume de Constantin 
Paléologue reproduit plus exactement les normes du cérémonial byzantin du 
milieu du XlVe siècle. D'autre part, dans le cas d'Isaac Comnène il est difficile 
d'évaluer l'écart par rapport aux normes du Xlle siècle, faute de documents 
plus précis. Néanmoins, on constate que les signes distinctifs des couvre-chefs et 
des vêtements des dignitaires byzantins n'étaient pas immuables pendant les 
Xlle, XlIIe et XlVe siècles. Les images connues font état de légères 
modifications qui aient pu avoir lieu de temps à autre, surtout lorsqu'il y avait 
plusieurs détenteurs du même titre. De tels cas sont bien connus. Par exemple, 
l'empereur Michel VIII Paléologue a permis à son frère, Constantin, d'orner 
ses chaussures d'aigles brodés au fil d'or, tandis que son contemporain, 
Constantin Tornik, sébastocrator également, n'était autorisé à porter que des 
chaussures bleues sans ornements. Or, moins d'un siècle plus tard, les aigles 
ont été imposés comme motifs brodés sur les chaussures bleues de tous les 
sébastocrators. Un cas semblable explique la modification du Stephanos porté 
par les sébastocrators byzantins en 1347. Puisque les beaux-frères de 
l'empereur Jean VI Cantacuzene (1347-1354), Jean et Manuel Asen, ont porté à 
ce moment un Stephanos enrichi de pierres bleues, de perles et d'une camara, 
on peut supposer que par la suite les pierres bleues et les perles ont cessé 
d'être les signes obligatoires sur le Stephanos d'un sébastocrator byzantin. 
Donc, malgré le fait que les images soient peu nombreuses et que les 
modifications des insignes nobiliaires soient mal connues, ces altérations dont 
l'historien de l'art doit tenir compte, présentent un phénomène constant de la 
vie aulique à Byzance confirmé par plusieurs sources écrites. 
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Une telle observation acquiert encore plus d'importance lorsqu'on essaye 
de comprendre la valeur hiérarchique des insignes et des couleurs sur les 
portraits des grands seigneurs de la Serbie. En effet, les images peintes dans 
les églises serbes sont les seuls documents conservés, étant donné qu'aucune 
miniature, aucun texte serbe semblable à celui du Pseudo-Kodinos ne nous sont 
parvenus. Par conséquent, les portraits des deux sébastocrators serbes, Jean 
Oliver, peint dans le naos de Lesnovo (1346), et Vlatko, représenté avec les 
membres de sa famille à Psaca (1365-1371) illustrent respectivement le temps 
du tsar Dusan (1346-1355) et celui du tsar Uros V (1355-1371) (fig. 7). Et 
quoiqu'on reconnaisse sur les costumes de ces dignitaires serbes certains échos 
du cérémonial constantinopolitain -la couleur rouge du corsage de Jean Oliver, 
et la couleur rouge et la coupe de la robe de Vlatko, par exemple -les différen
ces entre les vêtements des Serbes et des Byzantins y sont plus accentuées que 
les similitudes. Malgré le fait que la forme de la robe longue de Vlatko, serrée 
à la taille, ressemble dans une certaine mesure à celle de Jean Oliver et à celle 
de Constantin Paléologue, elle est nettement plus modeste que la leur. D'autre 
part, ce n'est que par la coupe que la robe bleue de Jean Oliver ressemble à la 
robe rouge de Constantin Paléologue, les deux étant longues, plus ou moins 
serrées à la taille et ouvertes par devant pour permettre aux porteurs de 
marcher. Cependant, les manches courtes de la robe de Jean Oliver, les bandes 
rouges brodées au fil d'or et appliquées le long de l'ouverture et des hanches, 
de même que les bandelettes d'or descendant deux par deux depuis la taille 
jusqu'à l'ourlet, différencient le costume de ce premier sébastocrator serbe des 
habits portés par les sébastocrators de la cour constantinopolitaine. A notre avis 
un costume si riche, peint dans le naos de Lesnovo (1346) fur crée pour Jean 
Oliver avec le consentement du tsar Stefan Dusan. L'élégance de la silhouette 
d'Oliver, la splendeur des tissus et des broderies de son costume, l'éclat des 
perles et de l'or sont destinés à rivaliser avec les vêtements de tissus luxueux 
portés par les sébastocrators constantinopolitains. Sans imiter la forme 
complexe du Stephanos d'un sébastocrator byzantin, Jean Oliver porte sur la 
tête un anneau de métal précieux, sans camara, ni callotte, ni arcs la 
surmontant, orné par des pierres rouges et bleues et par deux files de perles. 
Les pierres bleues et les perles mentionnées par le Pseudo-Kodinos comme 
insignes serties dans le Stephanos porté par Jean et par Manuel Asen, en 1347, 
permettent néanmoins une comparaison intéressante avec le Stephanos de Jean 
Oliver. Il est évident que celui d'Oliver fut conçu pour prouver le rang égal du 

161 



Gordana Babic 

titre d'un sébastocrator en Serbie et à Byzance. La ceinture en chaînons dorés 
et le mouchoir attaché à la taille ne sont pas visibles sur le portrait de 
Constantin Paléologue, alors que ces anciennes insignes complètent l'aspect 
officiel du portrait de Jean Oliver. Représenté sans manteau, Oliver nous fait 
connaître un type particulier de son costume aulique, qui n'était probablement 
pas le seul à être consacré par le protocole de la cour serbe. 

L'analyse des portraits de Psaca (1365-1371) renforce cette conclusion. Le 
manteau n'y a pas été considéré, non plus, comme pièce obligatoire des 
vêtements d'apparat des nobles serbes. Le sébastocrator Vlatko, la sé-
bastocratorissa Vladislava, le knez Paskac, son épouse Ozra et les fils héritiers 
de Vlatko, sont tous représentés sans manteaux. Comparées aux vêtements du 
sébastocrator Constantin Paléologue et de son épouse, la sébastocratorissa 
Irène Comnène Vranéna Paléologina, les robes des nobles serbes peints à 
Psaca révèlent une divergence encore plus évidente. A part la couleur rouge, 
marque dominante des costumes aussi bien sur la miniature byzantine que sur 
les fresques de Psaca, les formes des robes peintes à Psaca diffèrent par leur 
coupe, aussi bien que par leur ornement, de celles représentées sur la 
miniature byzantine. Cependant, il faut noter que la couleur rouge n'a pas été 
en Serbie une caractéristique exclusive des costumes portés par les despotes, 
les sébastocrators et les césars, comme cela a été la règle à Byzance. Au 
contraire, les robes rouges du knez Paskac, à Psaca, du zupan Brajan à Karan 
(1342) et de quelques autres grands dignitaires serbes du XlVe siècle 
témoignent indubitablement d'un usage plus large de ce signe hiérarchique, 
déjà consacré par la tradition serbe. Respectant le haut rang d'un knez, titre 
ancien de la hiérarchie nobiliaire serbe, le protocole du temps d'Uros V a 
permis à Paskac d'utiliser un tissu rouge pour sa robe, mais lui a interdit 
l'usage de bandes décoratives destinées évidemment à marquer un rang plus 
élevé dans l'ordre hiérarchique des grands seigneurs en Serbie. La couleur 
rouge ne suffit, donc, pas à reconnaître la dignité d'un personnage peint sur le 
territoire de l'État serbe à l'époque de Stefan Dusan et de son fils Uros V. 

D'autre part, l'analyse des détails a fait comprendre que ce sont les 
bandes décoratives, les cols brodés, les péribrachia et les manchettes qui ont 
joué le rôle d'insignes sur le costume d'un sébastocrator ou celui d'une 
sébastocratorissa en Serbie. Leurs robes comportent plusieurs éléments 
empruntés au sakkos impérial, contrairement à l'usage constantinopolitain. 
C'est parce que le Stephanos fait défaut sur les portraits de plusieurs dignitaires 
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serbes du XlVe siècle, et que la forme de la robe serrée à la taille, portée par 
eux, n'a pas été modifiée entre 1346 et 1371, que l'on se rend compte que la 
présence ou l'absence des bandes décoratives déterminait le rang social des 
nobles serbes. Progressivement un ensemble de normes semble avoir prévalu. 
N'imitant pas la coupe d'un ροϋχον ou d'un λαπάτζας en usage à la cour de 
Constantinople, les dignitaires peints en Serbie semblent être habillés à la 
manière locale. 

La robe de la sébastocratorissa Vladislava, peinte à Psaca (1365-1371), ne 
ressemble point à celle de la sébastocratorissa Irène Comnène Vranéna 
Paléologina, peinte à côté de son mari, Constantin Paléologue. Vladislava porte 
une robe rouge, longue, mais sans manches et très serrée à la taille, marquée 
par une large ceinture. Son col est boutonné et bordé par des bandes dorées 
parsemées de perles; les manchettes de son chemisier en tissu fin et léger sont 
bordées de bandes semblables. Tous ces détails font défaut sur les habits de la 
dame constantinopolitaine. Par contre, son costume lourd et épais suggère 
l'immobilité de sa silhouette. La couronne de Vladislava, haute et ouverte de 
même que celle d'Irène, diffère également dans les détails; par exemple, le 
voile blanc qui dépasse le bord supérieur de la couronne de Vladislava et lui 
tombe sur le dos, est absent de la couronne d'Irène. 

Les boucles d'oreilles de Vladislava, modernes et en forme de gouttes 
bleues prolongées à l'aide de perles enfilées, se distinguent nettement des 
boucles d'oreilles circulaires portées par la dame Irène et ses filles, peintes 
toutes entre 1328 et 1344. On connaît bien cette forme circulaire des boucles 
d'oreilles portées en Serbie également vers le milieu du XlVe siècle; les 
fresques de Karan et de Lesnovo en témoignent. Il en ressort que les 
changements de mode ont influencé l'aspect des costumes de nobles en même 
temps que les changements des normes du protocole aulique. Les portraits des 
dames se soumettent mieux, semble-t-il, à ce genre de raisonnement, quoique 
ceux des hommes n'en soient pas exclus. La taille serrée caractérise la mode 
masculine, plus évidente en Serbie qu'à Constantinople, plus prononcée sur les 
portraits des empereurs de Byzance que sur ceux des dignitaires de la cour 
constantinopolitaine. 

En somme, on peut conclure que les portraits des sébastocrators Jean 
Oliver et Vlatko reflètent deux moments successifs du temps impérial en 
Serbie: le premier, marqué surtout par la compétition et la lutte pour le 
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prestige de la cour serbe sous Dusan, et le second, caractérisé par une certaine 
standardisation de formes moins somptueuses et de caractère local. 

Despote 

Le désir de la cour serbe du temps de Stefan Dusan d'amplifier le faste et 
de s'imposer par son luxe, semble être confirmé par les portraits du premier 
despote en Serbie Jean Oliver. Un éclat, jamais vu auparavant, entoure ce haut 
personnage et les membres de sa famille, tous peints dans le narthex de 
Lesnovo (1349) (fig. 8 et 9) et puis, encore une fois, dans la chapelle aménagée 
à l'étage du narthex de Ste-Sophie à Ohrid (vers 1347-1350) (fig. 35). Le 
costume de Jean Oliver réalisé à Lesnovo en 1349 comporte encore certaines 
pièces qui ressemblent à celles qu'il portait trois ans plus tôt, lorsqu'il était 
sébastocrator. Par exemple, c'est le corsage rouge1 richement décoré de perles, 
qui lui recouvre les épaules et la partie médiane du buste, appliqué à la robe en 
brocard bleu orné d'aigles bicéphales tissés dans les cercles en perles. La seule 
différence essentielle, c'est que le corsage de despote est plus étroit que celui 
de sébastocrator. La coupe de la robe d'Oliver représentée dans le narthex est 
tout à fait semblable à celle peinte dans le naos, donc, elle est à manches 
courtes, elle descend jusqu'aux chevilles, coupée depuis le col jusqu'à l'ourlet. 
Elle est encore très serrée à la taille et enrichie de bandes verticales et 
horizontales couvertes de perles enfilées et cousues sur un fond de tissu rouge. 
Ces bandes entourent la taille et les manches. Un chemisier également rouge, à 
manches étroites, longues et boutonnées, fait de tissu à motifs géométriques 
décorés de perles, accentue l'effet de luxe raffiné, tandis que la ceinture en 
chaînons dorés et le sceptre complètent l'aspect officiel du portraituré. Il faut 
souligner ici que le sceptre et le nimbe, nouvelles insignes sur le portrait 
d'Oliver, désignent le plus haut rang du despote parmi les dignitaires en 
Serbie. Cependant, son Stephanos même s'il existait à l'époque, n'est plus 
visible sur la tête, gravement endommagée depuis longtemps. Les deux 
nouvelles insignes, le sceptre et le nimbe, empruntées au répertoire impérial, 
rattachent le protocole serbe à la tradition byzantine où un tel usage des signes 
était justifié par les relations familiales très étroites entre l'empereur et un 
despote quand il s'agit de son fils, ou entre un empereur et les despotes quand 
il s'agit de ses cousins. La couleur rouge dominante sur le costume de Jean 
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Oliver représenté en despote à Lesnovo, confirme la signification hiérarchique 
de cette ancienne marque de protocole byzantin devenue traditionnelle en 
Serbie également. Ό πανευτυχέστατος δεσπότης Jean Oliver et son épouse ή 
πανευτυχεστάτη βασίλισσα Μαρία ή Λυβερίνα, accompagnés de leurs fils, 
montrent par cette image leur propre désir de se voir glorifiés dans ce monde 
où leur position aulique n'était surpassée que par celle du tsar Stefan Dusan, 
lui-même choisi pour régner au nom du Christ Pantocrator, souverain suprême 
de l'univers. D'autre part, le tsar Stefan Dusan avait certainement l'intention 
de faire accroître le luxe et l'éclat des portraits de la famille du despote, 
donnant les preuves de son prestige manifesté par d'autres actions dans les 
Balkans avant 1349. 

Le costume de la basilissa Anna Maria témoigne de la même démarche. 
Elle porte une robe en brocard rouge aux aigles bicéphales fait d'un tissu 
identique à celui de l'habit de son mari. Sa robe est longue, coupée par devant 
et sans ceinture, semblable aux robes en soie lourde et épaisse portées par les 
dames constantinopolitaines. La basilissa Anna Maria porte un manteau à 
manches larges lui tombant jusqu'aux chevilles. Il est agrafé sur la poitrine par 
une broche de pierres précieuses et de perles. Tous les ourlets en sont ornés 
par des bandes rouges avec de doubles files de perles, tandis que le tissu forme 
des rayons de tons bleu et rouge, tranchés par des carreaux remplis de motifs 
floraux et géométriques. La doublure de son manteau est en soie blanche 
imprimée de grands cercles rouges. 

On s'aperçoit que ce genre de tissu était réservé aux personnages de haut 
rang à Byzance. Cette coutume est respectée même quand il s'agit de 
représenter des saints et saintes nés dans la famille impériale ou les familles 
nobles (Saintes Hélène, Barbara, Catherine, etc.). La couronne haute et 
ouverte, ornée de pierres rouges et bleues et de files de perles, portée par la 
basilissa Anna Maria ressemble tout à fait à celle qu'on voit sur la tête de 
l'impératrice serbe Hélène, épouse du tsar Dusan peinte sur la même image de 
Lesnovo (1349). Ce ne sont que de menus détails qui distinguent entre elles ces 
couronnes. Les boucles d'oreilles en forme circulaire que portent les deux 
dames, la résille blanche passée sous la couronne de la basilissa Anna Maria 
ainsi que le voile blanc qui lui couvre les cheveux derrière la nuque, comme 
c'était la mode chez les dames serbes du XlVe siècle et qui sera suivie même 
par l'impératrice Hélène. Pourtant les insignes particuliers que seule la 
basilissa avait le droit de porter étaient le sceptre et le nimbe qui rendaient 
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évidents son rang social et sa position eminente parmi les dames de la cour 
serbe. Surtout sur la grande image de Lesnovo ces signes hiérarchiques ont eu 
une importance idéologique. Semblable à l'image illustrant la doctrine qui 
explique l'origine céleste du pouvoir d'un souverain terrestre, déjà réalisée à 
Polosko, en 1343-1345, la composition de Lesnovo fait encore une preuve de la 
triple gradation dans la transition du pouvoir que le tsar serbe détient du 
Pantocrator et le transmet ensuite à son despote. Les images de Polosko et de 
Lesnovo fournissent les résultats d'une élaboration raffinée et nuancée des 
idées politiques lancées en Serbie sous Stefan Dusan. D'origine impériale 
byzantine, cette formule de niveaux différents sur lesquels le pouvoir universel 
devait être exercé, fut majestueusement expliquée en Serbie par le language 
iconographique utilisé à des fins politiques. Donc, le message idéologique et 
l'éclat des portraits des personnages chargés de réaliser l'idée de l'Empire en 
Serbie émanent des images de Polosko et surtout de celle de Lesnovo avec le 
même but de glorifier la cour serbe et son souverain. 

Peu de temps après la réalisation des fresques dans le narthex de 
Lesnovo, le despote Jean Oliver se fit représenter entouré des membres de sa 
famille dans la petite chapelle de Ste-Sophie à Ohrid (fig. 35). Oliver y offre le 
rouleau, à savoir la charte où les donations sont énumérées, à l'archevêque 
d'Ohrid Nicolas qui les confirme et à saint Jean le Précurseur, patron de la 
chapelle. Le despote Jean Oliver s'est fait représenter en costume encore plus 
somptueux et plus luxueux que ceux qu'il portait antérieurement. Peint vers 
1350, le costume du despote y est davantage apparenté à ceux des grands 
seigneurs byzantins. La soie lourde et épaisse cache totalement le corps et 
oblige le personnage à l'immobilité parfaite. Les robes d'Oliver et de son 
épouse sont identiques, lourdes, longues, sans ceinture, coupées depuis la taille 
jusqu'aux chevilles, richement décorées de larges bandes dorées bordées de 
files de perles qui accentuent la silhouette trapézoïdale du portraituré. Les 
bandes descendent des épaules jusqu'aux chevilles, longeant l'ourlet et 
l'ouverture de la robe. Les manches courtes permettent aux bras de s'en évader 
laissant les parties d'étoffe qui pendent flotter derrière le corps. Ces parties 
inférieures flottantes des manches sont en tissu à rayures, léger et fin, qui 
contraste avec le pourpre d'un chemisier à manches étroites et boutonnées. Le 
brocard de couleur pourpre orné de cercles en files de perles renfermant les 
aigles bicéphales devait être le plus coûteux des tissus importés, destiné à la 
fabrication des robes de grand luxe. Aucun des nobles serbes n'en fit usage 
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avant le despote Jean Oliver. La couronne à calotte que le despote Jean Oliver 
porte à Ohrid repose sur un anneau épais et doré couvert de pierres rouges en 
harmonie avec le tissu de ton pourpre surmonté par un arc transversal liant le 
front et la nuque. Le nom de la couronne portée par un despote de 
Constantinople est le stemmatogyrion, mais ce mot ne figure pas dans les 
sources écrites serbes, ce qui en empêche l'identification. Néanmoins, la forme 
de la robe du despote semblable au lapatzas byzantin porté par le césar Doukas 
sur une fresque de Saint Pantéléimon, également à Ohrid, témoigne du désir du 
despote Jean Oliver d'adopter des insignes et des costumes de plus en plus 
influencés par le protocole byzantin. La forme trapézoïdale, l'ouverture du 
vêtement à partir de la taille, le brocard orné de cercles aux aigles bicéphales, 
tout porte à croire que le despote Jean Oliver et son épouse utilisaient deux 
types d'habits, un traditionnel, local, peint à Lesnovo (1349), et l'autre, plus 
apparenté à la mode byzantine et à la forme d'un lapatzas, dont parle Pseudo-
Kodinos, peint à Ohrid. L'identification de ce costume porté par Oliver à Ohrid 
avec le lapatzas est facilitée par la forme des manches pendantes, que le 
despote serbe n'a pas attachées à la ceinture. 

L'épouse du despote, Anna Maria porte une robe identique. Sa couronne 
haute et ouverte est ornée de pierres serties sur trois zones. La zone 
supérieure se termine en crénelures pointues bordées de perles. Le voile blanc 
passe au-dessous de la couronne et couvre ses épaules. 

Les deux images où le despote est peint en 1349 et en 1347-1350, diffèrent 
sur plusieurs points de détail. Le plus important est l'omission à Ohrid du 
nimbe et du sceptre. Cette différence ne s'explique, croyons-nous, que par le 
thème illustré. Le nimbe et le sceptre nous semblent les insignes obligatoires 
sur une image illustrant l'origine du pouvoir terrestre transmis par le tsar serbe 
à son despote. Le choix d'un autre thème a fait que ces insignes ont pu être 
omis sur l'image illustrant la donation à Ohrid. Si ce raisonnement est correct 
on peut avancer que les règles nuancées du protocole aulique en Serbie 
envisageaient un grand nombre de situations officielles dans lesquelles les 
nobles devaient apparaître vers le milieu du XlVe siècle. Considérées sous 
cette optique les images de Polo§ko, de Lesnovo et d'Ohrid ou de Psaca 
reflètent la vie d'une société féodale déjà considérablement développée selon le 
modèle hiérarchique établi à Byzance. 
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César 

Le portrait du césar Novak, peint en 1369 sur la façade de l'église de la 
Vierge à Mali Grad de Prespa vient également confirmer cette observation (fig. 
33). Voulant démontrer l'origine céleste de son pouvoir exercé sur la région de 
Prespa, le césar Novak s'est fait représenter avec le nimbe et recevant la 
bénédiction du Pantocrator. En même temps, il s'adresse à la Vierge et lui 
présente ses prières qui accompagnent sa donation. Bien qu'il ne porte pas le 
Stephanos sur la tête, Novak, par le luxe de son costume (robe longue coupée 
dans du brocard lourd, ornée d'aigles bicéphales dans des cercles en perles) 
rapelle par sa forme trapézoïdale celui du despote Oliver à Ohrid. La robe de 
Novak s'en distingue cependant par l'ouverture boutonnée qui, du col descend 
jusqu'à l'ourlet. En plus, le césar porte une ceinture en chaînons de métal, que 
le despote ne porte pas à Ohrid. Les bandes verticales bordent l'ouverture et 
les côtés de la robe descendant des épaules jusqu'à l'ourlet, tandis que les 
manches courtes permettent aux bras de bouger laissant les parties pendantes 
flotter. La robe de son épouse Kalè est tout à fait semblable, lourde, longue, 
trapézoïdale, coupée et boutonnée par devant depuis le col jusqu'à l'ourlet. Le 
seul insigne indiquant son rang moins élevé que celui d'une basilissa est son 
Stephanos, riche en pierres et perles mais moins haut de forme, avec les trois 
plaquettes montées sur la partie frontale. C'est un Stephanos sans calotte, porté 
au dessus du voile blanc qui couvre le cou et les épaules de cette dame de la 
haute société serbe. 

Les robes portées par le césar Novak et par le césar Doukas diffèrent par 
leur coupe, celle du césar byzantin étant plus apparentée à un lapatzas ayant 
l'ouverture sur la partie inférieure facilitant la marche. 
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Η τέχνη των βυζαντινοσέρβων ευγενών στην Ελλάδα 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ΙΔ ' αιώνα 

Μετά την εξαφάνιση από την πολιτική σκηνή των όύο συμμάχων και 
ανταγωνιστών αυτοκρατόρων, του Ιωάννη Καντακουζηνού, ο οποίος εκάρη 
μοναχός το 1354, και του Στέφανου Δουσάν, που πέθανε αιφνίδια το 1355, η 
εύθραυστη ισορροπία δυνάμεαχν στις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, της 
Θεσσαλίας και της Ηπείρου διαταράχθηκε και επακολούθησε μία σύντομη 
μεταβατική περίοδος ανταγωνισμών μεταξύ των ισχυρών ηγεμόνων τους και 
ανακατατάξεων. Από τις αρχές, όμως, της έβδομης δεκαετίας του αιώνα, οι 
περιοχές αυτές δεν υφίστανται ισχυρούς κλυδωνισμούς, αντίθετα με τις 
ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας, όπου οι συχνές επιθέσεις και η 
σταδιακή επέκταση των Τούρκων επέφεραν ριζικές αλλαγές στους όρους 
διαβίωσης. 

Οι ανεξάρτητοι Σέρβοι ηγεμόνες των περιοχών αυτών στις σχέσεις τους 
με τη βυζαντινή αριστοκρατία ακολούθησαν τον παραδοσιακό τρόπο 
προσέγγισης της βασιλικής αυλής της Σερβίας με την αυλή της Κωνσταντι
νούπολης. 

Σύντομα η χρήση της σερβικής γλώσσας εμφανίζεται τελείως 
περιορισμένη και ανιχνεύεται μόνο στην ιδιωτική αλληλογραφία ιδιαίτερα στη 
Θεσσαλία. Αντίθετα, όλα τα επίσημα έγγραφα γράφονται στα ελληνικά, 
συντάσσονται και υπογράφονται σύμφωνα με το τυπικό της βυζαντινής 
αυτοκρατορικής γραμματείας, αντικατοπτρίζουν βυζαντινές συνήθειες και 
αντιλήψεις και μαρτυρούν την υιοθέτηση από τους Σέρβους της βυζαντινής 
ιεραρχίας και των βυζαντινών τίτλων. 

Δίαυλο ευρύτερης επικοινωνίας αποτέλεσε βέβαια η κοινή θρησκευτική 
αντίληψη Σέρβων και Βυζαντινών, απόρροια της παλαιότερης ένταξης της 
σερβικής Εκκλησίας στην ορθόδοξη δογματική πίστη. Κι αυτή οδήγησε σε 
ταυτότητα της τέχνης, όπως αυτό φαίνεται με την επιβολή της ορθόδοξης 
παράδοσης. 
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Η καλλιτεχνική, εξάλλου, δημιουργία που καλλιεργήθηκε στις περιοχές 
αυτές από τους νέους ηγεμόνες της άντλησε απευθείας από τη ντόπια 
βυζαντινή παράδοση, βασίστηκε στους τεχνίτες των τοπικών εργαστηρίων και 
αποτελεί επιπλέον ένδειξη για την απρόσκοπτη συμβίωση Σέρβων και 
Βυζαντινών. 

Τα έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών του 14ου αιώνα από Ελληνοσέρβους ευγενείς, αποτελούν ξεχωριστή 
ενότητα. Η εξέταση τους αποκαλύπτει ιδιαιτερότητες με τοπικά, συχνά, 
χαρακτηριστικά, των οποίων, όμως, η αναγνώριση δεν είναι πάντοτε εύκολη 
εξαιτίας της κακής και συγκυριακής διατήρησης των μνημείων. 

Στις μεγάλες οχυρωμένες βυζαντινές πόλεις, που αργότερα μετετράπησαν 
σε σημαντικά κέντρα της τουρκικής διοίκησης, τα κτίσματα δέχθηκαν στο 
σύνολο τους ισχυρά πλήγματα με αποτέλεσμα να μην έχουν διασωθεί 
δείγματα της μνημειακής τέχνης. Στις Σέρρες, για παράδειγμα, πόλη με 
σημαντικό πολιτικό και στρατηγικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της 
βυζαντινής αλλά και της σερβικής κυριαρχίας, δεν έχει σήμερα τίποτε 
απομείνει από τα κτίσματα του Μου αιώνα. Εξαίρεση αποτελεί ο πύργος με 
την επιγραφή του Ορέστη, τοπικού άρχοντα κατά την περίοδο της βασιλείας 
του Στέφανου Δουσάν. 

Στο Μενοίκιο όρος, βορειοανατολικά των Σερρών, έχει ευτυχώς διασωθεί 
το καθολικό της πολύ σημαντικής και για τους Βυζαντινούς και για τους 
Σέρβους μονής του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. 

Η παλαιότερη ζωγραφική που κοσμούσε τους τοίχους του καθολικού δεν 
έχει ακόμη εντελώς καθαρισθεί· έχουν όμως αποκαλυφθεί οι υπέροχες 
τοιχογραφίες στους δυτικούς χώρους του, όπως και εκείνες του παρεκκλησίου 
του Αγίου Νικολάου, κτίσματος της εποχής του δεσπότη των Σερρών Ιωάννη 
Ούγκλεση. Τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1364 στο ανάκτορο των 
Σερρών καθόρισαν για το χώρο στον όροφο του παρεκκλησίου έναν ξεχωριστό 
προορισμό. Στη διάρκεια της πανώλης που εξαπλώθηκε στα Βαλκάνια, χάθηκε 
και ο ίδιος ο πατριάρχης Κάλλιστος, ο οποίος έφθασε στις Σέρρες με σκοπό 
την άρση του αναθέματος κατά της σερβικής εκκλησίας, που δόθηκε λόγω της 
αντινομοκανονικής ανύψωσης της σε Πατριαρχείο και, ταυτόχρονα, της 
στέψης του Δουσάν ως αυτοκράτορα. Από την επιδημία πέθαναν επίσης η 
αδελφή του Ιωάννη Ούγκλεση, Ελένη, και οι κόρες της. Ο σύζυγος της Ελένης 
Νικόλαος Ράντονια αφιέρωσε το παρεκκλήσιο στον προστάτη του Αγιο 
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Νικόλαο, εναπεθεσε σε αυτό τα οστά των άτυχων μελών της οικογένειας του 
και μερίμνησε για τη διακόσμηση των τοίχων του. 

Από το σύνθετο και ενδιαφέρον εικονογραφικό πρόγραμμα των 
τοιχογραφιών στους κάτω χώρους του καθολικού της μονής, το μεγαλείο των 
οποίων θα αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού τους, 
διακρίνονται ήδη πολλές από τις σκηνές της ζωής του Χριστού, ειδικότερα των 
θαυμάτων, και παραστάσεις από τον ευρύτερο και συνθετότερο κύκλο του 
προστάτη Αγιου της μονής Ιωάννη Προδρόμου. Τα άγια πρόσωπα με τα 
σπάνια επίθετα αλλά και τα πολλά αποσπάσματα από την Αγία Γραφή 
φανερώνουν τη μόρφωση της μοναστικής κοινωνίας για την οποία τα έργα 
προορίζονταν. Τον υψηλό βαθμό μόρφωσης αυτής της αδελφότητας 
βεβαιώνουν, επίσης, η άλλοτε πολυτελής βιβλιοθήκη, το πλούσιο αρχείο καθώς 
και η συλλογή καλλιτεχνικών έργων. 

Στο Αγιον Όρος, στη νοτιοδυτική κρημνώδη άκρη του, ο δεσπότης 
Ιωάννης Ούγκλεσης ανακαίνισε τη μονή Σιμωνόπετρας, στην οποία, όμως, 
σήμερα ελάχιστα διασώζονται από την πρώτη περίοδο της ζωής της. Στο 
παρεκκλήσιο, επίσης, των Αγίων Αναργύρων στη μονή Βατοπεδίου, κτίσμα και 
αυτό του δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση, το πρώτο στρώμα τοιχογραφιών είναι 
σκεπασμένο με νεότερη διακόσμηση. Κάτω από αυτή, μόνο σε γενικές γραμμές 
φαίνεται το έργο καλλιτέχνη από τα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία 
κατά τις επόμενες δεκαετίες επηρέασαν έντονα την τέχνη στη Σερβία. 

Το καλλιτεχνικό κλίμα αυτού του χώρου ανέδειξε με άμεσο τρόπο και η 
βασίλισσα Ελένη, η σύζυγος του δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση, ο οποίος 
φονεύθηκε μαζί με τον αδελφό του τον βασιλιά Στέφανο Ούρεση, το 1371, στη 
μάχη του Έβρου. Εκτός από τα θαυμάσια χρυσοκέντητα υφάσματα, με τη 
βασίλισσα Ελένη συνδέεται πια ανεπιφύλακτα και η γνωστή αμφιπρόσωπη 
εικόνα από το μοναστήρι Πογκάνοβο, που βρίσκεται σήμερα στη Σόφια, και 
φέρει σπάνιες παραστάσεις, οι οποίες εδώ εμφανίζονται σε μια ξεχωριστή 
σύνθεση. Στη μία όψη παρουσιάζεται σε ιδιόρρυθμη παραλλαγή, το Θαύμα της 
μονής Λατόμου, του γνωστού μοναστηριού της Θεσσαλονίκης, και στην άλλη 
οι μορφές της Παναγίας της Καταφυγής και του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Η 
πρωτοτυπία που παρουσιάζει η θεματική ενότητα διασαφηνίστηκε πρόσφατα με 
βάση το συσχετισμό ότι η καθοριστική μάχη εναντίον των Τούρκων στον Έβρο 
διεξήχθη στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, το 
όνομα του οποίου έφερε ο θανών δεσπότης. Η βασίλισσα Ελένη, μετά την 
καταστροφική ήττα, έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στον εορτασμό 
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του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Την παραμονή της μεγάλης εορτής γινόταν 
κάθε χρόνο στην πόλη κατανυκτική παρέλαση λαού και κλήρου, που ξεκινούσε 
από την εκκλησία της Παναγίας Καταφυγής, κοντά στην οποία συνελήφθη ο 
προστάτης άγιος της Θεσσαλονίκης, και κατέληγε στην εκκλησία που είχε 
κτιστεί προς τιμήν του, στο μέρος όπου θανατώθηκε. 

Η μορφωμένη και χαρισματική βασίλισσα Ελένη, το όνομα και ο τίτλος 
της οποίας εγγράφονται στην εικόνα, ήταν κόρη του καίσαρα Βοΐχνα, άρχοντα 
της Δράμας, και Ελληνίδας μητέρας, γνώριζε τη γραπτή βυζαντινή παράδοση 
και έγραφε ψαλμούς και λυρικούς στίχους. Αναμφίβολα, η ίόια εμπνεύστηκε 
τα υψηλής θεολογικής σύλληψης και σπάνια θέματα που εικονίζονται στο 
έργο, στο οποίο αποτυπώθηκε με τρόπο ξεχωριστό η μοίρα της. Η παράσταση 
του εσχατολογικού οράματος της μονής Λατόμου, όπου απεικονίζεται η μορφή 
του Χριστού κατά τη δεύτερη παρουσία καθώς και εκείνη του Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου, συγγραφέα της Αποκαλύψεως, αφιερώνονται από τη βασίλισσα 
Ελένη στον σύζυγο της, τον δεσπότη Ούγκλεση. Η Ελένη, εξάλλου, 
αναζητώντας καταφύγιο και την προστασία της Παναγίας στη Θεσσαλονίκη, 
προσέτρεξε στην Παναγία της Καταφυγής, η οποία λατρευόταν ιδιαίτερα εκεί. 
Στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας και πλούσια σε ζωγραφικά 
εργαστήρια, η Ελένη βρήκε τον επιδέξιο καλλιτέχνη που θα μπορούσε να 
εκθέσει τις σκέψεις και τις προσευχές της στην εικόνα με το ασυνήθιστο 
περιεχόμενο και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το έργο παραμένει μοναδικό σε 
ολόκληρη τη βυζαντινή τέχνη. 

Ο Συμεών Ούρεσης, μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια να κυριαρχήσει στη 
χώρα του νεκρού σταυράδελφού του Δουσάν και ενώ είχε ήδη αναγορευθεί 
αυτοκράτορας, ίδρυσε νέο κράτος στη Θεσσαλία με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα. 
Γεννημένος από τον γάμο του Στέφανου Ντετσάνσκι και της πριγκίπισσας 
Μαρίας Παλαιολογίνας, και νυμφευμένος με τη Θωμαΐδα, κόρη του δεσπότη 
της Ηπείρου Ιωάννη Ορσίνη, ο Συμεών δεν απέκρυπτε τις αμφίπλευρες 
βλέψεις του θρόνου του. Ενδεικτική είναι η υπογραφή του, όπου εκτός των 
στοιχείων του τίτλου του Δουσάν σημειώνεται και η καταγωγή του από τη 
βυζαντινή αυτοκρατορική οικογένεια. Η διαμάχη του με τον ισχυρό Ράντοσλαβ 
Χλάπεν στον βορρά, ο οποίος νυμφεύτηκε τη χήρα του καίσαρα Πρέλιουμπ, 
προηγούμενου άρχοντα της Θεσσαλίας, βρήκε σύντομα (1359/60) τη λύση της· 
η κόρη του Μαρία Παλαιολογίνα παντρεύτηκε τον ανάδοχο του Χλάπεν, 
Θωμά Πρελιούμποβιτς. 
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Στα Τρίκαλα δεν διατηρήθηκαν μνημεία από την εποχή του Συμεών. 
Μόνο σε ένα κίονα βρίσκεται επιγραφή, η οποία αναφέρεται στην εποχή της 
κυριαρχίας του και της αρχιερατείας του μητροπολίτη Νείλου. Η τύχη του 
κίονα αυτού ήταν άγνωστη για πολύ καιρό, προκαλώντας συζητήσεις· την 
πρόσφατη ανακάλυψη του μου γνωστοποίησε ευγενικά ο συνάδελφος κ. Δ. 
Σοφιανός. Από τη φθαρμένη επιγραφή του δεν διακρίνονται ούτε η χρήση ούτε 
η πιθανή προέλευση του από οικοδόμημα που είχε κτισθεί από τον Συμεών, του 
οποίου το έντονο ενδιαφέρον και η υποστήριξη που παρείχε στα μοναστήρια 
της Θεσσαλίας αποδεικνύεται από δωρεές του προς αυτά. 

Πράγματι, κατά τη διάρκεια της βασιλείας στη Θεσσαλία του Συμεών και 
του γιου του Ιωάννη Ούρεση, του οποίου η παραμονή στον θρόνο ήταν 
σύντομη -αποσύρθηκε πριν από τον Νοέμβριο 1373- ο μοναχισμός στα Μετέ
ωρα γνώρισε μεγάλη άνθηση. Στο βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας, στους 
μεγάλους βράχους με το περίεργο σχήμα, μοναχοί που ακολουθούσαν την 
ησυχαστική παράδοση για την αναζήτηση «του ακτίστου φωτός» αποσύρονταν 
σε κελλιά σκαλισμένα στο βράχο. Τα απρόσιτα αυτά ασκηταριά με την ξύλινη 
κατασκευή μπροστά στην είσοδο τους έμοιαζαν με φωλιές πουλιών. Η 
διεξοδική παρουσίαση της τέχνης της μοναστικής κοινότητας των Μετεώρων, 
αυτού του «άγριου άνθους της βυζαντινής πνευματικότητας», με την 
ιδιόμορφη αρχιτεκτονική και τις τοιχογραφίες του, ξεφεύγει από τα πλαίσια 
του θέματος μου. Ωστόσο, το μερίδιο της συμμετοχής των Ελληνοσέρβων 
αρχόντων και της ίδιας της αυλής των Τρικάλων μάς προτρέπει σε μερική 
παρουσίαση αυτής της τέχνης στη Θεσσαλία. 

Από τη βιογραφία του Αγίου Αθανασίου, «πατέρα των Μετεώρων», ο 
οποίος με τους μαθητές του ίδρυσε το μοναστήρι στον Πλατύλιθο, γίνεται 
γνωστό ότι ο πρώτος ναός εδώ ανηγέρθη «δι' εξόδου τινός των εκ του γένους 
Τριβαλών μεγιστάνου», με τη χορηγία δηλαδή ενός Σέρβου άρχοντα. Για τη 
μορφή όμως του πρώτου αυτού οικοδομήματος, που αντικαταστάθηκε 
αργότερα με νέο, δεν γνωρίζουμε τίποτε. 

Την ίδια περίπου εποχή, ο «πρώτος της Θηβαΐδος», ο ιερομόναχος 
Νείλος, ο οποίος έχαιρε της εμπιστοσύνης της βασιλικής αυλής των Τρικάλων, 
έκτισε στο βόρειο τμήμα του βραχώδους αυτού δάσους των Μετεώρων τη μονή 
της Υπαπαντής και μία εκκλησία σε σπάνιο σταυρεπίστεγο σχήμα, που 
διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες κατά τη διετία 1366/7. Μία επιγραφή βεβαιώνει 
ότι η δαπάνη για τη ζωγραφική διακόσμηση ήταν «του πανευγενεστάτου και 
ενδοξότατου κύρ Κωνσταντίνου... οστης επονομάστην δια τοϋ θείου και 
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αγγελικού σχήματος Κηπριανός μοναχός». Σε ό,τι όμως αφορά στην κατα
γωγή του ευγενούς αυτού χορηγού, η κακή κατάσταση της επιγραφής και η 
σιωπή των άλλων πηγών οδηγούν την έρευνα στο χώρο των υποθέσεων. 

Σε κλίμα διαφορετικό από την ταπεινότητα των μοναχών που 
εγκαταβίωσαν εδώ, οι τοιχογραφίες έγιναν από έναν εξαίσιο τεχνίτη, ίσως τον 
καλλίτερο αυτή την εποχή στη Θεσσαλία. 

Στο μικρό χώρο δεν υπήρχε θέση για ένα μεγαλεπήβολο εικονογραφικό 
πρόγραμμα και η επιλογή περιορίσθηκε σε μερικές μόνο παραστάσεις του 
Δωδεκαόρτου και σε μεμονωμένες μορφές αγίων. Οι σκηνές, ωστόσο, αυτές 
πλουτίστηκαν με αφηγηματικές λεπτομέρειες, γνωστές από ευρύτερες συνθέ
σεις. Η ζωγραφική γλώσσα αυτού του καλλιτέχνη ήταν εξαιρετική· η σφιχτή 
και καθαρή φόρμα δομούσε με συνέπεια τόσο το αρχιτεκτονικό και το φυσικό 
τοπίο, όσο και τις μορφές και τα αντικείμενα, ενώ ο λαμπρός και ζωντανός 
χρωματισμός τασσόταν στην υπηρεσία των πλαστικών αξιών. 

Το 1387/8, το Μεγάλο Μετέωρο, όπως ονομαζόταν το μοναστήρι του 
Αγίου Αθανασίου, απέκτησε ένα νέο καθολικό, αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση. 
Κτήτοράς του ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ούρεσης, ο οποίος μετά 
την παραίτηση του εκάρη εδώ μοναχός και πήρε το όνομα Ιωάσαφ κατά το 
πρότυπο του ομώνυμου Ινδού πρίγκιπα. Έτσι, με ασυνήθιστο τρόπο, ακόμη 
πολύ νέος, έζησε το τέλος της κυριαρχίας και της πολεμικής γενιάς των 
Νεμανιδών, μακριά από την εστία τους, στο Νότο. Είχε ωστόσο παραμείνει 
πιστός στις παραδόσεις των προγόνων του και ειδικότερα του ιδρυτή της 
δυναστείας Στέφανου Νεμάνια, ο οποίος έγινε και ο ίδιος μοναχός, αποσύρ
θηκε από τα εγκόσμια και ίδρυσε στο Αγιον Όρος τη μονή Χιλανδαρίου. 

Η μονή της Μεταμορφώσεως, όπου ο πρώην αυτοκράτορας διέμεινε -με 
ένα μικρό διάλειμμα- πενήντα ολόκληρα χρόνια, απέκτησε ιδιαίτερη αίγλη και 
η νέα εκκλησία διακοσμήθηκε πλούσια. Πρόσφατα, με ενέργειες του 
πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Σιμωνοπετρίτη, πρώην μοναχού 
στα Μετέωρα, αποκαλύφθηκαν τμήματα του αρχικού ξυλογλύπτου 
εικονοστασίου, και σε διάφορα σημεία εντοπίσθηκαν εικόνες, οι οποίες 
ανήκουν στο ίδιο πολυτελές σύνολο της βυζαντινής τέχνης του ύστερου Μου 
αιώνα. Εκτός από τα θυρόφυλλα και τις μεγάλες εικόνες του Χριστού 
Ευεργέτη και της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, στο σύνολο αυτό ανήκε και η 
εικόνα του αγίου Νικολάου. Η θέση της ήταν στον πεσσό μεταξύ προθέσεως 
και ιερού βήματος, ενώ στο ανώτερο τμήμα του βρισκόταν η Δέηση με τις 
μορφές της Θεοτόκου, του Χριστού και του Ιωάννη Προδρόμου στο κέντρο, και 
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τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ από τις δύο πλευρές. Από τους δύο 
αρχαγγέλους σώθηκε μόνο η μορφή του Μιχαήλ, ζωγραφισμένη σύμφωνα με 
το πνεύμα των πιο αριστοκρατικών ελληνιστικών τύπων, γεγονός που 
μαρτυρεί έναν εξαιρετικό ζωγράφο, ο οποίος παρέμεινε για αρκετό, όπως 
φαίνεται, διάστημα στα Μετέωρα. Ο ίδιος καλλιτέχνης, εκτός από το 
εικονοστάσιο φιλοτέχνησε και μία σειρά λιγότερο γνωστών έργων, όπως τη 
μικρή εικόνα της Δέησης, τον άγιο Δημήτριο που σκοτώνει τον βασιλιά 
Καλογιάννη και τη σπάνια απεικόνιση του αποστόλου Θωμά. Επίσης, στη 
βόρεια πρόσοψη του ναού, γύρω από την είσοδο, όπου φαίνεται ότι βρισκόταν 
ο τάφος του Αγίου Αθανασίου, ζωγράφισε τη Δευτέρα Παρουσία, τα 
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της οποίας εντοπίζονται και στις εικόνες. Η 
τουρκική όμως κατάκτηση της Θεσσαλίας, περί το τέλος του 1393 ή τις αρχές 
του 1394, δεν του επέτρεψε να εκτελέσει και τις τοιχογραφίες στο εσωτερικό 
της εκκλησίας, η οποία παρέμεινε χωρίς ζωγραφικό διάκοσμο έναν ολόκληρο 
αιώνα. 

Ταυτόχρονα, οι εικόνες διακοσμούνται με επενδύσεις, έργα άριστων 
χρυσοχόων που ακολούθησαν προσεκτικά τις μορφές και τις διακοσμήσεις στις 
εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και του αγίου Νικολάου. Η μικρή εικόνα 
του αγίου Θωμά κατασκευάσθηκε οπωσδήποτε στη μνήμη του δεσπότη Θωμά 
Πρελιούμποβτς και, πιθανότατα, αποτελούσε δωρεά της συζύγου του Μαρίας, 
αδελφής του Ιωάσαφ. Χωρίς αμφιβολία, αυτούς τους λαμπρούς καλλιτέχνες 
από τα Γιάννενα τους έστειλε η Μαρία, η οποία είχε δωρήσει με τον σύζυγο 
της, στη μονή -προτού κτισθεί το νέο καθολικό το αφιερωμένο στη Μετα
μόρφωση- το άλλοτε πολυτελώς διακοσμημένο δίπτυχο. Από το δίπτυχο 
σώζεται σήμερα μόνο το αριστερό ήμισυ με την παράσταση της Θεοτόκου, το 
μικρογραφικό πορτραίτο της βασίλισσας Μαρίας και τις μορφές των 
μαρτύρων, ενώ το δεξιό τμήμα του με τον Χριστό και τη μορφή του Θωμά έχει 
χαθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει ούτε η πλούσια επένδυση, που ήταν επίσης έργο 
ξακουστών χρυσοχόων των Ιωαννίνων. Την αρχική μορφή του έργου μάς την 
υποδεικνύει γνωστό αντίγραφο, λειψανοθήκη του καθεδρικού ναού στην 
Κουένκα. Είναι επομένως θεμιτό να υποθέσουμε ότι η βασίλισσα Μαρία 
έστειλε στα Μετέωρα τόσο τους ζωγράφους όσο και τους χρυσοχόους, για να 
διακοσμήσουν το κληροδότημα του αδελφού της, αυτοκράτορα/μοναχού, με τον 
οποίο διατηρούσε εγκάρδιες σχέσεις. Μαζί με τα δώρα σταλμένα στη μνήμη 
του δεσπότη Θωμά, έχει ακόμη σταλεί και η περίφημη μικρή εικόνα της 
Ψηλάφησης του Θωμά με το μικρογραφικό πορτραίτο της βασιλίσσης Μαρίας, 
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έργο, πιθανότατα, του ιόίου καλλιτέχνη, ο οποίος κατέλιπε και τα δίπτυχα με 
τα πορτραίτα των ηγεμόνων των Ιωαννίνων. 

Δεν είναι απαραίτητο να επιμείνουμε εδώ στην παρουσίαση των 
αριστουργημάτων της τέχνης των εικόνων και της χρυσοχοΐας, τα οποία ήδη 
έχουν καταχωρηθεί στις ανθολογίες της βυζαντινής τέχνης του ΙΔ' αιώνα. 
Είναι ανάγκη, ωστόσο, να θυμηθούμε και τα άλλα έργα, τα οποία από αυτό το 
μεγάλο κέντρο στο δυτικό άκρο της αυτοκρατορίας έφθασαν στους ιερούς 
τόπους του ορθόδοξου μοναχισμού. Δικαιολογημένα έχει διατυπωθεί η 
υπόθεση ότι σε μία μικρή εικόνα της μονής Χιλανδαρίου έχει διασωθεί το 
πορτραίτο του Θωμά Πρελιούμποβιτς με δεσποτικό ένδυμα, δίπλα στη μορφή 
του αποστόλου Θωμά. Με το έργο αυτό πρέπει να συσχετισθούν οι τοιχο
γραφίες στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων της ίδιας εποχής, όπου επίσης 
εικονίζεται και η μορφή του αγίου Θωμά. Εξαιρετικά έργα χρυσοχοΐας, που 
φέρουν ελληνικές επιγραφές, δηλαδή, το ποτήρι στο Βατοπέδι και ο δίσκος στη 
Λαύρα, που κάποτε αποτελούσαν ένα σύνολο, μαρτυρούν επίσης για τον 
Θιομά ως δωρητή. 

Πραγματικό πλούτο, ως προς την υλική και καλλιτεχνική σπουδαιότητα, 
αποκαλύπτουν πληροφορίες για τη Θεοτόκο Γαβαλιώτισσα, κληροδότημα του 
δεσπότη Θωμά και της βασίλισσας Μαρίας στην Έδεσσα, την οποία οι 
τελευταίοι κυβέρνησαν ώς το 1366/7. Από το έγγραφο με το οποίο οι δύο 
κτήτορες δώρισαν την Γαβαλιώτισσα στη μονή της Λαύρας, το 1375, μαζί με 
τα κτήματα της και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, φαίνεται ότι το μνημείο 
βρισκόταν στην πόλη, ενώ από το συνημμένο κατάστιχο «από μικρού εως 
μεγάλου» διαπιστώνεται ότι οι ίδιοι προσέφεραν στη Γαβαλιώτισσα πολλά 
δώρα και μετά την εγκατάσταση τους στα Γιάννενα. Αναφέρονται επίσης 
πολυάριθμες εικόνες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν διακοσμημένες με 
επένδυση, καθώς και η κεφαλή του αγίου Μαρτινιανού, ιερά σκεύη, ασημένιες 
κανδήλες, σταυρός από ξυλαλόη εγκοσμημένος, ιερατικά άμφια και πλεκτά 
χρυσοκέντητα και μεταξωτά κ.ά., και ακόμη 47 βιβλία, χωρίς βέβαια να 
υπολογίζονται τα κειμήλια άλλων μικρών εκκλησιών που ανήκουν στη 
Γαβαλιώτισσα. Σήμερα δεν είναι γνωστή η τύχη αυτού του θησαυρού, αλλά 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι στα χρόνια του τουρκικού κινδύνου ένα 
τουλάχιστον μέρος τοποθετήθηκε σε ασφαλέστερο μεγάλο μοναστήρι του Αθω. 
Ίσως ορισμένα αντικείμενα από το λεπτομερές αυτό κατάστιχο μπορεί να 
αναγνωρισθούν στο σκευοφυλάκιο της Λαύρας, όταν εκδοθεί ο κατάλογος του. 
Η ίδια η Θεοτόκος Γαβαλιώτισσα δεν σώθηκε. Καταστράφηκε, πιθανότατα, 
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στον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Έδεσσα, το 1395, κατά τον οποίο τα νερά 
του ποταμού πλημμύρισαν το εσωτερικό της που είχε υποστεί καθίζηση. 

Στον ίδιο σεισμό καταστράφηκε, πιθανόν, και η Θεοτόκος Μεσο-
νησιώτισσα που είχε ανεγερθεί από τον ισχυρό Ραντοσλάβ Χλάπεν και την 
οποία ο γαμπρός του Νικόλαος Μπαλντοβίν Παγάσης εκχώρησε στη Μονή 
Αγίου Παύλου στον Αθω. Από το δωρητήριο αυτού του τελευταίου χριστιανού 
άρχοντα της Έδεσσας, που ήδη το 1385 ήταν υποτελής στον Σουλτάνο, δεν 
φαίνεται ποια πολύτιμα αντικείμενα εκχωρήθηκαν μαζί με τα μεγάλα 
κτήματα. Εκτός από μία παλιά εικόνα της Θεοτόκου Νησιώτισσας, της οποίας 
η προέλευση είναι προφανής, τα άλλα αντικείμενα δεν έγινε δυνατό να 
εξακριβοοθούν, επειδή το έγγραφο του Χλάπεν που τα κατέγραφε δεν έχει 
διασωθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι και το σκευοφυλάκιο της μονής του Αγίου 
Παύλου, η οποία είχε ανακαινισθεί λίγο νωρίτερα, περί το 1383-1384, από τον 
Νικόλαο Ράντονια, τον αδελφό του Βουκ Μπράνκοβιτς και τον Αρσένιο-
Αντώνιο Παγάση, αδελφό του Νικολάου Μπαλντοβίν, δεν έχει ακόμη 
ερευνηθεί. Οι αγιορείτικες συλλογές με τη λειψανοθήκη των αδελφών Μούσιτς 
στο Βατοπέδι και ο σταυρός της αυτοκράτειρας Ελένης Δραγάση, συζύγου του 
Μανουήλ Β ' με την επίχρυση ασημένια επένδυση, στη Διονυσίου, θα 
συμπληρώσουν αναμφίβολα την εικόνα της τέχνης της ελληνοσερβικής 
αριστοκρατίας κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της τουρκικής 
κατάκτησης, όταν σε συνθήκες φόβου και αμφιβολίας, τα μέλη της 
προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους με την αγορά αδελφάτων στο 
Αγιο Όρος. 
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Οί Σέρβοι ηγεμόνες τών Τρικάλων 
και οί μονές της περιοχής (ΙΔ' αιώνας) 

Οί δυναστικές έριδες πού συγκλόνισαν το Βυζάντιο κατά το πρώτο μισό 
τοϋ ΙΔ' αιώνα, ή σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στον Ιωάννη Καντακουζηνό και το 
νόμιμο διάδοχο τοϋ θρόνου Ιωάννη Ε' τον Παλαιολόγο για τήν επικράτηση 
στην εξουσία, είχαν ως αποτέλεσμα τήν εξασθένηση της βυζαντινής κυριαρ
χίας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια τοϋ κράτους, και τήν ενθάρρυνση γειτονικών 
λαών νά προβοΰν στην απόσπαση εδαφών τής αυτοκρατορίας καί νά 
έγκατασταθοΰν, προσωρινά ή μονιμότερα, σέ αυτά1. 

"Ετσι καί ή Θεσσαλία δέ μένει έξω από το παιχνίδι τής εξουσίας. Στις 
πρώτες δεκαετίες τοϋ ΙΔ' αιώνα διοικήθηκε άπό τους 'Αγγέλους, δυνάστες τών 
Νέων Πατρών (Ύπατης), πού έφεραν τον τίτλο τοϋ σεβαστοκράτορα2. 
Άκολουθοΰν οί Γαβριηλόπουλοι, ισχυροί τοπάρχες3, καί ο «πανσέβαστος 
έπαρχος» Μιχαήλ Μονομάχος, «ή περιέχουσα κεφαλή» «τής χώρας 
Βλαχίας»4, όπως ονομαζόταν τότε ή Θεσσαλία5. 

1 Βλ. G. Ostrogorsky, Histoire de l'État Byzantin, Paris 1969, 520-555· Γ. Σούλη, Ή 
πρώτη περίοδος τής Σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348-1356), EEBS 20 (1950) 56, 
οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
2 Ί . Κ. Βογιατζίδης, Το Χρονικον τών Μετεώρων-Ίστορική ανάλυσις καί ερμηνεία, 
EEBS 1 (1924) 139-146. 
3 Βογιατζίδης, ο. π., 146-156· Σταυρούλα Σδρόλια, Συμβολή στην ιστορία του 
Φαναριού της Καρδίτσας (1289-1453), Θεσσαλικό Ημερολόγιο 12 (1987) 130-137· Δ. 
Ζ. Σοφιανός, Το χρυσόβουλλο τοϋ αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (1336) 
υπέρ τής Μονής τής Θεοτόκου τών Μεγάλων Πυλών (Πόρτα-Παναγιάς), Τρικαλινά 9 
(1989) 8-9, σημ. 3, όπου καί ή βιβλιογραφία για το πολυσυζητημένο «όρκωμοτικό 
γράμμα» (τοϋ έτους 1342) τοϋ χωροδεσπότη τής Θεσσαλίας Μιχαήλ Γαβριηλόπουλου. 
4 Για τον άρχοντα τής Θεσσαλίας Μιχαήλ Μονομάχο βλ. Βογιατζίδης, Το Χρονικον τών 
Μετεώρων, 156-166· Δ. Ζ. Σοφιανός, Acta Stagorum: Τα υπέρ τής Θεσσαλικής 
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Tò 1342 ο έπαρχος Μιχαήλ Μονομάχος, ώς φιλικά προσκείμενος στον 
Ιωάννη Παλαιολόγο, εκδιώκεται από τήν αρχή άπό τους Θεσσαλούς πού 
συμπαθούσαν τον αντίπαλο τοΰ Παλαιολόγου και διεκδικητή τού θρόνου 
'Ιωάννη Καντακουζηνό6. Στή συνέχεια οι Θεσσαλοί έστειλαν πρέσβεις στον 
Καντακουζηνό, πού βρισκόταν κοντά στις Σέρρες, «καλούμενοι βασιλέα και 
δεόμενοι αρχειν σφών. Και πρότερόν τε γαρ έτοιμοι ήσαν υπακουειν και τά 
εκείνου μάλλον ήροϋντο ή βασιλίδος»7. «Βασιλεύς δέ... έπεμπε τον άνεψιον 
"Αγγελον Ίωάννην επίτροπον είναι Θετταλίας»8, «ϊνα μεν το τοιούτο της 
Βλαχίας κεφαλαττίκιον εφ" ορω παντί της ζωής αυτού εχη»9. 

Πρόκειται γιά τον ανιψιό τοΰ Καντακουζηνού, τον Ιωάννη "Αγγελο τον 
πιγκέρνη, πού πέθανε αιφνίδια τό 1348, θύμα «τού τότε ενσκήψαντος λοιμού, 
δς εκ των Ύπερβορέων πρώτον άρξάμενος Σκυθών, πάντα επέδραμε σχεδόν 
τά παράλια της οικουμένης και το πολύ διέφθειρε τών ενοικούντων»^0. 

Ό ξαφνικός θάνατος τοΰ διοικητή της Θεσσαλίας Ιωάννη 'Αγγέλου και 
οί συνεχιζόμενες εσωτερικές ανωμαλίες και ανταγωνισμοί εξουσίας στο 
βυζαντινό κράτος, επέτρεψαν τότε στο φιλόδοξο Σέρβο ηγεμόνα και κράλη 
Στέφανο Ούρεση Δ', τό γνωστό Στέφανο Δουσάν (1331-1355), νά πραγματο
ποιήσει μέ ευκολία τις κατακτητικές του βλέψεις και στην περιοχή της 
Θεσσαλίας πού είχε μείνει ακέφαλη και ακυβέρνητη11. 

Ό Δουσάν είχε ήδη συμπληρώσει τήν κατάκτηση της Μακεδονίας μέ τήν 
κατάληψη σημαντικών πόλεων, όπως της Έδεσσας και τών Σερρών (24 Σεπτ. 
1345), και στις 16 'Απριλίου τού 1346, ανήμερα τό Πάσχα, είχε στεφθεί στά 
Σκόπια, τήν πρωτεύουσα τού κράτους του, «βασιλεύς και αυτοκράτωρ Σερβίας 

επισκοπής Σταγών παλαιά βυζαντινά έγγραφα (τών ετών 1163, 1336 και 1393) Συμβολή 
στην ιστορία της επισκοπής, Τρικαλινά 13 (1993) 55-56, 59 (στ. 2-3), 62 (στ. 1). 
5 Για τήν ονομασία της Θεσσαλίας ώς Βλαχίας βλ. Γ. Σούλης, Βλαχία-Μεγάλη Βλαχία-
Ή εν Ελλάδι Βλαχία: Συμβολή εις τήν ίστορικήν γεωγραφίαν της μεσαιωνικής 
Θεσσαλίας, Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπονλλου, 'Αθήναι 1953, 489-497· τοΰ Ιδιου, The 
Thessalian Vlachia, ZK V/8/1 (1963)271-273. 
" Βογιατζίδης, Tò Χρονικον τών Μετεώρων, 164, 165· Σοφιανός, ο. π., 55-56. 
' Cantacuzenus II, 309. 
° Cantacuzenus II, 312. 
9 Cantacuzenus II, 320. 
10 Cantacuzenus III, 49. 
11 Βογιατζίδης, Tò Χρονικον τών Μετεώρων, 166· Σούλης Ή πρώτη περίοδος, 59· 
Ferjanöic, Tesalija, 227-241, 289-290. 
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καί 'Ρωμανίας»· ό τίτλος δηλώνει φανερά τα μεγαλεπήβολα σχέδια του γιά την 
ίδρυση ενός βυζαντινοσερβικοϋ κράτους12. 

Στην προσπάθεια του νά εξασφαλίσει υπέρ αύτοϋ την υποστήριξη της 
ορθόδοξης Εκκλησίας καί του ελληνικού κλήρου γιά τήν αναγνώριση και 
στερέωση της εξουσίας του καί τήν ευκολότερη επικράτηση του, απένειμε 
προνόμια, μέ χρυσόβουλλά του, σέ ονομαστές μονές όπως τοϋ Τιμίου Προ
δρόμου τών Σερρών, κυρίως όμως στις αγιορείτικες μονές, καί πρώτιστα στή 
σερβική μονή τοϋ Χελανδαρίου, πλουτίζοντας τες καί μέ σημαντικές δωρεές 
πολύτιμων εκκλησιαστικών σκευών. "Ακόμη καί τό άβατο τοϋ "Αγίου "Ορους 
παραβιάστηκε, αφοϋ τό 1347 ο σέρβος ηγεμόνας επισκέφτηκε μαζί μέ τή σύζυγο 
του Ελένη καί τό γιό τους τις αθωνικές μονές13. 

Τώρα τοϋ δίνεται ή ευκαιρία νά επεκτείνει τα όρια τοϋ κράτους του καί 
νοτιότερα, μέ τήν κατάληψη της Θεσσαλίας. Γιά τό σκοπό αυτό αποστέλλει 
έναν από τους ικανότερους καί εμπιστότερους στρατηγούς του, τον Γρηγόριο 
Preljub (Πρέλουμπο ή Πρελοϋμπο ή Πρεάλιμπο τών βυζαντινών πηγών), μέ 
στρατό τον όποιο αποτελούσαν κυρίως "Αλβανοί. Ό Πρέλουμπος, πού, κατά 
κάποια εκδοχή, ήταν καί γαμπρός τοϋ Στεφάνου Δουσάν, άφοΰ θεωρούνταν 
οτι είχε νυμφευθεί τή θυγατέρα τοϋ Δουσάν Ειρήνη, κατέλαβε μέ μεγάλη 
ευκολία τή Θεσσαλία, σχεδόν χωρίς καμιά αντίσταση14. 

Παράλληλα, άλλα σερβικά στρατεύματα, πού προωθήθηκαν νοτιότερα διά 
μέσου της Αλβανίας, κατέλαβαν τήν "Ηπειρο καί τήν Αιτωλοακαρνανία, τήν 
Αιτωλία, όπως ονομαζόταν τότε μέ κοινό όνομα, ή οποία προσαρτήθηκε κι 
αυτή στο κράτος τοϋ Δουσάν. Τή διοίκηση της Θεσσαλίας ò Δουσάν ανέθεσε 
στον Γρηγόριο Πρέλουμπο, πού τον άνεκήρυξε «καίσαρα», ένώ της "Ηπείρου 
καί Αιτωλοακαρνανίας στον ετεροθαλή αδελφό του Συμεών Ούρεση 
Παλαιολόγο15. 

^ Σούλης, δ. π., 57-58· του ίδιου, Ό τσάρος Στέφανος Δουσάν καί τό "Αγιον Όρος, 
EEBS 22 (1953) 83. 
13 Αυτόθι, 82-96· του Ιδιου, Tsar Stephen DuSan and Mount Athos, Harvard Slavic Studies 
2 (1954) 125-139. 
14 Ν. Ά. Βέης, Συμβολή εις τήν ίστορίαν τών μονών τών Μετεώρων, Βυζαντίς 1 (1909) 
236-236α· Βογιατζίδης, Το Χρονικον τών Μετεώρων, 167-168· Σούλης, Ή πρώτη 
περίοδος, 59-60· Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 70-72. 
15 Σούλης, Ή πρώτη περίοδος, 60-68. 
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Tò «Χρονικόν των 'Ιωαννίνων», όπως εύστοχα απεκάλεσε ο Λέανδρος 
Βρανούσης το μέχρι πρό τίνος κακώς αποδιδόμενο Ιστορικό κείμενο στους 
ανύπαρκτους συγγραφείς δήθεν μοναχούς Κομνηνό καί Πρόκλο, των οποίων 
τα ονόματα έπλασε μιά απλή παρανάγνωση, όπως απέδειξε ό Ιδιος ό 
Βρανούσης16, παρουσιάζει μέ παραστατικότητα καί έπιγραμματικότητα τα 
διαδραματισθέντα από τον Δουσάν στον ήπειροθεσσαλικό χώρο: 

«Τοϋ μακαρίτου εκείνον βασιλέως κυρίου "Ανδρόνικου τοϋ Παλαιολόγου 
προς τάς αιωνίους μεταστάντος μονάς καί τήν των 'Ρωμαίων βασιλείαν επί 
παιδί καταλείψαντος νέω... άδειαν ό των Σέρβων κατάρχων εϋρηκώς, έπιπηδά 
τά των Τωμαίων όρια (Στέφανος δ" ούτος κατωνομάζετο ο καί κράλης Σερβίας 
άπάσης), διάδημα τε έαυτω περιτίθεται καί βασιλεύς παρά των ιδίων 
έπιφημίζεται σατραπών καί πάσαν ληιζεται την Τωμαΐδα γήν. Τάς δ" εν αύτη 
πόλεις τε καί χώρας, τάς μέν πολιορκία είληφώς, τάς δέ εύνοια καί δώροις 
δεξιωσάμενος, προς εαυτόν έπεσπάσατο. Είτα καί τήν έν Ελλάδι Βλαχίαν 
έπιπηδά καί ταύτην ύφ" εαυτόν ποιησάμενος ένα των αυτού σατραπών, 
Πρέλουμπον οϋτω καλούμενον, άρχοντα ταύτης άναδείκνυσι, τω τοϋ καίσαρος 
άξιώματι τοϋτον τιμήσας. Τον δέ ίδιον άδελφόν καλούμενον Συμεών, ος 
έξανεψιός ετύγχανε τοϋ βασιλέως Παλαιολόγου, τοϋτον δεσπότην τιμήσας, εις 
Αίτωλίαν έξέπεμψεν, άρχηγόν καί ηγεμόνα καταστήσας τοϋτον»17. 

Ό Δουσάν καί στή Θεσσαλία, αμέσως μετά τήν κατάκτηση της, φρόντισε 
νά προσεταιρισθεί τον κλήρο καί τήν Εκκλησία, προς στήριξη τής εξουσίας 
του, παραχωρώντας προνόμια σέ ονομαστές, μέ κύρος καί ακτινοβολία, 
θεσσαλικές μονές, όπως ακριβώς έπραξε καί στή Μακεδονία, μέ τήν 
περίπτωση κυρίοος των αγιορείτικων μονών. 

"Αλλωστε, είναι γενικότερα γνωστό ότι τά μοναστηριακά συγκροτήματα 
διέθεταν μεγάλη επιρροή καί αίγλη, καί θεωρούνταν έτσι κέντρα ισχυρά στήρι
ξης καί τής ηγεμονικής εξουσίας. Γι' αυτό καί όλοι οι κατά καιρούς ηγεμόνες 
καί τοπικοί άρχοντες τά ευεργέτησαν απλόχερα μέ πλούσιες χρηματικές 
ενισχύσεις, μέ παραχωρήσεις γαιών καί λειβαδίων, μέ τήν εξασφάλιση 
οικονομικών προνομίων καί φορολογικών απαλλαγών. Κατά τό βυζαντινό 

10 L. Vranoussis, Deux historiens byzantins qui n'ont jamais existé: Comnénos et Proclos, 
Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου ['Ακαδημία Αθηνών] 12 (1962) 23-29. 
17 Λ. Βρανούσης, Το Χρονικόν των 'Ιωαννίνων κατ' άνέκδοτον δημώδη έπιτομήν, 
Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου [Ακαδημία Αθηνών] 12 (1962) 74. 
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πρότυπο, ή επίγεια εξουσία αντιγράφει την ουράνια τάξη και αντλεί άπ" εκεί τη 
όύναμή της18. 

"Ετσι ο Δουσάν τον Νοέμβριο του 1348 απολύει «όρκομωτικόν χρυσό-
βουλλον λόγον» υπέρ της περιώνυμης μονής τής Παναγίας τής Έλεούσας, 
κοντά στο κάστρο του Φαναριού τής Καρδίτσας, στους πρόποδες τών 
"Αγράφων, τής επονομαζόμενης Λυκουσάδας ή Αευκουσιάδας19. 

Μέ τό χρυσόβουλλο αυτό ό σέρβος ηγεμόνας εξασφαλίζει τά κτήματα και 
τά μετόχια τής μονής από κάθε αμφισβήτηση, χορηγεί φορολογικές 
απαλλαγές, ασυδοσία, και γενικότερα επικυρώνει και ανανεώνει ολα τά 
προνόμια πού παλαιότερα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα εΐχαν παραχωρήσει 
στή μονή. Πρόκειται γιά ένα χρυσόβουλλο τού "Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 
του έτους 128920 καί γιά ένα δεύτερο τού εγγονού του "Ανδρόνικου Γ' 
Παλαιολόγου, πιθανότατα, τού έτους 133221. "Ετσι ό Δουσάν φαίνεται 
συνεχιστής καί εκφραστής τής βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας. 

"Ας σημειωθεί οτι τό μοναστήρι τής Λυκουσάδας, τό οποίο καταστράφηκε 
στις αρχές τού ΙΖ' αιώνα από τους Τούρκους, κατά τό έθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα τού εθνομάρτυρα Διονυσίου Λαρίσης τού Φιλοσόφου, είχε ιδρύσει καί 
προικίσει μέ κτήματα ή χήρα τού σεβαστοκράτορα τής Θεσσαλίας "Ιωάννη Α' 
Δούκα "Αγγέλου Κομνηνού, πού περιβλήθηκε καί ή Ιδια τό αγγελικό σχήμα καί 
μετονομάστηκε σέ Υπομονή 22. 

Τό χρυσόβουλλο τού Δουσάν γιά τή μονή τής Λυκουσάδας φυλασσόταν 
στο αρχείο τής μονής τού Μεγάλου Μετεώρου τουλάχιστον μέχρι τού έτους 

*° Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 52. 
19 "Εχει δημοσιευθεί από τους Solovjev-Mosin, 152-161, αριθ. XX. Για τήν ιστορία τοϋ 
Φαναριού γενικότερα και τής Μονής τής Λυκουσάοας βλ. καί Σταυρούλα Σδρόλια, ο. 
π., (σημ. 3), 129-144. 
2° Βλ. Σπ. Λάμπρος, "Ανέκοοτον χρυσόβουλλον τοϋ αύτοκράτορος 'Ανδρόνικου του 
Παλαιολόγου (1289), ΑΙΕΕ 1 (1883/84) 113-119· MM V, 253-256· πρβλ. καί Dölger, 
Regesten, αριθ. 2131, οπού καί ή πλήρης βιβλιογραφία. 
21 "Εχει δημοσιευθεί, μέ εκτενή ιστορικά σχόλια από τους Α. Carile-G. Cavallo, L'inedito 
crisobollo di Andronico III Paleologo per il Monastero di Licusada, Atti della Accademia della 
Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Anno 69, τόμ. 63 (1974-1975) 81-
126 [=μετάφραση στα ελληνικά, Κατερίνα Ντεσλή-Αποστολάκη, Το ανέκδοτο 
χρυσόβουλλο του Ανδρόνικου Γ ' Παλαιολόγου για τη Μονή της Λυκουσάδας (1332;), 
θεσσαλικό Ημερολόγιο 15 (1989) 33-631. 
22 Βλ. Σοφιανός, Τό χρυσόβουλλο (σημ. 3), 7-8, σημ. 1. 
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1865 πού το είδε εκεί ο ρώσος αρχιμανδρίτης Άντωνίνος23. Το 1908 είχε ήδη 
φυγαδευτεί, αφού ό Ν. Βέης δέν το βρήκε εκεί. 'Αργότερα, το 1932, από τή 
Βιβλιοθήκη της Λειψίας απ' οπού είχε αγορασθεί από σέρβο συλλέκτη, το 
χρυσόβουλλο κληροδοτήθηκε στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του 
Βελιγραδίου, οπού και βρισκόταν μέχρι το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο24. 

"Αλλο χρυσόβουλλο επίσης απέλυσε ό Στέφανος Δουσαν τον Ιδιο μήνα 
Νοέμβριο και τό Ιδιο έτος 1348 υπέρ της φημισμένης βυζαντινής μονής, κοντά 
στα Τρίκαλα, τού 'Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων25. Μέ το εν λόγω 
χρυσόβουλλο ο σέρβος ηγεμόνας καθιστά κτήμα τής μονής τό χωρίον 
Ζαβλάντιο (σημερινός Παλαιόπυργος Τρικάλων) μέ τους πάροικους του και 
ανανεώνει παλαιότερα προνόμια πού του είχαν χορηγηθεί (χρυσόβουλλο 
'Ανδρόνικου Γ' του έτους 1336). Ή μονή αυτή δέν υπάρχει σήμερα. 

Και στα δύο χρυσόβουλλα ό Δουσαν υπογράφει χρησιμοποιώντας τον 
εύγλωττο τίτλο: «Στέφανος εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και 
αυτοκράτωρ Σερβίας και Τωμανίας» (βλ. πίν. 65). 

'Αλλά και ô Γρηγόριος Πρέλουμπος, τον όποιο ό Δουσαν είχε εγκαταστή
σει διοικητή τής Θεσσαλίας, μέ έδρα πιθανότατα τα Τρίκαλα, διατηρούσε και 
καλλιεργούσε σχέσεις μέ τις μονές και τους μοναχούς τής περιοχής. "Οπως 
μας πληροφορεί ό Βίος τού οσίου 'Αθανασίου τού Μετεωρίτη (t ca. 1380), κεί
μενο αυθεντικό και αξιόπιστο πού γράφτηκε γύρω στα 1390 από κάποιο 
συμμοναστή τού οσίου ασκητή, ο Πρέλουμπος επισκέφτηκε τον 'Αθανάσιο στή 

l i Antonin, Iz Rumeli, Πετρούπολις 1886, 397, αριθ. 6. Βλ. και Solovjev-Mosin, 152. 
Tò έγγραφο αυτό είχαν δει επίσης και μελετήσει επί τόπου ό L. Heuzey, Excursion dans 
la Thessalie turque en 1858, Paris 1927, 180-181[=έλλην. μετάφραση Χρ. Ι. 
Δημητρουλόπουλος, Σχόλια επιμέλεια Θ. Α. Νημάς, Θεσσαλονίκη 1991, 234-235], 
καθώς και ό ρώσος άρχιμ. Πορφύριος Uspenskij, Vostok Christianskij-Putesestvie v 
Meteorskie i Osoolimpijskie monastyrì ν Fessala arhimandrita Porfirija Uspenskago ν 1859 
godu, pod redakciej P. A. Syrku, S.-Peterburg 1896,486, αριθ. 3. 
24 Solovjev-MoSin, 152. 
25 Tò έγγραφο είδαν επί τόπου και μνημονεύουν οι : L. Heuzey, ο. π., 185-187 [=έλλην. 
μετάφραση, 239-240]· Ρ. Uspenskij, δ. π., 483, αριθ. 2· Antonin, ο. π., 397, αριθ. 5· Ν. Ά. 
Βέης, Έκθεσις παλαιογραφικών και τεχνικών ερευνών εν ταις Μοναΐς τών Μετεώρων 
κατά τά ετη 1908 και 1909, Άθήνησι 1910, 51, αριθ. 7. "Εχει δημοσιευθεί από τους Ν. 
Α. Βέη, Σερβικά και βυζαντιακά γράμματα Μετεώρου, Βυζαντίς 2 (1910-1911) 
[=Serbisch-byzantinische Urkunden des Meteoronklosters, Berlin 1921], 59-62, αριθ. 17· 
Solovjev-Mosin, 162-167, αριθ. XXI. 
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Μονή τού Μεγάλου Μετεώρου, πού είχε πρόσφατα τότε ιδρυθεί από τον 
τελευταίο. 

Ό Σέρβος άρχοντας καυχήθηκε στον 'Αθανάσιο για τή συνθήκη ειρήνης 
πού είχε πετύχει μέ τους Αλβανούς, «τό ένορκώσαι τους "Λλβανίτας». Ό 
'Αθανάσιος τού παρατήρησε τότε να μήν υπερηφανεύεται για τό κατόρθωμα 
του και προείπε τό βίαιο τέλος του. Πράγματι, μετά άπό λίγο καιρό, σέ κάποια 
συμπλοκή Σέρβαη' και 'Αλβανών, κοντά στά Τρίκαλα, στις τελευταίες ημέρες 
τού Δεκεμβρίου τού 1355 ή στις αρχές τού 1356 φονεύθηκε ό Γρηγόριος 
Πρέλουμπος. Είχε προηγηθεί ο αιφνίδιος θάνατος τού Στεφάνου Δουσάν στις 
20 Δεκεμβρίου τού 135526. 

'Αλλά καί ή χήρα τού Πρελούμπου και κόρη τού Δουσάν Ειρήνη, ή 
γνωστή «Πρελούμπισσα» τών βυζαντινών χρονογράφων, ζήτησε επίμονα, 
σύμφωνα πάντοτε μέ τό Βίο τού 'Αθανασίου, καί πέτυχε συνάντηση της μέ τον 
όσιο μετεωρίτη ασκητή, μακριά άπό τή μονή φυσικά, για τήν οποία Ισχυε καί 
εφαρμοζόταν αυστηρά τό άβατο τών γυναικών κατά τα αγιορείτικα πρότυπα. 
Καί σ' αυτήν ό 'Αθανάσιος, μετά τις νουθεσίες πού τής απηύθυνε, προφήτευσε 
τό τέλος της27. "Ας προστεθεί ότι ή χήρα τού Πρελούμπου, μετά τό έτος 1358, 
είχε έλθει σέ δεύτερο γάμο μέ τό σέρβο τοπικό ηγεμόνα Ραδοσλάβο Χλάπενο28. 

Τήν άνοιξη τού 1356 ή Θεσσαλία επανέρχεται προσωρινά στή βυζαντινή 
κυριαρχία, μέ τήν ανακατάληψη της άπό τόν Νικηφόρο Β' Όρσίνη Δούκα, γιο 
τού δεσπότη τής 'Ηπείρου 'Ιωάννη Β' Όρσίνη (1323-1335) καί αδελφό τής 
Θωμαΐδος, τής γυναίκας τού Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου, μέ τόν όποιο 
βέβαια είχε έλθει σέ πολεμική σύγκρουση ο γυναικάδελφος του29. 

Μετά τό φόνο τού Νικηφόρου Β', τό θέρος τού 1359, σέ μάχη μέ τους 
'Αλβανούς κοντά στον 'Αχελώο, ή Θεσσαλία άνακαταλαμβάνεται άπό τους 
Σέρβους, μέ τόν Συμεών Ούρεση Παλαιολόγο επικεφαλής, ό όποιος μαζί μέ τή 
σύζυγο του Θωμαΐδα, άπό τήν Καστοριά έρχονται καί εγκαθίστανται στά 
Τρίκαλα, πού αποτελούν στο εξής καί τήν επίσημη έδρα τού μικρού 

Ζ 0 Βλ. Σοφιανός, Αθανάσιος, 70-72, 123 (§54). Πρβλ. Βογιατζίδης, Το Χρονικόν τών 
Μετεώρων, 169· Σούλης, Η πρώτη περίοδος, 72· Ferjancic, Tesalija, 237, 290. 
2 ' Σοφιανός, "Αθανάσιος, 72. 
2° Βρανούσης, Τό Χρονικόν τών Ιωαννίνων, 77· Σοφιανός, ο. π., 72-73. 
29 Βογιατζίδης, Τό Χρονικόν τών Μετεώρων, 169-170· Σούλης, Η πρώτη περίοδος, 73· 
Ferjancic, Tesalija, 237-241, 290. 
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έλληνοσερβικοϋ βασιλείου30: « Τοϋτο μαθών [δηλ. τον θάνατο τοϋ Νικηφόρου] ό 
βασιλεύς Συμεών τα τής Σερβίας καταλείπει όρια, κατά της Βλαχίας εκστρα
τεύει και ταύτης εγκρατής γίνεται, και εν τη των Τρικάλων πόλει τα βασίλεια 
έπήξατο, και την αύγούσταν Θωμαϊδα, εκ της Καστοριάς μετακαλεσάμενος, 
εντός της πόλεως τών Τρικάλων ταύτην εισάγει»31. 

Ό Συμεών Οΰρεσης, ετεροθαλής αδελφός τοϋ Δουσάν, από τή μητέρα του 
συγγένευε μέ τή βυζαντινή αυτοκρατορική οικογένεια τών Παλαιολόγων, τών 
οποίων τό επώνυμο πρόσθετε μέ υπερηφάνεια δίπλα στο σερβικό Οΰρεσης. Ή 
μητέρα του Μαρία Παλαιολογίνα (t 7 "Απρ. 1355), κόρη τοϋ πανυπερσέβαστου 
Ιωάννη Παλαιολόγου (f 1327), ήταν δισέγγονη τοϋ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 
(1259- t Π Δεκ. 1282) και εγγονή, από τή μητέρα της Ειρήνη, τοϋ υψηλού 
αξιωματούχου, μεγάλου λογοθέτη, Θεοδώρου Μετοχίτη, κτίτορα της περιώνυ
μης μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη32. 

Ό έλληνοσέρβος ηγεμόνας τών Τρικάλων Συμεών (1359-1370) ζητεί κι 
αυτός, για τήν εμπέδωση της εξουσίας του καί τήν αναγνώριση τής αρχής του 
υπό τών υπηκόων του, να έχει στο πλευρό του τήν Εκκλησία και τον κλήρο, 
πού ασκούσαν αποφασιστική επιρροή στις λαϊκές τάξεις. Έτσι αναπτύσσει 
στενές σχέσεις μέ τα μοναστήρια, τους μοναχούς και τον κλήρο τής περιοχής, 
παραχωρώντας στις μονές καί στις εκκλησίες προνόμια μέ επίσημα έγγραφα 
του καί ενισχύοντας τες μέ δωρεές καί οικονομικές χορηγίες. 

Ό αρχικός ναός τοϋ Σωτήρος στή μονή τοϋ Μεγάλου Μετεώρου, όπως 
μας πληροφορεί ό βιογράφος τοϋ οσίου 'Αθανασίου τοϋ Μετεωρίτη, ανεγείρεται 
«δι" εξόδου τινός τών εκ τοϋ γένους τών Τριβαλλών μεγιστάνου»33. Ά ς λεχθεί 
έδώ οτι είναι γνωστή ή προτίμηση και συνήθεια τών βυζαντινών συγγραφέο)ν 
να αποδίδουν εθνικά ονόματα αρχαίων φύλων σέ σύγχρονους τους λαούς: 
Τριβαλλοί αντί Σέρβοι, Σκύθες αντί Βούλγαροι κ.ά.34. 

·3υ Βογιατζίδης, Το Χρονικον τών Μετεώρων, 170-173· Ferjanöic, Tesalija, 241-243, 
290. 
31 Βρανούσης, Τό Χρονικόν τών "Ιωαννίνων, 77. 
32 Βλ. Papadopulos Palaiologen, 23-26 αριθ. 38-42- Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 59· τοϋ 
Ιδιου, Μετέωρα-Όδοιπορικό, Μετέωρα 1990, 100. 
3 3 Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 52-53, 113 (§ 28), 144 (§28). 
3 4 Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανός, "Οσιος Αουκάς. Ό Βίος τοϋ 'Οσίου Αουκά τοϋ Στειριώτη: 
Προλεγόμενα-Μετάφραση-Κριτική έκδοση τοϋ κειμένου, Αθήνα 1989, 45-46, 63 (σημ. 
78). 
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Ό L. Heuzey, πού επισκέφτηκε τή Μονή άπό τις 8 ώς τις 11 Αύγουστου 
τού 1858, θεωρεί πιθανή και ελκυστική τήν ταύτιση του ανώνυμου φιλόθρησκου 
τριβαλλού μεγιστάνα προς τον έλληνοσέρβο βασιλιά τών Τρικάλων Συμεών 
Οΰρεση Παλαιολόγο, ταύτιση πού παρουσιάζει τον γιό του, τον Τωάννη-
Τωάσαφ, ώς συνεχιστή τού έργου τού πατέρα του: «je serais très porté à 
reconnaître en lui le 'haut personnage' serbe qui fournit les fonds pour la 
première église édifiée sur le Large-Rocher. Cela expliquerait d'autant mieux 
comment le fils de Syméon, le roi-moine Joasaph, entra lui-même au Météore. 
Il n'aurait fait que continuer l'œuvre paternelle...»35. Ή υπόθεση αυτή, πιθανή 
και ευλογοφανής, δέν είναι δυνατόν και νά αποδειχθεί 36. 

Τον Αύγουστο τού 1359 ό Συμεών Οΰρεσης μέ χρυσόβουλλό του 
κατοχυρώνει τά προνόμια και τήν κτηματική περιουσία της μονής 'Αγίου 
Γεωργίου τών Ζαβλαντίων κοντά στά Τρίκαλα, όπως είχε πράξει πριν άπό 
ένδεκα (Νοέμβ. 1348) χρόνια και ό αδελφός του Στέφανος Δουσάν. Τό έγγραφο 
φέρει τήν υπογραφή και τους ηχηρούς τίτλους του, πού φανερώνουν και τον 
από μέρους του σφετερισμό τών βυζαντινών αυτοκρατορικών τίτλων και ιδεών: 
« f Συμεών εν Χ(ριστ)φ τφ Θ(ε)φ πιστός βασιλεύς (και) αυτοκράτωρ 
'Ρωμαί(ων) (και) Σερβεί(ας) ό Παλαιολόγος»^1 (βλ. πίν. 66). Ή γνησιότητα τού 
χρυσοβούλλου αυτού έχει αμφισβητηθεί38. 

Τον Μάιο τού 1366 μέ άλλο χρυσόβουλλό του ό Συμεών εξασφαλίζει τά 
δίκαια και τις κτήσεις τών μονών 'Αγίου Νικολάου καί "Αγίου Γεωργίου τών 
Ζαβλαντίων στά Τρίκαλα καί επιτρέπει τήν ανέγερση καί κατοχή πύργου για 
τήν ασφάλεια τους. Ή υπογραφή αποκαλύπτει καί έδώ τις φιλόδοξες 
αυτοκρατορικές τάσεις τού ελληνοσέρβου ηγεμόνα: «Συμεών εν Χριστφ τφ Θεφ 

•'-'Heuzey, Excursion (σημ. 23), 151-152[=έλλην. μετάφραση, 192]· Σοφιανός, 
'Αθανάσιος, 54. 
36 Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 54. 
37 Για το χρυσόβουλλό αυτό βλ. Heuzey, Excursion, 187-188 [=έλλην. μετάφραση, 240-
242]· Antonin, ö. π., 394-396, αριθ. 2 (το έγγραφο εδώ, σ. 395, χρονολογείται λανθα
σμένα στο έτος 1329)· Ν. Ά. Βέης, Έκθεσις, 1910, 51, αριθ. 10. Έχει δημοσιευθεί από 
τους Ν. Ά. Βέη, Βυζαντίς 2 (1910-1911) 73-80, αριθ. 19· Solovjev-Mosin, 216-229, 
αριθ. XXXI. 
38 Βλ. Era L. Vranoussi, Note sur quelques actes suspects ou faux de l'époque byzantine, La 
paléographie grecque et byzantine. Colloques Internationaux du CNRS No 559, Paris 1977, 
509-510, 517 (PI. VII 1-3). 
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πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Τωμαίων και Σέρβων και παντός Αλβανού 
Οϋρεσις ό Παλαιολόγος» 39 (βλ. πίν. 67). 

Τέλος, με πρόσταγμα του τοϋ μηνός Μαΐου, πού χρονολογείται στο έτος 
1362, κατοχυρώνει τα όίκαια και τα προνόμια των ασκουμένων μοναχών στά 
σπήλαια και στους βράχους της σκήτης τών Σταγών 4 0 (βλ. πίν. 68). 

Τα πρωτότυπα και τών τριών πιο πάνω εγγράφων τοϋ Συμεών σώζονται 
και φυλάσσονται στο αρχείο της μονής του Μεγάλου Μετεώρου. 

Στην κτιτορική επιγραφή τοϋ ναοΰ της μονής Υπαπαντής τών Μετεώρων, 
του έτους 1366/67, μετά τό όνομα τοϋ κτίτορα, τοϋ περίφημου Πρώτου τής 
σκήτης τών Σταγών Νείλου, γίνεται εκτενής αναφορά και στον Συμεών καθώς 
και στους βαρύγδουπους τίτλους του: «...βασιλέβ(ων)τος δε του ευσεβέστατου 
ημ(ων) βασιλέος κϋρ Συμε(ων) του Παλαιολόγου κ(αί) αύτοκράτορ Ρομαίων, 
Σέρβεί(ας) κ(αί) Ρομανεί(ας) του Οϋρεσι...» 41 (βλ. πίν. 69). Σέ άλλη επιγραφή, 
ελλιπή και χωρίς χρονολογία, σέ σφόνδυλο κιονίσκου πού φυλάσσεται σήμερα 
στο ναό τοϋ ΓΑγίου Στεφάνου τών Τρικάλων (ô L. Heuzey τό 1858 εΐχε 
εντοπίσει, όπως ό ίδιος γράφει42, τον κιονίσκο στο παλαιό επισκοπικό μέγαρο 
τής Καλαμπάκας), αναγράφονται και τά έξης: «...έγεγόνη εις την ήμέραν τοϋ 
ευσεβέστατου βασηλέος ημών Σημεόν τοϋ Παλεολογου και τής ευσεβέστατης 
δεσποίνης ημών *Ανης άρχιερατεύοντος Νίλου... Λαρίσσης...»43 (βλ. πίν. 70). 

•3y Για το χρυσόβουλλο αυτό βλ. Heuzey, Excursion, 188-190 [=έλλην. μετάφραση, 242-
243]· Uspenskij, Vostok Christianskij, 483-484, αριθ. 3 (δπου και αποσπασματική έκδοση 
τοΰ εγγράφου)· Antonin, ö. π., 397-398, αριθ. 7. Τό πλήρες έγγραφο έχει δημοσιευθεί 
από τους Ν. Α. Βέη, Βυζαντίς 2 (1910-1911) 80-84, αριθ. 20 και Solovjev-Mosin, 250-
257, αριθ. XXXIV. 
40 Για το πρόσταγμα αυτό βλ. L. Heuzey, Excursion, 154 [=έλλην. μετάφραση, 210-211]· 
Antonin, ο. π., 400, αριθ. 11· 'Αδ. 'Αδαμαντίου, «Έργασίαι εν Μετεώροις», ΠΑΕ 1909, 
Έν 'Αθήναις 1910, 266· Βέης, ~Εκθεσις, 56, αριθ. 61. Έχει δημοσιευθεί άπό τους 
Uspenskij, Vostok Christianskij, 449-452, αριθ. 4 (ή έκδοση εδώ δέν είναι πλήρης, 
παραλείπονται ορισμένα τμήματα τοΰ εγγράφου), Βέη, Βνζαντίςΐ (1910-1911) 89-96, 
αριθ. 22· Solovjev-Mosin, 240-249, αριθ. XXXIII. 
41 Βλ. Ν. Ά. Βέης, Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων και τής πέριξ χώρας 
μετά σχετικών άρχαιολογημάτων, Βυζαντίς 1 (1909) 569-572. 
4 2 L. Heuzey-H. Daumet, Mission archéologique de Macédoine, Paris 1876,447, αριθ. 229. 
43 Ή επιγραφή αυτή έχει πολλές φορές μέχρι σήμερα δημοσιευθεί: Heuzey-Daumet, ö. 
π.· L. Duchesne-Ch. Bayet, Mémoire sur une mission au Mont Athos, Archives des Missions 
Scientifiques, Ire série 1876, 133, αριθ. 193· Ν. Ι. Γιαννόπουλος, Τα έν Θεσσαλία 
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Περί τό έτος 1370 πέθανε ό Συμεών Ούρεσης και τον όιαόέχτηκε στην 
εξουσία, μέ έδρα πάντοτε τά Τρίκαλα, 6 γιος του Ιωάννης Οϋρεσης 
Παλαιολόγος τον όποιο ό Συμεών ήδη άπό τό 1359/60 είχε αναγορεύσει 
συμβασιλέα, σέ ηλικία μόλις 10 ετών ή και μικρότερο44. 

Οί μόνες επίσημες πράξεις του νεαρού Έλληνοσέρβου ηγεμόνα τής 
Θεσσαλίας ώς κοσμικού άρχοντα πού έχομε είναι δύο προστάγματα τού μηνός 
Νοεμβρίου, ίνδικτιώνος ενδέκατης, τά όποια χρονολογούνται ασφαλώς στο 
έτος 1372. Σώζονται και τά δύο στο αρχείο τής μονής τού Μεγάλου Μετεώρου 
και είναι γραμμένα πάνω στο ίδιο φύλλο χαρτιού, κολλημένο σέ μάλλινο 
ερυθρό ύφασμα. Και τά δύο έχουν εκδοθεί υπέρ τού πολυπράγμονα πρώτου 
τής σκήτης τών Σταγών, τού γνωστού μας ιερομόναχου Νείλου, και ορίζουν, τό 
μέν ένα νά κατέχει ό εν λόγω πρώτος τό σπήλαιο τό επονομαζόμενο τού 
Κυρίλλου στην τοποθεσία τής Μήκανης, τό δέ άλλο νά κατέχει ό Ιδιος πάλι 
ιερομόναχος τό μονύδριο τής Θεοτόκου τής Δούπιανης μέ ολα του τά κτήματα 
(βλ. πίν. 71). 

Συνεχίζει λοιπόν και ό Τωάννης τήν πολιτική τών προκατόχων του 
απέναντι στις μονές και τον κλήρο τής περιοχής, εκδίδοντας προνομιακά και 
ευεργετικά βασιλικά προστάγματα υπέρ αυτών. 

Τά δύο αυτά προστάγματα επισήμανε ό ρώσος αρχιμανδρίτης Πορφύριος 
Uspenskij κατά τήν επίσκεψη του στά Μετέωρα τήν άνοιξη τού 1859, και 

Μετέωρα, Νεολόγου Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις 1 (1891/92) 542 [βλ. αναδημοσίευση 
και διόρθωση τής επιγραφής άπό τον "Αθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, VV 1 (1894) 276]· 
Ν. Giannopoulos, Inscriptions chrétiennes de Thessalie, BCH23 (1899) 406-408, αριθ. 21· 
τοΰ Ιδιου, Θεσσαλικά άνάλεκτα-Βυζαντιακή επιγραφή Τρικκάλων, Φιλολογ. Σύλλογος 
Παρνασσός, Έπετηρίς5 (1901) 191-193· τοϋ Ιδιου, Τά Μετέωρα-Μελέτη ιστορική και 
τοπογραφική. Βόλος 1926, 36· τοϋ Ιδιου Ai παλαιαί έκκλησίαι Τρικκάλων 
(Θεσσαλίας), ΒΖ27 (1927) 360-362· Denise Papachryssanthou, A propos d'une inscription 
de Syméon Uros, TM 2 (1967) 483-488. "H Παπαχρυσάνθου θεωρεί τήν επιγραφή 
απολεσθείσα και τήν χρονολογεί μεταξύ τών ετών 1363 και 1372 (Νοέμβ.). Τήν 
αναφερόμενη στην επιγραφή «δέσποινα» "Αννα ταυτίζει, σωστά, προς τήν νΑννα, 
πεθερά τοϋ Συμεών Ούρεση, κόρη τοϋ πρωτοβεστιάριου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου, 
σύζυγο τοϋ δεσπότη τής Ηπείρου "Ιωάννη Β ' Όρσίνη και μητέρα τοΰ Νικηφόρου Β ' 
Όρσίνη και τής Θωμαΐδος, τής γυναίκας τοΰ Συμεών Ούρεση. 
44 M. Lascaris, Byzantinoserbica saeculi XIV. Deux chartes de Jean Uros, dernier Némanide 
(Novembre 1372, indiction XI), Byzantion 25-27 (1955-57) 278-287· Ferjanòic, Tesalija, 
241-264, 290· Σοφιανός, Αθανάσιος, 60. 

190 



Δ. Σοφιανός 

εκδόθηκαν αποσπασματικά από τις σημειώσεις του στο γνωστό μεταθανάτιο 
έργο του Χριστιανική Ανατολή-Όδοιπορία στα θεσσαλικά μοναστήρια των 
Μετεώρων, ΓΑγία Πετρούπολη 1896 (στα ρωσικά). Ό Uspenskij όμως τα 
απέδωσε εσφαλμένα στον Συμεών Ουρεση, και κατά συνέπεια τα χρονολόγησε 
και λανθασμένα, μέ βάση τό μήνα και την ίνδικτιώνα, στο έτος 135745. Τό Ιδιο 
λάθος επανέλαβε και ό Νίκος Βέης κατά τήν έκδοση τών δύο αυτών 
εγγράφων46, καθώς και οι 'Αλέξανδρος Solovjev και Βλαδίμηρος Mosin πού 
τά έπαναδημοσίευσαν, παίρνοντας τα άπό τον Βέη 47. 

"Ηδη ο L. Heuzey, πού επισκέφτηκε τή μονή τού Μεγάλου Μετεώρου τον 
Αύγουστο τού 1858, είχε προβληματιστεί για τή χρονολόγηση τών δύο αυτών 
εγγράφων και τά απέδωσε σωστά όχι στον Συμεών Ουρεση άλλα στο γιό του 
Ιωάννη Ουρεση. Μέ βάση δέ τήν αναγραφόμενη ια ' ίνδικτιώνα και τό μήνα 
Νοέμβριο τά χρονολόγησε στο έτος 1373 (αντί 1372). Όμως ή παρατήρηση του 
αυτή δέν προσέχτηκε άπό τήν έρευνα, αφού τό Όδοιπορικό του δημοσιεύτηκε 
πολύ αργότερα, μόλις τό έτος 1927 48. 

'Αργότερα, τά απέδωσε σωστά στον Ιωάννη Ουρεση και, σέ συνδυασμό μέ 
τον αναγραφόμενο μήνα καί τήν ίνδικτιώνα, τά χρονολόγησε στο έτος 1372 ο 
Μιχαήλ Λάσκαρις στή λαμπρή μελέτη του Byzantinoserbica saeculi XIV49. 

Ό νεαρός "Ιωάννης Οΰρεσης Παλαιολόγος, πολύ σύντομα, οίστρηλα-
τημένος άπό τό θείο έρωτα καί τήν κλίση του προς τον «μονήρη καί άζυγον 
βίον», εγκαταλείπει τήν κοσμική εξουσία καί τύρβη, απεκδύεται τή βασιλική 
άλουργίδα καί ενδύεται τό φτωχικό μοναχικό τριβώνιο. Αποσύρεται στή μονή 
τού Μεγάλου Μετεώρου, οπού κείρεται μοναχός, συναριθμεΐται στην 
αδελφότητα της μονής ύπό τον Αθανάσιο καί μετονομάζεται σέ Τωάσαφ. 

Τήν κοσμική αρχή παραδίδει στον "Αγγελο Φιλανθρωπηνό50. Τά δύο 
προαναφερθέντα προστάγματα αποτελούν καί terminus post quem γιά τό 
γεγονός αυτό51, ενώ σέ έγγραφο τού 1373, υπογραφόμενο άπό τον Λαρίσης 

4ί) Uspenskij, ö. π., 446-447, αριθ. 1-2. 
4 6 Βέης, Βνζαντίς 2 (1910-1911) 9-13, αριθ. 1-2, πίν. Α - Β . Ό Βέης χρονολογεί τα 
δύο προστάγματα στο έτος 1358· πρβλ. του ίδιου, Έκθεσις, 51, αριθ. 8-9. 
4 7 Solovjev-Mosin, 208-215, αριθ. XXIX καί XXX. 
48 Heuzey, Excursion, 155-156 [=έλλην. μετάφρ., 211-212]. 
4 9 Lascaris, Byzantinoserbica saeculi XIV, 277-323 (ειδικότερα βλ. τις σελ. 287-294). 
5° Lascaris, ο. π., 295· Ferjanöic, Tesalija, 265-281, 291· Σοφιανός, Αθανάσιος, 60. 
5 1 Ferjanöic, Tesalija, 263, 267, 291· Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 60-61. 
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Νείλο, μνημονεύεται ήόη ο «ευσεβής καΐσαρ» "Αλέξιος "Αγγελος Φιλαν-
θρωπηνός, ο διάδοχος τοΰ Ούρεση στή διοίκηση της Θεσσαλίας52. 

"Έτσι έληξε οριστικά ή Σερβοκρατία στή Θεσσαλία, ή διοίκηση τής οποίας 
περιήλθε στα χέρια τών Φιλανθρωπηνών (συγγενών Ισως τής ομώνυμης 
οικογένειας τής Ηπείρου), μόνο για μια εικοσαετία όμως, άφοϋ τό 1393/94 
αρχίζει μέ τήν κατάκτηση τοΰ Βαγιαζιτ Α' ή Τουρκοκρατία πού έμελλε να 
διαρκέσει αιώνες ατέλειωτους, σκοτεινούς και αξημέρωτους, μέχρι το 1881. 

Ό «βασιλεύς» Τωάννης Ούρεσης Παλαιολόγος, μοναχός Τωάσαφ τώρα, 
αναδεικνύεται ό δεύτερος κτίτορας καί πάτρωνας τοΰ Μεγάλου Μετεώρου 
μετά τον "Αθανάσιο τον Μετεωρίτη. Τό έτος 1387/88, όπως μαρτυρούν 
επιγραφές (βλ. πίν. 74) καί ό Βίος τοΰ Αθανασίου, ό Τωάννης ανεγείρει μέ 
προσωπικές του δαπάνες, από τή βασιλική του περιουσία προφανώς, 
μεγαλύτερο καί μεγαλοπρεπέστερο τό ναό τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος 
Χριστού: «Είτα... ανεγείρεται ναός τω Σωτήρι Χριστώ ωραιότατος, ούτινος, 
μέρος καθελών ύστερον ό άναδεξάμενος παρ1 αντον τό κελλίον κλεινός 
Ίωάσαφ, εις μήκος καί ϋψος καθώς ννν οράται άνήγειρεν» (Βίος "Αθανασίου). 
Πρόκειται γιά τό ναόσχημο ιερό τοΰ σημερινού καθολικού, τό όποιο είναι ό 
ναός πού ανήγειρε ό μοναχός "Ιωάσαφ, πρώην βασιλεύς "Ιωάννης Ούρεσης. 
"Αποτελεί τήν παλαιότερη οικοδομική φάση τοΰ τωρινοΰ καθολικού καί 
κοσμείται μέ καλής ποιότητας τοιχογραφίες τού έτους 1483, 
μεταπαλαιολόγειας τέχνης53 (βλ. πίν. 73). 

Τον Ίωάσαφ, μαζί μέ τον "Αθανάσιο, «τους τον Μετεώρου οίκήτορας καί 
ναοϋ τον θείον δομήτορας», ή "Εκκλησία κατέταξε στή χορεία τών οσίων καί 
τιμά τή μνήμη τους στις 20 "Απριλίου. 

Ό 'Ιωάννης Ούρεσης, μέ τήν άπάρνηση τής κοσμικής εξουσίας καί τήν 
περιβολή τοΰ μοναχικοΰ σχήματος, δέν προβαίνει σέ ενέργεια ασυνήθιστη καί 
ξένη προς τις παραδόσεις τών προγόνων του. "Αντίθετα, συνεχίζει τήν οικο
γενειακή του παράδοση, αφού καί ό Στέφανος Νεμάνια, ό ιδρυτής τής ένδοξης 

3 Ζ Ferjancic, Tesalija, 263-267· Σοφιανός, "Αθανάσιος, 61· τοΰ Ιδιου, Τό συνοδικό 
γράμμα (1381, Νοέμ.) τοΰ μητροπολίτη Λαρίσης Νείλου υπέρ τής Μονής τής 
Θεοτόκου τών Μεγάλων Πυλών (Πόρτα-Παναγιάς), Τρικαλινά 10 (1990) 10-11. Τό 
έγγραφο τοΰ 1373 έχει δημοσιευθεί άπό τον Βέη, Βυζαντίς 2 (1910-1911) 98-100, 
αριθ. 24, χρονολογείται όμως λανθασμένα στο έτος 1388. 
5 3 Σοφιανός, Αθανάσιος, 64-66, 113 (§28), 144-145 (§28)· τοΰ Ιδιου, Μετέωρα-
Όδοιπορικό, 103, 109. 
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δυναστείας των Νεμανιδών, της οποίας απόγονος είναι ό Ιωάννης Οΰρεσης, 
είχε παραιτηθεί από τό σερβικό θρόνο, είχε περιβληθεί τό μοναχικό ράσο και 
ως μοναχός Συμεών είχε μονάσει στο "Αγιον "Ορος μαζί μέ τό γιό του Σάββα, 
τό γνωστό άγιο της σερβικής Εκκλησίας, στη Μονή Χελανδαρίου, πού τους 
παρεχώρησε τό 1198 ό βυζαντινός αυτοκράτορας 'Αλέξιος Γ'54. 

Περί τό έτος 1389/90 ο Ιωάννης Ούρεσης, ώς μοναχός Ίωάσαφ, συνήρ-
γησε και βοήθησε στην ίδρυση καί ανέγερση τής ονομαστής μετεωρικής μονής 
τής Ύψηλοτέρας ή τών Καλλιγράφων, όπως ονομαζόταν τότε για τή λειτουρ
γία εκεί φημισμένου βιβλιογραφικού εργαστηρίου. Ή μονή αυτή, στον απέναντι 
από τό Μεγάλο Μετέωρο απότομο καί δυσπρόσιτο βράχο, δεν υπάρχει 
σήμερα55 (βλ. πίν. 72). 

Ό Ίωάσαφ, ώς μοναχός πιά, καί μετά τήν παραίτηση του άπό τήν 
κοσμική αρχή, χρησιμοποιεί μέ υπερηφάνεια τό κοσμικό του όνομα καί τον 
τίτλο του. "Έτσι, σέ συνοδικό γράμμα του Νοεμβρίου τοϋ 1381 υπέρ τής μονής 
τής Θεοτόκου τής Ακαταμάχητου, τών Μεγάλων Πυλών, τής γνωστής μας 
Πόρτα-Παναγιάς, μετά τον Λαρίσης Νείλο υπογράφει ό «Ιωάννης Οϋρεσης ό 
Παλαιολόγος ο δίά τοϋ θείον καί αγγελικού σχήματος μετονομασθείς Ίωάσαφ 
μοναχός» (βλ. πίν. 75α), ενώ στο κείμενο τοϋ εγγράφου αναφέρεται «ο τε 
άγιώτατος βασιλεύς, ό εν μοναχοις ύπέρσεμνος Ίωάσαφ» 56. Σέ άλλα δε 
έγγραφα χαρακτηρίζεται ώς «τό εκ ρίζης βασιλικής βλάστημα»57, «ό κατά 
κόσμον ευγενέστατος καί εν μοναχοίς όσιώτατος»58. Φαίνεται οτι ό Ίωάννης-
Ίωάσαφ καί μετά τήν περιβολή τοϋ μοναχικού σχήματος εξακολούθησε να 
αποτελεί γιά τήν περιοχή σπουδαία θρησκευτική καί πολιτική 
προσωπικότητα59. 

54 Σούλης, Ό τσάρος Στέφανος Δουσάν (σημ. 12), 82· τοϋ ίδιου, Tsar Stephen Dusan 
(σημ. 13), 125· Π. Κ. Χρήστου, 'Οδοιπορικό στο "Αγων Όρος - Ή μοναχική πολιτεία, ή 
ιστορία, ή ζωή καί οι θησαυροί της, Θεσσαλονίκη 1989, 75. 
5 5 Βέης, Συμβολή (σημ. 14), 236 λ, 275-276· Ν. Beldiceanu-P. §. Nasturel, La Thessalie 
entre 1454/55 et 1506, Byzantìon 53 (1983) 146· Σοφιανός, "Αθανάσιος, 67· τοϋ Ιδιου, 
Μετέωρα- 'Οδοιπορικό, 106-107. 
5 6 Σοφιανός, Τό συνοδικό γράμμα (σημ. 52), 13, 20 (πίν. Α ' ), 22 (πίν. Γ ' ), 27 (στ. 22-
23), 29 (στ. 81-82). 
5 7 Βέης, Βυζαντίςΐ (1910-1911) 43 (στ. 7). 
5 8 Dionysiou, 72 (στ. 2). 
59 Σοφιανός, Τό συνοδικό γράμμα, 14. 
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'Αλλά και ή αδελφή του Μαρία, ή «δέσποινα» ή «βασίλισσα» των 
'Ιωαννίνων, άλλοτε σύζυγος του δεσπότη ή μάλλον τυράννου των Ιωαννίνων 
Θωμά Preljubovic, πού δολοφονήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1384, γιου του 
Γρηγορίου Πρελούμπου, και τώρα σύζυγος, σέ δεύτερο γάμο, του Esali Buon-
delmonti (Ήσαύ ή Ίζαούλου τών βυζαντινών πηγών)60, προικίζει μέ πλούσιες 
δωρεές και βαρύτιμα αφιερώματα (βλ. πίν. 77 και 78) τή μονή του Μεγάλου 
Μετεώρου61, όπως προκύπτει από άφιερωτήριο γράμμα της του Μαΐου του 
1386, οπού υπογράφει συσσωρεύοντας μόνο τά ελληνικά επώνυμα βυζαντινών 
αυτοκρατορικών οίκων: «Μαρία βασίλισσα "Αγγελίνα Δονκαινα ή Παλαιο-
λογίνα»62 (βλ. πίν. 75β και 76). 

Ό Ίωάσαφ ο Μετεωρίτης, πρώην βασιλεύς Ιωάννης Ούρεσης ο Παλαιο
λόγος, πέθανε περί τό έτος 1422/23 στή μονή του Μεγάλου Μετεώρου63. Έτσι 
εξέλιπε και ο τελευταίος γόνος στον ελλαδικό χώρο της κραταιάς σερβικής 
δυναστείας τών Νεμανιδών. 

" υ Βέης, Βνζαντίς 1 (1909) 236α-236δ· Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 63-64· του ίδιου, 
Μετέωρα-Όόοιπορικό, σ. 103. 
61 Στο μουσείο της μονής φυλάσσονται σήμερα όύο φορητές εικόνες πού δώρισε στή 
μονή ή Μαρία Παλαιολογίνα (μετά το 1372 και πριν από τον Δεκ. του 1384). Στή μία 
εικονίζεται ή Παναγία ολόσωμη, όρθια και βρεφοκρατούσα, καί στα πόδια της 
γονατιστή ή δωρήτρια Μαρία μέ τήν επιγραφή: ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΕΒΕΙΣΤΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΑ Ι 
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΟΙΜΝΗΝΗ ΔΟΥΚΕΝΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΠΙΝΑ. Στην άλλη εικονίζεται ή 
Ψηλάφηση τοϋ Θωμά και ανάμεσα στους αποστόλους, μέ πορφυρό βασιλικό ένδυμα 
καί μέ διάδημα στο κεφάλι, ή «βασίλισα» Μαρία. Βλ. 'Α. Ξυγγόπουλος, Νέαι 
προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας καί τοϋ Θωμά Πρελιούμποβιτς, ΔΧΑΕ 
4/4 (1964/65) 53-70, πίν. 18-24· Σοφιανός, Μετέωρα-'Οδοιπορικό, 132-138. 
62 Για τό γράμμα αυτό της Μαρίας Παλαιολογίνας βλ. Heuzey, Excursion, 156-158 
[=έλλην. μετάφραση, 212-214]· Antonin, ό. π., 404, αριθ. 20· Βέης, Έκθεσις, 52, αριθ. 
15· Lascaris, Byzantion 25-27 (1955-1957) 312. "Εχει πολλές φορές δημοσιευθεί : βλ. 
Uspenskij, δ. π., 464-465, αριθ. 3 (ή έκδοση του έγγραφου έδώ δέν είναι πλήρης)· Βέης, 
Βυζαντίςΐ (1910-1911) 20-23, αριθ. 5· πίν. E' , IBI· Solovjev-Moäin, 290-297, αριθ. 
XXXIX· S. Cirac Estopanan, Ei iegado de la basiiissa Maria y de los déspotas Thomas y Esau 
deJoannina, Barcelone 1943, II 31-32. 
6 3 Βλ. Βέης, Βυζαντίς 1 (1909) 236λθ· τοϋ Ιδιου, BNJ 3, (1922) 386· Beldiceanu-
Nasturel, Byzantion 53 (1983) 147· Σοφιανός, "Αθανάσιος, 67-68. 
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Ο Συμεών Ούρεσης Παλαιολόγος και το κράτος του 
μεταξύ της βυζαντινής και της σερβικής αυτοκρατορίας. 

Η διάσπαση των κρατικών μηχανισμών σημάδεψε την πορεία των 
κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βυζάντιο, Σερβία, Βουλγαρία) κατά το 
τρίτο τέταρτο του 14ου αιώνα, στην εποχή δηλαδή της αδιάκοπης αύξησης της 
δύναμης των Οθωμανών, οι οποίοι διαπεραιώθηκαν στο ευρωπαϊκό έδαφος 
και πλημμύρισαν πολλά τμήματα της Βαλκανικής χερσονήσου. Η βυζαντινή 
αυτοκρατορία, περιορισμένη εδαφικά και κατακερματισμένη σε διάφορα 
κρατίδια, ορισμένα από τα οποία δεν διατηρούσαν ούτε καν χαλαρούς 
δεσμούς με τη κεντρική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη, αποτελούσε 
δευτερεύουσα δύναμη1. Η Βουλγαρία, όπου είχε, επίσης, σημειωθεί διάσπαση 
των κρατικών μηχανισμών, δεν ήταν ενιαία: ένας τσάρος κυβερνούσε στο 
Τίρνοβο, άλλος στη Βιδύνη, ενώ αρκετά εκτεταμένα εδάφη κατά μήκος της 
Μαύρης Θάλασσας βρίσκονταν υπό το δεσπότη Ντομπροντίτζα2. Έτσι, το 
άλλοτε κραταιό δεύτερο βουλγαρικό κράτος εμφανίζεται αισθητά περιορισμένο 
από εδαφική άποψη και διαιρεμένο σε τρία ανεξάρτητα τμήματα. Το σερβικό, 
τέλος, κράτος, το οποίο είχε φθάσει στο αποκορύφωμα της ισχύος του στα 
μέσα του Μου αιώνα, διασπάσθηκε σε πολλά τμήματα στα οποία κυριάρχησαν 
τοπικοί ηγεμόνες· η διάσπαση αυτή δεν έγινε αμέσως μετά τον θάνατο του 
Δουσάν, όπως συνήθως υποστηρίζεται3. Με αυτόν τον τρόπο, το νοτιο
ανατολικό τμήμα της Ευρώπης, την εποχή αυτή που κρίνονταν οι τύχες της 
Βαλκανικής χερσονήσου, παρουσίαζε μια θλιβερή εικόνα κρατών, στα οποία 
κυριαρχούσε η απουσία ισχυρής κεντρικής εξουσίας. 

1 G. Ostrogorsky, 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, Αθήνα 1981, 232 κ. ε.· D. Nicol, 
The Last Centuries of Byzantium 1261-1453, London 1972,265 κ. ε.· Radie, VremeJovana 
V, 248 κ. ε. 
2 IstorijanaB'lgarija III, Sofia 1982,345 κ. ε. (D. Angelov). 
3 R. Mihaljéic, Kraj srpskog carstva, Beograd 19892, 11 κ. ε. 
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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κρατικά μορφώματα σε αυτό το θλιβερό 
πανόραμα της Βαλκανικής χερσονήσου, που βρισκόταν υπό την απειλή του 
οθωμανικού κινδύνου, υπήρξε το κράτος του Συμεών Παλαιολόγου4. Η 
ιδιαιτερότητα αυτού του κράτους οφειλόταν κυρίως στη διπλή επίδραση της 
βυζαντινής και της σερβικής αυτοκρατορία. Αξίζει να υπομνησθεί ότι ο 
θάνατος του Στέφανου Δουσάν (Δεκέμβριος 1355) βρήκε τον Συμεών 
Παλαιολόγο στην Ήπειρο (στο αξίωμα του τοπικού επίτροπου), με τον τίτλο 
του δεσπότη που είχε λάβει από τον ετεροθαλή αδελφό του5. Ο Συμεών, με τον 
φιλόδοξο χαρακτήρα του, θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να 
αναρριχηθεί στο θρόνο του ισχυρότερου κράτους της Βαλκανικής αυτή την 
εποχή, μολονότι ήταν γνωστό στις σερβικές περιοχές ότι ως διάδοχος του 

4 Λεπτομερή μελέτη γι' αυτό το κράτος έκανε ο Ferjancic, Tesalija, 241 κ.ε. Για τη 
σπουδαιότερη βιβλιογραφία περί τον Συμεών Παλαιολόγο βλ. R. Agatonovic, Car 
Simeon-Sinisa Nemanjic Paleolog. Istorijska rasprava, Beograd 1893, 11 κ. ε.· Ί . 
Βογιατζίδης, Tò Χρονικόν των Μετεώρων. Ιστορική άνάλυσις και ερμηνεία, EEBS 1 
(1924) 170-175· Μ. Laskaris, Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji. Prilog istoriji 
vizantiskosrpskih odnosa od kraja XII do sredine XV veka, Beograd 1926 (repr. 1990) 83-
96· R. Buonocore de Widmann, I Nemagni-Paleologo-Ducas-Angelo-Comneno, Studi 
bizantini 2 (1927) 243-272 (χρονολογικά αστήρικτη σε πολλά ξεπερασμένη 
πραγματεία)· Papadopulos, Palaiologen no 40· C. S. Estopanàn, Bizancio y Espana. El 
legado de la basilissa Maria y de los déspotas Thomas y Esaù de Joannina, I, Barcelona 1943, 
187-189· Γ. Σούλης, Ή πρώτη περίοδος της Σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348-1356), 
EEBS 20 (1950) 57-61= Γ. Σούλης 'Ιστορικά μελετήματα. Βυζαντινά, Βαλκανικά, 
Νεοελληνικά, 'Αθήναι 1980, 79-97· Μ. Purkovic, Byzantinoserbica, BZ 45 (1952) 43-49· 
F. Dölger, Johannes VI. Kantakuzenos als dynastischer Legitimist, Seminarium 
Kondakovianum 10 (1938) 23-25, σημ. 18 (=ΠΑΡΑΣΠΟΡΑ. 30 Aufsätze zur Geschichte, 
Kultur und Sprache des byzantinischen Reiches, Ettal 1961, 199-202, σημ. 18)· L. Mavrom-
matis, A propos des liens de dépendance en Epire à la fin du XlVe siècle, ZR VI19 (1980) 
275-281· B. Todic, Ο nekim preslikanim portretima u Decanima (Για ορισμένα 
επαναζωγραφισμένα πορτραίτα στο Ντέτσανι), Zbornik Narodnog muzeja XI-2 (Beograd 
1982) 55-67· Λ. Μαυρομμάτης, Ή σερβική κοινωνία στον ΙΔ' αιώνα, Βυζαντινά 11 
(1982) 162-164- Soulis, The Serbs, 37 κ.ε.· D. Nicol, The Despotate of Epiros 1267-1479. 
A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages, Cambridge 1984, 131 κ. ε. 
ν//Ν/νΐ,211,κ.ε. 
~> Ferjanéic, Despoti,161, κ. ε. 
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Δουσάν προοριζόταν ο γιος του Στέφανος Ούρεσης6. Για το λόγο αυτό η 
ανακήρυξη του σε αυτοκράτορα το 1356 στην Καστοριά7, όταν ο Νικηφόρος 
Β ' Αγγελος κατακτούσε τη Θεσσαλία, δικαιολογημένα μπορεί να θεωρηθεί ως 
σφετερισμός του θρόνου8. Αλλωστε, η προς βορράν μετακίνηση του στρατού 
του, ο οποίος ανερχόταν στο σημαντικό για την εποχή αριθμό των 4.000-5.000 
στρατιωτών9, υποδήλωνε τις βλέψεις του Συμεών στον σερβικό θρόνο. Ο 
Συμεών Παλαιολόγος δεν κλονίσθηκε στις αποφάσεις του, όταν τον Απρίλιο 
του 1357 δεν έγινε δεκτός από τους ευγενείς της κρατικής συνόδου στα 
Σκόπια, γεγονός που σήμαινε ότι ο Στέφανος Ούρεσης είχε την υποστήριξη της 
αριστοκρατίας10, κατέφυγε στη βία και το 1358 επιτέθηκε στη Σκόδρα11. Η 
ήττα του σε αυτή την εκστρατεία πάγωσε προσωρινά τα σχέδια του και 
ανέστειλε τις προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η πολιτική του 
σταδιοδρομία έφθασε τότε στο χαμηλότερο σημείο της. Η λύση στα 
προβλήματα του ήλθε αναπάντεχα με την ήττα του Νικηφόρου Β ' Αγγέλου, ο 
οποίος το καλοκαίρι του 1359 σκοτώθηκε στη μάχη του Αχελώου από τους 
Αλβανούς12. Στο Συμεών Παλαιολόγο ανοίγονταν ευοίωνες προοπτικές, που 
τις εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Υποστηριζόμενος από τους 
τοπικούς εκκλησιαστικούς κύκλους και ορισμένους φεουδάρχες, κατέκτησε 
γρήγορα και εύκολα τη Θεσσαλία13 και στη συνέχεια περιοχές της Ηπείρου, 
όπου, ενωρίτερα, μεταξύ των ετών 1347-1355, είχε διατελέσει επίτροπος14. Ο 
ντόπιος πληθυσμός, επιθυμώντας την παγίωση μιας σταθερής εξουσίας, που 

ö Mihaljcic, ό. π., 15-16. 
7 Τό Χρονικον των Ιωαννίνων κατ' άνέκδοτον δημώδη έπιτομήν, εκδ. Λ. Βρανούσης, 
Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962), Αθήνα 1965, 76. 
8 Mihaljcic, ό. π., 17. 
9 Βρανούσης, Χρονικόν, 76. 
10 Για τη σύνοδο αυτή βλ. Ν. Radojcic, Srpski drzavni sabori u srednjem veku, Posebna 
izdanja SKA knj. CXXX, Drustveni i istoriski spisi knj. 54, Beograd 1940, 146-150. 
1 1 Mavro Orbin, Kraljevstvo Slovena, Beograd 1968, 45- K. Jirecek, Spomenici srpski, 
Spomenik SKA 11, Beograd 1892, 4, 33 Πρβλ. Κ. Jirecek, Istorija Srba I, Beograd 1952 
(repr. 1978), 240; ISN, I, Beograd 1981,570 (R. Mihalj&c). 
12 Ειδικά για τη μάχη αυτή βλ. R. Mihaljöic, Bitka kod Aheloja, Zbor. Filoz. Fak. 11-1 
(1970) 271-275. 
13 Ferjanöic, Tesalija, 240, κ.ε. 
14 Nicol, Despotato II, 131-135. 
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στα μέσα του Μου αιώνα εναλλασσόταν από πρόσωπο σε πρόσωπο, και 
πιθανώς εμπνεόμενος από ένα είδος επαρχιώτικου πατριωτισμού τον 
χαιρέτισε ως αυτοκράτορα15. Η ευκολία με την οποία ο Συμεών Παλαιολόγος 
σημείωσε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες μπορεί να εξηγηθεί και από την 
διπλή καταγωγή του. Έτσι, κατόρθωσε κατά τα έτη 1359/1360 να 
πραγματοποιήσει όλα τα σημαντικά του σχέδια. Η αποτυχία στη Σκόδρα, αν 
δεν τον κατέστησε πιο μετριόφρονα, τουλάχιστον τον έκανε πιο ρεαλιστή. Το 
γεγονός ότι ήταν ήδη αυτοκράτορας σήμαινε ότι αμέσως εξασφάλισε την 
τυπική ανεξαρτησία στο νεοσύστατο κράτος του. Για έδρα του διάλεξε τα 
Τρίκαλα και όχι τη Λάρισα. Είναι απαραίτητο να τονισθεί ότι επέδειξε 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλία, ενώ τις δυτικές περιοχές, την 
Ήπειρο και την Ακαρνανία, τις άφησε στους δυο Αλβανούς άρχοντες Γκίνη 
Μπούα και Πέτρο Λιώσα, τους οποίους τίμησε με τον τίτλο του δεσπότη, 
καταδεικνύοντας έτσι ότι κατείχε τις αυτοκρατορικές εξουσίες παραχώρησης 
προνομίων16. Για τη νεοσύστατη αυτοκρατορία εγκαινιάσθηκε μία περίοδος 
ήρεμης ανάπτυξης. 

Το γεγονός ότι για τον Συμεών Παλαιολόγο και την εξουσία του στην 
Θεσσαλία σώθηκαν πολύ λίγα στοιχεία από τις πηγές -μία σύντομη μνεία στα 
ιστορικά έργα του Ιωάννη Καντακουζηνού και του Νικηφόρου Γρήγορα, 
κάπως πιο άφθονες ειδήσεις στο Χρονικό των Ιωαννίνων, ορισμένα έγγραφα 
και καμιά επιγραφή17- μας δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες προκειμένου να 
ανασυνθέσουμε, έστω και μερικώς, ορισμένα κομμάτια της ζωής της νέας 
ελληνοσερβικής αυτοκρατορίας που σχηματίσθηκε στην Θεσσαλία. Παρά τον 
αποσπασματικό όμως χαρακτήρα των μαρτυριών των πηγών θα 
επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε ορισμένα, έστω, τολμηρά συμπεράσματα. 

Ο Συμεών Παλαιολόγος είχε διπλή επιφανή καταγωγή -από τον πατέρα 
του Στέφανο Ντετσάνσκι, ήταν μέλος της σερβικής δυναστείας των Νεμανιδών 
και από τη μητέρα του είχε σχέσεις με τον οίκο των Παλαιολόγων- πράγμα 
σημαντικό για τις μεσαιωνικές αντιλήψεις. Αυτή η διπλή καταγωγή προσέδιδε 
ιδιαίτερο βάρος σε όλες του τις ενέργειες ενώ, παράλληλα, ανταποκρινόταν 
στον δισυπόστατο χαρακτήρα της νεοσύστατης αυτοκρατορίας. Επρόκειτο για 
ένα κράτος, το οποίο, είχε κάποια κοινά στοιχεία με τη σερβική και τη βυζαντι-

15 Βρανούσης, Χρονικόν, 77. 
!6 Περί αυτών βλ. Ferjancic, Despoti, 168. 
11PLP, αρ. 21185. 
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νή αυτοκρατορία καθώς και μερικές ιδιαιτερότητες. Για το πρόβλημα αυτό του 
διπλού χαρακτήρα της νέας αυτοκρατορίας έχει σημασία ότι ο Συμεών Πα
λαιολόγος γεννήθηκε στην Σερβία και ότι εκεί άρχισε την πολιτική του σταδιο
δρομία -σε ηλικία είκοσι χρονών έγινε επίτροπος στην Ήπειρο, περιοχή πού 
μόλις είχε κατακτηθεί από τον Στέφανο Δουσάν- καθώς και το ότι η γέννηση 
του κράτους του συνέβη στην περίοδο της ακμής και της ακτινοβολίας της 
σερβικής αυτοκρατορίας. Οι δεσμοί με τη σερβική αυτοκρατορία τον οδήγησαν 
να αναζητήσει στήριγμα στη σερβική νομική και κρατική παράδοση κατά τα 
πρώτα χρόνια της εξουσίας στο νέο κράτος, όπου έπρεπε να συνυπάρξουν 
Έλληνες, Σέρβοι και Αλβανοί. Παράλληλα, το κράτος του Συμεών Παλαιο
λόγου στηρίχθηκε και στη βυζαντινή κρατική και νομική παράδοση, δεδομένου 
ότι και η ίδια η Σερβία ανήκε στον κύκλο των χωρών της αποκαλούμενης 
σήμερα από τους ιστορικούς «βυζαντινής κοινοπολιτείας»18. Στα ύστερα 
χρόνια, όμως, η στήριξη στη σερβική παράδοση βαθμιαία γινόταν μικρότερη, 
παραχωρώντας όλο και περισσότερο το προβάδισμα στα βυζαντινά πρότυπα. 
Αυτή η εξέλιξη ακολούθησε κατά κάποιο τρόπο την πτώση του σερβικού 
κράτους και σήμανε μια ιδιότυπη επάνοδο του Συμεών στις βυζαντινές του 
ρίζες. Αρκετά επιχειρήματα για να εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα προσφέρει 
η ανάλυση δύο χρυσοβούλλων, που εξέδωσε ο αυτοκράτορας και νέος 
κυρίαρχος της Θεσσαλίας τον Αύγουστο του 1359 και τον Μάιο του 136019. 

Με τη σώφρονα πολιτική του ο Συμεών Παλαιολόγος στόχευε να κερδίσει 
την υποστήριξη και τη συμπάθεια των κατοίκων της Θεσσαλίας, ειδικά των 
τοπικών αρχόντων, τόσο αυτών που επιθυμούσαν την επάνοδο της βυζαντινής 
εξουσίας όσο και εκείνων που είχαν συμφέρον να διατηρηθούν οι κτήσεις του 
σέρβου αυτοκράτορα. Ακολουθώντας τη συνήθη τακτική των προκατόχων του, 
παραχώρησε στους ισχυρούς φεουδάρχες και την εκκλησία σειρά προνομίων20. 
Επί πλέον, η στήριξη στην κρατική και νομική παράδοση των δύο κρατών 
αποτελεί μαρτυρία για τις ικανότητες του να αποκτήσει πολυάριθμους 
οπαδούς στην Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο Συμεών 
Παλαιολόγος προσπαθούσε συνεχώς να υπογραμμίζει τη νομιμότητα της 
εξουσίας του σε αυτές τις περιοχές δηλώνοντας ότι το δικαίωμα να κυβερνά 

18 Τον ευρηματικό αυτό τίτλο εισήγαγε στη Βυζαντινολογία ο D. Obolensky, The 
Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-1453, London 1971. 
19 Solovjev-Mo§in, αρ. XXXI, XXXIV. 
™ Ferjanöic, Tesalija, 246, κ.ε. 
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τη Θεσσαλία του ανήκε κληρονομικά. Έτσι, στο χρυσόβουλλο προς τη μονή του 
Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων, τον Αύγουστο του 1359, γράφει: «εις τό 
[γενέσθαι] τήν φυσικήν μου κληρονομίαν, τά Τρίκαλα, εις τήν δουλοσύνην και 
ύποταγήν της βασιλείας μου»21. Επίσης, στο χρυσόβουλλο προς την ίδια μονή, 
το Μάϊο του 1366, σημειώνει: «Τοίνυν καί ή βασιλεία μου καταλαβών περί τήν 
κληρονομίαν μου τήν Βλαχίαν»22. Αλλωστε, και η ανακήρυξη του σε 
αυτοκράτορα, το 1356, διέγραφε ήδη σαφώς τις φιλοδοξίες του. 

Είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να δούμε στα επίσημα έγγραφα τις 
υπογραφές του Συμεών Παλαιολόγου, οι οποίες, σύμφωνα με τις μεσαιωνικές 
αντιλήψεις, απηχούσαν με τον καλύτερο τρόπο τις φιλοδοξίες του νέου βασι
λιά. Έχουν διασωθεί τρεις τέτοιες υπογραφές, που με χρονολογική σειρά 
είναι: στο χρυσόβουλλο προς τη μονή του Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων, 
τον Αύγουστο του 1359 «Συμεών εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς καί αυτο
κράτωρ Τιομαίων καί Σερβίας ό Παλαιολόγος»23· στο χρυσόβουλλο προς τον 
άρχοντα της Ηπείρου Ιωάννη Τζάφα Ορσίνι Δούκα, τον Ιανουάριο του 1361, 
υπάρχει η ίδια υπογραφή μόνο που αντί «Σερβίας» γράφει «Σέρβων»24 και, 
τέλος, στο δεύτερο χρυσόβουλλο προς τη μονή του Αγίου Γεωργίου των 
Ζαβλαντίων, τον Μάιο του 1366, υπάρχει η υπογραφή «Συμεών εν Χριστώ τω 
Θεώ πιστός βασιλεύς καί αυτοκράτωρ Τωμαίων καί Σερβίας καί παντός 
'Αλβανού Ούρεσις ο Παλαιολόγος»25. Από τις υπογραφές αυτές είναι δυνατόν 
να εξαχθούν συμπεράσματα όχι μόνον για τις φιλοδοξίες του Συμεών 
Παλαιολόγου σχετικά με την τιτλοφορία, φιλοδοξίες που προοδευτικά 
γίνονταν όλο και πιο τολμηρές, αλλά και για τις κρατικές και νομικές 
αντιλήψεις, στις οποίες εδραζόταν η εξουσία του στην Θεσσαλία και στις 
γειτονικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σε πολλά σημεία οι υπογραφές 
αυτές είναι παρόμοιες με τις υπογραφές των εγγράφων της αυτοκρατορικής 
γραμματείας των Παλαιολόγων περιέχουν όμως και ορισμένα στοιχεία που 
δείχνουν ότι ο Συμεών Παλαιολόγος επιθυμούσε τη διατήρηση των δεσμών με 
τις κρατικές και νομικές παραδόσεις της σερβικής αυτοκρατορίας. Πρέπει να 
υπογραμμισθεί ότι ο Συμεών, υιοθετώντας τις βυζαντινές κρατικές και 

Solovjev-MoSin, αρ. XXXI, 5-9. 
Solovjev-Mo§in, αρ. XXXIV, 13-14. 
Solovjev-Moäin, αρ. XXXI, 228. 
Solovjev-MoSin, αρ. XXXII, 85-87. 
Solovjev-Moäin, αρ. XXXIV, 101-103. 
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νομικές παραδόσεις, προχώρησε πέρα από τον ετεροθαλή αδελφό του Στέφανο 
Δουσάν. Στην υπογραφή του πρώτου Σέρβου αυτοκράτορα ήταν πάντα παρών 
ο όρος «Ρωμανία» αντί «Ρωμαίων», όπως στα βυζαντινά αυτοκρατορικά 
έγγραφα, αντίληψη που έχει βαθειές ρίζες26. Ο Συμεών με τη χρήση του όρου 
«Ρωμαίοι» τονίζει έμμεσα τους δεσμούς του με την οικογένεια των 
Παλαιολόγων, δεσμούς που δεν διέθετε ο Στέφανος Δουσάν. Επί πλέον, αυτή 
η διατύπωση σήμαινε μεγαλύτερη προσέγγιση στα πρότυπα της βυζαντινής 
αυτοκρατορικής γραμματείας. Δεν κρίνεται περιττό να σημειωθεί ότι, ως προς 
τη διπλωματική του μορφή, το χρυσόβουλλο του Αυγούστου του 1359, δηλαδή 
των αρχών της εξουσίας του Συμεών, έχει στοιχεία που το διαφοροποιούν από 
τα έγγραφα της αυτοκρατορικής γραμματείας: ο όρος «χρυσόβουλλος λόγος» 
έχει γραφεί τρεις φορές σε λάθος πτώση (εμφανίζεται μόνο στο τέλος του 
κειμένου και μάλιστα στην ονομαστική)· το κείμενο είναι αδέξια γραμμένο και 
περιέχει ορισμένες επαναλήψεις. Τα στοιχεία, ωστόσο, αυτά δεν θέτουν σε 
αμφισβήτηση την αυθεντικότητα του εγγράφου27. Ορισμένες ατέλειες 
επισημαίνονται και σε έγγραφο του Συμεών, που εκδόθηκε τον Μάιο του 1362 
για τη σκήτη των Σταγών στα Μετέωρα28· οι ατέλειες αυτές οφείλονται στην 
ανεπαρκή πείρα μιας επαρχιακής γραμματείας, ο γραφέας της οποίας δεν 
κατείχε την αναγκαία διπλωματική εμπειρία και δεν είχε επαρκώς μυηθεί 
στους κανόνες της βυζαντινής αυτοκρατορικής γραμματείας29. Οι πιο πάνω 
ατέλειες έχουν εξαλειφθεί στο χρυσόβουλλο που συνετάγη λίγα χρόνια 
αργότερα, τον Μάιο του 1366, και, που δικαιολογημένα, μπορεί να θεωρηθεί 
ως τυπικό δείγμα της βυζαντινής αυτοκρατορικής γραμματείας30. Αυτό 
αποτελεί μαρτυρία για την πρόοδο της γραμματείας του Συμεών στο διάστημα 
που μεσολάβησε. Την περαιτέρω πρόοδο της γραμματείας επιβεβαιώνουν και 

2 0 Για το θέμα αυτό βλ. Lj. Maksimovic, Grci i Romanija u potpisima cara DuSana, ZR VI 
12 (1968) 61-78. 
27 Ferjancic, Tesalija, 247-248. 
28 Γίνεται λόγος για πρόσταγμα, όπως χαρακτηρίζεται στο ίδιο το κείμενο, αλλά το 
περιεχόμενο του δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το είδος εγγράφων της βυζαντινής 
αυτοκρατορικής γραμματείας. Solovjev-MoSin, αρ. XXXIII· πρβλ. Ferjancic, Tesalija, 
249. 
29 Ferjanöic, Tesalija, 248. 
3 0 Solovjev-Mo§in, αρ. XXXIV. 
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τα έγγραφα του Ιωάννη Ούρεση, διαδόχου του Συμεών, και συγκεκριμένα δύο 
προστάγματα του έτους 137231. 

Δικαιολογημένα, όπως φαίνεται, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στην 
διαπίστωση ότι, παράλληλα με την πρόοδο της αυτοκρατορικής γραμματείας 
του Συμεών Παλαιολόγου, εξελισσόταν και η διαδικασία της όλο και 
μεγαλύτερης προσέγγισης της στα βυζαντινά πρότυπα. Ωστόσο, αξίζει να 
τονισθεί ότι ποτέ δεν διακόπηκαν οι σχέσεις της με τη σερβική παράδοση, 
πράγμα για το οποίο, όπως φαίνεται, ο Συμεών λάμβανε ειδική μέριμνα. 
Πειστική μαρτυρία για μια τέτοια εκτίμηση αποτελεί και το στοιχείο ότι στο 
δεύτερο χρυσόβουλλο προς τη μονή του Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων, τον 
Μάιο του 1366, εμφανίζεται και ο τύπος του όρκου, σύμφωνα με τον οποίο ο 
αυτοκράτορας Συμεών Παλαιολόγος ορκίζεται ως εξής: «Ταϋτα πάντα ομνύει 
ή βασιλεία μου εις τον Θεόν, εις τά άγια αύτοϋ ευαγγέλια, εις τον τίμιον και 
ζωοποιόν σταυρόν, εις τον μέγαν ταξιάρχην των άνω δυνάμεων, εις πάντα τά 
άγια καί εις τήν ψυχήν της βασιλείας μου, οτι να εχωσι τό στέργον, τό 
βέβαιον, τό άμετάτρεπτον καί άπαρασάλευτον»32. Γνωρίζουμε ότι ο όρκος δεν 
συνηθίζεται στα βυζαντινά αυτοκρατορικά έγγραφα ενώ απαντά σε 
χρυσόβουλλο του Στέφανου Δουσάν, το Νοέμβριο του 1348, προς τη μονή της 
Θεοτόκου της Λυκουσάδας33. Η ύπαρξη όρκου στα αυτοκρατορικά έγγραφα 
πρέπει να θεωρηθεί ως υποβάθμιση των προνομίων της αυτοκρατορικής 
εξουσίας. Στην περίπτωση αυτή είναι λογικό να υποθέσουμε ότι πρακτικοί 
κυρίως λόγοι ώθησαν τον Συμεών Παλαιολόγο να ενεργήσει με αυτόν τον 
τρόπο. Οι γρήγορες και συχνές αλλαγές της πολιτικής εξουσίας στη Θεσσαλία, 
κατά τα μέσα του Μου αιώνα, ήταν αναπόφευκτο να προκαλούν ανησυχία 
στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι για να εξασφαλίζουν τις ιδιοκτησίες και 
τα προνόμια τους αποδέχονταν τους νέους ηγεμόνες. Από το περιεχόμενο των 
πηγών, που, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι πενιχρές και αποσπασματικές, είναι 
γνωστοί οι άρχοντες Ιωάννης Αρχοντίτζης, Κοτεανίτζης, Θεοτόκης και 
Κωνσταντίνος (το μοναχικό του όνομα ήταν Κυπριανός)34. Εκτός όμως των 

3 1 Solovjev-Mo§in, αρ. XXIX, XXX· M. Lascaris, Deux chartes de Jean Uro§, dernier 
Némanide (novembre 1372, indiction XI), Byzantion 25-27 (1955-1957) 277-323. 
3 2 Solovjev-Mo§in, αρ. XXXIV, 82-87. 
3 3 Solovjev-MoSin, αρ. XX, 79-92. Πρβλ. Ferjanöic, Tesalija, 233. 
3 4 Ferjanöic, Tesalija, 253-254· PLP ας>. 1457 (Ιωάννης Αρχοντίτζης), 7560 (Θεοτόκης), 
13326 (Κοτεανίτζης), 13928 (Κυπριανός-Κωνσταντίνος). 
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Βυζαντινών υψηλών αξιωματούχων υπήρχαν και Σέρβοι, όπως προκύπτει από 
τον Βίο του Αγίου Αθανασίου, όπου μνημονεύεται ένας «μεγιστάνας 
Τριβαλλός», ο οποίος επιχορήγησε την ανοικοδόμηση νέας εκκλησίας στον 
Πλατύλιθο35. 

Στόχος του Συμεών Παλαιολόγου ήταν να εξασφαλίσει την εύνοια και τη 
νομιμοφροσύνη των τοπικών φεουδαρχών, τόσο των λαϊκών όσο και των 
κληρικών για τον λόγο αυτό τους παραχωρούσε αφειδώς διάφορα προνόμια, 
μη διστάζοντας μάλιστα να τα συνοδεύει, για μεγαλύτερη πειστικότητα, με 
όρκο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε ο αυτοκράτορας για τη σκήτη των 
Σταγών, το νέο μοναστικό κέντρο της Θεσσαλίας, που αργότερα εξελίχθηκε 
στα περίφημα μοναστήρια των Μετεώρων36. Με συνέπεια φρόντιζε ώστε η 
κοσμική εξουσία να μην διαταράσσει την ερημιτική γαλήνη των μοναχών και 
να μην απειλεί τις περιουσίες που είχαν ήδη αποκτήσει. Πρέπει επίσης, να 
τονισθεί ότι η εποχή του Συμεών Παλαιολόγου υπήρξε εποχή μεγάλης 
οικοδομικής δραστηριότητας37 και καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία όχι 
μόνο ξεπέρασε τα τοπικά πλαίσια αλλά έφθασε και σε αρκετά υψηλό 
επίπεδο3 8· εξαιτίας όμως της πολύχρονης τουρκικής κατοχής πολύ λίγα 
δείγματα από την τέχνη αυτή έχουν διασωθεί. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση της 
εξουσίας που εφάρμοζε ο Συμεών Παλαιολόγος στο κράτος του, μπορούμε 
παρά την έλλειψη μαρτυριών να συμπεράνουμε ότι ο αυτοκράτορας δεν 

·" Ν. 'Α. Βέης, Συμβολή εις τήν ίστορίαν των μονών των Μετεώρων, Βνζαντίς 1 (1909) 
250. 
36 Η βασική βιβλιογραφία για τα Μετέωρα είναι η ακόλουθη: G. Subotic, Poöeci 
monaskog zivota i erkva manastira Sretenja u Meteorima, (Οι αρχές της μοναστικής ζωής 
και η εκκλησία της μονής Υπαπαντής στα Μετέωρα), ZLU2 (1966) 125-181· D. Nicol, 
Meteora. The Rock Monasteries of Thessaly (Revised Edition, Variorum Reprints), London 
1975· Ν. Νικονάνος, Μετέωρα. Τα μοναστήρια και ή Ιστορία τους, 'Αθήνα 1987· Μ. 
Χατζηοάκης-Δ. Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία και τέχνη, 'Αθήνα 1990. 
37 Σ. Γουλούλης, Αντωνίου Λαρίσης Εγκώμιο εις τον άγιο Κυπριανό Λαρίσης. 
Προλεγόμενα-Κείμενο-Μετάφραση, Λάρισα 1991, 21. 
38 G. Subotic-J. Simonopetritis, L'iconostase et les fresques de la fin du XlVe siècle dans le 
monastère de la Transfiguration aux Météores, Actes du XVe Congrès International d'Études 
Byzantines (Athènes 1976) II. Art et archéologie, Communications, Athènes 1981, 751-
758. G. Subotic, Δώρα και δωρεές του δεσπότη Θωμά και της βασίλισσας Μαρίας 
Παλαιολογίνας, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου (Αρτα, 
27-31 Μαΐου 1990), Αρτα 1992, 69-86. 
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επιθυμούσε ριζικές αλλαγές, στηριζόμενος κυρίως σε βασικά στοιχεία, που 
ήταν τυπικά στο Βυζαντινό κράτος. Έτσι, υιοθέτησε τον θεσμό της «κεφαλής», 
ως κύριο φορέα της τοπικής διοίκησης κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο39· 
γνωστά πρόσωπα είναι ο Θεόδωρος Ορφανοϊωάννης και ο κεφαλατικεύων 
Σταγών, μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι υπήρχαν και άλλοι εκπρόσωποι 
του θεσμού στη Θεσσαλία40. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
η αναγωγή στο Βυζάντιο ήταν ο αντίπους στην αναφορά προς το σερβικό 
κράτος, έχοντας υπόψη ότι και παλαιότερα η σερβική εξουσία σε αυτές τις 
περιοχές στηρίχθηκε πρωταρχικά στους ήδη υπάρχοντες βυζαντινούς θεσμούς. 
Η νεοσύστατη αυτοκρατορία υιοθέτησε μερικούς ακόμη βυζαντινούς θεσμούς, 
όπως οι «καθολικοί κριταί των Ρωμαίων»· πρόκειται για τον σημαντικότερο 
δικαστικό θεσμό του ύστερου Βυζαντίου, που ιδρύθηκε, το 1329, από τον 
Ανδρόνικο Γ' (1328-1341)41. Έχουν διασωθεί στοιχεία για τον μητροπολίτη 
Λάρισσας Αντώνιο, σημαντική προσωπικότητα της ιστορίας της Θεσσαλίας 
τον 14ο αιώνα, που χρημάτισε καθολικός κριτής, διορισμένος από το Συμεών 
Παλαιολόγο πιθανότατα, μεταξύ των ετών 1359-136342. Σημειώνουμε ότι ο 

3 y Για το θεσμό της «κεφαλής» βλ. Lj. Maksimovic, The Byzantine Provincial 
Administration under the Palaiologoi, Amsterdam 1988, 9 κ. ε. 
40 Ferjancic, Tesalija, 250-251. Για τον Θεόδωρο Ορφανοϊωάννη βλ. PLP αρ. 21121. 
4 1 Ενδεικτικά για το θεσμό των καθολικών κριτών, βλ. L. Petit, La réforme judiciaire 
d'Andronic Paléologue (1329), EO 9 (1906) 134-138· I. Sokolov, Vselenskie sud'i ν 
Vizantii, Kazan 1915,20 κ. ε.· P. Lemerle, Le Juge général des Grecs et la réforme judiciaire 
d'Andronic III, Archives de l'Orient Chrétien I (=Mémorial L. Petit), Bucarest-Paris 1948, 
292-316· I. Sevcenko, Léon Bardalès et les juges généraux ou la corruption des incorruptibles, 
Byzantion 19 (1949) 247-259· P. Lemerle, Recherches sur les institutions judiciaires à 
l'époque des Paléologues I: Le tribunal impérial, Annuaire de l'Institut de Philologie et 
d'Histoire orientales et slaves 9 (1949) (Mélanges H. Grégoire I) 369-384, II: Le tribunal du 
patriarcat ou tribunal synodal, Anal. Boll. 68 (1950) (=Mélanges P. Peeters II) 318-333· P. 
Lemerle, Note sur la carrière judiciaire de Constantin Harménopoulos, Τόμος Κωνσταντίνου 
'Αρμενοπούλου, Θεσσαλονίκη 1951, 243-249· P. Lemerle, Document et problèmes 
nouveaux concernant les juges généraux, AXAE 4 (1964-1965), Αθήνα 1966, 29-44· Σ. 
Λαμπάκης, Επιστολή του έπί των αναμνήσεων Λογαρά προς τον Άνδρόνικον 
Γ'άφορώσα εις τήν καταδίκην τών «καθολικών κριτών» (1337), EEBS 42 (1975-1976) 
397-407. 
42 Ferjanöic, Tesalija, 253. Για την προσωπικότητα αυτού του επιφανούς κληρικού βλ. 
PLP 1 (1976) αρ. 1098· Γουλούλης, ό. π. 
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θεσμός του καθολικού κριτή απαντά και στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 
καθώς και στο σερβικό κράτος των Σερρών43. 

Παραδείγματα και άλλων θεσμών στο κράτος του Συμεών Παλαιολόγου 
αποδεικνύουν τη σχέση τους με βυζαντινά πρότυπα. Την πρώτη θέση έχει ο 
θεσμός του συναυτοκράτορα44. Επιθυμώντας να εξασφαλίσει για την 
οικογένεια του την εξουσία στη Θεσσαλία, ο Συμεών Παλαιολόγος ανακύρηξε 
τον γιο του, Ιωάννη Ούρεση, βασιλέα και συναυτοκράτορα45. Το terminus ante 
quem της ανακήρυξης προκύπτει από μία επιγραφή στην Καστοριά, των ετών 
1359/136046. Είναι φανερό ότι στην προκειμένη περίπτωση ο ηγεμόνας της 
νέας αυτοκρατορίας στη Θεσσαλία έλαβε, ως αποκλειστικό υπόδειγμα, τη 
βυζαντινή κρατική και νομική παράδοση, έχοντας υπόψη ότι η Σερβία στο 
συγκεκριμένο θέμα, είχε ενσωματώσει κάποιες δικές της ιδαιτερότητες στον 
θεσμό «νέος κράλης», ο οποίος έπρεπε να διαδέχεται τον αυτοκράτορα47. Στην 
περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση του Συμεών Παλαιολόγου από τη σερβική 
παράδοση δεν πρέπει να εκπλήσσει, αφού η βυζαντινή κληρονομιά αποτελούσε 
γι'αυτόν την κύρια βάση, ενώ ο θεσμός του «νέου κράλη», δηλαδή του «κράλη» 
μετά την στέψη του Δουσάν ως αυτοκράτορα, τον Απρίλιο του 1346, ήταν 
άγνωστος για τη βυζαντινή κρατική και νομική παράδοση. Κατά τη γνώμη 
μας, ο Συμεών παρεξέκλινε από τα βυζαντινά πρότυπα μόνο όταν το έκρινε 
συμφέρον για την ενίσχυση της θέσης του, όπως στην περίπτωση του όρκου στο 
χρυσόβουλλο του Μαΐου 1366. Τέλος, πρέπει να προστεθεί ότι ο Συμεών 
Παλαιολόγος ως αυτοκράτορας απένειμε και αυλικούς τίτλους, όπως όλοι οι 
αυτοκράτορες αυτής της εποχής (Βυζαντινοί, Σέρβοι, Βούλγαροι). Για 
παράδειγμα, οι Αλβανοί άρχοντες Γκίνης Μπούα και Πέτρος Λιώσα έλαβαν 

4-i G. Ostrogorsky, Les juges généraux de Serrés, Mélanges offerts à René Crozet, Poitiers 
1966, 1317 (=Sabrana delà IV, Vizantija i Sloveni, Beograd 1970,258). 
4 4 Για τον θεσμό αυτό στη βυζαντινή αυτοκρατορία βλ. τη νεότερη μελέτη του Β. 
Ferjanòic, Savladarstvo u doba Paleologa, (Ο θεσμός του συναυτοκράτορα στην εποχή των 
Παλαιολόγων), ZR VI24/25 (1986) 307-384. 
4~> Lascaris, Deux chartes, 283 κ. ε. 
4 6 Ό . π. 
4^ Mihaljcic, ό. π., 15 κ. ε. Ειδικά για τον θεσμό του «νέου κράλη» βλ. M. Ivkovic, 
Ustanova «mladog kralja» u srednjovekovnoj Srbiji, Istoriski glasnik 3/4 (Beograd 1957) 
59-80. 

205 



Radivoj Radie 

τον τίτλο του δεσπότη48. Τον τίτλο του δεσπότη έλαβε επίσης ο Θωμάς 
Πρελιούμποβιτς49, ενώ ο Ιωάννης Αρχοντίτζης εκείνον του μεγάλου δούκα50. 

Η έλλειψη πηγών και στοιχείων δεν παρέχει τη δυνατότητα να λεχθούν 
περισσότερα για τις σχέσεις του κράτους του Συμεών τόσο με το Βυζάντιο όσο 
και με τη Σερβία. Κατά κάποιο τρόπο η σιωπή των πηγών μπορεί να οδηγήσει 
και στο συμπέρασμα ότι οι μεταξύ τους σχέσεις, αυτή την περίοδο της 
διάσπασης των κρατικών μηχανισμών στις βυζαντινές και στις σερβικές 
χώρες, ήταν χαλαρές. Εξάλλου, μεταξύ της Θεσσαλίας και Κωνσταν
τινούπολης υπήρχαν αρκετές επαρχίες που διατηρούσαν με την βυζαντινή 
πρωτεύουσα μόνο τυπική διασύνδεση. Αρκεί να μνημονεύσουμε τη Θεσσα
λονίκη, που ήταν υπό την Αννα της Σαβοΐας ως το 1365 περίπου51, ενώ από 
το 1369 και μετά ήταν υπό το Μανουήλ Παλαιολόγο52, ή τις κτήσεις των 
αδελφών Αλεξίου και Ιωάννη Παλαιολόγου, τη στενή ζώνη των ακτών του 
Αιγαίου ανατολικά των εκβολών του Στρυμόνα με τις πόλεις Χρυσούπολη, 
Ανακτορούπολη και Χριστούπολη, καθώς και το νησί Θάσο53. Πάντως, πρέπει 
να υπογραμμισθεί ότι, μολονότι η Θεσσαλία επί Συμεών Παλαιολόγου και 
Ιωάννη Ούρεση ήταν πρακτικά ανεξάρτητη, οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι 
μητροπολίτες Λάρισσας, διατηρούσαν σταθερά σχέσεις με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη54. Από την άλλη, οι σχέσεις με τις 
σερβικές χώρες, ειδικά με όσες ήταν υπό τον αυτοκράτορα Στέφανο Ούρεση, 
εάν υφίσταντο, πρέπει να ήταν πολύ περιορισμένες. Σε επιβεβαίωση 
αναφέρεται ότι οι σχέσεις Συμεών Παλαιολόγου και Ραδοσλάβου Χλαπέν, ο 

4 8 Ferjancic, Despoti, 168- Nicol, Despotato II, 142, 145-146. 
4 9 Lavra III, αρ. 146. Βλ. Θ. Παπαζώτος, Ό Θωμάς Πρελιούμποβιτς και ή Μαρία 
Παλαιολογίνα, κτήτορες του ναοΰ της Παναγίας Γαβαλιωτίσσης στα Βοδενά, 
Κληρονομιά 13 (1981) 509-516· PLPaq. 23721· Ch. Matanov, The Phenomenon Thomas 
Preljubovic, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου (Άρτα 27-
31 Μαΐου 1990), Αρτα 1992, 63-68. 
50 Ferjancic, Tesalija, 253. 
5 1 Radie, VremeJovana ν(με τη νεότερη σχετική βιβλιογραφία). 
5 2 J. Barker, Manuel IIPalaeologus (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship, 
New Brunswick-New Jersey 1969, ΙΟκ.ε. 
5 3 Radie, Vreme lovana V, 281-283 (με αντίστοιχη βιβλιογραφία). 
5 4 Ferjanôic, Tesalija, 258· G. Subotic, Manastir Bogorodice Mesonisiotise, ZRVI 26 (1987) 
166. 
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οποίος βρισκόταν στην κορυφή της σερβοβυζαντινής ομάδας των υψηλών 
αξιωματούχων στις νότιες περιοχές του σερβικού κράτους55, ήταν πολύ 
εγκάρδιες. Πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι το κύρος του αυτοκράτορα, ο οποίος 
διέμενε στη Θεσσαλία, ήταν αναμφισβήτητο. Ο γάμος του Θωμά 
Πρελιούμποβιτς, προγονού του Ραδοσλάβου Χλάπεν, με τη Μαρία κόρη του 
Συμεών Παλαιολόγου, και η τοποθέτηση του ως επιτρόπου στα Ιωάννινα56 

αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία. Κρίνοντας το κράτος του Συμεών ανάμεσα 
στους δύο αντίποδες της βυζαντινής και της σερβικής αυτοκρατορίας προς τις 
οποίες είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του ο Συμεών, μπορούμε να οδηγηθούμε 
στο συμπέρασμα ότι ο Συμεών μεριμνούσε, ειδικά στα πρώτα χρόνια της 
βασιλείας του, ώστε η αναγωγή στα βυζαντινά πρότυπα να μην γίνεται σε 
βάρος των αντίστοιχων σερβικών. Αυτή ήταν μία πολύ συνετή πολιτική για την 
οποία είχε ληφθεί υπόψη η τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων σε αυτό το τμήμα 
της Βαλκανικής καθώς και οι διαθέσεις του εντόπιου πληθυσμού που είχε 
τεθεί υπό το σκήπτρο του νέου αυτοκράτορα57. Από την άλλη πλευρά, αυτή η 
στάση μπορεί να ενταχθεί και στα πλαίσια της πνευματικής συνάφειας του 
Συμεών με το σερβικό περιβάλλον από το οποίο προερχόταν. Σταδιακά, όσο η 
σερβική αυτοκρατορία πλησίαζε στη δύση της, το κράτος του Συμεών 
απομακρυνόταν από τα σερβικά πρότυπα υιοθετώντας χαρακτηριστικά από τη 
βυζαντινή παράδοση, χωρίς ποτέ νά διακόψει τίς σχέσεις με τη σερβική 
αυτοκρατορία. Η επάνοδος του Συμεών στις βυζαντινές παραδόσεις δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί μόνον από την ελληνική καταγωγή του (από τη μητέρα 
του)· κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν παρήλθε αρκετός χρόνος ώστε τα 
σερβικά πρότυπα να παγιωθούν στη Θεσσαλία και έτσι έμειναν στη σκιά των 
παλαιότερων βυζαντινών προτύπων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η εξελικτική 
πορεία του κράτους του Συμεών οδήγησε τη Θεσσαλία σύντομα (μετά το 
θάνατο του και την εθελοντική αποχώρηση του Ιωάννη Ούρεση, γύρω στο 

55 Subotic, Manastir Bogorodice Mesonisiotise, 166. 
56 Nicol, Despotato II, 131 sq. 
~>7 «Έκθεσις Νέα», εγχειρίδιο του 1386, το οποίο δείχνει πως το Βυζάντιο αναγνώρισε 
τον αυτοκρατορικό τίτλο του Συμεών. J. Darrouzès, Ekthésis Néa. Manuel des pittakia du 
XlVe siècle, REB21 (1969) 60· I. Djuric, «Ekthésis Nea» -vizantijski priruönik za«pitakia» 
ο srpskom patrijarhu i nekim feudalcima krajem XIV veka, Zbor. Filoz. Fak. 12/1 
(=Spomenica Georgija Ostrogorskog) 421-427· I. Djuric, Svetovni dostojanstvenici u 
«Ekthésis Nea», ZRVI18 (1978) 194 κ. ε. 
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1373), υπό το σκήπτρο του βυζαντινού αυτοκράτορα, τυπικά τουλάχιστον58. 
Στο μεταξύ η απειλητική σκιά της τουρκικής διείσδυσης προοιώνιζε τους 
μακρούς αιώνες της Τουρκοκρατίας· για τη Θεσσαλία απέμεναν μόνον είκοσι 
τρία χρόνια ανεξαρτησίας. 

5 8 Ferjanòic, Tesalija, 269. 
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Odysseus Lampsidis 

La mémoire de Constantin Deyanovitch 
dans une église de Trébizonde? 

Presque en même temps que notre édition de la chronique des Grands 
Comnènes de Michel Panarétos1 était mise sous presse, venaient d'être publiés 
les deux articles de R. J. Loenertz et de V. Laurent2. Ainsi, en traitant de la 
généalogie des Grands Comnènes dans l'édition de Panarétos3, j'avais 
mentionné à tort le mariage supposé, mais jusqu'alors accepté, de la princesse 
Eudokia avec l'empereur byzantin Jean V Paléologue. 

En 1959, j'ai corrigé cette faute et complété mon étude avec tout ce qui 
était jusque-là connu sur Eudokia4. 

Aujourd'hui, dans cette brève note, je veux annoncer les conclusions 
auxquelles j 'ai abouti après la recherche sur la princesse Eudokia Grande 
Comnène, la fille d'Alexis III. 

Rappelons-nous les circonstances historiques telles qu'elles sont bien 
décrites par le chroniqueur Panarétos. 

Le 8 octobre de l'an 6888 (=1379), Eudokia, fille d'Alexis III Grand 
Comnène se maria avec l'émir turc Tatzeddin. Quelques années après, le 24 
octobre 6895 (=1386), celui-ci fut tué dans un combat contre l'autre gendre 

1 Μιχαήλ του Παναρέτου, Περί τών Μεγάλων Κομνηνών, éd. Ο. Lampsidis, Athènes 1958. 
2 V. Laurent, La date de la mort d'Hélène Cantacuzène, femme de Jean V Paléologue, REB 12 
(1955) 135-38; R. Loenertz, Une erreur singulière de Laonic Chalcocondyle, REB 15 (1957) 
176-81. 
3 Μιχαήλ Πανάρετος, 122, 123. 
4 Όό. Λαμψίόης, Σύμμεικτα εις το Χρονικον τοΰ Παναρέτου, Άρ^εΓον Πόντου 23 
(1959) 39-53 [et pour notre étude p. 44- 48] (= Όό. Λαμψίδου, Δημοσιεύματα περί τον 
Έλληνικόν Πόντον και τους "Ελληνας Ποντίους, 1, Athènes 1982, 293-305 [298-302]). 



Odysseus Lampsidis 

d'Alexis III, également turc, le fils de Soulalabek5. Nous complétons ces 
données: 

Eudokia contracta un second mariage, avec le prince serbe Constantin 
Deyanovitch, également veuf6. Mais ce mariage aussi fut dissout par la mort de 
Deyanovitch en 1395. 

Eudokia donc, veuve pour une deuxième fois, rentra à Constantinople et 
puis retourna à Trébizonde, la capitale des Grands Comnènes: en septembre de 
l'an 6904 (= 1395), d'après Panarétos, elle y accompagna deux partis, Anne 
Philanthropenè pour l'empereur Manuel Grand Comnène, et Theodora 
Kantacuzènè pour son corégnant Alexis7. 

A Trébizonde Eudokia fonda une église dédiée à saint Constantin dans la 
paroisse de Tzartaklè8. A ce propos S. Joannides dans son histoire de 
Trébizonde écrit: «... l'architecture en est étrange, car à l'extérieur, les murs 
ressemblent à des lambris réguliers, par conséquent en haut ils sont du 
Taxiarque et en bas de saint Constantin; il y avait les effigies à fresque 
d'Eudokia et d'autres personnages, qu'une main pieuse a enduites de chaux 
pour des raisons de réparation, mais il y en avait aussi d'autres, dont les noms 
sont difficiles à déchiffrer». 

Ainsi, nul doute que cette église était consacrée à saint Constantin et qu'il 
y avait la représentation d'Eudokia, puisque, comme il résulte des écrits de 
Joannides, le nom de celle-ci était facilement lisible sur la fresque, tandis que 
ceux des autres personnes figurant sur les peintures de la même église ne 
l'étaient pas9. 

On peut donc conclure qu'Eudokia fonda à Trébizonde une église à la 
mémoire de son deuxième époux, Constantin Deyanovitch. Il est possible que 
cette dédicace fût mentionnée par une inscription ou par une représentation du 
mari défunt; mais ceci est désormais impossible à prouver, car on sait que 

3 Πανάρετος, op. cit., 78, 39, 79, 11; 80, 12-19. 
6 Loenertz, op. cit., 176-81. 
7 Πανάρετος, op. cit., 81,9-17. 
° Σ. Ίωαννίδης, Ιστορία και Στατιστική Τραπεζοϋντος, 1870, 236; Μητροπολίτης 
Χρύσανθος, Ή Εκκλησία Τραπεζοΰντος, 'Αρχεΐον Πόντου 4-5 (1933) 457. 
9 «υπάρχουν δμως και άλλαι τινές ών τά ονόματα δύσκολον κανείς να εξιχνίαση»: loc. 
cit. 
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l'église fut détruite en 188010 sans que personne eût donné plus d'informations 
sur celle-ci et ses fresques. 

Cependant notre affirmation, à savoir qu'Eudokia a dédié l'église à Saint 
Constantin pour rendre hommage à son deuxième mari Constantin 
Deyanovitch, rencontre une difficulté. En effet, les historiens grecs (Joannidès, 
métropolite Chrysanthos et autres) écrivent qu'au temps des Grands Comnènes 
Eudokia fut la femme de Constantin Hypsilantès Xiphilinos. En ce cas, ne 
serait-il pas possible qu'Eudokia eût dédié l'église à saint Constantin pour 
honorer le mari Constantin Hypsilantès Xiphilinos au lieu de Constantin 
Deyanovitch? Notre réponse est «non», car une recherche détaillée11 sur 
l'alliance de la famille Hypsilantès avec la famille Xiphilinos aux temps 
byzantins a démontré que cette alliance aussi bien que le mariage d'Eudokia 
avec Constantin Hypsilantès est une invention des temps modernes et 
notamment de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Par conséquent la première hypothèse reste confirmée: l'église, fondée 
par Eudokia, fille d'Alexis III Grand Comnène, avait été dédiée à saint 
Constantin «in memoriam»12 du prince serbe Constantin Deyanovitch, son 
deuxième mari. 

10 Ίωαννίδης, op. cit.; Μητροπολίτης Χρύσανθος, op. cit. 
11 Σ. Σκοπετέας, Οί Ύψηλάνται. Ή Τραπεζουντιακή καταγωγή τους, Άρχειον Πόντου 
20 (1955) 150-240, ici p. 170-94. S. Scopetéas, 172, suit Joannidès et le métropolite 
Chrysanthos et considère Eudokia comme fille de Manuel III Grand Comnène. 
12 Le caractère funéraire de l'église est indiqué par le fait que la chapelle d'en haut fut 
consacrée à l'archange Michel. 
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Greek Manuscript Copying Activity under Serbian Rule 
in the 14th Century 

The 14th century, when the Byzantine State was torn by civil wars, 
foreign conquerors, religious and philosophical conflicts, will be the era in 
which we shall attempt to trace the copying activity of Greek scribes in regions 
under Serbian rule for longer or shorter periods of time. Our examination of 
this activity will be based mainly on the copyists' subscriptions and the owners' 
notes on manuscripts and also on a few manuscripts attributed to specific 
scribes on the basis of palaeographical study. Our interest will focus on 1) 
Serres, Drama and nearby regions, 2) Mount Athos, 3) Thessaly, and 4) 
Epirus. 

Serres: In the monastery of St John Prodromos on Mount Menoikeion, 
near Serres, founded in 1275, a small scriptorium had been flourishing since 
1330. Before that date, the political situation in the region had not been 
conducive to peaceful pursuits at the monastery. Attacks by Catalan raiders 
who settled in the area and pillaged the monastery forced the monks to flee 
(1307-1308). After the attackers had left, the monks returned and the 
monastery started to acquire power and wealth. Emperor Andronicus II issued, 
between the years 1309 and 1327, chrysobulls in favour of the monastery; some 
at his daughter Simonis' request (Simonis had placed the monastery under her 
protection in the year 1304). The monastery's support for Andronicus III during 
the civil war between him and his grandfather created further problems which 
must have been of little consequence since Andronicus II granted privileges to 
the monastery during the suspensions of hostilities in 1325, 1326 and 1327. 
When Andronicus III assumed full power, the monastery's position was 
strengthened considerably because in 1329 he consolidated its status by 
confirming its former privileges1. 

Guillou, Ménécée, 10. 
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It might not be accidental that the first dated manuscript preserved was 
written at the monastery in 1330. The scribe was the monk Neilos, who later 
became abbot. Neilos wrote nine extant manuscripts, five of which are dated, 
spanning the years 1330 to 1349 (1330, 1334, 1340, 1340, 1349)2. 

During those years, Serres and the nearby region fell into the hands of 
Stephen Dusan (24. 9. 1345)3 and remained under Serbian rule until the year 
1371, when Byzantium reconquered the territories under the command of the 
Despot Manuel Palaeologus4. Shortly after the conquest of Serres, Dusan 
issued a chrysobull written in Greek which confirmed its old privileges to the 
monastery5. 

The monastery shared the fate of neighbouring Serres; it enjoyed the 
protection of Dusan as well as of his successors, John Uglesa and Helen-

2 Athens, Greek National Library nos 2635 (A. D. 1330), 2515 (A. D. 1334), 2478 (A. D. 
1340), 2498 (A. D. 1340), 2530 (A. D. 1349), 2518, 2488, 2617. L. Politis describes the 
mss. 2478, 2498, 2488 in Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος, αρ. 1857-2500, Αθήνα 1991, 480-481, 499, 490-491; L. Politis, Das 
Skriptorium und die Bibliothek des Prodromos-Klosters bei Serres, Wandlungen, Studien zur 
antiken und neueren Kunst, Bayern 1975, 280-282; Λ. Πολίτης, Το βιβλιογραφικό 
εργαστήριο και ή βιβλιοθήκη της Μονής Προδρόμου Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά 8 
(1979) 34-37. One of the undated manuscripts, the Prague, University Library XXV C 9 
(605), is dated by Guillou Ménécée, 18, between the years 1345-1352. This dating is due to 
the fact that the codex contains copies of the chrysobulls that were issued between the years 
1309 and 1345 but does not contain the chrysobulls of the years 1352 and 1356. For this 
manuscript, which belonged to the Prodromos monastery, cf. J. M. Olivier - Marie-Aude 
Monégier du Sorbier, Catalogue des manuscrits grecs de Tchécoslovaquie, Paris 1983, 82-85; 
Cartulary A of the Saint John Prodromos Monastery, Facsimile edition with an introduction 
by Ivan Dujôev, Variorum Reprints, London 1972. 

3 On a codex belonging to the Prodromos Monastery Κ. Ζησίου has found the following 
note: «[T]H κδ τοΰ σεπτεμβρίου μηνός της ιδ Ν ήμερα σαββάτω ώρα Θ, εισήλθε ή 
φύλαξις τοΰ κράλη επάνω εις το καστέλι, και αυτός τη κε εις το κάτω και έλειτουργήθη 
εις τήν μητρόπολιν έτους, ξωνδ'»: Κ. Ζησίου, "Έρευνα και μελέτη τών έν Μακεδονία 
χριστιανικών μνημείων, ΠΑΕ έτος 1913 (Αθήναι 1914) 230; G. Soulis, Notes on the 
History of the City of Serres under the Serbs (1345-1371), Αφιέρωμα στη μνήμη τον 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, 373; Soulis, The Serbs, 26. 
4 Soulis, The Serbs, 100. 
5 Guillou, Ménécée, 12. 
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Elizabeth. 
In the years 1340 to 1350, another scribe by the name of Manuel, worked 

at the monastery, as evidenced by a single surviving manuscript6. At about the 
same period as the last manuscript by Neilos (1345-1352) and the single one by 
Manuel (1340-1350), the scribe John Ducas Neocaisareites, whose first dated 
codex was written in 1350, appeared on the scene. Neocaisareites began his 
copying activity about five years after the Serbian conquest of Serres and 
continued until at least 1366. During this period, he produced eight dated and 
five undated manuscripts which have been preserved7. Of course, we can be 
fairly certain that both he and Neilos copied many more manuscripts, since 
some of those we do have are dated several years apart, while others were 
written at dates very close to each other, even within the same year, such as 
two manuscripts by Neilos in 13408. 

Neilos'manuscripts contain Menaia, Parakletike, Triodion, Psalter, and 

0 Athens, Gr. Nat. Libr. no. 2571 (Theotokarion); Politis, Das Skriptorium, 283-284; 
Πολίτης, Το βιβλιογραφικό εργαστήριο, 39- 40. 
7 Athens, Gr. Nat. Libr. no 2519 (A. D. 1350); Athos, Lavra no Β 23 (A. D. 1351); Athens, 
Gr. Nat. Libr. no 2496 (A. D. 1353); Sofia, Centralen Cerkoven Istoriko-archeologeceski 
Musej pri Sveti Synod no 421 [olim Xanthi, Panagia Kalamou no 6 ] (A. D. 1355); Athos, 
Sainte Anne no 11 (A. D. 1356); Athens, Gr. Nat. Libr. nos 2606 (A. D. 1359), 2608 (Α. D. 
1360), 2005 (Α. D. 1366); Paris, Bibliothèque Nationale no 444 (undated); Athens, Gr. Nat. 
Libr. nos 2414 (undated), 2514 (undated), 2522 (undated), 2643/III (undated); Politis, Das 
Skriptorium, 281; Πολίτης, To βιβλιογραφικό εργαστήριο, 37; Λ. Πολίτης, Σημείωμα 
περί τοΰ βιβλιογράφου Ιωάννου Δούκα τοϋ Νεοκαισαρείτου, Εις Μνήμην Σπ. 
Λάμπρου, Αθήναι 1935, 587-595 (Variorum Reprints, London 1975, III); Πολίτης, 
Κατάλογος, 73, 497-498 (nos 2005, 2414, 2496). The Athens, Gr. Nat. Libr. ms. no 2519 
bears a donation note written by the scribe: «Ο παρών Φεβουάρ(ιος) μην, ήγωράσθη παρά 
τίνος κληρικού τοϋ και παλατιού τοΰ και ευσεβούς βασιλέως...Στεφάνου και ανετέθη 
έν τη καθ' ημάς σεβάσμια μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου τή κειμ(έν)η εις τον τών Σερρών 
κουλάν χάριν μνήμης αυτοΰ...» (f. 176). 
8 In 1359, Athanasius, priest of the monastery of Xenophon and νομοφύλαξ Σερρών, wrote 
the manuscript Zavorda no 64 containing a Triodion (L. Politis, Die Handschriftensammlung 
des Klosters Zavorda und die neuaufgefundene Photios-Handschrift, Philologus 105 [Variorum 
Reprins, London 1975, X] 140; Λ. Πολίτης, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων 
ελληνικών συλλογών, Ελληνικά- Παράρτημα 25, Θεσσαλονίκη 1976, 17) but we do not 
know where he wrote the manuscript. 
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Works of John Chrysostomos; those of Neocaisareites contain Menaia, Psalter, 
Gospels, and Works of Isaak Syros. Many of both scribes' manuscripts have 
red headpieces, red initials and a few simple ornaments; on some of them the 
original binding is preserved. 

The copying of Neilos and Neocaisareites is high-quality work. They were 
both professional scribes who knew their letters well and whose subscriptions, 
without spelling mistakes and syntactical errors, are couched in the style of 
literate people. We can therefore deduce that near the administrative centre of 
Macedonia under Serbian rule, in the Prodromus monastery, there was a high 
level of production; that several of these manuscripts were kept at the 
monastery is an additional indication that it was a wealthy one. 

No manuscript written at the Serres monastery during the last years of 
Serbian rule and later decades has been preserved. We do not know where and 
when a note mentioning the conquest of Serres by Byzantium in 1371, was 
written9 as is also the case with another note mentioning the conquest of Serres 
by the Turks10. Later on, we come across a manuscript written at the 
monastery in the mid-15th century, although the region had been under Turkish 
domination since 1383. That manuscript, which includes a Sticherarion, was 
written by domestikos-monk Matthew shortly after the fall of Constantinople (1 
July 1453)11. Matthew's subscription has few spelling mistakes and his script is 

y Athos, Protaton 21: «έτει .Cam' ίνδικτιώνος ι' μηνί Νοεμβρίψ είσήλθεν ό 
ευτυχέστατος Δεσπότης εις τάς Έρας, έπαράλαβεν εύδοκοΰντος θεού τήν αύθεντείαν 
ηλίου κύκλοι κ' και σελήνης β' ». Π. Παπαγεωργιου, ΑΙ Σέρραι και τα προάστεια τά 
περί τάς Σέρρας καί ή μονή Ιωάννου τοϋ Προδρόμου, ΒΖ 2 (1894) 316; Soulis, The 
Serbs, 100. 
10 Leningrad, Bibl. der Akad. d. Wiss., ms. Q 9 (f. 268): «τό αυτό έτος (έξακισχιλιοστόν 
όκτακοσιοστόν έννενηκοστόν έκτον) άπήραν οι Μουσουλμάνοι τάς Σέρρας...». 
(Kleinchroniken II, 326, 613). The event is mentioned in four Short Chronicles 
(Kleinchroniken, 326; Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των èv ταΐς βίβλίοθήκαις τοϋ 'Αγίου 
"Ορους ελληνικών κωδίκων, A', Cambridge 1895, 257; Σπ. Λάμπρος, Ενθυμήσεων ήτοι 
χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη, NE 7 [1910] 145); Soulis, The Serbs, 100. 
11 Athens, Gr. Nat. Libr. no 2406: «Τέλος της άκολουθείας τοϋ μ(ε)γ(ά)λ(ου) εσπερινού, 
χειρί γραφέντ(ος) έκ Ματθαίου τοϋ τάλ(α) δομεστίκ(ου) τάχα τέ και ρακένδυτου. Το 
παρόν βιβλίον έγράφη παρ' έμοΰ Ματθαίου καί παρ' άξίαν μονάχου, εντός της μονής 
τοϋ τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίω(άννου) της έν τώ δρη τοϋ 
Μενοικ(έ)ως διακείμενης, μη(ν)ί ίουλίψ α' τοϋ, <Γ^ξα' ϊτονς, Ινδ. α' » (f. 291); Πολίτης, 
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flowing. 
We cannot claim, on the basis of just one manuscript, that the copying 

activity at the monastery continued uninterruptedly from 1366 onwards12. The 
manuscripts which are in Sofia might contribute some answers to the 
question13. 

Drama: As mentioned by Nicephorus Gregoras, Dusan took advantage of 
the civil wars and extended his domination over Macedonia. The whole region 
came under his rule as far as the straits of Christoupolis with the exception of 
Thessaloniki. Gregoras' evidence is confirmed by a Serbian note of the year 
1347 on a codex of the Chilandar monastery14. The cities west of Christoupolis 
which came under Serbian domination were Serres, Drama, Philippoi and 
Chrysopolis15. 

In Drama we have the case of metropolitan Joasaph. Joasaph, who later 
became metropolitan of Larissa, wrote two dated manuscripts when still a 
priest, «λευίτης»16, but we do not know whether he served as a priest at the 
metropolis of Drama or elsewhere. What we do know for certain is that he had 
the manuscripts with him when he became head of the Drama metropolis 
because, at a later date, he noted on four manuscripts «και ταπεινοί) 

Κατάλογος, 404; Politis, Das Skriptorium, 284; Πολίτης, Το βιβλιογραφικό εργαστήριο, 
41. 
12 In the year 1426 the priest-monk Metrophanes wrote the codex Gr. Nat. Libr. no 2639; 
the manuscript was introduced into the Greek National Library from the Prodromos 
monastery at Serres, but the scribe does not mention the place in which he wrote it (Guillou, 
Ménécée, 190; Politis, Das Skriptorium, 284; Πολίτης, Το βιβλιογραφικό εργαστήριο, 40-
41). 
13 About these manuscripts cf. Axinia Dzurova-K. Stanöev-V. Atsalos-V. Katsaros, 
«Checklist» de la collection de manuscrits grecs conservée au centre de recherches Slavo-
Byzantines «Ivan DujÖev» de Sofia, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Publications du programme de la coopération entre le centre «Ivan Dujöev» de l'Université 
«St. Clément d'Ochrid» de Sofia et l'Université Aristote de Thessalonique, αρ. 3, 
Thessalonique 1994. 
14 Soulis, The Serbs, 26. 
15 Soulis, The Serbs, 27. 
1" Athens, Gr. Nat. Libr. mss. 220 and 629; L. Politis, Eine Schreiberschule im Kloster των 
Όδηγών, BZ 51 (1958) 20-21. 
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μ(ητ)ροπολίτου Δράμας»17. We surmise that Joasaph was the copyist or the 
owner of several more manuscripts18 because, when he became metropolitan of 
Larissa (1392/3-1401/2), he donated 15 manuscripts to the monastery of the 
Meteoron19. 

The monastery of Zichna was near Drama and also came under the 
protection of the Serbs20. We have evidence that in 1367 a manuscript was 
copied there by Μανουήλ Μαυρομάτης, hypomnematographos of the 
metropolis of Zichna21. 

1 ' Athens, Gr. Nat. Libr. ms. 220 (John Chrysostomos, A. D. 1362), ms. 983 
(Martyrologion, A. D. 1367), ms. 629 (Menaion, A. D. 1383), ms. 551 (Menaion, A. D. 
1385); Politis, Schreiberschule, 20-21. 
18 Apart from the four mentioned above, the following six are preserved: Laurent. Conv. 
Soppr. ms. 1 (Pope St. Gregory, Dialogues translated into Greek, A. D.1368), Athos, 
Kutlumus 331 Menaion, undated), Meteoron, Metamorphosis, 2 (Menaion, A. D. 
1383/1384), 21 (Octoechos, Triodion etc., A. D. 1386/1387), 51 (Typikon, undated), 450 
(Confession of an Orthodox, Matthaios Blastares Syntagma etc., A. D. 1388/1389); cf. N. 
Βέης, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Α' Αθήναι 1967, 1, 23, 74, 455; Politis, 
Schreiberschule, 21; Α. Turyn (Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries in the Libraries of Italy, Urbana, University of Illinois Press, 1972,1,234) disagrees 
with Politis who attributes to Joasaph of Larissa the Laurent. Conv. Soppr. ms. 1 and the 
Athos, Kutlumus ms. 331. H. Hunger (H. Hunger-O. Kresten, Archaisierende Minuskel und 
Hodegonstil im 14. Jahrhundert, JOB 29 [1980] 206) in addition disagrees with the attribution 
of the Athens, Gr. Nat. Libr. ms. 220 to Joasaph. 
1" «Θεοϋ το δώρον και πόνοσ Ίωάσαφ Λαρίσσης, ύπερτίμου καί έξάρχου δευτέρας 
Θετταλίας καί πάσης Ελλάδος· αφιερωθέν βιβλία μείζονα τε καί μικρά πεντεκαίδεκα 
εις την μονήν τοΰ αγίου Μετεώρου, υπέρ μνημοσυνον των πατέρων μου καί εμού τοΰ 
αμαρτωλού» (Metamorphosis ms. 21), «Τοΰ ταπεινοΰ μητροπολίτου Ίωάσαφ Λαρίσσης 
ύπερτίμου καί έξάρχου δευτέρας Θεσσαλίας καί πάσης Ελλάδος, αφιερωθέν βιβλία 
μείζονα τε καί μικρά πεντεκαίδεκα υπέρ μνημοσυνον πατέρων μου καί έμοΰ τοΰ 
άμαρτωλοΰ έν τώ άγίω Μετεώρω» (Metamorphosis ms. 51); cf. Βέης, Τά χειρόγραφα, 
24,75. 
20 G. Soulis, Problèmes des relations byzantino-serbes au XIV siècle, Proceedings of the 
XlIIth International Congress of Byzantine Studies, Oxford 1966,59. 
21 «+ετους, ζωοε ' · ίν(δικτιών)ος ε ' · ιδ μηνός αύγ(ού)στου: ημέρα σαββάτω- τοΰ αγίου 
ενδόξου προφήτου, Μιχαίου+». (f. 156r). «+άγία τριάς βοήθει μοι τώ σώ δούλω 
Μανουήλ τώ ύπομνηματογράφω Ζιχνών καί έκκλησιάρχη+» (f. 17Ir). «+ó 
ύπομνηματογράφος της άγιωτ(ά)της τών Ζιχνών μ(ητ)ροπ(ό)λ(ε)ως, Μανουήλ ό 
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Mount Athos: Relations between Mount Athos and Stephen Dusan began 
shortly after the conquest of Serres (24.9.1345). The destruction and 
appropriation of land belonging to Mount Athos monasteries and located in 
regions under Serbian rule compelled the monks to recognise Dusan's 
domination. After subjugating Mount Athos, Dusan issued a series of 
chrysobulls22. In 1347 (before the 1st of September) Dusan, his wife Helen and 
his son Uros visited Mount Athos and stayed there until spring 1348 (issue of 
new chrysobulls). Serbian rule was maintained until 1371 (battle of Evros) 
despite a short re-occupation of the region by Byzantium in 1350. 

The first manuscript evidenced as written on Mount Athos after its 
occupation by the Serbs dates back to the year 1346. It was written at Vatopedi 
monastery by the monk Marcos for abbot Philotheos 23. 

Around 1347/1348, the hieromonk Jeremiah of Kutlumus monastery began 
his copying activity, according to Linos Politis' conclusions24. The codex is of 
the 14th century and is dated on the basis of a note mentioning Theophilos, 

Μαυρομάτης, και γραφευς της παρούσης βίβλου+++» (f. 172r). Oxford, Aedis Christi, ms. 
6 (contents: various minor texts, Matthew Blastares Σύνταγμα, etc.). A. Turyn, Dated Greek 
Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great Britain, 
Dumbarton Oaks Studies XVII, Dumbarton Oaks 1980, 135; E. Gamillscheg-D. Harlfinger, 
Repertorium der griechischen Copisten 800-1600, 1. Teil, Handschriften aus Bibliotheken 
Grossbritanniens (österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der 
Kommission für Byzantinistik, Band III/l A), Wien 1981, no 251. 
22 r. Σούλης, Ό τσάρος Στέφανος Δουσάν και το "Αγιον "Ορος, EEBS 25 (1952) 83, 
87. 
23 Athos, Xeropotamou 222 (contents: John Climax): «+Έτελειώθη το παρόν βιβλίον της 
ίεράς Κλίμακος δια χειρός αμαρτωλού Μάρκου...έν τη σεβάσμια μονή τοΰ Βατοπεδίου 
μηνί Σεπτεμβρίω ίνδ. ιδ' έτους , CCDVÓ' »; Λάμπρος, Κατάλογος, Α', 216; Ευδόκιμος 
Ξηροποταμηνός (Π. Δουρουντάκης) ό Κρής, Κατάλογος αναλυτικός των χειρογράφων 
κωδίκων της Βιβλιοθήκης της έν Άγίω Όρεί τοϋ "Αθω ιεράς και σεβάσμιας, 
πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής τοϋ Ξηροποτάμου, Θεσσαλονίκη 1932, 109-
110; Μ. Vogel-V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 
Renaissance, Berlin 1909 (Hildesheim 1966), 292. 
24 L. Politis, Paläographische Miszellen vom Heiligen Berg, BZ 50 (1957) [Variorum 
Reprints, London 1975, V] 315 ff. Jeremiah might have belonged to a skete or kellion of the 
monastery (L. Politis, Griechische Handschriften der serbischen Kaiserin Elisabeth, BSI2, 
1930 [Variorum Reprints, London 1975,1] 301. 
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abbot of Kutlumus monastery, in the year 1347/134825. The same scribe wrote 
another six manuscripts, one of which is placed chronologically in the second 
half of the 14th century (Athos, Dionysiou no. 311)26. A second one, dating 
from the year 1398, was written for a woman-owner, Pantakale K...anena 
Doukena Philanthropene (Athos, Xeropotamou no 234)27 and another four 
dating from between the years 1356 and 1380 are now housed in the National 
Library at Athens (nos. 2004, 2035, 2049, 2422).28 Another manuscript in the 
Greek National Library might also be attributed to the same scribe (no. 
2407)29. 

One of the manuscripts in the Greek National Library (no 2004) was 
written between 1356 and 1371 by order of Dusan's widow, Helen, who, after 
her husband's death, took the veil under the name of Elizabeth30. In a note on 
this manuscript the scribe mentioned other books he had written for Helen-
Elizabeth which have not been preserved («εγώ ό ξένος τα εξ μηναία και το 
παρόν έξαμηνιαιον συναξάριν και έκυβέρνησέ με όσον αυτόν όδήγησεν ό 
Θ(εό)ς· γράψον δέ και τα τρία τριώδια τής αγίας λαύρας...»)31, while in 
another manuscript housed in the same library (no 2049) the scribe paid 
grateful tribute to her memory saying «Αιωνία σου ή μνήμη ευσεβέστατη 
αύγούστα κυρά Ελισάβετ· ότι έχόρτασαν αϊ χείρες μου γράψιμον»32. As 

^ Athos, Kutlumus 324 (contents:Menaion): «Τέλος του Μαρτίου μηνός. Προσετέθη και 
ό παρών μάρτιος μην το μηναΐον εν τή ιερά τοΰ Κουτλουμούση μονή. δια συνδρομής 
και εξόδου τοΰ ταύτην ήγουμενεύοντος Θεοφίλου Ιερομόναχου» (f. 129ν); Politis, 
Miszellen, 313-314. 
2 6 Politis, Miszellen, 312. 
2 ' «Τώ συντελεστή των καλών Θ(ε)ώ, χάρις:+ + Έτελειώθ(η) δια χειρός Ιερεμίου 
τλήμονος τάχα και ιερομόναχου· συνδρομή τής παντακαλής κ..ανένης, τής και δούκενας 
και φιλανθρωπ(η)ν(ής)· έν μηνί ίανν(ουα)ρί(ω) τοΰ , ξ>ε ' ετους:+» (Politis, Miszellen, 
315-316). 
2 8 Politis, Miszellen, 312; Politis, Handschriften, 288 ff. 
29 Πολίτης, Κατάλογος, 405; Politis' identification is based on the scribe's handwriting. 
3 0 Politis (Handschriften 296; Miszellen, 312; Κατάλογος, 72) dates the manuscript between 
the years 1360 and 1371 but Helen took the veil in the year 1356 and not in the year 1360 ; 
cf. Soulis, The Serbs, 91. 
3 1 Πολίτης, Κατάλογος, 72 (f. 440); Politis, Handschriften, 296-297. Of the six menaia, 
only two are preserved. 
3 2 Πολίτης, Κατάλογος, 96 (f. 76r). 
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indicated by our findings, Jeremiah must have written many more manuscripts 
than the seven or eight that have been preserved and which span a period of 
fifty years (from the year 1347/1348 to the year 1397). 

Seven more manuscripts have been preserved from the period under 
scrutiny, all written on Mount Athos. One was written by Theoleptos, 
hieromonk of the Lavra of Saint Athanasios in 135733 and the others were 
written in the monastery of Pantokrator by the monk Dionysios in 136834 and 
the monk Ignatios between the years 1369 and 137135. 

-" Athos, Lavra ms. Γ 128 (contents: John Chrysostomos): «έτελειώθη μηνί Αύγούστω ίνδ. 
ι ' έτους Ç o ^ ' · Θεοΰ το δώρον και πόνος Θεόληπτου μονάχου και θύτου της άγιας 
Λαύρας» (f. 171r). Σπυρίδων Λαυριώτης-Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, Κατάλογος των 
κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της έν 'Λγίω *Ορει), Paris 1925,52; Vogel-Gardthausen, 
Schreiber, 143. 
34 Athos, Kutlumus 316 (contents: Menaion): «Έτελειώθη το παρόν μηναΐον δια χειρός 
έμοϋ αμαρτωλού και αθλίου Διονυσίου, τάχα δέ και μονάχου κατά την θ ' του Μαρτίου 
μηνός ήμερα γ ' της ε' ίνδ. τοΰ ÇoooÇ' έτους έν τη σεβάσμια βασιλική μονή τοϋ 
Σωτήρος Χρίστου τοΰ Παντοκράτορος, οπότε και ό ευσεβέστατος κράτιστος άγιος 
ημών αύθέντης και βασιλεύς ό χαριτώνυμος Παλαιολόγος άπεδήμει δια τό λαβείν 
συμμαχίαν υπέρ τών Χριστιανών έν τή τών ...τ.ρων χώρα, πατριαρχεύοντος και τού 
άγιωτάτου και λογιωτάτου πατριάρχου τοΰ κΰρ Φιλόθεου τοΰ οικουμενικού 
φωστήρος». Λάμπρος, Κατάλογος Α', 310; Vogel-Gardthausen, Schreiber, 110. In 1378, 
Dionysius wrote a manuscript for «Μύρων ιερομόναχος έξαρχος Τριγλείας» (Paris, ms. 
1387 [Colbert. 4671]. Contents: Constantine Harmenopoulos. H. Omont, Fac-similés des 
manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale du IXe au XlYe siècle, Paris 1891,22). 
35 «Ειληφε τέλος ή βίβλος αυτή έν μηνή νοεμβρίω κγ' τοΰ έτους ,ζωοη' τής νΰν 
τρεχούσης ίνδίκτου όγδόης+, Ιησού Χριστού τοΰ Παντοκράτορος-Μέμνησθε πατέρες 
μου, τού Ιγνατίου» (f. 321): Vat. 813 (Α. D. 1369. Contents: Saints' Lives). «Έτελειώθει 
ή παρούσα βίβλος έν έτει. ÇCDOO ' μη(νί) δεκεμβρίω ιγ ' ίνδ. θ '. -Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ τού 
Παντοκράτωρος. Μέμνησθε πατέρες μου τού Ιγνατίου» (f. 25 lv): Vat. 816 (A.D. 1370. 
Contents: Saints' Lives). «Έλαβε τέλος ή παρούσα βίβλος, έν μη(νί) απριλλ(ίω) β' · τού 
έτους , Çcoo0 ' ίν(δικτιώνος) Θ • Μέμνησθε π(ατέ)ρες μου τοΰ 'Ιγνατίου: +Ί(ησο)ΰ 
Χ(ριστο)ΰ τοΰ Παντοκρατωρος» : (f. 338ν) : Vat. 541 (Α. D. 1371. Contents: John 
Chrysostomus). Vat. 453 (contents: Symeon Metaphrastes Menologion). Vat. 1904. The 
Athos, Pantokrator ms. 164 may be attributed to Ignatius (contents: Triodion) «Έπληρώθη 
τό παρόν Τριώδιον έν μηνί Απριλλίου ιθ ' ημέρα ε τοΰ έτους , ξωοζ '. Οι πατέρες 
μέμνησθε τοΰ Ιγνατίου». Α. Turyn, Codices Graeci Vaticani saeculis XIII e XIV scripti 
annorumque notis instruct!, Bibliotheca Vaticana, 1964, 164, 17; R. Devreesse, Codices 
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Both the manuscripts written by Jeremiah and those written by the other 
scribes reflect a high level of education and literacy: their subscriptions and 
other notes are without spelling mistakes, a typical characteristic of most 
manuscripts written on Mount Athos. 

Thus, we have proof that 15 manuscripts were written on Mount Athos 
during the period of Serbian rule (26 years), while 15 other dated manuscripts 
were produced during the rest of the 14th century, according to my 
investigation36. 

We have already mentioned Helen-Elizabeth's interest in the copying of 
manuscripts. Besides that, she was the sister of the tsar of the Bulgars John 
Alexander, a well-known bibliophile who requested the copying of a Greek and 
a Slavic manuscript (Brit. Mus. Add. 39627-Evangelion. Bibl. Vat. Slav. II.-
Manasses). Other Serbian monarchs were also well known for their interest in 
acquiring books, for instance kralaina Simonis, king Vladislav and Helen, 
widow of Uros I37. 

Thessaly: The Serbs accomplished the conquest of Thessaly in late 1348. 
The conquest was relatively easy and was attributed, amongst other things, to 
the population's resentment towards John Angelos pinkernes, the last 
representative of the Byzantine emperor, as well as to the power vacuum 
created by the death of John Angelos. Gregor Preljub took over at that time 
and after his death was succeeded by Dusan's half-brother, Symeon Uros (late 
1355 or early 1356)38. He in turn was succeeded by his son, John Uros Doucas 
Palaeologus (after 1366). Serbian domination in Thessaly ended (after a brief 

Vaticani Graeci, III, Codices 604-866, Bibliotheca Vaticana 1950, 349, 351 ff. Hagiographi 
Bollandiani-Pius Franchi de' Cavalieri, Catalogus codicum hagiographicorum graecorum 
BibliothecaeVaticanae, Bruxellis 1899, 61,74; Λάμπρος, Κατάλογος A ', 109; Vogel-
Gardthausen, Schreiber, 160. 
3 6 Athos, Lavra mss. Γ 122, E 182, Κ 200, Θ 19, Λ 96, Ι 78. Athos, Pantocrator ms. 48. 
Athos, Panteleimon ms. 74. Athos, Esphigmenou mss. 58,56. Athos, Vatopediou mss. 186, 
611. Paris, Bibl. Nat. mss. 967 (Reg. 2897), 2510 (Reg. 3495), Coislin 223. 
3 7 Politis, Handschriften, 302. 
38 r. Σούλης, Ή πρώτη περίοδος της σερβοκρατίας έν Θεσσαλία (1348-1356), EEBS 
20 (1950), 59 ff; Soulis, The Serbs, 35, 108 ff; Μελπομένη Κατσαροπούλου, Ένα 
πρόβλημα της ελληνικής μεσαιωνικής ιστορίας. Η σερβική επέκταση στη δυτική 
κεντρική Ελλάδα στα μέσα του ΙΑ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1989, 81, 95. 
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interruption in 1366) when John Uros became a monk under the name of 
Joasaph and retired to Meteora (between November 1372 and June 1373), 
entrusting the government to his relative, Alexios Angelos Philanthropenos39. 

When Dusan had completed the conquest of Thessaly, he issued 
chrysobulls in favour of the monasteries of St. George at Zablantia and 
Lykousada4 0 , thus demonstrating not only his interest in the region's 
monasteries, but also his will to protect the population in general. 

During Symeon Uro§' rule, «Μιχαήλ ιερεύς τάχα και σακελλάριος 
Λαρίσσης» wrote two manuscripts, one dating from 1365 and the other one 
undated41. 

One of the manuscripts in the Greek National Library (no 58) belonged to 
Symeon Uros but there is no indication that it was written on site42. 

->y Σοφιανός, Αθανάσιος, 60-61. Philanthropenos, who succeeded John Uro§, donated a 
manuscript of the 9th or the 10th century to the monastery of St. Nicholas of Trikkala. In the 
dedication note, dating from the year 1378/1379, Philanthropenos is described as «αύθέντης» 
(Athens, Gr. Nat. Libr. 2[210]: «Ή βίβλος αΰτη προσετέθη έν τή μονή τοϋ άγ(ίου) 
Νικολάου των Τρικάλων παρά τοϋ αύθέντου Άλεξί(ου) Αγγέλου τοϋ Φιλανθρωπίνου 
χάριν ψυχικής σωτηρίας ήγουμενέβοντος τής αυτής μονής τοϋ έν ίερομοναχοΐς κυρίου 
Ιακώβου έτους, ςωπζ, ή(ν) τής δέ βουληθή στερίσε ταύτην τής αυτής μονής μέλλι Ιναι 
υπό κατάρας». Ρ. Buberl, Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Athen. 
[Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. 
Denkschriften, 60. Band, 2. Abhandlung, Wien 1917], 5. 
40 Σούλης, Ή πρώτη περίοδος, 60; Soulis, The Serbs, 35 ff. 
4 1 Kosinitza mss. no. 152 and 170; cf. Β. Ατσαλος, Τά χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της 
Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) τον Παγγαίου, Δράμα 1990, 62 and 64. «έπληρώθη το 
παρόν βιβλίον μηνί νοεβρίω η ' έτους , ξωοδ ' , Ίνδ. δ '. Μιχαήλ Ιερεύς τάχα και 
σακαιλαρίου Λαρίσης· δια συνδρομείς κόπου και μόχθου» (f. 243. Contents: Menaion): 
Α. Dzurova-E. Velkovska, Manuscritos Griegos datados de la colleccion del Centro de 
investigaciones eslavo-bizantinas «Ivan Dujöev» (siglos XII-XIV), Simposio sobre el tiempo, 
Madrid 1990, 119; A. Dzurova-E. Velkovska, Manuscrits grecs datés provenant de la 
Collection du centre de recherches slavo-byzantines «Ivan Dujöev» (XlI-XIVe ss.), Ex 
Oriente Lux, Mélanges offerts en hommage au professeur Jean Blankoff, 106. 
4 2 Ί . και Ά. Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
'Ελλάδος, 'Αθήναι 1892, 12; L. Politis attributed this manuscript to John Doucas 
Neocaisareites (Σημείωμα, 595 and Βιβλιογραφικό εργαστήριο, 39). About Symeon's 
generosity to the monastic community of Meteora, cf. Soulis, The Serbs, 117. 
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During Symeon Uros' rule, there was also Antonios, metropolitan of 
Larissa (1340-1362), who was a writer of homilies, as evidenced by two 
surviving manuscripts43. 

A few years later, in 1385/1386, the priest Thomas Xeros, chartophylax of 
the Trikkala bishopric, wrote a manuscript for the king-monk Joasaph, namely 
John Uros. The manuscript was donated to the monastery of Meteoron44. At an 
earlier date, the same scribe had added, as deacon, a note to the codex of 
Meteoron, Metamorphosis 195, in which he mentions the king-monk Joasaph. 
The manuscript, which is undated, should be placed chronologically between 
the year Joasaph retired to the monastery and before the year Xeros is 
mentioned as priest and chartophylax, namely after 1372/1373 and before 
1385/138645. 

Before 1385/138646, the priest Gregorios copied the major part of the 
manuscript Codex Meteoron Metamorphosis 195. We do not know the place 
but we assume that it was in Thessaly because the monk Neilos Stavras, who in 
1401/1402 was possibly in the Hypselotera monastery at Meteoron, wrote the 
rest of the manuscript47. We do not know exactly when Neilos Stavras started 

4 3 Oxford, Aedis Christi 66 and Athos, Iviron 571; Antonios might have written the 
manuscripts in the year 1359 (N. Bees, Zur Schriftstellerei des Antonios von Larissa, BNJ12, 
1936, 300 ff.). 
4 4 Βέης, Τά χειρόγραφα, 568: «έγράφη ή παρούσα βίβλος τοϋ Μετεώρου δια 
συνδρομής και εξόδου βασιλέωσ τοϋ ώσ άληθώσ έν μοναχοις όσιωτάτου κυροϋ 
Ίωάσαφ· δια χειροσ χαρτοφύλακοσ τησ άγιωτάτησ έπισκοπήσ Τρικκάλ(ων) Ιερέως 
Θωμά τοϋ Ξηροϋ· έπί ετουσ , ζω!ζ ' δ Ιν(δικτιώνο)ς θ ' . οπόταν τη τοϋ θ(εο)ϋ 
παραχωρήσει και ol άγαρινοί ου μόνον τησ πόλε(ως) Βέροιας αλλά και παρά μικρόν 
τησ υφηλίου γεγόνασι κύριοι». (Metamorphosis monastery, ms. no 555. Contents: Acts 
and Epistles of the Apostles). 
4^ «+τόν αγιόν μοι άυθ(εν)τ(η) κ(αι) βασιλέα τον έν μοναχοίσ ιωάσαφ· έδαφιέαν 
μετάνοιαν ό ταπεινόσ διάκ(ων) Θωμάς ό Ξηρός» (Βέης, Τά χειρόγραφα, 219. Contents: 
Saints' Lives, John Chrysostomos, etc.). For other Meteora manuscripts bearing the name of 
John Uro§-Joasaph cf. Ν. Βέης, Συμβολή εις τήν ίστορίαν των μονών τών Μετεώρων, 
Βυζαντίς 1 (1909), 236 λθ'. 
4 6 «+αγ(ιε) Γρηγ(ο)ρ(ιε) βοήθ μοι τώ αμαρτ(ω)λω) Γρηγ(ο)ρ(ιω)+» (f. 89v). (Βέης, Τά 
χειρόγραφα, 219). The manuscript is dated by the note in which Thomas Xeros is mentioned 
as deacon. 
4 7 Neilos Stavras wrote two manuscripts for the monk Barnabas who belonged to the 
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copying since another eight of his undated manuscripts have been preserved, 
but he did continue working until 1407/1408 at least, because that is when he 
produced his last dated manuscript48. 

Shortly before the Turkish occupation of Thessaly (1394), Joasaph became 
metropolitan of Larissa in the year 1392/1393 and kept that position until the 
year 1401/140249. 

Of the persons mentioned so far, the ones with certified copying and 
literary activity during Serbian occupation are Michael, priest and sakellarios 
of Larissa, and metropolitan Antonios. The other scribes belong to the period 
when Thessaly came under Byzantine rule. Both under the Serbs and 
afterwards, conditions were such that interest in learning grew. The smooth 
transition of power to Philanthropenos indicates that a moderate political 
climate prevailed in the area and was maintained in the succeeding period. We 
should mention that there is no evidence of manuscripts copied by scribes in 
monasteries, with the single exception of Neilos Stavras, but we do not know 
exactly when he started working as a copyist. It is noteworthy that John Uros, 
as a monk, ordered the copying of a manuscript by a person belonging to the 
Trikkala bishopric. 

Epirus: There is no evidence of copying activity in Epirus after the 
Serbian conquest in 134850. Only three manuscripts dating from the first half of 
the 14th century have been preserved, two of them from before 1319 and the 

Hypselotera monastery: «Ή βίβλος αΰτη έγράφει οία και ανε(ναι) δια χειροσ του νειλου 
τοϋ σταυρά τάχα και μονάχου δια δέ εξόδου κ(αι) προστάξεως βαρνάβα μονάχου του έν 
τη ύψηλοτ(έ)ρ(α) κατοικοϋντοσ εν ετει , Ç^i'» (Meteoron, Metamorphosis ms. 31, A. D. 
1401/2. Contents: Menaion. Βέης, Τά χειρόγραφα, 44).«Τέλοσ τοϋ πεντηκοσταρίου τησ 
υψηλοτέρας δ έμουτζώθη διεμου τοϋ νειλου και δι έξόδον τοϋ μονάχου βαρνάβα και ό 
Θ(εο)σ συγχωρήσει αυτόν...ετ(ους) ç ^ i Ç » (Meteoron, Metamorphosis ms. 25, A. D. 
1407/8. Contents: Pentecostarion. Βέη, op. cit., 28). 
4 8 Monastery of Metamorphosis mss. nos 195 (A. D. 1385/1386), 31 (Α. D. 1401/1402, cf. 
above n. 46), 25 (A. D. 1407/1408, cf. above n. 46) and the undated 5, 36, 125, 135, 171, 
185, 461, 478; cf. Βέης, Τά χειρόγραφα, 9, 53, 149, 155, 201, 208, 465, 478. For other 
manuscripts possibly attributed to Neilos, cf. Βέης, op. cit., 713. 
4 9 Bees, Schriftstellerei, 312, 314; Politis, Scheiberschule, 20. Cf. p. 5. 
50 For the conquest of Epirus, cf. Soulis, The Serbs, 35 ff; Κατσαροπούλου, Ένα πρόβλημα, 
72 ff. 
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third between 1319 and 134251. A major factor contributing to this shortage of 
manuscripts must have been the feeling of insecurity caused amongst the 
population by the devastating Albanian raids and the settlement of Albanians in 
the region, as well as Dusan's own raids (during the years 1346 and 1347), 
when, according to John Cantacuzenus, many people were forced to flee to the 
seashore despite the threat of pirates52. The absence of an important monastic 
community, such as Mount Athos, might also have contributed to a certain 
degree to the lack of evidence concerning manuscripts written in Serbian-
occupied Epirus. 

I would like now to outline the copying activity in other parts of the 
Byzantine State as well as regions under other foreign rulers such as Crete. I 
shall, in those cases, only briefly present the scribes who were active 
throughout the 14th century, since historical developments in those region did 
not necessarily match the duration of Serbian domination in the regions we are 
investigating. 

Firstly, we shall examine the Despotate of Morea which from 1262 to 
1349 was a province of the Byzantine State. It enjoyed a kind of semi-
autonomy from the mid-14th century, when despot Manuel Cantacuzenus (1349-
1380) assumed power53. In the first half of the 14th century, we come across 
the priest and protekdikos of the Lacedaimon metropolis Nikolaos Malotaras: 
three of his manuscripts have been preserved, one undated and two dating from 
the years 1311 and 1317-131954. Another copyist and manuscript owner from 

M Ε. Χρυσός, 'Ιστορικά στοιχεία για την "Ηπειρο σέ σημείωμα τοΰ κώδικα Cromwell 
11, Ηπειρωτικά Χρονικά!! (1980) 64-65 (Sinait. ms. 1641. London, Brit. Mus. Addit. ms. 
27865. Athens, Benaki Mus. ms. 53). Β. Katsaros (Μιά ακόμη μαρτυρία για τη βυζαντινή 
μονή του Κρεμαστού, Κληρονομιά 12 (1980) 380 ff.) discusses the problems concerning 
copying activity in Epirus in medieval times. 
5 2 Κατσαροπούλου, Ένα πρόβλημα, 73; Μ. Κατσαροπούλου, Η κατάσταση στην 
Αιτωλοακαρνανία στα μέσα του 14ου αιώνα. Πρακτικά του Α ' Αρχαιολογικού και 
Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο 21- 23 Οκτωβρίου 1988), Αγρίνιο 
1991, 308. 
5 3 D. Α. Zakythinos, Le Despotatgrec de Morée, I, Paris 1932, 94 ff. 
54 Escurial ms. Ω -II-5 ( A. D. 1311), olim St John Prodromos near Serres, ms. 8[74] (A. D. 
1317,1319), Venice, Greek Church of St. George (undated). Gr. de Andres, Catalogo de los 
Codices Griegos de la Real Biblioteca de El Escoriai, III, Codices 421-649, Madrid 1967,152-
153; Σπ. Λάμπρος, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι και κτήτορες κωδίκων κατά τους 
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the same period was Nicephorus Moschopoulos, proedros of Crete and 
Lacedaimon (Moschopoulos lived in Lacedaimon since the Venetians did not 
allow Orthodox metropolitans or bishops to settle in Crete). One or two 
manuscripts written by him (1303, 1317) were produced during trips he made to 
Constantinople55. It is likely that during his stay in the Péloponnèse, he not 
only acquired manuscripts, as we already know56, but also copied some. 

The scribe and illuminator Manuel Tzykandyles was active during the 
second half of the century; between 1362 and 1372 he worked in Mystras57, and 
in 1374 he wrote a manuscript in Constantinople58. Tzykandyles definitely 
wrote 8 manuscripts in Mystras and a further 10 undated59 which were most 
probably also written there. Tzykandyles was a professional scribe who wrote 
on commission. 

μέσους αιώνας καΐ επί Τουρκοκρατίας, NE 4 (1907) 164-165; Παπαγεωργιου, Αϊ 
Σέρραι, 322; Vogel-Gardthausen, Schreiber, 351. 
5 5 Sinait. Gr. ms. 206 (A. D. 1303), ms. olim Petri Papageorgii (A. D. 1317). M. 
Μανούσακας, Νικηφόρου τοΰ Μοσχοπούλου επιγράμματα σέ χειρόγραφα της 
βιβλιοθήκης του, Ελληνικά 15 (1957), 233-234; Vogel-Gardthausen, Schreiber, 340, 341; 
Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium 1, Handschriften Grossbritanniens, 160. 
" Μανούσακας, Νικηφόρου Μοσχοπούλου, 232 ff. 
5 7 Oxford, Bodl. Libr. Canon, ms. 93 (A. D. 1362), Milan, Bibl. Ambros. ms. 1000 [D 538] 
(A. D. 1362), Paris, Bibl. Nat. ms. 1241 [Reg. 1370] (A. D. 1369), München, Staatsbibl. ms. 
CCCCLI [451] (A. D. 1370), Vat. ms. 674 (A. D. 1379), Meteoron, The Holy Trinity ms. 1 
(A. D. 1370), Vat. ms. 673 (possibly written in Mystras c. 1370), Vat. ms. 127 (A. D. 1372). 
Zakythinos, Despotat, II, Athènes 1953, 316-317, 321; Λάμπρος, Λακεδαιμόνιοι, 167 ff; 
Turyn, Great Britain, 129; Turyn, Italy, 229 ff; Turyn, Codices Vaticani, 162, 165; 
Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium 1, Handschriften Grossbritanniens, 140. Gamillscheg-
Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 2. Teil. Handschriften aus 
Bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den Bibliotheken Grossbritanniens 
(österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichung der Kommission für 
Byzantinistik, Band III/2 A), Wien 1989, 135; Vogel-Gardthausen, Schreiber, 281-282; Δ. Z. 
Σοφιανός, Δύο μετεωρικά χειρόγραφα πελοποννησιακής προελεύσεως, Λακωνικού 
Σπουδαί 10(1990)89-96. 
5 8 Zürich, Stadtbibliothek ms. 170 (C 27). 
5 9 Paris, Bibl. Nat. mss. 224 A, 421, 874, 1247, 1672, 1839, Coisl. 97, Suppl. 57, Vat. mss. 
609, 616. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium 1, Handschriften Grossbritanniens, 140; 
Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium 2. Handschriften Frankreichs, 135-136. 
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And how were things in Constantinople during the 14th century? 
Despite the various serious problems facing the Byzantine State60, which also 
had an impact on Constantinople itself, there were some active scriptoria in 
monasteries, the main one being that of the Hodegon monastery, which was 
maintained for several centuries61. During the period we are investigating, we 
come across Chariton who wrote 10 dated manuscripts and one undated in the 
first half of the century (between the years 1319 and 1346)62. In the second half 
of the 14th century (between the years 1360 and 1406) Joasaph emerges as an 
active scribe: 32 dated manuscripts have been preserved along with many 
others attributed to him63. 

During the same time there were also other monk-scribes (Joachim, 
Gregorios) with lower productivity of manuscripts64. 

There is evidence of Neophytos Prodromenos at the Prodromos-Petra 
monastery in the second half of the century: he was a scribe and also a writer 
of various works. Five of his manuscripts have been preserved65. 

Many individuals, both laymen and clerics, used to copy manuscripts for a 
specific patron or, quite often, for their own personal use (e.g., George for 
Michael Kalikrenetes, A.D. 1330/1, John Olobolos, notary of the patriarcheion 
1369, John Pepagomenos, 1373, 137466, etc.). 

We shall now move on to Crete which for a lengthy period of time no 
longer belonged to the Byzantine Empire. In Venetian-ruled Crete very few 
manuscripts were copied; some by refugees from Asia Minor such as Michael 

6 υ Economic recession, civil wars, foreign interference in the State's domestic affairs, the 
presence of foreign troops in Byzantine territories, refugees flocking to Constantinople. 
61 Politis, Schreiberschule, 17-36,261-287; R. Janin, La géographie ecclésiastique de l'empire 
byzantin, I, Le siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique, III, Les églises et les 
monastères, Paris 1969,207. 
^2 Politis, Schreiberschule, 261 ff. 
6 3 Politis, Schreiberschule, 26 ff. 
64 Politis, Schreiberschule, 267. 
65 'Ελένη Κακουλίδη, Ή βιβλιοθήκη της μονής Προδρόμου-Πέτρας στην Κωνσταν
τινούπολη, 'Ελληνικά 21 (1968) 24 ff. 
6 6 Vat. ms. 2205. Athos, Lavra ms. Κ 112. Vat. ms. 686 and Venice, Bibl. Marc, ms. Gr. 576 
(coll. 907). 
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Loulloudes67 and Michael Atouemes68 . 

Conclusions 

In Serbian-ruled Greek regions, with the exception of Epirus, copying 
activity continued and in certain cases was boosted by the special interest and 
financial support granted by prominent Serbs such as Helen-Elizabeth69. The 
Greek population accepted the presence of the Serbs, who proved to be 
guardians of Orthodoxy and who respected Greek culture and often absorbed it, 
as was the case with John Uros. The protection of Orthodoxy and Orthodox 
monasteries secured the prerequisites for the advancement of learning and the 
production of manuscripts. If we compare the number of manuscripts that were 
preserved from the Hodegon monastery in Constantinople and the Prodromos 
monastery near Serres, we realise that the copying activity at the Prodromos 
monastery was also relatively extensive. We cannot compare the actual 
number of manuscripts produced without taking into consideration certain 
factors: 1) The Hodegon monastery was in the capital city and had a 
scriptorium dating back to the 11th century, while the Prodromos monastery 
was founded only in 1275 in a sensitive region of the provinces. 2) Concerning 
the number of manuscripts that have survived to our time, we must also take 
into consideration the historical hardships of the specific regions and 
monasteries. Most of the manuscripts of the monk Chariton of the Hodegon 
monastery were preserved in monasteries on Mount Athos, as were about half 
of the manuscripts of Joasaph of the same monastery, but we do not know when 

67 Venice, Bibl. Marc, ms. Gr. 292 [coll. 914] (Turyn, Italy, 105 ff; Tuiyn, Michael Lulludes 
[or Luludes], a Scribe of the Palaeologan Era, RSBN10-11, 1973-1974, 3 ff). 
6% Patm. ms. 891, A. D. 1310 (Α. Κομίνης, Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών 
κωδίκων, Αθήναι 1968, 16 ff.) 
69 it is worth noting that the scribe Jeremiah calls Helen-Elizabeth ανασσα αύγούστα and in 
another case he calls her and her son Stephen Uro§ ανακτάς φωμαίους only, according to the 
Byzantine custom, and not as Emperors of Serbia and Romania (Athens, Gr. Nat. Libr. ms. 
2004, f. 352 «Δέσποινα μου αγία ευσεβέστατη δνασσα αύγούστα....», f. 384 «Αλλ' ώ 
παρθένε κράτυνον τους ανακτάς φωμαίους, Στέφανον Ούρεσιν και τήν μ(ητέ)ρα τούτου 
άγίαν 'Ελισάβετ »). 
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and under what circumstances they reached that place. Northern Greece has 
suffered many historical adversities70, even down to fairly recent times. Suffice 
it here to recall the seizure of manuscripts by the Bulgarians from the 
Kosinitza monastery in Drama and the Prodromos monastery near Serres in 
191771. 

70 On Athens, Gr. Nat. Libr. ms. 2530, written by Neilos and coming from the Prodromos 
monastery in Serres, there is a note of the 16th or the 17th century revealing that the 
manuscript had been seized by the «infidels» and that a certain priest named Stephen bought 
and donated it to the monastery. 
7 1 According to the Treaty of Neuilly (1919), a number of the manuscripts were returned to 
Greece; others were sold to libraries in Europe and the United States and the rest are still to be 
found in Sofia. Cf. supra p. 216, n. 13. 

229 



Χαρά Κωνσταντινίδη 

Ελληνικές και παλαιοσερβικές επιγραφές στα ειλητα 
τών συλλειτουργούντων ιεραρχών κατά την 

υστεροβυζαντινή εποχή 

Ή παράσταση της πομπής τών συλλειτουργούντων Ιεραρχών εικονίζεται 
στην αψίδα του ιερού εκατέρωθεν τής αγίας τράπεζας· πάνω στα ειλητα πού 
ξετυλίγουν οί ιεράρχες με τα δυό τους χέρια ή σπανιότερα κρατούν με το 
αριστερό ενώ με το δεξί ευλογούν, είναι γραμμένες επιγραφές στην ελληνική 
και στην παλαιοσερβική γλώσσα. Ή πρώτη προσπάθεια καταγραφής ενός 
συνόλου ελληνικών επιγραφών πάνω στα λειτουργικά ειλητα πού κρατούν οί 
ιεράρχες, έγινε από τους Gordana Babic καί Chr. Walter1, ενώ πρόσφατα 
καταγράφηκαν δλες οί επιγραφές τών είλητών τού εικονογραφικού θέματος 
τοΰ Μελισμού στις δύο γλώσσες, ελληνική και παλαιοσερβική2. Οί επιγραφές 
τών λειτουργικών είλητών στα ελληνικά και στα παλαιοσερβικά αναγράφονται 
σέ οριζόντιες παράλληλες σειρές πάνω σέ αντίστοιχες ευθείες γραμμές, δπως 
ευκρινώς διακρίνεται στην Παναγία τού Karan (1340/42) (είκ. 49). Σέ 
περιπτώσεις μισάνοιχτων είλητών σέ μνημεία κυρίως τού 14ου αιώνα, όπως 
στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως στην Καστοριά (1359/60) (είκ. 52), στον "Αγιο 
Νικόλαο Στέγης στην Κακοπετριά Κύπρου (τρίτο τέταρτο Μου αιώνα) (είκ. 51) 
καί στον "Αγιο Νικόλαο τής Psaöa (1366-71) οί επιγραφές είναι γραμμένες 
κατά μήκος καί οχι transversus codex· το ίδιο συμβαίνει καί στο είλητό πού 

*Τούς συναδέλφους Β. Todié καί Τ. Παπαμαστοράκη ευχαριστώ θερμά για τις 
ανταλλαγές απόψεων γύρω από το θέμα. 
1 Gordana Babic-Chr. Walter, The Inscriptions upon Liturgical Rolls in Byzantine Apse 
Decoration, REB 34 (1976) 269-280 (στο έξης: Babié-Walter, The Inscriptions). 
2 Χαρά Κωνσταντινίδη, Ό Μελισμός. Οί συλλειτουργοϋντες ιεράρχες μπροστά στην 
αγία τράπεζα μέ τά τίμια δώρα ή τον ευχαριστιακό Χριστό, 'Αθήνα 1991 (δακτ. διδακτ. 
διατρ.) (στο έξης Κωνσταντινίδη, Μελισμός). Οί επιγραφές τών είλητών φθάνουν τον 
αριθμό τών 1500. 
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εικονίζεται πάνω στην αγία τράπεζα στην παράσταση τοϋ Μελισμοϋ του 'Αγίου 
'Ανδρέα στην Treska των Σκοπίων (1388/89)3. 

Στην πλειονότητα της ή γραφή των είλητών είναι μεγαλογράμματη καί 
αρχίζει μετά το σημείο τοϋ σταυροϋ αρκετά νωρίς και στις δύο γλώσσες (εικ. 
50, 53, 54)4. Στο επαρχιακό μνημείο της Μεταμόρφωσης στο Κεφάλι Κρήτης 
(1320) διασώζεται στο είλητό ελληνική μικρογράμματη γραφή, συνήθεια γνωστή 
από τα τέλη τοϋ 12ου αιώνα στην Καππαδοκία5. Σε επαρχιακούς επίσης 
ναούς, όπως στον "Αγιο Ανδρέα Ποταμιάς στή Νάξο (τέλη Που αιώνα) και 
στον "Αρχάγγελο Κάνδανου στην Κρήτη (1327/28), οι ελληνικές επιγραφές των 
είλητών αρχίζουν μέ μεγαλογράμματη ελληνική γραφή και συνεχίζουν μέ 
μικρογράμματη ή καί το αντίθετο6. Ό κάμπος των είλητών είναι κατά κανόνα 
λευκός καί τα γράμματα σκοϋρα. Μίμηση τών παλαιοχριστιανικών κωδίκων 
θυμίζουν ol σπάνιες περιπτώσεις όπου ό κάμπος είναι πορφυρός, όπως στις 
ελληνικές επιγραφές της Σπηλιάς Πεντέλης (1233/34)7 καί τοϋ 'Αγίου 
Προκοπίου Καστανιάς στή Μάνη (1270-1300)8. 'Από τις αρχές τοϋ Μου αιώνα 
σε αρκετά μνημεία, τό πρώτο γράμμα τών επιγραφών είναι πορφυρό μέ 

·* "Ηδη σέ ενα είλητό στή Δαμιώτισσα Καλόξυλου στή Νάξο (τελευταίο τέταρτο Που 
αιώνα). Επίσης στην Psaéa, βλ. G. Millet-Tania Velmans, La peinture du moyen âge en 
Yougoslavie IV, Paris 1969, πίν. 57, είκ. 112. Σέ δύο στην Καστοριά, βλ. Στ. Πελεκανίδης-
Μ. Χατζηδάκης, Καστοριά, 'Αθήνα 1984, είκ. 5, 6 καί στην Κακοπετριά σέ τέσσερα. Για 
τον "Αγιο 'Ανδρέα στην Treska, βλ. Babic-Walter, The Inscriptions, 277 καί Κωνσταν
τινίδη, Μελισμός, είκ. 201. 
4 Στα ελληνικά στην 'Αγία Σοφία Άχρίδας (1050), βλ. Djurié, Fresken, είκ. 6 καί στα 
παλαιοσερβικά στην Παναγία της Studenica (1208/9), βλ. στο Studenica et l'art byzantin 
autour de Tannée 1200 (Septembre 1986), Beograd 1988, είκ. μεταξύ σ. 210 καί 211. 
5 Για το Κεφάλι, βλ. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, είκ. 119. Στην Καππαδοκία, στο 
Bezirana-kilise Belisirma, βλ. Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Une église inédite de la fin du 
XHe s. en Cappadoce: La Bezirana kilisesi dans la vallée de Belisirma, BZ61 (1968) 297. 
Πιθανώς καί στον "Αγιο 'Ιωάννη Πρόδρομο Μητάτων στα Κύθηρα (τέλη 13ου αιώνα). 
Οί επιγραφές τών μνημείων είναι στα ελληνικά. 
6 Κωνσταντινίδη, Μελισμός, είκ. 123 ('Αρχάγγελος Κάνδανου). 
7 Ντούλα Μουρίκη, Οί τοιχογραφίες της Σπηλιάς Πεντέλης, ΔΧΑΕ4/Ί (1973) 105. 
8 Ν. Δρανδάκης-Σοφία Καλοπίση-Μαρία Παναγιωτίδη, Έρευνα στή Μεσσηνιακή Μάνη, 
ΠΑΕ 1980, 202 καί σημ. 4. 
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παραδείγματα και στις δύο γλώσσες (είκ. 55, 56, 64)9. 'Αντίθετα, σε ελάχιστες 
παραστάσεις ή πρώτη σειρά της επιγραφής τοϋ είλητοϋ είναι γραμμένη μέ 
πορφυρά γράμματα και οί υπόλοιπες μέ σκούρα, όπως στις παλαιοσερβικές 
επιγραφές τοϋ 'Αρχάγγελου στο Lesnovo (πριν το 1346), μια ένδειξη πιθανής 
συνεργασίας τοϋ ζωγράφου μέ τους αντιγραφείς χειρογράφων τοϋ 
μοναστηρίου10. Ό λ α τα γράμματα τών είλητών διασώζονται πορφυρά στον 
"Αγιο 'Αθανάσιο ή Αγία Παρασκευή τοϋ Πρίλαπου (δεύτερο μισό 14ου αιώνα) 
στα παλαιοσερβικά και στο Sarma§ikli Ματζούκας τοϋ Πόντου (αρχές 15ου 
αιώνα) στα ελληνικά11. 

Τό περιεχόμενο τών λειτουργικών είλητών πού κρατούν οί 
συλλειτουργοϋντες ιεράρχες αντλείται αποκλειστικά από τα καθιερωμένα 
κείμενα τών Λειτουργιών τοϋ Βασιλείου, τοϋ Χρυσοστόμου και τών 
Προηγιασμένων, μέ προτίμηση στο κείμενο τής Λειτουργίας τοϋ Χρυσοστόμου· 
μεταγράφονται δηλαδή αποσπάσματα άπό ολόκληρη τή λειτουργία άπό τήν 
αρχή μέχρι τό τέλος της. Μοναδική είναι ή περίπτωση στον 'Αρχάγγελο στο 
Καρδάκι Κρήτης (μέσα Που αιώνα), οπού ή επιγραφή στο είλητό τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου προέρχεται από τό τροπάριο τής εορτής του (είκ. 63)12. Κατά κανόνα 
οί επιγραφές αναγράφουν τις ευχές πού λέγονται μυστικά άπό τον ιερέα και 
σπανιότερα τις εκφωνήσεις, μέ εξαίρεση τή γνωστή εκφώνηση μετά τόν 
καθαγιασμο τήν αναφερόμενη στή Θεοτόκο. Οί επιγραφές αναγράφουν τήν 
αρχή τών ευχών ή τών εκφωνήσεων και σε σπανιότατες περιπτώσεις τό μέσον ή 
τό τέλος τους. Τό κείμενο τών επιγραφών αποτελεί αντιγραφή τοϋ αντίστοιχου 
χωρίου τής θείας λειτουργίας μέ σχετικά λίγες περιπτώσεις λαθών ή 

9 "Αγιος Παντελεήμονας στο Πέρα Χαλκί Νάξου (αρχές Μου αιώνα), Εκκλησία τοϋ 
Κράλη στή Studenica (1313/14), "Αι-Θεος στο Φιλώτι Νάξου (1315), "Αγιος Γεώργιος 
στο Staro Nagoricino (1316-18), Φανερωμένη στα Φραγκουλιάνικα Μάνης (1323), 
"Αγιος Νικόλαος στην Psaca (1366-71), "Αγιος Ανδρέας στην Treska Σκοπίων (1388/89), 
"Αγιοι Απόστολοι στον Δρυ Κρήτης (1381-1391), Παναγία Λάρδου στή Ρόδο (αρχές 
15 ου αιώνα). 
10 Β. Todic, Les scribes miniaturistes serbes dans la peinture murale, XVI. Internationaler 
Byzantinistenkongress, Akten II/4, JOB 32/4 (1982) 216 κ . έ. 
11 Για τον Πρίλαπο, βλ. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, είκ. 155. Για τό Sarmaçikli, βλ. Α. 
Bryer-D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos I, Washington 
D.C. 1985, 279, είκ. 90. 
*2 Στο είλητό του αναγράφεται: «έν τοις Μύροις άγιε, ιερουργός ανεδείχθης», από τό 
Μηναΐον τής 6ης Δεκεμβρίου, βλ. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, είκ. 49-50. 
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διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις δύο γλώσσες13. Τα παλαιοσερβικά κείμενα 
τών λειτουργικών επιγραφών είναι μεταφράσεις τών αντίστοιχων χωρίων του 
ελληνικού κειμένου της θείας λειτουργίας14. Το παλαιότερο σωζόμενο κείμενο 
με ευχές άπο τη θεία λειτουργία στα παλαιοσερβικά χρονολογείται άπα το 
τέλος του Που αιώνα15 . Ό μ ω ς το πρώτο παράδειγμα παλαιοσερβικής 
επιγραφής πάνω σέ είλητό βρίσκεται στην αψίδα της Παναγίας στή Studenica 
(1208/9) (είκ. 54)16 , ενώ ακολουθούν και άλλα σημαντικά μνημεία μέχρι το 
τέλος αυτού τοΰ αιώνα, όπως ενδεικτικά οι ναοί τών Γ Αγίων 'Αποστόλων στο 
Pec (μέσα Που αιώνα) (είκ. 50) ή της 'Αγίας Τριάδας στή Sopocani (1263-8) ( 
είκ. 61)17 . Ή εξήγηση πού μπορεί να δοθεί στο γεγονός, είναι ή πιθανή 
ύπαρξη κατά τή διάρκεια τού Που αιώνα ενός κειμένου της θείας λειτουργίας 
στά παλαιοσερβικά, δηλαδή ενός «sluzabnik»18. 

13 Gordana Babic, Les plus anciennes fresques de Studenica (1208/9), Actes du XVe Congrès 
international d'Études byzantines (Athènes 1976), Athènes 1981, II, 34. 
14 Gordana Babic, Les textes liturgiques inscrits sur les fresques absidales des Saints-Apôtres à 
Pec. Possibilité de leur restauration, Zbornik Zafyite Spomenika Kulture 18 (1967) 75, 84: 
Την ανάγνωση και μετάφραση τών παλαιοσερβικών επιγραφών κατόρθωσα μέ τή 
σημαντική βοήθεια του αρχιμανδρίτη κ. Σίλα Κουκιάρη, πού τον ευχαριστώ θερμά. Ή 
ταύτιση τους έγινε μέ τή χρησιμοποίηση τοΰ σύγχρονου κειμένου της θείας 
λειτουργίας, εκδ. Archim. Popovic, Bozanstvene Liturgije, Beograd 1978. Για τούτο είναι 
αναγκαία ή κατανόηση τυχόν παρερμηνειών. 
15 Babic-Walter, The Inscriptions, 278· P. Simic, Die griechische-serbische Beziehungen des 
13. und 14. Jahrhunderts, L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants 
spirituels au XIYe siècle, Recueil des Rapports du rVe Colloque Serbo-Grec (Belgrade 1985), 
Beograd 1987, 148. 
16 V. Djuric, La peinture murale serbe au XHIe siècle, L'art byzantin du XIII s. Symposium de 
Sopocani 1965, Beograd 1967, 155. Djuric, Fresken, 42 κέ., 247 κέ. σημ. 29· Babié, Les plus 
anciennes, 31 κέ., όπου και ή αναγραφή τών επιγραφών. Αρκετά νωρίτερα σώζεται το 
πρώτο παράδειγμα παλαιορωσικής επιγραφής σέ είλητό στή Staraya Ladoga (l 167), βλ. 
Babid-Walter, The Inscriptions, 278. 
1 7 Για το Peé, βλ. Peéka PatrijarSija, είκ. 11, 12, 14. Για τή Sopocani, βλ. V. Djuric, 
Sopoéani, Beograd 1963, πίν. I. 
18 Babié, Les textes, 82,84. 
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Στις επιγραφές των λειτουργικών ειλητών χρησιμοποιείται κατά κανόνα 
το κείμενο τής Λειτουργίας τοϋ Χρυσοστόμου19. 'Αναγράφονται συχνότερα στα 
ελληνικά ή στά παλαιοσερβικά ή ευχή τής προθέσεως, τοϋ χερουβικοϋ, ή 
όπισθάμβωνος ευχή καΐ ή εκφώνηση μετά τον καθαγιασμό20. 'Ακολουθούν οί 
τρεις ευχές τών αντιφώνων, ή ευχή τοϋ τρισάγιου ΰμνου, ή ευχή τών 
κατηχουμένων, ή ευχή Β τών πιστών, ή ευχή τής προσκομιδής και ή ευχή Α τής 
αγίας αναφοράς21, καθώς καί οί ευχές τοϋ καθαγιασμοϋ τοϋ άρτου και τοϋ 
οίνου μαζί μέ τήν επίκληση μετά τον καθαγιασμό22. Λιγότερο συχνά 
αναγράφονται ή ευχή τής μικρής εισόδου, τής έκτενοϋς Ικεσίας, ή ευχή τών 
κατηχουμένων τοϋ Βασιλείου, ή ευχή Α τών πιστών, ή ευχή Β τής αγίας 
αναφοράς, ή δέηση κατά τα δίπτυχα τών ζώντων καί ή ευχή εν τφ 
σκευοφνλακία?2. Σπάνια διαβάζονται πάνω στά είλητά ή εκφώνηση μετά τήν 
ευχή Β τών πιστών, ή εκφώνηση τοϋ καθαγιασμοϋ τοϋ οίνου, ή ευχή τής 
άναμνήσεως, ή επίκληση τοϋ αγίου Πνεύματος, ή προετοιμασία τής θείας 
κοινωνίας, ή εκφώνηση πρίν άπό τήν ευχή τής προσκυνήσεως, ή ευχή τής 
υψώσεως τοϋ άρτου καί ή ευχή μετά τό πάντας μεταλάβει ν24. 

Όρισμένες ευχές ή εκφωνήσεις τής θείας Λειτουργίας σώζονται σήμερα 
γραμμένες μόνον στην ελληνική γλώσσα: Άπό τή Λειτουργία τοϋ Βασιλείου οί 
δύο ευχές τών πιστών, ή ευχή τής προσκομιδής, ή ευχή Α τής αγίας αναφοράς, 
ή εκφώνηση τοϋ καθαγιασμοϋ τοϋ άρτου, ή ευχή τής άναμνήσεως, ή επίκληση 
μετά τον καθαγιασμό, ή δέηση κατά τά δίπτυχα τών ζώντων καί ή 
όπισθάμβωνος ευχή25· από τή Λειτουργία τοϋ Χρυσοστόμου ή εκφώνηση Α τής 
αγίας αναφοράς, ή εκφώνηση τοϋ καθαγιασμοϋ τοϋ άρτου, οί ευχές τοϋ 
καθαγιασμοϋ τοϋ άρτου καί τοϋ οίνου, ή δέηση κατά τά δίπτυχα τών 

i y F. Ε. Brightman, Liturgies Eastern and Western, vol. 1: Eastern Liturgies, Oxford 1896. Π. 
Ν. Τρεμπέλας, Αϊ Τρεις Λειτουργίαι κατά τους èv Αθήναις κώδικας, 'Αθήνα 1935. 
2 " Κωνσταντινίδη, Μελισμός, κεφάλαιο «Συνδυασμένος Κατάλογος τών επιγραφών 
τών λειτουργικών ειλητών καί τών Ιεραρχών πού τα κρατούν » (= Συνδ. Κατ.), αρ. 2, 15, 
38β, 27. 
2 1 Ό . π., άρ. 3,4,5, 8, 11β, 13β, 16β, 17β. 
2 2 Ό . π., αρ. 24β, 25β, 26β. 
2 3 Ό . π., άρ. 7, 10, 11α, 12β, 19β, 30β, 39β. 
2 4 Ό . π., άρ. 14,21β, 22β, 23β, 33β, 34, 36, 37β. 
2 5 Ό . π., άρ. 12α, 13α, 16α, 17α, 20α, 22α, 26α, 30α, 38α. 

234 



Χαρά Κωνσταντινίδη 

κεκοιμημένων και ή εκφώνηση μετά τα δίπτυχα των ζώντων26· από τη 
Λειτουργία των Προηγιασμένων ή ευχή των κατηχουμένων, ή ευχή και ή 
εκφώνηση υπέρ των προς το αγιον βάπτισμα εύτρεπιζομένων, ή οπισθάμβωνος 
ευχή καί ή ευχή εν τψ συστεϊλαι τα άγια27. 'Αντίστοιχα ορισμένες ευχές ή 
εκφωνήσεις της θείας Λειτουργίας σώζονται σήμερα γραμμένες πάνω στα 
είλητά, μόνον στην παλαιοσερβική γλώσσα: 'Από τή Λειτουργία τοΰ Βασιλείου 
ή επίκληση τοΰ αγίου Πνεύματος, ή ευχή μετά το πάντας μεταλαβεΐν και ή 
ευχή εν τφ σκευοφυλακίαβ8' από τή Λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου ή εκφώνηση 
μετά τήν ευχή τοΰ αντιφώνου Γ, ή ευχή τοΰ ευαγγελίου, ή εκφώνηση κατά τα 
δίπτυχα των ζώντων, ή ευχή τοΰ διακόνου, ή ευχή της προσκυνήσεως29 καί 
τέλος από τήν 'Ακολουθία της Προσκομιδής σώζεται μόνον ή εκφώνηση της 
προσκομιδής. 

'Από τό σύνολο τών ευχών καί των εκφωνήσεων της θείας Λειτουργίας, 
ένας μικρός αριθμός συνδέεται με συγκεκριμένους ιεράρχες. 'Ιδιαίτερη σχέση 
μεταξύ τοΰ κειμένου τών είλητών καί τών ιεραρχών πού τα κρατούν 
πιστοποιήθηκε ήδη άπό τους Gordana Babic-Chr. Walter30. Με τον Βασίλειο 
συνδέθηκε ή ευχή τοΰ χερουβικοΰ (είκ. 50, 54, 55), μέ τον Χρυσόστομο ή ευχή 
της προθέσεως (είκ. 56) καί μέ τον Κύριλλο ή εκφώνηση μετά τον καθαγιασμό 
(είκ. 60)31. "Οπως αποδεικνύουν όμως τα στοιχεία, οι σχέσεις αυτές είναι 
περισσότερο πολύπλοκες. Σε αρκετά μεγάλο αριθμό μνημείων, ώστε να μπορεί 
να θεωρηθεί κανόνας, ό Χρυσόστομος πού ώς πρώτος της σειράς του 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην αγία τράπεζα, κρατάει τό είλητό πού αναγράφει 
τήν αρχή της λειτουργίας, δηλαδή τήν ευχή της προθέσεως. Τά παραδείγματα 
είναι πολλά καί στις δύο γλώσες μέ τό πρωιμότερο πιθανόν στή μισο-

2 6 Ό . π., άρ. 18,20β, 24β, 25β, 28,31. 
2 7 Ό . π., αρ. 40, 41, 42, 43, 44. 
2 8 Ό . π., άρ. 23α, 37α, 39α. 
2 9 Ό . π., άρ. 6, 9,29β, 32, 35β. 
30 Babic-Walter, The Inscriptions, 279. 
31 Τα παραδείγματα είναι πάμπολλα καί στις δύο γλώσσες, βλ. Κωνσταντινίδη, 
Μελισμός, Συνδ. Κατ. άρ. 2, 15, 27 καί κεφάλαιο «Συνδυασμένος Κατάλογος τών 
Ιεραρχών καί τών επιγραφών τών λειτουργικών είλητών πού κρατούν» (στα ονόματα 
Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος καί Κύριλλος Αλεξανδρείας). 
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κατεστραμμένη παράσταση της Κοσμοσώτειρας στη Βήρα (1152)32 και με 
βεβαιότητα στους Αγίους 'Αναργύρους της Καστοριάς (πρίν τό 1191). Στο 
τελευταίο μνημείο είναι γραμμένη επίσης γιά πρώτη φορά ή ευχή τοϋ 
χερουβικοΰ στο είλητό τοϋ Βασίλειου πού είναι ο πρώτος της σειράς του, ενώ 
και λίγο αργότερα στην Παναγία της Studenica (1208/9) οι ευχές της 
προθέσεως και τοϋ χερουβικοΰ βρίσκονται αντίστοιχα πάνω στα είλητά τών δύο 
ιεραρχών, Χρυσόστομου και Βασίλειου, στά παλαιοσερβικά (είκ. 54)33. 
Εξαιτίας της συχνής θέσης τοϋ Βασίλειου στην αρχή της πομπής, ή ευχή τοϋ 
χερουβικοΰ αποτυπώνεται συχνά σέ αυτή τή θέση, ώς πρώτη ευχή της σειράς. 
Ή σύνδεση τοϋ Κύριλλου Αλεξανδρείας με τήν εκφώνηση μετά τον 
καθαγιασμό εμφανίσθηκε λίγο αργότερα στή Riza Bogorodice της Bijela στην 
Boka Kotorska (μετά τό 1191) στά ελληνικά, ενώ στά παλαιοσερβικά 
διασώζεται πρώτα στην Εκκλησία τοϋ Κράλη στή Studenica (1313/4)34. Μιά 
πρόσθετη και δυναμικότερη σχέση εντοπίζεται επίσης μεταξύ τοϋ κειμένου τών 
είλητών τοϋ Βασίλειου και τοϋ Χρυσόστομου καί της θέσης τους, όταν καί οι 
δύο ιεράρχες εικονίζονται ακριβώς δίπλα στην αγία τράπεζα. Σέ μικρό αριθμό 
μνημείων πού χρονολογούνται από τα τέλη τοϋ Που αιώνα, οι ευχές τοϋ 
καθαγιασμοϋ τοϋ άρτου καί τοϋ οίνου καί σπανιότερα οί εκφωνήσεις, δηλαδή 
οί σημαντικότερες ευχές της αναίμακτης θυσίας, αναγράφονται αποκλειστικά 
πάνω στά είλητά τών δύο συγγραφέων της θείας Λειτουργίας, μέ σωζόμενες 
μέχρι σήμερα ελληνικές επιγραφές (είκ. 51, 52, 57, 58). Τό πρωιμότερο 
παράδειγμα βρίσκεται στον "Αγιο Γεώργιο τοϋ Λαθρήνου στή Νάξο (τελευταία 
δεκαετία τοϋ Που αιώνα)35 καί ακολουθούν σέ αρκετά μνημεία τοϋ 14ου καί 
15ου αιώνα, μεταξύ τών οποίων, στον 'Αγίου Νικήτα τοϋ Cucer (1320 περ.) 

•^ Χαρά Κωνσταντινίδη, Παρατηρήσεις σέ παραστάσεις Ιεραρχών στο Καθολικό της 
Μονής Παναγίας Κοσμοσώτειρας στή Βήρα, Πρώτο Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών 
«Βυζαντινή Θράκη», Κομοτηνή 1987, Byzantinische Forschungen 14, I (1989) 315 (στο 
έξης: Κωνσταντινίδη, Κοσμοσώτειρα). 
33 Για τις επιγραφές της Studenica, βλ. Babic, Les plus anciennes, 34. 
3 4 Γιά τις επιγραφές της Riza Bogorodice, βλ. Babié-Walter, The Inscriptions, 274. Για τις 
επιγραφές της Εκκλησίας του Κράλη, βλ. Gordana Babic, Kraljeva crkva υ Studenici, 
Beograd 1987, 126, είκ. 74, XV. 
35 Τις επιγραφές, βλ. Ν. Δρανδάκης, Εικονογραφία τών Τριών 'Ιεραρχών, 'Ιωάννινα 
1969, 25, σημ. 47· Μαρία Παναγιωτίδη, Οί τοιχογραφίες τοϋ Άγιου Γεωργίου 
Λαθρήνου στή Νάξο, ΔΧΑΕ4/16 (1992) 144. 
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(είκ. 57, 58)36, στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως (1359/60) (είκ. 52) της 
Καστοριάς3 7 και στην Άγια Τριάδα (1401) της ίδιας πόλης, στην 'Αγία 
Έλεοϋσα της Πρέσπας (1409/10)38 καί σε αρκετά μνημεία της Κρήτης39. 
Εξαίρεση αποτελεί τό μοναδικό γνωστό σέ μένα παράδειγμα στά 
παλαιοσερβικά, πού βρίσκεται στον "Αγιο Νικόλαο της Ramaca (τέλη 14ου 
α ιώνα) στο είλητό τοϋ τελευταίου ιεράρχη της σειράς40. Είλητά πού 
αναγράφουν τό τέλος της λειτουργίας, δηλαδή τήν όπισθάμβωνο ευχή καί τήν 
ευχή εν τω σκευοφυλακίω, τά κρατούν συχνά οι Ιεράρχες πού στέκονται στο 
τέλος της πομπής, με σωζόμενες μέχρι σήμερα μόνον παλαιοσερβικές 
επιγραφές. Τό πρωιμότερο παράδειγμα βρίσκεται στην Παναγία της Studenica 
(1208/9)41 καί ακολουθούν στον "Αγιο 'Αχίλλειο τοϋ Arilje (1296), στην 
Εκκλησία τοϋ Κράλη της Studenica (1313/4)42 καί στην 'Αγία Τριάδα της 
Manasija (1406/7-1418)43. Τέλος, ή διάκριση να κρατοΰν ό Βασίλειος καί ό 
Χρυσόστομος επιγραφές αποκλειστικά άπό τό κείμενο τής δικής τους 
αντίστοιχα λειτουργίας, έτσι όπως παρουσιάσθηκε στις πρώιμες παραστάσεις 

36 ΤΙς επιγραφές, βλ. Babic-Walter, The Inscriptions, 275. Ol Babic-Walter, αναφέρουν 
τήν περίπτωση τοϋ ναοΰ τής Bezirana-kilise στό Belisirma (τέλη 12ου αιώνα) μέ τις ίδιες 
ευχές, οπού όμως οί επιγραφές αναγράφονται πάνω στον κάμπο της παράστασης καί δχι 
πάνω στα λειτουργικά είλητά. 
3 ' Τις επιγραφές, βλ. Ά. Όρλάνδος, Βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς, ΑΒΜΕ 4 
(1938) 73 κ.έ. καί Babic-Walter, The Inscriptions, 276. 
3° Τις επιγραφές, βλ. Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής 
Πρέσπας, θεσσαλονίκη 1960, 133, πίν. XLVT Babic-Walter, The Inscriptions, 277. 
39 "Αγιος Νικόλαος Ξυδά, 'Αγία Πελαγία Βιάννου (1360), Παναγία Κάνδανου, Παναγία 
Μέρωνα, 'Αρχάγγελος Πρινέ (1410), "Αγιος Ιωάννης στο Σελλί (1411/12), 'Αγία Τριάδα 
στην 'Αγία Τριάδα Ρεθύμνου, 'Αρχάγγελος Αρκαδίου, Αρχάγγελος Καμιλιανών 
(1440;). 
4 0 Για τήν επιγραφή, βλ. Β. Knezevic, L'église du village Ramaca, ZLU 4 (1968) 131, σκ. 
2α. 
4* Για τήν επιγραφή, βλ. Babic, Les plus anciennes, 34. 
42 Τις επιγραφές, βλ. Babic, Kraljeva, 126, είκ. 81. 
43 τις επιγραφές, βλ. St. Stanojevic-L. Mirkovié-Dj. BoSkovic, Le monastère de Manasija, 
Beograd 1928, 38-40. 
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της 'Αγίας Σοφίας Άχρίδας (1050 περ.) (είκ. 53)44 και της Παναγίας 
Έλεούσας στη Veljusa (1080)45 δεν είχε συνέχεια. 

Το σημαντικότερο στοιχείο πού διακρίνεται κατά τήν ανάγνωση τών 
επιγραφών τών λειτουργικών είλητών πού κρατούν οι ιεράρχες στην πομπή, 
είναι πώς σε αρκετά μνημεία υπάρχει ακολουθία ανάμεσα στα κείμενα τών 
είλητών και τήν τάξη του κειμένου της θείας λειτουργίας46. Με βασικό κριτήριο 
τή σχέση τοϋ κειμένου τών επιγραφών και τήν τάξη τοϋ κειμένου της θείας 
λειτουργίας, εντοπίσθηκαν καί στίς δύο γλώσσες ορισμένοι καθορισμένοι 
προσχεδιασμοί, δηλαδή συστήματα ακολουθίας, τα όποια, όπως πιστεύω, 
πρέπει να ήταν ενταγμένα στο γενικό εικονογραφικό πρόγραμμα τοϋ ναοϋ47. 
Ή δομή τών συστημάτων ακολουθίας στίς επιγραφές τών λειτουργικών 
είλητών διέπεται από δύο χρονικές αντιλήψεις, πού θεωρητικά αποτυπώνουν 
τή θεία λειτουργία σε όλη τή διάρκεια της: τήν παρουσίαση τοϋ συνεχούς 
χρόνου της λειτουργίας ή τήν αποτύπωση μιας συγκεκριμένης χρονικής 
στιγμής της. Ή πρώτη χρονική αντίληψη επιτυγχάνεται όταν ή κάθε μια σειρά 
τών είλητών της πομπής ή τό σύνολο τών είλητών βρίσκεται σε συνεχή 
ακολουθία μέ τήν τάξη τοϋ κειμένου της θείας λειτουργίας, ενώ ή δεύτερη όταν 
τό σύνολο τών είλητών της πομπής αναγράφει σε συνέχεια αποκλειστικά μία 
ολόκληρη ευχή ή επαναλαμβάνει τήν ίδια ευχή48. Κατά τήν ανάγνωση τών 
είλητών λαμβάνονται υπ' όψιν ορισμένες γενικές αρχές, όπως ή συνήθεια να 
μήν αναγράφονται στα είλητά οι εκφωνήσεις της λειτουργίας άλλα μόνον οι 
ευχές εκτός άπό τήν εκφώνηση μετά τον καθαγιασμό, καθώς καί ή συνήθεια 

4 4 Στο είλητό τοϋ Βασίλειου αναγράφεται ή ευχή της προσκομιδής από τή δική του 
λειτουργία, βλ. Babic-Walter, Inscriptions, 273. 
4^ Στο είλητό τοϋ Χρυσόστομου αναγράφεται ή ευχή τών πιστών Α από τή δική του 
λειτουργία, καί στο είλητό τοϋ Βασίλειου ακολουθεί ή ευχή τών πιστών Β από τή δική 
του λειτουργία, βλ. Gordana Babic, Les discussions christologiques et le décor des églises 
byzantines au Xlle s. Les évêques officiant devant l'Hétimasie et devant l'Amnos, 
Frühmittelalterliche Studien 2 (1968) 376 κ. έ., είκ. 3,4. 
4ί> Νύξη τοϋ φαινομένου έχει γίνει άπό τήν Babié, Les plus anciennes, 33 κ. έ. Ή L. 
Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du 
Xlle siècle, Bruxelles 1975, 88, 90 σημ. 195 θεωρεί τό φαινόμενο μάλλον εξαίρεση. Βλ. 
καί Babic-Walter, The Inscriptions, 273, σημ. 12. 
4 7 Κωνσταντινίδη, Κοσμοσώτειρα, 313 κ. έ., 317. 
4 8 Βλ. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, κεφ. «Ή ακολουθία τοϋ κειμένου τών έπιγραφών-
Συστήματα». 

238 



Χαρά Κωνσταντινίδη 

πού αναφέρθηκε παραπάνω, να κρατούν δηλαδή οί Βασίλειος, Χρυσόστομος 
και Κύριλλος 'Αλεξανδρείας τα «δικά τους» λεγόμενα είλητά, πού εΐναι 
αντίστοιχα ή ευχή του χερουβικού, ή ευχή της προθέσεως και ή εκφώνηση μετά 
τον καθαγιασμό. 

Το φαινόμενο των συστημάτων πού εμφανίσθηκε δειλά στα τέλη τού 1 Ιου 
αιώνα στα χρόνια της δυναστείας των Κομνηνών και το όποιο μέχρι τα τέλη 
τού 12ου αιώνα είχε πλήρως εξελιχθεί, νομίζω πώς πρέπει να σχετισθεί με τις 
γνωστές θεολογικές αναζητήσεις της εποχής49. Τα πρώτα παραδείγματα 
συστημάτων ακολουθίας διασώθηκαν στα ελληνικά, σε μνημεία πού 
βρίσκονταν σε άμεση σχέση με τήν τέχνη της πρωτεύουσας τού βυζαντινού 
κράτους. Στην Παναγία Ελεούσα της Veljusa (1080) παρουσιάσθηκε τό 
σύστημα στην απλούστερη του μορφή50. Αμέσως μετά προβλήθηκε πλήρως 
εξελιγμένο στή μισοκατεστραμμένη σήμερα παράσταση της Κοσμοσώτειρας στή 
Βήρα (1152)51 μέ τή χρονική αντίληψη τού συνεχούς χρόνου της λειτουργίας 
και στην Έγκλείστρα τού 'Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο της Κύπρου (1182)52 μέ 
τήν αποτύπωση μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Ή διάδοση τού 
φαινομένου σε μνημεία τού τέλους τού 12ου αιώνα, όπως στον "Αγιο Γεώργιο 
τού Kurbinovo (1191)53 και στην Παναγία τού "Αρακά Λαγουδέρων Κύπρου 
(1192)54, βρήκε αμέσως μιμητές στην απλούστερη του μορφή, στο πρώτο 

4 y Για τα θεολογικά προβλήματα της εποχής, βλ. Babic, Les discussions, 368 κ. έ. 
Κωνσταντινίδη, Μελισμός, κεφ. «Ή ερις περί φθαρτοϋ ή άφθαρτου του σώματος τοΰ 
Χρίστου». 
50 Το σύστημα είναι αρκετά διαδεδομένο και στις δύο γλώσσες. 
5^ Άπο τήν ευχή της προθέσεως μέχρι τήν ευχή της εισόδου, βλ. Κωνσταντινίδη, 
Κοσμοσώτειρα, 314 κ. έ., 317. Για τίς επιγραφές, βλ. St. Sinos, Die Klosterkirche der 
Kosmosoteira in Bern (Vira), München 1985,189, σημ. 1,2· 191 σημ. 3,4. 
52 'Αναγράφεται σέ συνέχεια ή ευχή της προθέσεως, βλ. Babic-Walter, The Inscriptions, 
273. Για τις επιγραφές, βλ. C. Mango- E. J. W. Hawkins, The Hermitage of St. Neophytos 
and its Wall Paintings, DOP 20 (1966) 166 κ. έ. 
5·* Βόρεια άπό τήν ευχή των κατηχουμένων μέχρι τήν ευχή τοϋ χερουβικοϋ και νότια από 
τήν ευχή της προθέσεως μέχρι τοΰ τρίτου αντιφώνου, βλ. Babic-Walter, The Inscriptions, 
273 καί σημ. 12. Για τίς επιγραφές, βλ. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 79-90, είκ. 21-
23. 
54 Βόρεια από τήν ευχή της προθέσεως μέχρι τήν ευχή τοϋ τρίτου αντιφώνου, νότια άπό 
τήν ευχή τοΰ χερουβικοϋ μέχρι τήν ευχή Α της άγιας αναφοράς, βλ. Hadermann-Misguich, 
Kurbinovo, 90, σημ. 195. 
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μνημείο με παλαιοσερβικές επιγραφές στην Παναγία της Studenica (1208/9) 
(είκ. 54)55 και λίγο μετά στους 'Αγίους 'Αποστόλους τοϋ Pec (μέσα Που αιώνα) 
(είκ. 50)56, σέ πιο ανεπτυγμένη μορφή. "Εκτοτε άνοιξε ο δρόμος της εφαρμογής 
των διαφόρων συστημάτων ακολουθίας σέ αρκετά μνημεία μέ επιγραφές και 
στις δύο γλώσσες, από τα όποια άξίξει να αναφερθούν τα μεγάλα μνημεία τοϋ 
Ευαγγελισμού στή Gracanica (1318-20)57 και της Κοίμησης στή Manasija 
(1406/7-1418)58 μέ παλαιοσερβικές επιγραφές, ενώ μέ ελληνικές επιγραφές οι 
ναοί τοϋ Θεολόγου στο Κεραμί Νάξου (1260-70)59, τοϋ Ταξιάρχη Μητροπόλεως 
στην Καστοριά (1359/60)60 και τών Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην 
πόλη της Άχρίδας (1400)61. 

Ή εντυπωσιακότερη περίπτωση όλων τών παραδειγμάτων τών 
συστημάτων ακολουθίας διασώθηκε στην αψίδα της Αγίας Τριάδας στή 
Sopocani (1263-8) στα παλαιοσερβικά, έχοντας για πρότυπο της τήν παράσταση 
της Έγκλείστρας τοϋ 'Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο (1182). Στην Αγία Τριάδα, 

-^ Ή ευχή τοϋ χερουβικοϋ και σέ συνέχεια ή ευχή της προσκομιδής. Για τις επιγραφές, 
βλ. Babic, Les plus anciennes, 33 κ. έ. 
5" 'Από τήν ευχή τοϋ χερουβικοϋ μέχρι τήν ευχή Β της αγίας αναφοράς, ενώ δέν 
συμμετέχουν στην ακολουθία τα δύο τελευταία είλητά. Για τις επιγραφές, βλ. Babic, Les 
textes, 75 κ. έ., είκ. 1-4. Ή Ιδια ακολουθία μέ διαφορετικό τρόπο διαβάσματος καί στο 
παρεκκλήσι της 'Αγίας Παρασκευής τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης στην 
Άχρίδα (1400). Για τις επιγραφές, βλ. G. Subotic, Sveti Konstantin i Jelena u Ohridu, 
Beograd 1971, 111 (89, 90, 95). 
57 Άπό τήν ευχή τοϋ αντιφώνου Γ μέχρι τήν ευχή τής προσκομιδής. Ή ακολουθία 
διασπάται εξαιτίας τοϋ Κύριλλου πού κρατάει τήν εκφώνηση μετά τον καθαγιασμό. Για 
τήν επιγραφή τοϋ Νικόλαου, βλ. Babic, Les textes, 80. Για τις υπόλοιπες, βλ. Β. Todic, 
Graèanica. Slikarstvo, Beograd 1988, 88. 
5% 'Από τήν ευχή τής προθέσεως μέχρι τήν ευχή εν τω σκευοφυλακίφ. Ή ακολουθία 
διασπάται εξαιτίας τοϋ Βασίλειου πού κρατάει τήν ευχή τοϋ χερουβικοϋ. Για τις 
επιγραφές, βλ. Stanojevic-Mirkovic-Bo§kovic, Manasija, 38-40. 
5 9 'Από τήν ευχή τής προθέσεως μέχρι τήν ευχή τής εισόδου. 
60 Άπό τήν επίκληση τοϋ 'Αγίου Πνεύματος μέχρι τήν επίκληση μετά τον καθαγιασμό. 
Για τις επιγραφές, βλ. 'Ορλάνδος, Καστοριά, 73 κ. έ.· Babic-Walter, The Inscriptions, 
276. 
61 'Από τήν ευχή τών πιστών Β μέχρι τήν ευχή τής άναμνήσεως. Ενδιαφέρουσα είναι ή 
παράλειψη τριών εκφωνήσεων, σύμφωνα μέ τή συνήθεια. Για τις επιγραφές, βλ. Subotic, 
Sveti, 109 κ.έ. (58-61, 68)· Babic-Walter, The Inscriptions, 277. 
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στα ειλητά τών δεκατεσσάρων ιεραρχών αναγράφεται ή ευχή του τρισάγιου 
ΰμνου σέ συνέχεια (είκ. 61)62. Μέ το γεγονός θα πρέπει να συνδεθεί ο κτίτορας 
τοϋ ναοϋ, ό κράλης Uros Ι, αδελφός του αρχιεπισκόπου της αυτοκέφαλης 
αρχιεπισκοπής της Σερβίας Σάββα Π, ενώ δεν είναι άσχετο και οτι ανάμεσα 
στους δεκατέσσερις ιεράρχες εικονίζονται και οι τρεις αρχιεπίσκοποι της 
σερβικής εκκλησίας, Σάββας Ι, 'Αρσένιος Ι και Σάββας Π. Είναι ενδιαφέρον 
πώς εξαιτίας τών δύο τελευταίων Σέρβων ιεραρχών πού ήταν ζώντες κατά τήν 
αγιογράφηση τοϋ ναοϋ, δημιουργείται παρέκκλιση στή σειρά τοϋ κειμένου της 
ευχής63. Στή μοναδική αυτή παράσταση ιεραρχικού συλλείτουργου, δηλώνεται 
ή στιγμή κατά τήν οποία ψάλλεται ή ευχή τοϋ τρισάγιου ύμνου άπο το σύνολο 
τών ιεραρχών. Συγκεκριμένες επίσης στιγμές της λειτουργίας αποτυπώθηκαν 
και σέ μεταγενέστερες παραστάσεις δύο μικρών ναών τοϋ ελλαδικού χώρου, 
στον "Αι-Θεό στο Φιλώτι Νάξου (1315)64 και στον "Αγιο Γεώργιο στους 
Μολάους (αρχές 15ου αιώνα)65, μέ ελληνικές επιγραφές. 

Στο μεγαλύτερο αριθμό τους οι επιγραφές τών ειλητών πού κρατούν οι 
συλλειτουργοϋντες ιεράρχες είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και σέ 
μικρότερο αριθμό διασώζονται επιγραφές στην παλαιοσερβική γλώσσα. Τό 
πρώτο παράδειγμα ελληνικής επιγραφής σέ είλητό συλλειτουργοϋντα Ιεράρχη 
εμφανίσθηκε στην 'Αγία Σοφία Άχρίδας, στα μέσα τοΰ 11ου αιώνα στην 

bl Για τις επιγραφές και τή σειρά μέ τήν όποια διαβάζονται, βλ. Ν. Okunev, Les peintures 
murales à l'église de Sopocani, BS11 (1929) 120 κ. έ., είκ. 1-3. Ή ευχή αρχίζει μέ το είλητό 
τοϋ Χρυσόστομου, συνεχίζει μέχρι τοΰ πέμπτου ιεράρχη, δέν ακολουθεί στα ειλητά τών 
'Αρσένιου Ι και Σάββα II πού έπονται τελευταίοι στή σειρά, αλλά μεταπηδάει στό είλητό 
τοϋ Βασίλειου, συνεχίζει μέχρι και τον τελευταίο ιεράρχη της σειράς και επανέρχεται 
στους 'Αρσένιο Ι και Σάββα II, όπου και τελειώνει. 
63 j . Radovanovic, Recherches iconographiques sur la peinture serbe des XHIe et XIV siècles, 
στό Les Archevêques serbes dans «la célébration de la Liturgie» au sanctuaire du Monastère 
Sopocani, Belgrade 1988, 38-55 και 170-173, είκ. 12-14, βλ. και ZLU 19 (1983) 41-73. 
64 Σε όλα τα ειλητά της βόρειας σειράς επαναλαμβάνεται ή δέηση κατά τα δίπτυχα τών 
ζώντων και σέ ολα τα ειλητά της νότιας σειράς ή επίκληση μετά τον καθαγιασμό, βλ. 
Χαρά Κωνσταντινίδη, Ό ναός τοϋ Αγίου Γεωργίου στους Μολάους της Επιδαύρου 
Λιμηράς, "Αντίφωνον (αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη), Θεσσαλονίκη 1994, 
65 κ. έ. 
^5 Σέ δλα τα ειλητά της βόρειας σειράς επαναλαμβάνεται ή αρχή της ευχής τοϋ 
αντιφώνου Β και σέ συνέχεια σέ ολα τά ειλητά της νότιας σειράς ή αρχή της ευχής τοϋ 
αντιφώνου Γ, βλ. στό ίδιο. 
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παράσταση της Λειτουργίας τοϋ ΓΑγίου Βασιλείου (είκ. 53). Το εικονογραφικό 
πρόγραμμα τοϋ μητροπολιτικού ναοϋ οφειλόταν στο μικρασιάτη επίσκοπο της 
πόλης και πρώην χαρτοφύλακα τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 
Λέοντα66. Το πρώτο παράδειγμα παλαιοσερβικής επιγραφής είλητοϋ βρίσκεται 
στην Παναγία της Studenica (1208/9) (είκ. 54), κτίσμα τοϋ Στέφανου Νεμάνια 
πού διακοσμήθηκε άπό τό μικρότερο του γυιό, αρχιμανδρίτη Σάββα, 
εκκλησιαστικό συγγραφέα και μεταφραστή λειτουργικών κειμένων. Ή 
αναγραφή παλαιοσερβικών επιγραφών και όχι ελληνικών, σε μία εποχή πού ή 
Σερβία βρισκόταν ακόμη ύπό τήν εκκλησιαστική δικαιοδοσία της ελληνικής 
αρχιεπισκοπής Άχρίδας, υπήρξε τολμηρή ενέργεια τοϋ Σάββα, ό όποιος λίγο 
αργότερα στα 1219 ανακηρύχθηκε πρώτος αρχιεπίσκοπος τής αυτοκέφαλης 
αρχιεπισκοπής τής Σερβίας και μετά τό θάνατο του ό σημαντικότερος της 
άγιος67. 

Στις περιοχές Άχρίδας και Σκοπίων κυρίως άπό τα μέσα τοϋ Μου 
αιώνα, συμβαίνει στον ίδιο ναό άλλες επιγραφές τών είλητών νά είναι 
γραμμένες στα ελληνικά και άλλες στά παλαιοσερβικά, όπως επίσης 
παρατηρείται στην Ιδια παράσταση τα ονόματα τών ιεραρχών νά είναι στά 
ελληνικά, ενώ τα είλητά πού κρατούν νά φέρουν παλαιοσερβικές επιγραφές. 
Στην Παναγία Ljeviska τοϋ Prizren (1309/13) οι επιγραφές τών είλητών τής 
αψίδας είναι στά παλαιοσερβικά εκτός άπό τήν ελληνική επιγραφή στό είλητό 
τοϋ άδιάγνωστου ιεράρχη πού εικονίζεται ψηλά στον πεσσό προς τήν 
πρόθεση6 8 . Στον Άγ ιο Νικήτα τοϋ Cucer (1320 περ.) οι επιγραφές τών 
ονομάτων τών ιεραρχών είναι στά ελληνικά, όπως και οι επιγραφές τών 
είλητών τοϋ Βασίλειου και τοϋ Χρυσόστομου, ενώ οι επιγραφές τών είλητών 

0 6 Djuric, Fresken, 10, 233, σημ. 3., είκ. 6. Για τήν επιγραφή, βλ. Babic-Walter, The 
Inscriptions, 273. 
67 Για τον Άγιο Σάββα Ι Σερβίας, βλ. I. Martinov, Annus Ecclesiasticus Graeco-Slavicus, 
Bruxelles 1963, 43 κ. έ. Άρχ. Ί . Πόποβιτς, Βίος τών άγιων Σάββα και Συμεών, Αθήνα 
1975 (μτφρ. Ίερ. Άμφιλόχιος Ράντοβιτς) 120 κ.έ. Βλ. επίσης σημαντικές μελέτες γιά το 
πρόσωπο και τήν ιστορία τοϋ Άγιου Σάββα στό, Sava Nemanjic-Saint Sava, Histoire et 
Tradition, Colloque Scientifique International 1976, Beograd 1979 (εκδ. V. Djuric) 
"° Bogorodica LjeviSka. Ή επιγραφή στή σελ. 64 είκ. 17· Β. Zivkovic, Bogorodica 
LjeviSka. Les dessins des fresques, Beograd 1991,20 άρ. 6. 
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των υπόλοιπων Ιεραρχών είναι στα παλαιοσερβικα (είκ. 57, 58, 60)69. Στη 
Θεοτόκο του Matejic (πριν το 1355) οι επιγραφές τών ονομάτων των ιεραρχών 
της αψίδας και της πρόθεσης είναι στά ελληνικά καί στά παλαιοσερβικα (είκ. 
62), ενώ οι επιγραφές τών είλητών τους μόνον στά παλαιοσερβικα. Στον "Αγιο 
Νικόλαο τοϋ Ljuboten (πριν τό 1346) οι επιγραφές τών ονομάτων τών 
ιεραρχών της αψίδας είναι στά ελληνικά, όπως και οι επιγραφές τών είλητών 
τους. 'Αντίθετα στο διακονικό τοϋ ναοϋ, οι επιγραφές τών ονομάτων τών 
ιεραρχών καί τών είλητών πού κρατούν είναι γραμμένες στά παλαιοσερβικα70, 
όπως καί οι επιγραφές τών ονομάτων τών ιεραρχών της πρόθεσης. Στον 
κυρίως ναό τών 'Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης στην Άχρίδα (1400) οι 
επιγραφές τών ονομάτων τών ιεραρχών καί τών είλητών τους είναι στά 
ελληνικά, ενώ στο παρεκκλήσι της 'Αγίας Παρασκευής, οι επιγραφές τών 
ονομάτων τών ιεραρχών είναι στά ελληνικά, άλλα οι επιγραφές τών είλητών 
τους στά παλαιοσερβικα71. Σέ μικτή ελληνική καί παλαιοσερβική γραφή είναι 
οι επιγραφές τών ονομάτων τών ιεραρχών στον "Αγιο Νικόλαο της Psaca 
(1366-71) (είκ. 64)72 καί στον "Αγιο Ιωάννη τοϋ Poganovo (1499), ενώ οι 
επιγραφές τών είλητών τους στά παλαιοσερβικα73. 

Ή αναγραφή μικτών επιγραφών ελληνικών καί παλαιοσερβικών στον ίδιο 
ναό δίπλα σέ παραστάσεις αγίων, πού παρατηρήθηκε πρώτα άπό τον V. 
Djuric, άρχισε να εμφανίζεται μετά τό 1282 καί τήν εισβολή τοϋ Milutin στή 
βυζαντινή αυτοκρατορία74. Τό στοιχείο αυτό σχετίσθηκε μέ τή σταδιακή 

"y G. Millet-A. Frolow, La peinture du moyen âge en Yougoslavie III, Paris 1962, πίν. 31.1, 
32.3, 33.2, 4. Για τις επιγραφές τοϋ Βασίλειου καί τοϋ Χρυσόστομου, βλ. Babic-Walter, 
The Inscriptions, 275. Για τις επιγραφές τοϋ Γρηγόριου Νύσσης, τοϋ Νικηφόρου καί τοϋ 
Ιγνάτιου, βλ. Babic, Les textes, 78,80. Για τήν επιγραφή τοϋ Γρηγόριου Θεολόγου, βλ. Ν. 
Dzumurova-Janjatova, Les reflets de la redaction serbe sur les inscriptions, les signatures et les 
rouleaux dans certaines églises de la Macédoine du Nord, Kulturno Nasledstvo 6 (1975) 60,65, 
είκ. 7-10. Για τις επιγραφές τών υπόλοιπων ιεραρχών, βλ. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, 
486, Συνδ. Κατ. 30β, 23, 33β, 7, 3, 8, 27, 29β, 16β. 
7 0 Babic-Walter, The Inscriptions, 276. 
7 1 Subotic, Sveti, 109-110 (58-61, 67-68) καί 111 (89-95), είκ. 37-40. 
72 Millet-Velmans, La peinture, πίν. 57, είκ. 113. 
7·* Β. Zivkovic, Poganovo. Les dessins des fresques, Beograd 1986, σελ. 17. 
7 4 Djuric, KoriSa, 185 κ. έ., 202· ό Ιδιος, L'art des Paléologues et l'État serbe. Rôle de la 
Cour et de l'Église serbe dans la première moitié du XlVe s., Art et Société à Byzance sous 
les Paléologues, Venise 1971,187-88· Djurié, Fresken, 65 κ.έ. 
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υπαγωγή περιοχών της αρχιεπισκοπής Άχρίδας στή δικαιοδοσία τής 
αυτοκέφαλης εκκλησίας τής Σερβίας. Ωστόσο για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα χρησιμοποιούνται στις περιοχές και οι δύο γλώσσες, ελληνική και 
παλαιοσερβική: ή ελληνική γλώσσα σέ διάφορα είδη επιγραφών, ενώ ή 
παλαιοσερβική μόνον σέ ιστορικές επιγραφές75. Άπό τήν άλλη, αποκλειστικά 
παλαιοσερβικές επιγραφές πάνω στα λειτουργικά είλητά τών ιεραρχών 
απαντώνται σέ μνημεία τών περιοχών τής Άχρίδας καί τών Σκοπίων, άπό τά 
μέσα τοϋ 14ου αιώνα καί μετά τήν κατάληψη τής Άχρίδας άπό τον Dusan στά 
133476. Στις περιοχές αυτές εντούτοις μέχρι τά μέσα τοϋ 15ου αιώνα, οι ναοί 
μέ ελληνικές77 λειτουργικές επιγραφές πάνω στά είλητά παρέμειναν 
περισσότεροι, άπό εκείνους μέ παλαιοσερβικές επιγραφές78. 

'Αξίζει να σημειωθεί πώς στους ναούς τοϋ "Αρχάγγελου στο Lesnovo 
(1346/7)79, τής Θεοτόκου στο Matejic (πριν το 1355) καί τοϋ "Αγίου Δημητρίου 
στο Markov Manastir (1376-81)8 0 , χορηγίες τοϋ δεσπότη Λιβέριου 
αξιωματούχου τοϋ Dusan, τής γυναίκας τοϋ Dusan καί τοϋ βασιλιά Marko 
αντίστοιχα, οι επιγραφές τών είλητών πού κρατούν οι ιεράρχες είναι 
γραμμένες στά παλαιοσερβικά. 'Αντίθετα στους ναούς τών "Αγίων 'Αναργύρων 
στην Άχρίδα (1350)81, τής Παναγίας στο Zaum (1361)82 καί τοϋ 'Αγίου 
'Ανδρέα στην Treska τών Σκοπίων (1388/9) (είκ. 59)83, χορηγίες τοϋ 

75 Β. Koneski, The Church-Slavic Language in Frescoes in Macedonia, Simposium na 1100 
godisnina odsmrta na Kiril Solunski (Skopje 1969), Skopje 1970, II, 97-109, σποραδικά. 
Djuric, Fresken, 129. Grozdanov, Ohridsko, 183. 
7^ Djuric, Fresken, 95. 
7 7 Βλ. Djuric, Korisa, 187, σημ. 56. Babic-Walter, The Inscriptions, άρ. 15, 18, 19, 22, 23, 
25-28, 30, 33-37. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, κεφάλαιο Κατάλογος Μνημείων, άρ. 41, 
77, 112, 153, 154, 177, 184, 187, 188, 223, 230, 236, 257, 278, 317. 
78 Djuric, Kori§a, 186, σημ. 55. Κωνσταντινίδη, Μελισμός, κεφάλαιο Κατάλογος 
Μνημείων, αρ. 105, 108, 113, 122, 143, 160, 175, 176, 189, 207, 213, 308. 
79 Για τις επιγραφές, βλ. Babic, Les textes, 78, 80. 
80 c. Grozdanov, Sur l'iconographie des fresques du monastère de Marko, Zograf 11 (1980) 
83-93, είκ. 1, 2, 4 καί στίς σ. 83-85. 
8* Grozdanov, Ohridsko, 48 κ.έ., 189 κ.έ., είκ. 22,25. Για τις επιγραφές, βλ. Babic-Walter, 
The Inscriptions, 276. 
82 Για τις επιγραφές, βλ. Babic-Walter, The Inscriptions, 276. Πρβλ. Grozdanov, Ohridsko, 
109, 196, είκ. 71, 72. 
83 Για τις επιγραφές, βλ. Babic-Walter, The Inscriptions, 277. 
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αρχιεπισκόπου Άχρίδας Νικόλαου, τοϋ επισκόπου της νέας επισκοπής 
Δεαβόλεως Γρηγόριου καθώς και τοΰ Andrejas άδελφοΰ τοΰ βασιλέα Marko 
αντίστοιχα, οι επιγραφές των είλητών είναι γραμμένες στα ελληνικά. "Ανάλογη 
είναι και ή περίπτωση τοΰ επιτάφιου της Μονής Χιλανδαρίου (μέσα Μου 
αιώνα), τοΰ γνωστοΰ ώς επιτάφιου τοϋ μητροπολίτη των Σκοπίων Ιωάννη, πού 
έλαβε μέρος στη σερβική σύνοδο τοΰ 134684. Οι επιγραφές τοΰ κεντρικοΰ 
τμήματος τοΰ επιτάφιου είναι παλαιοσερβικές. "Ομως, ή αφιερωτική επιγραφή 
τοΰ επίσκοπου είναι στα ελληνικά, όπως και οι επιγραφές τών είλητών πού 
κρατούν οι συλλειτουργοϋντες ιεράρχες στην κάτω παρυφή τοΰ επιτάφιου, 
μεταξύ τών οποίων βρίσκεται και ο ίδιος ο Ιωάννης Σκοπίων, θ ά πρέπει 
λοιπόν να δεχθοΰμε πώς κάθε περίπτωση έχει και τή δική της εξήγηση;85 

"Ας τολμήσω εντούτοις να καταθέσω κάποιες σκέψεις πού θά μπορούσαν 
να βοηθήσουν στη γενικότερη κατανόηση τών φαινομένων. Σέ καμία περίπτωση 
δεν έχει εντοπισθεί ναός με χορηγό ελληνικής καταγωγής πού να φέρει 
παλαιοσερβικές επιγραφές. Τό πρόβλημα επομένως περιορίζεται στις 
περιπτώσεις ναών μέ σέρβους κτίτορες. Σέ ποιους οφείλεται ή επιλογή 
ελληνικών ή μικτών επιγραφών σέ αυτές τις περιπτώσεις; Μία εξήγηση είναι 
πώς οι Ιδιοι οι σέρβοι χορηγοί, άρχοντες ή κληρικοί, επέλεγαν την ελληνική 
γλώσσα ώς κατάλληλη για τις επιγραφές τών λειτουργικών είλητών ή τών 
ονομάτων τών ιεραρχών. Ά ν είναι έτσι, τότε οι χορηγοί αυτοί θά ήταν γνώστες 
της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. "Εχει διατυπωθεί ή σκέψη πώς στην 
επιλογή της γλώσσας τών λειτουργικών επιγραφών πού αναγράφονταν σέ ενα 
ναό, αποφασιστικό λόγο θα πρέπει να είχε ή Εκκλησία της περιοχής, ενώ τό 
γεγονός φανερώνει πιθανώς και τή χρησιμοποίηση τών δύο γλωσσών στην 
τέλεση της θείας λειτουργίας86. Φαίνεται λοιπόν πώς ή σερβική Εκκλησία, 
στην οποία εντάχθηκε ή περιοχή μετά τό 1334, ακολούθησε απέναντι στο 
ποίμνιο της τήν ίδια πολιτική μέ τους σέρβους άρχοντες. Ή χρήση μικτών 
επιγραφών άπό μέρους τών λαϊκών ή κληρικών αρχόντων, θά πρέπει νά 
εκληφθεί ώς ηθελημένη επίδειξη καλής θέλησης προς έναν δίγλωσσο 
πληθυσμό. 

Μ G. Millet, Broderies religieuses de style byzantin, Paris 1947,95,98, πίν. CXCIX και CCV, 
δπου και οι επιγραφές. D. Bogdanovic-V. Djuric-D. Medakovic, Chilandar, Beograd 1978, 
116, πίν 94 
8 5 Djuric, Kori§a, 202. 
8 6 Ό . π., 187· Djuric, Fresken, 129. 
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Ή επιλογή όμως της γλώσσας τών λειτουργικών είλητών άπο τους 
σέρβους χορηγούς, νομίζω πώς δέν θα ήταν δυνατή χωρίς τή συμβολή τών 
ζωγράφων, τους οποίους οι Ιδιοι επέλεγαν87. Μία άλλη λοιπόν εξήγηση τών 
δίγλωσσων επιγραφών είναι ή αναγραφή της γλώσσας τών λειτουργικών 
είλητών να οφείλεται στους ζωγράφους πού στις περισσότερες περιπτώσεις 
φαίνεται πώς ήταν "Ελληνες, ενώ, στις περιπτώσεις πού οι ζωγράφοι ήταν 
Σέρβοι, στά ελληνικά πρότυπα πού αυτοί αντέγραφαν. "Ας μήν ξεχνούμε 
άλλωστε, πώς τό πρώτο παράδειγμα παλαιοσερβικής γραφής πάνω σε 
λειτουργικό είλητό πού βρίκεται στή Θεοτόκο της Studenica (1208/9) (είκ. 54), 
είναι γραμμένο άπό "Ελληνα ζωγράφο πού ήλθε άπό τήν Κωνσταντινούπολη 
μαζί μέ τό συνεργείο του κατόπιν πρωτοβουλίας τοϋ αρχιμανδρίτη Σάββα, 
όταν εκείνος πέρασε άπό τή Θεσσαλονίκη επιστρέφοντας άπό τό "Αγιο Όρος8 8 . 
Οι γνωστοί Θεσσαλονικείς ζωγράφοι Μιχαήλ Άστραπάς και Ευτύχιος 
εξάλλου, πού διακόσμησαν αρκετούς ναούς τοΰ Μου αιώνα στις περιοχές 
Άχρίδας και Σκοπίων, έγραψαν τις λειτουργικές επιγραφές στην Παναγία 
Ljeviska τοϋ Prizren (1309/13) και στην εκκλησία τοϋ Κράλη στή Studenica 
(1313/4) στά παλαιοσερβικά (είκ. 55, 56)89, ενώ στον "Αγιο Γεώργιο τοϋ Staro 
Nagoricmo (1318-20) στά ελληνικά90, αλλά στον "Αγιο Νικήτα τοϋ Cucer (1320 
περ.) και στις δύο γλώσσες (57, 58, 60). Ό ζωγράφος τοΰ 'Αρχάγγελου στο 
Lesnovo (1346/7), γιά τον όποιο έχει διατυπωθεί ή γνώμη πώς πιθανόν 
συνεργάσθηκε μέ τους σέρβους αντιγραφείς χειρογράφων τοϋ μοναστηρίου91, 
άν και "Ελληνας, έγραψε τις επιγραφές τών είλητών στά παλαιοσερβικά. 
'Αντίστοιχα, οι σέρβοι ζωγράφοι 'Ιωάννης και Γρηγόριος έγραψαν στά 
ελληνικά τις λειτουργικές επιγραφές στον "Αγιο 'Ανδρέα της Treska Σκοπίων 
(1388/9) (είκ. 59)92. Άπό τά παραπάνω είναι φανερό, πώς οι ζωγράφοι πρέπει 
νά γνώριζαν τις ευχές της λειτουργίας και στις δύο γλώσσες93. Είμαι της 
γνώμης λοιπόν, πώς οι ζωγράφοι οί όποιοι τιμούσαν τά έργα τους μέ τήν 

°' Djuric, La peinture serbe, 152-155. 
8 8 Djuric, La peinture serbe, 155 κ. έ. 
8 9 Για τήν Παναγία, βλ. Bogorodica LjeviSka, είκ. 20, 21 στις σ. 65, 67, πίν. VII. Για τήν 
Εκκλησία τοϋ Κράλη, βλ. Babic, Kraljeva, 126-130, είκ. 73-82, 87-88, XII-XV. 
9 0 Β. Todic, Sraro Nagoriöino, Beograd, 1993, 71-74, είκ. 95-98. 
9 1 Βλ. σημ. 10. 
9 2 V. Djurié, Atelier du métropolite Jean le Zographe, Zograf 3 (1969) 18-33, σ. 26,27,29. 
9 3 Djuric, KoriSa, 185. 
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υπογραφή τους, θά ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις εξίσου υπεύθυνοι με τους 
χορηγούς ώς προς τή γλώσσα τών λειτουργικών επιγραφών. Ό εντοπισμός 
τέλος στις περιοχές Άχρίδας καί Σκοπίων επιγραφών ελληνικών και 
παλαιοσερβικών μέσα στον Ιδιο ναό, άλλα καί στην ίδια παράσταση ή ακόμη 
ναών με ελληνικές καί ναών μέ παλαιοσερβικές επιγραφές, επιβεβαιώνει τήν 
ύπαρξη δίγλωσσων πληθυσμών στην περιοχή. Όσοι από τον πληθυσμό δεν 
γνώριζαν να διαβάζουν τις επιγραφές, τις αποδέχονταν ώς γνωστά σύμβολα 
συνοδευτικά τών παραστάσεων. 

Είναι βέβαιο λοιπόν πώς ô τρόπος γραφής, τό περιεχόμενο καί ή σύνταξη 
τών επιγραφών πάνω στα λειτουργικά ειλητά ακολουθούν στή βυζαντινή 
εικονογραφία καθορισμένους κανόνες καί συστήματα ακολουθίας, τόσο στην 
ελληνική όσο καί στην παλαιοσερβική γλώσσα. Τό γεγονός επιτρέπει τήν 
υπόθεση πώς τα πρώτα παραδείγματα θά πρέπει να βρίσκονταν σε ναούς της 
Κωνσταντινούπολης, κοινό κέντρο αναφοράς καί μίμησης για τους Έλληνες 
καί για τους Σέρβους9 4. "Εχουμε να κάνουμε επομένως μέ μία 
πραγματικότητα στην οποία, οι σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων καί 
Σέρβων ήταν εμφανείς καί αρκετά στενές. 

94 Κωνσταντινίδη, Κοσμοσώτειρα, 317. 

Προέλευση φωτογραφιών: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Β. Todic για τις 
φωτογραφίες τών είκ. 60, 62 καί τον αίδ. Ch. Walter για τή φωτογραφία άρ. 49. Ή 
φωτογραφία της είκ. 52 προέρχεται από τό Φωτογραφικό 'Αρχείο τοΰ Μ. Μπενάκη καί 
της είκ. 51 από το Φωτογραφικό 'Αρχείο τοΰ Μ. Λευκωσίας. Οι φωτογραφίες τών είκ. 
55 καί 56 προέρχονται από τό βιβλίο της Gordana Babic (βλ. σημ. 35), της είκ. 60 από τό 
βιβλίο τών Millet-Velmans (βλ. σημ. 3), της είκ. 50 από τό βιβλίο τών Djuric-Cirkovic-
Korac (βλ. σημ. 17), της είκ. 53 από τό βιβλίο τοΰ Α. Grabar, La peinture byzantine, 
Genève 1979 καί της είκ. 61 άπό τό άρθρο τοΰ V. Djurié, Saint Sava de Serbie. Un 

rr 

nouveau Ignace Théophore et un autre Cyrille d'Alexandrie, ZLU 15 (1979). 
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Ο κώδικας του Στέφανου Δουσάν και το βυζαντινό 
δίκαιο 

Στην προσπάθεια μας να εντοπίσουμε βυζαντινές επιδράσεις στον 
κώδικα νόμων του Στεφάνου Δουσάν1 θα περιοριστούμε στο ποινικό δίκαιο2, 
επειδή πιστεύουμε ότι ο κλάδος αυτός του δικαίου συνδέεται στενότερα από 
οποιονδήποτε άλλο με τις κοινωνικές δομές και τις πολιτισμικές συνθήκες 

1 Την επίδραση του βυζαντινού δικαίου επί του χρονικώς αντίστοιχου σερβικού έχουν 
μελετήσει κυρίως οι παρακάτω συγγραφείς: R. Hube, Ο znacenju prava rimskoga i rìmsko 
bizantinskago kod slavjanskih narodah, Bec (Wien) 1869, 17-25· S. Novakovic, Srednjo-
vekovna Srbija i rìmsko pravo, Arhiv za pravne i drustvene nauke- od 25. IV 1906,209-226· 
L. Namyslowski, Wege der Rezeption des byzantinischen Rechts im mittelalterlichen Serbien, 
Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, N.F. τ. Ι, τεύχος II (Breslau) 139-152· Α. 
Solovjev, Zakonodavstvo Stefana Dusana cara Srba i Grka, Beograd 1928. Ο ίδιος, Znacaj 
vizantijskog prava na Baikanu, GodiSnjica Nikole Cupica XXXVII (1928) 95-141· Ο ίδιος, 
Der Einfluß des byzantinischen Rechts auf die Völker Osteuropas, Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 76 (1959) 432-479. Ειδικώς για την παρουσία 
στοιχείων του βυζαντινού δικαίου μέσα στον Κώδικα του Δουσάν ιδιαίτερα σημαντικά 
είναι τρία άρθρα του Ν. Radojëic: Snaga zakona pò DuSanovu Zakoniku, Glas Srpske 
Akademije Nauka, CX, drugi razred 62, Sremski Karlovci 1923, 100-139· Vizantijsko pravo 
u Dusanovu Zakoniku, Istorijski casopis 2 (1949-1950) 10-17· Dusanov Zakonik i 
vizantijsko pravo, Zbornik u cast seste stogodis'njice Zakonika cara Dusana I, Beograd 1951, 
45-77. Πρβλ. και S. Sarkic, Elements of Constitutionality in Medieval Serbian Law, lus 
commune 15(1988)43-55. 
2 Για το ποινικό δίκαιο βλ. Τ. Taranovski, Istorija srpskogprava u nemanjickoj drzavi, II: 
Istorija krivicnog prava (Histoire du droit pénal), Beograd 1931, κυρίως 37-79· D. Jankovic, 
Istorija drzave i prava feudalne Srbije (XII-XV vek), Beograd 1957, κυρίως S3-96. Βλ. 
ακόμη A. Solovjev, Zakonik cara Stefana Dusana 1349. i 1354. godine, Beograd 1980, 
όπου ο συγγραφέας υπεισέρχεται σε λεπτομερή σχολιασμό όλων των διατάξεων του 
Κώδικα. 
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που επικρατούν σε έναν τόπο σε ορισμένα χρονικά πλαίσια, έτσι που μέσα 
από τις ποινικές διατάξεις μπορεί να έχει κανείς μια πιστότερη, παρά με τη 
βοήθεια άλλων στοιχείων, απεικόνιση της πραγματικότητας. 

Ο Στέφανος Δουσάν έζησε από το 1308 ως το 1355. Στα 23 χρόνια του, 
ύστερα από ένοπλη αντιπαράθεση με τον πατέρα του Στέφανο Decanski, 
στέφθηκε βασιλιάς των Σέρβων και το 1346 στέφθηκε και πάλι, αλλά αυτή τη 
φορά αυτοκράτορας. Μετά από το χρονικό αυτό σημείο καταρτίσθηκε ο 
κώδικας σε δύο φάσεις. Ένα μέρος (κεφάλαια 1-135) υποβλήθηκε στις 21-5-
1349 στη συνέλευση στα Σκόπια για έγκριση, και το συμπλήρωμα του 
(κεφάλαια 136-201)3 έγινε αντικείμενο εξέτασης από συνέλευση στις Σέρρες 
μέσα στο χρόνο που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 1354. 

Διαβάζοντας κανείς τον Κώδικα του Δουσάν με στραμμένη την προσοχή 
στις ποινικές διατάξεις, διαπιστώνει αμέσως ότι οι διατάξεις αυτές είναι 
διάσπαρτες. Με άλλα λόγια σχεδόν κάθε επιταγή ή απαγόρευση που 
περιέχεται στον Κώδικα συνοδεύεται από την πρόβλεψη κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβιάσεως της. Επί συνόλου 201 κεφαλαίων τα 50 έχουν και 
ποινικό περιεχόμενο. Έτσι, στο σημείο αυτό αποτελεί ο Κώδικας περισσότερο 
συλλογή αυτοτελών, κατά κάποιο τρόπο, ρυθμίσεων παρά κωδικοποιητική 
εργασία με συστηματική κατάταξη των περιεχομένων διατάξεων ανάλογα με 
το αντικείμενο τους. Κατά τούτο διαφοροποιείται ο Κώδικας του Δουσάν από 
τις μεσοβυζαντινές νομοθετικές συλλογές των Ισαύρων και των Μακεδόνων, 
στις οποίες οι ποινικές διατάξεις ήσαν συγκεντρωμένες σε ιδιαίτερους 
τίτλους, με επικεφαλίδες όπως «ποινάλιος των εγκληματικών κεφαλαίων» 
(Εκλογή, τίτλος 17) ή «περί ποινών» (Εισαγωγή, τίτλος 40, Πρόχειρος Νόμος, 
τίτλος 39). 

Το ποινικό σύστημα του Κώδικα του Δουσάν περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
ποινές: 

3 Κατά την παραπομπή των επί μέρους κεφαλαίων ακολουθείται η αρίθμηση της 
εκδόσεως S. Novakovic, Zakonik Stefana DuSana, cara srpskog 1349. i 1354. g., Beograd 
1898. Για διευκόλυνση των ελλήνων αναγνωστών σημειώνεται ότι ο Κώδικας έχει 
μεταφραστεί και στα ελληνικά: Λ. Χατζηπροδρομίδης, Στέφανος Δουσάν, 
αυτοκράτορας Σερβίας και Ελλάδας. Ο Κώδικας Νόμων, Αθήνα 1983. Η μετάφραση 
όμως (που συνοδεύεται από εισαγωγή και σχόλια στα κεφάλαια του Κώδικα) 
στηρίζεται σε ένα μόνο χειρόγραφο με άλλη αρίθμηση των διατάξεων και επομένως δεν 
υπάρχει αντιστοιχία με την ακολουθούμενη εδώ. 
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α) Την ποινή τον θανάτου4. Προβλέπεται στην αρπαγή γυναίκας 
ανώτερης κοινωνικής τάξης (κεφ. 53)5, στην ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 
όχι όμως γενικώς, αλλά μόνο κληρικών και μοναχών ή συγγενών πρώτου ή 

4 Οι σερβικές νομικές πηγές, οι προγενέστερες του Κώδικα του Δουσάν, αγνοούν τη 
θανατική ποινή. Ακόμη και για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας (vrazda, ο όρος 
δηλώνει ταυτοχρόνως τόσο την πράξη της ανθρωποκτονίας όσο και την επιβαλλόμενη 
χρηματική ποινή) καταβάλλονται 500 υπέρπυρα. Οι κάτοικοι ωστόσο της Ραγούζας 
είχαν προτείνει το 1308 στον βασιλιά Milutin να καταργήσει το αρχαίο έθιμο του vrazda 
και να εισαγάγει για τις περιπτώσεις φόνων μεταξύ Σέρβων και Ραγουζαίων την ποινή 
του θανάτου. Ο βασιλιάς απέρριψε την πρόταση και οι κάτοικοι της Ραγούζας 
αποδέχθηκαν την απόφαση του Milutin. Έτσι το έθιμο του vrazda διατηρήθηκε και 
περιλήφθηκε στο καταστατικό της κοινότητας (Liber statutorum civitatis Ragusii, 
compositum anno 1272, lib. Vili, cap. 58, έκδοση V. Bogisic και C. Jirecek, Monumenta 
historìco-iurìdica sìavorum merìdionalium, IX, Zagrabiae 1904, 201-202· βλ. επίσης Liber 
viridis, cap. 182. Ordo vrasde, έκδ. Β. Nedeljkovic, Beograd 1984, 136). Το έγγραφο του 
βασιλιά Milutin για τη μονή Gracanica του έτους 1321 προβλέπει στο άρθρο 33, ότι 
όποιος διαπράττει κλοπή σε βάρος της εκκλησιαστικής περιουσίας λογίζεται ένοχος 
vrazda και τιμωρείται σύμφωνα με την απόφαση του βασιλιά (Novakovic, Zakonski 
spomenici, 636). Προκύπτει το ερώτημα, αν αυτό σημαίνει ότι ο βασιλιάς μπορεί να 
μεταβάλει τις διατάξεις του εθιμικού δικαίου· τα κείμενα πάντως δεν περιέχουν 
μαρτυρίες, ότι ο βασιλιάς εφάρμοζε την ποινή του θανάτου. Στο έγγραφο για τη μονή 
Decani που εκδόθηκε το 1330 από το βασιλιά Stefan Deéanski, πατέρα του Δουσάν, 
διαβάζουμε: «και επί vrazda, όπως είναι ό νόμος για τα εδάφη των Σέρβων...» (P. Ivic-M. 
Grkovic, Decanske hrìsovoulje, Novi Sad 1976, 135), πράγμα που μας πείθει ότι το vrazda 
διατηρήθηκε μέχρι την έκδοση του Κώδικα. 
5 Το κεφ. 53 είναι η πρώτη πρόβλεψη θανατικής ποινής μέσα στον Κώδικα. Πρέπει 
όμως να σημειωθεί ότι ο Κώδικας δεν ορίζει τι θα συμβεί, αν ένας άρχοντας βιάσει είτε 
αστή, είτε χωρική. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ερμηνεία ορισμένων ερευνητών (βλ. 
Jankovic, ό. π., 93), ότι πράξεις αυτής της μορφής παρέμεναν ατιμώρητες. Ο Taranovski, 
ό. π., 73 αναφέρει ότι η νομοθεσία του πολωνού βασιλιά Καζιμίρ του Μεγάλου, 
σύγχρονου του Δουσάν, επέτρεπε στους χωρικούς να εγκαταλείπουν τα χωριά τους, αν ο 
φεουδάρχης βιάζε μία κοπέλλα του χωριού. Είναι πιθανότερο ότι σε τέτοια περίπτωση 
θα εφαρμοζόταν η διάταξη του Πρόχειρου Νόμου 39.66 (βλ. Zepos, Jus II, 224), δηλαδή 
ακρωτηριασμός της μύτης και αποζημίωση στην παθούσα με το ένα τρίτο της 
περιουσίας του δράστη. Πρβλ. Solovjev, Zakonik cara Stefana DuSana (ό. π., σημ. 2), 
217-218. 
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δεύτερου βαθμού (κεφ. 95-96)6, στον εμπρησμό εκ προθέσεως, είτε μέσα είτε 
έξω από κατοικημένη περιοχή (κεφ. 99), στην ένοπλη επιδρομή (κεφ. ΙΟΙ)7, στη 
ληστεία (κεφ. 145, 146, 147, 149), στη συκοφαντία (κεφ. 165), στην 
παραχάραξη (κεφ. 169)8, στην περίθαλψη ληστών (κεφ. 173). 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκτελέσεως είναι ο απαγχονισμός (κεφ. 53, 
95, 145, 146, 147, 149). Σε μερικές περιπτώσεις η ποινή του θανάτου και ο 
τρόπος εκτελέσεως της ορίζονται εμμέσως, όπως στο κεφ. 101, όπου γίνεται 
παραπομπή στην ποινή του φόνου εκ προμελέτης και στα κεφ. 165 και 173, 
όπου προβλέπεται η ποινή των κλεφτών και ληστών. Αυτές όμως οι 
παραπομπές δημιουργούν ασάφεια, γιατί οι διατάξεις στις οποίες γίνεται η 
παραπομπή δεν προβλέπουν ενιαία ποινή. Αυτό σημαίνει μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια του ποινικού δικαστή. 

Σε τρεις περιπτώσεις, στα κεφ. 96 (φόνος συγγενών εξ αίματος Ιου ή 2ου 
βαθμού), 99 (εμπρησμός) και 169 (παραχάραξη) προβλέπεται ως ποινή ο 
θάνατος επί της πυράς. Είναι γνωστό, ότι μέρος της ποινικής μεταρ
ρυθμίσεως των Ισαύρων αποτέλεσε και η κατάργηση των εξιδιασμένων 
τρόπων εκτελέσεως της θανατικής ποινής και η γενίκευση της εκτελέσεως διά 
του ξίφους. Οι εξιδιασμένοι τρόποι εκτελέσεως διατηρήθηκαν μόνο (για 
λόγους γενικής προλήψεως) σε πράξεις ιδιαίτερα ειδεχθείς, και ειδικά στον 
εμπρησμό σε κατοικημένη περιοχή (καύση επί της πυράς) και στη ληστεία με 

0 Πρότυπο του κεφ. 96 υπήρξε ο Πρόχειρος Νόμος κεφ. 39.35 (Zepos, Jus II, 220) που 
ξαναβρίσκουμε στο «Σύνταγμα κατά στοιχεϊον» του Ματθαίου Βλαστάρη, στο 
κεφάλαιο Φ 8 (Rhalles-Potles 6,494 και, σε σερβική έκδοση, S. Novakovic, Matije Viastara 
Sintagmat, Beograd 1907, 523), αλλά η διάταξη του Κώδικα είναι πολύ περισσότερο 
σαφής. 
7 Πρβλ. και το κεφάλαιο 39.39 του Πρόχειρου Νόμου (Zepos, Jus II, 220). 
8 Παρά το γεγονός ότι το κεφ. 169 απαγορεύει στους χρυσοχόους τη λαθραία κοπή 
νομισμάτων, το έγγραφο του αυτοκράτορα Stefan Uro§, γιου του Δουσάν, της 15ης 
Ιουλίου 1363, αποδιδόμενο στον τσελνίκο (öelnik) Musa, αναφέρει «selo zlatarsko 
Lukovo» (Lucovo, το χωριό των χρυσοχόων Α. Solovjev, Odabrani spomenici srpskog 
prava, Beograd 1926, 166). Αυτό αποτελεί μία επί πλέον απόδειξη για το ότι τα 
κεφάλαια που περιλήφθηκαν στον Κώδικα του 1354 είχαν περισσότερο τον χαρακτήρα 
διακηρύξεως. Επιθυμία του Δουσάν ήταν να δημιουργήσει κατά το βυζαντινό πρότυπο 
μία συγκεντρωτική μοναρχία, πράγμα δυσχερέστατο στην πραγματικότητα, γιατί το 
εθιμικό δίκαιο είχε μεγάλη ισχύ. Πρβλ. Solovjev, Zakonik cara Stefana DuSana, 312. 
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φόνο (φούρκα, ένα είδος απαγχονισμού)9. Εδώ παρατηρούμε μια μερική 
προσέγγιση του σερβικού ποινικού δικαίου στα βυζαντινά του πρότυπα. Η 
συχνή όμως εμφάνιση του απαγχονισμού συνιστά μια σημαντική παρέκκλιση. 

β) Ποινές ακρωτηριασμού10. Η ποινή του ακρωτηριασμού απαντά 
ιδιαίτερα συχνά στο ποινικό δίκαιο της Εκλογής, πράγμα που έδωσε αφορμή 
για τη διατύπωση επικρίσεως περί «έκβαρβαρισμοϋ» του δικαίου επί των 
Ισαύρων -κρίση που δεν είναι ορθή, όπως ήδη έχει υποστηριχθεί11. Συχνή 
είναι η πρόβλεψη της ίδιας ποινής και στον Κώδικα του Δουσάν, και μάλιστα 
σε μεγάλη ποικιλία μορφών: εκτομή χεριών, γλώσσας, μύτης, εξόρυξη 
οφθαλμού. Συνήθως δε απειλείται η ποινή αυτή σωρευτικώς. Συγκεκριμένα με 
ακρωτηριασμό και των δύο χεριών και της γλώσσας τιμωρείται η πώληση 
χριστιανού σε αλλόδοξο (κεφ. 27)12 και η υπέρβαση εξουσίας από δικαστικό 
υπάλληλο (κεφ. 162). Επίσης με ακρωτηριασμό των χεριών και της μύτης η 

y Βλ. Ο. Kresten, Die Hinrichtung des Königs von Gai (Jos 8,29), Anzeiger der phil.-hist. Kl. 
d. österreichischen Akademie d. Wissenschaften, 126ov έτος (Wien 1990) 111-129 (εδώ 
121 κ.ε.)· Ρ. Speck, Der Tod an der furca, JOB 40 (1990) 349-350· του ίδιου, Eine Quelle 
zum Tod an der furca, JOB 42 (1992) 83-85. Πρβλ. και Sp. Troianos, Bemerkungen zum 
Strafrecht der Ecloga, 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τ. A ', Ρέθυμνο 1986, 97-112 (εδώ 
105). 
10 Στις σερβικές νομικές πηγές που προηγήθηκαν του Κώδικα του Δουσάν δεν γίνεται 
μνεία ποινών ακρωτηριασμού. Αλλά η βιογραφία του Stefan Nemanja (βίος του αγίου 
Συμεών) που γράφτηκε από τον γιο και διάδοχο του στο θρόνο Stefan Prvovenëani μας 
πληροφορεί, ότι Σέρβος μονάρχης τιμώρησε αιρετικούς (τους Βογομίλους), καίγοντας 
ορισμένους από αυτούς. Οι υπόλοιποι εξορίσθηκαν έξω από τα σύνορα του κράτους, η 
περιουσία τους διανεμήθηκε στους φτωχούς και ο αιρεσιάρχης τιμωρήθηκε με 
ακρωτηριασμό της γλώσσας (P. J. Safarik, Pamàtky dfevniho pisemnicitvi Jihoslavanuv, dil 
pfedchozi, ν Praze 1868, 6). Κατά τη μαρτυρία του βιογράφου του, εφάρμοζε ο Nemanja 
τη θανατική ποινή και ποινές ακρωτηριασμού που ήσαν άγνωστες στα δικαιϊκά 
κείμενα, τα προγενέστερα του Κώδικα. Είναι ωστόσο προφανές ότι οι ποινές 
ακρωτηριασμού εισήχθησαν στον Κώδικα από το βυζαντινό δίκαιο (την Εκλογή και τον 
Πρόχειρο Νόμο). 
1 1 Βλ. Σπ. Τρωιάνος, Οί πηγές τον βυζαντινού δικαίου, Άθήνα-Κομοτηνή 1986, 73 κ. ε. 
12 Τα Βασιλικά (1.1.47) απαγορεύουν στους Εβραίους και τους αιρετικούς να έχουν 
δούλους χριστιανούς, αλλά η διάταξη αυτή δεν προβλέπει κυρώσεις. Ο Κώδικας του 
Δουσάν είναι πολύ πιο αυστηρός: απειλεί με κόψιμο του χεριού και της γλώσσας 
όποιον τολμήσει να πωλήσει ορθόδοξο χριστιανό σε ετερόδοξο (καθολικό). 
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αρπαγή γυναίκας, εφόσον αυτή και ο άρπαγας ανήκουν στην τάξη των 
αρχόντων, καθώς και η μοιχεία γυναίκας από την ίδια τάξη με αγρότη της 
(κεφ. 53-54). Με εξόρυξη του οφθαλμού και κόψιμο του ενός χεριού τιμωρείται 
όποιος σε κατάσταση μέθης επιτεθεί και τραυματίσει άλλον (κεφ. 166). Με 
απώλεια και των δύο χεριών τιμωρείται όποιος αναμιχθεί σε συμπλοκή 
στρατιωτικών (κεφ. 131) και του ενός μόνον αν ξεριζώσει τη γενειάδα άρχοντα 
ή έντιμου ανθρώπου (κεφ. 97). 

Οι σωρευτικές απειλές ακρωτηριασμών είναι ξένες προς το βυζαντινό 
δίκαιο. Θυμίζω τη διάταξη της νεαράς 134 κεφ. 13 προοίμ. του Ιουστινιανού, 
που απαγορεύει τον ακρωτηριασμό δύο χεριών και δύο ποδιών για το ίδιο 
έγκλημα. Με εξαίρεση τα εγκλήματα περί τον γενετήσιο βίο, στα οποία το 
βυζαντινό δίκαιο προβλέπει κατά κανόνα ακρωτηριασμό της μύτης, πάντοτε 
υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην πράξη, για την οποία επιβάλλεται η ποινή 
και στο αφαιρούμενο μέλος του σώματος, πράγμα που δεν παρατηρείται 
συνήθως στις ποινικές διατάξεις του Κώδικα του Δουσάν. Για την περίπτωση 
της μοιχείας ευγενούς γυναίκας με αγρότη της, η ποινή του σερβικού Κώδικα 
συνιστά ενδιάμεση βαθμίδα ανάμεσα στον Ιουστινιάνειο Κώδικα (9.11.1) που 
προέβλεπε γενικώς κεφαλική ποινή και στον Πρόχειρο Νόμο (39.43) που 
απειλούσε ακρωτηριασμό της μύτης, κουρά, ραβδισμό, εξορία και δήμευση για 
την γυναίκα και θάνατο για τον δούλο. 

γ) Εξορία. Την εξορία προβλέπει ο Κώδικας του Δουσάν, πάντοτε ως 
παρεπόμενη ποινή, σε τέσσερις περιπτώσεις: αα) Για τον καθολικό σύζυγο 
ορθόδοξης γυναίκας που αρνείται να «βαπτιστεί» κατά το ορθόδοξο δόγμα 
(κεφ. 9). ββ) Για αιρετικό που διαβιώνει ανάμεσα σε (ορθόδοξους) χριστιανούς 
(κεφ. 10). γγ) Για διαχειριστή εκκλησιαστικής περιουσίας που διαπράττει 
απιστία (κεφ. 24). δδ) Για ενόρκους που συνειδητά αθώωσαν ένοχο 
κατηγορούμενο (κεφ. 154)13. Στην τελευταία περίπτωση απειλείται η ποινή 
σωρευτικώς με περιορισμό. Η εξορία που ήταν ιδιαίτερα συχνή στο βυζαντινό 
δίκαιο (για αδικήματα μέσης βαρύτητας) εμφανίζεται στον Κώδικα σε μάλλον 
περιορισμένη κλίμακα. Ίσως οφείλεται αυτό το φαινόμενο στο ότι οι τόποι 
εξορίας ήσαν, ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή, νησιά (in insulam deportatio), τα 
οποία δεν υπήρχαν στο κράτος του Δουσάν. 

δ) Χρηματικές ποινές. Αυτές βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη από 
δήμευση (που δεν προβλεπόταν συχνά στο βυζαντινό δίκαιο) μέχρι λίγα 

Η τελευταία περίπτωση εμφανίζεται μόνο στα χειρόγραφα Άθω και Bistrica. 
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υπέρπυρα. Η δήμευση απειλείται για κακή διαχείριση εκκλησιαστικής 
περιουσίας, για τη βίαιη εκδίωξη χωρικού από τη γη του και για την προσβολή 
του προσώπου ενός δικαστή (κεφ. 24, 34, 111). 

Η ποικιλία των πράξεων, για τις οποίες προβλέπεται μια χρηματική 
ποινή, είναι μεγάλη, από ύβρη με λόγο ή με έργο μέχρι την ακούσια 
ανθρωποκτονία. Κατά κανόνα η ποινή προσδιορίζεται αριθμητικώς. Στις 
περιπτώσεις αυτές γίνεται κατά κάποιο τρόπο εξατομίκευση της ποινής γιατί 
το ύψος της κλιμακώνεται ανάλογα με την κοινωνική θέση (και βεβαίως την 
αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια) του δράστη. Έτσι π.χ. η χρησιμοποίηση του 
λεξιλογίου των Βογομίλων τιμωρείται για τους άρχοντες με 100 υπέρπυρα, 
ενώ για τους χωρικούς με 12, αλλά και με ραβδισμό (κεφ. 85). Η διάταξη 
αυτή θυμίζει αρκετά, ως προς το συνδυασμό χρηματικής ποινής και 
ραβδισμού, την Εκλογή 17.22. 

Κάποτε η ποινή δεν ορίζεται κατά απόλυτο τρόπο, αλλά το ύψος της 
υπολογίζεται με βάση τη ζημιά που προκλήθηκε από την ενέργεια του δράστη. 
Έτσι π.χ. στην αυτοδικία η ποινή ορίζεται στο επταπλάσιο (κεφ. 30). Επίσης 
στο επταπλάσιο της ζημιάς καταδικάζεται ο φεουδάρχης που δεν εμπόδισε τη 
λεηλασία σε συνοριακή περιοχή (κεφ. 143). Προφανώς στις δύο αυτές 
περιπτώσεις η ποινή καταβάλλεται στον ζημιωθέντα από την πράξη. Εφόσον 
όμως υπερβαίνει κατά πολύ τη ζημιά, δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
αποζημίωση. Αυτό παρατηρείται και στο βυζαντινό δίκαιο, όπου μερικές 
φορές επιβάλλεται χρηματική ποινή υπέρ του θύματος14. Ιδιομορφία του 
σερβικού δικαίου αποτελεί η ποινή σε είδος, όπως στο κεφ. 56, στο οποίο η 
απείθεια άρχοντα να εμφανισθεί σε δικαστήριο τιμωρείται με 6 βόδια (πρβλ. 
και κεφ. 76). Προφανώς εδώ νοείται η αποτίμηση των βοδιών. Κάποτε όμως 
τη θέση των βοδιών την παίρνουν άνθρωποι, όπως στο κεφ. 93, κατά το οποίο 
η απόσπαση ενός πάροικου από φεουδάρχη τιμωρείται με την υποχρέωση, 
εκτός από την επιστροφή του αποσπασθέντος, παραδόσεως και άλλων έξι. 
Μερικές φορές απειλείται αορίστως χρηματική ποινή, οπότε βεβαίως ο 
προσδιορισμός γίνεται από το δικαστή. 

14 Πρβλ. Sp. Troianos, Die Strafen im byzantinischen Recht. Eine Übersicht, JOB 42 (1992) 
55-74 (εδώ 71). 
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ε) Ποινές στερητικές της ελευθερίας^5. Τέτοιες ποινές δεν απαντούν, 
όπως είναι γνωστό, στο βυζαντινό δίκαιο, ή ακριβέστερα, δεν προβλέπονται 
στα κείμενα των νόμων. Δεν αποκλείεται στην ύστερη περίοδο να άρχισαν να 
κάνουν την εμφάνιση τους και ποινές αυτής της μορφής στην πράξη. Πάντως, 
στον Κώδικα του Δουσάν προβλέπονται σε τρεις περιπτώσεις: αα) Για όσους 
συνάπτουν γάμο χωρίς έγκριση της Εκκλησίας και ιερολογία (κεφ. 3, μόνο στο 
χειρόγραφο το λεγόμενο της Σόφιας ή της Tekelija). ßß) Για τον μοναχό που 
απέβαλε το μοναχικό σχήμα (κεφ. 19). γγ) Για τον μέθυσο που επιτέθηκε σε 
κάποιον ή τον έβρισε (κεφ. 166). Ο Κώδικας υπονοεί στέρηση της ελευθερίας 
επίσης και στα κεφ. 32, 145, 187 και 198, χρησιμοποιώντας τις λέξεις «να 
επιτίθενται δεσμά» (da se sveze) στον ένοχο. Φαίνεται όμως ότι στις 
περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για ποινή κατά κυριολεξία, αλλά για μέτρο 
«αναγκαστικής εκτελέσεως» για να εξασφαλιστεί δηλαδή ότι ο δράστης θα 
καταβάλει την προβλεπόμενη χρηματική ποινή. Την ύπαρξη φυλακών 
προϋποθέτουν και τα κεφ. 112, 113, 185 και 186, που αναφέρονται σε 
δραπέτευση κρατουμένων. 

ς) Ραβδισμός και άλλες σωματικές ποινές16. Ο ραβδισμός είχε στο 
βυζαντινό δίκαιο χαρακτήρα κυρίως παρεπόμενης ποινής, συνήθως μαζί με 
ποινή εξορίας ή ακρωτηριασμού17. Στο σερβικό Κώδικα εμφανίζεται με τον 

15 Μνεία ποινών στερητικών της ελευθερίας πριν από τον Κώδικα του Δουσάν έχουμε 
μόνο στο έγγραφο του βασιλιά Milutin για τη μονή Αγίου Στεφάνου στη Banjska το 
1313-1318 (κεφ. 80). Η ποινή προβλέπεται για το χωρικό που χειροδικεί σε βάρος του 
διαχειριστή εκκλησιαστικού κτήματος. Ο δράστης οφείλει να δώσει έξι πρόβατα και να 
εγκλειστεί επί τρεις μήνες στη φυλακή (Novakovié, Zakonski spomenici, 628). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο χρόνος της παρομονής του στη φυλακή προσδιορίζεται με ακρίβεια 
(πράγμα που δεν συμβαίνει στον Κώδικα) και ότι η φυλακή, για την οποία πρόκειται 
εδώ, είναι εκείνη του μοναστηριού και όχι η κοινή, δηλαδή, η πολιτειακή φυλακή. 
Πρβλ. για την κράτηση σε μονές Κ. L. Noethlichs, Das Kloster als «Strafanstalt» im 
kirchlichen und weltlichen Recht der Spätantike, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 80 (1994) 18-40. 
16 Από τις προγενέστερες νομικές πηγές μόνο στο έγγραφο του Stefan Prvovenéani για 
τη μονή 2i£a το 1220 μνημονεύεται ραβδισμός. Αυτός απειλείται εναντίον της γυναίκας 
που εγκαταλείπει το σύζυγο της, αλλά μόνον σε περίπτωση που αυτή δεν είναι σε θέση 
να καταβάλει την ποινή που περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό ζώων (Novakovic, Zakonski 
spomenici, 574). 
17 Πρβλ. Troianos, Die Strafen (ό. π. σημ. 14) 67. 
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ίδιο χαρακτήρα, αλλά εδώ συνδυάζεται με χρηματική ποινή, ενόψει του ότι η 
ποινή εξορίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη (βλ. κεφ. 50, 80). Πάντως στην 
περίπτωση προσβολής με λόγο ή με έργο σε κατάσταση μέθης έχει χαρακτήρα 
αυτοτελούς ποινής. Ούτως ή άλλως όμως δεν έχει ως ποινή τη διάδοση που 
είχε στο Βυζάντιο. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για την ποινή του 
κοψίματος της κόμης και της γενειάδας. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Κώδικα του Δουσάν είναι το πλήθος 
των διατάξεων που προβλέπουν συλλογική ευθύνη (κεφ. 20. 92, 99, 100, 111, 
126). 

Από πλευράς δικονομικής επισημαίνεται η ρητή πρόβλεψη του θεσμού 
της θεοδικίας. Στο κεφ. 150 ορίζεται ότι αν κατηγορείται κάποιος για κλοπή ή 
ληστεία οφείλει να αποδείξει την αθωότητα του με την μέθοδο του 
πυρακτωμένου σιδήρου18. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
η επίδραση του βυζαντινού δικαίου επί του σερβικού του Μου αιώνα δεν ήταν, 
τουλάχιστον στο πεδίο του ποινικού δικαίου, ιδιαίτερα μεγάλη. Το 
συμπέρασμα αυτό διατυπώνουμε πάντως με κάποια επιφύλαξη, επειδή 
μιλώντας για το βυζαντινό ποινικό δίκαιο στηριζόμαστε κυρίως στο 
νομοθετικό και κωδικοποιητικό έργο των Μακεδόνων αυτοκρατόρων οι δε 
νομολογιακές πηγές που, ως γνωστόν, σπανίζουν (για να μην πούμε ότι στο 
χώρο της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης ελλείπουν σχεδόν τελείως) δεν 
μας επιτρέπουν να εξακριβώσουμε τις τυχόν παρεκκλίσεις της πρακτικής 
κατά τον 14ο αιώνα, καθώς και την έκταση τους, από το θετικό δίκαιο του 
9ου/10ου αιώνα. 

18 Η θεοκρισία αποδοκιμαζόταν κατ' αρχήν στο Βυζάντιο ως αποδεικτικό μέσο. Βλ. 
σχετικώς Σπ. Τρωιάνος, Ή εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204, Έπετηρίς 
Κέντρου Έρεύνης ιστορίας ελληνικού δικαίου της 'Ακαδημίας Αθηνών 13 (1966, 
κυκλοφ. 1969) 3-148 (εδώ 110 κ. ε.). Ωστόσο εμφανίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Μία από αυτές παρουσιάζεται πολύ παραστατικά από την Marie Theres Fögen, Ein heißes 
Eisen, Rechtshistorisches Journal 2 (1983) 85-96. 

256 



Srdan Sarkic 

Νόμος et «zakon» dans les textes juridiques du XlVe 
siècle 

Il est bien connu que le XlVe siècle, malgré les hostilités entre les deux 

pays, fut le sommet de l'influence de la civilisation byzantine sur les Serbes. 

Cette influence s'est particulièrement manifestée dans le domaine du droit, par 

la création de la grande codification d'Etienne Dusan1. Mais, si l'empereur 

serbe a voulu introduire le droit gréco-romain dans son État, il ne l'a pas fait 

de façon artificielle. Tout en gardant la racine idéologique et le modèle 

juridique d'une codification qui a introduit sur tout le territoire de l'État un 

système de droit unique, les lois gréco-romaines sont entrées en vigueur en 

Serbie après une certaine adaptation. En traduisant les compilations juridiques 

de Byzance les rédacteurs serbes ont accepté les définitions et la terminologie 

officielles, utilisées dans les œuvres classiques du droit gréco-romain, malgré 

certaines différences de signification, comme c'est le cas avec le terme grec 

νόμος et son équivalent serbe «zakon». 

Quoiqu'on rencontre le terme serbe «zakon» dans les sources juridiques à 

partir du Xlle siècle2, les premières définitions de ce terme se trouvent dans 

1 J'utilise le terme codification et pas Code de Du§an, car les rédacteurs serbes avaient créé un 
Codex Tripartitus qui contenait le Syntagme Abrégé, la «Loi de Justinien» et le Code de 
DuSan. Quoique ce fait fût remarqué dès 1888 par le savant russe T. Florinskij (Pamjatniki 
zakonodatel'noj dejatel'nosti Du§ana carja Serbovi «Grekov», Kiev 1888), il est habituel 
en Serbie de parler du Code de DuSan. 
2 Dans la charte, attribuée au monastère Chilandar en 1198, Etienne Nemanja dit que Dieu, 
après avoir créé le ciel, la terre et les peuples et donné le pouvoir sur tous les êtres, a confirmé 
les Grecs pour empereurs, et les Hongrois pour rois, et divisé tous les peuples, et donné la loi (H 
çdKOHh AAB.··)· La loi est ici comprise comme une loi divine et universelle, valable pour toutes 
les nations et pour l'éternité (le droit naturel, selon la terminologie moderne). Dans le typikon 
de Chilandar, composé en 1199 par Saint Sabba il est dit:...qu 'il soit condamné par châtiment 
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la traduction du Syntagma de Matthieu Blastarès. Les rédacteurs serbes ont 
placé dans le chapitre H intitulé De la loi (o zakone) quelques dispositions 
expliquant l'idée de la loi (zakon). Au commencement on trouve les deux 
définitions de Papinien et Marcien qui, dans les Digestes, prennent les titres I, 
3, 1 et I, 3, 2. Le texte de Papinien, «Lex est commune praeceptum, virorum 
prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur 
coercitio, communis reipublicae sponsio», a été pris par les rédacteurs des 
Basiliques et traduit par les mots suivants: Νόμος εστί κοινόν παράγγελμα, 
φρονίμων ανδρών δόγμα, εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων επιστροφή, 
πόλεως συνθήκη κοινή3. 

Les rédacteurs des Basiliques ont abrégé le texte de Marcien, qui 
paraphrase la définition de la loi de Démosthène en disant que [la loi] est aussi 
une invention divine ("Εστί δέ και θείον εύρημα)4. 

Mais, les rédacteurs d'Epanagôgè avaient uni les deux définitions en une 
sentence5, qui était acceptée sous la même forme par Matthieu Blastarès et les 
traducteurs serbes du Syntagma6. 

La définition suivante est celle de Modestin, parlant du but de la loi7, 
prise aussi d'Epanagôgè: 'Αρετή νόμου το κελεύειν, τό κωλύειν, το έπιτρέπειν, 
τό τιμωρεισθαι8 (ΑΟΕΡΟΑ6Τ6ΛΙ» Λ̂ΚΟΝ©Υ ϊβίκβ ΠΟΒ6Λ6ΒΑΤΗ, ϊβίκβ ΒΙ̂ ΒΡΑΝΪΑΤΗ, Ί*6?Κ€ 

de la loi... (...Η ο CH\I» Α̂ΚΟΗ̂ΝΑ ΠΟΝΙ̂ ΤΒΛ oc6y-H<A6N erri»...). Voir B. Corovic, Spisi Svetog 
Save, Beograd- Sremski Karlovtsi 1928, 1 et 105. 
3 Bas. II, 1, 13, Basilicorum Libri LX, series A , volumen I, textus librorum I-VIII, éd. H. J. 
Scheltema et N. Van der Wal, Groningen 1955,17. 
4 Bas. II, 1,14, éd. Scheltema-Van der Wal, 17. 
5 Epan. 1,1 =Zepos, Jus II, 240. 
6 Matije Viastara Sintagmat, éd. S. Novakovic, Beograd 1907, 421: ÂKOHI» Tee™ oBim-e 
^4nopO\fM6HÏe, MO\fApïUXh Λ\θγ>ΚΪΗ Πρ6ΑΑΗΪε, ΒΟΛ*ΗΜΗχΚ Η HeBOANklH^h Chrp6UJ6NÏH 06ρΑψεΝΪ6 

P6KUJ6 0γμ6Λ0Λ\0γ?ΚΑρ6ΗΪ6, ΓρΑΑ<* CA0?K6HÏ6 OBUJT6, Ï€CTb JK6 Η BOJKhCTBbHOÏe OBp6T6HÏ6. 

7 D. I, 3, 7, Modestinus libro I regularum: Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, 
punire. Les rédacteurs des Basiliques (II, 1,18, éd. Scheltema-Van der Wal, 17) ont élargi la 
définition de Modestin: «Αρετή νόμου και δύναμις τό κελεύειν τρέφεσθαι παρά των 
πατέρων τους παϊδας και τους πατέρας παρά των παίδων τό κωλύειν γίνεσθαι φόνους ή 
άρπαγας ή ετερόν τι πλημμέλημα· τό έπιτεπειν τισί διατιθεσθαι και συναλλάσειν τό 
τιμωρεισθαι τους ήμαρτηκότας». 
8 Epan. I, 3 =Zepos, Jus II, 240. 
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o\fBe>KAATM, Ï6MÎ6 TOMMTM)9, c'est-à-dire, que le but de la loi est d'ordonner, de 

défendre, de permettre et de punir. 

Le passage suivant nous présente deux définitions d'Ulpien, prises des 
Basiliques, exposées dans un ordre inverse et avec un sens changé. Les 
rédacteurs des Basiliques ont traduit l'idée d'Ulpien qu'on ne constitue pas les 

droits pour les individus, mais pour la majorité (iura non in signulas personas, 

sed generaliter constituuntur)m', par les mots Ov περί τον καθ" εκαστον, άλλα 
κοινώς οι νόμοι τίθενται11, en remplaçant dans la traduction le terme latin 
iura (les droits) par l'expression grecque νόμοι (les lois). On a agi de la même 
façon quand on a abrégé les considérations d'Ulpien sur l'origine du nom de 
droit et de celui de justice. En discutant ce problème, dans le premier livre de 
ces Institutions, Ulpien conclut que le droit est nommé selon la justice, car le 
droit est un art de bien et d'égalité: Iuri operam daturum prius nosse oportet, 

unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appelatum: nam, ut eleganter 

Celsus définit, ius est ars boni et aequin. 

Les rédacteurs des Basiliques ont précisément pris l'essence de la 
définition d'Ulpien, mais ils avaient de nouveau remplacé le terme ius par le 
terme νόμος (ό νόμος από της δικαιοσύνης ώνόμασται* εστί γαρ νόμος τέχνη 
τοϋ καλοϋ και Ισου)13. Avec une telle traduction, l'argumentation d'Ulpien (ius-
iustitia) a perdu son sens. Cela serait différent si les traducteurs grecs avaient 
traduit le mot ius par celui de δίκη, car dans ce cas la traduction grecque serait 
plus convaincante (δίκη-δικαιοσύνη). Mais, à Byzance il n'a jamais existé 
d'idée générale du droit. lus comme un ensemble dépersonnalisé des règles 
juridiques, héritées de la tradition juridique romaine, qui constitue le droit 
(dans le sens de law, Recht, diritto), était rejeté déjà à l'époque de Justinien. 
Pour les Byzantins, l'idée essentielle juridique était et est restée celle de la loi 
(νόμος), qui contenait toujours la personne du législateur impérial 

y Sintagmat, éd. Novakovic, 421. 
1 0 D. 1,3,8. 
1 1 Bas. II, 1,19, éd. Scheltema-Van der Wal, 17. 
1 2 D. I, 1, 1. 
1 3 Bas. II, 1,1, éd. Scheltema-Van der Wal, 15. 
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(νομοθέτης)14. Matthieu Blastarès ne pouvait pas agir autrement. En suivant 

sa source (les Basiliques ou, peut-être, une version abrégée) il a uni deux 

titres, et les traducteurs serbes n'ont pas, eux non plus naturellement, comparé 

le texte grec au texte latin (à supposer qu'ils aient su qu'il en existait un) et les 

expressions d'Ulpien iura et ius sont devenues, dans la traduction serbe zakoni 

e t Z a k O n ( N e Ο ΚΟΪβΗΐΚΑ© Nh 0ELUTN6 ΙζΑΚΟΝΗ ilOAAÏOTb Ce. ^AKONb OTb ΠρΑΒΑΚΙ 

ΗΛ\6Η0ΒΛ Ce, Ï€CTb BO )(blTpOCTb Α«>ΒρθΛ\θγ Η ρΑΒΝΟΛ\θγ)1 5 . 

Le troisième paragraphe du chapitre De la loi contient trois règles unies 
dans un titre, prises de l'Eisagôgè/ Epanagôgè. D'abord, on dit que la loi est 
promulguée à cause de ce qui se passe dans la majorité des cas et pas dans les 
cas rares; puis, qu'on ne crée pas la loi à cause de ce qui se passe dans une 
joupa (θέμα, dans le texte grec) et que la législation peut être transgressée 
seulement une ou deux fois (̂ ΛΚΟΗΚ oTb Mwe IAK© Ο MNomAHiueMb οΛογΗΑΪοψΗχ̂  
Ce, A Ne 0\fBO OTh HJK6 CK©YAN€ BbBOAHTH ΠΟΑ©ΒΑΪ6ΤΒ, NH Hi6 OTh Λ Λ Ο Γ Ο γ ψ Η ^ Bb 

6AHHOH ΠρΗΛΟγΗΗΤΗ C6 ΪΚΟγΠβ, npe^HpAb'ÎOTb BO ςΑΚΟΝΟΠΟΛΟΚΝΗφΙ HJK6 Ï6AHN0Ï6 ΗΛΗ 

ABAUJTM)16. Dans ce cas, les rédacteurs de l'Eisagôgè/ Epanagôgè, suivis par 
Matthieu Blastarès et ses traducteurs serbes, ont uni trois maximes des juristes 
romains dans un titre. La première règle est la paraphrase par Pomponius du 
philosophe grec Théophraste: Iura constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in 

his quae επί το πλείστον accidunt, non quae εκ παραλόγου11. 
Les traducteurs grecs ont de nouveau traduit le terme iura (les droits) par 

le terme grec νόμοι (les lois). 
La seconde règle est la sentence de Celsus, un peu modifiée qu'on ne 

constitue pas le droit selon ce qui se passe une fois, par hasard (Ex his, quae 

forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur)18. 

14 D. Simon, Zakon i obiöaj u Vizantiji, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2 (1987) 145. 
Cf. S. Sarkic, The Influence of Byzantine Ideology on Early Serbian Law, The Journal of 
Legal History 13 (August 1992), Number 2, 147-154. 
15 Sintagmat, éd. Novakovic, 421. 
16 Sintagmat, éd. Novakovic, 421=Epan. 1,2, Zepos, Jus II, 240: «Τους νόμους από των ως 
έπι τό πλείστον συμβαινόντων ου μην των σπανίως είσάγεσθαι δει, ουδέ άπο των 
δυναμένων εν ένί συμβαίνειν θέματι· παρορωσι γαρ οί νομοθέται το άπαξ η δίς». 
17 D. 1,3, 3. =Bas. Π, 1, 15 (éd. Scheltema-Van der Wal, 17). 
18 D. 1,3,4. =Bas. II, 1,16 (éd. Scheltema-Van der Wal, 17). 
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De nouveau les traducteurs grecs parlent des lois et pas du droit, et sont 
suivis par les rédacteurs serbes qui utilisent le terme zakon pour traduire le 
terme grec νόμος. 

Finalement, la troisième règle est la paraphrase de Paul de Théophraste, 
acceptée avec quelques changements: Το άπαξ ή δίς, ut ait Theophrastus, 
παραβαίνουσιν οι νομοθέται19. 

La dernière définition qui explique l'idée de la loi est la sentence de Paul: 
Non est novum ut priores leges ad posteriores trahunt20. 

Matthieu Blastarès l'avait prise des Basiliques (οι προγενέστεροι νόμοι 
και εις τους μεταγενεστέρους έλκονται)21, et les rédacteurs serbes l'avaient 
traduite par les mots suivants: npeABbiBUJH ÂKONH BL nocAemAe Β̂ Βΐυπχκ 
npHBAAM€Tb C 6 2 2 . 

Les définitions de la loi que nous venons de citer nous montrent que les 
compilateurs serbes avaient accepté le concept byzantin de νόμος, en le 
traduisant par le terme serbe «zakon». Mais l'examen des sources juridiques 
serbes nous montre que le terme zakon a beaucoup d'autres significations. 
Dans les actes juridiques, promulgués avant le XlVe siècle, ce mot n'indique 
pas un acte législatif, créé par l'État national. Parmi les différentes 
significations qu'on trouve, les plus nombreuses sont celles d'obligation 
contractuelle, de coutume, de privilège, de condition et de règle juridique 
particulière. Ce fait est dû à la conception médiévale selon laquelle seul 
l'empereur pouvait promulguer les actes juridiques valables pour le territoire 
de l'État tout entier. Mais, à partir du XlVe siècle, lorsque le roi Milutin et 
surtout Du§an prétendent au trône des empereurs de Byzance, le terme zakon 
est utilisé pour les actes législatifs des rois. En voilà quelques exemples: 

1) Le 14 septembre 1302, le roi Milutin offre des privilèges à la commune 
de Raguse et dit que ma majesté royale ne leur impose pas une nouvelle loi... 
(...A ΗΝΟΓΑ ΝΟΒΑΓΟ 'ζΑΚΟΝΛ A<* HMk N6 ilOCTABH KpAA6BhCTB0 Λ \ Η ) 2 3 . 

19 D. I, 3, 6. =Bas. II, 1,17 (éd. Scheltema-Van der Wal, 17). 
2 0 D. I, 3, 26. 
21 D. I, 3, 36. =Bas. II, 1, 36 (éd. Scheltema-Van der Waf, 19). 
22 Sintagmat, éd. Novakovic, 421. 
2 3 Novakovic, Zakonski spomenici, 162, VIII; A. Solovjev, Odabrani spomenici srpskog 
prava, Beograd 1926, 84, 8. 
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2) Le 21 mai 1349, l'empereur Etienne Dusan promulgue son Code en le 
commençant par les mots: Loi de l'empereur Stéphane le très chrétien (̂ AKOHK 

ΒΛΛΓΟΒβρΗΑΓο i*ApA ο-εφΑΝΑ). Plus loin, toujours dans le préambule il est dit: Ces 
lois sont libellées comme suit (...̂ ΑΚΟΝΟΛΜΙ we CMMI» CAO>K6NÏA Euuue)24. 

3) En 1361, l'empereur Etienne Uros confirme les limites de la montagne 
Kunara de Chilandar: Et qu 'on prenne inomistro conformément à la loi (H AA 
CM Ογ^ΜΜΑ HNO/WHCTpO il© !ζΑΚΟΝ©γ)25. 

Quoique le terme «la loi» (zakon) fût employé au XlVe siècle pour 
indiquer un acte législatif d'État national, les significations antérieures n'ont 
pas disparu. Les exemples, qu'on trouve dans les textes juridiques serbes, sont 
très nombreux, et il est impossible de les citer tous. Pourtant nous allons 
présenter les plus importants. 

1) Dans la charte du monastère Decani de 1330, promulguée par le roi 
Etienne Uros Decanski nous trouvons: ...et pour vrazda comme c'est la loi sur 

la terre serbe... (..& Ί,Λ BPAWAOY KAKO ïe ÂKOHb no cpbs'cKOH ^6Λ\ΛΗ...)26. Dans ce 
cas, la loi (zakon) désigne l'ancienne coutume réglant vrazda, et en même 
temps le crime d'homicide et l'amende due pour l'homicide. 

2) Dans le contrat conclu le 20 septembre 1349 entre l'empereur Etienne 
Dusan et la commune de Raguse (Dubrovnik) il est dit, entre autres, que les 
marchands de Dubrovnik paient la douane conformément à la loi (...A* ΠΛΑΚΪΑ 

BCAKH μΑρΜΗογ no ζΑκοΝογ)27. Cela veut dire que les commerçants de Raguse 
sont obligés de payer la douane comme prévu dans le contrat, et que le mot 
zakon indique dans ce cas la disposition contractuelle. 

3) Dans un acte du prince Lazar, adressé le 9 janvier 1387 aux Ragusains 
on lit: Comme ils [ les Ragusains ] avaient des lois à l'époque des premiers 

seigneurs serbes et du tsar Stefan, qu 'ils aient ces lois aussi sous ma majesté 
(ΚΑΚΟ ψΟ COY ΗΛ\ΑΛΗ ^ΑΚ0Ν6 Ογ npbB6 ΓΟ0Π©Α6 Η Ογ LJApA ΟΤβφΑΝΑ, T6ÇH ζΑΚΟΝ€ Α<* 

ΗΜΑΪΟ ογ rocnoACTBA Λ\Μ...)28. Le prince Lazar confirme de cette façon les vieux 

2 4 S. Novakovic, Zakonik Stefana DuSana, cara srpskog, 1349. i 1354., Beograd 1898, 6. 
Cf. p. 29, 32, 38, 52, 53, 62, 64, 66, 69, 80, 108, 109, 124, 134, 139, 141 et 143. 
2^ Novakovic, Zakonski spomenici, 437, XIII. ΗΝθΛ*Ηοτρο=νόμιστρον. 
2 6 P. Ivic et M. Grkovic, Deöanske Hrisovulje, Novi Sad 1976,135. 
2 7 Novakovic, Zakonski spomenici, 171, XVI; Odabrani spomenici, 147. 
2 8 Novakovic, Zakonski spomenici, 200, IX; 202, XV. 
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privilèges des Ragusains, en utilisant le terme zakon (la loi) au sens de 
privilège. 

4) Les chartes serbes montrent beaucoup d'exemples où le terme zakon 
signifie la règle particulière concernant la position juridique d'une catégorie 
d'habitants (états généraux), dont le statut juridique est défini et immuable. 
Par exemple, la charte du roi Milutin au monastère Saint-Étienne à Banjska 
(entre 1313-1318) contient deux chapitres intitulés: ÂKONI» AÏ©Ae<v\b uphKOBNbmwh 
(La loi pour les hommes d'Église) et ÇAKONI» ΒΛΑΧΟΜΙ* (La loi pour les 
Valaques)29. Dans la charte du même roi, attribuée entre 1320 et 1321 au 
monastère Gracanica, on trouve un chapitre sous le titre ÇAKONL· cTapbM cphEAeiwi» 
(La vieille loi pour les Serbes)30. Le chrysobulle fondateur du monastère des 
saints Archanges Michel et Gabriel, fondé en 1348 par l'empereur Dusan, 
contient également deux chapitres intitulés Λ̂ΚΟΗΚ cphBAeMb (La loi pour les 
Serbes) et çaKONh ΒΛΑΧΟΜΙ» (La loi pour les Valaques)31. Il est évident que ces 
«lois» représentent les règles juridiques concernant le statut des deux 
catégories de vilains (sebri) dans Serbie médiévale: des laboureurs (les Serbes) 
et des bergers (les Valaques). Selon le même principe les relations parmi les 
états généraux sont réglées par «La loi de saint Syméon» et «La loi de saint 
Sabbas». Ces deux «lois» ne sont pas conservées, mais elles sont mentionnées 
plusieurs fois dans la charte du roi Milutin au monastère de Saint-Georges près 
de Skoplje (de 1299 ou 1300), dans la charte du roi Dusan de 1331 au pyrgos 
de Chilandar en Chroussie, et dans le chrysobulle, déjà mentionné, au 
monastère des Saints-Archanges. Le fait que certaines chartes mentionnent «La 
loi de saint Syméon» et «La loi de saint Sabbas» ne signifie pas que Nemanja 
(dont le nom monastique fut Syméon) et Sabbas avaient promulgé des lois. Ces 
expressions indiquent les règles juridiques particulières concernant le statut 
des vilains sur les domaines des monastères Studenica (La loi de saint Syméon) 
et Mileseva (La loi de saint Sabbas). Les chartes fondatrices, promulguées par 
Nemanja et Sabbas pour ces domaines, ne sont pas conservées mais les textes 
sont reconstruits32. L'expression «la loi militaire» (ΒΟΜΝΗΜΙ̂ ΚΜ ^ΑΚΟΗΚ) a eu la 

z y Novakovic, Zakonski spomenici, 625 et 628. 
3° Novakovic, Zakonski spomenici, 635. 
31 Novakovic, Zakonski spomenici, 696 et 700. 
32 Voir S. Órkovic, Studeniëka povelja i studeniéko vlastelinstvo, Zbor. Filoz. Fak. 12/1 
(1974), 314; M. Blagojevic, Ο polozaju stanovniStva priepoljskog kraja u doba Nemanjicha, 

263 



Srdan Sarkic 

même signification que la règle juridique particulière concernant les relations 
entre les états. En Serbie médiévale cette expression impliquait les charges 
des hommes qui faisaient un service militaire: des petits gentilshommes 
(vlastelicici) et, dans les régions conquises à Byzance, des pronoiaires33. 
L'exemple le plus connu est celui de la charte du roi Milutin au monastère de 
Saint-Georges, parlant d'un certain Manota, qui, par le biais d'une dot, s'était 
emparé du domaine de son beau-père Dragota dans la région de Recice. Mais, 
comme le roi Milutin avait décidé de donner la région entière au monastère de 
Saint-Georges (et pour le domaine de Dragota on a constaté qu'il ne s'agissait 
pas d'une terre héritée-bastina, mais d'une pronoia), Manota se trouva devant 
le choix: se soumettre à l'Église ou perdre la dot. Manota a opté pour la 
première possibilité, mais étant petit gentilhomme il n'était pas soumis aux 
mêmes conditions que les autres vilains (sebri): selon les règles de son état il 
était obligé à servir l'Église selon la loi militaire (... A<» PAEOTA UPKBH ©γ 
BOMHHMbCKbi ÂKOHhj, sous réserve qu'on ne charge pas son cheval et qu'il ne 

porte pas de charge (M Λ\ογ ce KONK H6 TOBAPH H TOBAPA AA Ne BOAH),)34. 

Les règles que nous venons de citer étaient en vigueur pour certaines 
catégories de vilains (sebri). Mais, en plus d'être limitées par le principe 
personnel, elles l'étaient aussi par le principe territorial, car leurs dispositions 
étaient valables uniquement sur les domaines féodaux, soit de l'Église, soit de 
la noblesse, et pas sur le territoire de l'État en entier. Au contraire, le Code 
d'Etienne Dusan tâche d'unifier les corvées des vilains et dans l'article 68 
prescrit: Pour les meropsi, une loi unique dans tout le pays (iwepon'xo/wb ÂKOHI» 

no BhcoH çeMAH...)35. Cela veut dire, qu'à partir de 1349, les charges pour tous 
les serfs (meropsi) en Serbie étaient uniques. Nous trouvons la même 

Simpozium Seoski dani Sretena Vukosavljevica, III, Prijepole 1976, 231; «Zakon Svetoga 
Simeona i Svetoga Save», Medjunarodni nauéni skup Sava Nemanic -Sveri Sava, Istorija i 
predanje, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, naucni skupovi, knjiga VII, Beograd 1979, 
129-166. 
3 3 Voir R. Mihaljöic, Vojniòki zakon, Zbor. Filoz. Fak. 12/1, Beograd 1974, 305-309. 
3 4 R. Grujic, Tri hilandarske povelje, Zbornik za istoriju Juzne Srbije i susednih oblasti I, 
Skoplje 1925,24; V. Mo§in, Gramoti na manastirot Sv. Georgi Gorg Skopski, Gramota na 
kral Milutin, Spomenici za srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija I, Skopjle 
1975, 238. 
3 5 Zakonik, 55. 
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signification du terme zakon dans l'article 36 du Code, intitulé De la loi 
ecclésiastique (o uphK©BnoA\h ^ΛΚΟΝ6): Et qu'on introduise dans les églises la loi 
de communauté pour les moines des monastères selon le caractère de chaque 
monastère (H A<* ©γοτΑββ no uphKBaxh ÂKONI» κογΝΟΒ'ΰκκΜΗ κΑΛογπεροΛΜ» ογ 
MONACTbipeXb, ΠρΟΤΗΒΟγ ΚΑΚΟ Ï6CTh KOH MOHACTbipb)36. 

«La loi ecclésiastique» mentionne aussi l'article 11 du Code (Et que 
chacun leur [aux prêtres] obéisse selon la loi ecclésiastique)^1 mais ici zakon 
désigne le droit canon. Il s'agit de la règle juridique particulière, concernant 
un état (le clergé), qui est prescrite par l'Église et non par l'État. 

Dans les chartes grecques promulguées par les princes serbes on utilise 
plusieurs fois le terme νόμος, mais avec des significations différentes: 

1) Le chrysobulle de l'empereur Etienne Dusan à la Laure de saint 
Athanase au Mont Athos de 1347 parle de του νόμου και των προφητών 
πλήρωμα, où le terme νόμος est une citation de la Bible, indiquant les lois de 
Moïse (Pentateuque)38. 

2) Le chrysobulle de l'empereur Syméon à l'archonte Jean Tzaphas 
Oursinos Doukas de 1361 mentionne οί θείοι και ιεροί νόμοι, dans le sens des 
lois éternelles ou du droit naturel39. 

3) Le diplôme du despote Jean Ugljesa proclamant la réconciliation des 
Églises grecque et serbe de 1368, en parlant de l'empereur Dusan dit : ώσπερ 
ετερός τις των εξ ούρανοϋ κριτής τε και νομοθέτης των τοιούτων κατατολμών 
και νόμον κύριον, où l'expression νόμον κύριον représente l'ordre universel, 
créé par Dieu. Dans le même acte, un peu plus loin, le despote dit: ... ώσπερ 
ει μή τοις Τωμαίοις τήν άρχαίαν αποδοίην έλευθερίαν, ώστε κατά τους ιερούς 
και θείους νόμους τών βασιλέων πολιτεύθεσθαι πάλιν και της βαρβαρικής 
τυραννίδος και αδικίας απηλλαγμένοι καθάπαξ διατελειν, άβίοτον εΐναί μοι 
τον βίον δοκεϊ...40. Les saintes et divines lois des empereurs, mentionnées dans 
le texte, sont les lois romaines (byzantines), le privilège exclusif de βασιλεύς 

3 6 Zakonik, 34. 
•* Zâkonik, 15: «...H A* Ĥ I» cAoy-uia B̂CAKU ΠΟ Α̂ΚΟΝΟΚ ι*ρι>κοΒΝο<ννογ...» Cf. les articles 6 
(seulement dans le manuscrit de Struga), 8 et 109. Zakonik, 11, 13, et 84. 
3** Solovjev-MoSin, 118. Cf. Matt. V, 17: «Μή νομίσητε ότι ήλθον καταλΰσαι τον νόμον 
ή τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλΰσαι, άλλα πληρώσαι». 
39 Solovjev-MoSin, 236 
4 0 Solovjev-MoSin, 262-264. 
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των Τωμαίων (l'empereur de Constantinople). En promulguant sa propre 
codification Etienne Dusan s'est arrogé un droit que les monarques médiévaux 
n'avaient pas et c'est pourquoi il a été condamné par les rédacteurs de ce 
diplôme (chancellerie du patriarcat de Constantinople). 

4) Le diplôme du despote Jean Ugljesa de 1369, concernant le procès 
entre le monastère de Zographou et l'evêque d'Hiérissos dit:...ως οι νόμοι 
διαγορεύουσι...41. Dans ce cas «les lois» (οι νόμοι) sont des actes législatifs, 
créés par l'État. 

4 1 Solovjev-Mcrèin, 274. 
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Canonica byzantino-serbica minora, I. 
Le trisépiscopat: une «perversion» serbe? 

On connaît assez bien aujourd'hui, grâce aux travaux des Pères de 
l'Institut Français d'Études Byzantines, du P. V. Laurent surtout1, suivi du P. J. 
Darrouzès2, ce délit propre du droit canonique byzantin tardif que les sources 
appellent «le trisépiscopat» (ή τρισεπισκοπή, το τρισεπίσκοπον)3. On sait 
maintenant, à l'exclusion d'autres interprétations proposées auparavant, que ce 
délit consiste au fait qu'un évêque ait accepté deux transferts successifs d'un 
siège episcopal à un autre, qu'il ait donc occupé effectivement trois sièges. Que 

1 V. Laurent, Le trisépiscopat du patriarche Matthieu Ier, REB 30 (1972) 5-166 [dorénavant: 
Laurent]. Cf. du même auteur: Un paradoxe théologique: La forme de la consécration 
episcopale selon le métropolite d'Ancyre Macaire, OCP 13 (1947) 551-561 et Le rituel de 
l'investiture du patriarche byzantin au début du XVe siècle, Académie Roumaine: Bulletin de la 
Section Historique 28. 2 (1947) 218-232. 
2 J. Darrouzès, Ekthésis Néa: manuel des pittakia du XlVe siècle, REB 27 (1969) (5-127) 30-
31,41 § 10 [dorénavant: Darrouzès]; Regestes, VI, N. *2842, 3262, 3284 et passim. 
3 A rencontre des termes désignant la personne, qui sont assez usuels: μον(ο)επίσκοπος, 
δισεπίσκοπος, τρισεπίσκοπος, le terme désignant le délit est très rare dans les textes: ô δή 
ουκ αν νομισθείη εις τρισεπισκοπήν (Laurent, 139; l'édition a: τρισεπισκοπικήν, corrigé 
tacitement dans l'index, 185); καινοτομηθέν το τρισεπίσκοπον (Laurent, 65 n. 5: voir 
infra). On pourrait calquer le terme grammaticalement plus correct de τρισεπισκοπ(ε)ία, sur le 
terme μονοεπισκοπία dans un acte de 1648 à propos d'Anthimos de Samos: texte dans E. 
Stamatiadès, Σαμιακά 4 (1886) 201-202; sur cet acte: D. G. Apostolopoulos-P. D. 
Michaèlarès, Ή Νομική Συναγωγή τοϋ Δοσιθέον: μία πηγή και ενα τεκμήριο, Ι (= Ε.Ι.Ε/ 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 35), Athènes 1987, 200-201, Ν. 294; C. G. Pitsakis, Οι 
μεταβυζαντινοί τρισεπίσκοποι: μέ αφορμή τήν περίπτωση τοΰ αρχιεπισκόπου Σάμου 
'Ανθίμου, Ή Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα (Actes de Congrès, sous 
presse). A signaler l'analogie de la formation des termes δισεπίσκοπος, τρισεπίσκοπος avec 
des termes comme δίγαμος, τρίγαμος. 
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l'un de ces sièges (normalement: le troisième) soit le siège patriarcal ou le 
siège primatial d'une église autocéphale, cela ne change rien; on sait, 
d'ailleurs, que dans la pratique byzantine la nomination par tranfert (d'un 
prélat qui soit déjà évêque) même à un de ces sièges là est tout à fait 
exceptionnelle. Qui plus est, les deux seuls cas de trisépiscopat étudiés jusqu'à 
présent entrent dans cette dernière catégorie. 

C'est un délit qui ne se trouve pas explicitement prévu dans les sources 
«officielles» du droit canonique byzantin, un délit formé donc par la 
jurisprudence ou par la coutume. C'est, paraît-il, tout simplement la con
séquence logique du fait que, d'après la législation et la pratique canoniques, 
même un seul transfert episcopal n'est permis que par exception; la répétition 
donc de cette pratique exceptionnelle, pour une seconde fois à propos de la 
même personne, serait complètement inacceptable. On a aussi vu là, avec 
raison, une analogie avec le mariage: on sait qu'on a toujours considéré le lien 
entre l'évêque et son diocèse comme l'analogue du lien conjugal4; or, le droit 
canonique byzantin a toujours regardé les secondes noces avec une certaine 
méfiance et réprouvé les troisièmes5. 

4 Voir, en dernier lieu, surtout du point de vue occidental: J. Gaudemet, Le symbolisme du 
mariage entre l'évêque et son Église et ses conséquences juridiques, Kanon 7 (1985) 110-123. 
Cf. Laurent, 65-66. 
5 Όνομάζουσι δέ τό τοιούτον ουκ έτι γάμον, άλλα πολυγαμίαν, μάλλον δε πορνείαν 
κεκολασμένην.,.ώς ουκ ετι άξιων όντων των ύπερεκπεσόντων του μέτρου της διγαμίας 
τφ του ανδρός ή της γυναικός καλεισθαι προσρήματι (canon 4 de saint Basile); Τριγαμίας 
νόμος ουκ εστίν ώστε νόμω γάμος τρίτος ουκ άγεται. Τα μέντοι τοιαΰτα ως ρυπάσματα 
της εκκλησίας όρώμεν, mais: δημοσίαις δέ καταδίκαις ούχ ύποβάλλομεν, ως της 
άνειμένης πορνείας αίρετώτερα (canon 50 de saint Basile); Tò πρώτον συνοικέσιον νόμος, 
το δεύτερον συγχώρησις, τό τρίτον παρανομία· τό δ' υπέρ τοΰτο χοιρώδης βίος (saint 
Grégoire de Nazianze, cité par Blastarès Γ, 4: Rhalles-Potles, VI, 158; le passage est reproduit 
dans une partie de la tradition manuscrite de VHexabiblos 4.9.32 in marg.: Heimbach, 532 n. g 
= Pitsakis, 249 n. 1). Certainement on se trouve sur un plan proprement canonique, mise à 
part la législation séculière. Mais la pratique, sinon la théorie, canonique aussi est évidemment 
assez nuancée, dans l'esprit du canon 50 de saint Basile, et surtout après l'affaire de la 
tétragamie de Léon VI, sa législation de l'an 907 (Procheiros Nomos 4.25) et le «Tomos de 
l'Union» de l'an 920. Zonaras et Balsamon font bien la distinction entre Γ εκκλησιαστικός 
και πνευματικός νόμος et le νόμος πολιτικός à ce sujet (commentaires sur le canon 50 de 

268 



Constantin Pitsakis 

On sait que, depuis trois siècles au moins et jusqu'à nos jours, le seul 
exemple de trisépiscopat connu des historiens, des canonistes et des 
lexicographes était un exemple serbe: celui du patriarche, de l'archevêque 
selon les Byzantins, Spyridon de Pec, vers la fin de ce XlVe siècle qui nous 
intéresse ici (peu avant 1386). C'est, également, le seul cas connu jusqu'ici où 
l'on ait effectivement infligé une sanction canonique à un prélat reconnu 
coupable de trisépiscopat. 

Si on ne connaît pas très bien les details historiques de cette affaire, on 
peut du moins en suivre assez bien la fortune littéraire. UEkthésis Néa, le 
manuel officieux de la chancellerie patriarcale attribué au patriarche Nil (1380-
1388)6 et portant la date conventionnelle de 13867, nous apprend que le 
patriarche de Constantinople en s'adressant à l'archevêque de Pec emploie 
cette formule: «Très saint archevêque de Pec et de toute la Serbie, frère bien-
aimé et concélébrant de notre Médiocrité dans l'Esprit-Saint, je prie Dieu que 
ta Sainteté se porte bien, même en ce qui concerne le corps, pour le bien-être et 
le salut du peuple chrétien qui lui est confié» (Άγιώτατε αρχιεπίσκοπε Πεκίου 
και πάσης Σερβίας, εν άγίφ Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ της ημών μετριότητος 
και συλλειτουργέ, εύχομαι τω Θεώ ύγιαίνειν την άγιωσύνην σου καί 
σωματικώς, εις σύστασιν και ώφέλειαν τοϋ υπ' αυτήν χριστωνΰμου 

saint Basile: Rhalles-Potles IV, 203-204). Mais voir déjà au Xle siècle, dans les réponses 
canoniques d'Élie de Crète: Έτι δέ καί ή τριγαμία προς την πορνείαν και οι τριγαμοΰντες 
προς τους πόρνους διενηνόχασι, καί δήλον εκ τώνδε. Οι μέν γάρ, ει καί μετ" έπικρύψεως 
καί παρά τήν κανονικήν άκρίβειαν, ευχής γοϋν ήξιώθησαν ol δέ, οι πόρνοι δηλαδή, 
ουδαμώς...Συλλογίζου οΰν τάς διαφοράς ταύτας καί ουκ απορήσεις, οίον ει πόρνος ή 
τρίγαμος ό μετά τήν διγαμίαν, ευχής άνευ, γυναικί τινι συμφθειρόμενος, avec référence 
explicite au «Tomos de l'Union» et à ses distinctions (Rhalles-Potles V, 378-379; texte corrigé 
dans cette citation d'après mon édition critique, en préparation). 
6 Regestes VI, N. *2804: éd. Darrouzès [n. 2]. Éditions antérieures: Isaac Habert, 

Archieraticon, Paris 1643 (sans pagination), d'après le Parisinus gr. 1362 (codex G de l'édition 

Darrouzès: voir pp. 9-10); Jacques Goar, Georgius Monachus, Paris 1648, 410-419, d'après 

Habert et certains Regii (=Parisini) non indiqués, édition reproduite dans la PG107, 398-418; 

Rhalles-Potles V, 497-512 d'après Goar et le fameux manuscrit Γ de Rhallès; Jean Franel, Un 

manuel de chancellerie du XPVe siècle, La Chaux-de-Fonds 1912. 
7 Darrouzès, 29-30 et Regestes VI, 104-105 (N. *2804); cf. ibid., 132 (N. *2842): «rattachée 

vaguement à l'année 1386». 
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π λ η ρ ώ μ α τ ο ς ) 8 . Le titre patriarcal n'est pas en ce moment reconnu 
officiellement pour Pec de la part de Constantinople. En réalité, on place Pec 

juste après les anciens patriarcats de la pentarchie, plus celui de Tirnovo, et 

avant les archevêchés «autocéphales» d'Ochride et d'Ibérie -le siège de Chypre 

étant effacé sous l'occupation latine. Il est à signaler que l'archevêque de Pec 

est le seul parmi les archevêques autocéphales qui soit appelé «Sainteté» 

(άγιώτατος), comme les patriarches, tandis que les autres archevêques 

autocéphales sont de simples «Béatitudes» (μακαριώτατος). 
Or, ce passage de VEkthésis Néa comprend une note de circonstance: «A 

noter que pour l'archevêque actuel de Pec kyr Spyridon on n'emploie pas, en ce 

moment, le qualificatif 'concélébrant' puisqu'il est trisévêque» (Σημείωσαι δέ ώς 
τον νϋν οντά Πεκίου, τον κυρ Σπυρίδωνα, ώς οντά τρισεπίσκοπον, ου 
γράφουσι νϋν συλλειτουργόν)9. 

La note est citée, s.v. τρισεπίσκοπος, dans l'appendice du Glossaire grec 
de Du Cange10, d'après un manuscrit qui serait le Parisinus gr. 2671, codex Κ 
de l'édition Darrouzès11. Pour les siècles à venir, et jusqu'à nos jours, l'article 

«τρισεπίσκοπος» chez Du Cange devait rester le seul article de dictionnaire qui 
répertorie ce mot, et de fait le point de référence principal des plus vieux 

travaux au sujet du trisépiscopat. Du Cange lui-même n'a su donner pour ce 

° Darrouzès, 40 § 6. Texte complété d'après la formule standard prévue pour les chefs des 
Églises orthodoxes, citée dans la première adresse, destinée au patriarche d'Alexandrie 
(Darrouzès, 39 § 2), à laquelle renvoient les adresses suivantes. 
9 Ibid., 41 § 10. La note faisant défaut au manuscrit G, son modèle (lequel n'en a que le 
commencement: σημείωσαι όέ ώς τούτον) ne figure pas dans l'édition princeps de Habert; 
elle ne figure pas non plus dans Rhalles-Potles, basés pour cette partie du texte au manuscrit Γ, 
comme ils l'expliquent dans l'introduction, p. ιε ' ; voir maintenant: D. G. Apostolopoulos-P. 
Michaèlarès-Machè Pa'izè, "Ενα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο πού έλάνθανε: το 
χειρόγραφον Γ τοϋ Γερασίμου 'Αργολίδος, Ελληνικά 45 (1995) (85-109) 105; 
Darrouzès, 41 se demande «d'où Goar, tributaire de G et Habert l'a tirée»; mais nous venons 
de voir que G n'était pas le seul Parisinus utilisé par Goar («en recourant à d'autres Regii, sans 
préciser, selon sa coutume»: Darrouzès, 10). 
1 0 Ch. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Lyon 1688, 
appendix, 190. 
11 Darrouzès, 7; ce serait aussi le modèle principal de l'édition Franel. 
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terme τρισεπίσκοπος qu'une interprétation formelle: «episcopus trium 
episcopatuum». 

On a longtemps essayé, d'après cette seule mention, de formuler des 
hypothèses quant au vrai contenu de ce terme. S'appliquerait-il à l'évêque 
résident à un diocèse, à qui on aurait concédé l'administration et les revenus de 
deux autres diocèses κατ' έπίδοσιν? Ou bien s'agirait-il d'un évêque nommé à 
trois diocèses distincts? Dans la mesure où cela présupposerait la fusion des 
anciens diocèses en un seul il n'y aurait rien là qui soit contre les normes 
canoniques. En revanche s'il s'agissait de l'élection d'un évêque à trois diocèses 
indépendants, à savoir d'une sorte d'«union personnelle» de trois diocèses sous 
un seul évêque, cela, dans la pratique de l'Église d'Orient et contrairement à 
celle de l'Église occidentale, paraît tout à fait inconcevable. En 1930 M. 
Lascaris12, en partant toujours de la citation chez Du Cange, a d'abord accepté 
cette possibilité («Il n'est pas impossible que Spyridon administrât en même 
temps trois évêchés, par exemple l'évêché de Pec, celui de £ica et un autre»), 
pour la réfuter ensuite. Il sera le premier à proposer l'interprétation correcte: 
«Il est cependant plus probable que le mot τρισεπίσκοπος signifie un prélat 
ayant successivement occupé trois évêchés différents»13. 

En effet, le vrai sens du terme a été définitivement éclairci lorsque le P. 
V. Laurent a publié, en 1972, le dossier de la seconde affaire connue de 
trisépiscopat byzantin, celle du patriarche Matthieu Ier (1397-1410)14. On ne 
saurait reprendre ici ce cas exhaustivement analysé, un cas qui a d'ailleurs 
abouti à l'acquittement du patriarche accusé: il n'aurait pas pris possession 
effective de l'un des deux sièges auxquels il avait été élu avant son élection au 
patriarcat. De cette affaire retenons toutefois deux poins significatifs: a) que 
Matthieu dans sa defense accepte de se soumettre aux sanctions les plus sévères 

12 M. Lascaris, Le patriarcat de Pec a-t-il été reconnu par l'Église de Constantinople en 
1375?, Mélanges Charles Diehll, Paris 1930, 171-175. 
13 Ibid., 173. 
14 Laurent [n. 1]. A compléter maintenant par les numéros des Regestes VI (J. Darrouzès) 
relatifs à cette affaire: N. 3260-3262, 3267, 3270-3276, 3284. Cf. G. T. Dennis, The 
Deposition and Restoration of Patriarch Matthew I, Byzantinische Forschungen 2 (1967) 
100-106 et dans son édition The Letters of Manuel II Palaeologus, Washington D. C. 1977, 
passim. 
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s'il est convaincu de trisépiscopat: Έαν ήμαι τρισεπίσκοπος, ειμί καθηρημένος, 
άφωρισμένος και αναθεματισμένος15! Il considère donc, malgré l'absence de 
mention expresse dans les textes canoniques, que c'est là un délit grave, b) Que 
nos Byzantins du XlVe siècle ne connaissaient d'autre cas de vrai trisépiscopat 
que celui de Spyridon de Pec. Ce serait une innovation, une καινοτομία, au 
sens péjoratif que ce mot a toujours dans les textes byzantins, de ces barbares 
de Serbes: Προ χρόνων ολίγων καινοτομηθέν το τρισεπίσκοπον εν τη Σερβία, 
εν άνθρώποις βαρβάροις, εν τω θρόνω Πεκίου, απεβλήθη υπό της ώδε εν 
Κωνσταντινουπόλει θείας συνόδου16 (εν ταις ήμέραις του άγιωτάτου 
πατριάρχου κϋρ Φιλόθεου ajoute le texte, mais on connaît bien que cette 
indication chronologique est erronée). C'est Macaire d'Ancyre, le grand 
adversaire de Matthieu Ier, qui parle. 

Ce n'est pas exactement le cas. Je laisse de côté ce cas ancien, très 
discutable et très discuté, souvent cité aussi lors de l'affaire de Matthieu Ier, à 
savoir le cas célèbre de saint Grégoire de Nazianze (Sasime, Nazianze, 
Constantinople)17. Le saint lui-même s'y réfère: βοώντας τε και όδυρομένους 
επί τον θρόνον τοϋτον έθήκατε...έθήκατε δ'οΰν, δια τον πόθον 
παρανομήσαντες·... 'Αληθευέτωσαν περί ημών οτι γυναικός αλλότριας 
έπεθυμήσαμεν, οι μηδέ οικείαν έχειν θελήσαντες18 —toujours cette analogie, le 
mariage de l'évêque avec son diocèse, bien qu'ici saint Grégoire ne veuille 
faire son apologie que pour un seul transfert, son transfert à Constantinople. 
Une source tardive insiste sur le fait que même saint Mélèce d'Antioche, le 
promoteur de saint Grégoire au siège de Constantinople, était lui aussi 

15 Laurent, 65, n. 6; 119. C'est, paraît-il, la conscience de ce que nous venons de voir comme 
justification logique de la notion du délit canonique de trisépiscopat: «Le premier transfert est 
interdit, à plus forte raison le second» au dire de Macaire d'Ancyre, le grand adversaire de 
Matthieu Ier (Laurent, 70). 
16 Laurent, 65, n. 5. 
17 Voir le commentaire de Laurent, 72-75 avec des renvois au texte. Le cas de Grégoire est 
aussi un des plus anciens exemples de transfert episcopal qui figurent dans le fameux traité 
byzantin Περί μεταθέσεων. J. Darrouzès, Le traité des transferts, REB 42 (1984) (147-214) 
171 § 2 et commentaire, passim; cf. Rhalles-Potles V, 391 (-394). 
18 PG 36, 268, 272-273 (Εις εαυτόν και προς τους λέγοντας έπιθυμειν αυτόν της 
καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως και είς τήν τοϋ λαοϋ προθυμίαν, ην έπεδείξαντο εις 
αυτόν). 
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trisévêque: Σημείωσαι οτι ό άγιος Μελέτιος τρισεπίσκοπος. Ό άγιος Μελέτιος 
υπό αρειανών έχειροτονήθη Σεβάστειας· είτα παρά των αυτών μετετέθη εις 
Βέρροιαν, ώς όμόφρων αύτοΐς, και αύθις εις 'Αντιόχειαν τήν δε ορθοδοξίαν 
κρατύναντι, ουδέν αύτώ πρόκριμα έλογίσθη τό παρά των αιρετικών τήν 
χειροτονίαν δέξασθαι, αλλά παρά της εκκλησίας μετά τών εν άγίοις 
κορυφαίων δοξάζεται· ούτος και τον Χρυσόστομον διάκονον έχειροτόνησε, και 
τον μέγαν Βασίλειον... άλλα καί τον θεολόγον αγιον Γρηγόριον ούτος 
αποκατέστησε πατριάρχην εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν, εξαρχος της αγίας καί 
οικουμενικής δευτέρας συνόδου γνωριζόμενος19; cf. (ô θείος Μελέτιος) 
έβεβαίωσε τω θειοτάτω Γρηγορίω τήν Κωνσταντινουπόλεως προεδρίαν20. 

Mais on peut citer d'autres exemples proprement byzantins de 
trisépiscopat avant le nom, des affaires connues et citées dans les documents du 

trisépiscopat de Matthieu Ier. En 1173 Michel, ancien métropolite d'Amasée, 

puis métropolite d'Ancyre, est transféré au siège de Cérasonte. On a dû 

effectuer ce second transfert par une procédure synodale très luxueuse: à côté 

du patriarche de Constantinople Michel III d'Anchialos, présidant une 

assemblée de 26 métropolites, d'archontes patriarcaux et, nous dit-on, de 

«divers hauts personnages», siègent aussi, invités «sur l'ordre de l'empereur» 

(συνδιαιτώντων καθ' όρισμόν βασιλικόν) les patriarches d'Antioche et de 
Jérusalem. C'est un des cas exceptionnels où les patriarches orientaux «en exil» 

à Constantinople, qui normalement ne participent pas au synode 

constantinopolitain, y prennent part: leurs présence était sans doute délibérée, 

destinée à légitimer ce second transfert par un acte d'autorité renforcée21. Le 

i y Apostolopoulos-Michaèlarès [supra, n. 3], 70. La matière de cette partie de la Nomikè 
Synagoge viendrait, d'après les éditeurs, «d'un nomocanon du XlIIe siècle». En tout cas la 
phrase «Σημείωσαι οτι...τρισεπίσκοπος» semble être une glose interpolée dans le texte. 
^Théodoret de Cyr, Histoire Ecclésiastique, 5.8: éd. L. Parmentier-F. Scheidweiler (=GCS 
19), Berlin 1954,287 (cf. infra, n. 49). Le cas de Mélèce figure aussi dans le Περί μεταθέσεων, 
mais, à l'exception d'une partie très restreinte de la tradition manuscrite, seulement pour les 
sièges de Sebaste et d'Antioche, le présumé transfert à Berrhée étant ordinairement passé sous 
silence: Rhalles-Potles V, 391; Darrouzès, Le traité des transferts, 171-172 § et commentaire, 
p. 191. 
2 1 Sur ce point, je me permets de renvoyer à C. G. Pitsakis, Ή έκταση της εξουσίας ενός 
ύπερόριου πατριάρχη: ό πατριάρχης Αντιοχείας στην Κωνσταντινούπολη τον 12ο 
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transfert est permis seulement en raison des circonstances particulières de ce 
cas concret: a) Michel «ni n'a été intronisé dans la métropole d'Ancyre, ni n'y a 
eu dans les offices proclamation de son nom, puisque aucun chrétien ne s'y 
trouve plus, ni non plus n'a rien fait qui soit caractéristique de son pouvoir 
spirituel ou doctrinal, de même qu'il n'avait exercé aucune fonction episcopale 
à Amasée» non plus; b) le siège de Cérasonte étant inférieur, dans la taxis des 
métropoles, à celui d'Ancyre, la modestie de notre métropolite est au-dessus de 
tout soupçon (un argument peu convaincant, à vrai dire, puisque le métropolite 
échange un siège apparemment mort contre un autre inférieur mais effectif)22· 

Or, nous disposons d'un texte publié du témoignage de Macaire d'Ancyre 
qui est un peu plus complet que celui qu'avait donné Laurent dans son étude sur 
le trisépiscopat de Matthieu Ier: Και τί δει τα παλαιά λέγειν; Προ χρόνων 
ολίγων καινοτομηθέν το τρισεπίσκοπον εν τη Σερβία, εν ανθρώποις βαρβάροις, 
εν τω θρόνω Πεκίου, απεβλήθη υπό της ώδε εν Κωνσταντινουπόλει θείας 
συνόδου εν ταΐς ήμέραις τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου κϋρ Φιλόθεου...Και περί 
μέν τούτων άλις23. Ces ajouts minimes au texte nous en permettent, quand 
même, une lecture nuancée, que je propose ici à titre d'hypothèse de travail: le 
trisépiscopat ne serait pas considéré nécessairement comme une «innovation» 
serbe; il se peut que le prélat constantinopolitain, qui connaît bien, nous venons 
de le voir, les précédents «byzantins» (τα παλαιά, dit-il ici), auxquels il donne 
sa propre interprétation, ait voulu ajouter simplement un exemple de plus, avec 
une nuance d'argumentation a fortiori: «Récemment aussi, lorsqu'on a osé une 
perversion pareille («έκαινοτομήθη», au sens figuré byzantin), même si cela a 

été fait chez des barbares, en Serbie, ici, à Constantinople, on ne l'a pas 
permis, voire on l'a condamné». 

αιώνα, dans: N. Oikonomides (ed.), Byzantium in the 12th Century: Canon Law, State and 
Society (=Diptycha Paraphylia 3), Athènes 1991 (91-139) 103 et n. 34. 
2 2 Édition du document, qui est d'ailleurs le premier acte de transfert conservé: Athénagoras de 
Paramythia, dans: Orthodoxia 5 (1930) (542-545) 543-544; corrections par J. Darrouzès 
dans le N. 1126 des Regestes, 2II-III. Le cas de Michel d'Amasée figure aussi dans le Περί 
μεταθέσεων. Rhalles-Potles V, 394; Darrouzès, 184 § 58 et commentaire p. 210. Il est cité par 
Balsamon dans son second commentaire («ετέρα ερμηνεία») sur le canon 16 d'Antioche: 
Rhalles-Potles III, 157; et aussi lors de l'affaire de Matthieu Ier: Laurent, 75-76. 
2 3 BariSic [infra, n. 25], 170, n. 23; cf. Laurent, L'archevêque de Pec [Ibid.], 306-307. 
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En revanche il est possible que les termes «trisévêque», «trisépiscopat» 
(τρισεπίσκοπος, τρισεπισκοπή, το τρισεπίσκοπον) aient été vraiment inventés et 
employés pour la première fois précisément pour désigner ce délit lors de 
l'affaire de Spyridon de Pec. Dans ce cas-là Macaire d'Ancyre aurait eu 
probablement raison, en un certain sens, de dire «καινοτομηθέν το 
τρισεπίσκοπον εν τη Σερβία» - mais ce n'était pas évidemment son propos. 

Quant à l'affaire de Spyridon elle-même: son patriarcat daterait, d'après 
des sources diplomatiques, de 1379/1380 à 1389; en tout cas il coïncide 
pratiquement avec le patriarcat de Nil à Constantinople. Le témoignage donc de 
Macaire d'Ancyre, comme quoi la condamnation de Spyridon a eu lieu sous le 
patriarcat de Philothée (1353-1354, 1364-1376): ...εν ταις ημέραις του 
άγιωτάτου πατριάρχου κυρ Φιλόθεου, est certainement erroné et ne doit pas 
être pris en considération, comme l'a bien souligné Laurent suivi de tous les 
auteurs. L'indépendance de ce témoignage est d'ailleurs, comme nous allons 
voir, sérieusement contestée. Néanmoins, la date exacte de cette condamnation 
reste toujours inconnue: ce serait, comme nous avons vu, peu avant 1386, date 
conventionnelle de rédaction de VEkthésis Néa. Nous ignorons aussi les trois 
sièges occupés successivement par Spyridon: si les deux derniers sont 
certainement Melnik et Pec, le premier, sans doute un évêché, reste toujours 
inconnu; on a proposé Césaropolis24, mais je ne sais pas pourquoi. On croit 
généralement que l'affaire de son trisépiscopat n'avait rien à faire, du moins 
directement, avec la question du titre patriarcal revendiqué par le siège de Pec 
et contesté par Constantinople: comme Lascaris a déjà bien remarqué, si 
Constantinople n'avait pas reconnu officiellement ce titre, elle en tolérait 
généralement l'emploi à l'intérieur de la juridiction serbe25. Le P. Laurent 

Z4 Laurent, 64 et index, p. 176; Darrouzès, Regestes VI, 133 (N. *2842) passe sous silence 
cette hypothèse et adopte l'expression que j'ai gardée dans mon texte: «Spyridon avait été 
transféré de Mélénikon au siège de Pec; son siège antérieur était sans doute un évêché». 
25 Lascaris [supra, n. 12]. Sa thèse, après une longue hésitation, marquée par des travaux 
d'Ostrogorski et par l'article de Laurent, L'archevêque de Peé et le titre de patriarche après 
l'union de 1375, Balcanica 7 (1944) 303-310, est aujourd'hui largement acceptée: voir 
l'article ad hoc de F. Barigic, Ο izmirenju srpske i vizantijske crkve 1375 (avec résumé anglais: 
On the Reconciliation of the Serbian and Byzantine Churches in 1375), ZRVI21 (1982) 
159-182, avec des longues références à VEkthésis Néa et à l'affaire de Spyridon. A propos des 
rapports serbobyzantins d'après VEkthésis Néa, voir aussi: V. Djuric, Ekthésis Néa -vizantijski 
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pensait que les deux mentions de l'affaire de Spyridon, celle de l'Ekthésis Néa 

et celle de Macaire d'Ancyre dans le dossier de l'affaire de Matthieu Ier, 
impliquent qu'une peine de déposition avait été prononcée contre le prélat 
serbe par le synode constantinopolitain: «le synode déposa aussitôt le prélat 
téméraire»26. Sans doute fonde-t-il son idée au fait que Matthieu Ier, accusé de 
ce même délit, accepte comme nous avons vu, par un tour de rhétorique, d'être 
déposé s'il est reconnu coupable: Έάν ήμαι τρισεπίσκοπος, ειμί καθηρημένος, 
άφωρισμένος και αναθεματισμένος. 

Je ne suis pas prêt à dire si le synode de Constantinople s'attribuait la 
compétence de juger et de condamner un archevêque autocéphale, qui ne 
relevait donc pas de sa juridiction, et accusé d'un délit canonique commis 
également en dehors de la juridiction constantinopolitaine; ce n'est pas 
improbable. Mais ce qu'il pouvait certainement faire, et qu'il a fait, c'était 
d'interrompre la communion ecclésiastique avec le prélat présumé coupable: 
«condamnation... entraînant son exclusion des diptyques», comme l'a bien 
décrite le P. Darrouzès27. En effet, le témoignage de l'Ekthésis Néa semble 
confirmer cette interprétation. Ainsi: 

1. Il reconnaît Spyridon comme le titulaire actuel du siège de Pec: τον νυν 
οντά Πεκίου, τον κϋρ Σπυρίδωνα -ce qui serait simplement impensable, si 
Spyridon avait été déposé. 

2. Le témoignage présuppose une correspondance effective entre le 
patriarcat de Constantinople et Spyridon de Pec, laquelle se poursuit même 
après la «condamnation» de ce dernier: ου γράφουσι νϋν συλλειτουργόν -le 
reste de la formule prévue pour l'archevêque de Pec demeurant intact. 

3. Spyridon est l'archevêque de Pec, il reste dans l'episcopat et en office, 
mais la communion ecclésiastique étant interrompue, la concélébration 

prirucnik za pitakia ο srpskom patrijarhu i nekim feudalcima krajem XIV v., Zbor. Filoz. Fak. 
12/1 (1974) 416-421. Je tiens à remercier ici cordialement le Prof. L. Maksimovic qui a bien 
voulu mettre à ma portée la littérature serbe récente sur ce sujet]. C'est l'avis de Darrouzès 
aussi, Regestes VI, 132 (N. *2842) que le cas de Spyridon «ne concerne pas le titre de 
patriarche, sa concession par l'Église de Constantinople ou son annulation, mais une affaire 
particulière». 
26 Laurent, 65; cf. n. 5 («la déposition de Spyridon»). 
2 7 Regestes VI, 132 (N. *2842). 
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liturgique devient désormais impossible. Ainsi le terme «concélébrant» est-il 
omis puisqu'il présuppose un état de communion ecclésiastique complète. 

4. A plus forte raison, la même mesure s'applique au pape et au catholicos 
d'Arménie, eux aussi correspondants éventuels du patriarche de Constantinople. 
Mais dans cette correspondance, les formules, d'ailleurs très courtoises, sont 
créées ad hoc. Destinées à des prélats qui sont regardés, l'un comme 
schismatique, l'autre comme hérétique, ces formules sont très différentes de 
celles employées pour les prélats orthodoxes. Le pape, bien que régulièrement 
placé à la tête des patriarches, n'a pas droit au qualificatif patriarcal «Sainteté» 
(άγιώτατος); il n'est qu'une «Béatitude» (μακαριώτατος), qualificatif destiné 
aux simples archevêques autocéphales: Τφ μακαριωτάτω δεσπότη, τω πάπα 
κυρω Ούρβανω, ακρω άρχιερεΐ άξιωτάτω28. Le catholicos (cas non prévu dans 
1 ' Ekthésis Néa et reconstitué d'après un exemple contemporain) est le 
«Reverendissime, très-honorable et très-pieux catholicos de l'Église des 
Arméniens» (Αίδεσιμώτατε, τιμιώτατε και ευλαβέστατε καθολικέ της εκκλησίας 
των Αρμενίων)29. Qui plus est, nous constatons qu'on évite soigneusement 
d'employer à leur égard le mot «frère». En revanche, même dans cet état de 
non-communion qui l'a privé de la qualité de «concélébrant», l'archevêque de 
Pec, parce que orthodoxe, a toujours droit au nom de «frère», et même au 
qualificatif patriarcal de «Sainteté», bien que le titre patriarcal qu'il revendique 
ne lui soit pas reconnu officiellement. Il est toujours considéré avoir la direction 
spirituelle du peuple chrétien qui lui est confié. On emploie par conséquent à 
son égard la formule ordinaire, à la seule exception du terme «concélébrant». 

^° Darrouzès, 39 § 1: «Όπως ό πατριάρχης νΰν γράφει τω πάπςι» (=Regestes, Ν. 2773: 
MM II, 86-87 Ν. 379). La formule plus ancienne, datant de la période de l'empire de Nicée: 
Regestes, N. 1319 («Τω άγιωτάτω και σοφωτάτω και μακαριωτάτω πάπφ της 
πρεσβυτέρας Ρώμης κυρίω Ίννοκεντίω, τφ προέόρω τοΰ υψηλοτάτου αποστολικοί) 
θρόνου») et 1332 (Τφ άγιωτάτω και τιμιωτάτω και μιακαριωτάτφ πάπςι της πρεσβυτέρας 
Ρώμης κυρ Άλεξάνδρω τφ μεγάλω άρχιερεΐ του υψηλοτάτου αποστολικού θρόνου), des 
années 1235 et 1256 respectivement, vient de lettres patriarcales portant sur l'union des 
Églises. Cf. aussi Regestes, N. 1256 de l'année 1232. 
2 9 Regestes, N. 2158 des années 1330-1331: MM I, 158-162, N. 71 (cf. Darrouzès, 41, n. 
aux §§ 9 et 10). Cf. la formule dans la lettre Regestes, N. 1290 des années 1239-1240, portant 
aussi sur l'union des Églises: τφ ύψηλοτάτω καθολικφ πάσης της εκκλησίας 'Αρμενίας τφ 
κατά πάσαν την οίκουμένην καί σοφία καί συνέσει κεκοσμημένω Κωνσταντίνω. 
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La formule d'adresse, restituée d'après VEkthésis Néa, serait donc la suivante: 
•"Αγιώτατε αρχιεπίσκοπε Πεκίου και πάσης Σερβίας, εν άγίω Πνεύματι 
αγαπητέ αδελφέ της ημών Μετριότητος <κΰρ Σπυρίδων>, εύχομαι τω Θεω 
υγιαίνειν την αγιωσυνην σου και σωματικώς, εις σύστασιν και ωφέλειαν τοϋ 
ύπ'αύτήν χριστωνύμου πληρώματος. 

5. Il en est de même pour les salutations finales: «Porte-toi bien dans le 
Seigneur, très saint seigneur, frère bien-aimé et concélébrant». Dans la 
correspondance adressée à Spyridon seul ce dernier qualificatif serait omis 
(Έρρωσο εν Κυρίω, αγιώτατε δέσποτα, αγαπητέ αδελφέ [και συλλειτουργέ])30. 
En revanche, les formules finales pour le pape et pour le catholicos d'Arménie 
sont respectivement: "Ερρωσο εν Κυρίφ, μακαριώτατε δέσποτα31 et "Ερρωσο 
εν Κυρίω, αγαπητέ καθολικέ, άνερ τιμιώτατε32. 

Quant au second témoignage, à savoir celui de Macaire d'Ancyre dans le 
dossier de l'affaire de Matthieu Ier, il est à signaler que le terme «άπεβλήθη» 
que contient le texte n'a pas pour sujet Spyridon lui-même, ce qui impliquerait 
une condamnation canonique personnelle, mais le délit de trisépiscopat: 
καινοτομηθέν το τρισεπίσκοπον... άπεβλήθη παρά της ώδε... συνόδου. 
D'ailleurs, comme Darrouzès l'a bien signalé, ce second témoignage n'est pas 
indépendant: en effet, Macaire renvoie «au taktikon de la Grande Église»; or ce 
«taktikon» n'est que VEkthésis Néa elle-même: ώς διέξεισιν και το τακτικόν 
της άγιωτάτης τοϋ Θεοΰ εκκλησίας προτάσσον 'Αγιώτατε αρχιεπίσκοπε Πεκίου 
και πάσης Σερβίας, εν άγίω Πνεύματι αγαπητέ ..., είτα έπιφέρον Ίστέον 
τοϋτον ώς τρισεπίσκοπον ου γράφουσιν νΰν συλλειτουργόν, τον όντα Πεκίου 
νυν κϋρ Σπυρίδωνα33. Néanmoins Macaire nous fournit une information qui 
n'est pas attestée ailleurs: δς μετά μικρόν και τοϋ θρόνου έξεβλήθη, ajoute-t-il. 
Spyridon aurait donc été destitué de son siège de Pec peu de temps après ces 
événements; indication très claire, à mon avis, que, même aux yeux de 

•^Darrouzès, 41 § 9. 
3 1 Ibid., 39 § 1. 
3 2 MM I, 162. 
3 3 Barisïc, 170, n. 23. Cf. Darrouzès, Regestes VI, 132 (N. *2842): «Les deux mentions ne 
forment qu'un seul témoignage du fait que Macaire d'Ancyre se réfère précisément au 
taktikon de la Grande Église qui n'est autre, dans ce cas, que VEkthésis ». 
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Macaire, il n'a jamais été question de déposition de Spyridon lors de l'affaire 
de son trisépiscopat. 

Nous sommes aujourd'hui beaucoup mieux informés sur le trisépiscopat 
post-byzantin. En effet, pendant toute la période «post-byzantine» la notion de 
trisépiscopat reste vivante; le terme τρισεπίσκοπος, ainsi que les termes 
calqués μον(ο)επίσκοπος et δισεπίσκοπος, attestés déjà dans le dossier de 
l'affaire de Matthieu Ier34, sont même devenus assez courants. J'ai essayé 
ailleurs35 de présenter les exemples connus de trisépiscopat post-byzantin que 
je ne reprendrai pas ici. 

Or, même dans la pensée les premiers canonistes «post-byzantins», qui 
étaient, à vrai dire, les derniers Byzantins, le trisépiscopat semble encore lié, 
en quelque sorte, avec la pratique serbe. 

Il s'agit des réponses canoniques adressées au despote de Serbie Georges 
(Djuradj Brankovic, le «messire» 1427-1429, despote 1429-24 décembre 1456), 
précisément par le premier patriarche de la période post-byzantine, Gennade 
Scholarios, lors de son premier patriarcat (6 janvier 1454-6 janvier 1456) et 
datées en conséquence36: c'est le premier exemple connu où le terme de 
«trisévêque» soit employé dans un document post-byzantin, donc aussi le 
premier emploi connu de ce terme après les affaires de Spyridon de Pec et du 
patriarche Matthieu Ier. La huitième réponse (de l'édition Petit-Sidéridès-Jugie; 
dixième réponse de l'édition E. von DobschUtz) porte sur la possibilité de 
transférer le siège d'un patriarcat ou d'un archevêché en cas de nécessité 
impérieuse (mention est faite du métropolite de Kiev et de toute la Russie 
siégeant à Moscou et du patriarche constantinopolitain ayant siégé à Nicée 
pendant l'occupation latine). Prélude, sans doute, du transfert du partiarcat de 
Pec à Smederevo (patriarcat d'Arsène II, 1457-1463). Or, dans un cas pareil, 

•M Laurent, index, pp. 183 et 180 respectivement. 
35 C. G. Pitsakis, A propos du trisépiscopat: Nouveaux exemples d'un délit canonique 
byzantin et survivances post-byzantines. Communication présentée au XVIIIe Congrès 
international des Études byzantines; résumé dans: Résumés des communications, Moscou 
1991,902-903. Cf. aussi, ΟΙ μεταβυζαντινοί τρισεπίσκοποι... [supra, η. 3]. 
36 Éditions: E. von DobschUtz, Ein Schreiben des Patriarchen Gennadios Scholarios an den 
Fürsten Georg von Serbien, Archiv für Sfavisene Philologien (1905) 246-257=L. Petit-X. 
A. Sidéridès-M. Jugie, Oeuvres complètes de Gennade Scholarios W, Paris 1935,207-211. 
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quel serait le sort de l'évêque du lieu où le siège patriarcal ou archiépiscopal 
doit être transféré? Comme il est impossible, selon une régie fondamentale 
d'ecclésiologie, que deux évêques siègent dans la même ville, Scholarios 
suggère que l'évêque du lieu soit transféré à un autre siège vacant. Mais cela, 
dit-il, à condition que l'évêque du lieu ne devienne pas, par ce transfert, 
trisévêque; sinon il sera nécessairement mis à la retraite, pour le bien commun: 
Πλην οπού εστίν ô τοιούτος αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης ου δύναται είναι έκει 
επίσκοπος άλλος γνήσιος, άλλ' ο ευρισκόμενος ή μετατίθεται εις άλλην 
έκκλησίαν ή, ει μη μέλλοι γενέσθαι τρισεπίσκοπος, ιδιάζει διά το κοινόν 
συμφέρον37. 

Précaution nécessaire, sans doute; mais pourquoi mentionner cette 
éventualité très particulière, assez rare encore à cette époque-là? Allusion, 
peut-être, à un cas concret? Ou est-ce que le trisépiscopat restait encore en 
quelque sorte lié, dans la pensée de ces derniers Byzantins, avec la Serbie, une 
pratique et un délit typiquement «serbes»: καινοτομηθέν το τρισεπίσκοπον εν τη 
Σερβκχ? 

Pendant les derniers siècles, l'expansion jusqu'à l'abus de la pratique des 
transferts épiscopaux a conduit à l'extinction de la notion de trisépiscopat, par 
un processus commencé, dit-on, au cours du patriarcat de Néophyte VII (1789-
1794, 1798-1801)38. Cela vaut à plus forte raison quand le dernier siège occupé 
est le siège patriarcal: en effet, à rencontre de la pratique byzantine, de celle 
des premières décennies post-byzantines aussi, dans la pratique postérieure et 
moderne, les patriarches sont ordinairement élus parmi les métropolites 
puissants que, logiquement, pour arriver à ce poste auraient déjà reçu un 
transfert au moins. 

L'abandon final se rattache, paraît-il, à un autre développement qui a 
enlevé du délit de trisépiscopat une grande partie de son fondement théorique: 
par une evolution de la pratique, sinon de la doctrine canonique, le troisième 
mariage est maintenant regardé comme librement permis; c'est le quatrième 

-1 ' pp. 249 et 209 des éditions, respectivement. 
38 Serge Makraios, dans C. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη III, Venise 1872, 380: Έπί 
τούτου ούν ήρξα(ν)το .. και το επί τρισίν μεταπηδάν και διαβαίνειν έπαρχίαις παρά τους 
ιερούς κανόνας, ήδη πρόχειρον και άνέγκλητον; M. Gédéon, Πατριαρχικοί Πίνακες, 
671-672. 
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mariage qui reste toujours absolument interdit dans l'Église orthodoxe. Or, 
pour un bref espace de temps de quelques décennies à la fin du XIXe siècle, 
c'est précisément le troisième transfert episcopal (quatrième siège occupé) qui 
est maintenant considéré comme irrégulier. Le cas de la promotion au siège 
patriarcal fait toujours exception. Dans la pratique du XXe siècle il n'y a plus 
distinction, paraît-il, quant au nombre des transferts permis. Aujourd'hui des 
dizaines de prélats orthodoxes sont, indistinctement, «trisévêques». 

Par une sorte d'ironie, voire de justice, de l'histoire, en ce moment, le 
patriarche de Constantinople (Philadelphie, Chalcédoine, Constantinople), le 
patriarche de Moscou et de toute la Russie (Tallin, Leningrad, Moscou), 
l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce (Arta, Janina, Athènes) sont 
«trisévêques», mais le patriarche des Serbes Mgr. Pavle (siège précédent: 
Raska-Prizren) ne l'est pasl 
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Η ανάπτυξη κεντρόφυγων ροπών στις πολιτικές σχέσεις 
Βυζαντίου και Σερβίας τον ΙΔ ' αιώνα 

Με το μοιραίο για τις σχέσεις Βυζαντίου και Σερβίας έτος 1299 αρχίζει 
πραγματικά μια καινούργια εποχή όχι μόνο για τις επαφές των δύο χωρών, 
αλλά και για την εσωτερική τους εξέλιξη. Ο λεγόμενος εκβυζαντινισμός της 
Σερβίας, δηλαδή η βαθμιαία προσαρμογή του κρατικού της μηχανισμού στα 
βυζαντινά πρότυπα, αρχίζει από εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα την γενική 
εξέλιξη, που στη βυζαντινολογία έχει από καιρό ονομαστεί «la fondation de 
l'Empire serbe»1, ενώ η σερβική παρουσία στα παραδοσιακά βυζαντινά εδάφη 
προκαλεί στο Βυζάντιο άγνωστα μέχρι τότε προβλήματα διατήρησης, και εν 
μέρει οργάνωσης της εξουσίας στις απειλούμενες περιοχές. 

Η συμφωνία του 1299 υπεγράφη παρά την αντίδραση της εκκλησίας στο 
Βυζάντιο και της αριστοκρατίας στη Σερβία2. Ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής 
ενιαίων κρατών. Αλλά η εποχή που αρχίζει από τότε εσήμανε το τέλος των 
σχέσεων με βάση την αποκλειστική συμμετοχή των δύο κυβερνήσεων. Λόγω της 
γενικής εξασθένησης του Βυζαντίου, καθώς και των εσωτερικών πολιτικών 
ανταγωνισμών, στην αυτοκρατορία εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά η αδυναμία 
πλήρους ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα ως προς τα γειτονικά 
κράτη. 

1 Mavrommatis, Fondation. Γενικά για προβλήματα του εκβυζαντινισμού της Σερβίας 
πρβλ. ISN Ι, Beograd 1981,466 κ. ε. (S. Cirkovic). 
2 Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο (εκκλησία) βλ. Pachymeres II, 279. 14-280.15, 292.7-
295.3. Βλ. και ερμηνείες στο: VIINJVI, Beograd 1986, 37, σημ. 78· 50 κ. ε., σημ. 100-110· 
57-60, σημ. 118-127 (Lj. Maksimovic). Για το δεύτερο στοιχείο (σερβική αριστοκρατία) 
βλ. Θεοδώρου Μετοχίτου, Πρεσβευτικός, εκδ. Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Α ', 
Βενετία 1872, 181, 186-189· Mavrommatis, Fondation, 110. 763-768, 114.886-116.982. 
Βλ. και ερμηνείες στο: VIINJVI, 54, σημ. 111-111α (Lj. Maksimovié)· 97, σημ. 40* 126, 
σημ. 87· 130, σημ. 96 (I. Djuric). 
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Η πρώτη ένδειξη αυτής της κατάστασης είναι το πασίγνωστο παράδειγμα 
της αυτοκρατόρισσας Ειρήνης, η οποία είχε τη διακυβέρνηση της Θεσσαλονίκης 
από το 1303 και για διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα χρόνια3. Αφού 
απέτυχαν τα σχέδια της να διαιρεθεί η αυτοκρατορία σε κρατίδια του 
λεγόμενου δυτικού τύπου, η Ειρήνη με την αποχώρηση της από την 
Κωνσταντινούπολη άσκησε την εξουσία στη Θεσσαλονίκη, με τρόπο 
οργανώσεως ενός σχεδόν πραγματικού κράτους, συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής στρατιωτικής φρουράς4. Σ' αυτό την υποστήριξε πλήρως ο γαμβρός 
της, ο σέρβος βασιλιάς Milutin. Οι σχέσεις τους, αν και δεν ήταν ύποπτες από 
άποψη αισθηματική, δείχνουν την ύπαρξη μιας στενής συνεργασίας, μακριά 
από κάθε έλεγχο εκ μέρους του αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Ας 
αναφερθούν μόνο η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα του Milutin στη 
Θεσσαλονίκη5, η παρουσία των σέρβων στρατιωτικών στην εκεί φρουρά6 -αλλά 
και στην αντίθετη κατεύθυνση- η αποστολή των κοσμημάτων του βασιλικού 
οίκου προς τον ίδιο τον Milutin7 ή η αποστολή στη Σερβία των γιων της 
Ειρήνης, Δημητρίου και Θεοδώρου, για τους οποίους η Ειρήνη προσδοκούσε να 
γίνουν ο ένας μετά από τον άλλον οι διάδοχοι του σερβικού θρόνου8. 

Οι σχέσεις του σέρβου βασιλιά με τη δέσποινα Ειρήνη δεν καλύπτουν όλο 
το φάσμα των σερβοβυζαντινών σχέσεων της εποχής. Η Κωνσταντινούπολη 
εξακολουθεί να απασχολεί τη σερβική πολιτική. Επί πλέον, η πολιτική αυτή δεν 
ήταν καθόλου σταθερή par distance, όπως θα μπορούσε να φανεί ως αυτονόητη 
αντίθεση στην ιδιαίτερα φιλική συμπεριφορά του Milutin προς την Ειρήνη. 
Μολονότι ο Milutin είχε συμμετάσχει (1306-1308) στα εχθρικά σχέδια του 
Φιλίππου του Τάραντα και, προπάντων, του Καρόλου de Valois εναντίον της 

J Για τη χρονολογία πρβλ. VIINJV1, 62, σημ. 135 (Lj. Maksimovic), όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. 
4 Pachymeres II, 557.6-11. Για την εξουσία της Ειρήνης, βλ. προπάντων F. Barisic, Povelje 
vizantijskih carica, ZR VI 13 (1971) 159-165· Angeliki Laiou, Constantinople and the Latins. 
The Foreign Policy of Andronicus Π1282-1328, Cambridge Mass. 1972,229-232. 
5 Zivoti kraljeva, 136 [μετάφραση L. Mirkovic, Beograd 1935, 102]. Πρβλ. S. Kisas, Srpski 
srednjovekovni spomenici u Solunu, Zograf 11 (1981) 30-42. 
6 Βλ. σημ. 4. 
7 Gregoras I, 241.13-244.15. Για τη σχετική επιστημονική συζήτηση, πρβλ. VIINJVI, 
178-179, σημ. 56-57 (S. Cirkovic-B. Ferjanéié)· 610, σημ. 3 (Ninoslava Radosevic). 
8 Βλ. ό. π. 
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Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα την, αμφιλεγόμενη σερβική κατοχή της 
πόλης Στύπιον (1308;) και, ασφαλώς, συνοριακές βυζαντινοσερβικές 
συγκρούσεις (13ΙΟ)9, υπάρχουν και εντελώς διαφορετικές ενδείξεις. Η πλούσια 
οικοδομική δραστηριότητα του σέρβου βασιλιά παρατηρείται και στη βυζαντινή 
πρωτεύουσα10, ενώ παράλληλα παρέχεται και σερβική βοήθεια εναντίον των 
Τούρκων το 1312/1311. Ας προσθέσουμε, για να ολοκληρωθεί η εικόνα, ότι ο 
Δανιήλ Β ' , αρχιεπίσκοπος της Σερβίας και μεγάλος συγγραφέας, κάθε φορά 
που στο ιστορικό-αγιογραφικό έργο του μνημονεύει τον αυτοκράτορα 
Ανδρόνικο Β ' , εκφράζεται μόνο με σεβασμό για τον αυτοκράτορα αν και 
αντίπαλο του βασιλιά Milutin12. Αυτή η διττή πολιτική της Σερβίας ήταν 
δυνατή λόγω υπάρξεως δύο κέντρων εξουσίας στο Βυζάντιο, αν και το ένα 
ήταν ανεπίσημο. 

Είναι φανερό ότι μία παρόμοια κατάσταση ήταν ακόμη πιο πιθανή στις 
δύσκολες στιγμές των εσωτερικών συγκρούσεων, που συνετάρασσαν την 
αυτοκρατορία στο πρώτο ήμισυ του ΙΔ ' αιώνα. Η πρώτη ευκαιρία φάνηκε στον 
εμφύλιο της τρίτης δεκαετίας. Το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του πολέμου 
αυτού ήταν η γρήγορη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε δύο μέρη βάσει της 
συμφωνίας του Ρηγίου το 132113. Από τη στιγμή αυτή και μέχρι το τέλος του 
πολέμου, το 1328, υπήρχαν δύο αυτεξούσια κέντρα, αν και ο αυτοκράτορας 
στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρόνικος Β ' , ασκούσε θεωρητικά την ανώτατη 
αρχή. Ήταν η πρώτη φορά στο Βυζάντιο των Παλαιολόγων που εμφανίστηκε 
μια σαφής και επίσημη διχοτόμηση της χώρας. Το γεγονός αυτό δεν ήταν μόνο 
συνέπεια του ανταγωνισμού για τον θρόνο, αλλά κατά κάποιο τρόπο και η 
νομιμοποίηση της άσκησης των αυτοκρατορικών καθηκόντων από περισσότερα 
του ενός κέντρα. 

Αυτή τη φορά, η πολιτική της Σερβίας στράφηκε υπέρ του νομίμου 
αυτοκράτορα· με τον τρόπο αυτό δεν υποστηρίχτηκε τόσο η «νομιμότητα» στο 
Βυζάντιο, όσο η μία από τις δύο πλευρές στον τότε εμφύλιο πόλεμο14. Οι 

" Ό. π., 175, σημ. 52 (Cirkovic-Ferjancic). 
10 ïivoti kraljeva, 131,134 (μετάφραση 99,101). 
11 Ό. π., 147 κ. ε. (μετάφραση: 110 κ. ε.); Gregoras I, 267.21-269.23 
12 Β. Ferjanôic, Arhiepiskop Danilo II i Vizantija, Arhiepiskop Danilo II, 12 κ. ε. 
13 Πρβλ. Lj. Maksimovic, Geneza i karakter apanaza u Vizantiji, ZRVI14/15 (1973) 106 κ. 
ε. 
14 ISN I, Beograd 1981,502 κ. ε. (S. Cirkovic). 
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πολιτικές συνέπειες, που ενδιαφέρουν το θέμα μας, έγιναν φανερές κατά τη 
διάρκεια του πολέμου και εξακολούθησαν και μετά την άνοδο του αυτοκράτορα 
Ανδρόνικου Γ ' στην εξουσία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο πανυπερσέβα-
στος Ιωάννης Παλαιολόγος, πεθερός του Στεφάνου Decanski, εγκατέλειψε τη 
θέση του διοικητή της Θεσσαλονίκης και έφτασε το 1326 ως πρόσφυγας στη 
Σερβία, από όπου μάταια προσπάθησε να δημιουργήσει με την προστασία του 
σέρβου βασιλιά δική του εξουσία στην ανατολική Μακεδονία15. Μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο, η αμοιβαία εχθρότητα μεταξύ του Στεφάνου Dusan και του 
Ανδρόνικου Γ ' εκφράστηκε με ένα σερβοβυζαντινό πόλεμο, στα πλαίσια του 
οποίου εμφανίστηκε και πάλι το πρόβλημα των κεντρόφυγων ροπών στο 
Βυζάντιο. 

Πρόκειται για το γνωστό επεισόδιο του Συργιάννη Παλαιολόγου 
Φιλανθρωπηνού, ο οποίος δεν ήταν μόνον ένας σημαντικός πρόσφυγας στη 
σερβική αυλή. Πρώην καθολική κεφαλή της Θεσσαλονίκης, στρατηγός της 
Δύσης και γαμβρός του αυτοκράτορα, ο φιλόδοξος αυτός άνθρ(οπος ξεπέρασε 
όλα τα αποδεκτά για έναν υψηλό αυτοκρατορικό υπάλληλο όρια και βρέθηκε 
στη Σερβία ως ο σημαντικότερος σύμμαχος του Dusan16. Μέχρι τον πρόωρο 
θάνατο του (1334) προσπαθούσε, με την υποστήριξη του βασιλιά, να 
δημιουργήσει τη δική του εξουσία στις παραμεθόριες περιοχές Βυζαντίου και 
Σερβίας, αρχίζοντας με την κατάκτηση της Καστοριάς17. 

Η εξέλιξη των γεγονότων αυτών, που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις 
Βυζαντίου και Σερβίας, δείχνει ότι στις πρώτες δεκαετίες του ΙΔ ' αιώνα έχουν 
αναπτυχθεί οι πολιτικές μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στη προοπτική μερικής 
αποσύνθεσης της Αυτοκρατορίας. Έτσι, όταν το 1341 ξέσπασε ο μεγάλος 
εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Ιωάννου Καντακουζηνού και του οίκου των 
Παλαιολόγων ήταν πολύ εύκολο η πολιτική αυτή να φτάσει στο αποκορύφωμα 
της. Θεωρητικά θα μπορούσε, όμως, να πει κανείς, ότι κατά τον πόλεμο αυτό ο 
Dusan υποστήριξε τον Καντακουζηνό στην προσπάθεια του να αναλάβει την 
ανώτατη εξουσία και ότι, επομένως, δεν επρόκειτο για υποστήριξη μιας 
αποσκίρτησης. Όμως τα πράγματα από την αρχή εξελίχθηκαν διαφορετικά. 

13 Ό. π., Lj. Maksimovic, Vizantinci u Srbiji Danilovog vremena, Arhiepiskop Danilo II, 24 
κ. ε. 
16 ISN 1,513 κ.ε. (Β. Ferjanòic)· Lj. Maksimovic, The Byzantine Provincial Administration 
under the Palaiologoi, Amsterdam 1988,140 κ. ε. (όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία). 
17 Cantacuzenus I, 450.13-451.5. 
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Ήδη από τη συμφωνία των δύο νέων συμμάχων το 1342 έγινε σαφές ότι ο 
πρώτος και άμεσος στόχος του Καντακουζηνού ήταν να κατακτήσει κατά το 
δυνατόν περισσότερα εδάφη, σαν ένα βήμα προς την τελική νίκη18. Τον ίδιο 
στόχο είχε και ο Dusan19. Με τέτοιο τρόπο η εδαφική διάλυση της αυτοκρατο
ρίας που ακολούθησε ήταν αποτέλεσμα της σύνθεσης εσωτερικών και εξωτερι
κών παραγόντων. 

Η συμμαχία διαλύθηκε γρήγορα· τόσο όμως ο Καντακουζηνός όσο και ο 
Dusan συνέχισαν να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες περιοχές. Ενώ ο 
Καντακουζηνός δέχτηκε τη βοήθεια των Τούρκων, ο Dusan δεν δίστασε να 
προσεγγίσει τους Παλαιολόγους20. Ακόμη πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο 
Dusan συνέβαλε και στην εξασθένηση της υπεροχής της πολιτικής ιδεολογίας 
του Βυζαντίου. Λαμβάνοντας τον αυτοκρατορικό τίτλο «Σερβίας και 
Τωμανίας», ο Σέρβος ηγεμών όχι μόνο ανακήρυξε μια καινούργια αυτοκρατο
ρία, αλλά ταυτόχρονα, προσάρτησε και ένα σημαντικό μέρος της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας21. Με άλλα λόγια, ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα ενός 
μέρους του Βυζαντίου, προσελκύοντας και τους επιτόπιους Έλληνες άρχοντες 
στην υπηρεσία του22. Έτσι, οι κεντρόφυγες ροπές στο κράτος των Ρωμαίων 
διεθνοποιήθηκαν σαφέστατα. Το ότι ο Dusan επέμενε σε αυτή τη λύση απο
δεικνύεται ευκρινέστατα από τις προσπάθειες του να προβεί σε συνεννόηση με 
τον Γρηγόριο τον Παλαμά (1347/8)23, καθώς και από την ανάμειξη του στο 
κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1349)24, την εποχή που ο Ιωάννης 
Καντακουζηνός βρισκόταν πια στον βυζαντινό θρόνο. 

Την εποχή του εμφυλίου πολέμου στο Βυζάντιο και της μεταγενέστερης 
βασιλείας του Καντακουζηνού υπάρχουν και άλλα φαινόμενα που απο
δεικνύουν την ύπαρξη διαφόρων ροπών ακόμη και στη σερβική πολιτική. Ο 
αυτεξούσιος κατά κάποιο τρόπο ηγεμών στην περιοχή της Ροδόπης, ο Χρέλης 

18 ISN Ι, 517 κ.ε. (Β. Ferjanöic). Πρβλ. και Soulis, The Serbs, 16 κ. ε. Ιδιαίτερα πλούσιες 
είναι οι ερμηνείες στο: VIINJWI, 240 κ. ε. 392 κ. ε. (S. Cirkovic-B. Ferjanöic). 
19 Βλ. ό. π. 
2 0 Gregoras II, 670.13-15· Cantacuzenus II, 355.23-357.14, 372.25-375.21. 
2 1 Lj. Maksimovic, Grci i Romanija u srpskoj vladarskoj tituli, ZRVI 12 (1970) 61-78. 
2 2 Πρβλ. A. Solovjev, Greöeskie arhonty ν serbskom carstve XIV v., BS1 2 (1930) 275-
287. 
2·* Philothei Constantinopolitani patriarchae Encomium Palamae, PG 151, col. 615 A-616 A. 
2 4 Cantacuzenus III, 104.18-105.9, 109.14-111.5. 
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(Ohmucevic), εμφανίστηκε το 1341 ως οπαδός του Αλέξιου Αποκαύκου, ενώ 
πριν από τη συμφωνία Dusan-Καντακουζηνού έγινε και πάλι, όπως παλιά, 
άνθρωπος του Σέρβου βασιλιά, διατηρώντας ταυτόχρονα σχέσεις και με τον 
Ιωάννη Καντακουζηνό25. Το 1350, οι σέρβοι τοπικοί ηγεμόνες, Hlapen και 
Tolislav πρόσφεραν τη συμμαχική τους βοήθεια στον Καντακουζηνό, κατά τη 
διάρκεια επιθέσεων του τελευταίου εναντίον σερβικών περιοχών στη 
Μακεδονία26. Παρόμοια, την ίδια χρονιά, οι πολίτες των Σκοπίων 
προσπάθησαν, μετά από πολλές δεκαετίες σερβικής εξουσίας, να ξαναγίνουν 
υπήκοοι του Βυζαντίου27. 

Στο δεύτερο ήμισυ του ΙΔ ' αιώνα, δηλαδή μετά την πτώση του 
Καντακουζηνού και το θάνατο του Dusan, η γενική κατάσταση, στα πλαίσια 
της οποίας αναπτύσσονται οι σέρβοβυζαντινές σχέσεις, γίνεται ακόμη πιο 
περίπλοκη. Η εμφάνιση στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας ενός τύπου κρατιδίων, 
γνωστών με το όνομα apanages, είναι ενδεικτική της ουσιαστικής αδυναμίας 
της κεντρικής εξουσίας να ελέγξει τις επαρχίες με τα κατεξοχήν μέσα του 
κράτους28. Όσον αφορά στο κράτος του Du§an, η αποσύνθεση άρχισε ήδη κατά 
τη διάρκεια της βασιλείας του διαδόχου του Uros (1355-1371) στις πρώην 
βυζαντινές περιοχές, όπου επικεφαλής των κρατιδίων με βυζαντινή 
παράδοση29 εγκαταστάθηκαν Σέρβοι ηγεμόνες. Εννοείται, ότι σ'αυτήν την 
κατάσταση πολλαπλασιάζονται τα κέντρα δημιουργίας επαφών μεταξύ των 
γειτονικών πολιτικών δυνάμεων. Μερικά παραδείγματα είναι πασίγνωστα. 

Ο ετεροθαλής αδελφός του Dusan, Συμεών-SiniSa ο Παλαιολόγος, 
ξεκινώντας από την Ήπειρο μέσω Καστοριάς, προσπάθησε να αναλάβει την 
εξουσία στη Σερβία30. Η απόπειρα αυτή απέτυχε και ο Συμεών εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλία (1356-1358) με τον τίτλο του αυτοκράτορα «Τωμαίων και 
Σερβίας»31. Έτσι, η γνωστή ήδη ανεξαρτησία της Θεσσαλίας ως προς την 

z:> Gregoras II, 626.14-627.14, 632.2-12· Cantacuzenus II, 77.14-78.1, 193.12-13, 227.3-
228.16, 232.3-233.8, 235.22-236.4. 
2 6 Cantacuzenus III, 135.1-22. 
2 7 Cantacuzenus III, 133.15-135.1. 
2 8 Πρβλ. Maksimovic, Geneza i karakter apanaza, 103-154. 
2 9 Βλ. R. Minaijèïc, Kraj Srpskog Carstva, Beograd 1975,12 κ. ε. 
30 Ό. π., 14-19· Ferjanòic, Tesalija, 241-259. 
31 Γι' αυτόν τον τίτλο βλ. ιδιαίτερα Maksimovic, Grci i Romanija, 75. 
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Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε εκ νέου στο πλέγμα των σέρβοβυζαντινών 
σχέσεων. 

Μια άλλη περίπτωση είναι το λεγόμενο κράτος των Σερρών. Μετά από 
ένα χρονικό διάστημα διακυβέρνησης της περιοχής από τη χήρα του Dusan, 
Ελένη, την εξουσία ανέλαβε ο αδελφός του σέρβου βασιλιά Vukasin και ô 

δεσπότης Ιωάννης Ugljesa32. To κράτος είχε τα χαρακτηριστικά του βυζαντινού 
κρατικού μηχανισμού, με μόνη διαφορά ότι η διακυβέρνηση του ανήκε σε 
Σέρβους άρχοντες33. Η πολιτική ως προς την Κωνσταντινούπολη δεν 
στηριζόταν στην παράδοση του σερβικού μεγαλείου και έτσι ο Ugljesa 
απαρνήθηκε την προγενέστερη ανακήρυξη του σερβικού πατριαρχείου και 
προσπάθησε να γεφυρώσει το σχίσμα των δύο Εκκλησιών34. Δική του ήταν η 
ιδέα του προληπτικού πολέμου εναντίον των Τούρκων, η οποία δεν είχε 
απήχηση στο Βυζάντιο, ενώ στη Σερβία μόνον εν μέρει υποστηρίχτηκε35. Η 
καταστροφική ήττα του Ugljesa στη μάχη του Έβρου (1371) είχε ως αποτέλεσμα 
την υποτέλεια της Κωνσταντινούπολης στο οθωμανικό κράτος, και έδωσε την 
ευκαιρία στον ηγεμόνα της Θεσσαλονίκης Μανουήλ Β ' Παλαιολόγο να 
καταλάβει τις Σέρρες36. 

Στο δυτικό μέρος του βυζαντινού κόσμου, στο ηπειρωτικό κράτος των 
Ιωαννίνων, τη διακυβέρνηση είχε από το 1367 ως το 1384 ο Θωμάς Preljubovic 
με την εν μέρει σερβική ακολουθία του37. Ο δεσποτικός τίτλος του δεν ήταν 
σερβικής προελεύσεως, επειδή δόθηκε κατά πάσαν πιθανότητα από τον 
Συμεών-Sinisa, αλλά αναγνωρίστηκε τελικά από τον αυτοκράτορα Μανουήλ 

01 G. Ostrogorski, Serska oblast, 3-19. 
3 3 Ό. π., 80-103. 
3 4 Ό. π., 130-137. 
3 5 Ό. π., 137 κ. ε. 
3 6 G. Ostrogorski, Byzance, état tributaire de l'Empire turc, ZRVI 5 (1958) 49-58· J. Barker, 
Manuel II Palaeologus (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship, New 
Brunswick-New Jersey 1969, 16 κ. ε. (όπου και η σχετική βιβλιογραφία). 
3 7 Πρβλ. D. Μ. Nicol, The Despotate of Epiros, 1267-1479, Cambridge 1984, 142-156· Lj. 
Maksimovic, Der Despotenhof in Epirus im 14. und 15. Jh., Höfische Kultur in Südost-Europa, 
Göttingen 1994, 93 κ. ε. 

288 



Lj. Maksimovic 

Β ' 3 8 . Ο ίδιος ο Μανουήλ, όμως, βασίλευε την εποχή εκείνη στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ τα Ιωάννινα, φαίνεται ότι είχαν υπαχθεί στη δικαιοδοσία της 
Κωνσταντινούπολης μόνο στον εκκλησιαστικό τομέα39. 

Ας αναφερθεί, τέλος, και το λιγότερο γνωστό παράδειγμα του Ματθαίου 
Καντακουζηνού, ο οποίος σχεδόν τρία ολόκληρα χρόνια (1354-1357) κρατούσε 
αυτεξούσια σημαντικές περιοχές στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από 
εκεί, με τη βοήθεια των Τούρκων, ηγήθηκε επίθεσης κατά των σερβικών 
περιοχών, αλλά ηττήθηκε και αιχμαλωτίστηκε από τον καίσαρα Vojihna, έναν 
από τους σέρβους ηγεμόνες στη Μακεδονία. Οι Σέρβοι παρέδωσαν τον 
αδιάλλακτο αυτό εχθρό του οίκου των Παλαιολόγων στον αυτοκράτορα Ιωάννη 
Ε ' , ο οποίος τον κράτησε για ένα διάστημα στη φυλακή40. 

Από τα στοιχεία που ανέφερα προκύπτει, αφενός, ότι μετά την έκτη 
δεκαετία του ΙΔ ' αιώνα δεν υπάρχουν πλέον συγκρούσεις σέρβων και 
βυζαντινών ηγεμόνων αφετέρου, η διαφορετική χροιά των ηγεμόνων αυτών 
δείχνει ότι η αποσύνθεση της πολιτικής εξουσίας ή η ανάπτυξη κεντρόφυγων 
ροπών και στις δύο αυτοκρατορίες έφερε άμεσες συνέπειες στα πλαίσια των 
σερβοβυζαντινών σχέσεων. Δεν πρόκειται μόνο για την αύξηση του αριθμού 
των ηγεμόνων που συμμετέχουν στα γεγονότα και από τις δύο πλευρές, αλλά 
και για την ασάφεια των ορίων μεταξύ της βυζαντινής και της σερβικής 
πλευράς. Αντί των δύο παραγόντων που δρούσαν στη σκηνή των Βαλκανίων 
τώρα υπάρχουν πολλοί, για των οποίων, όμως, την ταυτότητα δεν είμαστε 
πάντοτε βέβαιοι, στο μέτρο που η κοινωνική και εθνική τους τουλάχιστον 
διάρθρωση έχει διαφορετικές ρίζες. 

Έτσι ήταν δυνατόν, πριν εξουδετερώσουν οι Τούρκοι όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες αυτούς, ένας βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Μανουήλ 
Β ' Παλαιολόγος, να νυμφευθεί την κόρη ενός σέρβου φεουδάρχη, του Κων
σταντίνου Dejanovic, που δεν ήταν εστεμμένος ηγεμών41. Έτσι ήταν ακόμη 
δυνατό να συγκεντρωθούν στην περίφημη σύσκεψη των υποτελών στον 
Βαγιαζίτ ηγεμόνων στις Σέρρες, τον χειμώνα του 1393/94, διάφοροι ηγεμόνες 

·>° Ferjanéic, Despoti, 80 κ. ε.· G. T. Dennis, The Reign of Manuel II Palaeologus in 
Thessalonica, 1382-1387 [Orientalia Christiana analecta 159], Roma 1960, 105 κ. ε.· Nicol, 
ό. π., 152 κ. ε. 
3 9 Nicol, ό. π., 236. 
4 0 Radié, Vreme Jovana V, 265 κ. ε. (με παλαιότερη βιβλιογραφία). 
4 1 Barker, ό. π., 99 κ.ε.· I. Djuric, Sumrak Vizantije, Beograd 1984,55 κ. ε., 74-80. 
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των βυζαντινών και σερβικών χωρών χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαφορά ως 
προς τη θέση τους έναντι του τούρκου εμίρη42. 

Η εξέλιξη του πολυκεντρισμού που παρακολουθήσαμε μπορεί να 
μελετάται από το πρίσμα διαφόρων επιστημονικών κλάδων, με διάφορα 
αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα και το εύρος της. Όμως, η ύπαρξη της 
εξέλιξης αυτής είναι αρκετά φανερή, ώστε μπορούμε να την αποδεχόμαστε ως 
το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των σχέσεων Βυζαντίου και Σερβίας τον 
ΙΔ ' αιώνα. 

4 2 R.- J. Loenertz, Pour l'histoire du Péloponnèse au XlVe siècle, 1382-1401, Études 
byzantines 1 (1943) 172 κ. ε. [=Byzantina et Franco-Graeca, Roma 1970,240 κ. ε.]. 
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Portraits of Bishops appointed by the Serbian 
Conquerors on Byzantine Territory 

Portraits of living bishops -or even of those recently dead- are extremely 

rare in art of the Byzantine tradition1. It is consequently intriguing that a 

certain number has survived from the period of tsar Dusan and his successors. 

Current iconographical formulae were used for them, so that their interest is 

above all ecclesiological. They may be distinguished as follows: bishops in 

donor portraits in Ohrid, local bishops at Lesnovo, the portrait of Jakov of 

Serres in his Gospel Book and Jovan of Skoplje on an epitaphios at Hilandar. 

J. Bishops as Donors in Ohrid 

After Milutin had conquered the territory of the eparchies north of Ohrid, 
he transferred their jurisdiction to the Church of Serbia2. However, when 
Dusan captured Ohrid, probably in 1334, he did not change its status. In fact, 
in due course the archbishopric's jurisdiction was extended to include 
conquered eparchies south of Ohrid. It was to remain in Serbian hands until its 
conquest by the Turks about 1385. The last archbishop appointed by the 
patriarch of Constantinople, Anthimus Metochites, fled, but Du§an appointed 
another Greek, Nicolas, to replace him (13347-1365). His successor, Gregory, 

1 I gratefully thank my friends and colleagues Vojislav Djuric, Gojko Subotic and Radivoj 
Radie for their extensive help with this paper. For the historical background, see especially N. 
Jankovic, Episkopije i mitropolije Srpske crkve u srednjem veku, Belgrade 1985,61-78. For 
a general survey of the iconographical problems, see my article, Portraits of Local Bishops: A 
Note on their Significance, ZRVI2Ì (1982) 1-17 (reprinted Prayer and Power in Byzantine 
and Papal Imagery, Variorum, London 1993, II). 
2 M. Purkovié, Srpski episkopi i mitropoliti srednjega veka, HrìSéansko delo 3 (1937) 48-
49; Grozdanov, Ohridsko, 9-24. 
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(1365-1378) was also Greek. Donor portraits in which figure each of these 
bishops have survived. 

The most striking is the portrait of Nicolas in the church of Saint Nicolas 
Bolnicki, dated 13453. Wearing the sakkos, he stands to the left of a bust 
portrait of Saint Nicolas, extending both hands towards it (fig. 36, 37). To the 
right are Dusan and his wife Jelena, each holding a sceptre but extending their 
free hand towards Saint Nicolas. They are blessed by Christ Emmanuel. 
Further to the right stands Uros, Dusan's son, holding a sceptre in his right 
hand and, in his left hand, an object which might be a roll4. To the extreme 
right stand Sava, founder of the Serbian Church, and Symeon Nemanja, founder 
of the Serbian state. All the figures are haloed. It is noteworthy that, whereas 
the inscriptions which accompany Dusan's and Uros's portraits are in Slavonic, 
that which accompanies the portrait of bishop Nicolas is in Greek: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ο Α(Γ)ΙΩΤ(Α)Τ(ΟΣ) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. This is a further indication that 
Dusan was not intent to «Serbify» the Church of Ohrid. However, he counted 
on the loyalty of Nicolas, who, in fact, was present, along with the patriarch of 
Tirnovo and Jovan of Skoplje, when Joanikije, the first Serbian patriarch, 
crowned Dusan emperor at Easter 13465. The ecclesiological meaning of the 
donor portraits is evident: there is «symphony» between the authorities of 
Church and State and communion between the Churches of Ohrid and Serbia. 
The painting may be compared with that in the church of Saint Demetrius, Pec 
(fig. 10), in which the patriarch Joanikije is represented along with Dusan, 
Jelena and Sava6. 

3 Ibid., 54-56, fig. 7. 
4 During the discussion period of the symposium, Gordana Babic raised the subject of the 
significance of rolls in donor portraits. The roll is a sign of the authorisation of a donation. 
This is evident on charters. See V. Djuric, Esfigmenska povelja despota Djurdja, Belgrade 
1989, passim. If UroS is holding a roll, then he is authorizing the donation. This may just be 
possible if he was governing Ochrid from Skoplje, while his father Du§an was installed at 
Serres. 
5 G. Ostrogorsky, Problèmes des relations byzantino-serbes au XlVe siècle, Proceedings of 

the XHth International Congress of Byzantine Studies, ed. J. M. Hussey etc., London 1967, 

42. 
6 Most recently, Pecka PatrijarSija, 204-205, plate 130. 
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Under the staircase which leads to the upper floor of the narthex in the 
church of Saint Sophia, Ohrid, is a chapel dedicated to Saint John the Baptist7. 
In the lower zone, bishop Nicolas, wearing the sakkos, is represented along 
with the despot Jovan Oliver and his family (fig. 35). All the figures extend 
their hands towards the portrait of Saint John the Baptist. The despot holds a 
roll, presumably ratifying the donation. Only Nicolas is haloed. Beyond the 
Precursor, to the extreme right are two saintly bishops, Nicolas and Spyridon, 
who may witness to the orthodoxy of the Church of Ohrid but who have no 
specific ecclesiological significance. On the other hand the association of the 
despot and the bishop again proclaims the symphony between the authorities of 
Church and State. The inscription beside Nicolas is again in Greek: 
ΝΙΚΟΛ(ΑΟΣ) Ο ΠΑΝΑΠΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧ(ΙΕ)ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑ(ΣΗ)Σ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡ(ΙΑΣ) ΠΡΟ(ΤΟΣ) ΕΚ ΣΕΡΒΙΑΣ. It is not clear what might be the 
meaning in this context of the phrase 'first from Serbia'. 

The parecclesion of Saint Gregory at the church of Saint Clement 
(Peribleptos), Ohrid, dates from the time of Nicolas's successor, Gregory II8. 
Unfortunately it is badly damaged. Vuk and Grgur Brankovic stand to the 
extreme left, extending their hands towards the bust portrait of Saint Gregory 
of Nazianzus over the door. Between the donors and the saint stands tsar Uros 
(identified by an inscription in Greek). Of bishop Gregory's portrait, to the 
right of the door, only traces remain (fig. 38). However, he is identified by an 
inscription: Ο ΠΑΝΑΠΩΤΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡ(ΩΤΗΣ) ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣ(Η)Σ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. The hegumen of 
the monastery of Saint Clement stands to the extreme right. Between him and 
bishop Gregory are the remains of the figure of another bishop, unfortunately 
unidentifiable. 

Whereas the three paintings just described all have an ecclesiological 
significance, in that they group together lay and church authorities, a final 
picture in the upper narthex of the church of Saint Sophia, Ohrid, is slightly 
different9. To the left of a Deïsis stands a line of saintly monks. To the right 
are three bishops and a monk. Only the second bishop to the right, wearing a 
sakkos whereas the others wear a polystavrion, can be identified by the 

1 Grozdanov, Ohridsko, 62-65, fig. 9, proposing a date between 1347 and 1350. 
8 Ibid., 122-124, fig. 30. 
9 Ibid., 75-77, fig. 18. 
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accompanying inscription: (ΝΙΚΟ)ΛΑΟΣ Ο ΠΑΝΑ(ΠΩΤΑΤΟΣ) (ΑΡΧΙΕΠΙ
ΣΚΟΠΟΣ (fig. 39). Various identifications have been proposed for the other 
two bishops and the monk, including Gregory I of Ohrid, who built the narthex, 
and Saint Clement of Ohrid, the disciple of Saints Cyril and Methodius who 
evangelized the Slavs of this region10. However, they are necessarily 
conjectural. On the other hand, bishop Nicolas must be represented there as 
donor. The only other example known to me of a single bishop represented as 
donor in his lifetime is the portrait of archbishop Danilo at Pec11. 

77. Local Bishop at Lesnovo 

When the Serbian patriarchate was established in 1346, five sees were 
given metropolitan status12. Of these, the most important was Skoplje, which 
was given two suffragan sees, DonjopoloSka and Zletovo, founded in 1347. 
Zletovo was a revival of an earlier see, Morozvizd, which had, at the time of 
Basil II, been subject to Ohrid. The bishops of Zletovo resided in the nearby 
monastery of Lesnovo, where portraits of the two first occupants of the see 
have survived13. Jovan, who is represented as an old man (fig. 40), would have 
occupied the see for only a short time (1347-1349). His successor, Arsenije, is 
represented as much younger, with dark hair and a forked beard (fig. 41). He 
is mentioned in an inscription dated 1353, but it is not known how long he lived 
nor is the name known of his successor. The existence of the see of Zletovo 
was of short duration, and, in 1381, Konstantin Dejanovic gave the monastery 
of Lesnovo to Hilandar. 

Both bishops are attributed a halo in their portrait. Both hold a book in 
their left hand and make a gesture of blessing with their right hand. The 
portrait of bishop Arsenije was probably executed during his lifetime. Such 
portraits are common for saintly bishops. They recall those in the church of 

10 Ibid., 76. 
11 Ch. Walter, Znaöenje portreta Danila II kao ktitora Bogorodiöinoj crkvi u Peci, 
Arhiepiskop Danilo II, 355-359. 
12 Purkovic, op. cit. (note 2), 37. 
13 Ibid., 39-41, fig. 5, 6. 
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Saint Sophia, Ohrid14. However, as portraits of a living, or recently deceased, 
bishop, they are unique. Presumably they serve to proclaim the legitimacy of 
their occupation of the see. 

///. The Gospel Book of Jakov of Serres 

The Gospel Book of Jakov of Serres, London, British Library, Additional 
39626, has a colophon (f. 152) which dates the manuscript to 135415. The 
portrait of Jakov of Serres is painted on f. 292ν (fig. 42). A protégé of Dusan, 
he was hegumen of the monastery of the Archangels, founded by the emperor 
near Prizren, before being appointed bishop of Serres after the city's capture in 
September 1345. «Kir Jakov» as he is called in an accompanying inscription, 
wears a polystavrion and a curious cap. He stands before a lectern, on which is 
placed a book, presumably his own Gospel Book, his arms outstretched in 
prayer towards a bust portrait of Christ, who emerges from a segment and 
makes a gesture of blessing. There are three inscriptions, all in Slavonic : (in 
the circle) The judge is seated. The angels stand before him. The trumpets 
sound. The flames burn. My soul is brought to judgment. Now thy misdeeds 
will appear and thy secret sins will be revealed. But, before the end, I implore 
Christ-God. My God, purify me and save me. (To the left of Jakov) The humble 
metropolitan of the city and region of Serres, Kir Jakov. (To the right of Jakov) 
I bring thee this Gospel Book as a present, my sovereign Christ. 

We have here, therefore, a votive gift, but one which, in all likelihood, 
was intended for Jakov's personal use. As in most such votive pictures, the 
legends reveal the preoccupation of the person who commissioned it with the 
fate of his soul on the Day of Judgment. Although the miniature is unique as 
the portrait of a bishop, analogous representations of a figure at prayer before 
a lectern are fairly common in Byzantine art16. Perhaps the closest parallel is 
provided by a miniature in the Homilies of Saint John Chrysostom, Paris 

14 For example, R. Hamman-Mac Lean and H. Hallensieben, Die Monumentalmalerei in 
Serbien und Makedonien, Giessen 1963, pi. 19. 
15 Ch. Walter, The Portrait of Jakov of Serres in· Londin. Additional 39626, Zografl (1977) 
65-72. 
16 Ibid., 69-70. 
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Coislin 79, executed for the emperor Nicephorus Botaniates (1078-1081)17. On 
f. 2bis, a monk stands before a lectern on which an open book is placed (fig. 43). 
Unlike Jakov, he holds a candle and, opposite him, is not Christ but the 
enthroned emperor. 

IV. An Epitaphios at Hilandar 

The epitaphios which archbishop Jovan of Skoplje presented to the 
monastery of Hilandar is a large object, 1.98 χ 1.25 metres18 (compare the 
epitaphios from Thessaloniki now in the Byzantine Museum, Athens, 2 χ 0.70 
metres)19. It has a fairly elaborate programme (fig. 44). In the central part, the 
dead Christ is surrounded above and below by angels, with the symbols of the 
four evangelists in the corners. Forming a border to the Threnos are fourteen 
scenes of Great Feasts, two cherubim, and, what particularly concerns us here, 
a scene of officiating bishops. Although officiating bishops might be represented 
on the aè'r, or chalice veil20, this is the only example known to me of the scene 
on an epitaphios. 

There are legends, one in Slavonic and one in Greek, which connect the 
epitaphios with archbishop Jovan of Skoplje: + Privoprestolni skopiski smereny 
Io dari prinosu mojemu Ziznodavcu (Titular of the first see, Skoplje, I, the 
humble Jovan, bring my offering to him who is the source of my life); + 
Μνήσθιτη, Κ(ύρι)ε την ψυχήν τοϋ δούλου σου Ίω(άννου) άρχηεπισκόπου 
Σκοπίων άμή[ν] (Remember, Lord, the soul of your servant Jovan, archbishop 
of Skoplje, amen)21. When the see of Skoplje was given metropolitan status in 
1346, Jovan became its first archbishop with the additional title of 

1 ' R. Devreesse, Le fonds Coislin, Paris 1945, 69-70; Lazarev, Storia, 189-190. 
18 L. Mirkovic, Crkveni umetniéki vez, Belgrade 1940, 16-18, plate V; G. Millet, Broderies 
religieuses de style byzantin, Paris 1939 (album), plates 199, 207, 1947 (text), 94-99; D. 
Bogdanovié et al., Hilandar, Belgrade 1978, plate 94 (in colour). 
*9 Most recently, Lascarina Bouras, The Epitaphios of Thessaloniki-Byzantine Museum of 
Athens no 685, in: L 'art de Tbessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au 
xrVe siècle, éd. R. Samardzié, Belgrade 1987,211-231. 
20 For example, Hilandar, op. cit., plate 104. 
2 1 After Millet, op. cit., 95. 
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πρωτόθρονος (prìvoprestolni in Slavonic), the second ecclesiastical personage 

after the patriarch Joanikije in Serbia22. It is not known when Jovan ceased to 

be archbishop of Skoplje, but it is likely that it was made in his lifetime. Like 

the Gospel Book of Serres, the epitaphios was a votive offering, and, as in the 

Gospel Book, a legend betrays the donor's preoccupation with the fate of his 

soul on the Day of Judgment. 

However, archbishop Jovan cannot have been excessively preoccupied, 

because he figures on the epitaphios, haloed, as a member of the group of 

officiating saintly bishops! They are, from left to right, Therapon, Gregory of 

Nyssa, Gregory of Nazianzus, Basil, John Chrysostom, Athanasius, Cyril and... 

Jovan of Skoplje. His name is clearly indicated: [ο αγιο]ς Ιω(άννης) 
έπίσκοπο(ς) Σκο[πί]ων (fig. 45). He recites the Prayer behind the Ambo: Ό 
εύλογ(ών) τους εύλο(γοϋντας)23. All the other bishops except Therapon, who 
was nevertheless an established saint of the Byzantine Church, recur regularly 
in apse representations of this scene24. To find there a living bishop-or even 
one recently dead- is extremely rare. For Greece the examples may be cited of 
Michael Choniates at Kalivia-Kouvara25 and John Kaloktenes of Thebes in the 
crypt of the church of Saint Nicolas, Kambia26. For Serbia a closer precedent 
may be cited. Three Serbian bishops officiate in the apse of the church at 
Sopocani: Sava I, Arsenije and Sava II27. The last would have been archbishop 
(1263-1271) when the church was painted, probably about 1265 (fig. 46, 47, 48). 

LL Purkovic, art. cit., (note 2), 37-38. 
23 F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Oxford 1896, 397. Compare Gordana 
Babié and Ch. Walter, The Inscriptions upon Liturgical Rolls in Byzantine Apse Decoration, 
REB 34 (1976) 272, no 28 (reprinted Ch. Walter, Studies in Byzantine Iconography, 
Variorum London 1977, no X). Cf. also the contribution of Konstantinidi, p. 230-47 above. 
2 4 Babic-Walter, ibid., 272-278. 
2^ Nafsika Coumbaraki, Saint-Pierre Kalivia-Kouvara et la chapelle de la Vierge de Mérenta, 
Thessaloniki 1976, 67-70, plates 11-12; Walter, art. cit. (note 1), 15. 
2 " Maria Panayiotidi, Οι τοιχογραφίες της κρύπτης τοΰ 'Αγίου Νικολάου στα Κάμπια 
της Βοιωτίας, Actes du XVe Congrès international des Études byzantines, II 2, Art et 
Archéologie, Communications, Athens 1981,602, fig. 5; Walter, ibid., p. 15. 
2 7 Djurié, Fresken, 40, 196 note 41; Walter, ibid., 16, note 67; Β. Zivkovié, Sopoéani, les 
dessins des fresques, 3, Belgrade 1984,14-15. 
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Millet suggested that Dusan took the epitaphios to Hilandar in December 
1347 or April 1348, but there is no corroborative evidence28. On the other 
hand it can be affirmed that archbishop Jovan of Skoplje was in no doubt as to 
the legitimacy of his appointment nor as to his place in the Communion of 
Saints. 

V. Conclusion 

Donor portraits, commemorative portraits, an officiating bishop... At no 
period does Byzantine art seem to have been so rich in portraits of living 
bishops. This may be a coincidence, but there may also be an ecclesiological 
explanation. During this period there was a rupture between the Serbian 
Church and the see of Constantinople, where the patriarchs did not take kindly 
to the erection of a Serbian patriarchate nor to the appointment by the Serbian 
Church of bishops in land conquered by Dusan, notably around Serres. 
Unification was only completed anew in 137529. Most of these pictures were 
made during the period of rupture. Consequently it is possible that they were 
intended to affirm the legitimacy of the Serbian Church and its governors, in 
spite of their irregular situation vis-à-vis the Church of Constantinople. 

2 8 Millet, op. cit. (note 18), 95-96. 
29 D. Bogdanovic, Izmerenje Srpske i Vizantijske crkve, Ο knezu Lazaru, Belgrade 1975, 
82-91. 
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Προνομιακές παραχωρήσεις του σέρβου αυτοκράτορα 
Στέφανου Dusan (1344-1355)* 

«L'expansion serbe atteignit son point culminant lorsque, au milieu du 
XlVe siècle, Byzance dépense ses dernières forces dans de pénibles guerres 
civiles»1, είναι τα ακριβή λόγια του Georg Ostrogorskij, τα οποία περιγράφουν 
επιτυχημένα την κατάσταση των δύο γειτονικών κρατών, του Βυζαντίου και 
της Σερβίας, και τη μεταξύ τους σχέση στα τέλη της πέμπτης δεκαετίας του 
ΙΔ 'α ιώνα. Πραγματικά, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιωάννη 
Καντακουζηνού και Ιωάννη Παλαιολόγου, ο Στέφανος Dusan, κράλης τότε της 
Σερβίας, αφήρεσε από τη μικρή, αλλά αρκετά ισχυρή ακόμη, βυζαντινή 
αυτοκρατορία εδάφη και πόλεις και κατόρθωσε να σταθεροποιήσει αυτές τις 
κατακτήσεις2. 

Η κατ' επιλογήν βιβλιογραφία συντομογραφείται, όταν το έργο αναφέρεται 
περισσότερες από μία φορές, στην πρώτη παραπομπή. 
1 G. Ostrogorskij, Etienne Dusan et la noblesse serbe dans la lutte contre Byzance, 
Byzantion 22 (1952) 151-159 = Ostrogorskij, Dusan, 151. 
2 Βλ. μεταξύ άλλων ό. π. και G. Ostrogorskij, 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους (ελλ. 
μτφρ. εκδ. 1963), τ. 3, 'Αθήνα 1981 = Ostrogorskij, Ιστορία, 219· G. C. Soulis, Problèmes 
des relations byzantino-serbes au XlVe siècle, Proceedings of the XHIth International 
Congress of Byzantine Studies (Oxford 1966), 57-61 (= Γεώργιος Σούλης, 1927-1966, 
'Ιστορικά μελετήματα, 'Αθήναι 1980 = Σούλης, Μελετήματα, αρ. 7) = Soulis, Relations, 
57 /101· Ν. ΟΊκονομίδης, Οί δύο Σερβικές κατακτήσεις της Χαλκιδικής τόν ΙΔ' αιώνα, 
Δίπτυχα 2 (1980-81) 294-299 = ΟΊκονομίδης, Κατακτήσεις. Σχετικά με την πραγματική 
έκταση αυτών των κατακτήσεων του DuSan και τις κατά καιρούς διαφωνίες των 
ιστορικών, βλ. και Μελπομένη Κατσαροπούλου, Ένα πρόβλημα της ελληνικής 
μεσαιωνικής ιστορίας. Η σερβική επέκταση στην δυτική κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 
ΙΔ ' αι., Θεσσαλονίκη 1989 =Κατσαροπούλου, Σερβική επέκταση, 67-95, κυρίως, και 
της ίδιας, Η κατάσταση στην Αιτωλοακαρνανία στα μέσα του 14ου αιώνα, Α 
'Αρχαιολογικό και Ιστορικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας ('Αγρίνιο, 21-23 
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Οι πηγές μαρτυρούν μια σχετικά εύκολη -και όχι ιδιαίτερα καταστρεπτική 
για τον τόπο ή ανατρεπτική για την κρατούσα διοικητική, κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση- επικράτηση των Σέρβων3. Εκτός από την πιθανότητα 
δωροδοκίας4, αλλά και την ανεπάρκεια στην άμυνα και τη διοικητική γενικά 
και οικονομική αδυναμία των Βυζαντινών εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, ο 
Γεώργιος Σούλης θεωρεί ως σημαντικό λόγο αυτής της μάλλον «ειρηνικής» 
παράδοσης στον Dusan, την εκ μέρους του υπόσχεση προνομίων5. Επομένως, 
καταλήγει ο Σούλης, θα ήρθε ο κράλης Στέφανος σε επαφή με 
δυσαρεστημένους τοπικούς άρχοντες -προνοιαρίους και μονές- και, αποδί
δοντας κτήσεις χαμένες κατά τον εμφύλιο πόλεμο, όταν μοναστηριακές γαίες 
και πρόνοιες άλλαζαν συνεχώς χέρια, επικυρώνοντας προνόμια και παραχω
ρώντας νέα, επέτυχε τελικά να εξασφαλίσει την εκ μέρους τους υποστήριξη και 
την αποδοχή του ως συνεχιστή της βυζαντινής αυτοκρατορίας6. 

Παρόμοιες ή λίγο διαφορετικές, αν και κάπως γενικές, είναι οι 
εκτιμήσεις και άλλων ιστορικών για τις προνομιακές παραχωρήσεις του 
Σέρβου ηγεμόνα στους κατοίκους των βυζαντινών εδαφών μετά την υπαγωγή 
της περιοχής τους εις τήν ύποταγήν και ύποχειριότητα της βασιλείας τον1. 
Ενδιαφέρουσες όμως παρατηρήσεις και κάποια γενικότερα συμπεράσματα 
νομίζω ότι προκύπτουν από τη λεπτομερή επανεξέταση του περιεχομένου 
πολλών από τα σωζόμενα έγγραφα, με τα οποία ο Dusan, «ευεργετών» ή 
«προστάσσων», αναφέρεται σε μονές και άρχοντες του κατακτημένου μετά το 
1343-1344 χώρου της Μακεδονίας8, την οποία φαίνεται να θεωρούσε ως 

Όκτωβρίον 1988), Πρακτικά, Αθήνα 1991, 307-313, όπου και η σχετική προγενέστερη 
βιβλιογραφία. 
·* Πρβλ. Ostrogorskij, Dusan, 151 και 156· Ostrogorskij, 'Ιστορία, 220-221· Soulis, 
Relations, 57/101. 
4 Βλ. G. C. Soulis, Notes on the History of the City of Serres under the Serbs (1345-1371), 
'Αφιέρωμα στη μνήμη τοϋ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, 373-379 
(=Σούλης, Μελετήματα, αρ. 5) = Soulis, Serres, 373/71, όπου (σημ. 1) αναφέρονται και οι 
αντίστοιχες βυζαντινές πηγές. 
5 Soulis, The Serbs, 38-39. 
6 Soulis, The Serbs, 39. 
7 Solovjev-Mo§in, αρ. 9.10-11. 
8 Μεγάλο μέρος της κατείχαν οι Σέρβοι από το 1345 έως το 1371. Έτσι η Ανατολική 
Μακεδονία παρέμεινε ολόκληρη, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στην κατοχή των Σέρβων 
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κέντρο της εξουσίας του κατά την τελευταία δεκαετία της βασιλείας του9. Θα 
αποκτήσουμε ίσως έτσι σαφέστερη εικόνα για το τι πραγματοποίησε ο 
«ρεαλιστής»1 0 και ισχυρός αυτοκράτορας σε σχέση με όσα πιθανότατα 
υποσχέθηκε ο φιλόδοξος κατακτητής κράλης. Και ακόμη θα δούμε εάν και 
κατά πόσον επιβιώνουν μέσα στη νέα πραγματικότητα της σερβικής 
κυριαρχίας οι παραχωρήσεις, τα προνόμια και γενικά οι θεσμοί που ίσχυαν 
στον ίδιο χώρο επί Βυζαντινών. 

Ι. Τα έγγραφα που κυρίως εξετάζονται εδώ11 χρονολογούνται από τον 
Ιούλιο του 1344, όταν ο Dusan, κύριος ήδη της Ζίχνας12, είχε αρχίσει την 

από το 1345/6 έως το 1350, ενώ κατόπιν οι Βυζαντινοί φαίνεται ότι ανακατέλαβαν για 
ένα διάστημα (1350-τέλος 1355/1356) τη Χαλκιδική. Σχετικές μαρτυρίες παραθέτει 
απορρίπτοντας παλαιότερες αντίθετες απόψεις ο Οικονομίδης, Κατακτήσεις, 294 κ.ε. 
και σημ. 2-3. Επανέρχεται στο θέμα υποστηρίζοντας και πάλι ότι η ανακατάληψη δεν 
έγινε ο D. Korac, Svetagora pod srpskom vlascu (1345-1371), ZRVI3Ì (1992) 26-44, και 
αγγλ. περίληψη (Mount Athos Under Serbian Rule ) = Korac, Athos, 26-44 και 181-183, 
αντιστοίχως. Πρβλ., για την περιοχή του Αγίου Όρους μόνον, Γ. Χρ. Σούλης, "Ο 
Στέφανος Δουσάν και το "Αγιον "Ορος, EEBS 22 (1953) 82-96 (= Σούλης, Μελετήματα, 
αρ. 3) = Σούλης, Δουσάν, 96/50, και G. C. Soulis, Tsar Stephen Dusan and Mount Athos, 
Harvard Slavic Studies 2 (1954) 125-139 (= Σούλης, Μελετήματα, αρ. 4). 
9 Βλ. μεταξύ άλλων G. Ostrogorskij, Problèmes des relations byzantino-serbes au XlVe 
siècle, Proceedings of the XlIIth International Congress of Byzantine Studies (Oxford 1966), 
Main Papers II, 1-15= Ostrogorskij, Relations, 75. 
1 0 Πρβλ. Κατσαροπούλου, Σερβική επέκταση, 66. 
H Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων του Dusan που αφορούν σε 
παροχές και προνόμια στην έως τότε βυζαντινή Μακεδονία και θεωρούνται ως γνήσια, 
κατά την επικρατέστερη άποψη (βλ. πιο κάτω, σημ. 13). Επικουρικά βέβαια 
χρησιμοποιήθηκε η μαρτυρία και άλλων σχετικών εγγράφων. 
12 Είναι γνωστό ότι την άνοιξη του 1344 ο Dusan έφθασε στη Ζίχνα, αλλά τον Μάιο του 
ίδιου έτους οπισθοχώρησε ηττημένος από τους Τούρκους συμμάχους του Ιωάννη 
Καντακουζηνού, για να εισέλθει τελικά νικητής στις Σέρρες στις 24 Σεπτεμβρίου του 
1345 (βλ. μεταξύ άλλων Soulis, The Serbs, 24-26). Μετά την έκδοση όμως νέων εγγράφων 
από τη μονή Φιλόθεου (Vassiliki Kravari, Nouveaux documents du monastère de Philothée, 
TM 10 [1987] 261-356 =Kravari, Philothée) και βασιζόμενος στα χρονολογικά κ.ά. 
δεδομένα ενός από αυτά (αρ. 3, του Ιουλίου 1344), ο Du§an Korac επανεξετάζει τις 
κινήσεις του Στεφάνου Dusan μετά την ήττα των Σέρβων στα Στεφανιανά και καταλήγει 

301 



Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη 

πορεία του προς την τελική κατάκτηση της Μακεδονίας και τόν αυτοκρατορικό 
τίτλο, μέχρι τα τέλη του 1355, έτους θανάτου του σέρβου ηγεμόνα (20 Δε
κεμβρίου). 

Αποδεδειγμένα πλαστά έγγραφα13 αγνοήθηκαν14, ενώ λαμβάνεται υπ' 
όψιν το περιεχόμενο απολεσθέντων εγγράφων15, σύμφωνα με τις σχετικές 
αναφορές σε μεταγενέστερα έγγραφα. 

Τα έγγραφα αυτά, χρυσόβουλλοι λόγοι συνήθως, αλλά και αρκετοί 
ορισμοί/προστάγματα, είναι γραμμένα σε ελληνική γλώσσα και κατά δεύτερο 
λόγο σε σερβική, ενώ φέρουν τους γνωστούς τύπους υπογραφής του Στεφάνου 

στο ορθό συμπέρασμα ότι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 1344 ο Σέρβος ηγεμόνας 
κατείχε τη Ζίχνα, την οποία ίσως εμπιστεύθηκε κατόπιν σε ανθρώπους αφοσιωμένους 
σε αυτόν όπως οι ευεργετούμενοι με το συγκεκριμένο έγγραφο (βλ. D. Korac, The Newly 
Discovered Charters of Stefan Dusan for the Monastery of Philotheou, ZR VI 27-28 (1989) 
185-216 =Korac, Philotheou, 190-196). Για το όνομα της πόλης (Ζυ(ει/ι)χναί) βλ. P. S. 
Nasturel-N. Beldiceanu, Les églises byzantines et la situation économique de Drama, Serres et 
Zichna aux XlVe et XVe siècles, JOB 27 (1978) 269-285,278, σημ. 57. 
13 Κατά την επικρατέστερη μέχρι στιγμής άποψη, κυρίως των εκδοτών της γνωστής 
σειράς Archives de l'Athos- πρβλ. βέβαια την αμφισβητούμενη γνησιότητα αυτών των 
εγγράφων γενικότερα, την οποία επισημαίνει και ο Οίκονομίδης, Κατακτήσεις, 294, και 
ειδικότερα μεμονωμένες σχετικές απόψεις σε παραπομπές που ακολουθούν. 
14 Έτσι δεν ασχολήθηκα με τα δεδομένα τεσσάρων εγγράφων, από τις αγιορείτικες 
μονές Εσφιγμένου (Solovjev-Mosin, αρ. XIV και XIX, και τώρα Esphigménou, αρ. 6, του 
«1346-47», και app. C, του «1348») και Παντελεήμονος (Solovjev-Mosin, αρ. XVII και 
XVIIa, και τώρα Pantéléèmôn, app. Ill A-F, του «1346-(1348)>>, και serbes, αρ. 2, του 
«1349»). Βεβαίως ούτε το «σύνθετο» χρυσόβουλλο της μονής Ζωγράφου (Solovjev-
Mosin, αρ. XLV), που θεωρείται τουλάχιστον ως «πλαστή σύνθεση» (βλ. Protaxon, 92), 
με απασχόλησε ιδιαίτερα, αφού μάλιστα το περιεχόμενο του δεν προσφέρει τίποτε στα 
εξεταζόμενα θέματα. Εξ άλλου η πλαστότητα των εγγράφων επηρεάζει συνήθως την 
έκταση των κτήσεων μιας μονής και δεν αποτελεί επομένως τόσο σημαντικό πρόβλημα 
για την παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι ενδιαφέρει εδώ μάλλον το γενικότερο πνεύμα 
των προνομιακών παραχωρήσεων του Du§an και όχι τόσο ο ακριβής αριθμός νέων 
κτήσεων που πιθανόν εξασφάλισε ένα μοναστήρι. Βλ. και πιο κάτω, σημ. 86. 
^ Τουλάχιστον 19 τέτοια έγγραφα, που είχαν απολυθεί από τον Dusan κατά το χρονικό 
διάστημα (λίγο) πριν απο τον Οκτώβριο του 1345 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1355, 
μνημονεύονται στα έγγραφα μας. 
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Dusan είτε σερβικά είτε ελληνικά, ως πιστοϋ βασιλέως καί αντοκράτορος 
Σερβίας καί Τωμανιας ( 1346 κ.ε.) ή κράλη, τα παλαιότερα16. 

Π. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα έγγραφα μας αφορούν σε 
μοναστήρια τόσο του Αγίου Όρους17, όσο και της περιοχής Σερρών18. Πε
ριλαμβάνεται βεβαίως και το γνωστό «γενικό χρυσόβουλλο» που αφορά σε όλα 
τα Αθωνιτικά μοναστήρια19. 

Τα υπέρ της μονής Χιλανδαρίου έγγραφα20, περισσότερα από κάθε άλλου 
μοναστηριού, δεν εξετάζονται λεπτομερώς, διότι δεν θεώρησα τη σερβική αυτή 
μονή, αν και αγιορείτικη, ως «κατακτημένη» από τον Dusan. Τα όποια 
προνόμια της παρεχώρησε μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας απλώς 
έπονται και επαυξάνουν παλαιότερες παροχές του σέρβου κράλη21 και, 
επομένως, δεν προσφέρονται για σύγκριση με εκείνα που παραχωρήθηκαν στις 
άλλες μονές και για εξαγωγή συμπερασμάτων. 

16 Πρβλ. Mirjana Zivojinovic, De nouveau sur le séjour de l'empereur Dusan à l'Athos (A 
propos d'une nouvelle publication: Actes de Lavra IV), ZRVI 21 (1982) 119-126 
=Zivojinovic, Séjour, 123 και σημ. 11, και Μελπομένη Κατσαροπούλου, Παρατηρήσεις 
σε χρυσόβουλλο λόγο του Δουσάν για την Μεγίστη Λαύρα (Δεκέμβριος του 1347), 
Βνζαντιακά 10 (1990) 189-200, 196-197 και σημ. 19-20, 199 και σημ. 24. 
1 7 Συγκεκριμένα έχουμε έγγραφα για τις μονές Ιβήρων, Φιλόθεου, Ζωγράφου, 
Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου, Εσφιγμένου, Λαύρας, Παντελεήμονος, Δοχειαρίου, 
Ξενοφώντος (;) και Χιλανδαρίου (1345-1352;). Για τη σχέση Dusan και Αγίου Όρους, 
βλ. Σούλης, Δουσάν (πρβλ. Lavra IV, 41, σημ. 191) και Korac, Athos, 45-122 και 
(περίληψη) 183-186. 
18 Των μονών Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στο όρος Μενοίκειον, και Αγίας Αναστασίας 
της Φαρμακολυτρίας, κοντά στη Ζίχνα (1345-1355). 
19 Το πρωτότυπο του εγγράφου θα φυλασσόταν στο αρχείο του Πρωτάτου του Αγίου 
Όρους, ενώ αντίγραφα του θα υπήρχαν στα αρχεία των άλλων αγιορείτικων μονών 
(πρβλ. και πιο κάτω, σημ. 74). Το κείμενο όμως που γνωρίζουμε σήμερα προέρχεται 
μόνον από το αρχείο της μονής Βατοπεδίου. Πρβλ. σχετικά M. Lascaris, Actes serbes de 
Vatopédi, BS16 (1935-36) 166-185 =Lascaris, Vatopedi, 167, και Lavra III, 210-211. 
2 0 Βλ. Chilandar, slave, αρ. 35 (1345), 37 (1347), 38 (1348), 40 («1348» πλαστό, βλ. 
Kastamonitou, 3, σημ. 17, και Xénophon, 22), 45 (1354), 46 (1355;) και 47 (1355). Πρβλ. 
και πιο κάτω, σημ. 163-164. 
21 Πρβλ. τα έγγραφα Chilandar, slave, αρ. 26 (1332-1337), 27 (1336), 29 (1339), 30 
(1342), 32 (1343) και 33 (1344). 
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Ελάχιστα, τέλος, από τα έγγραφα μας αφορούν σε εκκλησιαστικά 
πρόσωπα22 και πολύ λίγα σε λαϊκούς άρχοντες, βυζαντινούς πάντοτε23. 

III. Με τα έγγραφα που αφορούν σε μοναστήρια ο Dusan πρώτον 
επικυρώνει προνόμια που η μονή είχε αποκτήσει επί βυζαντινών 
αυτοκρατόρων. Για την επικύρωση αυτή ο σέρβος ηγεμόνας δηλώνει πάντοτε 
ότι βασίζεται στην περίληψιν των προσόντων ή παλαιγενών χρυσοβούλλων και 
προσταγμάτων, απογραφικών παραδόσεων και έτερων δικαιωμάτων24 . 
Πρόκειται κυρίως για δικαιώματα «κατοχής» και «νομής» των παλαιών 
κτημάτων του μοναστηριού άνενοχλήτως, άδιασείστως και άναφαιρέτως25, 
ενώ, ειδικά στο γενικό χρυσόβουλλο του Αγίου Όρους (του Νοεμβρίου 1345), 
επικυρώνεται και το δικαίωμα αυτοδιοικήσεως του (όπως διατάττονται περί 
αντοϋ τά χρνσόβονλλα των άοιδίμων βασιλέων και τα τυπικά και οι θεσμοί και 
οροί των αγίων πατέρων )26. 

IV. Δεν παραλείπει όμως ο Dusan να παραχωρεί στους μοναχούς και 
νέα, οικονομικής φύσεως27, προνόμια, τα οποία εγγυώνται την παρούσα και 
μελλοντική ιδιαίτερη μεταχείριση των μονών από τη σερβική κρατική εξουσία 

2 2 Τρία έγγραφα και ένα χαμένο (1345(;)-1352/53). 
23 Τρία έγγραφα και δύο χαμένα (1344-1352). 
2 4 Βλ. Zographou, αρ. 37.52-53, Solovjev-Mosin, αρ. VI, 37-38, και VII, 6-8, και Guillou, 
Ménécée, αρ. 39.96-97. Αυτό εξ άλλου είναι σύμφωνο και με τη γενικότερη πολιτική 
του Dusan, ο οποίος στο γνωστό Κώδικα του (άρθρο 119) επικυρώνει, εγγυώμενος και 
τα αντίστοιχα προνόμια, οποιαδήποτε χρυσόβουλλα και προστάγματα είχαν στο 
παρελθόν χορηγηθεί στις βυζαντινές πόλεις που κατέλαβε (Dusanov Zakonik / Dushan 's 
Code. The Bistritza Transcript, Introduction and Translation by D. Krstic, (Beograd) 1994 = 
Zakonik, 123). Πρβλ. και Soulis, Relations, 58/102). 
2 5 Βλ. μεταξύ άλλων στα έγγραφα Solovjev-Mosin, αρ. VII, 78-80, και VIII, 66-69. 
26 Lascaris, Vatopédi, αρ. 1.25-26. 
2 ' Αυτού του είδους είναι τα περισσότερα από τα παραχωρούμενα με τα έγγραφα του 
Dusan προνόμια, και αυτά κυρίως μας απασχολούν εδώ. Έτσι δεν θα αναφερθούμε σε 
προνομιακές ρυθμίσεις που αφορούν, παραδείγματος χάριν, στη συνένωση δύο μονών 
(του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην πόλη των Σερρών και στο όρος Μενοίκειον, 
Guillou, Ménécée, αρ. 39.1-8 και 27-29). 
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και αφορούν τόσο στις παλαιότερες κτήσεις τους, όσο και στις πρόσφατες (επί 
Dusan) και στις εντελώς νέες (με το ίδιο το έγγραφο παρεχόμενες)28. 

Επιτυγχάνουν έτσι οι μοναχοί να «διατηρούνται» όλα τα κτήματα και 
μετόχια τους29 αναπόσπαστα, ελεύθερα κ.λ.π.30 και ανώτερα βάρους (ή 
τέλους), επήρειας ή δόσεως31, δηλαδή αποκτούν το δικαίωμα να τα κατέχουν 
μονίμως απολαμβάνοντας και πλήρους φοροαπαλλαγής. Προσθέτει μάλιστα 
πολλές φορές ο Σέρβος ηγεμόνας ότι τα απαλλάσσει πάσης και παντοίας 
επήρειας νϋν οϋσης και επινοηθησομένης μετέπειτα32, δηλώνοντας ακόμη 
σαφέστερα την πλήρη και μόνιμη εξκουσσεία της μοναστηριακής περιουσίας. 

Στα περισσότερα όμως από τα έγγραφα απαριθμούνται και 
συγκεκριμένες φορολογικές επιβαρύνσεις33· είτε επειδή είναι οι μόνες για τις 
οποίες ίσχυε η απαλλαγή είτε, συνήθως, ως μερική επεξήγηση της γενικής 
εξκουσσείας34 είτε, ακόμη, ως επιβεβαίωση ότι πράγματι περιλαμβανόταν και 
ο συγκεκριμένος φόρος στην εξκουσσεία - αντίθετα προς τα συνήθως ισχύοντα 
σε φοροαπαλλαγές35. 

Κατά φθίνουσα συχνότητα αναφοράς μνημονεύονται συνηθέστερα οι εξής 
φόροι: καστροκτισία, ζευγαρατίκιον, μιτάτον36, εννόμιον (διαφόρων ζώων), 
αγγαρεία, φόνος, ψωμοζημία, ξυλάχυρον, όρική, σιταρκία, αήρ (και μερικός 

2 8 Πρβλ. Korac, Athos, 88-93, όπου και αναλυτικότερη βιβλιογραφία, και 184 (αγγλ. 
περίληψη). 
29 Βλ. passim στα έγγραφα μας. Ειδικότερα αναφέρονται ως μοναστηριακές κτήσεις 
κτήματα, μετόχια, ζευγηλατεΐα, χωρία κ.λ.π. 
30 Και: ανενόχλητα, αδιάσειστα, ατάραχα, άκαταδούλωτα (μεταξύ άλλων παρόμοιων 
εκφράσεων). 
31 Ή: εκτός βάρους (και τέλους), έπηρείας δημοσιακής, συζητήσεως, απαιτήσεως, 
κατατριβής ή δημοσιακών κεφαλαίων. 
32 Βλ. Guillou, Ménécée, αρ. 46, 19 (και άλλης της οίασοϋν έφευρεθησομένης ζημίας), 
Solovjev-Moâin, αρ. VI, 42-43, και XI, 71-72· Zographou, αρ. 37,44-45· Esphigménou, αρ. 
23, 31-32· Lavra, αρ. 128, 20-21, Lascaris, Vatopédi, αρ. 2, 75, και Xénophon, αρ. 29, 21-
22 (ουδέ νέον τι κεφάλαιον έπινοηθήσεται και άπαιτηθήσεται ). 
3 3 Πρβλ. G. Ostrogorskij, Κ istorii immuniteta u Vizantii, VV 13 (1958) 55-106= Pour 
l'histoire de l'immunité à Byzance, Byzantion 28 (1958) 165-254, ειδικότερα 224-225. 
34 Πρβλ. Zographou, αρ. 37, 40-41: ανώτερα από πασών των κατά χώραν επερχομένων 
επηρειών τε και δόσεων, ήγουν... 
3 5 Βλ. πιο κάτω και σημ. 47-50. 
3^ Πρβλ. και Esphigménou, 146. 
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αήρ), παρθενοφθορία και εϋρεσις θησαυρού. Ενώ σε μεμονωμένα έγγραφα 
εμφανίζονται η κατεργοκτισία, το κουβελιατικόν^1, το άβιωτίκιον, το 
προσφάτως έπινοηθέν οίνομέτριον38, το ποριατικόν39, καθώς και άλλοι πολλοί 
δευτερεύοντες φόροι, συνολικά περισσότεροι από 40 διαφορετικοί40. 

Σε ορισμένα έγγραφα η απαρίθμηση των επί μέρους φοροαπαλλαγών 
καταλήγει με τρόπο που παραπέμπει στην αρχική γενική εξκουσσεία41. 
Ενδεικτική η αναφορά στο γενικό χρυσόβουλλο του Αγίου Όρους (1345): 
εκκόπτει και ευεργετεί ή κραλότης μου... την άπαίτησιν... και των άλλων 
απάντων κεφαλαίων, {δημοσίακών) βασιλικών και τών της κραλότητος 
ημών42. 

Όταν οι πάροικοι ή προσκαθήμενοι ή και ξενοπάροικοι των 
μοναστηριακών κτημάτων μνημονεύονται σε μερικές περιπτώσεις μαζί με αυτά 
-ή πολύ σπανιότερα σε άλλο σημείο του εγγράφου- ως ανώτεροι της 
απαιτήσεως διαφόρων φόρων43, είναι ευνόητο ότι και η απαλλαγή αυτή ευνοεί, 
τουλάχιστον εμμέσως, το μοναστήρι, τα κτήματα του οποίου καλλιεργούν44. 

37 Ή γουβελιατικόν. Ο φόρος αυτός έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις μεταξύ των 
μελετητών, σχετικά με την προέλευση και την ακριβή σημασία των τεχνικών όρων που 
τον χαρακτηρίζουν στα έγγραφα. Βλ. εκτενή αναφορά σε Xénophon, 209: ιδιαίτερα 
ασχολήθηκε με το θέμα ο L. Maksimovic, Poreski sistem u grckim oblastima srpskog carstva, 
ZRVI 17 (1976) 116-117. Βλ. και Solovjev-Mosin, αρ. XI, 45-46: το λεγόμενον 
γουβελιατικόν, δπερ fiv σύνηθες άπαιτεΐσθαι εν τη τών 'Ρωμαίων αρχή. 
3& Solovjev-MoSin, αρ. VI, 42. 
39 Σε ελλιπές έγγραφο του 1348 περίπου (Kutlumus, app. IIA), που θεωρείται ως 
συμπλήρωμα του «γενικού χρυσοβούλλου». Πρβλ. για τον φόρο αυτό Germaine 
Rouillard, La dîme des bergers Valaques sous Alexis Comnène, Mélanges Nicolas Iorga, Paris 
1933, 785 και σημ. 3. 
40 Υπερβαίνει βεβαίως τα όρια μιας σύντομης εργασίας, όπως η παρούσα, η 
απαρίθμηση όλων των φόρων και η παράθεση βιβλιογραφίας για κάθε ένα από αυτούς. 
Αυτό έγινε μόνον σε τρεις περιπτώσεις (βλ. πιο πάνω, σημ. 37 και 39, και πιο κάτω, σημ. 
47). 
41 Όπως: και άλλο πάν δημοσιακόν ή βασιλικόν ζήτημα (η ένεργηθησόμενον κεφά-
λαιον), Lascaris, Vatopédi, αρ. 2, 74-75, και Solovjev-Mosin, αρ. XI, 71-72. 
4 2 Lascaris, Vatopédi, αρ. 1, 36. 
4 3 Βλ. Esphigménou, αρ. 22, 32-38. 
4 4 Εφ' όσον με την απαλλαγή από φορολογικές υποχρεώσεις εξασφάλιζε για τους 
καλλιεργητές του πλέον συμφέροντες όρους, πράγμα που θα αποτελούσε δέλεαρ και 
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Σχετική διευκρίνηση γίνεται σε χρυσόβουλλο του 1346 υπέρ της μονής 
Φιλόθεου, την οποία ευεργετεί ο Dusan με το ζευγαρατίκιον και τους άλλους 
φόρους όλων των πάροικων των κτημάτων της45. Επίσης, όπως σημειώνεται 
σε σερβικό έγγραφο του 1349 από τη μονή Παντελεήμονος, η απαλλαγή των 
πάροικων από αγγαρείες σημαίνει απλώς ότι στο εξής θα τις όφειλαν στην 
ευεργετούμενη με το έγγραφο εκκλησία της Θεοτόκου και των Αρχαγγέλων46. 

Οι περισσότεροι από τους ποικίλους φόρους που αναφέρονται στα 
έγγραφα μας είναι γνωστοί από τα βυζαντινά αντίστοιχα έγγραφα. Θα πρέπει 
να σημειώσουμε όμως ιδιαίτερα την παρουσία σε επτά έγγραφα του αέρος ή 
των «τριών γνωστών κεφαλαίων» του, φόνου, παρθενοφθορίας και ευρέσεως 
θησαυρού41 -φόρων που συνήθως εξαιρούνται από τις φοροαπαλλαγές που 

για νέους καλλιεργητές. Αν όμως ήθελε το μοναστήρι να επωφεληθεί οικονομικά 
άμεσα, θα μπορούσε να εισπράττει κανονικά τους φόρους από τους πάροικους του 
χωρίς βεβαίως να τους αποδίδει στο κράτος, δεδομένου ότι απολάμβανε πλήρους 
φοροαπαλλαγής για τα κτήματα του. Πρβλ. και πιο κάτω, σημ. 46. 
45 Solovjev-Mosin, αρ. VIII, 88-95. Πρβλ. και την επόμενη σημείωση. 
4 6 Pantéléèmôn, serbe, αρ. 3, 23-29. Πρβλ. την επισήμανση της Αλκμήνης Σταυρίδου-
Ζαφράκα, Ή αγγαρεία στο Βυζάντιο, Βυζαντινά 11 (1982) 21-54 =Σταυρίδου, 
Αγγαρεία, 46-47, ότι η απαλλαγή από την προς το κράτος υποχρέωση (της αγγαρείας) 
σημαίνει ότι ο πάροικος οφείλει την ίδια υποχρέωση προς τον δεσπότη του και 
επομένως ότι το (βυζαντινό) κράτος εκχωρεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα του. 
4 7 Στα έγγραφα των μονών Ιβήρων-Απριλίου 1346 και Εσφιγμένου-1346 (φόνος-
παρθενοφθορία-εϋρεσις θησαυρού), Ξηροποτάμου-1346 (εϋρεσις θησαυρού, αήρ και 
φόνος), Φιλοθέου-1346 (εϋρεσις θησαυρού και φόνος), Ζωγράφου-1346 
(παρθενοφθορία και μερικός αήρ), Λαύρας-1347 (φόνος) και Αγίου Ιωάννου 
Προδρόμου Σερρών-Οκτωβρίου 1345 (παρθενοφθορία): Solovjev-Mo§in, αρ. Π, VII, 
VIII, IX, XII, XIII, XVI. Ειδικά γι' αυτούς τους φόρους, βλ. Ν. Α. Βέης, 'Υπήρχε jus 
primae noctis παρά Βυζαντίνοις; BZ2Ì (1912) 169-186 =Βέης, Jus, και ειδικότερα για τις 
μνείες της παρθενοφθορίας στα έγγραφα του DuSan, 170-171 και 178-179· P. Charanis, 
The Phonikon and Other Byzantine Taxes, Speculum 20 (1945) 331-333 (= P. Charanis, 
Social, Economic and Political Life in the Byzantine Empire, London 1973, X)· M. A. 
Τουρτόγλου, Το φονικόν και ή άποζημίωσις τοϋ παθόντος, 'Αθήναι 1960, και του 
ίδιου, Παρθενοφθορία και εϋρεσις θησαυρού, Αθήναι 1963· Cécile Morrison, La 
découverte des trésors à l'époque byzantine; théorie et pratique de Γευρεσις θησαυρού, TM 
8 (1981) 321-343. Πρβλ. και την αναζήτηση σλαβικών επιδράσεων σε περιπτώσεις 
απαλλαγής από την καταβολή του φονικού από τους Germaine Rouillard-A. Solovjev, Te 
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παραχωρούν οι βυζαντινοί αυτοκράτορες48. Γι' αυτό ίσως στο ένα από τα 
έγγραφα αυτά (χρυσόβουλλο του 1346) τονίζεται και για δεύτερη φορά: 
(ανώτερα) και αυτών τών έμπεριειλημμένων τριών κεφαλαίων, τοϋ φόνου, της 
παρθενοφθορίας και της ευρέσεως θησαυρού49. Βεβαίως, πολλά από τα 
συγκεκριμένα αυτά έγγραφα θεωρήθηκαν κατά καιρούς πλαστά50, αν και η 
άποψη αυτή δεν έγινε τελικά αποδεκτή. 

Οι μοναχοί όμως προσπαθούν να εξασφαλισθούν για το μέλλον όχι 
μόνον αρνητικά, δηλαδή με την μη απαίτηση νέου τυχόν φόρου, αλλά και 
θετικά με την απόκτηση μόνιμου δικαιώματος να κατέχουν καλύτερες και 
περισσότερες πηγές προσόδου. Αυτό το επιτυγχάνουν πρώτον όταν, σε μερικές 
περιπτώσεις, τους δίδεται το δικαίωμα του συνιστάν και βελτιοϋν κατά 
βούλησιν τα κτήματα τους, καθώς και το δικαίωμα κατοχής των 
βελτιωθησομένων, με τα ίδια μάλιστα προνόμια του αρχικού κτήματος 
(εξκουσσεία κ.λ.π.)51. Και δεύτερον όταν, κάπως συχνότερα, τους επιτρέπεται 
να εγκαταστήσουν ως πάροικους ή προσκαθημένους στα κτήματα τους 
ανθρώπους ελευθέρους και τω δημοσίω άνεπιγνώστους και μ ή 
καταγεγραμμένους εν πρακτικοΐς52, δηλαδή καλλιεργητές που δεν είχαν 
φορολογικές υποχρεώσεις προς το κράτος ή προς άλλο κάτοχο βάσει 
πρακτικού -εάν αυτοί «προσκαθίσουν» εκεί. Τις περισσότερες φορές μάλιστα 

φονικόν. Une influence slave sur le droit pénal byzantin, Μνημόσυνα Παππούλια, εκδ. επιμ. 
Π. Γ. Βάλληνδας, Αθήναι 1934, 221-232 (και κυρίως 227, 228, 230 και 232). 
4^ Πρβλ. τις λίγες περιπτώσεις απαλλαγής επί βυζαντινών αυτοκρατόρων από την 
παρθενοφθορία, που γνωρίζει ο Βέης, Jus, 169, 174-175 και 176-178, και αφορούν στις 
μονές Ζωγράφου και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Πρβλ. ακόμη και ένα από τα 
δικά μας έγγραφα (Φιλόθεου-1346, Philothée, αρ. 9, 77-79): και πάντα τά απαιτούμενα 
άλλα όημοσιακά κεφάλαια πλην τοϋ φόνου και της ευρέσεως θησαυρού. 
49 Solovjev-MoSin, αρ. VII, 111-113 (μονής Ιβήρων). 
50 Τα έγγραφα των μονών Ιβήρων, Φιλόθεου και Ζωγράφου (πρβλ. πιο πάνω, σημ. 47). 
51 Οι αναφορές αυτές εντοπίζονται σε αγιορείτικα έγγραφα των μονών Ιβήρων-
Απριλίου 1346, Φιλόθεου-1346, Ξηροποτάμου-1346 και Εσφιγμένου-1346, ενώ σε ένα 
πέμπτο (της μονής Αγίας Αναστασίας-1345) υπάρχει μνεία μόνον του πρώτου 
δικαιώματος, βλ. παραπάνω, σημ. 47. 
52 Στα έγγραφα των μονών Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Σερρών- Σεπτεμβρίου 1345, 
Ιβήρων-Απριλίου 1346, Φιλόθεου-1346, Ξηροποτάμου-1346, Εσφιγμένου-1346 Πρβλ. 
σημ. 47. Βλ. Pantéléèmôn, serbe αρ. 1 και Esphigmenou, αρ. 23. 
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θα δικαιούνται τα μοναστήρια να κατέχουν και αυτούς με το ίδιο προνόμιο 
«ανενοχλησίας» ή «εξκουσσείας», όπως και τους παλαιότερους πάροικους της 
μονής53. 

Τέλος, όλα αυτά τα περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιητικά προνόμια κάθε 
μονής διασφαλίζονται με συγκεκριμένες απαγορεύσεις -εντολές προς τους 
εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας. 

Έτσι, τόσο στο «γενικό χρυσόβουλλο» (1345), όσο και σε έγγραφα υπέρ 
τεσσάρων μονών του Αγίου Όρους54, μνημονεύεται, μεταξύ των φορο
απαλλαγών, και η απογραφική άναθεώρησις. Εξασφαλίζει δηλαδή κατ' αυτόν 
τον τρόπο το μοναστήρι απαλλαγή και από τον κατά καιρούς κρατικό έλεγχο 
επί των κατεχομένων κτήσεων. Σαφέστερα δηλώνεται το προνόμιο αυτό όταν 
απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος του αρμόδιου εκπροσώπου του Κράτους 
(έξισωτον, άπογραφήν ποιήσασθαι μέλλοντος κ.λ.π.55) στα κτήματα ενός 
μοναστηριού56. Η παραχώρηση αυτή του Σέρβου ηγεμόνα είναι και πάλι 
ασυνήθιστη για τα βυζαντινά πράγματα, όπου όλοι -και τα έγγραφα του ίδιου 
του Dusan το αποδεικνύουν57 -επικαλούνται τα «απογραφικά δικαιώματα» 
τους. Στην περίπτωση δε που αναφέρονται και πάλι ιδιαιτέρως οι πάροικοι και 
προσκαθήμενοι ενός μοναστηριού ως ανώτεροι απογραφικής αναθεωρήσεως 

-30 Όπως αναφέρεται στα περισσότερα από τα έγγραφα της προηγούμενης 
υποσημειώσεως, εκτός από εκείνα των μονών Εσφιγμένου, όπου σημειώνεται ότι οι 
άνθρωποι αυτοί θα αποδίδουν στο μοναστήρι τα δίκαια που του ανήκουν (Esphigménou, 
αρ. 23,27-28), και Παντελεήμονος, όπου όμως τονίζεται ότι οι νέοι πάροικοι θα κάνουν 
τις «αγγαρείες» τους υπέρ της εκκλησίας. Πρβλ. και την επισήμανση της Σταυρίδου 
(βλ. πιο πάνω, σημ. 46). 
^4 Ιβήρων-Απριλίου 1346, Ξηροποτάμου-1346, Εσφιγμένου-1346 και Ξενοφώντος-
1352. Πρβλ. σημ. 47. 
" Ή: άναθεωροϋντος, τά τής απογραφής διενεργοϋντοςκ. ά. 
56 Στα έγγραφα των μονών Ιβήρων-Απριλίου 1346, Φιλόθεου-1346, Βατοπεδίου-1346 
και 1348, Ξηροποτάμου-1346 και Εσφιγμένου-1346. Πρβλ. παραπάνω σημ. 47 
^7 Βλ. πιο πάνω, στα σχετικά με την επικύρωση από τον Du§an παλαιών προνομίων των 
μονών (III), και πιο κάτω, στην επικύρωση του δικαιώματος κατοχής παλαιών κτημάτων 
(V). 
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και καταστάσεως58, αυτό μπορεί νά θεωρηθεί, όπως γενικά για τις 
φοροαπαλλαγές σημειώσαμε, ότι συμφέρει περισσότερο την ίδια τη μονή59. 

Εκτός όμως από τους απογραφείς, δεν επιτρέπεται η είσοδος στα 
μοναστηριακά κτήματα (όλως πόδα βαλαν6 0 ή πεζεϋσαι επί πάσι τοις 
κτήμασι6χ), καθώς και η διενόχλησις της μονής62, σε οποιονδήποτε κατά 
καιρούς63 κεφαλατικεύοντα, δημόσια διενεργονντα κ.λ.π.64, δηλαδή σε κάθε 
κρατικό εκπρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μοναχών65, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος απαιτήσεως κάποιου φόρου66 από το μοναστήρι. Σε 
έγγραφο μάλιστα του 1355 για τη μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο 
Μενοίκειον οι υπάλληλοι αυτοί καλούνται όχι μόνο να μην πλησιάζουν τα 
κτήματα του μοναστηριού, αλλά και να «στέργουν» και να «βοηθούν»67. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο τα μοναστηριακά προνομιούχα κτήματα 
παραμένουν άβατα και απάτητα, ατάραχα και αδιάσειστα68, χωρίς ποτέ να 

5 8 Philothée, αρ. 9.86-88. 
59 Για τους ίδιους λόγους που επικαλεσθήκαμε στη σημ. 44. 
"0 Solovjev-Mosin, αρ. XI, 59, και Lascaris, Vatopedi, αρ. 2, 68. 
61 Solovjev-Mosin, αρ. XI, 59-60. 
"2 Βλ. Guillou, Ménécée, αρ. 39, 30: ουδέποτε εύρήσειν δχλησίν τίνα και διασεισμον 
παρά τίνος, και Lascaris, Vatopedi, αρ. 2,67-68: εξουσι ποτέ αδειαν διενοχλήσαι. 
63 Xénophon, αρ. 29, 20. Αυτό εξασφαλίζει τους μοναχούς και για το μέλλον, πράγμα 
που σαφώς δηλώνεται σε έγγραφο του 1348: οϋτε οί νϋν κεφαλατικεύοντες ζουπάνοι 
οϋτε οί διαδεξόμενοι τούτους (Lascaris, Vatopedi, αρ. 2, 66-67). 
"4 Κυρίως στις κεφαλές και στους ζουπάνους. Χαρακτηριστική η αναφορά στο 
έγγραφο του 1352 για τη μονή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας: ουδείς των υπό 
τήν βασιλείαν μου ευρισκομένων κεφαλάδων καθολικών ή μερικών ζουπάνων (Guillou, 
Ménécée, αρ. 43, 9-10 - πρβλ. και 136, σημ. 2). 
^5 Βλ. Lavra, αρ. 128, 24: ή δλως είσέρχεσθαι έν αύτοις (ενν. κτήμασι) παρά γνώμην 
αυτών (δηλ. των μοναχών). 
66 άπαιτεΐν τίνα ζήτησιν και δόσιν:. Solovjev-MoSin, αρ. VII, 119, Philothée, αρ. 9, 93-94, 
Esphigménou, αρ. 22, 43, και Lavra, αρ. 128.23. Πρβλ. το (πλαστό, αλλά σε γνήσια 
δεδομένα βασισμένο) «σύνθετο χρυσόβουλλο» της μονής Ζωγράφου (Solovjev-Mo§in, 
αρ. XLV, 211-212): και εκεί κανείς νά μήν εξουσιάζει αυτής οϋτε δώσιμον νά γυρεύει. 
61 αλλά μάλλον στέργειν και βοηθεΐν... κατά το δυνατόν : Guillou, Ménécée, αρ. 46, 19-
20. 
"° Και ανεπηρέαστα και άκαταδούλωτα, κατά τις τυπικές εκφράσεις ορισμένων από τα 
έγγραφα μας (για τις μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Σερρών-Οκτωβρίου 1345, 
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υφίστανται ενοχλήσεις. Αυτό το εγγυάται η καταληκτήρια εντολή του Dusan 
για επίδοση του εγγράφου στην προνομιούχο μονή69 ή και -σε σερβικά μόνον 
έγγραφα του 1349- η παράκληση του προς τους μελλοντικούς ηγεμόνες να μη 
καταπατήσουν τα παραχωρούμενα με το έγγραφο προνόμια70, καθώς και, 
κάποτε, η απειλή για τιμωρία ή χρηματικό «πρόστιμο» σε περίπτωση που 
κάποια από τις αποφάσεις του αγνοηθεί71. Όπως δε χαρακτηριστικά 
σημειώνεται σε χρυσόβουλλο του 1346 για τη μονή Ζωγράφου7 2: 
αποτραπησονται και άποδιωχθήσονται πάντες τη έμφανεία τούτου (δηλ. του 
χρυσοβούλλου)! 

Τελευταίο, επειδή διαφέρει εντελώς από τα άλλα που σχετίζονται με 
οικονομικές παροχές, πρέπει να αναφέρουμε ένα προνόμιο που χορηγείται 
στους μοναχούς του Αγίου Όρους το 1345 με το γενικό χρυσόβουλλο -και 
μόνον. Αποδέχεται σύμφωνα με αυτό ο Dusan iva ουδέν έμποδισθή ποτέ το τοϋ 
βασιλέως των Τωμαίων μνημόσυνον, μνημονεύηται δέ πρότερον το τούτου 
όνομα, είτα το της κραλότητος ημών13. Το προνόμιο χαρακτηρίσθηκε ως «πολύ 
περίεργο»7 4 και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Θεωρήθηκε ως ένδειξη 
αναγνώρισης εκ μέρους του κράλη, ακόμη, Dusan κάποιας «ηθικής εξουσίας» 
του βυζαντινού αυτοκράτορα75 και ως απόδειξη ότι ο Dusan δεν ανακηρύχθηκε 
αυτοκράτωρ αμέσως μετά την κατάκτηση των Σερρών76, ενώ διατυπώθηκαν 

Ζωγράφου-1346, Λαύρας-1347 και Δοχειαρίου-1349. Βλ. σημ. 47 και Docheiarìou αρ. 
25). 
"9 Τη σχετική επιβεβαίωση έχουμε από το «γενικό χρυσόβουλλο» (1345): ô παρών της 
κραλότητός μου απελύθη χρνσόβουλλος λόγος επιδοθείς πάσαις ταϊς κατά το αγιον 
και σεβάσμιον όρος μοναΐς (Lascaris, Vatopédi, αρ. 1,52-53). 
70 Pantéléèmôn, serbe, αρ. 1, 60-64 (και 3, 9-30, όπου εμμέσως ζητείται αυτό, με τη 
δήλωση ότι το έγγραφο θα παραμείνει απαραβίαστο). 
7^ Βλ. Pantéléèmôn, serbe, αρ. 3, 29-32 και 33, όπου καθορίζεται ότι ο παραβάτης θα 
καταβάλει το ποσόν των 500 υπερπύρων. 
7^ Zographou, 37, 55-56. 
7·* Lascaris, Vatopédi, αρ. 1,22-24. 
7 4 Ό. π., 167, και Ostrogorskij, Relations, 85. Για τη γνησιότητα του «γενικού 
χρυσοβούλλου», πρβλ. και Σούλης, Δουσάν, 84/38, σημ. 2. 
7^ Κατά την άποψη του Α. Solovjev, που δεν έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη του 
Λάσκαρι (βλ. Lascaris, Vatopédi, 167, σημ. 6). 
7f> Από τον Λάσκαρι (βλ. ό. π., 167, σημ.7). 
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αμφιβολίες κατά πόσον παρέμεινε σε ισχύ, όταν ο Σέρβος ηγεμόνας απέκτησε 
την αυτοκρατορική ιδιότητα77. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις των ιστορικών 
είναι πολύ λογικές, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πάντως ανάκληση 
του προνομίου αυτού δεν μαρτυρείται, αν και το «γενικό χρυσόβουλλο» του 
Αγίου ' Ορους αναφέρεται σε μεταγενέστερα έγγραφα του Dusan78. 

V. Με την επικύρωση παλαιών προνομίων είναι συνυφασμένη και η 
αναγνώριση του δικαιώματος κατοχής των κτήσεων που ανήκαν στις μονές, 
όταν οι Σέρβοι επεξέτειναν την κυριαρχία τους στα βυζαντινά εδάφη, και για 
τις οποίες, άλλωστε, οι μοναχοί επικαλούνται τα διάφορα «έγγραφα 
δικαιώματα» τους (χρυσόβουλλα , απογραφικός παραδόσεις κ.ά.79). 

Από το 1345 ήδη, με το «γενικό χρυσόβουλλο» για το Αγιον Όρος, ο 
Dusan ορίζει ότι οι μονές θα κατέχουν όλα τα κτήματα τους στο ακέραιο, μετά 
τήν απόδοση και των τυχόν αφαιρεθέντων80. Οι δε Σέρβοι που 
εγκαταστάθηκαν σε αυτά θα πρέπει να φύγουν, ένώ, όπως δηλώνει ο Σέρβος 
ηγεμόνας, ουδέν του λοιπού τάττωνται εις αυτά έτεροι Σέρβοι ή άλλοι τινές 
παρά της κραλότητός μου ή παρά τίνος των αρχόντων αυτής81. Η 
συγκεκριμένη παράγραφος του εγγράφου αμφισβητήθηκε82, αλλά τελικώς 
θεωρείται ότι πράγματι ανήκε στο αρχικό κείμενο83. 

Στο ίδιο πνεύμα ακολουθούν, από το 1346 και εξής, επικυρώσεις 
«ανενόχλητου» κατοχής κτημάτων, χωρίων, πάροικων κ.λ.π. για πολλές 
αγιορείτικες μονές84, ενώ ίδια εξασφάλιση επιτυγχάνουν και τα μοναστήρια 

11 Βλ. Ostrogorskij, Relations, 85. 
78 Πρβλ. Solovjev-MoSin, αρ. VI, 6-10. 
79 Βλ. μεταξύ άλλων στα έγγραφα Ιβήρων-Απριλίου 1346, Φιλόθεου-1346, Αγίας 
Αναστασίας-1352: Solovjev-MoSin, αρ. VII, Vili, XXIII. 
80 Lascaris, Vatopédi, αρ. 1,27-30 και 32-33. 
81 Ό. π., στ. 30-32. 
8^ Κυρίως από τον St. Binon (1938)· πρβλ. Σούλης, Δουσάν, 84/38, σημ. 4. 
83 Βλ. Lavra III, 210. 
8 4 Ιβήρων (χρυσόβουλλο Απριλίου 1346), Φιλόθεου (1346, πρβλ. Philothée, 281), 
Βατοπεδίου (1346 και 1348), Ξηροποτάμου (1346), Εσφιγμένου (1346 και 1347), 
Λαύρας (1347) και Ξενοφώντος (1352). Solovjev-MoSin, αρ. VII, Vili, XI και XVIII, XII, 
XIII, XIV, XVI, XXV. 
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Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο όρος Μενοίκειον (1345) και Αγίας Αναστασίας 
της Φαρμακολυτρίας στην περιοχή Ζίχνας (1352)85. 

Το τμήμα αυτό των εγγράφων, με την απαρίθμηση των ποικίλων 
κτημάτων, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας86, παρά 
μόνον σε ορισμένες περιπτώσεις. Σημειώνουμε το ήμισυ του εις τα 
ΣώηροκαυσεΙα καταφυγίου^7 και το μισό ή ένα τρίτο διαφόρων χωρίων88, τα 
οποία κατείχαν από παλιά οι μονές Λαύρας και Εσφιγμένου αντίστοιχα. Τά 
υπόλοιπα 1/2 και 2/3 των κτημάτων αυτών είχαν αφαιρεθεί από τις μονές 
αυτές κατά την εποχή της βυζαντινής κυριαρχίας για να παραχωρηθούν ως 
πηγές προσόδου σε προνοιαρίους. 

VI. Τέλος, με τα ίδια έγγραφα, παραχωρεί ο Σέρβος ηγεμόνας στα 
μοναστήρια νέα κτήματα ή προσόδους -«νέα», με την έννοια τόσο 
αποκτημάτων που για πρώτη φορά προστίθενται στις κτήσεις της μονής, όσο 
και με την έννοια της επιστροφής κτήσεων που παλαιότερα κατείχε το 
μοναστήρι, αλλά είχαν κατά καιρούς «αποσπασθεί» επί βυζαντινών 
αυτοκρατόρων και, κάποτε, από τόν ίδιο τον Dusan. 

Τέτοιες ευεργεσίες πραγματικά νέων κτήσεων (κτημάτων, πάροικων, 
χωρίων, φορολογικών προσόδων κ.λ.π.) αναφέρονται στα περισσότερα από τα 
έγγραφα μας. Ενδιαφέρον όμως έχει κυρίως η προέλευση πολλών από αυτές, 
η οποία μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική της γενικότερης πολιτικής του Dusan. 

Κατά τις πληροφορίες λοιπόν που παρέχουν τα έγγραφα89, 
παραχωρούνται στη μονή Αγίας Αναστασίας (1345) η ϋπόστασις των δύο 

" Χρυσόβουλλο του Οκτωβρίου 1345 και πρόσταγμα του Φεβρουαρίου 1352, 
αντιστοίχως· βλ. Solovjev-Mo§in, αρ. Π, XXIII. 
8" Πρβλ. πιο πάνω, σημ. 14, καθώς και την επισήμανση ότι στα προνομιακά αυτά 
έγγραφα αντιγραφόταν ο πλήρης κατάλογος των κτημάτων, χωρίς κάν να εξετάζεται 
κατά πόσον αυτά ήσαν στην επικράτεια του σέρβου ηγεμόνα (ή αντιστοίχως του 
Βυζαντινού)· βλ. Ostrogorskij, Serska Oblast, 38, και Οικονομίδης, Κατακτήσεις, 296. 
8 7 Lavra, αρ. 128, 27-28 (του 1347). 
88 Esphigménou, αρ. 22, 27-28 (του 1346), και αρ. 23, 15-17 (του 1347) - πρβλ. και 141. 
8^ Για μερικές από τις κτήσεις που θα αναφερθούν πιο κάτω, πρβλ. Korac, Philotheou, 
189, σημ. 20. 
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αδελφών και ιερέων των Κνριαύλων 90, στη μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
(Οκτώβριος 1345) η οικονομία του Λάσκαρη 91, στη μονή Φιλόθεου (1346) 
τμήμα των κτημάτων και προσόδων του πρωτοστράτορος Θεοδώρου τοϋ 
Συναδηνοϋ 92, παλαιού διοικητή της Θεσσαλονίκης, και στη μονή Βατοπεδίου 
(1348) γη της Τζακωνίσσης 93. Όλα τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ήσαν μεν οι 
παλαιοί κάτοχοι των κτήσεων αυτών, αλλά στα έγγραφα αναφέρονται ως 
αποθανόντες (εκείνοι)94. 

Επίσης η μονή Λαύρας αποκτά μεταξύ του 1345 και 1347 το υπόλοιπο 
ήμισυ τοϋ καταφυγίου των Σιδηροκαυσείων, που ήταν δημοσιακον και 
προνοιαστικον 95 έως τότε, δηλαδή, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
κτήση που ανήκε στο βυζαντινό κράτος και παρεχωρειτο κατά καιρούς ως 
«πρόνοια», ενώ το ίδιο μοναστήρι κατέχει ήδη το 1350-51 κτήματα από την 
οικονομία του Δημητρίου Κωκαλά96. Σε άλλες αγιορείτικες μονές 
(Βατοπεδίου, 1346, και Ξενοφώντος, 1352) ο Dusan παραχωρεί γη, της οποίας 
παλαιός κάτοχος ήταν ο καβαλλάριος Μονζάκης 97, καθώς και χωριό (μονή 
Βατοπεδίου, 1346 και 1348), που είχε ως προκατόχους τους λεγόμενους 
Βαρβαρηνούς στρατιώτας98. Προφανώς και τα κτήματα αυτά ήσαν προνοιακά 

90 χαί κληρικών της καθολικής εκκλησίας Ζελιχόβης, τοϋ τε κυρίου Δημητρίου καί 
τοϋ κυρίου Γεωργίου : Guillou, Ménécée, αρ. 40,2-6. 
9 1 Guillou, Ménécée, αρ. 39, 77-78. 
92 ώς έκράτει ταϋτα ό περιπόθητος θειος της βασιλείας μου πρωτοστράτωρ ό 
Συναδηνός: Philothée, αρ. 9, 69-72 . Πρβλ. και Kutlumus, 68-69. 
93 Lascaris, Vatopédi, αρ. 2, 22-24. 
9 4 Βλ. ό. π., σημ. 103-106. 
9~> Lavra, αρ. 128, 27-30, του 1347, όπου μνημονεύεται το πρόσταγμα του Dusan με το 
οποίο παραχωρήθηκε στη μονή το «καταφύγιον» και το οποίο, επομένως, θα είχε 
απολυθεί μεταξύ 1345 και 1347. Βλ. σχετικά και Lavra IV, 118. 
9" δέδωκεν ό αύθέντης μου ό βασιλεύς τον τόπον τοϋ Κοκάλα (sic): Lavra, αρ. 130, 2-3 
(του 1350/1351;) - με την επιφύλαξη ότι ως «βασιλεύς» εδώ εννοείται ο Dusan και όχι ο 
Ιωάννης Ε ' Παλαιολόγος. 
9 ' Solovjev-MoSin, αρ. XI, 39 και Xénophon, αρ. 29, 15-16 (την γήν ην προκατεϊχε 
καβαλλάριος ό Μ. εν τη τοποθεσία τοϋ Μυριοφύτου). 
9 ° Solovjev-MoSin, αρ. XI, 34-37 (τό περί την Καλαμαρίαν ευρισκόμενον χωρίον, το 
καλούμενον ό "Αγιος Μάμας μετά πάσης της νομής καί περιοχής αύτοϋ καί ών είχε 
δικαίων καί προνομίων, ώς προκατεΐχον τοϋτο οι Βαρβαρηνοί στρατιώταί) και Lascaris, 
Vatopédi, αρ. 2, 16-18. 
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πριν από τη σερβική κατάκτηση. Κατά τη μαρτυρία άλλου εγγράφου, του 1346, 
απαλλάσσεται η μονή Ιβήρων από το ποσόν των 400 υπερπύρων που όφειλε ως 
ζενγαρατίκιον και κεφάλαιον και το οποίο κατέβαλλε αρχικά προς το δημόσιο 
(το βασιλικον βεστιάριον) και αργότερα προς τους στρατιώτας " , πιθανότατα 
βυζαντινούς μικροπρονοιαρίους. 

Τέλος, τον Οκτώβριο του 1345, η μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
αποκτά το ζενγηλατείον του Καντακουζηνού100, ενώ η μονή Βατοπεδίου, πριν 
από το 1348, τον τόπον, ον εκρατησεν ώς οίκεΐον ο μέγας παπίας ό 
Τζαμπλάκωνλ0λ, γνωστός βυζαντινός, καθώς και τα κτήματα εποίκων της 
Θεσσαλονίκης^02. Αυτά τα κτήματα θα ήταν μάλλον σε περιοχή σερβικής 
κατοχής και όχι στη Θεσσαλονίκη, που παρέμενε βυζαντινή103. 

Μεταξύ των νέων κτημάτων των μονών αναφέρονται και αφιερώσεις, τις 
οποίες ο Dusan, μάλλον πρόθυμα, επικυρώνει: των μεγάλου έταιρειάρχου κϋρ 
Ιωάννου Μαργαρίτη (1345 και 1348)104, έπαρχου του Ίσαρι, Καβάσιλα, 
Γεωργίου Φωκοπούλου, κϋρ Μάρκου του 'Αγγέλου, κριτοϋ του φοσσάτου τοϋ 
Μαυροφόρου (1348)105 και Ιωάννου Μασγιδά (1349)106, καθώς και της 
Ειρήνης Χούμναινας της Παλαιολογίνας (1355)107. Όλα αυτά τα πρόσωπα με 
τα βυζαντινά ονόματα αναφέρονται ως οικείοι του Dusan και αφιερώνουν στις 
μονές Βατοπεδίου, Παντελεήμονος και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου τόσο 
«γονικά» κτήματα τους, όσο και παραχωρημένα «διά χρυσοβούλλου» (συχνά 
του ίδιου του Dusan). Αξια μνείας είναι και η αφιέρωση, το 1347, από τον 
Ιωάννη Μασγιδά στη μονή Φιλόθεου ενός ζευγηλατείου^08, που ο ίδιος είχε 

99 Solovjev-Mosin, αρ. VI, 14-24. Πρβλ. και τα σχόλια για το έγγραφο του Ostrogorskij, 
Féodalité, 159. 
1 0 0 Guillou, Ménécée, αρ. 39, 77-79. 
101 έπικνροΐ ή βασιλεία μον. Lascaris, Vatopédi, αρ. 2, 60-61, του 1348· βλ. και σ. 168. 
102 ετέρων εποίκων Θεσσαλονίκης αμπέλια και χωράφια δσα έκέκτηντο ούτοι εν τφ 
περιορισμφ τούτω : ό. π., στ. 24-26. 
1 0 3 Πρβλ. όμως και τη σημ. 86, πιο πάνω. 
!04 Guillou, Ménécée, αρ. 39, 60-61, και Lascaris, Vatopédi, αρ. 2,42-47. 
105 Lascaris, Vatopédi, αρ. 2, 31-33, 34-35, 36-37, 39-41 και 48-53. 
106 pantéléèmôn, serbe, αρ. 1,45-49 και 158 (Kalojan M.). 
107 Guillou, Ménécée, αρ. 46. 
108 Kravari, Philothée, αρ. 4,24-27. 
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αγοράσει από εκείνους στους οποίους ο Dusan το είχε δωρήσει ως 
κληρονομικό· η σχετική υπόθεση θα αναφερθεί αργότερα109. 

Κατά δεύτερο λόγο, επιστροφή «άποσπασθέντων» επί βυζαντινής 
κυριαρχίας κτημάτων αναφέρεται σε έγγραφα των μονών Φιλόθεου, 
Εσφιγμένου, Ζωγράφου και Βατοπεδιου από το 1346 έως το 1347110. Μεταξύ 
των πρώην κατόχων τους μνημονεύονται η Καντακονζηνή111, ο 
Γαβριηλόπουλος και ο Άναταυλάς1]2, ως μη ζώντες, καθώς καί ο 
Φαρμάκης11^, όλοι γνωστοί από τις πηγές βυζαντινοί κάτοχοι «οικονομιών». 

Σε τρεις περιπτώσεις όμως ο ίδιος ο Dusan στέρησε μοναστήρια από 
κτήματα τους114 -δια αναγκαίας δουλείας της βασιλείας μου115. Τα δύο από 
αυτά (Φιλόθεου και Δοχειαρίου) αποζημίωσε αργότερα (1346 και 1349) 
παραχωρώντας άλλα κτήματα και προσόδους116, ενώ στο τρίτο (μονή 
Ζωγράφου) επέστρεψε, μάλλον σύντομα (πριν από τον Απρίλιο του 1346), το 
χωριό117. 

VII. Το τελευταίο στοιχείο που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε στα 
έγγραφα είναι η πραγματική αιτία για την οποία γίνεται η οποιαδήποτε 
παραχώρηση σε ένα μοναστήρι. Την αναζητούμε πίσω από τη ρητορική -κατά 
τα βυζαντινά πρότυπα1 1 8- περιγραφή της στην αρχή του εγγράφου, με τη 
συνδρομή άλλων αναφορών στο ίδιο έγγραφο και των γνωστών γεγονότων της 
εποχής. 

09 Βλ. πιο κάτω, σημ. 153. 
10 Πρβλ. και τις επόμενες σημειώσεις. 
1 * Kravari, Philothée, αρ. 4, (5)12-13 και 304-305 (πρόκειται για τη Θεοδώρα, μητέρα 

του Ιωάννου ç ' ). 
12 Esphigménou, αρ. 23, 15-16 και 145, και αρ. 22, 27-28 και 141. 
13 Ό . π., αρ. 23, 15-16 και 145. 
14 έκρατήθησαν ... όρισμφ της βασιλείας μου: Philothée, αρ. 9, 45-46·.άφαιρέθησαν: 

Docheiarìou, αρ. 25,4-5 και έκρατήθη καί εδόθη άλλαχοϋ : Zographou, αρ. 37, 9. 
1* Docheiarìou, αρ. 25, 3-4. 
16 Βλ. Philothée, αρ. 9, 45-53 (του Απριλίου 1346) και Docheiarìou, αρ. 25, 4-8 (του 

Μαρτίου 1349). 
17 Zographou, αρ. 37, 3-13. 
Ι8 Πρβλ. Guillou, Ménécée, 126-127. 
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Οι προβαλλόμενοι στα έγγραφα του Dusan «λόγοι» είναι δύο ειδών: αφ' 
ενός, σχετική παράκληση των μοναχών119, πράγμα πολύ πιθανό, αλλά και 
λεκτικός τύπος που προσδίδει την ανάλογη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στα 
έγγραφα του Σέρβου ηγεμόνα. Καί αφ" ετέρου, η πρόθυμη ανταπόκριση του 
ίδιου, είτε από ευλάβεια προς το θείο και μίμηση της θεϊκής φιλανθρωπίας είτε 
από αγάπη και σεβασμό προς τις μονές είτε, ακόμη, από εμμονή στη σχετική 
παράδοση των προγόνων του, αλλά και από τη διάθεση να αποκαταστήσει 
αδικίες του παρελθόντος120 και να αποζημιώσει για τις καταστροφές από τη 
σερβική κατάκτηση. 

Στο γνωστό όμως γενικό χρυσόβουλλο υπέρ του Αγίου Όρους (1345) η 
διατύπωση διαφέρει σημαντικά. Αναφέρεται είδος «συμφωνίας», πράγμα 
αδιανόητο για βυζαντινό αυτοκράτορα: ο Dusan ζήτησε να προσευχηθούν γι' 
αυτόν οι μοναχοί και να τον μνημονεύουν σ' όλη την περιοχή, οι μοναχοί 
ζήτησαν σε αντάλλαγμα κεφάλαια καί ζητήματα τίνα, εγράφησαν αυτά στο 
χρυσόβουλλο και δήλωσε ο Dusan ότι εάν άποπληρώση καί στέρξη ταϋτα, τότε 
και οι μοναχοί θα κάνουν όσα τους ζήτησε121. 

Βεβαίως, όπως και για τα άλλα έγγραφα, δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς 
αρχίζει η αλήθεια και πού τελειώνουν τα κενά λόγια. Οι ιστορικοί σημειώνουν 
άλλοι μεν, ότι οι μοναχοί βιάστηκαν αμέσως μετά την επικράτηση των Σέρβων 
να ζητήσουν εκείνοι νέα προνόμια και επικυρώσεις κεκτημένων122, και άλλοι, 
ότι ο ίδιος ο Dusan τους τα προσέφερε -και ιδιαίτερα στους αγιορείτες123. Θα 
πρέπει λογικά να θεωρήσουμε ότι και οι δύο απόψεις ανταποκρίνονται εν 
μέρει στην πραγματικότητα. 

H9 Στα περισσότερα έγγραφα διαβάζουμε: έπεί εζήτησαν καί παρεκάλεσαν την 
βαοίλείαν μου οί μοναχοί,... την αϊτηοιν καί παράκλησιν αυτών ευμενώς προσδεξαμένη 
ή βασιλεία μου. 
120 Εννοεί κυρίως τις περιπτώσεις «αποσπάσεως» μοναστηριακών κτημάτων από τους 
βυζαντινούς αυτοκράτορες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
!21 Lascaris, Vatopédi, αρ. 1,10-21. Πρβλ. και Lavra IV, 42. 
!22 Βλ. Lascaris, Vatopédi, 167, και πρβλ. Σούλης, Δουσάν, 84/38, σημ. 1. 
123 Βλ. κυρίως Σούλης, Δουσάν, 83/37-85/39. 
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VIII. Από τον μικρό αριθμό των εγγράφων υπέρ διαφόρων προσώπων124, 
σε εκκλησιαστικά πρόσωπα αφορούν κυρίως τέσσερα: Το πρώτο, του 1345, στον 
τότε επίσκοπο Φερεμών Κυπριανό125· το δεύτερο, του 1352 ή 1353, αλλά κι ένα 
προγενέστερο, χαμένο τώρα, στο μοναχό Ιάκωβο από τη Ζίχνα, ο οποίος 
εμφανίζεται ως «παρακλητεύων» υπέρ της μονής της Αγίας Αναστασίας, σε 
δύο άλλα από τα έγγραφα μας126, και το τέταρτο, σερβικό του 1352 ή 1353, 
στο γνωστό Σέρβο127 Ιάκωβο, παλαιό φίλο του Dusan και μητροπολίτη Σερρών, 
ίσως από το 1348 ήδη128. 

1. Από απόψεως παλαιών κτημάτων και προνομίων, στα έγγραφα αυτά 
αναφέρεται η επικύρωση υπέρ του επισκόπου Κυπριανού μιας προσόδου 50 
ύπερπύρων129. Η αρχική παραχώρηση όμως αυτής της προσόδου130 είχε γίνει 
από την κράλαινα131 Ελένη, τη σύζυγο του Dusan, και όχι από κάποιο 
βυζαντινό αυτοκράτορα. 

2. Στα νέα κτήματα και προνόμια θα εντάξουμε την παραχώρηση άλλων 
25 ύπερπύρων προς τον Κυπριανό, ποσόν που απαιτούσε ο Σέρβος Rajko ως 

124 χ 0 χαμένο χρυσόβουλλο, με το οποίο υποτίθεται ότι παραχωρούσε ο Dusan 
κτήσεις στον Ιωάννη Τσάφα Ουρσίνο Δούκα, στην Ήπειρο, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν 
-ούτε κάν ως στοιχείο συγκρίσεως -, όχι μόνο επειδή δεν αναφέρεται στο γεωγραφικό 
χώρο που επιλέξαμε εδώ, αλλά επειδή, κυρίως, εκφράσθηκαν ισχυρές αμφιβολίες για τη 
γνησιότητα του μεταγενέστερου εγγράφου (του Σέρβου αυτοκράτορα Συμεών -
Ιανουαρίου 1361), όπου και η σχετική μνεία (Solovjev-Mosin, αρ. XXXII, 21-24). Βλ. D. 
Μ. Nicol, The Despotato ofEpiros 1267-1479, Cambridge 1984, 140. 
125 Για τον επίσκοπο Κυπριανό, βλ. και Soulis, Serres, 375/73. 
12° χ ω ν ε τ ω ν 1345-46 και 1352. Για το dossier του μοναχού Ιακώβου, βλ. Guillou, 
Ménécée, 140, κυρίως. 
127 Σύμφωνα με τους λόγους που επικαλέσθηκα στην αρχή της εργασίας (βλ. πιο πάνω, 
Π) για να αποκλείσω την εξέταση των εγγράφων υπέρ της μονής Χιλανδαρίου, θα 
έπρεπε να μην εξετασθεί εδώ ούτε το έγγραφο αυτό. Το θεώρησα όμως αναγκαίο ως 
μέτρο σύγκρισης. 
128 Για τον μητροπολίτη Ιάκωβο, βλ. Soulis, Serres, 375/73-376/74, Kutlumus, 360, και G. 
Ostrogorskij, O serskom mitropolitu Jakovu, Zborn. Filoz. Fak. 10,1 (1968) 219-226. Βλ. 
και πιο κάτω, σημ. 179 και 180. 
Ι 2 9 Guillou, Ménécée, αρ. 37, 7-8. 
130 Βλ. Solovjev-Mosin, 22, όπου εικάζεται ότι ίσως αντιπροσώπευε παραχώρηση 
φόρου κτήματος. 
1̂ 1 Guillou, Ménécée, αρ. 37,2-3. 
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κεφαλή Τριλισίου και Βρόντους, καθώς και δικαιώματα «ανενοχλησίας»132. 
Επίσης μια παλαιότερη παραχώρηση από τον Dusan μονυδρίον, ναοϋ και 
κτημάτων στον μοναχό Ιάκωβο133, ο οποίος το 1352-53 τα αφιερώνει στη μονή 
Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, με την έγκριση προφανώς του ίδιου του σέρβου 
αυτοκράτορα134. Και ακόμη την διά βίου και μη μεταβιβάσιμη παραχώρηση 
προς τον μητροπολίτη Ιάκωβο ενός ναοϋ και των δικαίων του (κτημάτων, 
πάροικων, προσόδων, αγγαρειών κ.λ.π.), με δικαίωμα «εξκουσσείας»135. 

3. Οι «λόγοι» που επικαλείται εδώ ο Dusan είναι η προηγηθείσα δωρεά 
της κράλαινας (για τις περιπτώσεις του επισκόπου Κυπριανού και του 
μητροπολίτη Ιακώβου136), καθώς και η πάταξη παράνομων ενεργειών 
κρατικού εκπροσώπου, του Rajko (στο υπέρ του Κυπριανού έγγραφο137). Ο 
λόγος της ευνοϊκής μεταχειρίσεως του μοναχού Ιακώβου παραμένει άγνωστος, 
εφ' όσον το σχετικό έγγραφο δεν σώζεται138, αλλά και το μεταγενέστερο δεν 
είναι πλήρες139. 

4. Σε δύο τουλάχιστον140 από τα έγγραφα αυτά γίνεται και μνεία 
κάποιας μελλοντικής «τιμωρίας», στην περίπτωση που δεν θα εφαρμοσθούν 
κατά γράμμα οι αποφάσεις του αυτοκράτορα. Τονίζει, δηλαδή, ο Dusan στους 
κρατικούς εκπροσώπους που θα τολμήσουν να ενοχλήσουν στο μέλλον τόν 
επίσκοπο Κυπριανό ότι θα υπάρξουν δυσάρεστες επιπτώσεις (ου συμφέρει 
σας-)141. Αντιστοίχως για τους μέλλοντες να αγνοήσουν τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στο υπέρ του μητροπολίτη Ιακώβου έγγραφο προβλέπει την 

132 Guillou, Ménécée, αρ. 37, 8-12. 
133 Με το χαμένο έγγραφο που αναφέρθηκε πιο πάνω (βλ. Guillou, Ménécée, αρ. 45, 1). 
134 Guillou, Ménécée, αρ. 37,5-7 και 8-10. 
135 pantéléèmôn, serbe, αρ. 4, 33-55. 
1 3 6 Βλ. σημ. 131 και 133. 
137 Guillou, Ménécée, αρ. 37, 3-6. 
^ Βλ. πιο πάνω και σημ. 133. 
139 χο έγγραφο Guillou, Ménécée, αρ. 45 είναι ελλιπές κατά το δεύτερο μισό (στ. ΙΟβ κ. 
ε.), όπου θα υπήρχε μάλλον αναφορά και στην δωρεά του DuSan. 
140 Δεν γνωρίζουμε αν στο ελλιπές (βλ. στην προηγούμενη σημ.) έγγραφο υπέρ του 
μοναχού Ιακώβου υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. 
1 4 1 Solovjev-MoSin, αρ. IV, 19-20· και μή ακούσω πλέον τοϋ διενοχλήσαί τε τον 
επίσκοπον και ου συμφέρει [ ]ην : Guillou, Ménécée, αρ. 37,12-13. 
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καταβολή 200 νπερπύρων -προς τόν αυτοκράτορα και τον ναό που 
παραχωρείται στον Ιάκωβο142. 

IX. Δύο από τά έγγραφα του σέρβου αυτοκράτορα υπέρ λαϊκών 
προσώπων, «αρχόντων», (των ετών 1346 και 1352) αφορούν στον Γεώργιο 
Φωκόπουλο, γνωστό «οικείο» του Dusan, ένα (του 1344) σε ομάδα 
«αρχοντοπούλων»143 της Ζίχνας και δύο (προ του 1348, αλλά χαμένα τώρα) 
στον Ιωάννη Μαργαρίτη, επίσης γνωστό από το περιβάλλον του Σέρβου 
αυτοκράτορα. 

1. Παλαιά κτήματα επικυρώνονται μόνον για τον Φωκόπουλο (1352)144. 
2. Σημαντικά είναι εδώ όχι τόσο τα νέα κτήματα καθ' εαυτά145, αλλά οι 

όροι κατοχής τους. Έτσι ο Φωκόπουλος, κατά το δεύτερο υπέρ αυτού έγγραφο 
(1352), έχει βεβαίως το προνόμιο να κατέχει όλες τις κτήσεις του άνενοχλήτως 
και χωρίς παρεμβάσεις εκ μέρους των «αρχόντων και αρχοντοπούλων» του 
Dusan, αλλά κυρίως έχει τη δυνατότητα εις οίον μοναστήριον βονληθή 
προσιέναι ταϋτα ή και τφ βίφ περιών ετι ή και μετά θάνατον αύτοϋ, ϊνα 
κατέχωνται και παρά της ... μονής ... κατά τον ίσον και δμοιον τρόπον146. 
Παρόμοια δυνατότητα πρέπει να εκμεταλλεύτηκε ο Φωκόπουλος το 1348, όταν 
αφιέρωσε μέρος της περιουσίας του στη μονή Βατοπεδίου147. Οι αφιερώσεις 

142 Ανά 100 σε κάθε πλευρά (Pantéléèmôn, serbe, αρ. 4, 85-87). 
143 Αποτελείται από τους Ίωάννην τον Ύηζηνόν, Θεόδωρον τον Μύ—ον, Ίωάννην τον -
-•ην, Ίωάννην τόν Κουβαράν, Ίωάννην τόν Α , Ανδρόνικον τον Μεσωποταμήτην, 
Ίωάννην τόν Μανιχαίτην, —- τον Σμολεανίτην, Γεώργιον τον Μ ίτην, Μανονήλ τον 
Αντιοχίτην, Λέοντα τον Γοβενόν, Νικήταν τον Αρχοντίτζην, ό Μαμηνός (sic), ς ό 
Κλάδων, Ιωάννης ό Καταβοληνός, ό "Ααρών : Kravari, Philothée, αρ. 3, 4-7 (τα κενά 
οφείλονται στην κατάσταση του εγγράφου, για την οποία βλ. στη σ. 298 της εκδόσεως, 
ενώ για τα πρόσωπα αυτά βλ. στις 299-300 και 300-301, όπου και για τους 
«αρχοντοπούλους» γενικότερα). 
144 Guillou, Ménécée, αρ. 44, 3-6 και 9-10. 
14-> Άδεια κατασκευής εργαστηρίου στον Φωκόπουλο (βλ. Guillou, Ménécée, αρ. 42, 10) 
και ζενγηλατείον στους αρχοντοπούλους της Ζίχνας (βλ. Kravari, Philothée, αρ. 3,14). 
1 4° Guillou, Ménécée, αρ. 44, 2 και 17-19. Η αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως 
αναφέρεται στο έγγραφο (στ. 1-7), περιλαμβάνει κυρίως την επιθυμία του να εχη έπ' 
αδείας προσηλώσαι ταϋτα και εις μοναστήριον. 
1 4 7 Βλ. Lascaris, Vatopédi, αρ. 2, 36-37. 
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που έκανε ο Μαργαρίτης, την ίδια εποχή και στην ίδια μονή, δηλώνουν ότι για 
τα κτήματα του εκείνα (γη, χωρίον)148 του είχε δοθεί το ίδιο δικαίωμα 
μεταβιβάσεως. Οι άρχοντόπονλοι, τέλος, της Ζίχνας είχαν ομοίως δικαι
ώματα «άνενοχλησίας», «βελτιώσεως» κλπ.149 επί του ζευγηλατείου που τους 
παραχωρείται (1344), κυρίως όμως δικαιώματα του πωλεΐν, δωρεΐσθαι, 
άνταλλάττειν, προικίζειν, εις εκκλησίας και μοναστήρια (και κληρονόμους) 
παραπέμπει ν άκωλύτως μαζί με τις βελτιώσεις150. Διασφαλίζεται μάλιστα το 
κτήμα αυτό και από τυχόν βλέψεις των προηγούμενων κατόχων του (τοϋ 
μέρους της Ταλαίνης^51, η οποία δεν ζει πλέον), ώστε, εάν προσέλθουν αυτοί 
στην ύποχειριότητα του Dusan, να λάβουν άλλο ίσόποσον κτήμα - και όχι το 
συγκεκριμένο152. Σύμφωνα με αυτά τα προνόμια, το ζευγηλατείον πωλείται 
μάλλον σύντομα (μεταξύ 1344 και 1347153) στον οίκεΐον του Dusan Ιωάννη 
Μασγιδά, ο οποίος προφανώς δεν αργεί154 να το αφιερώσει στη μονή 
Φιλόθεου, ενέργεια που ο ηγεμόνας ευχαρίστως επικυρώνει (1347), όπως ήδη 
αναφέρθηκε155. 

3. Ο λόγος παραχωρήσεως είναι, για όλους τους αποδέκτες εδώ, ένας 
και προφανής· θα είχαν ευχαρίστως αποδεχθεί τη σερβική κυριαρχία ή και 
εργασθεί ποικιλοτρόπως υπέρ αυτής156. Η τυπική αφορμή για την ευεργεσία 

1 4 8 Βλ. ό. π., στ. 42-47. 
149 χατέχειν .... άνενοχλήτως ..., άδιαοείστως, άναθεώρητον ..., άναφαίρετον, 
άναπόσπαστον, ελεύθερον και άκαταόούλωτον .... εχειν τε επ" αδείας... συνιστάν τε και 
βελτιοϋν... και ανθρώπους ελευθέρους... εν αύτφ προσκαθήσειν : Kravari, Philothée, αρ. 
3, 1-3 και 10. Βεβαίως δεν τηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου στα χωρία που 
παρατίθενται από το έγγραφο αυτό, διότι θεώρησα ότι αυτό θα προκαλούσε μάλλον 
σύγχυση. 
1 5 0 Ό. π., στ. 11-14. Πρβλ. Korac, Philotheou, 197-198. 
151 Βλ. Kravari, Philothée, 299-300. 
152 Βλ. στους στ. 20-24 του εγγράφου. 
153 γ ο ν τουχιο τ ο υ 1344 τους παραχωρείται από τον Dusan και τον Σεπτέμβριο του 
1347 επικυρώνεται η αφιέρωση του στη μονή Φιλόθεου (βλ. Kravari, Philothée, αρ. 4, 24-
27). Πρβλ. και Korac, Philotheou, 196. 
154 βλ. στην προηγούμενη υποσημείωση. Για τον Μασγιδά βλ. και Korac, Philotheou, 
209. 
155 Βλ. πιο πάνω, σημ. 153. 
156 Αντίθετα προς το «μέρος της Ράλαινας» που θα έφυγαν, εγκαταλείποντας τα 
κτήματα τους. Πρβλ. και Kravari, Philothée, 299. 
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ήταν πιθανότατα σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αναφέρεται στο 
υπέρ του Φωκόπουλου έγγραφο157, ενώ για τους άλλους αποδέκτες απλώς 
εικάζεται158. 

Συνεκτιμώντας τα στοιχεία που επισημάνθηκαν στα έγγραφα που 
εξετάσαμε -και με την επιφύλαξη πάντοτε σημαντικών αντίθετων δεδομένων 
από χαμένες ή λανθάνουσες πηγές- μπορούμε να αποτολμήσουμε ορισμένα 
συμπεράσματα για τη γενικότερη πολιτική των προνομιακών παραχωρήσεων 
του Στεφάνου Dusan, τουλάχιστον στο χώρο της πρώην βυζαντινής 
Μακεδονίας: 

α. Πρώτον, είναι φανερό ότι τα μοναστήρια, και μάλιστα τα Αγιορείτικα, 
ευνοούνται όλως ιδιαιτέρως από τον σέρβο ηγεμόνα159. Φυσικά, η εμφανώς 
μεγαλύτερη εύνοια προς τη μονή Χιλανδαρίου είναι δεδομένη160· το 
αποδεικνύουν, εκτός από την πληθώρα των προνομιακών παραχωρήσεων161, η 
ευνοϊκή γι ' αυτήν λύση των κτηματικών διαφορών της με τη μονή 
Ζωγράφου1 6 2, η πίεση που άσκησε ο Dusan προς το Συμβούλιο του Αγίου 
Όρους για άλλες ευνοϊκές υπέρ αυτής ρυθμίσεις163, αλλά και η παράκληση 

^7 Guillou, Ménécée, αρ. 44, 1-2. 
!58 Εφ' όσον τα έγγραφα παραχωρήσεως στον Ιωάννη Μαργαρίτη έχουν χαθεί (βλ. πιο 
πάνω) και το έγγραφο του 1344, για τους αρχοντόπουλους της Ζίχνας, είναι φθαρμένο 
στο σημείο όπου θα ήταν λογικό να υπάρχει παρόμοια αναφορά. 
159 Πρβλ. Σούλης, Δουσάν, 82/36· Lavra IV, 41-42 και βλ. εδώ, πιο κάτω. 
160 Πρβλ. σχετική παρατήρηση μεταξύ άλλων και σε Dionysiou, 9. 
!61 Βλ. πιο πάνω (και σημ. 20 και 21) και πρβλ. Σούλης, Δουσάν, σ. 89/43, και Soulis, 
The Serbs, 85. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η επικύρωση με χρυσόβουλλο του 
αναλυτικού περιορισμού των κτημάτων της μονής (Solovjev-Mo§in, αρ. XLIV, του 
Απριλίου 1348, και Chilandar, slave, αρ. 40), αλλά τό έγγραφο αυτό φαίνεται ότι πρέπει 
να θεωρηθεί πλαστό (βλ. Kastamonitou, 3, σημ. 17, και Xénophon, 22). 
!62 Πρόκειται κυρίως για τη γνωστή διένεξη για το μύλο του Χάνδακος· το ιστορικό 
της συμφιλιώσεως των δύο μονών, με την παρέμβαση -και απαίτηση- του Dusan, 
περιλαμβάνεται στο (πλαστής συνθέσεως) «σύνθετο χρυσόβουλλο» της μονής 
Ζωγράφου (Solovjev-Mosin, αρ. XLV, 168-215). Βλ. Σούλης, Δουσάν, 89/43-90/44. 
1 6 3 Βλ. τα έγγραφα Chilandar grec, αρ. 135 (του 1347) και 136 (του 1347- πλαστό; βλ. 
Kastamonitou, 3, σημ. 17). 

322 



Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη 

του ίδιου του Dusan προς τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιωάννη Ε ' Παλαιολόγο 
για περαιτέρω επικύρωση όλων των κτήσεων της μονής και με δικό του 
έγγραφο164. Και τα άλλα όμως μοναστήρια κάθε άλλο παρά «αδικημένα» 
είναι· τα πολλαπλά προνόμια και οι ποικίλες παραχωρήσεις διαφόρων 
κτήσεων το αποδεικνύουν. Εξ άλλου και τις σπάνιες φορές που ο Dusan τους 
αφαιρεί κάποιο κτήμα σπεύδει να επανορθώσει. 

Δεν φαίνεται όμως οι μονές ν ' αποκτούν τα νέα τους κτήματα ή να 
παίρνουν πίσω τα άποσπασθέντα, επί βυζαντινών κυρίως αυτοκρατόρων, με 
ιδιαίτερα «βίαιο» τρόπο. Εάν αυτά δεν προέρχονται από αφιερώσεις 
ανθρώπων του περιβάλλοντος του Dusan ή δεν ήσαν κτήσεις αποθανόντων 
κατόχων οικονομιών, είναι κτήματα «εχθρών», δηλαδή Βυζαντινών που δεν 
υπέκυψαν στο Σέρβο ηγεμόνα και δεν του προσέφεραν υπηρεσίες και οι οποίοι 
μάλλον επέλεξαν να τα εγκαταλείψουν165. Στην τελευταία κατηγορία θα 
ανήκαν και οι στρατιωτικοί ή μη προνοιάριοι166 και, μεταξύ άλλων, ο 
πιθανότατα Σέρβος, αλλά πιστός υπήκοος του Βυζαντίου, Δημήτριος 
Δεβλιτζηνός167. Άλλα, τέλος, προνοιακά -επί Βυζαντινών- κτήματα, που ο 

1 0 4 Chilandar, grec, αρ. 138 (του Ιουλίου 1351), στ. 6-9: έξητήσατο δέ άρτίως και 
εζήτησε τήν βασιλείαν μου ό υψηλότατος βασιλεύς Σερβίας και περιπόθητος θείος 
αυτής κϋρ Στέφανος, ίνα γένηται τοις ... μοναχοϊς, επί τούτοις και χρυσόβουλλον της 
βασιλείας μου. Πρβλ. και την επισήμανση για τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή σε 
Ostrogorskij, Relations, 86· βλ. επίσης Οικονομίδης, Κατακτήσεις, 297, για την τότε 
επέκταση της βυζαντινής επικράτειας και εκτός Θεσσαλονίκης, καθώς και Σούλης, 
Δουσάν, 96/50 και σημ. 4, όπου το έγγραφο εντάσσεται μεταξύ αυτών που οι ίδιοι οι 
Αγιορείτες ζήτησαν από το βυζαντινό αυτοκράτορα για εξασφάλιση τους. Βλ. όμως και 
πιο κάτω και σημ. 173-174. 
165 Πρβλ. ανάλογη εκτίμηση του Korac, Philotheou, 188 και 189, για την προέλευση του 
κτήματος που παραχωρήθηκε στους αρχοντοπούλους της Ζίχνας (1344 - βλ. σημ. 145) 
και της Kravari για το «μέρος της Ράλαινας» (βλ. πιο πάνω, σημ. 156). 
Ϊ66 βλ. πιο κάτω (σημ. 190) και την περίπτωση Ινδάνη (μονής Ξηροποτάμου) και πρβλ. 
τις απόψεις των ιστορικών για τη μειονεκτική θέση στην οποία βρέθηκαν ιδιαίτερα οι 
βυζαντινοί προνοιάριοι λόγω της σερβικής κατακτήσεως (βλ. Osrtogorskij, Féodalité, 
205· Σούλης, Δουσάν, 93/47-94/48, και Soulis, Relations, 59/103). 
1 6 7 Βλ. Ν. Oikonomides, The Properties of the Deblitzenoi in the Fourteenth and Fifteenth 
Centuries, Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, εκδ. Angeliki Laiou-
Thomadakis, New Brunswick 1980, 176-198, κυρίως 179. 
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Dusan επίσης παραχωρεί στα μοναστήρια, πιθανότατα δεν είχαν πλέον τότε 
συγκεκριμένο κάτοχο. 

Ως αιτία επιδαψιλεύσεως τόσων παροχών στις μονές δεχθήκαμε ήδη την 
αμοιβαία μοναχών καί Dusan επιθυμία να επωφεληθούν από τις περιστάσεις. 
Ο Dusan όμως πρέπει να είχε ακόμη ισχυρότερους λόγους, διότι οι 
παραχωρήσεις του τόσο σε οικονομικά και διοικητικής φύσεως ζητήματα, όσο 
και σε θέματα γοήτρου (μνημόσυνο βυζαντινού αυτοκράτορα και σύναψη 
συμφωνίας με τους αγιορείτες μοναχούς168), προδίδουν μάλλον διάθεση 
τρόπον τίνα «δωροδοκίας» των μοναχών και αναζήτηση αφορμών για να τους 
ευεργετήσει169, ενώ αντιθέτως δύσκολα πείθουν ότι είναι απλώς απόδειξη 
ευσεβούς ανταπόκρισης στα αιτήματα της μοναστικής κοινότητας. Οι μοναχοί, 
του Αγίου Όρους τουλάχιστον, από την άλλη πλευρά, δέχονται και επιζητούν 
οπωσδήποτε τα προσφερόμενα, αναγνωρίζουν με κάθε τυπική τους εκδήλωση 
την εξουσία του κράλη170 (προσφωνήσεις, μνημόσυνο του ονόματος του σέρβου 
ηγεμόνα κ.λ.π.), εκπροσωπούνται στη στέψη του (1346)17' και τον υποδέχονται 
στο Αγιον Όρος (1347-48)172, συλλέγοντας έγγραφα προνομίων σε κάθε τέτοια 
ευκαιρία173. Συγχρόνως, όμως, ζητούν προνομιακά έγγραφα και από τον 
βυζαντινό αυτοκράτορα174. Να συμπεράνουμε ότι απλό συμφέρον τους ωθούσε; 

J68 Βλ. στο «γενικό χρυσόβουλλο» του Αγίου Όρους 1345: Solovjev-Mo§in, αρ. V. 
*69 Πρβλ. Σούλης, Δουσάν, 88/42, όπου σημειώνεται ότι ο Dusan κατατάσσεται μεταξύ 
των «ευεργετών» πολλών αγιορείτικων μονών. 
1 7 0 Πρβλ. Soulis, Relations, 59/103. 
1 7 1 Με επί κεφαλής τον Πρώτο του Αγίου Όρους (βλ. Σούλης, Δουσάν, 86/40, και 
Korac, Athos, 51-58 και 183-184, αγγλ. περ.). 
172 Κατά παράβασιν ακόμη και η κράλαινα Ελένη έγινε δεκτή. Για το θέμα της 
χρονικής διάρκειας και γενικά την επίσκεψη αυτή, βλ. Σούλης, Δουσάν, 87/41-89/43, 
Lavra IV, 42, και Èivojinovic, Séjour. 
1 7 3 Βλ. Σούλης, Δουσάν, 86/40 και 90/44-91/45· Korac, Athos, 183. 
l7^ Πρβλ. για παράδειγμα κτήσεις που απέκτησε η μονή Λαύρας το 1346 (Lavra IV, 
151). Βλ. και τη σχετική διαπίστωση του Σούλη, Δουσάν, 96/50 και σημ. 4, με την 
αντίρρηση όμως που διατυπώθηκε πιο πάνω, στη σημ. 164. Πρβλ. όμως και τη 
«ρεαλιστική» αντιμετώπιση της πραγματικότητας από τους μοναχούς της μονής 
Παντελεήμονος, οι οποίοι κατασκευάζουν πλαστό έγγραφο με προνομιακές ρυθμίσεις, 
χρονολογία «1347» και την υπογραφή του Dusan (Pantéléèmôn, app. Ill B-C), έχοντας 
ως πρότυπο χρυσόβουλλο του Ιωάννου Ε ' Παλαιολόγου από τον Σεπτέμβριο του 1353 
(ό. π., αρ. 11, βλ. και σ. 149) ίσως επειδή εκείνοι δεν διέθεταν ιδιαίτερο (πραγματικό) 

324 



Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη 

Δεν νομίζω! Θα συνταχθώ μάλλον με την άποψη ότι γι' αυτούς η αίγλη του 
βυζαντινού αυτοκράτορα ξεπερνούσε τα τυπικά γεωγραφικά όρια της 
δικαιοδοσίας του175. Τα έγγραφα προδίδουν την πραγματική τους διάθεση 
απέναντι στο νέο ηγεμόνα της περιοχής όπου κατοικούν και έχουν τα 
περισσότερα οικονομικά τους συμφέροντα. Έτσι τα ιδιαίτερα προνόμια που 
εξασφαλίζουν το ανεξέλεγκτο των κτήσεων τους στο μέλλον δεν είναι μόνον 
οικονομική επιτυχία. Θα κρατούσαν όσο το δυνατόν μακρύτερα την κρατική 
εξουσία του Σέρβου ηγεμόνα176. Με τη μνημόνευση δε του ονόματος του 
βυζαντινού αυτοκράτορα και τα χρυσόβουλλα που του ζητούσαν δήλωναν, 
ίσως, ότι γι' αυτούς η σερβική κατάκτηση σήμαινε -το πολύ- συγκυριαρχία 
Σέρβου ηγεμόνα και βυζαντινού αυτοκράτορα177. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
κατά πόσον ο ίδιος ο Dusan αντιμετώπισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο· είναι πάντως 
πιθανόν, αν κρίνουμε και από την αντικατάσταση του Έλληνα πρώτου του 
Αγίου Όρους με Σέρβο μετά την επίσκεψη της σερβικής ηγεμονικής οικογένειας 
στα αγιορείτικα μοναστήρια178. 

β. Κατά δεύτερο λόγο, οι βυζαντινοί ανώτεροι κληρικοί ευνοούνται ίσως 
αρχικά, όπως ο επίσκοπος Κυπριανός πού δικαιώθηκε από τον Dusan, έστω 
και αντίδικων με Σέρβο αξιωματούχο. Η εύνοια όμως αυτή του 1345 δεν 
συγκρίνεται με εκείνη που επιδεικνύεται προς τον Σέρβο μητροπολίτη 

προνομιακό έγγραφο του Du§an αυτής της χρονολογίας, όπως άλλες αγιορείτικες 
μονές. 
175 Πρβλ. Ostrogorskij, Relations, 84-86. 
1 7 6 Πρβλ. την περίπτωση της συμπεριφοράς του κρατικού εκπροσώπου Rajko προς 
τον, ευεργετημένο μάλιστα από την κράλαινα, επίσκοπο Κυπριανό στίς αρχές της «νέας 
τάξης πραγμάτων» (1345;). Βλ. πιο πάνω και σημ. 137 και 141. 
1 7 7 Ίσως λοιπόν να είχε και «μεταφορική έννοια» το χωρίο από τον Νικηφόρο 
Γρήγορα για το έτος 1353: "Αθω το δρος, έν μεθορίφ φάναι δυοϊν άρχαιν, Τριβαλλών 
δηλαδή και 'Ρωμαίων. Πρβλ. Οίκονομίδης, Κατακτήσεις, 296. 
17^ Πρόκειται για τον Αντώνιο (Μάιος 1348 κ. ε. βλ. Zographou, αρ. 38, 62). Πρβλ. 
Ostrogorskij, Relations, 82, και Οικονομίδης, Κατακτήσεις, 294, όπου επίσης 
εκφράζεται αμφιβολία για το αν προσεταιρίσθηκε τελικά τους έλληνες μοναχούς ο 
Du§an. Έτσι παραμένει ίσως καθαρά ρητορική η «δήλωση» του Σέρβου αυτοκράτορα: 
ή βασιλεία μου πάσας τάς èv τφ άγίω δρει τον Άθω διακειμένας μονάς άναδεξαμένη 
όλη ψυχή προσελθούσας και ύποταγείσας αυτή: Solovjev-MoSin, αρ. VI, 6-8). 
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Ιάκωβο179. Θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτές τις περιπτώσεις ως ενδεικτικές 
του τι συνέβαινε γενικά στα υψηλά αξιώματα της εκκλησίας, στα οποία κατά 
τη μαρτυρία σερβικών πηγών αντικαθίστανται οι Έλληνες επίσκοποι με 
Σέρβους180. 

γ. Οι λαϊκοί, τέλος, βυζαντινοί άρχοντες δεν φαίνεται επίσης να 
ευνοήθηκαν ιδιαίτερα, εκτός από όσους κατέλαβαν αξιώματα (τους οικείους 
των εγγράφων μας) ή συνεργάσθηκαν γενικά με τον Dusan. Οι ιστορικοί, μετά 
από διαφωνίες, κατέληξαν ότι αυτοί οι τελευταίοι δεν ήσαν και τόσο πολλοί181. 
Αλλά και όσοι βυζαντινοί άρχοντες κρίθηκαν άξιοι προνομιακών 
παραχωρήσεων φαίνεται ότι, ακολουθώντας την τακτική (ή και την προτροπή;) 
του ίδιου του Dusan, αφιέρωναν μεγάλο τουλάχιστον μέρος των κτήσεων τους 
σε μοναστήρια182. Για όσους δεν αποδέχθηκαν τη σερβική εξουσία και οι 
οποίοι δεν απήλαυσαν βεβαίως νέων παραχωρήσεων από τον Dusan, οι 
μαρτυρούμενες σε έγγραφα αφιερώσεις ή πωλήσεις κτήσεων που ήδη κατείχαν 

!79 τ ο ν οποίο εξασφαλίζει με ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς φοβάται ίσως επάνοδο των 
Βυζαντινών και αποπομπή του από τον επισκοπικό θρόνο (βλ. και Soulis, Serres, 376/74). 
180 Ενδεικτική η περίπτωση του μητροπολίτη Σερρών Ιακώβου. Βλ. Soulis, The Serbs, 
84, και πρβλ. Ostrogorskij, Relations, 81. 
1^1 Βλ. Ostrogorskij, Relations, 79-80, όπου αναφέρονται οι εκ διαμέτρου αντίθετες 
απόψεις των Τ. Florinskij (Έλληνες σε όλες τις διοικητικές θέσεις) και Κ. Jireöek 
(σπάνια εξαίρεση η παρουσία Ελλήνων στη σερβική διοίκηση), καθώς και ο γνωστός, 
και πιθανότατα ελλιπής, κατάλογος του Α. Solovjev, Greöeskie archonty ν serbskom 
carstve XIV veka, BS12 (1930) 275- 287, Soulis, Relations, 59/103, και Soulis, The Serbs, 
83-84. Βλ. και Lavra III, 43, όπου η Èivojinovic προσθέτει σ'αυτούς τους «οικείους» 
του Du§an τον «Καλάβαρι» (= Μιχαήλ Καβαλάρης;), που διατήρησε τη θέση του στη 
διοίκηση επί Σέρβων (πρβλ. όμως και την επόμενη υποσημείωση), καθώς και Korac, 
Philotheou, 208-214. 
!82 Να εντάξουμε σ' αυτήν την τακτική και τη δωρεά του Καλάβαρι στη μονή Λαύρας; 
Βλ. Lavra, αρ. 130 (του 1350/51;) και IV, σ. 118, αλλά και σ. 120, σημ. 404, όπου ο 
Καλάβαρις θεωρείται ως προνοιάριος, ο οποίος πιθανόν στερήθηκε τη γη του επί 
Σερβοκρατίας προς όφελος των μονών. Πρβλ. και την προηγούμενη υποσημείωση. 
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θα ήταν ίσως η μόνη λύση. Η εγγύηση των κτήσεων αυτών στον Κώδικα του 
Dusan183 δεν είχε προφανώς την ίδια ισχύ πάντοτε184. 

Πάντως ο Dusan, «le grand capitaine de la noblesse serbe», κατά τόν 
χαρακτηρισμό του Ostrogorskij185, δεν πρέπει να ήθελε ή να είχε τη 
δυνατότητα να προσφέρει στους λαϊκούς βυζαντινούς άρχοντες αντίστοιχες με 
των μονών οικονομικές παροχές186. Φοβήθηκε τη δύναμη που θ' αποκτούσαν; 
Συνειδητά ευνόησε τους σέρβους άρχοντες187; Απλώς υποχώρησε στις δικές 
τους μεγάλες πιέσεις για οικονομική υπεροχή έναντι των Ελλήνων; Ίσως όλα 
αυτά αποτελούν μέρος της αλήθειας. 

δ. Αναφέρθηκε στην αρχή και η άποψη ότι ο Dusan δεν ανέτρεψε τη 
βυζαντινή τάξη στη διοίκηση, κοινωνία και οικονομία188. Από τα δεδομένα και 
τις ενδείξεις των εγγράφων μας βλέπουμε ότι ο σέρβος ηγεμόνας ακολουθεί 
μεν τον μεγαλοπρεπή τύπο των εγγράφων του βυζαντινού αυτοκράτορα, αλλά, 
ως κράλης ακόμη, υπογράφει και μια «συμφωνία» με τους μοναχούς που 
ευεργετεί, την οποία, ως αυτοκράτωρ, ποτέ δεν ανακαλεί. Διοικεί ο Dusan με 
κεφαλές, αλλά και με ζουπάνους, αναφέρεται σε οικείους, πάροικους και 
προσκαθημένους, με τη γνωστή από τα βυζαντινά κείμενα έννοια των όρων, 
και σέβεται τάς απογραφικός αποκαταστάσεις της βυζαντινής διοικήσεως. 
Αλλά: 

183 Στο άρθρο 40 (Zakonik, 108)· βλ. και Ostrogorskij, Féodalité, 205 (όπου σημειώνεται 
το άρθρο 39, προφανώς εκ παραδρομής), Du§an, 156, και Relations, 80. Πρβλ. και πιο 
πάνω, σημ. 24. 
184 Πρβλ. τη σύμφωνο γνώμη του Ostrogorskij, ό. π., και την άποψη του ότι ο Dusan 
κατέφερε μεγάλο κτύπημα στη βυζαντινή αριστοκρατία στερώντας πολλά μέλη της από 
θέσεις και περιουσία. 
185 Ostrogorskij, Relations, 73. 
186 Πρβλ. όμως τη γνώμη του Korac, Philotheou, 189 (και 201), ότι, όπως, φαίνεται από 
τη μαρτυρία του εγγράφου του 1344 (Kravari, Philothée, αρ. 3), ο Dusan θέλησε πρώτα 
απ' όλα να εκπληρώσει το χρέος του προς τους λαϊκούς άρχοντες. 
Ι 8 7 Στις επιθυμίες των οποίων ίσως οφείλεται και η κατακτητική του πολιτική· βλ. 
Ostrogorskij, DuSan, 154. 
Ι8 8 Βλ. πιο πάνω και σημ. 3, καθώς και Soulis, Relations, 57/101 και 61/105. Πρβλ. και 
Korac, Philotheou, 201. 
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Τα προνόμια που, καθώς εδραιώνεται η εξουσία του, παραχωρεί ιδίως 
προς τις μονές υπερβαίνουν τις βυζαντινές συνήθεις αντίστοιχες παροχές 
μέχρι της πλήρους ασυδοσίας· καταργείται έτσι και τυπικά η απογραφή και 
εξίσωσις των κτημάτων. Και οι πάροικοι, λόγω αυτής ακριβώς της ασυδοσίας, 
θα ήσαν πιθανότατα σε ακόμη χειρότερη μοίρα189. Ενώ λοιπόν η εξκουσσεία 
διατηρείται και επαυξάνεται στο έπακρον, οι θεσμοί οικονομίας και πρόνοιας 
παραποιούνται ριζικά1 9 0, εφόσον καταλύεται το μη μεταβιβάσιμο των 
κατεχόμενων κτήσεων με τη δυνατότητα αφιερώσεων, πωλήσεων και μέ άλλους 
τρόπους, που ο ίδιος ο ηγεμόνας επικυρώνει191. Γι' αυτό και δεν είναι ορθό να 
χαρακτηρισθούν ως «προνοιάριοι», κατά τη βυζαντινή έννοια του όρου, ούτε οι 
άρχοντόπονλοι της Ζίχνας192 ούτε οι Φωκόπουλος και Μαργαρίτης. Βεβαίως 

18y Οι αγγαρείες είναι βαρύτερες και περισσότερες σε ημέρες (βλ. στο σερβικό έγγραφο 
του 1352-1353 για τον μητροπολίτη Ιάκωβο), ενώ και αυτή ακόμη η εκτεταμένη 
εξκουσσεία μαρτυρεί την εξαθλίωση των χωρικών (πρβλ. Esphigménou, 24, σημ. 89, 
σχετικά με τα έγγραφα μας από τη μονή Εσφιγμένου), πολλοί από τους οποίους εξ 
άλλου έφυγαν μετά τη σερβική κατάκτηση. Πάντως βλ. τη δυνατότητα που παρέχεται 
στους αρχοντοπούλους Ζίχνας να απαιτούν τα συνήθη δίκαια των προσκαθημένων κατά 
τήν 'ρωμαϊκήν κατάστασιν, δηλαδή τα καθιερωμένα στη βυζαντινή αγροτική οικονομία 
(Kravari, Philothée, αρ. 3, 9-10). Πρβλ. και ανάλογη γενική παρατήρηση που διατυπώνει 
ο Βέης, Jus, 185, καθώς και την αντιστοιχία με όσα παρατηρεί για τη βυζαντινή αγγαρεία 
η Σταυρίδου, Αγγαρεία, 46-47. 
190 Ή «αναστέλλεται» έστω η εφαρμογή τους για όσο διάστημα διαρκεί η σερβική 
κατάκτηση, όπως μαρτυρεί η περίπτωση του σκουτερίου Ινδάνη, ο οποίος κατείχε ως 
πρόνοια ετήσιο εισόδημα από σιδηροκαύσια, που καταβαλλόταν από τη μονή 
Ξηροποτάμου. Η προνομιακή μεταχείριση της μονής από τον Du§an την απήλλαξε από 
αυτήν την υποχρέωση, αλλά στα 1351, όταν η Χαλκιδική φαίνεται ότι είχε επανέλθει 
στη βυζαντινή εξουσία (βλ. Οικονομίδης, Κατακτήσεις, 297, και εδώ πιο πάνω, σημ. 8), 
υποχρεώνεται από τον Ιωάννη Ε ' σε αναδρομική καταβολή του ετήσιου αυτού ποσού 
(με το πρόσταγμα Xéropotamou, αρ. 27, του Μαρτίου 1351). 
^ 1 Ενέργεια απαραίτητη αν λάβουμε υπ' όψιν τη σαφή απαγόρευση πωλήσεως, αγοράς 
και παραχωρήσεως στην Εκκλησία γαιών-φεούδων που αναφέρεται στο άρθρο 61 του 
Κώδικα (Zakonik, 111). 
!92 Πρβλ. όμως την αντίθετη άποψη της Kravari, Philothée, 301, καθώς και τις 
επισημάνσεις του D. Korac για την άνευ όρων δωρεά του Du§an και κυρίως για την 
απουσία απαιτήσεως εκ μέρους του στρατιωτικής υπηρεσίας σε ανταπόδοση της 
παραχωρήσεως (Korac, Philotheou, 197 και σημ. 73-198). 
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αυτές οι αφιερώσεις προς τα μοναστήρια που μαρτυρούνται στα έγγραφα του 
Dusan θυμίζουν έντονα τη σύγχρονη ανάλογη τάση των Βυζαντινών, οι οποίοι, 
όμως, περιόριζαν τις ευσεβείς τους προθέσεις στα κτήματα των οποίων ήσαν 
κύριοι και όχι απλώς κάτοχοι κατά παραχώρηση. 

Επομένως, από τα δεδομένα των εγγράφων που εξετάσθηκαν 
διαφαίνεται η ιδιαίτερη εύνοια του Dusan προς τα βυζαντινά μοναστήρια, και 
κατ' εξοχήν προς τη σερβική μονή, αλλά όχι και προς τον ανώτερο βυζαντινό 
κλήρο, καθώς και η αρκετά ευνοϊκή εκ μέρους του μεταχείριση μερίδας των 
βυζαντινοί αρχόντων. Στα κατακτημένα δηλαδή εδάφη της βυζαντινής 
Μακεδονίας ο Dusan έστρεψε την προσοχή του προς την ευρύτερη βάση της 
εκκλησίας και αντίθετα προς την κορυφή των λαϊκών. 

Ενώ όμως προς τους λαϊκούς άρχοντες δεν φαίνεται να τήρησε πλήρως 
τις υποσχέσεις του, αν πράγματι είχε υποσχεθεί προνόμια προς τους επίδοξους 
υποστηρικτές του όταν ξεκίνησε την κατάκτηση της βυζαντινής Μακεδονίας193, 
η στάση του απέναντι των μονών υπήρξε αντίθετα υπερβολικά «ευεργετική». Η 
μάλλον εμφανής επιθυμία του να προσεταιρισθεί με τις δαψιλείς αυτές 
παροχές τη μοναστική κοινότητα194, και προφανώς δι' αυτής να επηρεάσει τον 
πληθυσμό των κατακτημένων περιοχών, προδίδει συχνά ανασφάλεια και 
νοοτροπία πρόσκαιρου ηγεμόνα. Το αποτέλεσμα όμως δεν πρέπει να ήταν το 
αναμενόμενο. 

Τελικά, πίσω από τον τίτλο που διάλεξε ο Dusan νομίζω ότι σαφώς 
διακρίνεται η επιθυμία του, η μεν Σερβία και οι Σέρβοι να είναι ο ιθύνων νους 
του διφυούς Κράτους, ενώ η Ρωμανία και οι Ρωμαίοι η προθύμως 
συμπράττουσα βάση του. Και θεωρώ αυτήν την επιθυμία του αναμενόμενη και 
πολύ λογική. Φαίνεται, όμως, ότι πραγματοποιήθηκε απόλυτα μόνον κατά το 
ήμισυ, διότι, πέρα από τη «θαυμαστή», κατά τους ιστορικούς, «διατήρηση της 
βυζαντινής παράδοσης»195, στα κατακτημένα εδάφη κατοικούσαν και πολλοί 
βυζαντινοί, κατά βάθος, υπήκοοι. 

i y j Βλ. τα όσα εισαγωγικά αναφέρθηκαν και τη σημ. 5. 
!^4 Πολιτική που συνέχισαν η χήρα του κράλαινα Ελένη (μοναχή Ελισάβετ), η οποία 
κυβέρνησε μετά το θάνατο του Du§an (20 Δεκεμβρίου 1355) έως το 1365 την περιοχή 
Σερρών και Αγίου Όρους, και ο γιος του Στέφανος Uro§ (1355-1371). Βλ. σχετικά σε 
Ostrogorskij, Serska oblast (γαλλική περίληψη από την Hélène Miakotine, TM 2 [1967] 
569-573), και πρβλ. Lavra IV, 43. 
^ 5 Βλ. Ostrogorskij, Relations, 84. 
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Sur les antagonismes en Macédoine sous la domination 
serbe 

L'Odyssée des archives de Saint-Jean-Prodrome sur le Mont-Ménécée est 
bien connue par de nombreuses publications et surtout de celles d'André 
Guillou1. La découverte du Codex Β ajoute deux cent vingt et un actes 
concernant tous ce fameux quatorzième siècle. Si l'on ajoute les cent dix actes 
contenus dans le cartulaire du monastère de Vatopédi2 et les divers autres 
documents parsemés dans les archives du Mont-Athos, publiés ou inédits, 
l'historien se trouve subitement devant un matériel qui dépasse toute 
espérance quant à l'histoire politique, sociale et économique de la Macédoine 
et en particulier de la région et des villes de Serrés, de Zichna et de Zélichova 
(actuellement Néa Zichna). 

Nous allons nous référer ici à trois affaires touchant la période de 
l'occupation serbe de la Macédoine. La première concerne un différend qui 
oppose un, apparament, moyen propriétaire au monastère de Saint-Jean au 
début du régime serbe et les deux autres traitent de problèmes touchant tant 
l'atmosphère dominante à Serrés, vers la fin du règne de Stefan DuSan et le 
début du pouvoir de ses épigones que la rivalité entre Constantinople et la 
Serbie; la caractéristique particulière de ces deux dossiers consiste plutôt à 
mettre en exergue les oppositions sévissant non seulement entre la Romanie et 
la Serbie mais aussi entre les nobles, grands ou petits, vivant dans l'orbite de 
Serrés et de Constantinople. 

1 Guillou, Ménécée. Je tiens à remercier vivement le professeur Axinia Djurova, directeur du 
centre Ivan Dujéev à Sofia pour m'avoir aidé à plusieurs reprises de travailler sur le Codex Β 
de Saint-Jean. 
2 Cf. L. Mavrommatis, Note sur la Grande Propriété en Macédoine 1337/1338, Byzantion 
57 (1987) 74-92 
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Bien que le travail de Georges Ostrogorsky3 sur Serrés cerne le cadre de 
l'histoire de la ville et de sa région, il nous est actuellement difficile de mettre 
en valeur l'ensemble des renseignements contenus dans un si grand nombre 
d'actes, sans les avoir encore tous mis à la disposition de la communauté 
scientifique. Ainsi, nous nous bornons à en présenter quatre et en fournir les 
quelques détails qui mettent en relief quelques aspects du problème des 
relations byzantinoserbes à la période en question4. 

Document A 

L'affaire de Zymaras parait être bien simple: feu le métropolite de 
Zichna Joakeim avait donné pour le salut de son âme à la mère de l'intéressé, 
décedée elle aussi, une rente de deux mouzouria de blé par mois. Après la 
mort de la mère, le fils continua à recevoir immanquablement la rente 
accordée par Joakeim par les intendants du monastère de Saint-Jean. Mais 
survint la grande attaque du kralj5 et les moines se trouvèrent en difficulté 
d'accomplir leur obligation vis-à-vis de Zymaras. Suite à l'initiative et 
l'arbitrage de Macaire, métropolite de Serrés, les deux parties en litige ont 
conclu un nouvel accord, à savoir l'engagement du monastère à donner chaque 
mois et jusqu'à la mort de Zymaras un seul mouzourion de blé. A ce propos un 
document fut dressé à la métropole de Serrés. 

Le codex Β ne contient pas des signatures (un des signa) des parties 
contractantes ni les noms des témoins; il n'y a que la signature de 
Γhypomnèmatographos de la métropole. Ce qui interesse ici, ce n'est pas 
l'aspect diplomatique du document de l'affaire de Zymaras mais le contexte 
politique, social et économique avant et après l'occupation serbe. C'est bien en 
1345 que Zymaras se plaint d'avoir été privé de la rente due par Saint-Jean: 

J Ostrogoski, Serska Oblast. 
4 Cf. A. Guillou, L. Mavromatis, Lisa Bénou, P. Odorico, Mémoires et Documents. Le 
Cartulaire Β ' du monastère de Saint-Jean-Prodrome au Mont-Ménécée (Serrés). Regestes, 
Byzantion 65 (1995) 196-239. 
5 Cf. à titre indicatif, L. Mavrommatis, Οι Πρώτοι Παλαιολόγοι. Προβλήματα πολιτικής 
πρακτικής και Ιδεολογίας, 'Αθήναι 1983, 110-113; Μ. Dinié, Za hronologiju du§anovih 
osvajanja vizantiskih gradova, ZRVI4 (1956) 1-11. 
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les moines refusaient de la verser en alléguant le «στενοχωρημένος καιρός» 
en raison de l'offensive de Dusan. Le prétexte du monastère repondait-il aux 
réalités économiques de cette période et du changement politique qui pourrait 
offrir à Saint-Jean l'occasion de rompre un vieux «contrat» qui, 
éventuellement, leur semblait dépassé par les faits? 

Il faut admettre, certes, que la conjoncture de l'an 1345 aurait pu 
empêcher les moines de verser à Zymaras sa rente. Mais, au moins d'après le 
cartulaire de Vatopédi, nous pouvons aisément constater que durant les années 
trente, quarante et cinquante du XlVe siècle, il y a eu une aggravation du 
climat socio-économique touchant les couches sociales moyennes au profit des 
grands propriétaires, de l'Église ou du siècle. 

Texte 

+ Επειδή προ πολλών χρόνων όρισμώ τοϋ παναγιωτάτου μου αύθ(έν)τ(ου) 
(και) δεσπότου μου έκείν(ου) 12 πανιερωτάτου μ(ητ)ροπολίτου Ζιχνών και 
ύπερτίμου κϋρ Ιωακείμ, άπεδίδοτο 13 χάριν ψυχικής σ(ωτη)ρίας εκείνου προς 
τήν μάνναν μου έκείνην κατά μήνα άπό τοϋ Ι 4 μύλωνος σίτου μουζούρια δύο, 
μετά δέ θάνατον εκείνης έλάμβανον και αυτός 15 ταϋτα άκολώβως ώς δε-
δηλωται κατά μήνα. Έπελθόντα δέ εις τον ήμέτερον 16 τόπον ò εις άκρον 
στενοχωρημένος καιρός άπό τής μεγίστης επιθέσεως τοϋ κράλη 17 και ουκ 
είχον ευκόλως διδόναι μοι τοιαϋτα οι τιμιώτατοι μοναχοί άνυστερήτως Ι 8 

άλλα συνεφωνήθη παρ' ημών των δύο μερών παρουσία και τοϋ πανιερωτάτου 
Ι 9 μ(ητ)ροπολίτου Σερρών (και) ύπερτίμου κϋρ Μακαρίου παναγιωτάτου ημών 
αύθ(έν)τ(ου) Ι 10καί δεσπότου και τών ύπ' αυτόν εκκλησιαστικών εντιμότατων 
αρχόντων, όπως Ι ' ι λαμβάνω από τοϋ νϋν και εις τό έμπροσθ(εν) κατά μήνα 
σίτου μουζούριον εν Ι 12 εφ' ορω τής άπάσης μου και μόνης ζωής καί έζητήθη 
παρά τών δηλωθέντων τι-I 13 μιωτάτων μοναχών τοϋ Τιμίου Προδρόμου, 
όπως γένηται αύτοΐς παρ' έμοϋ ή Ι 14 τοιαύτη συμφωνία έγγραφος, ήδη ποιώ 
προς αυτούς τό παρόν γράμμα μου Ι 15 καί τάττω καί βεβαιώ ότι εάν 
άποδίδωσιν ούτοι προς με κατ[ά] μήνα 116 τό ταχθέν τοϋ σίτου μουζούριον 
άνεγκρατήτως εφ' δρω (καί) μόνω τής ζωής μου ούχ εύ-|17 ρήσουσί ποτέ παρ' 
έμοϋ τούτου χάριν τήν τυχοϋσαν διενόχλησιν. εις δέ άσ-Ι 18 φάλειαν καί 
βεβαίωσιν έγένετο τοις τιμιωτάτοις μοναχοίς καί τό παρόν μου Ι19 

ταβουλλαρικ(όν) γράμμα, μηνί Ίουν(ίω), (ίνδικτιώνος) ιγ ' τοϋ έτους ,ςωνγ ' + 
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Ό ύπομνηματογρά[φος] της άγιωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπ(ό)λ(εως) Σερρών 
'Αθανάσιος ιερεύς ό Ξενοφών + 

Document Β 

Cet acte nous informe que Basilikos6 avait, depuis des années, déguerpi à 
Constantinople (έξέφυγεν εις τήν Πόλιν) tandis que son épouse résidait à 
Zichna. Un dénommé Gogos l'avait accusé de trahison (απιστία) et avait 
revendiqué ses possessions (ύπόστασις). L'empereur a accepté la demande de 
Gogos et a délivré un ordre à ce propos. Mais, l'épouse de Basilikos, à son 
tour, se réfugia chez l'empereur en réclamant ses droits sur la fortune de son 
époux, en s'appuyant sur son identité d'habitant de Zichna. L'affaire fut jugée 
par Μιχαήλος (Mihajlo?) Κομνηνός Συναδηνός (dignitaire sans doute de la 
cour de Stefan Dusan) qui décida que l'exploitation rurale en question devrait 
rester à la possession de l'épouse de Basilikos selon le chrysobulle concernant 
les habitants de Zichna (καθώς διαλαμβάνει το χρυσόβουλον τών Ζιχνιωτών). 

Laissant, encore, de côté l'aspect juridique et économique de l'affaire, 
nous retenons deux points: 

a) Synadènos selon la datation de son acte (ind. 2) en 1349, donc sous le 
pouvoir serbe, «oublie» le crime de trahison (απιστία)7 de Basilikos et juge 
selon le chrysobulle du car. 

b) L'existence d'un chrysobulle concernant les habitants de Zichna. 
Nicéphore Basilikos, ex-gouverneur (επίτροπος) de Mélénikon8, 

personnage ambigu, avait passé au service des Serbes mais pour une raison 
que nous ignorons avait fui à Constantinople. Cependant, il avait prêté à Stefan 
Dusan le fameux serment de fidélité; son changement de camp avait donné à 
Gogos le droit de l'accuser d'infidélité auprès du car et d'obtenir le droit 
d'accaparer sa fortune. Mais, Michel Comnène Synadènos, en jugeant l'affaire, 
a opté pour les clauses du chrysobulle des Ζιχνιώται. 

Ceci montre que la pratique politique de Dusan consistait d'abord à 
assurer ou attirer les habitants des villes conquises. Jusqu'à présent nous 

" Sur la carrière de Nicéphore Basilikos, voir Mavrommatis, op. cit., 73 
7 Sur le serment de fidélité, cf. N. Svoronos, Le serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa 

signification consitutionnelle, REB 9 (1951) 136 sq. 
8 Ibid. 
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connaissions le chrysobulle «commun» concernant les privilèges du Mont-
Athos9. Le chrysobulle de Zichna nous autorise de suggérer que l'idéologie et 
la pratique du nouveau basileus était beaucoup plus étendue que nous ne le 
supposions. Nous sommes autorisés de supposer que la chancellerie serbe 
aurait octroyé des documents semblables à toutes les villes passées sous le 
pouvoir du kralj/basileus (p. ê. Serrés) et que la charte délivrée à la Sainte-
Montagne n'était qu'un maillon d'une série de documents sembables. Notons, 
pour une dernière fois, l'importance que l'entourage de Dusan accordait à cette 
politique de "ratvirochement'. 

Texte 

+ Έπεί ο Βασιλικός προ χρόνων έξέφυγ(εν) εις τήν Πόλ(ιν), ή δ(έ) γυνή αύτοϋ 
ηύρίσκετο εις 12 τοϋ Ζίχνα, άφορμήν έδράξατο απιστίας τοϋ Βασιλικού ô 
Γόγος και έζήτησ(εν) τήν 13 ύπόστασιν αύτοϋ τοϋ Βασιλικού (καί) έλαβε 
πρόσταγμα τοϋ κατέχειν αυτήν. Είτα άνα-Ι 4 δραμών καί ή γυνή τοϋ 
Βασιλικού εις τ(όν) αύθ(έν)τ(ην) ημών τ(όν) βασιλέα τ(όν) άγ(ιον) έλαβε 
πρόστα-|5 γμα ίνα εχη τήν ύπόστασιν αυτής καθώς (καί) οι λοιποί Ζιχνιώται. 
Άντεκρίθησαν γοϋν 16 ενώπιον μου (καί) έφάνη μοι δίκαιον ινα εχη τήν 
ύπόστασιν αυτής καθώς διορίζεται Ι 7 ό αύθ(έν)τ(ης) ημών ο βασιλεύς ο άγ(ιος) 
καθώς διαλαμβάνει τό χρυσόβουλον των Ζιχνιω-|8 των. Καί άπό τοϋ νϋν 
οφείλει κατέχειν αυτήν δή τήν ύπόστασιν άνενοχλήτω(ς) Ι 9 (καί) ούτε παρά τοϋ 
Γόγου ευρίσκει διενόχλησιν ή παρ' άλλου τινός τών απάντων. Τούτ(ου) Ι 10 

χάριν εγένετο τή διαληφθείση Βασιλική καί τό παρόν κρισιμόγραφον εις άσφά-
I Π λειαν, μηνί Ίουν(ίω) (ινδικτιώνος) β' + Είχε (καί) ύπογραφ(ήν) σερβικήν 
Κομνηνός Συναδηνός ό Μιχα Ι ,2 ήλος + 

Document C 

Entrons, maintenant à une affaire beaucoup plus compliquée pour un cas 
qui semble à premier abord, lui aussi, commun, mais qui révèle une 
conjoncture politique confuse entre l'empire byzantin et l'état hybride de 

y Solovjev-Mo§in, 28-35. Tous les actes concernant les monastères du Mont-Athos 
reflètent, à mon avis, l'option politique de Stefan Dusan et de ses successeurs. 
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Serrés, en d'autres mots entre la Βασιλεία et la Πολιτεία, fondée par la 
car/ca/impératrice Hélène-Elisabeth et le despote Jean Ugljesa10. 

Au mois de mars de l'indiction 6 qui pourrait correspondre à l'an 1353 le 
logothète Georges Doukas Nestongos11 et son épouse Eudocie Palaiologina-
Nestongonissa donnent au monastère de Saint-Jean un verger qui leur 
appartient à titre de dot et d'achat dans la région de Serrés. Mais, au mois de 
juin de l'indiction 8, qui correspondrait à l'an 1355, le même Georges 
Nestongos, grand papias cette fois, dresse un document destiné à Saint-Jean qui 
est plus que révélateur: l'auteur par son γράμμα confirme le contrat 
(κατάστασις) qu'il avait conclu (lui et son épouse) avec Saint-Jean mais il 
stipule que si Dieu amène l'empereur (Jean V Paléologue)12 à lui permettre de 
rentrer chez les siens, que son épouse continue à recevoir la somme convenue 
pour elle et que la somme qui lui revient -par le même contrat- appartienne à 
Saint Jean et que toute contestation de la part sa famille soit déboutée. 

Peu importe ici la somme qui était convenue entre Saint Jean et 
Nestongos et son épouse. Ce qui est à nos yeux très important, c'est le souci de 
Nestongos de «régler» ses affaires parce qu'il espère à une autorisation ou, 
mieux, à un pardon (συμπαθήσει) de la part de l'empereur afin de rentrer 
(υπάγω) chez les siens (εις τους ιδικούς μου). 

Texte C 

+ Την κατάστασιν, ην έποιήσαμ(εν) μετά τ(ών) π(ατέ)ρων μου των 
τιμιωτ(ά)τ(ων) μοναχ(ών) της σε(βασμίας) μονής | 2 τοϋ Προδρόμου οφείλει 
στέργειν άπαρασάλευτος σωζόμενου ϊνα λαμβάνωμ(εν) 13 και ημείς 
άνυστερήτως όσον συνεφωνήθη παρ' άμφοτ(έ)ρ(ων) ημών. Ει δε οδηγήσει ό 

ι υ Ostrogoski, Serska Oblastet L. Mavrommatis, Les actes des princes serbes en langue 
grecque, La Paléographie Grecque et Byzantine, Paris 1977,485-487. 

* 1 La famille des Nostongoi est bien connue depuis déjà l'empire de Nicée. Cf. Pachymeres I, 

64-65. Depuis lors, ses membres ont été étroitement affiliés à la famille impériale et ont 

occupé des postes considérables, comme en témoignent les actes du Mont-Athos, voir, p.ex., 

le cas d'Alexis Doukas Nestongos et de ses descendants, personnages éminents à Serrés et non 

pas seulement, comme en témoignent nos documents. Cf. Lj. Maksimovic, The Byzantine 

Provincial Administration under the Palaiologoi, Amsterdam 1988,18-19. 

12 Sur le règne de Jean V Paléologue, cf. R. Radie, Vreme Jovana V. 
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Θ(εο)ς Ι 4 τ(ο)ν αύθ(έν)τ(ην) μου τ(ο)ν βασιλέα (και) συμπαθήσει με ίνα υπάγω 
εις τους ιδικούς μου, ή μ(έν) γυναίκα μου 15 ϊνα έχη το τεταγμένον 
άνυστερήτως, το δε υπέρ έμοϋ διδόμενον, ίνα εύρίσκηται 16 άκαταζήτητον εις 
το μοναστήριον (και) ουδέν έχει αδειαν ουδείς των ημετέρων ϊνα Ι 7 λαμβάνη 
χάριν έμοϋ το τυχ(όν). Έπεί τούτου ένεκ(εν) έγένετο (και) το ήμέτ(ε)ρον 
γράμμα"1" 18 μηνί Ίουνίω (ίνδικτιώνος) η ' + Ό μέγας παπίας Γεώργιος ό 
Νεστόγγος+ 

Texte C2 

Κατά την πρώτην τοϋ Μαρτίου της ς ' (ίνδικτιώνος) συνεβιβάσθημ(εν) γνώμη 
κοινή (και) προσε-|2 κυρώσαμ(εν) το όσον έχομ(εν) περιβόλ(ιον) έκ προικός 
(και) αγοράς πλη(σίον) των μυλόνων της 13 σε(βασμίας) προδρομικής μονής 
προς αυτήν ως αν κατέχητ(αι) και δεσπόζητ(αι) παρά τών εν τοιαύτ(η) Ι 4 μονή 
άσκουμ(έν)ων μοναχών ώς και τα λοιπά κτήματα τοϋ μοναστηρίου και έχωσιν 
αδειαν 15 ποιεΐν έπ' αυτό τήν άπασαν αυτών βούλησιν (και) άποδοχήν και 
όσον δόξει αύτοις εις τήν Ι 6 λυσιτελείαν τοϋ μοναστηρίου ημών το άπο τοϋδε 
μή έχειν έξουσίαν τήν τυχοϋσαν 17 ή λόγον έπ' αυτό δεσποτεί(ας), ει μή μόνον 
λαμβάνειν από τής μονής άνυστέρητον (και) οσην 18 έταξαν οι άδ(ελφ)οί προς 
ημάς διά γράμματος μέχρι(ς) αν τοις ζώσι συγκαταλεγόμεθα·| 9 μετά δέ τήν έκ 
τοϋ κόσμου τούτου έκδημίαν τύχωμ(εν) τών συνήθων μνημοσυνών | ,0 ώς έχει 
τάξιν ή τοιαύτη σε(βασμία) μονή. Το δέ κτήμα εύρίσκετ(αι) τοϋ μοναστηρίου 
χωρίς τής τυ-Ι Π χούσης ή εντός ή έκτος δόσεως. Ταϋτα παρ" ημών 
συμφωνηθέντα όφείλουσι Ι ,2 κεκυρωμένα διαμεϊναι (και) άπαράθραυστα μή 
τίνος τών κατά τύχην συμβαινόντων Ι 13 τήν τοιαύτην κατάστασιν έμποδήσαι 
όφείλοντος. Εις γάρ τήν περί τούτου άσφάλειαν Ι 14 (και) τό ημών παρ(όν) 
έγένετο γράμμα, μηνί (και) (ίνδικτιώνι) τοις άνω γεγραμμένοις+| 15 + Ό 
λογοθέτης Γε(ώ)ρ(γιος) Δούκ(ας) ο Νεστόγγος 
+ Σίγ(νονί 1 Ε ύ δ ο κ ί ^ ί 
ΠαλαιολοΙ γίνης τ(ής) Νεστογγόνισ(ας) + 

Ι 16 Ό δικαιοφύλαξ Νικόλ(αος) διάκον(ος) (και) χαρτοφύλαξ Σερρών ό 
Άβαλάντης + 

Les trois cas que nous avons présentés, Zymaras, l'épouse de Basilikos et 

Nestongos, parmi tant d'autres, permettent de déceler des antagonismes de 

toutes sortes non seulement entre les Ρωμαίοι de l'empire de Constantinople 
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et la nouvelle unité politique, la Serbie, mais aussi entre des personnages qui 
changeaient de camp selon leurs intérêts surtout économiques. Encore, ce 
troublé quatorzième siècle, permit aux grands propriétaires -au sens large du 
terme- d'acquérir, au détriment de l'État et des couches moyennes ou 
inférieures, des fortunes considérables; le cas du monastère de Saint-Jean-
Prodrome est révélateur. 
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Χρονολόγηση βυζαντινών τοιχογραφιών της νότιας 
Πελοποννήσου από συγκρίσεις με χρονολογημένες 

βυζαντινές τοιχογραφίες της Σερβίας 

Ή νότια Πελοπόννησος και ιδιαίτερα ό σημερινός νομός Λακωνίας είναι 
πλούσιος σέ βυζαντινά μνημεία, ναούς διακοσμημένους με τοιχογραφίες, 
πολλοί από τους οποίους χρονολογούνται στον 14ο αιώνα. 

Μέ την έρευνα τής περιοχής ασχολούμαι εδώ καί πολλά χρόνια. 
'Ολιγάριθμες είναι οι τοιχογραφίες πού φέρνουν χρονολογία τής ιστόρησης 
τους. Ή κατά προσέγγισιν χρονολόγηση τών άλλων, των περισσοτέρων, όπως 
είναι επόμενο, γίνεται ύστερα άπό συγκρίσεις μέ άλλες τοιχογραφίες 
χρονολογημένες, πού χαρακτηρίζονται άπό τό ίδιο ύφος. 

Στις συγκρίσεις ξεκινάει κανείς άπό μνημεία πλησιόχωρα και έπειτα 
επεκτείνεται σέ άλλα πιο μάκρυνα, πού σώζονται σέ ολο τον βυζαντινό χώρο 
καί στους τόπους τής άμεσης επίδρασης του, όπως είναι καί ή Σερβία τών 
υστεροβυζαντινών χρόνων. Οι συγκρίσεις μέ τα μνημεία τών σερβικών 
περιοχών άλλοτε συμβάλλουν απλά στη χρονολόγηση καί άλλοτε αποτελούν τό 
μοναδικό καταφύγιο τοΰ ερευνητή. Διάλεξα ενδεικτικά γιά τη σημερινή 
παρουσίαση δέκα σχετικά παραδείγματα. 

Ι. Στον σπηλαιώδη ναό τού "Αι-Γιαννάκη, έξω άπό τό χωριό τής 
Λακεδαίμονος Ζαραφώνα1, κοντά στον δασικό δρόμο προς τους Άγριάνους, ό 
Χριστός τής Δεήσεως (είκ. 79) ώς προς τή διάταξη τής κόμης, τό πλάτος τού 
προσώπου, τό σχήμα καί τό μήκος τοΰ γενείου, τον λαιμό θυμίζει τον 
Παντοκράτορα στον τρούλο τοΰ Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoricino2 (είκ. 80, 

1 Ν. Β. Δρανδάκης, Ό σπηλαιώδης ναός τοΰ Άι-Γιαννάκη στή Ζαραφώνα, Ενφρόσννον, 
'Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, 'Αθήνα 1991, 136-140. Τον Χριστό βλ. στον 
πίν. 71β, την Παναγία στον πίν. 72. 
2 G. Millet-Α. Frolow, La peinture du moyen-âge en Yougoslavie, fase. Ill, Paris 1962, πίν. 
72, είκ. 1· Br. Todic, Staro Nagoriöino, Beograd 1993, πίν. 35. 
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1317/18). Και ή ψιλόλιγνη μορφή τής Παναγίας στην ίδια σύνθεση τής 
Ζαραφώνας (είκ. 81) ώς προς τον τύπο του προσώπου είναι περίπου όμοια με 
τήν Παναγία Παράκληση (είκ. 82) του Ιδιου ναοϋ τής Σερβίας3 (διαφέρει το 
κάτω χείλος και ή διάταξη του μαφορίου γύρω στο πρόσωπο). 

Οί τοιχογραφίες τής Ζαραφώνας χρονολογήθηκαν στο πρώτο τέταρτο του 
Μου αιώνα. 

II. Στή Λαγκάδα τής Μεσσηνίας ό μονόχωρος ναός τής 'Αγίας Σοφίας* 
διασώζει λίγες φθαρμένες τοιχογραφίες. Στο δυτικό φουρνικό από τή σκηνή τής 
Σταυρώσεως5 ή συγκρατημένη διάταξη τοϋ σώματος του Χριστού θυμίζει τή 
Σταύρωση τον ναοϋ τής Κοιμήσεως στή Gracanica6 (1318-1321) χωρίς εκεί νά 
είναι τόσον έντονη ή κάμψη τών αγκώνων τοϋ Λυτρωτή. Και ό "Αγιος 
Δαμιανός1 στον νάρθηκα τής Αγίας Σοφίας με τό στρογγυλό πρόσωπο και τα 
παχιά μάγουλα μπορεί νά παραβληθεί με μορφές Εβραίων στή σκηνή τοϋ 
Καϊάφα στον Ιδιο ναό τής Σερβίας στή Gracanica8. 

Ή Αγία Σοφία θεωρήθηκε έργο τών πρώτων τριάντα χρόνων τοϋ 14ου 
αιώνα. 

III. Στο ΒΑ παρεκκλήσι τής Αγίας Σοφίας Μυστρά9 οί πτυχές τών 
ενδυμάτων τοϋ προφητάνακτα Σολομώντα10 πέφτουν κατακόρυφες, όπως σέ 
Πατριάρχες τής Κιβωτού στο Λέσνοβο11 (1347/48). Στή σύνθεση τής 
Σταυρώσεως τοϋ Μυστρά (είκ. 83) τό κεφάλι τοϋ Ίησοΰ γέρνει κάτω προς τον 

·* Millet-Frolow, πίν 113, είκ. 1 και είκ. 3· Todic, ο.π., πίν. 11-12. 
^ Χαρίκλεια Κωνσταντινίδη, Ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας στή Λαγκάδα τής "Εξω Μάνης, 
Αακωνικαί Σπουδαί 6 (1982) 80-124. 
5 Ό . π., είκ. 9. 
" R. Hamann-Mac Leen und H. Hallensleben, Die Monumental-malerei in Serbien und 
Makedonien, Gießen 1963, είκ. 330. Βλ. και Σταύρωση στον "Αγιο Γεώργιο τοϋ Staro 
Nagoriöino, Millet-Frolow, ö. π., πίν. 92, είκ. 1 (1317/18). 
7 Κωνσταντινίδη, δ. π., είκ. 11. 
8 Hamann-Mac Lean-Hallensleben, δ. π., είκ. 342· Br. Todic, Graöanica: slikarstvo, Beograd 
1988, πίν. 41. 
9 Ν. Β. Δρανδάκης, Οί τοιχογραφίες τοϋ ΒΑ παρεκκλησίου τής Αγίας Σοφίας Μυστρά, 
Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 28 
(1979-1985) 469-501. 
10 Ό . π., είκ. 9. 
11 G. Millet-Tania Velmans, La peinture du moyen-âge en Yougoslavie, fase. IV, Paris 1969, 
πίν. 21, είκ. 44--Sv. Radojéic, Lesnovo, Beograd 1971, είκ. 29. 
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δεξιό του ώμο, όπως στη Gracanica (είκ. 84)· στο μνημείο όμως τοϋ Μυστρα οι 
βραχίονες είναι σχεδόν εύθυτενεΐς. 

Ό "Αγγελος του Ευαγγελισμού12, ογκωδέστερος από τον αντίστοιχο της 
Περιβλέπτου Μυστρα, στην οποία ή πτυχολογια είναι πιό περίπλοκη και 
περισσότερο επιτηδευμένη, οδηγεί, νομίζω, στη χρονολόγηση τών τοιχογραφιών 
τοϋ παρεκκλησίου στα μέσα τοϋ Μου αιώνα. 

IV. Στον σπηλαιώδη ναό τοϋ Προδρόμου, πού βρίσκεται ανάμεσα σε 
έλατα πάνω άπό τό χωριό της Λακεδαίμονος Τζίντζινα13, ο Πρόόρομος]4 έχει 
περίπου τον τύπο πού συνατάμε στον "Αγιο Νικήτα κοντά στο Cucer15 (δεύτερη 
δεκαετία τοϋ Μου αιώνα). Ό Χρίστος της Δεήσεως]0 μέ τό τριγωνικό 
πρόσωπο Ισως ακολουθεί παλαιότερο πρότυπο, όπως είναι ό ενθρονος Χριστός 
τοϋ τέμπλου στον "Αγιο Νικόλαο τοϋ χωριού Γεράκι17 (τέλος τοϋ Που αιώνα). 
"Υστερα και άπό άλλες συγκρίσεις φαίνεται νά αληθεύει ή χρονολογία 1335, ή 
γραμμένη εκ τών υστέρων σέ διαχωριστική ταινία τών τοιχογραφιών τοϋ 
σπηλαίου πάνω άπό τά Τζίντζινα. 

V. Στο εκκλησάκι τοϋ Αγίου Δημητρίου, πού ανήκει στο Μοναστήρι τών 
"Αγίων Σαράντα της Λακεδαίμονος και βρίσκεται στην περιφέρεια τοϋ χωριού 
Βασαράς18, ή καμάρα τοϋ ιερού είναι χαμηλότερη άπό τήν στέγη τοϋ κυρίως 
ναοϋ, όπως στον "Αι-Γιαννάκη τοΰ Μυστρα (τρίτο τέταρτο τοϋ Μου αιώνα). 
Τήν καμάρα τοϋ ίεροϋ στον "Αγιο Δημήτριο διακοσμεί ή Ανάληψη. Ό 
"Αγγελος πού πετά πλάι στο αριστερό χέρι τοϋ Χριστού (είκ. 85) θυμίζει λίγο 
μορφές λεπρών καί αγένειων νέων άπό τήν παράσταση της θεραπείας τών 
επτά λεπρών (είκ. 86) στον ναό τών 'Αρχαγγέλων τοϋ Λέσνοβο19 (κοντά στο 

11 Δρανδάκης, δ. π., είκ. 5. 
13 Τοϋ ίδιου, Ό σπηλαιώδης ναός τοϋ 'Αγίου Τωάννου τοϋ Προδρόμου στα Τζίντζινα, 
Πρακτικά τοϋ Δ 'Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 'Αθήναι 1992-
1993, 17-36. 
14 Ό . π., είκ. 13. 
15 Millet-Frolow, ö. π., πίν. 47, είκ. 1. Τό πρόσωπο εδώ είναι στενότερο. 
16 Δρανδάκης, Ό σπηλαιώδης ναός, είκ. 15. 
Ι7 Ν. Κ. Μουτσόπουλος-Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι, οί εκκλησίες τοϋ οικισμού, 
Θεσσαλονίκη 1981, 69, είκ. 105. 
18 Ν. Β. Δρανδάκης, Άπό τά Χριστιανικά μνημεία της Λακωνίας, υπό δημοσίευσιν στην 
'Αρχαιολογική Εφημερίδα. 
19 Millet-Velmans, La peinture, δ. π., πίν. 7, είκ.16· Radojcic, Lesnovo, είκ. 7. 
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μέσον τοϋ 14ου αιώνα), άλλα και τοϋ Μιχαήλ στον ίδιο ναό20, τοϋ βυθίζοντος 
τον στόλο τών Σαρακηνών (είκ. 87). 

Όμοιότητα διαπιστώνει ακόμη κανείς μεταξύ της μορφής τοϋ "Αγγέλου 
καί τοϋ προσώπου τοϋ ύδρωπικοϋ στη Μονή τοϋ Προδρόμου τών Σερρών21 

(1345-1355). "Ετσι οι τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Δημητρίου είναι επιτρεπτό να 
χρονολογηθούν στις αρχές τής τρίτης εικοσιπενταετίας τοϋ 14ου αιώνα. 

VI. Στο σπήλαιο τοϋ "Αι-Στράτηγον22 (Μιχαήλ Αρχαγγέλου), πού 
βρίσκεται στο Μαριόρεμα, κοντά στην κωμόπολη Γεράκι, ο δεξιός "Αγγελος 
τοϋ Μελισμοϋ (είκ. 88), άν καί άποδοσμένος πολύ ζωγραφικά, μπορεί νά 
παραβληθεί κατά τό πρόσωπο προς τις μορφές τής σκηνής τών λεπρών στον 
ναό τών 'Αρχαγγέλων τοΰ Λέσνοβο 23. Καί ô αριστερός "Αγγελος (είκ. 89) 
μπορεί να συγκριθεί μέ τή Σαμαρείτιδα τοϋ ίδιου ναοΰ24 καί με τή μορφή πού 
προτείνει τα χέρια πίσω από τή Σαμαρείτιδα τής Ιδιας παράστασης. Ιεράρχες 
τοϋ "Αι-Στράτηγου, όπως ο Χρυσόστομος (είκ. 90), έχουν πλατιά πρόσωπα, 
σάν τις μορφές τοϋ δεύτερου στρώματος τοϋ ναοΰ τών Ταξιαρχών 
Καστοριάς25 (1359-1360). Μπορούν λοιπόν οι τοιχογραφίες στο Μαριόρεμα νά 
ενταχθούν στή ζωγραφική τής έκτης δεκαετίας τοϋ 14ου αιώνα. 

VII. Ό γραπτός διάκοσμος τοϋ μικροΰ σταυροειδούς ναοΰ τής Χρύσαφας 
"Αγιος Ιωάννης26 είναι ακριβώς χρονολογημένος στα 1367. Καί οι συγκρίσεις 
πού έγιναν εντάσσουν τις τοιχογραφίες στην τέχνη τής εποχής. "Ετσι ό "Αγιος 
Προκόπιος (είκ. 91) θυμίζει τους Τρεις Παίδες καί ιδιαίτερα τον Μισαήλ (είκ. 
92) τοΰ Τρέσκαβατς27 (μεταξύ 1334 καί 1350)28. Τον προφήτη Ηλία από τή 

20 Radojcic, Lesnovo, πίν. 8, είκ. 18 καί είκ. 2. 
21 Ά. Ξυγγόπουλος, Αϊ τοιχογραφίαι τοϋ καθολικού τής μονής Προδρόμου παρά τάς 
Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, πίν. 45. 
2 2 Ν. Β. Δρανδάκης, Ό "Αι-Στράτηγος στο Μαριόρεμα, ΑΧΑΕ 17 (1994) 223-229. 
2·* Βλ. πιο πάνω σημ. 19 καί είκ. κειμένου 4α. 
2 4 Millet-Velmans, ö. π., πίν. 16, είκ. 34· Radojöic, δ. π., είκ. 10. 
25 Στ. Πελεκανίδης, Ταξιάρχης μητροπόλεως, στό Μ. Χατζηδάκης-Στ. Πελεκανίδης, 
Καστοριά. Βυζαντινή τέχνη στην 'Ελλάδα, Αθήνα 1984, 99, είκ. 12, 103, είκ. 16, 104, 
είκ. 18 καί Στ. Πελεκανίδης, Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 135, 136α, 139β. 
2ί* Ν. Β. Δρανδάκης, Ό σταυροειδής ναός τοΰ Προδρόμου στα Χρύσαφα τής 
Λακεδαίμονος, Αακωνικαί Σπουδαί 9 (1988) 301-333. 
2 7 Mirjana Gligorijevic-Maksimovic, Le calendrier sur les murs du monastère de Treskavac et 
les vers de Christophore de Mytilène, ZografS (1977) 53, είκ. 9. 
2^ Για τήν χρονολογία, βλ. Ρ. Mijovic, Ménologe, Beograd 1973, 396. 
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Μεταμόρφωση (είκ. 93) φέρνει στο νοΰ ο Ιδιος προφήτης από τήν αντίστοιχη 
σκηνή τοϋ σπηλαιώδους ναοϋ στο Pestarli 29 (γύρω στα 1370). Ό Μελχισεδέκ 
στή Χρύσαφα είναι γυμνός, τριχωτός σα δασύμαλλο ζώο30. Όμοια γυμνός, μέ 
τρίχες άποδοσμένες φυσιοκρατικά κατά θυσάνους, εικονίζεται ό "Αγιος 
Μακάριος (είκ. 94) στο μοναστήρι Zrze31 (1368-1369). 

VIII. Στον "Αι-Γιαννάκη τοϋ Μυστρα32 ή γενειάδα τοϋ 'Αγίου Ιακώβου 
τοϋ Άδελφοθέου (είκ. 95) θυμίζει τον "Αγιο Γρηγόριο Νύσσης (είκ. 96) της 
Psaca33 (1365-1371). Ό 'Απόστολος Ματθαίος τοϋ Μυστικοϋ Δείπνου, ή 
δεξιότερη μορφή άπό τους 'Αποστόλους τοϋ πρώτου επιπέδου (είκ. 97), μπορεί 
να παραβληθεί μέ τον ένυπνιαζόμενο 'Ιακώβ (είκ. 98) τοϋ Lesnovo34 (1347/48). 

"Αλλες συγκρίσεις συμβάλλουν στην ένταξη των τοιχογραφιών τοϋ "Αι-
Γιαννάκη, οι όποιες απορρέουν τεχνοτροπικά άπό τή ζωγραφική της 
Όδηγήτριας τοϋ Μυστρα και τοϋ κλειστοϋ νοτίου της νάρθηκα, στην τρίτη 
εικοσιπενταετία τοϋ Μου αιώνα. 

IX. Στον "Αγιο Γεώργιο τοϋ ακρωτηρίου Μαλέας35 ό δεξιός Προφήτης τοϋ 
τρούλου (είκ. 99) θυμίζει "Αγγελο (είκ. 100) της λατρείας τοϋ Άμνοϋ 
(Άναπεσόντος) της Resava36, χωρίς βέβαια οι τοιχογραφίες τοϋ Μαλέα να 
προσεγγίζουν σε αρτιότητα και ομορφιά τά έργα της Resava (πρώτο τέταρτο 
15ου αιώνα). Ό ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στον Μαλέα χρονολογήθηκε γύρω 
στα 1400. 

Χ. Άπό τήν ίδια εποχή προέρχεται και ό διάκοσμος τοϋ μοναστηριακού 
ναοϋ της Χειμάτισσας στο χωριό Φλόκα της Επιδαύρου Λιμηράς37. 

Ό κωνικός λαιμός τοϋ νέου Εύαγγελιστοϋ (είκ. 101) είναι γνώρισμα πού 
χαρακτηρίζει τοιχογραφίες της Περιβλέπτου (τρίτο τέταρτο τοϋ Μου αιώνα) και 

^ Grozdanov, Ohridsko, είκ. 142. Κατά πληροφορία του κ. G. Subotic ή τοιχογραφία 
είναι επισκευασμένη. 
30 Δρανδάκης, ο. π., είκ. 15. 
3 1 Zorica Ivkovic, La peinture du XlVe siècle dans le monastère Zrze, Zograf 11 (1980) 77 
είκ. 10. 
3 2 Ν. Β. Δρανδάκης, Ό "Αι-Γιαννάκης του Μυστρα, ΔΧΑΕ 4/14 (1987-1988), 61-82. 
3 3 Millet-Velmans, δ. π., πίν. 58, είκ. 115. 
3 4 Ό . π., πίν. 20, είκ. 42. 
3 5 ΠΑΕ 1982, 459-466. 
3^ V. Djuric, Resava, Beograd 1966, είκ. 20. 
3 7 ΠΑΕ 1982, 352-362. 
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τοϋ 'Αγίου Χριστόφορου τοϋ Μυστρα (τελευταίο τέταρτο τοϋ ίδιου αιώνα). 
"Ομοια λεπτομέρεια συναντούμε και στη Resava (είκ. 102)38. 

Πολύ ψηλό μέτωπο, όπως έχει ό "Αγιος Γρηγόριος Άκραγαντίνων της 
Χειμάτισσας39, έχουν και "Αγιοι τοϋ Kalenic40 (γύρω στο 1413) άλλα και της 
Resava41. Τέλος, τα φώτα πού καλύπτουν πλατιές επιφάνειες τών ενδυμάτων 
τοϋ Ιούδα της Κοινωνίας τών Αποστόλων της Χειμάτισσας42 συναντούμε και 
στο Kalenic43. 

"Εγινε, νομίζω, φανερό πώς οι τοιχογραφίες βυζαντινών χρόνων πού 
σώζονται στή Σερβία βοηθούν στη χρονολόγηση μνημείων σωζόμενων καί στη 
νότια Πελοπόννησο, στα όποια δέν αναγράφεται ô χρόνος της έγερσης καί 
διακόσμησης τους. Με τη διαπίστωση αύτη ενισχύεται ή άποψη πώς ô 
χαρακτήρας της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής παραμένει στις γενικές του 
γραμμές ενιαίος σέ ολόκληρο τον βυζαντινό χώρο καί στις περιοχές τής 
άμεσης επιρροής του. 

™ Djuric, δ. π., είκ. 9. 
3977Λ£1982,πίν224β. 
4 0 Sv. Radojcic, Kalenié, Beograd 1964, είκ. 30, 33,43,58. 
41 Djuric, δ. π., είκ. 22,46. 
4 2 ΠΑΕ 1982, πίν. 225α. 
4 3 Radojcic, Kalenié, είκ. 54. 
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Caractéristiques iconographiques de la peinture murale 
serbe et grecque du XlVe siècle. 

Les ménologes et les cycles hagiographiques 

Le XlVe siècle représente une phase particulière du développement 

iconographique de la peinture byzantine. Après l'enrichissement du programme 

iconographique au Xlle et surtout au XlIIe siècle1, par des sujets et des cycles 

nouveaux, la peinture murale du XlVe siècle reflète une richesse et une 

diversité extraordinaires2. La multiplication des cycles et des sujets a provoqué 

le changement de la disposition des fresques dans les églises. En même temps, 

l'introduction de nouveaux types architecturaux a contribué au renouvellement 

du programme iconographique au XlVe siècle3. 

Les ménologes. 

C'est à partir des premières années du XlVe siècle que le sujet du 
ménologe décore fréquemment les parois des églises. Mais les illustrations du 
ménologe de cette époque sont conservées seulement dans les églises fondées 
ou restaurées par les donateurs et ktitôrs serbes4. Le roi Milutin était le 
donateur des fresques du St. Nicolas Orphanos à Thessalonique (datant du 1314-

1 Suzy Dufrenne, L'enrichissement du programme iconographique dans les églises byzantines 

du XlIIe siècle, L'art byzantin du XlIIe siècle, Beograd 1967, 35-46. 
2 Suzy Dufrenne, Problèmes iconographiques dans la peinture monumentale du début du 

XlVe siècle, L'art byzantin au début du XLVe siècle, Beograd 1978,29-38. 

3 Gordana Babic, Les chapelles annexes des églises byzantines, Paris 1969, 136-137; Suzy 

Dufrenne, Problèmes iconographiques, 36-37. 
4 P. Mijovic, Menolog, Beograd 1973, 3-23. 
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1316)5, le ktitôr des églises de St. Georges à Staro Nagoricino (vers 1316-18)6 

(fig. 103), et de l'Annonciation de la Vierge à Gracanica (vers 1318-21)7 (fig. 

104). Vers 1334-1345, le roi Dusan est devenu le donateur des fresques de la 

Dormition de la Vierge à Treskavac8 et en tsar, le ktitôr de l'église de 

l'Ascension du Christ à Decani (les fresques datent d'avant 1350)9. C'est entre 

1376 et 1381 que le roi Marko a fait peindre l'église de St. Démétrios à 

Markov manastir10. 

Dans les églises, les scènes du ménologe occupent normalement le 

narthex, comme à St. Nicolas Orphanos, à Staro Nagoricino et à Decani, 

l'exonarthex, à Treskavac et, exceptionnellement, le naos, aussi, comme à 

Gracanica. Le ménologe décore le naos, le diakonikon et la prothesis dans le 

cas de Markov manastir11 . 

Quant à la façon d'illustrer les ménologes, on y trouve soit la scène du 

martyre du saint, soit son portrait debout ou en buste. Aucun ménologe ne 

mentionne des saints slaves. 

A St. Nicolas Orphanos, Staro Nagoricino, Treskavac et en partie à 

Gracanica, les inscripions accompagnant nombre de scènes apparaissent en 

grec. Elles comprennent même les distiques iambiques de Christophore de 

Mitylène (St. Nicolas Orphanos, Treskavac; fig. 105). Les autres ménologes 

peints à Decani (fig. 106), à Markov manastir et en partie à Gracanica portent 

des inscriptions en langue ancienne serbe, traduites de diverses sources 

littéraires12. 

5 "Αννα Τσιτουρίδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος τοϋ 'Αγίου Νικολάου Όρφανοϋ στη 
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1986, 40-45, 259-266. 
6 V. J. Djuric, Vizantijske freske u Jugoslaviji, Beograd 1974,51-52. 
7 B. Todic, Gracanica, Slikarstvo, Beograd 1988, 63-77. 
8 Djuric, op. cit., 56. 
9 Djuric, op. cit., 56-58; Gordana Babic, Les portraits de Decani représentant ensemble 
Decanski et Dusan, Decani, 273-286. 
10 Djuric, op. cit., 80-83. 
11 Mijovic, op. cit., 3-23. 
12 Mijovic, op. cit., 32-53. 257-349; "Αννα Τσιτουρίδου, op. cit., 180-188; B. Todic, 
Gracanica, 81-116, 124-126; Mirjana Gligorijevic-Maksimovic, Slikani kalendar u 
Treskavcu i stihovi Hristofora Mitilenskog, Zograf8 (1977) 48-54; V. Petkovic, Manastir 
Ottani II, Beograd 1941, 7-20; Gordana Babic, Ikonografski program zivopisa u pripratama 
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Les cycles hagiographiques en Serbie. 

Grâce à la floraison de la littérature hagiographique, les peintures 
illustrant des Vies des saints deviennent fréquentes surtout au XlVe siècle13. 
En Serbie, c'est dans les fondations soit des membres de la famille royale ou de 
leurs parents, soit des membres du haut clergé serbe, que les cycles 
hagiographiques apparaissent. Les ktitors et les donateurs portent les titres de 
roi, tsar, grand voévode, despote, archevêque et exceptionnellement le titre de 
voévode, grand seigneur ou hiéromoine. 

La plupart de ces édifices, plus vastes qu'à l'époque précédente, de 
dimensions plus grandes et bâtis sur de nouveaux plans architecturaux, com
prennent plusieurs cycles hagiographiques. Ce sont par ordre chrono-logique: 
Bogorodica Ljeviska (avec quatre cycles), Zica et Staro Nagoricino (avec deux), 
Decani (avec quatre), la Vierge Hodigitria à Pec et Sopocani (avec deux), 
Matejic (avec quatre) et le monastère de Marko (avec deux)14 . 

L'autre groupe d'églises, par exemple Gracanica, St. Démétrios à Pec, 
Lesnovo, Psaca, Recani, Sts. Constantin et Hélène à Ochrid, St. Nicolas à 
Ramaca, aussi que la chapelle de St. Jean le Précurseur à Sainte-Sophie 
d'Ochrid, possèdent les illustrations d'un cycle de Vie de saint15. 

Le plus grand nombre des cycles hagiographiques est consacré à St. 
Nicolas (huit cycles), puis à St. Jean le Précurseur (six cycles), St. Georges et St. 
Démétrios (cinq cycles) et à St. Etienne, St. Sabbas de Palestine, St. Antoine le 

crkava kralja Milutina, dans: dans Vizantijska umetnostpoöetkom XPV veka, Beograd 1978, 
115-116. 
13 Babic, Les chapelles, 136-158. 
14 Djuric, op. cit., 47-98; Bogorodica LjeviSka, 64-68; M. Kasanin-Dj. Boskovic-P. 
Mijovic, Éiéa, Beograd 1969, 169-181; Petkovic, op. cit., 4-5, 56-59; Pecka patrijarSija, 
162-163; V. J. Djuric, Sopocani, Beograd 1991, 164-171; V. Petkovic, Pregled crkava kroz 
povesnicu srpskog naroda, Beograd 1950,188-189. 
15 Djuric, op. cit., 52, 58-59, 65, 68, 75-76, 90, 97-98; B. Todic, Graëanica, 109-110; 
Pecka patriarSija, 192-198; G. Subotic, Sv. Konstantin iJelena u Ohridu, Beograd 1971, 89-
104. 
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Grand et St. Macarios le Grand, Ste. Paraskévè, St. Arsenios 1er, archevêque 
serbe (un cycle)16. 

Les scènes de la Vie du patron de l'église sont peintes dans le naos, s'il 
s'agit de St. Georges (comme à Staro Nagoricino, Recani) et de St. Démétrios 
(à Pec), ou dans le narthex s'il s'agit de St. Nicolas (à Psaca, Ramaca) et de St. 
Démétrios (au monastère de Marko). Le plus grand nombre de scènes des 
cycles hagiographiques a trouvé sa place dans les chapelles annexes du chevet, 
les chapelles latérales à l'Ouest du bâtiment, ou dans les compartiments 
angulaires, consacrés à St. Nicolas, St. Georges, St. Jean le Précurseur, St. 
Démétrios, e tc1 7 . 

Le nombre des scènes d'un cycle varie de trois jusqu'à dix-sept à Decani 
(il s'agit du cycle de St. Nicolas) et il est remarquable que ce soit la Vie de St. 
Nicolas qui est illustrée en détail (fig. 107). C'est uniquement à la Vierge 
Hodègètria à Pec, qu'un cycle est consacré à un saint serbe, à St. Arsenios, 
premier archevêque serbe18. 

Les cycles hagiographiques en Grèce. 

Les illustrations des Vies de saints semblent moins fréquentes dans les 
monuments du XlVe siècle conservés sur le territoire grec. Les donateurs des 
églises ou des fresques illustrant des cycles hagiographiques, appartiennent à la 
noblesse ou au haut clergé. Ils portent les titres d'empereur, protostrator, 

16 Nancy P. Sevéenko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983, 40-43, 
46-50; J. Myslivec, Svaty Jiri ve vychodokrstanském umëni, BS15 (1933-1934) 330-334; 
Temily Mark-Weiner, Narrative Cycles of the Life of St. George in Byzantine Art I, unpubl. 
Ph. D., New York University 1977,47-48,50-51,54-55; V. J. Djuric, L'art des Paléologues 
et l'État serbe, Art et Société à Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, 188; J. 
Radovanovic, Heiliger Demetrius -Die Ikonographie seines Lebens auf den Fresken des 
Klosters Deöani, dans L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels 
au XlVe siècle, Beograd 1987, 75-88; Ch. Walter, The Cycle of Saint George in the 
Monastery of Deöani, Deöani, 347-357. 
17 Gordana Babic, Les chapelles, 136-158. 
m Petkovic, Manastir Deöani, 56-58; Nancy P. Sevöenko, op. cit., 49; Pecka patrijarSija, 
162-163. 
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proédros, higoumène, métropolite, archimandrite, patriarche. Alors qu'il s'agit 
d'églises de grandes ou moyennes dimensions, le nombre de cycles hagiogra
phiques est presque constant; il varie d'un à deux par église19. 

Les cycles hagiographiques illustrent la Vie du patron de l'église (à St. 
Démétrios -la Métropole à Mistra [fig. 108]; à St. Nicolas Orphanos à 
Thessalonique [fig. 109]; à St. Nicolas à Platsa), du patron de la chapelle (St. 
Euthymios à St. Démétrios à Thessalonique; de St. Jean le Précurseur aux Sts. 
Apôtres à Thessalonique; de St. Jean d'Euchaïta; à la Vierge Hodègètria à 
Mistra) et aussi les Vies des saints médecins comme Corne et Damien (à St. 
Démétrios, la Métropole à Mistra) et de St. Gérasimos le Jordanite (à St. 
Nicolas Orphanos) (fig. 110)20. 

Dans les églises, les scènes illustrant les Vies des saints sont disposées 
dans les nefs latérales, les ambulatoires (comme à St. Démétrios à Mistra, aux 
Sts. Apôtres, à St. Nicolas Orphanos à Thessalonique, à St. Nicolas à Platsa), 
dans les narthex (comme à St. Nicolas Orphanos) et dans les chapelles latérales 
(la chapelle de St. Jean d'Euchaïta à l'Hodègètria de Mistra, la chapelle de St. 
Euthymios à St. Démétrios à Thessalonique et la chapelle de St. Jean le 
Précurseur aux Sts. Apôtres à Thessalonique). 

Ce sont les Vies de St. Nicolas et de St. Démétrios (fig. I l l ) , qui sont le 
plus fréquemment illustrées sur les fresques de l'époque. Le nombre des scènes 
d'un cycle varie de deux (dans la chapelle de St. Jean d'Euchaïta à l'église 
d'Hodègètria à Mistra) à seize (à St. Nicolas à Platsa)21. 

i y Euterpe Marki, The Church of St. Demetrius, dans Thessaloniki and its Monuments, 
Thessaloniki 1985,58; Chrysanthe Tsioumi, The Church of the Holy Apostles, Thessaloniki 
and its Monuments, 104; M Chatzidakis, Mistra, Athènes 1987, 38-39, 67; Τσιτουρίδου, 
op. cit., 160-179; Doula Mouriki, Les fresques de l'église de Saint-Nicolas à Platsa du Magne, 
Athènes 1975, 14-18, 45-50; Ch. Stefan, Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu 
Thessaloniki, Worms 1986, 178-180, 212-227. 
20 Suzy Dufrenne, Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra, Paris 
1970,5-13, 31-47, 60, pis. 7-8, 19; Anne Tsitouridou, La peinture monumentale à Salonique 
pendant la première moitié du XlVe siècle, dans: L'art de Thessalonique 9-19; Babic, Les 
chapelles, 161-162; voir la note 19. 
2! Dufrenne, Les programmes iconographiques, 12, 45. pi. 19; Mouriki, op. cit., 45-50; 
Sevöenko, op. cit., 45; Ά. Ξυγγόπουλος, Ό εικονογραφικός κύκλος της ζωής τον 
'Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1970. 
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Les églises en Crète, de petites dimensions, forment un groupe à part. 
Elles adoptent surtout le plan à nef unique sauf quelques unes qui ont un plan 
rectangulaire et, plus rarement encore, celui de la basilique à trois nefs. Les 
ktitôrs et les donateurs des églises Cretoises appartiennent au bas clergé, ils 
sont moines, prêtres et habitants des villages22. 

Dans la majorité des édifices qui possèdent des cycles hagiographiques, 
les saints patrons sont: St. Georges (dix-sept fois) (fig. 112) et St. Nicolas 
(quatre fois). Les cycles illustrent aussi les Vies de St. Paul, St. Constantin le 
Grand, St. Jean le Précurseur, St. Jean le Théologien, Ste. Pélagie et Ste. 
Paraskévè. Parmi ces cycles, ceux de St. Paul, de St. Constantin et surtout de 
Ste. Pélagie ne sont pas fréquents en Crète23. 

Presque tous ces édifices crétois sont ornés d'un cycle hagiographique, 
avec peu d'exceptions; comme par exemple, l'église des Sts. Georges et 
Constantin à Pyrghos (nomos Irakliou) contenant les illustrations des Vies des 
deux patrons de l'église. Dans les autres églises les cycles hagiographiques 
comprennent de deux (comme à St. Nicolas près de Moni, nomos Chaniôn) à 
seize scènes (comme à St. Georges hors de Cheliana, nomos Réthymnou). Ces 
scènes sont disposées le plus souvent dans les naos, à l'exception de rares 
exemples comme dans la chapelle de la Vierge Panaghia à Méronas (nomos 
Réthymnou), qui possède des représentations de la Vie de St. Georges sur la 
paroi occidentale24. 

Conclusion. 

Les ménologes étant une caractéristique iconographique de la peinture 
monumentale serbe du XlVe siècle, nous ne possédons pas à la même époque 
des exemples équivalents au territoire grec. 

11 K. Kalokyris, The Byzantine Wail Paintings of Crete, New York 1973,26-46, 132-145. 
2 3 Κ. Gallas-K. Wessel-M. Borboudakis, Byzantinisches Kreta, München 1983, 209-212, 
221-222, 227-228, 303-305, 309-312, 325, 345, 374-376, 391, 434-436, 440-442, 450-
452, 468-470; Temily Mark-Weiner, op. cit., 46, 48-53, 56; Sevòenko, op. cit., 44-46. 
2 4 Gallas-Wessel-Borboudakis, op. cit., 374-376; 303-305, 227-229, 280; Temily Mark-
Weiner, op. cit., 46,48. 

349 



Mirjana Gligorijevic-Maksimovic 

Les cycles hagiographiques, existant dans les régions serbes et grecques, 
présentent des différences. A l'exception des donateurs de Crète, des analogies 
peuvent s'établir entre ktitôrs serbes et grecs, quand ils appartiennent à des 
couches sociales élevées. 

Il existe une analogie entre les traditions iconographiques serbe et grecque 
au XlVe siècle, quand le choix des hagiographies porte sur des saints très 
connus. Or, le plus grand nombre de cycles est consacré à St. Nicolas, à St. 
Georges, à St. Démétrios et à St. Jean le Précurseur. 

Relativement à l'emplacement destiné aux cycles hagiographiques, il 
existe aussi des ressemblances dans les églises des ktitôrs serbes et grecs. On 
décore toujours les nefs latérales, les ambulatoires, les narthex et les chapelles 
avec des scènes de la Vie du saint. La tradition crétoise qui veut que les cycles 
hagiographiques soient peints dans le naos des églises à nef unique, fait 
exception. 

En revanche, les différences entre les représentations hagiographiques des 
monuments des ktitôrs serbes et ceux des ktitors grecs, se manifestent dans le 
nombre des cycles, des cycles peints dans une église, ainsi que dans le nombre 
des scènes formant un cycle. 
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Les tendances de la peinture de Thessalonique en 
comparaison avec celles de Constantinople, comme 

expression de la situation politico-économique de ces 
villes pendant le XlVe siècle 

Après la reconquête de Constantinople en 1261*, Thessalonique conserve 

son importance commerciale et culturelle et constitue un relai entre le 

territoire intérieur des Balkans et la mer Egée. L'essor des rapports 

commerciaux intenses, surtout avec les cités d'Italie, y avait permis le 

développement d'une classe moyenne très importante. En plus de son 

expansion politico-économique, son voisinage avec le Mont Athos faisait d'elle 

le grand centre culturel tourné vers les Balkans1. C'est pourquoi, en tant 

qu'expression de son activité culturelle, sa peinture acquiert également un 

intérêt particulier. 

Comme nous le savons, Thessalonique connut, dès le commencement du 

XIHe siècle et suite à l'occupation de Constantinople par les Francs, une 

activité artistique autonome qui amena progressivement le développement 

Je tiens à remercier madame le Dr. Catia Tsigarida, archéologue à l'Éphorie des Antiquités 
Byzantines à Thessalonique, qui m'a permis de publier la photographie no 113. Je remercie 
également madame le prof. Chrysanthi Tsioumi pour les photographies nos 117 et 120 et 
madame Eutychia Nikolaïdou, archéologue de l'Éphorie des Antiquités Byzantines à 
Thessalonique pour la photographie no 118. Les photographies nos 115,116 proviennent des 
archives photographiques du Musée Benaki. 
Pour des raisons de brièveté nous avons renoncé à donner une bibliographie complète pour 
les monuments. 
1 G. Theocharidis, Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους, 285-1354, 
Thessalonique 1980, 360 et suiv.; A. Vacalopoulos, Ιστορία της Θεσσαλονίκης 315 π. X.-
1912, Thessalonique 19832, 62-78. 
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d'ateliers florissants où travaillaient d'excellents peintres2. Ces ateliers 

permirent alors une évolution analogue à celle de l'art à Constantinople, mais 

avec un caractère qui leur était propre. 

Pendant le XlVe siècle, la ville fut le théâtre de conflits entre aristo

crates et Zélotes (1342-1349)3 et celui de disputes intellectuelles en rapport 

avec la querelle de l'hésychasme, qui s'étendit à tout l'Empire et même au 

delà4. 

Il est intéressant de considérer de ce point de vue l'expression artistique 

de la ville au milieu du XIVe siècle. Par rapport à l'art de la capitale pendant 

la même période, celui de Thessalonique manifeste une expression 

classicisante étonnante qui, en tout cas, combine tous les éléments des 

recherches figuratives modernes de l'époque. 

Sous l'influence de l'art idéaliste de Constantinople, qui a pour élément 

principal l'expression aristocratique des figures aux mouvements maniérés et 

qui recherche la dissolution des volumes par les lumières, la peinture 

volumineuse des ateliers de Thessalonique5 traduit dès le début du XlVe 

1 A. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédonienne, Athènes 1955. 
3 P. Charanis, Internal Strife in Byzantium During the Fourteenth Century, Byzantion 15 
(1940-41) 213 et suiv.; I. Sevoenko, The Zealot Revolution and the Supposed Genoese 
Colony in Thessalonica, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, Thessalonique 1953, 
603-617. 
4 J. Meyendorff, Society and Culture in the Fourteenth Century. Religious Problems, XlVe 
Congrès international des Études byzantines, Rapports I, Bucarest 1971,54-58. 
5 Elle est connue pour le décor peint de l'église du Prôtaton (1290-1300), et pour la 
représentation de Saint-Nicolas de Lavra, pour les fresques de Saint-Euthymios (1303) ainsi 
que pour celles conservées dans le catholikon de Vatopédi (1312). G. Millet, Monuments de 
l'Athos, I. Les Peintures, Paris 1927, pis 5-56, 89-90; G. et Maria Sotiriou, Ή βασιλική τοϋ 
'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Athènes 1952, 213-219, Album, pis 82-93; Thalia 
Gouma-Peterson, The Frescoes of the Parekklesion of St-Euthymios in Thessaloniki. Patrons, 
Workshop and Style, dans: SI. Curòic and Doula Mouriki ed., The Twilight of Byzantium, 
Princeton N. J. 1991, 111-160; E. Tsigaridas, Oi τοιχογραφίες τοϋ έξωνάρθηκα τοϋ 
καθολικοϋ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, 
"Αγιον Όρος s. d.; E. Tsigaridas, Η μνημειακή ζωγραφική στις μονές του Αγίου Όρους 
κατά την περίοδο 1250-1500, Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση 
στη Χαλκιδική και το Αγιο Όρος, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου, 
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siècle, des tendances analogues; celles-ci présentent aussi une expression 
dynamique latente6. Tel est le cas des fresques du groupe autour de 
Kalliergis7, «le meilleur peintre de toute la Macédoine» et de celles provenant 
de l'équipe de peintres engagée par le roi Milutin, parmi lesquelles 
prédominent les oeuvres des Thessaloniciens Michel Astrapas et Eutychios8. 

Ουρανούπολη Χαλκιδικής 1990 (Θεσσαλονίκη 1993), 278-320, figs 5-38, avec la 
bibliographie. 
" Un exemple d'expressionnisme d'avant garde pour la deuxième décennie du XlVe siècle, 
présente l'œuvre de deux des trois artistes qui ont travaillé dans le catholikon de Vatopédi 
(1312): le peintre de la «Descente de la croix» et du «Thrène», «peintre A», d'un 
expressionnisme très dynamique et celui du «Chemin de la Croix», de la «Flagellation», de la 
«Descente aux Limbes», des «Saintes Femmes au Tombeau», «peintre Γ», qui s'exprime 
d'une façon plus pondérée par rapport au «peintre A»: Tsigaridas, op. cit., figs 26-29. 
7 Les fresques de l'église de la Résurrection du Christ et celles de Saint-Biaise à Veroia sont liées 
au décor peint de Sainte -Catherine et à celui de Saint-Nicolas Orphanos à Thessalonique; ce 
groupe de fresques présente des affinités avec celles conservées à Saint-Pantéléèmon dans la 
même ville; St. Pelekanidis, Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, Athènes 
1973, 7 et suiv.; Anna Tsitouridou, Ό ζωγραφικός διάκοσμος τοϋ 'Αγίου Νικολάου 
Όρφανοϋ στη Θεσσαλονίκη, Thessalonique 1986; Anna Tsitouridou, Zidno slikarstvo 
Svetog Pantelejmona u Solunu, Zograf 6 (1975) 14-20; dernièrement: Chrysanthi 
Mavropoulou-Tsioumi, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Thessalonique 1992, 119-168; Th. 
Papazotos, Ή Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος αι.), Athènes 1994, 253-262, avec la 
bibliographie précédente. Ce groupe de fresques est lié également à celles du catholikon au 
monastère de Chilandar, cf. infra, n. 8. 

° Pour les peintres de l'école dite «de Milutin»: Solunska umetnicka porodica Astrapa, Zograf 
5 (1974) 35-37; Djuric, Fresken, 68-76, pis XXX-XXXIV, figs 43-53 où la bibliographie 
précédente. Plus spécialement: Saints-Apôtres de Pec, Peéka Patrijarsija, 33 et suiv.; 
Bogorodica Ljevi§ka: Bogorodica LjeviSka, 47 et suiv.; 2ica: M. Kasanin-D. Boskovic-P. 
Mijovic, Zica, Belgrade 1969, 105 et suiv.; G. Subotic, Le monastère de Zica, Belgrade 1984, 
20 et suiv.; l'église du roi (Saints-Joachim et Anne) à Studenica: Gordana Babic, Kraljeva 
Crkva u Studenici, Belgrade 1987, 19-24, 37 et suiv.; Saint-Nicétas à Cuéer: Djuric, Fresken, 
70, n. 51; Staro Nagoricino: B. Todic, Staro Nagoricino, Belgrade 1993, 25-34, 71 et suiv.; 
Chilandar: D. Bogdanovic- V. Djuric- D. Medakovic, Hilandar, Belgrade 1978, 86 et suiv.; V. 
Djuric, La peinture de Chilandar à l'époque du roi Milutin, Hilandarski Zbomik 4 (1978) 31-
64; pour une datation des fresques des années 1314-1316, B. Todic, Freska sv. Nikodima iz 
Hilandara i problem datiranja slikarstva katolikona, ZLU2\ (1985) 91-104; le catholikon du 
monastère de Graëanica: B. Todic, Graëanica slikarstvo, Belgrade 1988,63 et suiv. 
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En tout cas, le décor peint du catholicon du monastère de la Vierge9, 

connu aujourd'hui sous le nom des Saints-Apôtres10, présente un intérêt 

particulier pour le processus du développement de la peinture thessalonicienne. 

Il s'agit de fresques peintes dans le registre inférieur du bèma et du naos, ainsi 

que dans le narthex et le déambulatoire, commandées, après 132811, par 

l'higoumène Paul, disciple du premier donateur du monastère, le patriarche 

Niphon. 

L'intérêt de ces peintures, d'excellente qualité (fig. 113), vient de ce 

qu'elles présentent des caractéristiques particulières aux ateliers de 

Thessalonique, combinées à des éléments modernes qui proviennent des 

ateliers de Constantinople. Ainsi, y rencontre-t-on à la fois des figures lourdes 

aux habits gonflés (fig. 114) et quelques silhouettes élancées (fig. 115). De 

plus, les mouvements s'y font souples et raffinés, parfois même maniérés. Le 

rendu de quelques figures est très pictural. Le riche dégradé de leurs couleurs 

sur un fond brun-vert indique qu'elles proviennent de la peinture volumineuse 

y A. Xyngopoulos, Μονή των 'Αγίων 'Αποστόλων ή μονή της Θεοτόκου;, Προσφορά εις 
Στίλπωνα Π. Κνριακίοην, Thessalonique 1953, 726-735. 
10 Α. Xyngopoulos, Les fresques de l'église des Saints-Apôtres à Thessalonique, Art et 
Société à Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, 83-89, pis XXIII-XXXIV; Christine 
Stephan, Ein Byzantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu 
Thessaloniki, Baden-Baden 1986, 83-240, 250-260 avec la bibliographie précédente; Catia 
Tsigarida, Communication au Neuvième Colloque d'Art et Archéologie Byzantins et 
Postbyzantins, 1989, voir, Résumés, 49, ainsi que Communication au Vie Congrès 
International d'Art Géorgien, Tbilissi 1989. D'une façon générale, les fresques des Saints-
Apôtres sont considérées comme contemporaines ou comme légèrement postérieures aux 
mosaïques (1310-1314). 
11 Entre 1328-1334: S. Kissas, Ο vremenu nastanka fresaka u crkvi Svetih Apostola u 
Solunu, Zograf 7 (1977) 52-57; Maria Kambouri-Vamvoukou et Th. Papazotos, Ή 
παλαιολόγεια ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη, Thessalonique 1985, 21-22. Pour une 
datation vers le milieu du XlVe siècle, voir V. Djuric, La peinture murale de Resava. Ses 
origines et sa place dans la peinture byzantine, dans: École de la Morava, 278-284. Voir aussi 
Anna Tsitouridou, La peinture monumentale à Salonique pendant la première moitié du XlVe 
siècle, L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XTVe siècle, 
Recueil des rapports du IVe colloque serbo-grec, Belgrade 1985 (1987), 16-18. 
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des alentours de 130012. Sur d'autres figures les lumières semblent se 
dissoudre en petits plans et en lignes parallèles (fig. 116), tandis que les 
parties éclairées des habits sont peintes avec des nuances plus lumineuses dans 
les mêmes tons. Les couleurs claires donnent parfois une impression de 
transparence qui offre à l'œuvre son expression idéaliste. S'y manifestent aussi 
certains éléments qui tendent à exprimer discrètement une conception réaliste 
de l'espace. 

En effet, si, pour les mosaïques du bèma et du naos des Saints-Apôtres 
(1310-1314), ce sont les ateliers de Constantinople auxquels on a fait appel13, 
puisque Thessalonique n'avait pas de longue tradition de mosaïstes14, pour les 
fresques des Saints-Apôtres c'est exactement le contraire qui s'est produit. 
L'higoumène Paul a eu, semble-t-il, la possibilité de s'adresser aux ateliers de 
peinture locaux dont la tradition en ville était longue, et ces peintres, très 
fortement influencés par les mosaïques du naos, ont alors assimilé la tradition 
constantinopolitaine15. De ce point de vue, la peinture des Saints-Apôtres 
constitue un point de départ pour l'expression de l'art de Thessalonique, qui se 
caractérise dès lors d'un classicisme nouveau, inconnu auparavant. 

11 O. Demus, Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei, Berichte zum XL 
internationalen Byzantinistenkongress, Munich 1958 (Munich 1958) 30-31; W. Grape, Zum 
Stil der Mosaiken in der Kilise Camii in Istanbul, Pantheon 32/1 (1974) 5-6. 
13 Doula Mouriki, Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece at the Beginning of the 
Fourteenth Century, L 'art byzantin au début du XlVe siècle, Symposium de Gracanica 1973 
(Belgrade 1978), 62 et n. 30; Stephan, op. cit., 43 et suiv., 259-260. 
14 En effet, il est intéressant de noter, que la représentation en mosaïque de l'Annonciation, 
dans l'exonarthex de Vatopédi ressemble beaucoup, quant au style, aux mosaïques des Saints-
Apôtres et à celles du monastère de Chora, avec lesquelles elle doit être contemporaine; 
Tsigaridas, H μνημειακή ζωγραφική, op. cit., 320, figs 39-40; E. Tsigaridas, Τα εντοίχια 
ψηφιδωτά του καθολικού της μονής Βατοπεδίου, dans: Θυμίαμα στη μνήμη της 
Λασκαρίνας Μπούρα, Athènes 1994, Ι, 322-24 II, XXXI, 18, 187, 12-15; Th. Steppan, 
Die Mosaiken des Athosklosters Vatopaidi. Stilistiche und ikonographische Überlegungen, CA 
42 (1994) 101-104, figs 30-31. 
15 Pour l'origine constantinopolitaine de ces fresques, voir Xyngopoulos, Les fresques de 
l'église des Saints-Apôtres, op. cit., 88-89 et Mouriki, op. cit., 63. Des doutes sont exprimés 
par Djurié, La peinture murale de Resava, op. cit., 283-284, et par Mavropoulou-Tsioumi, 
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, op. cit., 135-136. Pour l'influence exercée par les mosaïques des 
Saints-Apôtres, voir Chatzidakis, op. cit., 166. 
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Les représentations de l'Ascension et de la Pentecôte, ainsi que celles de 
quelques figures de saints (fig. 117), sont visibles, bien que très effacées, dans 
l'église des Taxiarques16. Elles indiquent vers 1330-1350, probablement, la 
persistance de tendances picturales exprimées dans le décor peint des Saints-
Apôtres. Après le milieu du XlVe siècle, les éléments ci-dessus se voient 
totalement intégrés dans la peinture de Thessalonique. Ceci est valable pour le 
décor peint sur la coupole de la petite église de la Transfiguration du Christ, 
identifiée à une chapelle funéraire dédiée à la Vierge17. Très peu nombreuses, 
ces peintures (fig. 118) datent très probablement des années 1350-1370. 

Les fresques conservées dans le catholikon du monastère du Pantocrator, 
1360-1370, ne sont pas encore nettoyées18. D'après ce que nous pouvons juger, 
sous les réfections parfois légères du XIXe siècle, la peinture de cet atelier 
thessalonicien exprime une tendance clairement classicisante qui assimile, 
d'une manière harmonieuse, l'expressionnisme dynamique nouveau et un vrai 
réalisme qui apparaît à ce moment là. 

La représentation de Joasaf avec saint Grégoire Palamas dans la basilique 
de Saint-Démétrius, vers 1370-1380, indique, comme nous le savons déjà, 
l'évolution du style provenant des fresques des Saints-Apôtres19. Ce n'est pas 
seulement le mouvement maniéré de la main droite avec les doigts raffinés qui 

10 Mavropoulou-Tsioumi, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, op. cit, 150-153. Quelques fresques 
très endommagées provenant d'une illustration de l'hymne Acathiste, sur la partie ouest du 
naos de la Vierge «ton Chalkeôn», datent probablement de la même époque: A. 
Xyngopoulos, Ai τοιχογραφιαι του 'Ακάθιστου εις τήν Παναγίαν των Χαλκέων 
Θεσσαλονίκης, ΔΧΑΕ 4/Ί (1973-74) 61-77, pis 16-19. Pour une datation après 1340: 
Mavropoulou-Tsioumi, op. cit., 153-154. 
1 7 Eutychia Kourkoutidou-Nikolaïdou, Ο ναός της Παρθένου στη Θεσσαλονίκη, Νέα 
Εστία, Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, 1985, 498-501; Mavropoulou-Tsioumi, op. cit., 154-
157; Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi, Η μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη στο 
δεύτερο μισό του Μου αιώνα, dans: Ευφρόσννον. Αφιέρωμα στον Μανόλη 
Χατζηδάκη, 2, Athènes 1992, 660-662, pis 358-360. 
18 G. Millet, J. Pargoire et L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de Γ Athos, Paris 1904, 
no 158; Tsigaridas, H μνημειακή ζωγραφική, op. cit., 332-41, figs 49-53. 
19 G. et Maria Sotiriou, Ή βασιλική τον 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Athènes 
1957, 71-72, pi. 18, 1; Α. Xyngopoulos, Σχεδίασμα της ιστορίας της θρησκευτικής 
ζωγραφικής μετά τήν Άλωσιν, Athènes 1952, 211, pi. 81a; Djuric, op. cit., 284-285, fig. 
10; dernièrement: Mavropoulou-Tsioumi, op. cit., 665-668, pi. 370. 
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tiennent la croix, mais aussi le rendu schématique et la dissolution linéaire de 

la lumière, combinés à une tendance à exprimer quelques détails de façon 

réaliste, comme par exemple le dessin de l'oreille, des doigts, etc. 

Les mêmes éléments caractérisent également le décor peint du monastère 

de Vlatadôn, dédié au Christ Pantocrator et fondé entre les années 1351 et 

13712 0 par Dorothée Vlatès, disciple de Grégoire Palamas21. Les repré

sentations de la coupole, repeintes, ainsi que celles, mal conservées, du cycle 

christologique sur l'intrados des arcs qui la soutiennent, existent encore. Des 

saints figuraient (fig. 119) sur les murs du naos et du déambulatoire, où seules 

les représentations du Baptême du Christ et des trois Hébreux dans la 

fournaise ont été conservées. Il est également intéressant de noter que, dans le 

naos, l'image de Saint Grégoire Palamas figurait deux fois, l'une sur la paroi 

droite de l'entrée qui conduit au naos et l'autre sur un pendentif de la chapelle 

sud22. 

La plasticité monumentale des figures, caractéristique du premier style 

paléologue, après le recul définitif de l'expression volumineuse, s'adapte 

harmonieusement à une tendance expressive et raffinée dont le style 

classicisant se manifeste nettement. Conjointement à cet expressionnisme 

raffiné, évident dans le rendu des lumières et des mouvements, existent aussi 

des éléments manifestant une tendance réaliste, comme la conception des 

figures dans l'espace et la représentation naturaliste de quelques détails (par 

2° Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi, Οι τοιχογραφίες της μονής Βλατάδων, Η 
Θεσσαλονίκη 1 (1985) 231-237; Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi, Μονή Βλατάδων, 
Thessalonique 1987, 30 et suiv.; Mavropoulou-Tsioumi, H μνημειακή ζωγραφική στη 
Θεσσαλονίκη, op. cit., 664-665, pis. 366-369. 
21 Mavropoupou-Tsioumi, Μονή Βλατάδων, 17-21; pour la fondation du monastère par les 
frères Dorothée et Marc Vlatès, voir G. Theocharidis, Οί ίδρυταί της εν Θεσσαλονίκη 
μονής των Βλατάδων, dans: P. Christou, Πανηγυρικός τόμος Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, 
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 1359-1959, Thessalonique 1960, 49-70. 
22 Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi, Ol πρώτες απεικονίσεις τοϋ Γρηγορίου τοϋ 
Παλαμά στή Θεσσαλονίκη, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην τοϋ 
εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοϋ Παλαμά, 
Thessalonique 1986, 247-257. 
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ex. les doigts noués de saint Grégoire le Théologien, le rendu de certaines 

mains, la manière dont les habits sont agrafés, etc.)23. 

Ces derniers éléments se présentent d'une manière encore plus nette dans 

une autre oeuvre brillante de la peinture thessalonicienne qui date à peu près 

de la même époque, et probablement de la septième décennie (1360-1370) ou 

un peu plus tard dans le XlVe siècle. Il s'agit des fresques conservées dans la 

«litè» (narthex) de l'église connue sous le nom de Prophète-Élie24. A part des 

figures des saints, les représentations de l'Enfance (fig. 120) et des Miracles du 

Christ indiquent que, très probablement, cette église était dédiée au Christ25. 

On a également suggéré qu'elle constituait le catholikon de la Néa Moni, 

consacré par le donateur Makarios Choumnos à la Vierge26. Dans cet 

ensemble, la plasticité monumentale et le rendu pictural en combinaison avec 

des éléments réalistes donnent un caractère d'avant-garde aux représentations, 

qui obéissent aussi aux principes classiques de l'harmonie et de la mesure. 

Il est intéressant de constater qu'à Thessalonique, pendant les décennies 

qui précèdent sa chute aux Turcs (± 1350 - ± 1380), la peinture exprime une 

tendance plastique qui présente tous les éléments modernes expressifs et 

réalistes et revêt les principes de la mesure et de l'harmonie. Cette expression 

classicisante, inconnue auparavant des ateliers de la ville, constitue un autre 

témoignage du haut niveau de sa civilisation durant cette période27. On connaît 

d'ailleurs plusieurs savants qui y vivaient alors: Thomas Magistros, Nicéphore 

Lò Mavropoulou-Tsioumi, Μονή Βλατάδων, figs 13-16, 18. 
2^ Djuric, op. cit., 284; Th. Papazotos, Ο ναός του Προφήτη Ηλία, dans: H Θεσσαλονίκη 
και τα μνημεία της, Thessalonique 1985, 128-136; Kambouri-Vamvoukou et Papazotos, 
op. cit., 24-25; Mavropoulou-Tsioumi, H μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη, 663, 
pis. 361-365. 
2 5 Elle est identifiée avec le catholicon du monastère Akapniou; Th. Papazotos, The 
Identification of the Church of «Profitis Elias» in Thessaloniki, DOP 45 (1991) 121-27. 
2 6 G. Theocharidis, Ή Νέα Μονή Θεσσαλονίκης, Μακεδόνικα 3 (1953-1955) 334-352; 
G. Theocharidis. Δύο νέα έγγραφα άφορώντα εις τήν Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης, 
Μακεδόνικα 4 (1955-1960) 315-351. 
2 7 Entre autres V. Laourdas, Ή κλασσική φιλολογία εις τήν Θεσσαλονίκην κατά τον 14ον 
αιώνα, Thessalonique 1960; Vassiliki Nerantzi-Varmazi, Η Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του 
κινήματος των Ζηλωτών (1350-1387) με βάση κυρίως τις επιστολές των λογίων της 
εποχής, Η Θεσσαλονίκη 1 (1985) 219-229. 
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Choumnos, Nicolas Kavassilas, Démétrius Kydonès, Constantin Armé-
nopoulos, Grégoire Palamas, etc. 

Les peintures de Constantinople de la même période, n'ont pas été 
conservées, on le sait. Toutefois, celles de Mistra, la capitale du Despotat grec 
de Morée devenue un centre administratif et culturel très important, sont 
constantinopolitaines; de plus, des peintres de Constantinople ont également 
travaillé et formé des ateliers en dehors de l'Empire. 

Les peintures d'Afendiko28 de la deuxième décennie du XlVe siècle, sont 
l'œuvre de deux peintres importants et expriment un style analogue à celui de 
la peinture du monastère de Chora, qui présente dans son ensemble une 
grande finesse aristocratique et intellectuelle ainsi qu'une certaine expression 
dramatique des figures associées au retour des motifs classicisants. L'un de ces 
peintres de l'Hodègètria, avec les rapprochements de couleurs vives, 
l'utilisation des coups de pinceau pour les lumières des visages, les surfaces 
brisées dans le rendu des chairs et des drapés, annonce un expressionnisme 
dans la manière picturale, combiné à des mouvements dynamiques. 

Cet expressionnisme commence à devenir bien plus marqué dans la 
peinture constantinopolitaine, vers le milieu du XlVe siècle. Nous le voyons 
clairement dans les fresques de la chapelle sud de l'Hodègètria, du troisième 
quart du XlVe siècle, qui illustrent des scènes de l'Enfance du Christ (fig. 121) 
et de la Dormition de la Vierge29. Il en est de même pour l'expression styli
stique du décor peint d'Aï-Giannakis (Petit-Saint-Jean), en dehors des remparts 
de Mistra (fig. 122)30. 

La provenance constantinopolitaine de cette tendance est affirmée 
également par l'affinité qu'elle présente avec les fresques rupestres d'Ivanovo, 

Z8 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, pis 92, 93, 1, 4-100; Suzy 
Dufrenne, Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra, Paris 1970, 8-
12, ch. VII-XI, figs 11-33; Mouriki, op. cit., 72-73, figs 37-38,40 M. Chatzidakis, Mistra, La 
cité médiévale et la forteresse, Athènes 1981,59-66, figs 33-41. 
2 9 Millet, op. cit., pis 93, 3, 101-102; Dufrenne, op. cit., 12-13, ch. XII, fig. 34; M. 
Chatzidakis, Classicisme et tendances populaires au XlVe siècle. Les recherches sur l'évolution 
du style, Actes du XlVe Congrès international des Études byzantines I, Bucarest 1971 (1974) 
173; Chatzidakis, Mistra, op. cit., 67. 
3° Millet, op. cit., pis 105-107; N. Drandakis, Ό Άι-Γιαννάκης τοϋ Μυστρά, ΔΧΑΕ 4/14 
(1987-88) 64-82 avec la bibliographie précédente. 
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en Bulgarie, réalisées par des peintres de provenance constantinopolitaine à 
l'initiative du Tsar Jean (Ivan) Alexandre (1331-1371), pendant la décennie 
1350-136031. L'œuvre de Théophane le Grec32, connue par les églises de 
Novgorod (septième et huitième décennies du XlVe siècle), constitue une 
manifestation extrême de cet expressionnisme, probablement, resté sans 
suite33. 

L'expression dramatique et audacieuse et, en même temps, idéalisée, 
rendue par des coups de pinceau libres et manifestée par une certaine 
nervosité des lignes, par des surfaces brisées et par des recherches d'éclairage 
qui parfois concurrencent la présence des figures, indique quelles sont les 
nouvelles tendances de la peinture dans la capitale. 

Les peintures du petit catholikon de Péribleptos, dont la fondation est liée 
au premier despote de Mistra, Manuel Cantacuzène (1348-1382), fils de Jean 
VI, datent du troisième quart du XlVe siècle34. Elles expriment une tendance 
très raffinée et idéaliste, qui s'est imposée après la victoire de l'aristocratie à 
Byzance, pendant la deuxième moitié du siècle et qui fut inspirée de la 
peinture du monastère de Chora. Ici l'expressionnisme raffiné est traduit 
seulement par la lumière, rendue par des faisceaux de lignes blanches 
parallèles, par des surfaces éclairées, ainsi que par le rapprochement, sur 
certains habits, de couleurs opposées, parfois complémentaires. L'expression 
dramatique des figures est restreinte, bien que certains mouvements soient 
dynamiques. Les figures, tantôt sveltes, tantôt volumineuses, n'ont pas de 
poids. Le sens du monumental se perd, les scènes se multiplient et 
s'enrichissent de détails secondaires qui tendent à occuper une place 
importante. 

-31 Elka Bakalova, Sur la peinture bulgare de la seconde moitié du XlVe siècle (1331-1393), 
dans: École de la Morava, 62-65; Elka Bakalova, Society and Art in Bulgaria in the 14th 
Century, Byzantinobulgarica 8 (1986) 69-72 avec la bibliographie précédente; dernièrement: 
L. Prashkov-Elka Bakalova-St. Boyadjiev, Monasteries in Bulgaria, Sofia 1990,79-85. 
32 v. Lazarev, Old Russian Murals and Mosaics, Londres 1966, 143-154,258; V. Lazarev, 
Theophanes der Grieche und seine Schule, Vienne-Munich 1968. 
33 Chatzidakis, Classicisme, op. cit., 173, n. 107. 
34 Millet, op. cit., pis 108-131; Dufrenne, op. cit., 13-18, ch. XVIII, figs 59-70; Chatzidakis, 
Mistra, 76-89, figs 46-57. 
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La même manière d'utiliser la lumière, mais bien plus linéaire, 
caractérise une autre tendance de la peinture de la capitale, connue surtout par 
le décor d'une église aux alentours de la ville de Calendziha en Géorgie. Elle 
a été peinte entre 1384 et 1396 par un autre artiste constantinopolitain, Manuel 
Eugénikos, avec des assistants locaux35. Les fresques de cette église présentent 
un caractère bien plus éclectique que les autres tendances de la peinture 
constantinopolitaine et combinent l'immatérialité des formes et le raffinement 
des mouvement et des drapés avec des paysages et des fonds architecturaux qui 
rappelent les compositions monumentales du XHIe siècle. 

En effet, comme le montre cette brève revue, il apparaît clairement que 
la peinture byzantine, après le milieu du XlVe siècle, manifeste, sous 
l'influence des changements sociaux-économiques, une tendance très expressive 
qui trahit fatalement une certaine angoisse. Sous l'effondrement des anciennes 
convictions, les structures artistiques traditionnelles se dissolvent également; 
une problématique rationnelle commence discrètement· à se faire jour. Elle se 
manifeste du point de vue artistique par quelques indices d'observation 
objective de la nature, de la part des créateurs et par conséquent des 
commanditaires et des destinataires de cet art. De toute facon, les structures 
traditionnelles resistent, permettant ainsi l'apparition d'un caractère éclectique 
dans la peinture de cette période. 

Il est en tout cas intéressant de formuler, à propos de la peinture 
monumentale de cette époque, l'hypothèse de travail suivante: nous pouvons 
considérer comme probable que les ateliers de Thessalonique cherchent des 
formes d'expression classicisantes, parce que celles-ci correspondent à des 
valeurs d'un milieu culturel très présent, le milieu qui les entretient. Malgré 
les conflits successifs et les différentes alliances pendant cette période de 
troubles et de rivalités dans les Balkans, malgré l'expansion rapide de l'état 
de Dusan, l'expression culturelle de Thessalonique témoigne de la tranquillité 
que lui assure le substrat culturel commun des peuples auxquels cet art 
s'adresse. 

En revanche, Constantinople a déjà, pendant la même époque, 
définitivement perdu son propre territoire intérieur, l'Asie Mineure. Les Turcs 

•" H. Belting, Le peintre Manuel Eugénikos de Constantinople en Géorgie, CA 28 (1979) 
103-114; Inga Lordkipanidze, Pospic ν Calendziha, Tbilissi 1992, avec la bibliographie 
précédente. 
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Ottomans, après la conquête de Kallipolis en 1354, sont installés sur le 
territoire européen. L'angoisse politique et sociale de Constantinople se 
manifeste, entre autres, à travers les tendances qui se développent dans la 
peinture de sts ateliers. Les messages des temps nouveaux font plutôt allusion, 
à travers un raffinement accentué et un expressionnisme exagéré, aux rêves et 
à l'inquiétude d'une aristocratie qui n'a plus de soutiens pour s'y appuyer. 
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Aspects of Patronage in Fourteenth-Century Byzantium 
Regions under Serbian and Latin rule 

The conquest of a large part of the Byzantine territory by the Latins in the 
thirteenth and by the Serbs in the fourteenth century led to a radical change in 
the pattern of patronage in the occupied regions of Byzantium. In the present 
paper* our intention is not to deal with the donations of the foreign rulers 
themselves but to place the emphasis mainly on the patronage scheme of the 
local Greek Orthodox population, lay and clerical. Our chronological 
framework will roughly include the decades between 1330 and shortly before 
the end of the 14th century, limits that approximately coincide with the Serbian 
domination of Byzantine territories by Du§an and his successors.1 Our 
investigation will be chiefly based on the dedicatory inscriptions and the donors' 
portraits contained in churches, as well as on the artistic quality of the 
monuments preserved. 

In the first part, we shall examine the role of lay persons -aristocrats, 
officials and common people- as patrons. The Greek high aristocracy, which had 
played such a significant role in patronage in the first decades of the fourteenth 
century, no longer occupied the same high rank among patrons in the period 
under examination2. Notwithstanding its political victory after the success of 

* I wish to thank Prof. G. Subotic, member of the Serbian Academy of Sciences, for his kind 
help with imformation and photographs from the Serbian monuments and Dr. J. Piatnitsky, 
curator of the Icons Collection of the Hermitage Museum, for providing me with the figures 
125 and 126. 
1 The monuments in the regions under Latin rule which will be taken into consideration for 
comparative reasons are limited to the period under examination, although there are no decisive 
historical breaks coinciding with the above chronological Framework. 
2 Angeliki Laiou, Στο Βυζάντιο των Παλαιολόγων: οικονομικά και πολιτιστικά 
φαινόμενα, Ενφρόσννον, 'Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη I, Athens 1991, 283-296, 
esp. 292. On the Byzantine aristocracy in the Palaeologan period see A. Laiou, The Byzantine 
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Kantakuzenos in the civil war, the Byzantine aristocracy collapsed financially 
as the Serbian occupation deprived it of its landed property, and it was thus 
forced to cede its position to the Serbian nobility3. There is sufficient evidence 
of churches, in the territories conquered by Dusan, which were built and 
decorated by Serbian nobles, such as that of St George at Gornji Kozjak (ca. 
1340) near Stip, the south chapel of the monastery of Treskavac (before 1360), 
St Stephen at Konce (1366-71), St Demetrios at Prilep (ca. 1380), etc.4 

Further to the south, an inscription in the Meteora of the year 1366/67, in 
the monastery of Hypapante, mentions as sponsor of the wall decoration «the 
most noble and most celebrated kyr Konstantinos» who assumed the monastic 
habit under the name of Kyprianos5 (fig. 123). Konstantinos/Kyprianos, a 
personality unknown from other sources but certainly of social eminence and 
financial means, as revealed by the epithets accompanying his name and by the 
fact of his donation, could have been either a local Greek or a 'Hellenised' 
Serbian magnate6. 

In the Byzantine provinces under Serbian rule, Dusan, as is well known, 
did not change the structure of the Byzantine administrative system, and 

Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of Arrested Development, Viatori (1973) 
131-151 = Gender, Society and Economic Life in Byzantium, London (Variorum) 1992, VI. 
On the shift of the Byzantine nobility around the mid-14th century to commercial activities, 
see N. Oikonomides, Hommes d'affaires Grecs et Latins à Constantinople (XHIe -XVe siècles) 
(Conférence Albert-le-Grand 1977), Montréal, Paris 1979, 122-123, 127-128. 
3 G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Oxford 1956, 468. On the financial 
consequences of the Serbian conquest, see Angeliki Laiou, In the Medieval Balkans: 
Economic Pressures and Conflicts in the Fourteenth Century, Byzantine Studies in Honor of 
Milton Anastos, ed. by Sp. Vryonis, Jr. (Byzantina kai Metabyzantina 4), Malibu 1985, 152-
155 = Gender, op. cit., IX. 
4 Djuric, Fresken, 86-87, 111-112, 130-131. 
5 Εδόθη ύ εξοδο(ς) δέ τ(ης) ήστορί(ας) του θείου ναοϋ πάρα του πανεύγενεστάτου 
κ(αι) ενδοξότατου κυ(ροϋ) Κωνσταντή / [νου...] ώστης έπονομάστ(η) δια του θειου κ(αί) 
άγγελεικοΰ σχήματος, Κηπριάνος μονάχος / ετ(ου)ς ÇQOE. On the monastery, see G. 
Subotic, Poéeci monaSkog zivota i crkva manastira Sretenja u Meteorima, ZLU2 (1966) 
125-181 (with previous bibliography). On the inscription see, moreover, N. Bees, Σύνταγμα 
επιγραφικών μνημείων Μετεώρων και της πέριξ χώρας μετά σχετικών 
αρχαιολογημάτων, Βνζαντίς 1 (1909) 573, no 17. Cf. below n. 53,54. 
" Djuric, Fresken, 113, supposes that he was an eminent Serbian magnate. 
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several Greeks held positions in the hierarchy of administration7. Inscriptions in 
churches and on icons bear testimony to the patronage policy of dignitaries, 
probably of Greek origin, in the service of the Serbs. 

Ochrid and its region provides the best examples in this respect. The 
Chapel of St John the Forerunner in the church of St Sophia at Ochrid, for 
example, was founded shortly before the mid-fourteenth century (ca. 1347-50) 
by the Despot John Oliver ('Ιωάννης ό Αίβερος), a nobleman, probably of 
Greek origin, known to have been close to tsar Dusan8. Oliver, who a few 
years earlier, in 1341, had founded the Church of the Archangels in Lesnovo9, 
is represented in the chapel of St John together with his family and the 
Archbishop of Ochrid, Nikolaos10. 

Furthermore, the sebastokrator Isaac Ducas, a Greek dignitary in the 
service of Dusan, mentioned in a document of Dusan by the name of Kersak, is 
attested -again together with the Archbishop Nikolaos- as donor of the large, 
mid-fourteenth-century icons of Christ Pantocrator and the Virgin Psychosostria, 
destined for the templon of the cathedral of St Sophia at Ochrid11. The 
sebastokrator Isaac can probably be identified with the caesar Ducas portrayed, 
together with his prematurely deceased son Demetrios, in the ruined church of 

' A. Solovjev, Greceskie arhonty ν serbskom carstve XIV veka, BSl 2 (1930) 275-287; 
Soulis, The Serbs, 60 ff, esp. 81-84. 
8 On John Oliver ('Ιωάννης ό Λίβερος), see Ferjancic, Despoti, 159-166; Dj. Stricevic, Jedna 
hipoteza ο titularnom imenu srpskih despota XIV veka, Starinarl-8 (1956-57) 113-130; 
Soulis, The Serbs, 83, 171-172, n. 91; 199, n. 103; VIINJ VI, 380-382, n. 90 and passim. On 
the title of despot bestowed by Du§an, see Ferjanöic, Despoti, 157ff.; Soulis, The Serbs, 64, 
79. 
9 On Lesnovo, see Djuric, Fresken, 91-94 (with previous bibliography); Smiljka Gabelle, 
Novi podatak ο sevastokratorskoj tituli Jovana Olivera i vreme slikanja lesnovskog naosa, 
Zograf 11 (1980)54-62. 
10 Djuric, Fresken, 97-98; Grozdanov, Ohridsko, 62f, 191-192, fig. 9, pi. 44. 
11 V. J. Djuric, Icônes de Jougoslavie, Belgrade 1961,26-27, 93-95, no 16-17; Κ. Balabanov, 
Ikone iz Makedonije, Belgrade-Skopje 1969, XLVII-XLVIII, pl. 6, 32; Grozdanov, Ohridsko, 
15f, 36, 187. For a colour plate of the Virgin Psychosostria, see K. Weitzmann et al., The 
Icon, New York 1987, 186. On the sebastokrator Isaakios (Kersak), see B. Ferjancic, 
Sevastokratori u Vizantiji, ZRVI 11 (1968) 188-189; id., Sevastokratori i kesari u srpskom 
carstvu, Zbor. Filoz. Fak. 11/1 (1975) 257; Grozdanov, Ohridsko, 15f. 
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St Panteleemon at Ochrid, which is dated 1321 or 1331, i. e., shortly before the 
conquest of Ochrid by Dusan in 133412. 

What characterises the aforementioned examples with regard to the 
patronage pattern, is the close co-operation of the administrative and 
ecclesiastical authorities. From the point of view of art, the average wall-
paintings commissioned by Serbian or Greek nobles and officials do not surpass, 
generally speaking, a rather mediocre provincial standard13. As an example, 
the frescoes of the chapel of St John at Ochrid may be cited: they were executed 
by a Greek, probably a local painter, named Konstantinos and by his son 
Ioannes, who followed traditional models14. 

Lastly, an important donation should be mentioned, made in the territory 
under Serbian sovereignty, namely on Mount Athos15, by two dignitaries in the 
service of the Byzantine emperor. Two well-documented brothers -the μέγας 
στρατοπεδάρχης Alexios and the μέγας πριμηκήριος Ioannes- founded, around 
the year 1360, the monastery of Pantocrator16. The good quality of the later 
repainted frescoes corresponds to the excellent quality of an icon of the 

11 Ibid., 31-37, 187, fig. 3. Testimony of a further example of a Greek official who 
maintained his office during the reign of Du§an is provided by an inscription of the year 1350, 
set in brick in a tower of the citadel of Serres: «Πύργος Στ[ε]φ[ά]νου βασιλέως ôv εκτισεν 
Όρέστης»: Α. Xyngopoulos, Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία τών Σερρών, 
Thessaloniki 1965, 6-18, pi. 5-6. On Orestes, see Solovjev, Greceskie arhonty, 280-281; 
Soulis, The Serbs, 153-154. 
13 Djuric, Fresken, 88, 115. 
14 G. Subotic, Ohridski slikar Konstantin i njegov sin Jovan, Zograf 5 (1974) 44-47; Djuric, 
Fresken, 98. 
15 For a recent survey on Mount Athos in the period of Serbian domination see D. Korac, 
Mount Athos under Serbian Rule (A. D. 1345-1371), ZRVI31 (1992) 181-192. 
16 On the inscription of the Monastery of Pantocrator, see G. Millet-J. Pargoire-L. Petit, 
Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos, Paris 1904,49, no 158. On the wall-paintings 
see E. Tsigaridas, Τοιχογραφίες και εικόνες της μονής Παντοκράτορος 'Αγίου "Ορους, 
Μακεδόνικα 18 (1978) 181-206; id., Η μνημειακή ζωγραφική στις μονές του Αγίου 
Όρους κατά την περίοδο 1250-1500, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου, 
Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 1990, Πολιτιστική κληρονομιά και 
αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Αγιο Όρος, Thessaloniki 1993, 332-
341. 
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Pantocrator (1363), now in the Hermitage, where John is portrayed (fig. 125, 
126) and in the inscriptions on which both brothers are recorded17. 

In closing this part of the paper concerning the evidence of church 
inscriptions of the role of laymen as patrons in the territories of Byzantium 
under Serbian rule, we would like to stress that the abundant information about 
noblemen and dignitaries stands in contrast to the almost complete lack of 
references to the patronal role of the common, native population18. 

If we focus our attention now on the role of the same social classes in the 
territories dominated by the Latins, we may observe the following. In Crete19, 
for example, there is no epigraphic evidence about Greek officials, as they were 
not allowed into the new administrative system introduced by the Venetians20. 
Nevertheless, there are church inscriptions testifying to donations made by 
Cretan Greek magnates as, for example, by the most noble arch ο η 
(πανευγενεστάτου άρχοντος) kyr Georgios Mousoures in the church of the 
Virgin at Monochoro/Galia in Castelnuovo (Kainourjio, 1345)21 and by the very 

1 ' P. Lemerle, Sur la date d'une icone byzantine, CA 2 (1947) 129-132; Α. Bank, Byzantine 
Art in the Collections of the USSR, Leningrad-Moscow 1966,377, no 265-269. 
18 An invocation of the year 1373 under a fresco of the Virgin Eleousa painted on a rock 
near the village of Psarades on the Great Prespa Lake commemorates three names without 
specifying, however, the capacity of the donors: + Μνήσθητι Κ(ύρι)ε τάς ψύχος τών 
δούλ(ων) / σου Μιχαήλ Κονσταντίνου και Μανουήλ...: St. Pelekanides, Βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά μνημεία της Πρέσπας, Thessaloniki 1960, 132-133, no. 2; Despoina 
Eugenidou-I. Kanonides-Th. Papazotos, Τα μνημεία των Πρεσπών, Athens 1991, 53, fig. 
28. 
19 On the activity of both Latin and Greek Cretans as patrons, G. Gerola's book, 
Monumenti Veneti dell'isola di Creta, I-IV, Venice 1905-1932, is still of great value. The 
second volume has been recently published in Greek, Βενετικά μνημεία της Κρήτης 
(Εκκλησίες), Crete 1993, translated by St. G. Spanakes. 
20 Chrysa Maltezou, Λατινοκρατούμενη Ελλάδα, Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους 9, 
Athens 1979,247. For a general survey of the history, administration, economy, society and 
civilisation of Crete during the Venetian occupation, see recently ead., Ή Κρήτη στή 
διάρκεια της περιόδου της Βενετοκρατίας (1211-1669) in: Κρήτη: Ιστορία και 
πολιτισμός, ed. by Ν. Panagiotakes, Η, Crete 1988,105-161. 
2! Gerola, IV, 545, no 13; cf. ibid., 544-545, no 11-12. On the family of Mousouros, see E. 
Gerland, Histoire de la noblesse Cretoise au Moyen Age, Paris 1907,61-62; E. Moatsos, Al 
άρχοντικαί οίκογένειαι τοΰ Ρεθύμνου έπί Βενετοκρατίας, Πεπραγμένα τοϋ Γ Διεθνοϋς 
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noble archon (ευγενέστατου άρχοντος) Ioannes Klontzias in the church of St 
John the Evangelist at Lakkoi/ Kroustas in Mirabello (134-7-48)22. 

There are, furthermore, church inscriptions recording donors who belong 
to known families and whose names are preceded by the word kyr. Moreover, 
the fact that they assume on their own the expenses for the erection and 
decoration of a church reveals that they belonged to a well-to-do middle social 
class. As an example, we may cite kyr Georgios Blatas in the church of the 
Panagia at Roustika, Rethymnon (1381/82)23. Another source that provides hints 
as to the social class of the donors is the garments they wear when portrayed in 
the churches. Thus, clothes and headgear point mostly to members of an urban, 
well-off class, whose taste mingles Byzantine tradition with Venetian fashion24. 

However, the majority of church inscriptions bears testimony to collective 
sponsorship effected thanks to the collaboration of a large number of families25. 
Many of them are relatives, as they share the same family name26. There is 
seldom reference to the profession or capacity of the donors, with the exception 
of references to priests and monks, but as the churches are scattered over the 

Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Rethymnon 1971, II (Athens 1974), 216, no 40. On the 
Klontz(i)as family, ibid., 216, no 31. 
22 Gerola, IV, 534, no. 34. On the church see Kl. Gallas-Kl. Wessel-M. Borboudakis, 
Byzantinisches Kreta, Munich 1983, 112,436-438, colour pi. 120-121; M. Borboudakes, Ή 
βυζαντινή τέχνη ώς την πρώιμη Βενετοκρατία, in: Κρήτη: 'Ιστορία και Πολιτισμός, II, 
83. 
23 Gerola, IV, 475, no 4. On the church at Roustika, see Gallas-Wessel-Borboudakis, op. cit., 
123f, 261-263. On the social classes which developed in Venetian Crete, see St. Xanthoudides, 
Ή Ενετοκρατία èv Κρήτη και οί κατά των Ενετών αγώνες τών Κρητών, Athens 1939, 
125-142; Maltezou, Ή Κρήτη, 114-115. 
24 On the donors' portraits in the churches of Crete, see Gerola, II, 327-339; St. Maderakes, 
Η προσωπογραφία των δωρητών στις εκκλησίες της Κρήτης, Χανιά 1988, 39-49. On the 
garments of women in Venetian Crete, see Katerina Mylopotamitake, Η βυζαντινή 
γυναικεία φορεσιά στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, Κρητική Εστία 4/1 (1987) 110-118. 
25 See below n. 62. Documentary evidence of the 14th century also testifies to collective 
sponsorship; see Z. Tsirpanles, Κατάστιχο εκκλησιών και μοναστηριών τοΰ Κοινοϋ 
(1248-1548), Δωδώνη Suppl. no 23, Ioannina 1985, 82. 
2 6 For examples, see Gerola, IV, 438-439, no 10 (1358/59); 445-446, no 18 (14th/15th c); 
465, no 45 (1357/58). 
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countryside, we may assume that these large numbers of donors were in their 
majority peasants27. 

Of special interest is a category of church inscriptions of collective 
sponsorship in which a whole village is involved under the leadership of one or 
two persons, probably the wealthiest inhabitants, as in the south aisle of the 
church of the Panagia Kera at Kritza in Mirabello (second quarter of the 14th 
century)28 (fig. 124). There is also one example, in Kitiros Selinou (1372/73), 
where the dedicatory inscription mentions the collaboration of eight or nine 
villages belonging to the same tourma29. 

If we examine the quality of these monuments, we may observe a 
noticeable differentiation linked to the social rank of the patron. Thus, 
monuments erected by the local magnates are, as a rule, distinguished by their 
quality. In particular, an academic, idealistic and classicising style, originating 
in the major artistic centres of Byzantium, emerges shortly before the mid-
fourteenth century in churches of central Crete30, namely in the provinces that 
were ceded as fiefs to the archon Alexios Kallerges in the treaty of the year 
129931. As an example may be cited the church of the Panagia at Meronas, 

1 ' For mentions of professions of lay donors in the «Catasticum Ecclesiarum et 
Monasteriorum Comunis» see Tsirpanles, op. cit., 83. 
2° Inscription on the west wall of the south aisle, dedicated to St. Anne: + Ανεκενήστι κ(αί) 
αν[ιστορή] / θη ό θιος κ(αί) πάνσεπ[τος να] / ώς [της ά]γί(ας) "Αννας μ(ητ)ρ(ό)ς τη[ς 
Θεοτόκου] / δια σηνδρομής κ(αι) εξόδου [τοΰ χω] / ρίου της Κρητζε(άς) κ(αί) δια 
συ[νερ]γί(ας) κ[υροΰ Αντω] / νιου τοΰ Λαμέρα κ(αί) ΕΊγίνο(υ) τοπι[κλην] Σηνουλέτο 
έτ(ους) ζ... Gerola, IV, 531-532, no. 29. On the church see Gallas-Wessel-Borboudakis, 108-
111,428-433; M. Borboudakis, op. cit., Panaghia Kera. Byzantine Wall-Paintings at Kritsa, 
Athens (undated). 
29 Gerola, IV, 435-436, no 7:...δια συνδρωμής και κόπου και έξώ[δου τώ]ν χρηστηανών 
τής τοΰρμας τής Κητύρ(ου). 
30 On this trend and its correlation to regions connected with the family of Kall(i)erges, see 
Gallas-Wessel-Borboudakis, op. cit., 124-125; M. Borboudakes, Ol τοιχογραφίες τής 
Παναγίας τοΰ Μέρωνα και μία συγκεκριμένη τάση τής Κρητικής ζωγραφικής, 
Πεπραγμένα Ε' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου (1981), Herakleion 1985, 409-412; 
id., Ή βυζαντινή τέχνη (η. 22 above), 74 ff; id., Ή τέχνη κατά τή Βενετοκρατία, in: Κρήτη: 
Ιστορία και Πολιτισμός, op. cit., 238 ff. 
3! On the revolution of Alexios Kallerges, see Xanthoudides, Ή Ενετοκρατία, 55-74. On 
the treaty of 1299 (Pax Alexii Calergli) see K. D. Mertzios, Ή συνθήκη Ένετών-Καλλέργη 
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dated to between 1337 and 1341, a donation of Alexios Kallerges, grandson of 
the thirteenth-century revolutionary, according to his coat of arms painted and 
carved in several places in the church32. 

On the other hand, the majority of monuments erected by the rural 
population of Crete, mostly collectively, are usually humble buildings with wall-
paintings of a mediocre provincial quality. In both tendencies, it has been 
observed that, despite a few secondary iconographie details inspired by Western 
European art, the iconography and style are characterised by a strong 
attachment to the traditional values of Orthodox art33. 

Lay patronage is also evidenced in the Dodecanese, especially on the 
island of Rhodes34. As examples sponsored by laymen may be cited the church 
of St Catherine in the city of Rhodes (second half of the 14th c.)35 and the church 
of Hagioi Theodoroi in the village of Archangelos, dated to 137236. The 
monuments erected by the local population in Rhodes have been classified into 
two categories: those following a pure Byzantine trend, attached to the Greek-
Orthodox ideology and showing very few Western influences, and those 
belonging to an eclectic tendency, representing the Latin and Greek 
bourgeoisie. This trend, which shows a blending of Byzantine and Western 
European elements, emerges in the second quarter of the fourteenth century 

και οί συνοδεύοντες αυτήν κατάλογοι, Κρητικά Χρονικά 3 (1949) 262-292. On the 
Kall(i)erges (Phokas) family, see Gerland, Histoire de la noblesse Cretoise, 50-56; Moatsos, Al 
αρχοντικαί οίκογένειαι, 210, no 4, 215, no 23. 
32 Borboudakes, Οί τοιχογραφίες της Παναγίας τοΰ Μέρωνα, 396-412. On the coat of 
arms, ibid., 409-410. Cf. Gallas-Wessel-Borboudakis, op. cit., 121, 280; Borboudakes, Ή 
τέχνη, 235 ff. 
3 3 Gallas-Wessel-Borboudakis, 101 ff. and 116-119; Borboudakes, Ή βυζαντινή τέχνη 76 ff 
and 97 ff. 
3 4 On the monuments erected by the knights and by the local population on the island of 
Rhodes, see E. Kollias, The City of Rhodes and the Palace of the Grand Master, Athens 1988; 
id., Οι Ιππότες της Ρόδου, Το παλάτι και η πόλη, Athens 1991. 
35 Kollias, The City of Rhodes, 97; id., Οι Ιππότες της Ρόδου, 39. 
3 6 Ε. Kollias, Τοιχογραφίαι της Ίπποτοκρατίας (1309-1522) ε'ις Ρόδον, AAA 6 (1973) 
268-270; I. Bolanakes, Ol τοιχογραφίες τοϋ ναοϋ των 'Αγίων Θεοδώρων Αρχαγγέλου 
Ρόδου, Rhodes 1982,64-70, fig. on p. 61, 63,67,69; Kollias, The City of Rhodes, 97, fig. 45; 
Eleni Papavassiliou-Th. Archontopoulos, Nouveaux éléments historiques et archéologiques de 
Rhodes à travers des fouilles dans la ville médiévale, Corso XXXVIII (1991) 327, n. 92. 
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and reaches its peak in the second half of the fifteenth and the beginning of the 
sixteenth century37. 

To sum up: In the regions under Latin rule, members of a wealthy class 
make a noticeable appearance among the ranks of patrons. They undoubtedly 
represent either local magnates who came to terms with the conquerors, or a 
rising social class within the framework of the new socio-economic conditions 
that developed after the conquest. On the other hand, what is surprising, 
especially when compared to the regions under Serbian domination, is the mass 
participation in patronage of the native, mostly rural population. 

We shall now turn our attention to the role of clerics as patrons. As is well 
known, Dusan did not change the structure of the ecclesiastical hierarchy in the 
conquered regions of Byzantium. However, he did replace certain prelates with 
others on whom he could rely38. Therefore, the senior Orthodox clergy appear 
as patrons in dedicatory inscriptions, but are now represented by persons who 
are loyal to the Serbian emperor. The close collaboration of the superior clergy 
with the Serbian sovereign is evident in the iconographie schemes of certain 
churches. 

The best example in this respect is represented by Nikolaos39, who 
replaced Anthimos Metochites in the archbishopric of Ochrid and is known to 
have been strongly supported by Stephen Dusan. Nikolaos is depicted as second 
ktetor on the south facade of the church of Sv. Nikola Bolnicki, at Ochrid, in the 
year 1345, among the effigies of Stephen Dusan (fig. 127), his wife queen 
Helen, their son Stephen Uros (fig. 128), the first Serbian archbishop Sava and 
the founder of the dynasty of the Nemanjids, Symeon Nemanja40. Nikolaos, who 

3 ' On the stylistic trends developed on the island of Rhodes at the time of the Knights, see E. 
Kollias, Τα Δωδεκάνησα (1204-1522), Ιστορία τον Έλληνικοϋ "Εθνους 9, Athens 1979, 
299-301; id., The City of Rhodes, 94-107; id., Οι Ιπππότες της Ρόδου, 37-40; cf. id., Δύο 
Ροδιακά ζωγραφικά σύνολα της εποχής της Ιπποτοκρατίας: ο Αγιος Νικόλαος στα 
Τριάντα και η Αγία Τριάδα στη μεσαιωνική πόλη, Athens 1986 (unpublished doctoral 
thesis), 21 Iff. 
3 8 Soulis, r/je Serbs, 84. 
3 9 C. Grozdanov, Prilozi poznavanju srednjovekovne umetnosti Ohrida, ZLU2 (1966) 207-
214; Grozdanov, Ohridsko, 14 ff, 184 and passim. 
4 0 Djuric, Fresken, 96; Grozdanov, Ohridsko, 54 ff, 188-199, fig. 7, pi. 34-38. 
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proved to be the most significant sponsor in the city of Ochrid in his time and 
the great renovator of the cathedral of St Sophia, is represented, furthermore, 
in the upper floor of the narthex of St Sophia (1346-1350) being introduced to 
Christ, who is depicted in a Deesis composition, by a prelate who should 
probably be identified with the Serbian patriarch, Joanikije41 (fig. 39). 
Moreover, archbishop Nikolaos is represented in the chapel of St John the 
Forerunner in the cathedral of St Sophia, as already mentioned, together with 
the donor, the despot John Oliver and his family (1347-1350)42. In the 
inscription accompanying Nikolaos' effigy he is characterised as archbishop of 
all Bulgaria and πρώτος εκ Σερβίας43. 

The iconography of the aforementioned compositions and the context of the 
accompanying inscriptions reveal unambiguous political messages: the 
favourable policy of Dusan towards the archbishopric of Ochrid, Nikolaos' 
loyalty to the Nemanjids, and the close relationship and the good terms on 
which archbishop Nikolaos stood with the supreme ecclesiastic and civil 
authorities. 

The same spirit is attested in the donations of the bishop of Devol, 
Gregorios, as both dedicatory inscriptions and iconographie programme testify. 
The Greek inscription of the church of the Virgin Ζαχλουμίτισσα (Zaum) near 
Ochrid bears testimony to the collaboration of the caesar Grgur (Golubic), who 
paid for the erection of the church, and of archbishop Gregorios, who sponsored 
the fresco decoration in the year 136144. The same bishop, a few years later, in 
1364/65, assumed the costs for the erection and decoration of the chapel of St 
Gregory the Theologian in the church of the Panagia Peribleptos at Ochrid, 
according to the Greek dedicatory inscription. Most interesting, as denoting the 
spirit of close collaboration between ecclesiastical and civil authorities, are the 
portraits depicted on the north facade of the chapel (fig. 38). They represent -
according to the old custom initiated by archbishop Nikolaos- the donor, the 
bishop of Devol Gregorios, between, on the one side, Stephen UroS, king and 
emperor of the Serbs and the Romans, Vuk and Grgur Brankovic, sons of the 

4 1 Djuric, Fresken, 96, drawing e; Grozdanov, Ohridsko, 77, 192-193, fig. 19. Grozdanov, 
op. cit., 77, believes that the last figure should be identified rather with St Clement. 
4 2 Djuric, Fresken, 97-98; Grozdanov, Ohridsko, 62 ff, 191-192, fig. 9, pi. 44. 
4 3 Ibid., 65. 
44 Djuric, Fresken, 105; Grozdanov, Ohtidsko, 103-120, 197-200, pi. 88. 
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sebastocrator Branko who was governor of Ochrid, and, on the other side, 
Gregory II, archbishop of Ochrid and Ioannes, the archimandrite of the 
monastery of S v. Kliment45. 

Another bishop, Makarios, is recorded as patron, though in a less 
elaborate context, in a brick inscription of the mid-fourteenth century set in the 
outer wall of the apse of the church of Sts. Kerykos and Ioulitta in Beroia46. 

The epigraphic evidence in the territories under Serbian rule testifies, 
furthermore, to the patronal role of the monks. Between 1356 and 1366 the 
monk Dionysios, a native of Koresos in Macedonia, founded the monastery of 
Dionysiou (Νέα Πέτρα) on Mount Athos, securing the financial support of the 
emperor Alexios III Komnenos of Trebizond47. During the reign of Symeon 
Palaeologos and his son, Ioannes Ducas, in the year 1359/60, as mentioned in 
the dedicatory inscription, the priest-monk Daniel paid for the renovation and 
redecoration of the church of Taxiarches in Kastoria48. 

4:5 Djuric, Fresken, 106-107; Grozdanov, Prilozi, 215-222; Grozdanov, Ohridsko, 121 ff., 
201-203, fig. 30, pi. 116. 
46 Επισκόπ(ου) Μακαρίου. G. Chionides, Ιστορία της Βέροιας, Π, Thessaloniki 1970, 
168, 177 believed that Makarios lived in the 12th/13th century. The correct dating, to the mid-
14th century, we owe to Th. Papazotos, Ή Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος αι.). 
Ιστορική και Αρχαιολογική Σπουδή των μνημείων της πόλης, Athens 1994, 106-107, 
no 23. Papazotos has also drawn attention to another mid-14th century inscription on the 
apse of the church of St Sabbas of Kyriotissa reading Π(α)λ(αιολο)γ(ι)ν(α). He identifies this 
Palaiologina with the nun Xene Soultanina, widow of Alexios Soultanos Palaiologos, ibid., 
106, no 22. A further example of a donation of a priest is provided by the Greek dedicatory 
inscription of the church of Mali Sv. Kliment at Ochrid, see Djuric, Fresken, 134-135; 
Grozdanov, Ohridsko, 20, 151-155, 205-206, pi. 164. 
4 7 B. Laourdas, Μητροφάνης, Βίος τοϋ Όσίου Διονυσίου τοϋ Αθωνίτου, Άρχεΐον 
Πόντου 21 (1956) 43-79; Dionysiou, 3-17. 
4 8 Α. Κ. Orlandos, Τα βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς, ΑΒΜΕ 4 (1938) 61-99; St. 
Pelekanides, Καστοριά Ι, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι, Thessaloniki 1953, pi. 119-139; Djuric, 
Fresken, 113; St. Pelekanides-M. Chatzidakis, Καστοριά (Βυζαντινή Τέχνη στην Ελλάδα. 
Ψηφιδωτά-Τοιχογραφίες), Athens 1984, 92-105; Ε. Kyriakoudis, La peinture murale de 
Kastoria pendant la deuxième moitié du XlVème siècle et ses relations avec l'art de Salonique 
et des pays balkaniques limitrophes, in: L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les 
courants spirituels au XlVe siècle, Recueil des rapports du IV colloque serbo-grec, Belgrade 
1985 (1987) 33-36; Eugenia Drakopoulou, H χριστιανική Καστοριά με βάση τις 
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Around the middle of the fourteenth century a renowned monk, Hosios 
Athanasios Meteorites, founded the Monastery of Metamorphosis or the Great 
Meteoron49 thanks to the financial support of a Serbian magnate (δι' εξόδου 
τινός εκ τοϋ γένους των Τριβαλλών μεγιστάνου), possibly of Symeon Uros50. 
Some years later, in 1387/88, Ioannes Uros Angelos Komnenos Ducas 
Palaeologos, son of Symeon Uros, who, in 1372/73, having entrusted Alexios 
Angelos Philanthropenos with the government of Thessaly, assumed the 
monastic habit under the name of Ioasaph, rebuilt the monastery and became its 
second ktetor5i. Both patrons are represented in the more recent layers of the 
wall decoration of the monastery (1483 and 1552 )52. 

The priest-monk kyr Neilos is recorded in 1366/67 as ktetor of the 
monastery of Hypapante in the Meteora53 in the inscription above the entrance 
to the church:...δια σ(υν) / δρομ(ής) κ(αί) εξόδου τοϋ τημειοτάτου εν 
Ιερομονάχοις κΰ(ρ) Νείλου κ(αΐ) πρότου τ(ης) σκήτεως Σταγ(ών) κ(αί) 
καθηγουμένου της σεβασμή(ας) μον(ης) Δου / πειάνου... (fig. 129). A kneeling 

επιγραφές των ναών της (12ος-αρχές 16ου αιώνα) (unpublished doctoral dissertation), 
Athens 1991, 174-180, 349 and passim. 
49 On the life of Hosios Athanasios, N. A. Bees, Συμβολή εις τήν ίστορίαν των μονών τών 
Μετεώρων, Βυζαντίς 1 (1909) 206-236ιζ, 237-260; Σοφιανός, "Αθανάσιος. On the 
monastery, M. Chatzidakis - D. Sophianos, Το Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία και Τέχνη, 
Athens 1990 (with previous bibliography); Evangelia Georgitsoyanni, Les peintures murales 
du vieux catholicon du monastère de la Transfiguration aux Météores (1483), Athènes 1992. 
See also the contibutions of Β. Todic, G. Subotic and D. Sophianos in the present volume. 
5 0 Bees, op. cit., 250; Σοφιανός, 'Αθανάσιος, 113, § 28; Chatzidakis-Sophianos, op. cit., 23-
24. 
5! Bees, op. cit., 250; Σοφιανός, Αθανάσιος, 61-62, 64-65; Chatzidakis-Sophianos, op. cit., 
25; Georgitsoyanni, op. cit., 35-36, pi. 2. The inscription on the window of the apse runs: 
ετ(ους) , ÇQ / ì ç 7 + Ανοικο / δομηθη / ο πάνσε / πτος ούτος / ναός του / Κ(υρίο)υ ημών 
/ Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ δι / α σηδρομ(ής) / του τιμιωτ(ά)τ(ου) / εν μοναχοις / Ιωασαφ. 
52 Σοφιανός, Αθανάσιος, fig. 2, pi. Γ - Ε' ; Chatzidakis-Sophianos, op. cit., pi. 67, 69, 97, 
163; Georgitsoyanni, op. cit., pi. 96. 
" On the monastery, see above n. 5. On the inscriptions referring to Neilos, see, moreover, 
Bees, Σύνταγμα (n. 5 above), 569-575, no 16, 19. 
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figure in front of the enthroned Virgin is identified as Neilos, a personality 
well-known from other sources since the mid-fourteenth century54. 

A further, very interesting example is provided by the dedicatory 
inscription of the monastery of St Laurentios on Mount Pelion. The inscription, 
probably written in the sixteenth century, reports that the monastery was built 
under the supervision of the monk Laurentios in the year 1378. The costs for the 
erection of the church were assumed by the emperor Alexios III Komnenos of 
Trebizond who sent gold, a chrysobull and consecrated vessels55. 

The donations of clerics and monks in the regions occupied by the Serbs 
concern generally speaking, either buildings of somewhat limited dimensions or 
renovations of ruined monasteries, or church decorations or redecorations. The 
wall-paintings are, on average, of a rather provincial and mediocre style, which 
follows the good Palaeologan tradition of the beginning of the fourteenth 
century but without much inspiration or innovating disposition. The best painter 
in the aforementioned monuments, Ioannes Theorianos, probably belonging to 
the Byzantine family of the Theorianoi, was commissioned by archbishop 
Nikolaos for the decoration of the upper floor of the narthex in the cathedral of 
St Sophia56. The talented master signed his name on the blade of the sword of 
the Archangel Michael in the scene of David's repentance57. The wall-paintings 
of Zaum are, moreover, distinguished by a lyrical and refined character, which 
announces the stylistic evolution of the following decades in the north of 

-,4 On Neilos, see M. Lascaris, Deux chartes de Jean Uro§, dernier Némanide (Nov. 1372, 
indiction XI), Byzantion 25/27 (1955-57) 295-299 and passim; Subotic, Poöeci (n. 5 above) 
143 ff. 
55 On the monastery, see Rea Leonidopoulou-Stylianou, Παρατηρήσεις στο μοναστήρι τοΰ 
'Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου, ΛΧΑΕ 4/9 (1977-79) 223-248; G. Chourmouziades-P. 
Asemakopoulou-Atzaka-K. Α. Makres, Tò χρονικό ενός πολιτισμού. Μαγνησία, Athens 
1982, 155, fig. 5, 76-79. On the inscription see Anna Avraméa-D. Feissel, Inventaires en vue 
d'un recueil des inscriptions historiques de Byzance IV. Inscriptions de Thessalie (à l'exception 
des Météores), TM 10 (1987) 385-386, no 25. On another inscription from Thessaly 
mentioning Symeon Uro§, see Lascaris, Deux chartes, 280-283; Denise Papachryssanthou, A 
propos d'une inscription de Syméon Uro§, TM 2 (1967) 483-488; Avraméa-Feissel, op. cit., 
381-383, no 23. 
56 Djuric, Fresken, 98-100 and passim; Grozdanov, Ohridsko, 47 ff, 189 ff. 
5 7 Ibid., 75, 193, pi. 49. 
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Serbia58. By way of contrast, strong provincial features and an expressive anti-

classicism characterise the wall-paintings of Taxiarches in Kastoria. 

Furthermore, the frescoes in the monastery of Hypapante in the Meteora follow 

a flat, linear, decorative and almost naive trend59. 

In the regions under Latin rule, the higher clergy of the Orthodox Church 

were expelled and mostly replaced by Latin prelates60. It is understandable, 

therefore, that the Greek Orthodox senior clerics do not appear among the 

ranks of donors in the period under examination. On the contrary, a significant 

role is played by priests and monks who take the initiative of founding churches, 

gathering around them the local population. The numerous church inscriptions of 

Crete are especially eloquent in this respect. According to certain inscriptions, 

priests or monks assume the cost for the foundation of a church on their own or 

with their family61. In many cases, priests and monks are mentioned in 

conjunction with large groups of laymen62. Of special interest are certain 

3 0 Djuric, Fresken, 115. 
5 9 See above n. 5. 
60 On the religious policy of Venice towards the Latin and the Greek Church and on the 
organisation of the Orthodox clerics, see Fr. Thiriet, La Romanie Vénitienne au Moyen Age, 
Paris 1959, 283-286, 288-291; G. Spanakes, Συμβολή στην Εκκλησιαστική ιστορία της 
Κρήτης κατά τήν Βενετοκρατία, Κρητικά Χρονικά 13 (1959) 243-288; Ν. Tomadakes, La 
politica religiosa di Venezia a Creta verso i Cretesi Ortodossi dal XIII al XV secolo, Venezia e il 
Levante fino al secolo XV, a cura di A. Pertusi, Atti del I Convegno Internazionale di Storia 
della Civiltà Veneziana, I, Florence 1973, 783-800; M. I. Manousakas, Βενετικά έγγραφα 
αναφερόμενα εις τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν της Κρήτης τοϋ 14ου-16ου αιώνος, 
ΔΙΕΕ 15 (1961) 149-233; Ζ. Ν. Tsirpanles, Νέα στοιχεία σχετικά με τήν εκκλησιαστική 
ιστορία της Βενετοκρατούμενης Κρήτης (13ος-17ος αι.), Ελληνικά 20 (1967) 42-106. 
On the organisation of the Church of the Dodecanese in the time of the Knights, see E. 
Konstantinides, Συμβολή εις τήν Έκκλησιαστικήν Ίστορίαν της Δωδεκανήσου, Athens 
1968, 41-61; id., Ή εν Δωδεκανήσω εκκλησία, Athens 1970, 21-23. On the Church of 
Cyprus at the time of Latin rule, Ph. I. Kourites, Ή ορθόδοξος εκκλησία εν Κύπρω επί 
Φραγκοκρατίας, Nicosia 1907 (reprinted Athens 1982). 
6 1 For examples, see Gerola (n. 19 above), IV, 431, no 7 (1362) ; 448, no 22 (1381 or 
1391); 432-433, no 3 (14th/15th c). 
6 2 For examples, see Gerola, IV, 462-463, no 41 (1331/32); 469, no 52 (1344); 447- 448, 
no 21 (1347); 438-439, no 10 (1358/59); 465-466, no 46 (1367); 445-446, no 18 
(14th/15th.c). For documental evidence of donations made by a priest or monk and the 
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inscriptions in Crete mentioning by name one priest (or monk) and his flock 
collectively and anonymously63. On the islands of the Dodecanese, church 
inscriptions also record clerics and monks or nuns as patrons (fig. 130), alone64 

or jointly with laymen65. Lastly, an interesting example revealing the close 
collaboration! of a large number of monks and lay persons is provided by the 
dedicatory inscription and by the numerous donors' portraits depicted in the 
narthex of the church of Panagia Phorbiotissa at Asinou, Cyprus (1332/33)66. 

The aforementioned monuments, especially those of Crete, are mostly in 
the countryside and are in their majority small-sized churches of simple 
masonry; their wall-paintings are mostly of a very mediocre quality and of a 
conservative character, and their adherence to tradition is evident. 

To conclude, if we compare patronage in the regions under Serbian rule 
and in those under Latin domination in the period covering approximately the 
decades 1330-1390/1400, there is a striking difference, i. e., the quasi-absence 
of the common native population from the church inscriptions in the territories 
dominated by the Serbs on the one hand and, on the other, the mass 

inhabitants of a village, see Tsirpanles, Κατάστιχο [η. 25 above], 82,278 (document no 215, 
III, 1320), 285 (document no 227,1, 1320). 
6 3 Gerola, IV, 568-569, no 10 (1360), no 9 (14th/15th c); 492-493, no 7 (1389). 
64 For example Hagios Phanourios in the city of Rhodes (1335/36): A. K. Orlandos, 
Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της Ρόόου, ΑΒΜΕ 6 (1948) 170-172, fig. 133-134; 
Kollias, The City of Rhodes (n. 34 above), 97, fig. 49; id., Οι Ιππότες της Ρόδου (n. 34 
above), 38; Papavassiliou-Archontopoulos (n. 36 above), 327, n. 88 and Hagios Georgios 
Pachymachiotes at Lindos (1394/95), unpublished, see references ibid. 327, n. 90 and Kollias, 
Τοιχογραφίαι της Ίπποτοκρατίας (n. 36 above ); id., ΑΔ 29 (1973-74) 985. 
65 For example, the church of Panagia Enniameritissa on the island of Chalke (1367) where 
the dedicatory inscription testifies to the collaboration of one deacon, two nuns and a 
layperson; see Maria Sigala, Η Παναγία η Εννιαμερίτισσα ή Οδηγήτρια στη Χάλκη της 
Δωδεκανήσου, Thirteenth Symposium of Byzantine and Postbyzantine Archaeology and 
Art, Abstracts of Papers, Athens 1993,52-53. 
66 A. and Judith Stylianou, Donors and Dedicatory Inscriptions, Supplicants and 
Supplications in the Painted Churches of Cyprus, JÖBG 9 (1960) 104-106, no VI; eid., 
Παναγία Φορβίώησσα Ασίνου, Nicosia 1973,23-43; eid., The Painted Churches of Cyprus, 
London 1985, 134-140; D. C. Winfield, The Church of the Panagia Phorviotissa at Asinou, A 
Guide, Nicosia 1969, 19-20. 
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participation of the common people, mostly peasants but burghers as well, in 
the regions occupied by the Latins. 

In the territories under Latin rule, where the great gap between the 
conquerors and the local population due to the difference in the dogma is 
obvious, the native population, especially in Crete, gathers around clerics to 
found numerous churches, thus proclaiming its adherence to the Orthodox 
dogma and, at the same time, its national particularity. Progressively, 
Orthodoxy seems to be identified with nationality and the adherence to the 
dogma becomes a sort of national opposition67. This becomes evident, 
moreover, in the phraseology of the inscriptions, where phrases such as 
«Christians belonging to the same nation» (ol ομόφυλοι χριστιανοί)68 or 
«Orthodox Christians» (οί ορθόδοξοι χριστιανοί)69 repeatedly occur to 
characterise large groups of anonymous sponsors. 

By way of contrast, in the regions under Serbian rule, the identity of 
dogma between the conquerors and the subjugated population and the 
unreserved support offered to the monastic centres and episcopates by the 
Serbian sovereigns, removed every reason for opposition by the native 
population, at least in this respect. 

Furthermore, in the donations of members of a well-to-do class in the 
regions under Latin rule, we may distinguish a Renaissance spirit of self-
confidence and self-assertion of a new rising class. 

The context of the inscriptions is also very eloquent about the way the 
native population regarded their conquerors. In Crete, where a large number of 
church inscriptions of the period under examination has come down to us, there 
is only one inscription, to my knowledge, mentioning the Venetian rulers70. The 

" ' Cf. Ν. Tomadakes, Οί ορθόδοξοι παπάδες επί Ενετοκρατίας και ή χειροτονία αυτών, 
Κρητικά Χρονικά 13 (1959) 42; Maltezou, Λατινοκρατούμενη Ελλάδα, 244; ead., Ή 
Κρήτη (η. 20 above), 130, 132. 
68 Gerola, IV, 568-569, no 10 (1360), no 9 (14th/15th c). 
6 9 Ibid., 465, no 45 (1357/58); 466-467, no 47 (14th c). 
™ Church of the Archangel Michael at Kabalariana, in Kandanos Selinou (1327/28): Gerola, 
IV, 453, no 28 «άφετεβόντ(ων) έ[ν] τη Κρήτη τον μεγάλον κέ άφέντον ήμον 
Βενετηκον...» 
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majority of the inscriptions record no sovereigns, whereas some make reference 
to the Byzantine emperors of Constantinople71. 

Contrarywise, nearly the totality of dedicatory inscriptions in the regions 
dominated by the Serbs, refer to the Serbian ruler exactly in the form in which 
the Byzantine emperor used to be mentioned in previous times. This leads to 
the conclusion that, whereas in Crete there is an evident confrontation between 
conquerors and conquered population, due not only to the religious difference 
but also to a policy of discontinuity, in the regions under Serbian rule the 
phraseology of the inscriptions rather implies a feeling of continuity in the 
sovereign power and, at the same time, a feeling of acceptance of the new 
rulers by the native people. This spirit of continuity is, furthermore, revealed in 
the Serbian donations themselves, i. e., in the 'Byzantinising' style in 
architecture and in the involvement of Greek painters in art. One may note that 
the title of Stephen Dusan «emperor of the Serbs and the Greeks» is not a mere 
self-styled appellation but is also accepted in the consciousness of the native 
population who, being weary of civil war, easily admitted the change of the 
ruling class, especially since this new ruling class practised a policy of political 
and religious continuity, cultural assimilation and unity in art. 

7 1 There are three inscriptions mentioning Andronikos II Palaiologos: Gerola IV, 560-561, 
no 51 (1292/93); 538, no 7 (1303/04); 571-572, no 15 (1321); two recording John V: ibid., 
568-569, no 10 (1360); 589-590, no 15 (1363/64); one mentioning Manuel II: ibid., 480, 
no 4 (1407); and two referring to John VIII: ibid., 584, no 5 (1426/27); 516, no 20 
(1436/37). Cf. Maltezou, Λατινοκρατούμενη Ελλάδα, 277; ead., Ή Κρήτη, 130-131. 
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L'école de la Morava: dernière renaissance 
dans Fart du monde byzantin 

(figs. 131-137) 

Remarquée comme un ensemble stylistique spécifique dans les premières 
présentations de l'architecture serbe, l'architecture mora vienne est restée 
jusqu'aujourd'hui l'objet de l'intérêt scientifique en tant que moment 
stylistique. Le terme «école moravienne», fréquemment employé, désigne 
d'ordinaire l'ensemble de l'activité artistique en Serbie, tout au long de 
l'époque où persiste l'architecture moravienne. Toutefois, il est évident que les 
particularités du style moravien et son développement dans le domaine de 
l'architecture ont leurs sources propres, et ce en dépit de l'existence d'autres 
traits spécifiques, communs à l'ensemble du mouvement artistique en Serbie à 
la même époque. 

On remarque immédiatement que les formes liées à l'architecture 
moravienne en Serbie diffèrent nettement de tout ce qui a été érigé dans le 
monde byzantin à cette époque et à l'époque antérieure aussi, de sorte qu'il a 
été facile d'établir le cadre territorial de ce style architectural, en l'occurrence, 
l'état du prince Lazar et des despotes Stefan et Djuradj. Ses caractéristiques 
s'inscrivent par ailleurs de même dans un espace de temps limité, allant de la 
huitième décennie du XIVe siècle jusqu'à la prise de Smederevo par les Turcs 
(1459). Cependant, le territoire même où apparaissent les réalisations de 
l'école moravienne, se situe en deçà de l'État serbe et se délimite par les 
centres de la vie spirituelle, exposés vers le sud à la menace turque à savoir, 
approximativement, entre les cours occidentaux de la Morava de l'Ouest et de 
la Grande Morava. En dehors de ce territoire, la présence de vestiges 
matériels se rattachant au style de la Morava reste exceptionnelle. 

Le fait que, comme l'attestent les premiers monuments conservés, le 
nouveau style offre dès son apparition une conception complète, achevée, 
impose l'idée d'une maturation rapide. C'est vraisemblablement pour cette 
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raison que les recherches ont avant tout porté sur l'éclaircissement de l'origine 
des principales composantes de ce style. Dans des études récentes sur l'école 
moravienne, l'attention a été également portée sur les influences idéologiques 
ayant pu jouer un rôle, lors même du processus de formation du nouveau style, 
en suscitant notamment la reprise de certains modèles artistiques des époques 
antérieures. C'est là, comme si elles anticipaient l'avenir, que se trouvent les 
principales composantes du nouveau style. 

Nous rappelerons ici que la particularité la plus marquante de 
l'architecture moravienne est son ornementation en relief, jouant un grand rôle 
dans la composition des surfaces des façades, des portails et des fenêtres. De 
fait, c'est sur cet élément qu'a toujours été porté l'essentiel de l'intérêt 
scientifique et que des doutes ont été formulés. Parmi les nouvelles réflexions 
mentionnées, nous devons signaler le travail de Vojislav J. Djuric, contribution 
de premier ordre en vue d'une meilleure connaissance du style moravien1. Il 
s'agit d'une étude motivée par la décoration peinte ornant les façades de deux 
églises du patriarcat de Pec. Plusieurs motifs s'avérant ici semblables à ceux 
de la décoration moravienne, peinte ou en relief, ont amené à l'acceptation 
générale que cette décoration de Pec avait été créée sous l'influence de l'école 
moravienne. Toutefois, en se fondant sur ses propres observations, confirmées 
plus tard sur le plan archéologique, Djuric a établi que cette décoration était 
antérieure d'une quarantaine d'années à l'école moravienne. Outre une 
comparaison attentive des deux types de décoration, l'auteur procède 
également à une mise en evidence des éléments apparus aux époques 
antérieures dans les architectures byzantine et serbe et ayant pu jouer un rôle 
dans la genèse du nouveau style. Selon Djuric, le Patriarcat a probablement 
servi de modèle au prince Lazar lors de l'édification de ses deux grandes 
fondations. Selon l'attestation des écrivains, ce sanctuaire particulièrement 
vénéré était considéré comme la mère de toutes les églises serbes. Du même 
respect jouissait Éica, premier siège de l'archevêché de Serbie; son église 
avait apparemment une décoration semblable et contemporaine à celle de Pec. 
Il convient d'ajouter que le prince Lazar attachait une grande importance à ses 
rapports avec l'Église et ses centres de culte; c'est notamment lui qui contribua 
à faire lever l'anathème lancé par le Patriarcat de Constantinople sur l'Église 
de Serbie. 

V. J. Djuric, Nastanak graditeljskog stila moravske §kole, ZLU1 (1965) 35-66. 
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Dans une présentation critique, préparée pour le symposium «L'École 
moravienne et son époque», j'ai essayé d'établir l'origine des principales 
composantes de l'architecture moravienne2. Il y est en particulier question de 
modèles ayant peut-être directement inspiré les deux premières réalisations 
moraviennes, Ravanica et Lazarica, œuvres ayant par la suite orienté 
l'ensemble du développement de l'école moravienne. L'hypothèse avancée 
repose sur une interprétation typologique des rapports existant entre ces deux 
monuments moraviens et leurs modèles supposés. Il s'y ajoute également un 
élément de nature idéologique. En l'occurrence, les Saints-Archanges à 
Prizren, église-mausolée de Stefan Dusan, auraient inspiré Ravanica, église-
mausolée de Lazar, et la petite église du monastère des Saints-Archanges, 
Lazarica, église de la cour à Krusevac. En tant que seigneur féodal, le prince 
Lazar aspirait à se voir reconnaître un véritable statut de souverain. Son 
identification avec l'empereur Stefan, par l'intermédiaire de leurs œuvres 
respectives de fondateurs, devrait donc avoir pour but le renforcement de son 
prestige personnel. Du point de vue typologique, on constate une nette 
similitude avec les églises de Prizren. Ravanica présente un plan en croix 
inscrite développé, alors que Lazarica en offre une conception simplifiée. Les 
façades de ces deux édifices, rehaussées d'une décoration en relief originale, 
présentent également un cadre architectonique qui pourrait provenir des deux 
églises de Prizren. Il va de soi qu'il s'agit ici de conceptions probablement 
inspirées de la grande et de la petite église du monastère des Saints-
Archanges, églises dont la forme originale ne peut être reconstituée que de 
façon hypothétique3. 

Avec ce qui suit, je désirerais vous faire part de nouvelles réflexions sur 
l'architecture moravienne fondées en partie sur des découvertes récentes. Par 
ailleurs, j'estime qu'il est nécessaire de dire quelques mots de plus sur la place 
de l'architecture moravienne dans l'ensemble du monde artistique byzantin 
tardif. 

Il serait superflu de parler ici de la conception typique des plans des 
églises moraviennes. En effet, il a été depuis longtemps remarqué que les deux 
variantes de la croix inscrite apparaissant dans l'architecture moravienne 
manifestent la continuation de la tradition architecturale serbe du XlVe siècle. 

2 V. Korac, Les origines de l'école de la Morava, dans: École de la Morava, 137-168. 
3 Ibid. 
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Ce sont précisément ces deux conceptions qui avaient été retenues pour les 
deux églises du monastère des Saints-Archanges à Prizren. A Ravanica et 
Lazarica, et, par la suite, aux monuments moraviens ultérieurs, on s'est 
contenté d'adjoindre au plan original deux conques latérales, sous l'influence 
de l'architecture athonite. Cette nouveauté est une conséquence du rôle influent 
et profond qu'avaient alors les moines athonites en Serbie4. Les questions 
concernant la fonction de ces espaces ont depuis longtemps reçu une réponse. 
Selon la pratique athonite, les conques latérales étaient destinées aux chantres 
ou aux choeurs participant à l'office. Il est intéressant de noter qu'en ce qui 
concerne leurs formes, l'architecture moravienne a adopté la pratique 
généralisée à l'Athos et non la conception offerte par le catholicon de 
Chilandar. Il s'agit en l'occurrence de conques de type fermé, à la différence 
de celles du catholicon de Chilandar, qui présentent une large construction 
trilobée, avec portail central. De même, on ne peut rien ajouter en ce qui 
concerne la construction supérieure dans l'architecture moravienne. L'édifice a 
ici concervé l'ensemble architectural habituel en Serbie au XlVe siècle, avec 
ses formes extérieures reflétant, de façon bien connue, sa structure intérieure. 
Enfin, les coupoles s'inscrivent, elles aussi, dans la tradition serbe, avec leur 
socle cubique. 

Les principaux points par lesquels l'école moravienne diffère des autres 
courants contemporains ou antérieurs de l'architecture byzantine sont l'aspect 
général de l'ensemble et son harmonie intérieure, l'architecture des façades et 
le traitement final de leurs surfaces. 

L'édifice moravien typique se distingue immédiatement par rapport aux 
monuments de la sphère byzantine par sa construction compacte, mettant 
l'accent sur l'axe vertical. Cet aspect constitue depuis longtemps un trait 
charactéristique de l'architecture rascienne. L'architecture des façades est 
restée, à juste titre, le thème principal des recherches et des réflexions sur 
l'essence et l'origine de ce style. 

Ravanica et Lazarica, en tant que les plus anciens monuments érigés 
entièrement dans le nouveau style, et Kalenic, en tant que représentant de sa 

4 Sur ce problème, voir patriculierèment Dj. Striéevic, Dva varijeteta plana crkava 
Moravske §kole et Uloga starca Isaije u preno§enju svetogorskih tradicija u Moravsku 
arhitektonsku §kolu, ZRVI 3 (1955) 213-232. 
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phase mûre, sont naturellement, pris en considération dans les débats sur les 
créations authentiques de l'architecture moravienne. 

Le système de construction médiobyzantin bien connu, suggérant la 
structure intérieure par la forme des façades, et ses modifications, manifestes 
dans l'architecture byzantine tardive, apparaissent sur les tout premiers 
monuments de l'école serbobyzantine. Le respect de ce principe conférant la 
primauté à la structure intérieure est ainsi parfaitement visible sur les 
monuments serbes de la fin du Xlle siècle. Sur les réalisations du roi Milutin, 
ainsi que sur d'autres fondations de son époque, ce système devait évoluer en 
une sorte de solution typique, assurant un cadre général aux surfaces des 
façades. Une telle pratique apparaît notamment sur les monuments les plus 
remarquables tel Gracanica. 

Lors du rétablissement de liens puissants avec le monde byzantin, la 
composition architecturale des façades enregistre plusieurs changements. Ainsi, 
à l'époque précédant la proclamation de l'empire et pendant les décennies 
suivantes un net rattachement à l'architecture constantinopolitaine se produit-il, 
faisant manifeste l'influence de la capitale byzantine. En premier lieu, l'aspect 
des surfaces extérieures devient plus ambitieux. Une attention particulière est 
notamment accordée à l'architecture extérieure des absides. Offrant en règle 
générale cinq côtés, ces dernières sont rehaussées de niches décoratives 
voûtées de divers types: à fond plat et peu profondes, présentant des montants 
à double dégradé comme à Nikitas, Ljuboten, les Saints-Archanges à Stip, 
Lesnovo; ou disposées sur deux niveaux; ou profondes avec une section semi-
circulaire, comme sur l'église de la Vierge à Kuceviste. La nouveauté réside 
ici dans la transformation du système d'arcades aveugles, d'origine 
structurelle, en système décoratif. Par ailleurs, à partir des absides, les niches 
s'étendent aux murs du naos. Sur ceux-ci, il est vrai, elles occupent les 
positions des arcs structurels antérieurs. A Lesnovo (1341), la zone inférieure 
des niches se développe ainsi sur l'abside, puis, de part et d'autre, sur les pans 
du mur et sur les côtés latéraux du naos, comme s'il s'agissait d'une projection 
des arcades, d'un portique imaginaire. Le répertoire moravien tardif enregistre 
également l'apparition des colonnettes engagées semi-circulaires, entrant dans 
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la structure des arcades comme cela était le cas à Lesnovo, ou insérées au 
centre des pilastres comme par exemple au monastère de Marko5. 

L'aspect des façades et de leurs surfaces, depuis leur mode de construction 
jusqu'à leur décoration complexe, a suivi une évolution bien connue. Dans 
l'architecture serbe du XlVe siècle cette évolution peut être suivie dans la 
mesure où le permet la reconstruction imaginaire, ou résultant des recherches 
des façades des monuments conservés. Leur construction en appareil mixte est 
semblable à la technique bien connue sur le territoire grec. Offrant un rythme 
plus ou moins régulier d'assises de blocs de pierre équarrie alternant avec un 
ou deux lits de brique et, par endroits, une réminiscence du système cloisonné, 
ce type de construction peut être suivi jusqu'à la fin du XlVe siècle. Dans 
l'architecture moravienne, on en arrive à un système classique au rythme 
rigoureux dans lequel les assises de pierre alternent avec des couches formées 
de trois lits de brique. Certains éléments ou détails, en l'occurrence les 
corniches courant au niveau des toits, le tambour de la coupole et ses 
colonnettes, les arcs surmontant les tympans et les cadres décoratifs des 
ouvertures, sont toutefois entièremment réalisés en brique, et ce depuis les 
monuments du roi Milutin. C'est également à un répertoire précoce 
qu'appartiennent les motifs réalisés à l'aide de petits pots cruciformes, alors 
qu'à l'église de la Vierge à Ljeviska, la brique a également été utilisée pour 
l'inscription. De même, on voit très tôt apparaître une véritable décoration 
combinant la brique et le mortier, qu'il s'agisse de frises ou de surfaces plus 
importantes insérées dans le cadre architectural sous forme de champs en 
damier. Un peu plus tard, vers le milieu du siècle, les façades sont rehaussées 
de zones décoratives qui alternent avec la construction mixte (Zaum, 1361). Il 
convient d'avoir tout particulièrement en vue que c'est vers le milieu du siècle 
que pourrait être datée l'apparition de la décoration en forme de tapis. Celle-ci 
occupe en principe les surfaces supérieures des niches, à l'intérieur des arcs. 
Une telle solution décorative reçut dans l'architecture moravienne une 
véritable forme académique. Pour sa part, la décoration peinte sur enduit 
constitue un thème jusqu'à présent peu étudié dans le cadre de l'évolution de la 
décoration des façades dans l'architecture postbyzantine. Ce type de décoration 
n'a pas fait l'objet d'une grande attention, compte tenu de sa rareté résultant 

5 Voir le répertoire des monuments dans Millet, Art, 89-151; Deroko, Monumentalna, 125-
174. 
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de sa mauvaise conservation. On note uniquement quelques études suscitées 
par plusieurs façades d'églises mora viennes, et surtout par l'ensemble le mieux 
conservé à Ljubostinja (après 1387). 

Une observation attentive des surfaces des façades nous a permis d'établir 
la présence de traces de peinture sur tous les monuments érigés au XlVe siècle 
dans les régions sud de la Serbie médiévale. Nous avons notamment relevé des 
applications de couleurs sur la brique et l'enduit, visant à renforcer ou à 
rectifier la couleur naturelle des matériaux6. Quelle que soit la portée limitée 
des ces modestes examens, il convient déjà de noter que l'on comptait sur la 
couleur des matériaux pour parfaire à l'aspect des surfaces. Les peintures 
décoratives conservées sur les façades des deux églises de Pec revêtent ici une 
double importance. Outre leur valeur intrinsèque, tout indique qu'elles avaient 
pour but d'imiter une décoration en pierre palliant la construction extrêmement 
modeste des façades. Comme nous l'avons vu, cette décoration a été exécutée 
une vingtaine d'années après la construction de Banjska et immédiatement 
après la fin des travaux à Decani, deux grandes églises-mausolées de 
souverains dont les façades présentent une riche décoration en pierre. Outre 
les surfaces peintes imitant de toute évidence ce type de décoration, on note à 
Pec l'introduction de certains éléments décoratifs provenant de la peinture 
murale, en particulier de rosaces, motifs bien connus dans la décoration peinte 
et en relief, nettement antérieure. Pour une analyse complète de la décoration 
peinte à Pec, il convient d'ajouter que l'on y a également inclus certains 
éléments imitant les ornements, créés en combinant la brique et le mortier, 
comme par exemple les corniches sous les toits7. Une preuve indirecte de la 
véritable fonction de cette décoration peinte nous est fournie par les façades de 
la troisième église de Pec, Saint-Démétrios, dont le bel appareil mixte en 
pierre et en brique n'offre aucune surface peinte. Pratiquement à la même 
époque, l'application de peintures a servi sur un autre grand monument, 
l'église de Banja près de Priboj, à imiter les façades en pierre de Banjska8. Il 
semble donc que l'on enregistre alors un plus grand intérêt pour l'utilisation de 

6 C'est le résultat des recherches lors d'une expédition scientifique que j'ai faite avec mes 

collègues Janko Maglovski et Aleksandra Skoric. 
7 Cf. Pecka PatrijarSija, 101-107, fig. 61, 62. 

8 Cf. M. Canak-Medic, Slikani ikras na crkvi sv. Ahilija u Arilju, Zograf 9 (1978) 7-11. 
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la décoration peinte sur les façades, ce qui a préparé l'avènement du style 
moravien. 

La composante géométrique constitue l'élément dominant et, par 
conséquent, le plus important de la décoration moravienne. On remarque par 
ailleurs que l'ornementation d'origine florale est, elle-même, soumise à une 
géométrie rigoureuse. Ce fait mérite que l'on s'y intéresse, puisque 
l'architecture serbe n'offre aucune création antérieure à laquelle nous 
pourrions nous référer. 

Les auteurs récents ont abandonné l'idée d'une origine arménienne pour 
la décoration géométrique en relief apparaissant dans l'architecture 
moravienne. Cette thèse ne trouve, en effet, aucune justification historique. 
Qui plus est, il est impossible de trouver une explication unique ayant motivé 
l'introduction de la décoration géométrique dans l'architecture de ces deux 
régions. En Arménie elle apparaît sur des monument inspirés par l'idée 
monophysite, qui exclut toute représentation figurée, à la différence de l'école 
moravienne. 

Le vaste thème de l'art méditerranéen et européen, constitué par la 
décoration géométrique en tant qu'expression d'une époque ou d'un milieu, ne 
peut pour sa part être étendu que de façon conditionnelle et sous un aspect 
limité à l'école moravienne. Par son rythme et son ampleur, le relief moravien 
pourrait être qualifié d'entrelacs. De nature décorative, il se voit ici conférer 
un rôle de premier plan dans l'ensemble architectural même. La notion 
d'élément décoratif, déjà attribuée à la peinture moravienne, pourrait ainsi 
être élargie à l'ensemble de l'architecture. 

Compte tenu des circonstances historiques dans lesquelles se forme 
l'architecture moravienne, la seule origine plausible du relief géométrique 
serait la peinture de miniature, comme le note la récente historiographie 
serbe9. Le principal et fréquent motif d'entrelacs de ruban géminé -en forme 
d'anneau ou de noeud dessinant diverses figures géométriques- est traité de 
façon analogue dans les miniatures10. Il convient de souligner le fait, remarqué 
dans la littérature spécialisée, qu'une décoration peinte semblable apparaît sur 
des bandes décoratives ornant les surfaces les plus en vue à l'intérieur de 

y Cf. S. Radojcic, Stare srpske minijature, Beograd 1950, 13-16; J. Maksimovic, Srpske 
srednjovekovne minijature, Beograd 1983,53-58,66 sq. 
10 En exemple: Maksimovic, op. cit., fig. 104, 138-142,66 sq. 
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l'église11. La principale énigme proposée par la décoration en relief 
moravienne devra être résolue par les futures générations de chercheurs. En 
l'occurrence, de quelle façon ce type d'ornement peint a-t-il été transféré au 
relief ornant les principales surfaces de l'architecture monumentale? Pour 
l'instant, la seule interprétation possible serait qu'il s'agit d'une utilisation 
générale de ce type d'ornement, qui a tout d'abord été appliqué sur le bois, 
puis sur la pierre12. 

Notre conclusion sera en forme de question: sur quoi peut-on fonder l'idée 
que l'architecture de l'école moravienne représente une renaissance artistique 
au sein du monde byzantin? 

Considérée du point de vue chronologique, l'école moravienne se forme 
dans les dernières décennies d'existence d'un art plusieurs fois séculaire 
appelé, au sens le plus large, byzantin. En tant que mouvement artistique, cet 
art est en effet interrompu par la chute de Smederevo (1459), dernière terre 
libre de la sphère byzantine. 

Construite sur l'exprérience, architecturale, artisanale et artistique du 
monde buyzantin au sens le plus large, l'école moravienne a su créer de 
nouveaux ensembles de formes originales, capables par leurs qualités 
essentielles d'assurer une continuité créatrice à l'ancien organisme artistique. 
Ses qualités résident dans un rythme régulier de l'ordonnance spatiale de 
l'édifice, dans sa construction stable, dans la recherche de l'harmonie tant au 
niveau des formes et de la conception des volumes qu'au niveau de la 
réalisation architecturale des surfaces et des ouvertures et ceci en respectant 
d'une part les conceptions originelles de l'architecture moyenne byzantine et 
d'autre part les nouvelles valeurs, c'est -à- dire le relief et la décoration peinte 
rehaussant les surfaces des façades. 

11 B. Vulovic, Ravanica. Njeno mesto i njena uloga u sakralnoj arhitekturi Pomoravlja, 
SaopStenja Republiökog zavoda za zaStitu spomenika kulture VII, Beograd 1966, pis. LV-
LXII. 
12 Cf. Djuric, Nastanak, [supra note 1], ZLU 1 (1965) 58. Voir le nombre considérable de 
reliefs dans le livre de B. Vulovic, cité ci-dessus. Parmi ceux-là il faut indiquer celui de la fig. 43, 
où on a montré les morceaux qui pourraient être un exemple de transition d'ornement de la 
peinture à la pierre. 
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Dans ses deux variantes, le plan de l'édifice reprend les solutions 
largement attestées dans l'architecture serbe. Il en est de même pour les 
détails apparaissant dans la partie supérieure de la construction des murs. 

La composition des volumes et l'architecture des façades méritent la plus 
grande attention. La partie supérieure de l'édifice -sa cinquième façade-
suggère de façon directe la structure constructive et spatiale de l'ensemble 
conformément aux principes de l'architecture médiobyzantine, alors que le 
front des voûtes et des arcs, ainsi que les surfaces au-dessous d'elles, sont 
traités en tant qu'éléments représentatifs de l'architecture. Les façades, 
évoquant par leurs formes le rythme des surfaces intérieures, sont divisées en 
trois zones horizontales, dont les limites sont soulignées par deux corniches. 
Les arcs rehaussant la zone supérieure reposent sur des colonnettes, s'élevant 
sur toute la hauteur des façades et continuent ininterrompues sur les absides. Il 
en ressort une réalisation parfaitement équilibrée, régie par une forte symétrie 
et par le rythme régulier des diverses surfaces. La construction, visible dans 
les deux zones inférieures, présente un système au rythme régulier, avec 
assises de pierre alternant avec des couches formées de trois lits de brique. Sur 
les murs du naos, les arcs correspondent par leur courbe aux arcs intérieurs, 
alors que sur les conques ils sont uniquement de nature décorative; ils sont 
toutefois tous de hauteur égale. Les champs ainsi délimités s'élèvent sur les 
trois zones horizontales occupant chacune une position précise dans la 
composition de l'ensemble. La première corniche, courant sous la zone 
centrale, supporte le premier rang d'ouvertures, et la seconde, au-dessus de 
cette même zone, constitue la base de la troisième zone, dont les champs sont 
couverts d'un même motif en forme de damier. C'est aussi à ce niveau 
qu'apparaissent les rosaces-ouvertures, dans l'axe vertical des champs, aux 
endroits correspondant aux différents espaces intérieurs: une par travée et une 
dans la partie centrale de chaque conque. La pierre sculptée apparaît sur tous 
les cadres des fenêtres et des portes, sur les rosaces, le front des arcs et les 
chapiteaux des colonettes. La majeure partie des reliefs est géométrique. 

Les suites de lys et de palmettes stylisées sont peut-être porteuses d'une 
symbolique spéciale. A l'époque tardive on note aussi l'apparition de 
représentations figurées dans le répertoire des ornements. 

L'importance de la décoration sculptée réside non seulement dans son 
ampleur mais aussi dans son influence sur la forme des éléments 
architectoniques classiques. Recouvrant le front des arcs, la décoration 
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transforme aussi les montants des fenêtres, auxquels elle donne tantôt la forme 
de fenêtres géminées décoratives, tantôt une autre, et remplace les chapiteaux 
soit par des fleurs stylisées, soit par des entrelacs géométriques. Sur un groupe 
de monuments appartenant à la période mûre de ce style - Ljubostinja, Veluca, 
Rudenica, Kalenic -on voit se développer de nombreuses variantes des formes 
qui avaient été remplacées par la décoration en relief. Les fenêtres simples et 
géminées ont conservé leur forme traditionnelle, avec parfois un arc d'origine 
gothique tardif. Les portails présentent une combinaison originale des portails 
byzantins et romans, ou plus précisément sont inspirés par les formes apparues 
pour la première fois à Studenica. Au-dessus des ouvertures, surmontée d'une 
architrave se développe une lunette au centre d'un large arc, le tout étant 
recouvert de reliefs. Toutefois, le fait important est que le relief est partout 
soumis au cadre architectural, y compris lorsque il se substitue à la forme de ce 
détail. A quel point le relief est considéré comme une partie intégrante de 
l'architecture est attesté par le fait qu'il n'existe aucune partie de l'édifice 
restée sans relief. L'observation des surfaces décorées à tout ensemble 
conservé, quel qu'il soit, révèle qu'il est question d'un travail considérable, qui 
ne pourrait être perçu comme un simple complément secondaire, à 
l'architecture. 

Les deux qualités essentielles de l'architecture moravienne, sa décoration 
architecturale et la forte symétrie dans la conception de l'ensemble, devraient 
normalement s'opposer l'une à l'autre. La place privilégiée qu'acquièrent la 
peinture et la décoration dans l'architecture devient évidente à partir de la 
renaissance des Paléologues, alors qu'apparaît une nouvelle conception 
architecturale des surfaces des façades; celle-ci ne retient pas quant au détail la 
place suggérée par l'harmonie classique. Ce faisant, les zones horizontales des 
façades sont conçues de façon indépendante, sans chercher à adapter entre elles 
leurs champs ni leurs rythmes. 

Une des nouveautés importantes de l'architecture moravienne, en plus de 
la nouvelle décoration, réside dans ses formes inspirées par la symétrie et le 
rythme classiques. 

Dans cette renaissance qui pourrait être considérée comme une sorte de 
classicisme byzantin, le rôle accentué de la décoration, de la couleur et du 
relief, traduit la recherche d'un effet précis. On pourrait dire que l'architecture 
commence à être conçue de façon intégrale, et reflète l'aspiration des 
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architectes à établir un système de valeurs égales entre les espaces intérieur et 
extérieur. 

Suite à l'interruption de la restauration moravienne par la conquête 
turque, les échos postérieurs de l'architecture des grands monuments 
moraviens se sont maintenus seulement dans le cadre des conceptions de 
l'espace et de la structure correspondante. 
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Ομοιότητες και διαφορές στη σερβική και ελληνική 
αρχιτεκτονική του ΙΔ ' αιώνα 

(εικ. 138-150) 

Τα οικοδομικά έργα που δημιουργούνται μετά την ενθρόνιση του βασιλιά 
Μιλούτιν και με τα οποία αρχίζει η γνωστή προ πολλού ως σερβοβυζαντινή 
σχολή στη σερβική αρχιτεκτονική1, αποτελούν απότομη ανακοπή του ρεύματος 
που έως τότε επικρατούσε στη δόμηση, ή απότομη αποδοχή των καινούργιων α
ντιλήψεων. Ήδη από τα πρώτα έργα, που προέκυψαν με μέριμνα του βασιλιά 
Μιλούτιν, θα λέγαμε ότι η διακοπή ήταν ολοκληρωτική. Οι αντιλήψεις για τη 
βυζαντινή οικοδομική πρακτική της εποχής εκείνης έγιναν αποδεκτές με συνέ
πειες όχι μόνο στο καθολικό της μονής του Χιλανδαριου αλλά και σε όλα τα 
άλλα κτίσματα της μονής: στην τράπεζα, στους πύργους, στις εκκλησίες του 
Αγίου Βασιλείου και του Ευαγγελισμού2. Ο εμφανής αυτός και απόλυτα συνει
δητός προσανατολισμός προς τη βυζαντινή αντίληψη για την αρχιτεκτονική, 
παρέμεινε μόνιμη τοποθέτηση. 

Μετά την απόλυτη στροφή προς το Βυζάντιο στη σερβική αρχιτεκτονική 
εισάγεται και καθιερώνεται, ως βασική και σημαντικότατη, η αντίληψη του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο, που ήταν γενικά αποδεκτός και 
περισσότερο διαδεδομένος τύπος ναού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική3. 

Το πρώτο μεγάλο έργο του βασιλιά Μιλούτιν, το καθολικό της μονής 
Χιλανδαριου, οικοδομήθηκε με βάση την κυρίαρχη αυτή αντίληψη στον 

1 Millet, Art, 89-145. 
2 D. Bogdanovic, V. J. Djuric, D. Medakovic, Chilandar, Beograd 1978, 70-81· S. Nenadovic, 
Arhitektura Hilandara. Crkve i paraklisi, Hilandarski Zbornik 3 (1974) 182-185· Dj. 
BoSkovic, Manastir Hilandar. Saboma crkva. Arhitektura, Beograd 1992. 
3 G. Millet, L'école grecque dans l'architecture byzantine, Paris 1916,55-92· R. Krautheimer 
Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975, 353· Ch. Bouras, 
Byzantine Architecture in the Middle of the 14th Century, dans: Deóani, 49. 
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περιορισμένο χώρο του βυζαντινού κόσμου. Οι οικοδομές τις οποίες κτίζει στη 
συνέχεια, πραγματοποιούνται είτε σύμφωνα με το σχήμα του χώρου που 
συνηθιζόταν στην Ελλάδα (όπως είναι η εκκλησία του Αγίου Νικήτα στο 
Τσούτσερ/Cucer4), είτε σύμφωνα με την ιδέα η οποία υπονοούσε μία πολύ πιο 
ανεπτυγμένη λύση, και που, όπως φαίνεται, είχε την προέλευση της από τη 
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον τύπο οικοδομής στον οποίο ο ανεπτυγμένος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με πέντε τρούλους έχει από ένα ακόμη πλευ
ρικό κλίτος σε κάθε πλευρά και ένα τμήμα στη δυτική, το οποίο συνδέει τα 
πλευρικά κλίτη, ώστε να σχηματίζεται ο λεγόμενος περιμετρικός διάδρομος5. 
Θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός, ότι στην εκκλησία της Παναγίας Λιέβισκα 
(Bogorodica Ljeviska) στην πόλη Πρίζρεν (1306-1307), με την ενσωμάτωση 
πεντάτρουλου ναού στο μεσαίο κλίτος της βασιλικής που προϋπήρχε, επι
τεύχθηκε μια τέτοια λύση6. Αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά σύμφωνα με σχέδιο, το 
οποίο προέβλεπε να πραγματοποιηθεί ένα σύνολο εκκλησίας με πέντε τρούλους 
και με περίστωο. Το ότι δεν ήταν τυχαία η διαδικασία, την οποία αποδίδουμε 
και στον κτήτορα, βασιλιά Μιλούτιν, και στον πρωτομάστορα, αρχιτέκτονα Νι
κόλαο, μαρτυρείται από δύο επόμενες εκκλησίες με πέντε τρούλους του 
βασιλιά Μιλούτιν. Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Στάρο Ναγκορίτσινο 
(Staro Nagoriöino)7 ο ναός με πέντε τρούλους ενσωματώθηκε στους ψηλούς 
διατηρημένους τοίχους της εκκλησίας που προϋπήρχε. Αλλη λύση ήταν 
αδύνατη λόγω του πλάτους του κτίσματος που σωζόταν. Όμως, τα προστώα 
στη βόρεια και νότια πλευρά, και φυσικά και στη δυτική, τα οποία μπορούμε 
να αναπαραστήσουμε με βάση το ζωγραφισμένο μοντέλο στην ίδια την 
εκκλησία8 και τα αρχαιολογικά ερείπια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
αντικατάσταση του περιμετρικού διαδρόμου9. 

4 Deroko, Monumentalna, 254. 
5 S. Curëic, Graöanica. King Milutin's Church and its Place in Late Byzantine Architecture, The 
Pennsylvania State University Press, University Park and London 1979, 80-95, 101. 
6 S. Nenadovic, Bogorodica Ljeviska, Beograd 1963, IV, V. 
7 P. Popovic-V. Petkovic, Staro Nagoriöino, Psaöa, Kalenic, Beograd 1933· Deroko, 
Monumentalna, 252. 
8 Popovic-Petkovic, ό. π., VII/1 
9 Ο Curöic, Graöanica, 100, εικ. ΧΙΙ/8, μιλάει επίσης για περίστωο. Ωστόσο στην 
τελευταία μονογραφία του Br. Todic για το Staro Nagoriöino, Beograd 1993, 48-49, ο 
συγγραφέας δεν συμφωνεί. Την οριστική λύση θα δώσει μόνο η ανασκαφική έρευνα. 
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Το κύριο και βασικό έργο του βασιλιά Μιλούτιν, η εκκλησία της μονής 
Γκρατσάνιτσα (Gracanica)10, είναι προϊόν της ίδιας ιδέας, βάσει της οποίας 
οικοδομήθηκε η Παναγία Λιέβισκα και η εκκλησία στο Στάρο Ναγκορίτσινο. 
Ως προς τη χρονολόγηση και την εμπειρική δομική τέχνη που εφαρμόσθηκε 
στην Γκρατσάνιτσα, η εκκλησία συνήθως συγκρίνεται με το ναό των Αγίων 
Αποστόλων της Θεσσαλονίκης11. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη διαφωνία για 
την πιθανή επίδραση της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, η Γκρατσάνιτσα είναι 
αποτέλεσμα της εξέλιξης που σημειώνει η αρχιτεκτονική του βασιλιά Μιλούτιν, 
η οποία ασφαλώς έχει το πρώτο της δείγμα στον καθεδρικό ναό του Πρίζρεν. 
Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι πρόκειται για αυτόχθονη ιδέα. Αντίθετα, τα 
πάντα συνηγορούν ότι η ιδέα για αυτό το είδος οικοδομών, διαμορφώθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατό να υλοποιήθηκε σε κάποιο από τα άγνωστα 
σήμερα έργα της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης, είτε πάλι θα πρέπει να την 
αναζητήσομε σε κάποιο έργο έξω από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως έχει 
οικοδομηθεί με βάση τις ιδέες του κυρίαρχου εργαστηρίου αρχιτεκτονικής της 
Θεσσαλονίκης. Θα αναφέρουμε την εκκλησία της Παναγίας Ολυμπιώτισσας 
στην Ελασώνα12, που είναι αρχαιότερη από την εκκλησία των Αγίων 
Αποστόλων της Θεσσαλονίκης. 

Το κλειστό σύνολο της εκκλησίας της Γκρατσάνιτσα, μοναδικής ως προς 
την εσωτερική δομή και τον όγκο, καθώς και ως προς συσχετισμό των επί 
μέρους τμημάτων με τη γενική αντίληψη του χώρου θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως το κορυφαίο επίτευγμα στην εξέλιξη του ναού με πέντε τρούλους και 
περιμετρικό διάδρομο. 

Ωστόσο, τα έργα του βασιλιά Μιλούτιν, παρά το γεγονός ότι ακολουθούν 
απόλυτα τη βυζαντινή αρχιτεκτονική αντίληψη και τις ανάλογες μορφές και τα 
υλικά, έχουν κάποια λεπτομέρεια ή κάποια ιδέα, η οποία με τη δημιουργική 
έννοια ξεπερνούσε τη βυζαντινή επαγγελματική πρακτική. Στη μονή του 
Χιλανδαρίου εμφανίζονται κιλλίβαντες, των οποίων η μορφή τους κατατάσσει 
στην παράδοση του Ράσκα, και κατά πάσα πιθανότητα, είναι έργο τεχνιτών 

10Curcic,ó. π., 31-128. 
1 * C. Mango, Architettura Bizantina, Venezia 1974,275-277. 
12 Γ. Α. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας. 1. Μονή Όλυμπιωτίσσης, EEBS 
4 (1927) 315-331· Κ. Englert, Der Bautypus der Umgangskirche unter besonderer 
Berücksichtigung derPanagia Olympiotissa in Elason, Frankfurt (European University Studies) 
1991, όπου η σύνοψη βιβλιογραφίας τοΰ μνημείου. 
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που ήρθαν από τη Σερβία13. Επίσης, οι θόλοι με νευρώσεις ορθογώνιας τομής, 
πάνω από το διακονικό και την πρόθεση, είναι έργο τεχνιτών από τη Σερβία. 
Τα μέτωπα των θόλων κάτω απο τον τρούλο στην εκκλησία της Παναγίας 
Λιέβισκα διαμορφώνονται σε οξυκόρυφα τόξα14. Το επιπρόσθετο και εκ των 
υστέρων κατασκευασμένο λίθινο περίθυρο της πύλης της ίδιας εκκλησίας είναι 
σκεπασμένο με ανάγλυφο, αναμφισβήτητης καταγωγής από τη Ράσκα15. 
Επίσης, στη Γκρατσάνιτσα τα μέτωπα των θόλων κάτω από τον τρούλο είναι 
επεξεργασμένα σε μορφή οξυκόρυφων τόξων16. Πρόκειται για λεπτομέρειες 
που δεν επηρέασαν ουσιαστικά το σύνολο, και είναι φανερό ότι ακολουθούν 
την εγχώρια παράδοση. Όταν γίνεται λόγος για τη Γκρατσάνιτσα, για την 
μοναδική της αποκλειστική αντίληψη, δεν είναι δυνατό να παραβλέψουμε το 
γεγονός, ότι η ίδια διαφέρει ουσιαστικά από τα έργα της εποχής των 
Παλαιολόγων, τα οποία βρίσκονται στην περιορισμένη περιοχή του Βυζαντίου, 
κυρίως κατά τον έντονο κατακορυφισμό του συνόλου και κατά τον σταθερά 
συνεπτυγμένο και κλειστό συνολικό χώρο. Ως προς τα στοιχεία αυτά η 
Γκρατσάνιτσα, ως σύνολο, προέρχεται από την παράδοση της σερβικής 
αρχιτεκτονικής του Που αιώνα17. 

Στο πλαίσιο της επιβίωσης της σερβικής παράδοσης θα πρέπει να 
τοποθετήσουμε και τις ρωμανικές λεπτομέρειες της εκκλησίας της Παναγίας 
στο Πατριαρχείο του Ιπεκίου18, καθώς και τη γραπτή μίμηση των λίθινων 
προσόψεων της εκκλησίας της μονής Μπάνσκα (Banjska)19 στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου στην Μπάνια20. 

13 Manca Suput, Plastiöna dekoracija Banjske, ZLU 6 (1970) 49-50, εικ. 14· Nenadovic, 
Arhitektura Hilandara, εικ. 128-131· Π. Μυλωνάς, Παρατηρήσεις στό καθολικό 
Χιλανδαρίου, Αρχαιολογία 14 (1985) 71 και εικ. 19-21. 
14 Nenadovic, ό. π., 38 και εικ. 20. 
15 Ό. π., 168-169 και πίν. XXXVIII 
16 Curcic, ó. π., εικ. 48-49. 
17 V. Korac, Graëanica. Prostor i oblici, Zbornik Svetozara Radojöica, Beograd 1969, 146-
152. 
18 Pecka PatrijarSija, 89-90 και εικ. 52,54, XIII, XIV. 
19 Manca Suput, Manastfr Banjska, Beograd 1989, εικ. 9-11. 
2° I. Κ ostie, Ispitivaöki radovi na crkvi sv. Nikole manastira Banje kod Priboja, SaopStenja 
Republickog zavoda za zaStitu spomenika kulture Srbije VIII, Beograd 1969, 133-136, εικ. 1, 
2. 
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Η κατάκτηση των βυζαντινών περιοχών στον νότο, ιδιαίτερα δε την εποχή 
του βασιλιά Ντούσαν, είχε ως συνέπεια την έντονη επιρροή του Βυζαντίου σε 
όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής της Σερβίας, και ως εκ τούτου και 
στην αρχιτεκτονική. Τα οικοδομικά έργα προσλαμβάνουν σιγά-σιγά τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, τα οποία 
διαμορφώθηκαν στα μεγαλύτερα εργαστήρια αρχιτεκτονικής στην πρωτεύουσα 
του Βυζαντίου, ή στη Θεσσαλονίκη21. 

Ο γενικός προσανατολισμός προς το νότο εισήγαγε ήδη εξ αρχής στη 
σερβική αρχιτεκτονική στοιχεία, τα οποία αποτελούν συνέχεια της βυζαντινής 
μεσογειακής παράδοσης. Εννοούμε, κυρίως, τους ανοιχτούς νάρθηκες και τα 
ανοιχτά προστώα. Μνημειώδη αντίληψη αυτού του είδους αποτελεί ο 
νάρθηκας της παναγίας Λιέβισκα. Επίσης τα πλευρικά προστώα, πιθανότατα 
και το δυτικό προστώο στο Στάρο Ναγκορίτσινο, ίσως και ο πρωταρχικός 
εξωνάρθηκας στη Γκρατσάνιτσα, καθώς και ο ευρύχωρος νάρθηκας στο 
Ιπέκιο, ο εξωνάρθηκας της μονής Σοπότσανι (Sopocani), και ο νάρθηκας της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στη Μπάνια22. Παρατηρείται ότι οι νάρθηκες 
αυτοί εμφανίζονται σε μνημεία μεγαλύτερης σημασίας. Είναι σαφές ότι 
πρόκειται για ναούς που κτίστηκαν από εύπορους κτήτορες, οι οποίοι με 
ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν τις σύγχρονες κατευθύνσεις των γενικών 
ρευμάτων σκέψης και συλλογισμών, και υποδηλώνουν με τον τρόπο αυτό το 
κύρος και τη θέση τους στην κοινωνία. 

Τα μνημεία της εποχής του Ντούσαν, και πριν και μετά από την 
εγκαθίδρυση του βασιλείου, συμπεριλαμβάνονται στο ρεύμα εκείνο της 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής που κατάγεται από την πρωτεύουσα του 
Βυζαντίου23. Παραλείποντας τη βασική ιδέα του χώρου και της δομής του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο, θα αναφέρουμε τις μορφές, οι 

2 1 Millet, Art, 97-106· Curöic, ό. π., 140-143. 
2 2 Nenadovic, ό. π., 70-71, πίν. XXI· Curöic, ό. π., 40· Β. Vulovic, Nova istrazivanja 
arhitekture Gracanice, L'art byzantin au début du XlVe siècle, Symposium de Graâanica 1973 
(Beograd 1978), 165-172· Pecka PatrijarSija, 92-100· V. J. Djuric, Sopocani, Beograd 1963, 
40-43· O. Kandic, Prvobitni oblik spoljne priprate sa zvonikom u Sopocanima, SaopStenja 
Republiökog zavoda za zaStitu spomenika kulture Srbije XX/XXI, Beograd 1988/1989,43-
66· S. Curëic, Architecture in the Byzantine Sphere of Influence around the Middle of the 
Fourteenth Century, στο: Decani, 58-59. 
2 3 Curöic, ό. π., 55-68. 
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οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν λεπτομέρειες, αλλά ενδεικτικά 
σημάδια ορισμένων γενικώς αποδεκτών ρευμάτων στην ναοδομία. Οι 
ανεπτυγμένες και προσεκτικά κατεργασμένες μορφές των προσόψεων, συμπε
ριλαμβανομένου και του τύμπανου του τρούλου, είναι στο πνεύμα των 
κυρίαρχων ρευμάτων της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Αναφέρουμε, ως τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, τις εκκλησίες των Αγίων Αρχαγγέλων στο Στιπ 
(Stip) (περίπου κατά το έτος 1334), του Αγίου Νικολάου στο Λιούμποτεν 
(Ljuboten) (1336-37), της Παναγίας στο Κούτσεβιστε (Kuceviste) (περίπου κατά 
το έτος 1337)24, οι οποίες, εκτός απο τις συνηθισμένες ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά στον τρόπο οικοδόμησης και στις μορφές, παρουσιάζουν ένα 
ανεπτυγμένο σύστημα διακοσμητικών αψιδωμάτων, κοντινό προς τα πρότυπα 
της πρωτεύουσας25. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δωρεά του δεσπότη Γιόβαν Όλιβερ, η εκκλησία 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Λέσνοβο (Lesnovo) 26. Ο νάρθηκας του ναού 
αυτού καταξιώνει με την πλήρη έννοια της λέξης την αντίληψη που αναφέραμε 
προηγουμένως. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τα σχήματα που 
έχουν διαμορφωθεί στις προσόψεις, στους τρούλους και στις αψίδες. 

Εάν δούμε στο σύνολο τους τα μνημεία του Μου αιώνα στις νότιες 
σερβικές χώρες, θα διαπιστώσουμε ότι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη 
διάπλαση των επιφανειών, των προσόψεων και των τρούλων. Ο γενικός 
συσχετισμός των επιφανειών των προσόψεων παρακολουθεί τη γραμμή της 
εξέλιξης της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Είναι αισθητό στα μνημεία της 
πρώτης φάσης (Stip, Ljuboten) ότι υστερούν ως προς τη δομική επεξεργασία 
των επιφανειών των προσόψεων. Βαθμιαία φθάνουν σε λύσεις όπως είναι οι 
προσόψεις του Λέσνοβο, όπου θα μπορούσε να γίνει λόγος για προβολή 
ανύπαρκτων προστώων27. Οι διακοσμητικές τοξοστοιχίες έχουν τοποθετηθεί 
ως εάν έπρεπε να δεχθούν την ανωδομή των προστώων. Η ίδια ιδέα έχει 
μεταδοθεί και στην ανατολική πρόσοψη. Απλώς, το σύστημα τυφλών 
αψιδωμάτων έχει την οριζόντια ζώνη του ανεξάρτητη από την εσωτερική δομή 
της οικοδομής. 

Ζ4 Γιά τη βιβλιογραφία βλ. ό. π., 57 16· 61 43,46. 
2 5 Ό. π., 60-62. 
2 6 Dj. BoSkovic, Beleâke s putovanja, Sfarinar 7 (1932) 88-95. 
2 7 Millet, Art, 116. 
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Ειδικό θέμα αποτελεί η χρωματική επεξεργασία των προσόψεων. Αυτή τη 
φορά θα σταθούμε μόνο σε γενικές παρατηρήσεις. Μία μορφή χρωματικής 
επεξεργασίας προέκυψε από το υλικό και τον τρόπο οικοδόμησης. Η δεύτερη, 
που έχει αναμφισβήτητη σημασία για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, είναι η 
διακόσμηση από πλίνθους και επιχρίσματα προσόψεων. Στο σύστημα της 
κατεργασίας αυτής μπορούμε να διαπιστώσουμε ένα είδος προόδου προς το 
διακοσμητικό28. 

Στη σερβική αρχιτεκτονική του 14ου αιώνα διατηρείται ένα ακόμη ρεύμα 
μνημειώδους αρχιτεκτονικής. Βασίζεται άμεσα στην παράδοση οικοδόμησης 
της Ράσκα. Δεδομένου ότι πρόκειται για τα μεγαλύτερα και πιο 
αντιπροσωπευτικά μνημεία, το ρεύμα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως δομικό 
και καλλιτεχνικό φαινόμενο, το οποίο διαφέρει ουσιαστικά από τα όσα 
συνέβαιναν την ίδια εποχή στην Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό δικαιολογεί και 
τον τίτλο της παρούσας μελέτης. 

Ο βαθύτατος σεβασμός προς τον γενάρχη της δυναστείας των Νεμανιδών 
και προς το μαυσωλείο του, τη Στουντένιτσα (Studenica) οδηγεί τη σερβική 
αρχιτεκτονική του Μου αιώνα σε μνημειακές κατασκευές. Οι πασίγνωστες 
μεγάλες εκκλησίες/μαυσωλεία (Μπάνσκα του βασιλιά Μιλούτιν, Ντέτσανι 
(Decani) του Στέφαν Ντέτσανσκι και οι Άγιοι Αρχάγγελοι του Ντούσαν)29 

υποδηλώνουν σαφέστατα την τάση αυτή. Η κάθε μία από αυτές τις εκκλησίες, 
κατά το δικό της τρόπο, βασίζεται στη Στουντένιτσα30. 

Στο σημείο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκκλησία των Αγίων 
Αρχαγγέλων 31, το κύριο έργο του βασιλιά Ντούσαν. Η εμφάνιση της μπορεί 
να θεωρηθεί ως θεμελιώδες ορόσημο των σερβοελληνικών πολιτισμικών 
σχέσεων. Συνεχίζοντας το ειδικό αυτό ρεύμα στην αρχιτεκτονική της Σερβίας 
του 14ου αιώνα, που στηρίζεται στη Στουντένιτσα, η εκκλησία των Αγίων 
Αρχαγγέλων αποτελεί το πρώτο μνημείο στο οποίο μία χαρακτηριστική 
αντίληψη της μεσοβυζαντινής και της υστεροβυζαντινής εκκλησίας με πέντε 
τρούλους υλοποιήθηκε με υλικό, κατεργασία, εν μέρει και με πέτρα με 

z ° Pecka Patrijarsija, 101-107· G. Subotic, Keramoplasticni ukras, Istorija primenjene 
umetnosti kodSrba I, Beograd 1977,48-50. 
29 Suput, ό. π., 10-34· V. Petkovic-Dj. Boskovic, Manastir Decani, Beograd 1941, 19-196· 
S. Nenadovic, Du§anova zaduzbina. Manastir sv. Arhandjela kodPrizrena, Beograd 1967. 
3 0 Gordana Babic-V. Korac-S. Cirkovic, Studenica, Beograd 1986. 
31 Nenadovic, ό. π. 
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ανάγλυφη διακόσμηση, χαρακτηριστική για τη σερβική αρχιτεκτονική της 
Ράσκα και του Πόμοριε. Παραλείποντας την περιγραφή της οικοδομής η οποία 
αναπαραστάθηκε κατά ιδανικό τρόπο3 2 , τονίζουμε δύο ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά της εκκλησίας αυτής: το σχέδιο του σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου με τρούλο στο μεσαίο τμήμα και με πιθανούς τρούλους στις 
γωνίες, και το ανοιχτό προστώο μπροστά στην εκκλησία. Σχετικά με το σχέδιο 
θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το μεγάλο αυτό μνημείο το οποίο έχει 
σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις με τα μνημεία της Ντέτσανι και της Μπάνσκα, 
είναι σχεδιασμένο στην απλούστερη μορφή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου, 
στη μορφή που αποδίδεται στην Ελλαδική σχολή, η οποία στο σύνολο της είναι 
ιδιότυπη για τη σερβοβυζαντινή αρχιτεκτονική. 

Συνάγεται αφ' εαυτού το συμπέρασμα ότι υπάρχει ομοιότητα μεταξύ της 
Στουντένιτσα, του μαυσωλείου του Νέμανια, και της εκκλησίας των Αγίων 
Αρχαγγέλων, μαυσωλείου του Ντούσαν. Και τα δύο έχουν οικοδομηθεί με 
κάποια ιδιότυπη ανάμειξη της βυζαντινής και ρωμανικής αρχιτεκτονικής. 
Πάντως, δεν υπάρχει πραγματική αναλογία. Η Στουντένιτσα ήταν αποτέλεσμα 
της ανάμειξης δύο ρευμάτων στη σερβική αρχιτεκτονική, ενώ η εκκλησία του 
Πρίζρεν προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνειδητής θέσης και επιλογής της 
σερβικής αρχιτεκτονικής υπέρ της βυζαντινής, και παρουσιάζει μία συνέπεια 
ως προς τον σχεδιασμό του χώρου. Η εξωτερική της εμφάνιση μας υπενθυμίζει 
το μαυσωλείο του ιδρυτή της δυναστείας και την εγχώρια παράδοση. Κατά 
πάσα πιθανότητα το γεγονός αυτό είχε ιδεολογική βάση. 

Η τελευταία αξιόλογη εκκλησία από την εποχή του Ντούσαν (της μονής 
Μάτεγιτς (Matejic)33 οικοδομήθηκε με την πρόθεση να επαναληφθεί η 
αντίληψη των Αγίων Αρχαγγέλων. Στο σχήμα του χώρου, σε σχέση με την 
εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων, η αλλαγή συνίσταται στο γεγονός ότι η 
εκκλησία αυτή δεν έχει ανοιχτό προστώο στα δυτικά, αλλά ένα είδος νάρθηκα 
που έχει συμπεριληφθεί στον χώρο της εκκλησίας. Ως προς τις μορφές και 
τους τρόπους δομής η εκκλησία της μονής Μάτεγιτς ανήκει στη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική. Ορισμένες λεπτομέρειες, κυρίως δε το δωδεκάπλευρο τύμπανο 
του τρούλου, μαρτυρούν ότι οι κατασκευαστές του επέλεξαν ως υπόδειγμα, ή 

3 2 Ό. π., 24-67, πίν. 44-50. 
3 3 Α. Deroko, Matejca, Sfarinar 3 sen, 8/9 (1933/34) 84-89· Curöic, ό. π., 57. 
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μιμήθηκαν, σύμφωνα με επιθυμία του κτήτορα, κάποιο εξαιρετικό μνημείο της 
Κωνσταντινούπολης. 

Ο ναός της μονής Μάτεγιτς συνεχίζει την ιδέα η οποία οδήγησε τους 
προγενέστερους κτήτορες στην οικοδόμηση των κύριων και σημαντικότερων 
δωρεών, μόνο με έμμεσο τρόπο, αποκλειστικά με τις μεγάλες του διαστάσεις. 
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Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Βατοπεδίου 

Η μονή Βατοπεδίου, της οποίας η πρώτη μνεία βρίσκεται σε έγγραφο του 
985, συνδέεται με τον ιδρυτή της Μεγίστης Λαύρας, όσιο Αθανάσιο1. Ως 
κτήτορες της μονής αναφέρονται από την παράδοση οι πλούσιοι μεγιστάνες 
από την Αδριανούπολη Νικόλαος, Αθανάσιος και Αντώνιος, για τους οποίους 
ελάχιστα γνωρίζουμε2. Στο τέλος του 10ου αι. τοποθετείται και η ανέγερση του 
καθολικού, το οποίο αρχιτεκτονικά ανήκει στο σταυροειδή, σύνθετο, 
τετρακιόνιο με τρούλλο και πλάγιους χορούς3. 

Ο διάκοσμος του καθολικού, εάν εξαιρέσουμε τρεις από τις τέσσερις 
σωζόμενες ψηφιδωτές συνθέσεις4, είναι κατά πολύ μεταγενέστερος του χρόνου 

1 Διονυσία Παπαχρυσάνθου, Ό "Αθωνικός μοναχισμός. Αρχές και οργάνωση, Αθήνα 
1992, 235-237. 
2 Παπαχρυσάνθου, ό. π. και Θ. Παζαράς, Ο τάφος των κτητόρων του καθολικού της 
μονής Βατοπεδίου. Ανακοίνωση υπό έκδοση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 
(29.10-1.11.1993) με θέμα «Το "Αγιον "Ορος», που οργάνωσε η Εταιρεία 
Μακεδόνικων Σπουδών. 
3 Βλ. P. Mylonas, Le plan initial du catholicon de la Grande Lavra au Mont-Athos et la genèse 
du type du catholicon athonite, CA 32 (1984) 102-103 
4 Από τα παλαιότερα εντοίχια ψηφιδωτά του καθολικού της μονής Βατοπεδίου η 
παράσταση του Ευαγγελισμού στον κυρίως ναό χρονολογείται στα μέσα του 11ου αι. 
και συνδέεται με την τέχνη των ψηφιδωτών της Νέας Μονής Χίου, ενώ η παράσταση 
της Δεήσεως στο τύμπανο εισόδου από τον εξωνάρθηκα στον κυρίως ναό 
χρονολογείται στα τέλη του 11ου αι. με τις αρχές του 12ου αι. και συνεχίζει 
αντικλασικές τάσεις της μνημειακής ζωγραφικής του πρώτου μισού του 1 Ιου αι., έτσι 
όπως τις γνωρίζουμε από τα ψηφιδωτά του Οσίου Λουκά Φωκίδος και τα ψηφιδωτά 
της Αγίας Σοφίας Κιέβου. Στην ίδια περίοδο τοποθετείται και το ψηφιδωτό του Αγίου 
Νικολάου, που εικονίζεται σε προτομή στο τύμπανο, πάνω από την είσοδο του 
ομώνυμου παρεκκλησίου του καθολικού. Αντίθετα το ψηφιδωτό του Ευαγγελισμού 
στον εξωνάρθηκα, είναι προϊόν της πνευματικής και καλλιτεχνικής αναγέννησης των 
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ανεγέρσεως του ναού, αφού το παλιότερο, γνωστό στρώμα διακοσμήσεως 
χρονολογείται στα 1312. Το στρώμα αυτό ζωγραφικής εκτείνεται στον κυρίως 
ναό και στον εξωνάρθηκα και συνυπάρχει με νεώτερες φάσεις διακοσμήσεως 
του καθολικού, που χρονολογούνται από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές 
του 19ου αι. 

Ειδικότερα η καμάρα καί η αψίδα του ιερού καλύπτεται με στρώμα 
ζωγραφικής του 16525 (εικ. 154) κάτω από το οποίο έχει διαπιστωθεί 
πρόσφατα, ότι σώζεται παλιότερο στρώμα διακοσμήσεως, ίσως αυτό του 1312. 

Ο τρούλλος του ναού και τα σφαιρικά τρίγωνα καλύπτονται με 
τοιχογραφίες του 17396 (εικ. 155), που καλλιτεχνικά ανήκουν στην τάση 
επιστροφής και αντιγραφής της ζωγραφικής του Πανσέληνου, στο ναό του 
Πρωτάτου στις Καρυές Αγίου Όρους. Επί του παρόντος δεν έχει ερευνηθεί εάν 
κάτω από το στρώμα του 1739 διασώζεται παλιότερο στρώμα ζωγραφικής. 

Ο εσωνάρθηκας (μεσονυκτικό) του καθολικού καλύπτεται με τοιχογραφίες 
του 17607, κάτω από τις οποίες διατηρείται, όπως έχει διαπιστωθεί, στρώμα 
ζωγραφικής, ίσως αυτό του 1312. 

Ακόμα στον εξωνάρθηκα συνυπάρχει με τις τοιχογραφίες του 1312 
στρώμα ζωγραφικής του 1819, έργο του λαϊκού ζωγράφου Βενιαμίν και των 
συνεργατών του από τη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής (εικ. 181, 184-186)8. 

Παρόλα τα νεώτερα στρώματα ζωγραφικής το μεγαλύτερο μέρος του 
καθολικού καλύπτεται με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα 1312, 
σύμφωνα με επιγραφή του 1819, που σώζεται στον εξωνάρθηκα (εικ. 194)9. 

Παλαιολόγων και συνδέεται με την τέχνη των ψηφιδωτών των Αγίων Αποστόλων 
Θεσσαλονίκης (1312-1315) και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (1315-
1320), βλ. Ε. Τσιγαρίδας, Τα εντοίχια ψηφιδωτά του καθολικού της μονής Βατοπεδίου 
στο: Θυμίαμα στη μνήμη Λασκαρίνας Μπονρα Ι, Αθήνα 1994, 317-324. 
5 G. Millet—J. Pargoire-L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos, Paris 1904, 
(στο εξής: Millet-Pargoire-Petit), 18, αρ. 55. 
" Γ. Σμυρνάκης, Το "Αγιον "Ορος, εν Αθήναις 1903, 433- Millet-Pargoire-Petit, 18, αρ. 
54. 
7 Millet-Pargoire-Petit, 16-17, αρ. 51. 
8 Σμυρνάκης, ό. π. 432· Millet-Pargoire-Petit, 15-16, αρ. 48. 
9 Millet-Pargoire-Petit, 15-16, αρ. 48. 
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Στο πρώτο μέρος της επιγραφής αυτής αναφέρεται ότι: «Ανιστορηθώ ο παρών 
θείος ναός ούτος επί βασιλείας Ανδρόνικου τοϋ ορθοδοξωτάτου βασιλέως 
Κομνηνού τοϋ Παλαιολόγου δια συνδρομής τοϋ ιερομόναχου κυροϋ Αρσενίου 
εν ετει ,ςωκ'(1312) ίνδικτιώνος ι... ». Το κείμενο της νεώτερης αυτής 
επιγραφής, αναπαράγει ασφαλώς το κείμενο της κτητορικής επιγραφής 
διακοσμήσεως του καθολικού στα χρόνια του Ανδρόνικου Β ' Παλαιολόγου, η 
οποία έχει χαθεί, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί διασώζει τον χρόνο 
εκτελέσεως ενός από τα πιο αξιόλογα σύνολα τοιχογραφιών της 
αναγεννήσεως των Παλαιολόγων, που έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας. 

Το σύνολο της ζωγραφικής του εξωνάρθηκα και κυρίως αυτό του 
καθολικού είχε καλυφθεί με παχύ στρώμα αιθάλης, που καθιστούσε αδύνατη 
την προσέγγιση και μελέτη του. Για τον λόγο αυτό οι αναφορές στη ζωγραφική 
των τοιχογραφιών του καθολικού της μονής Βατοπεδίου είναι περιορισμένες 
και συνδέονται -με βάση τις φωτογραφίες του Millet10- με τη χρήση τους ως 
συγκριτικού υλικού για τη διαπραγμάτευση θεμάτων εικονογραφίας, παρά με 
την προώθηση προβλημάτων, σχετικών με τα καλλιτεχνικά ρεύματα της 
μνημειακής ζωγραφικής την περίοδο των Παλαιολόγων11. 

ι υ G. Millet, Monuments de l'Athos, I, Les peintures, Paris 1927, (στο εξής: Millet, Athos) 
πίν. 81-94. 
11 Οι αναφορές στις τοιχογραφίες του καθολικού αφορούν στις τοιχογραφίες του 
εξωνάρθηκα και όχι του κυρίως ναού. Α. Xyngopoulos, Mosaïques et fresques de l'Athos, 
Le Millénaire du Mont Athos (963-1963) II, Venezia 1964,254· P. Miljkovic-Pepek, Deloto 
na zografite Mihaljo i Eutihij, Skopje 1967 (στο εξής: Miljkovic-Pepek), 226-227, εικ. 
119-128· Μαρία Σωτηρίου, Ή Μακεδόνικη Σχολή και ή λεγόμενη σχολή Μιλούτιν, 
ΑΧΑΕ, 5 (1969), 1-30 σποράδην M. Chatzidakis, Classicisme et tendances populaires au 
XlVe siècle, Actes du XlVe Congrès international des Études byzantines (Bucarest), I, 
Bucarest, 1974, 160· Doula Mouriki, Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece at 
the Beginning of the Fourteenth Century, L 'art byzantin au début du XlVe siècle, Symposium 
de Graëanica, Belgrade 1973, 66. Ε. Τσιγαρίδας, Βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία 
Μακεδονίας, Θράκης, Α Α 31 (1976) II 2, 279-280· Α. Ξυγγόπουλος, Μνημειακή 
ζωγραφική του 'Αγίου Όρους, Νέα Εστία, τευχ. 1286 (1981) 154-155· Ε. Τσιγαρίδας, 
Η παλαιολόγειος αναγέννηση στη μνημειακή ζωγραφική των μονών του Αγίου Όρους, 
Παρατηρητής 18/19 (1991) 49-52· P. Vocotopoulos, La peinture byzantine au Mont 
Athos. Mount Athos and the European Community, Thessaloniki 1993, 136 (έκδοση 
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Η 10η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μετά από επιθυμία της νέας 
συνοδείας των μοναχών που εγκαταστάθηκαν εκεί το 1989, ανέλαβε σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντηρήσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και με 
την αμέριστη συμπαράσταση του καθηγουμενου της μονής πανοσιολογιωτάτου 
αρχιμανδρίτου Εφραίμ τον καθαρισμό των τοιχογραφιών του καθολικού. 
Σύμφωνα με τις αρχές που τέθηκαν, αποφασίστηκε σε πρώτο στάδιο η 
απομάκρυνση της αιθάλης και δοκιμαστικά η αφαίρεση των νεότερων 
επ ιζωγραφήσεω νJ 2. 

Από τον καθαρισμό των τοιχογραφιών του καθολικού επιβεβαιώθηκε ότι 
οι παλαιολόγειες τοιχογραφίες του κυρίως ναού έχουν επιζωγραφηστεί στο 
μεγαλύτερο μέρος. Η επιζωγράφηση αφορά, σύμφωνα με την αντίληψη της 
εποχής, σε «ανανέωση» της ζωγραφικής στα πρόσωπα, στα μαλλιά και στα 
ρούχα, διατηρώντας, ωστόσο, την εικονογραφία και το σχέδιο των συνθέσεων 
και των μεμονωμένων μορφών13. Έτσι, παρά το γεγονός, ότι οι συνθέσεις και 
οι μεμονωμένες μορφές διατηρούν το αρχικό σχέδιο, έχει χαθεί η γνησιότητα 
και η φρεσκάδα της ζωγραφικής και έχει αλλοιωθεί η έκφραση στα πρόσωπα. 

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες σκηνές ή σε μεμονωμένα 
πρόσωπα έχει αντικατασταθεί η αρχική ζωγραφική με νεότερη πάνω σε νέο 
κονίαμα. Στις συνθέσεις η αντικατάσταση είναι μερική, ενώ στις μεμονωμένες 

ΙΜΧΑ)· Ε. Τσιγαρίδας, Η μνημειακή ζωγραφική στις μονές του Αγίου Όρους κατά την 
περίοδο 1250-1500, Πρακτικά τον Γ Διεθνούς Συμποσίου, που οργάνωσε η Ιστορική 
και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής με θέμα «Πολιτιστική κληρονομιά και 
αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και στο Αγιον Όρος» (Ουρανούπολη 1990), 
Θεσσαλονίκη 1993, 304-324 εικ. 22-38 και κυρίως Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. 
Τοιχογραφίες εκ του εξωνάρθηκος του Καθολικού (Έκδοση Ι. Μ. Βατοπαιδίου με 
έγχρωμες φωτογραφίες και κείμενο του Ε. Τσιγαρίδα). 
12 Στη συντήρηση των τοιχογραφιών του καθολικού της μονής Βατοπεδίου, που έγινε 
κάτω από την εποπτεία μου, έλαβαν μέρος οι συντηρητές έργων τέχνης της 10ης και 
11ης Εφορείας βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.κ. Π. Σγουρός, Κ. Πάππας, Β. Σγουρός και 
Χ. Λοτσιόπουλος κάτω από την επίβλεψη του συντηρητού έργων τέχνης Ν. Μίνου της 
Δ/σεως Συντηρήσεως του ΥΠΠΟ. Για την ολοκλήρωση των εργασιών συντηρήσεως 
απομένουν οι τοιχογραφίες του τρούλλου. 
13 Millet, Athos, πίν. 87.2-3, 88.1-2 κ. ά. 
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μορφές μπορεί να είναι και ολική. Έτσι στη Μεταμόρφωση, το άνω τμήμα της 
σκηνής με τον Χριστό και τους Προφήτες ανήκει σε νεότερο στρώμα 
ζωγραφικής, ενώ οι Απόστολοι ανήκουν στο αρχικό στρώμα του 1312 (εικ. 
167). Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται, όπως θα δούμε, στην Πεντηκοστή, 
ενώ στη Γέννηση του Χριστού, στην Ανάσταση του Λαζάρου (εικ. 159), στη 
Βαι'οφόρο (εικ. 162), στην εις Αδου Κάθοδο, στην Ανάληψη, κ. α., η 
αντικατάσταση της αρχικής ζωγραφικής με νέα είναι τοπικά περιορισμένη. 

Η επιζωγράφηση και συμπλήρωση εφθαρμένων ή κατεστραμμένων 
τμημάτων του αρχικού διακόσμου του κυρίως ναού, με βάση τεχνικά 
χαρακτηριστικά και επιγραφικά στοιχεία, είναι έργο, που έγινε από ένα 
καλλιτέχνη και το συνεργείο του στα 1789. Επιγραφή, που σώζεται πάνω από 
το υπέρθυρο της εισόδου από τον εσωνάρθηκα στον κυρίως ναό μας 
πληροφορεί για τους λόγους και τον χρόνο ανανεώσεως της ζωγραφικής του 
ναού: «Φθαρεντα το πριν και ρυεντα τω χρόνω άνιστόρηται δαπάνη, σπουδή 
πόθφ, παρ' εύσεβοϋς και σεβασμίου θύτου Ιωάννου τε εκ κάστρου τοϋ 
Γησβόρου συν τοις αύτοϋ πάσι προσφιλεστάτοις τω Χριστοδούλω και Βασιλείω 
άμα σκευοφυλακεύοντος κυρίου Φιλόθεου εις μνημόσυνον και άείμνηστον 
κλέος επί έτους αψπθ (1789) »14. 

Παρόλη την αλλοίωση της διακοσμήσεως του 1312 από τις επεμβάσεις 
του 1789 αρκετές μορφές σώζονται άθικτες, γεγονός που επιτρέπει να 
σχηματίσουμε σαφή εικόνα της τέχνης και της υψηλής ποιότητας της 
ζωγραφικής των καλλιτεχνών, που δούλεψαν στη διακόσμηση του κυρίως 
ναού. 

Οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού 

Στο χώρο του ιερού η αρχική διακόσμηση του 1312 δεν είναι προσιτή 
γιατί, όπως είδαμε, η αψίδα, οι πλάγιοι τοίχοι και η ανατολική καμάρα του 
ιερού έχουν καλυφθεί με στρώμα ζωγραφικής του 1652, και συνεπώς δεν είναι 
δυνατό να γνωρίζουμε το προϋπάρχον εικονογραφικό πρόγραμμα του χώρου 
αυτού. Ακόμα, στην πρόθεση και στο διακονικό δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

Σμυρνάκης, ό. π. 432-433· Millet-Pargoire-Petit, 17, αρ. 53. 
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εργασίες συντηρήσεως, ώστε να γνωρίζουμε με ασφάλεια ποιες τοιχογραφίες 
ανήκουν στο πρόγραμμα διακοσμήσεως του 1312 και ποιες σε νεότερες φάσεις. 

Στη σειρά των ιεραρχών, που εικονίζονται στην πρόθεση και ανήκουν στη 
διακόσμηση του 1312, περιλαμβάνονται τέσσερις αρχιεπίσκοποι της 
Θεσσαλονίκης που επιγράφονται ως ακολούθως: άγιος Βασίλειος 
Θεσσαλονίκης (9ος αι.), άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης (αρχές 1 Ιου αι.), άγιος 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (β μισό 12ου αι.), και άγιος Βασίλειος 
Θεσσαλονίκης ο Γλυκύς (μέσα Που αι.)15. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
απεικόνιση του αγίου Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κατά τη άλωση 
της πόλης από τους Νορμανδούς, το 1185, όχι μόνο γιατί υπήρξε μία από τις 
πιό σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες του 12ου αιώνα, αλλά και γιατί 
η απεικόνιση του ήταν μέχρι στιγμής γνωστή μόνο σε μνημεία της μεσαιωνικής 
Σερβίας, η διακόσμηση των οποίων οφείλεται ή αποδίδεται στους καλλιτέχνες 
από τη Θεσσαλονίκη Μιχαήλ Αστραπά και Ευτύχιο (εικ. 156)16. 

Από τεχνική άποψη οι μορφές των ιεραρχών της προθέσεως διακρίνονται 
για το σωματικό εύρος, τα πλατιά πρόσωπα, την τραχιά έκφραση, τη 
διχαλωτή, σαρκώδη μύτη και την χρωματική ανάδειξη των μήλων του 
προσώπου με πλέγμα κόκκινων γραμμών, που θερμαίνουν, μαζί με τις 
πράσινες σκιές, την ώχρα της σάρκας. 

Στο προσωπογραφικό και τεχνικό επίπεδο οι ιεράρχες της μονής 
Βατοπεδίου φαίνεται ότι διατηρούν στοιχεία επαφής τόσο με τη ζωγραφική του 

15 Βλ. Ιερομόναχου Ιουστίνου Σιμωνοπετρίτη, Παραστάσεις τεσσάρων αρχιεπισκόπων 
Θεσσαλονίκης σε τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Βατοπεδίου, Πρωτάτο 5 
(1983) 94-100. Από τους τέσσερις αρχιεπισκόπους ο άγιος Βασίλειος και ο άγιος 
Βασίλειος Γλυκύς φέρουν επιζωγραφήσεις. 
16 Ο άγιος Ευστάθιος απεικονίζεται στη Studenica (γύρω στα 1315), στον Αγιο 
Γεώργιο του Staro Nagoricino (1316-1318), στον Αγιο Νικήτα στο Cucer (γύρω στα 
1316 ή 1321) και στο καθολικό της μονής στη Gracanica (γύρω στα 1318-1321)· βλ. 
Ιερομόναχου Ιουστίνου, ό. π. 99, σημ. 12 και Α. Xyngopoulos, Thessalonique et la 
peinture Macédonienne, Athènes 1955, 56-57· Miljkovic-Pepek, 54-59 και Β. Todic, 
Prôtaton et la peinture serbe des premières décennies du XlVe siècle, στο L'art de 
Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XTVe siècle, Belgrade 1987, 
22, σημ. 11. 
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Πρωτάτου, όπως προκύπτει από τη σύγκριση του αγίου Φλαβιανού (εικ. 157) 
με τον άγιο Πατάπιο αντίστοιχα, όσο και με τις τοιχογραφίες της Παναγίας 
Περιβλέπτου στην Αχρίδα όπως συνάγεται από τη σύγκριση του αγίου 
Κυριάκου (εικ. 158) με τον άγιο Χαρίτωνα αντίστοιχα17. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα στον κυρίως ναό, που κατανέμεται σε τρεις 
ζώνες, περιλαμβάνει σκηνές από τον κύκλο της ζωής του Χριστού και της 
Παναγίας και πλήθος μεμονωμένων μορφών ολόσωμων, στηθαίων ή μέσα σε 
μετάλλια προφητών, ιεραρχών, αγίων. 

Από τον κύκλο της ζωής του Χριστού, στην ανώτατη ζώνη της νότιας 
καμάρας εικονίζονται η Γέννηση και η Μεταμόρφωση, ενώ κυρίαρχη θέση 
παίρνει η Βάπτιση, που εικονίζεται στο τεταρτοσφαιριο του νότιου χορού, σε 
θέση αντίστοιχη με εκείνη του Επιτάφιου Θρήνου, στο τεταρτοσφαιριο του 
βόρειου χορού18. 

Στη δυτική καμάρα εικονίζεται σε πίνακες μεγάλων διαστάσεων η 
Ανάσταση του Λαζάρου και η Βαϊοφόρος, ενώ στο μέτωπο του δυτικού τοίχου 
διατάσσεται ημικυκλικά γύρω από τους λοβούς του τρίλοβου παραθύρου η 
παράσταση της Πεντηκοστής19. Στη βόρεια καμάρα εικονίζεται η Σταύρωση 
και η εις Αδου Κάθοδος, ενώ στο τεταρτοσφαιριο του βόρειου χορού ο 
Επ ιτάφιος Θρήνος20. Στην ανατολική καμάρα εκτείνεται το θέμα της 
Αναλήψεως με τον Χριστό στο κέντρο αναλαμβανόμενο και εκατέρωθεν σε δύο 
ομίλους τους Αποστόλους με την Παναγία και τους Αγγέλους21. 

Η Υπαπαντή, όπως συμβαίνει συχνά με το θέμα αυτό, εικονίζεται 
χωρισμένη σε δύο τμήματα22, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει στον ναό 
των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Ο Συμεών με τον Χριστό εικονίζεται 
στο μέτωπο του τόξου, που συνδέει τον ΝΔ κίονα του καθολικού με τον νότιο 
τοίχο, ενώ η Παναγία με τον Ιωσήφ στο τόξο που συνδέει τον ΒΔ κίονα με τον 

1 ' Millet, Athos, 45.2· Miljkovic-Pepek, πίν. XXI. 
18 Millet, Athos, 82.2, 84.2, 82.1, 83.1. 
19 Ό. π., πίν. 84.3, 85.2, 84.1. 
2 0 Ό. π., πίν. 83.2, 85.3, 83.1. 
2 1 Ό. π, πίν. 81.1. 
2 2 Ό. π., πίν. 84.1, 84.2, 85.3· Α. Ξυγγόπουλος Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τον ναον των 
'Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, 14-15. 
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βόρειο τοίχο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σκηνή του Ευαγγελισμού δεν 
επαναλαμβάνεται στο εικονογραφικό πρόγραμμα της διακοσμήσεως του 1312, 
γιατί τη θέση αυτή κατέχει η ψηφιδωτή απεικόνιση του 1 Ιου αι. 

Η δεύτερη ζώνη του εικονογραφικού προγράμματος περιλαμβάνει σκηνές 
από τη ζωή της Παναγίας, ως ακολούθως: στο νότιο χορό εικονίζεται η 
προσευχή του Ιωακείμ και της Αννης καθώς και το Γενέσιο της Θεοτόκου23. 
Στο δυτικό τοίχο της νότιας καμάρας παριστάνεται η Κοίμηση της Θεοτόκου, 
ενώ στον βόρειο χορό, εκατέρωθεν του παραθύρου, η Κολακεία και η Ευλογία 
των ιερέων σε ένα πίνακα καθώς και τα Εισόδια της Θεοτόκου24. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα κλίνει με την απεικόνιση στην κατώτατη 
ζώνη του νότιου χορού του Μυστικού Δείπνου και του Νιπτήρος25, και στην 
ίδια ζώνη του βόρειου χορού των Τριών παίδων εν Καμίνω και του Χριστού 
που εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος26. 

Απότι είδαμε η διάταξη του εικονογραφικού προγράμματος δεν 
παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία. Η διάταξη του χριστολογικού 
κύκλου με την παρεμβολή σκηνών από τη ζωή της Παναγίας είναι συνήθης σε 
ναούς της εποχής του Ανδρόνικου Β ' Παλαιολόγου (1282-1328). Το φαινόμενο 
αυτό, για να περιοριστώ μόνο σε ναούς στο Αγιον Όρος, παρατηρείται στο ναό 
του Πρωτάτου και στο καθολικό της μονής Χελανδαρίου27. 

Ακόμη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο καλλιτέχνης, που έχει την ευθύνη 
του εικονογραφικού προγράμματος, περιορίστηκε στην απεικόνιση βασικών 
σκηνών από τον κύκλο της ζωής του Χριστού και δεν παρουσίασε τον πλούτο 
και την ποικιλία των θεμάτων που παρατηρείται σε μνημεία της δεύτερης 
δεκαετίας του Μου αι., όπως στον Αγιο Νικόλαο Ορφανό Θεσσαλονίκης, στο 
καθολικό της μονής Χελανδαρίου και ακόμη στον Αγιο Νικήτα στο Cucer, 
στον Αγιο Γεώργιο στο Staro Nagoricino, στο καθολικό της μονής στη 
Gracanica της μεσαιωνικής Σερβίας κ.α. 

Lò Millet, Athos, πίν. 87.1, 88.1. 
2 4 Ό. π., πίν. 85.1, 88.2, 86.1. 
2 5 Ό. π., πίν. 87.2 και 87.3. 
2 6 Ό. π., πίν. 88.2, 86.2. 
2 7 Ό. π., πίν. 28.1 και 29 πίν. 74.1 και 74.2 αντίστοιχα. 
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Αξίζει επίσης να σημειώσω ότι παρατηρούνται κοινά στοιχεία στη διάταξη 
του εικονογραφικού προγράμματος ανάμεσα στο καθολικό της μονής 
Βατοπεδίου και στο καθολικό της μονής Χελανδαρίου. Έτσι, παρά το γεγονός 
ότι το καθολικό της μονής Χελανδαρίου παρουσιάζει μεγαλύτερη θεματική 
ποικιλία, η Βάπτιση και ο Επιτάφιος Θρήνος κατέχουν, όπως είδαμε, 
κυρίαρχη θέση στο εικονογραφικό του πρόγραμμα, και απεικονίζονται, όπως 
και στο καθολικό της μονής Βατοπεδίου, στο τεταρτοσφαίριο του νότιου και 
βόρειου χορού αντίστοιχα28. Μάλιστα ο Επιτάφιος Θρήνος, όπως και στο 
καθολικό της μονής Βατοπεδίου, πλαισιώνεται από την Σταύρωση και την εις 
Άδου Κάθοδο. Ακόμη οι σκηνές του Γενεσίου και των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
που κατατάσσονται αντικρυστά στους δύο χορούς του καθολικού της μονής 
Βατοπεδίου, κατέχουν την ίδια θέση και στο καθολικό της μονής 
Χελανδαρίου2 9 . Αυτή η σχέση στο εικονογραφικό πρόγραμμα των δύο 
καθολικών πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο για να διαπιστωθεί αν και σε 
ποιο βαθμό η εικονογραφική διάταξη των θεμάτων του καθολικού της μονής 
Χελανδαρίου, του οποίου η διακόσμηση χρονολογείται (1318-1320), έχει 
επηρεαστεί από την εικονογραφική διάταξη του καθολικού της μονής 
Βατοπεδίου και στη συνέχεια να εξεταστεί αν υπάρχει και ποια είναι η 
καλλιτεχνική συνάφεια ανάμεσα στις δύο διακοσμήσεις. 

Λόγω της μεγάλης έκτασης της διακοσμήσεως του καθολικού της μονής 
Βατοπεδίου από τη μια και του προδρομικού χαρακτήρα της ανακοίνωσης μου 
από την άλλη, θα περιοριστώ στον τεχνοτροπικό σχολιασμό ορισμένων μόνο 
παραστάσεων από τον χριστολογικό κύκλο. Δεν θα αναφερθώ στις σκηνές που 
σχετίζονται με τη ζωή της Παναγίας, γιατί είναι όλες επιζωγραφημένες, με 
αποτέλεσμα η ζωγραφική να έχει χάσει τη γνησιότητα της. 

Η Ανάσταση του Λαζάρου και η Βαϊφόρος, συνθέσεις επιβλητικές και 
ρωμαλέες, κυριαρχούν στις επιφάνειες της δυτικής καμάρας και 
εντυπωσιάζουν με τις διαστάσεις και την επιβολή του φυσικού και δομημένου 
χώρου. Το σύνολο σχεδόν της Αναστάσεως του Λαζάρου (εικ. 159) διατηρείται 
με ελάχιστες νεότερες επεμβάσεις, περιορισμένες στη μορφή του δούλου δεξιά, 
που ανασηκώνει την πλάκα του τάφου, στο στήθος του Χριστού και σε σημεία 

ι° Ό. π., πίν. 66.1 και 67.1. 
2 9 Ό. π., πίν. 64.2 και 74.1-2. 
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του φυσικού τοπίου. Από τεχνοτροπική άποψη οι μορφές των Αποστόλων με 
τις υψηλές, γεμάτες κορμοστασιές, την πτυχολογία που κολάει στο σώμα με 
γωνιώδη τσακίσματα στα πόδια και στους γλουτούς, αναγνωρίζονται στην 
Κοινωνία των Αποστόλων στο Prizren (1307-1313)30. Ακόμη, ορισμένες 
μορφές έχουν φυσιογνωμικά και τεχνοτροπικά το παράλληλο τους στη 
ζωγραφική του ανώνυμου καλλιτέχνη στο ίδιο μνημείο. Αυτό φαίνεται καθαρά 
αν συγκρίνουμε μια μορφή από τον όμιλο των Ιουδαίων (εικ. 160) με τη μορφή 
του Αποστόλου από τον Μυστικό Δείπνο στο Prizren3 1. Αντίθετα οι 
φυσιογνωμικοί τύποι των αποστόλων με την τραχιά έκφραση και τα ανήσυχα, 
κυματιστά περιγράμματα (εικ. 161), που έχουν την προέλευση τους στη 
ζωγραφική του Πρωτάτου (γύρω στα 1290), παρουσιάζουν σημεία επαφής με 
τη ζωγραφική των Σαράντα Μαρτύρων στη £ica (1309-1316)32. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις σκηνές της Γεννήσεως του 
Χριστού και της Ανάστασης του Ααζάρου, η διαμόρφωση των βράχων που 
υψώνονται κλιμακωτά και κορυφώνονται απότομα (εικ. 159) ανήκει στην 
παράδοση της τέχνης της δεύτερης δεκαετίας του 14ου αι. (Αγιοι Απόστολοι 
και Αγιος Νικόλαος Ορφανός Θεσσαλονίκης, Staro Nagoricino κ. α.)33, σε 
αντίθεση με τους χαμηλούς, κυβιστικού χαρακτήρα βράχους του Πρωτάτου και 
της Παναγίας Περιβλέπτου στην Αχρίδα34. 

Η παράσταση της Βαϊοφόρον παρουσιάζει σημαντικές σε έκταση 
νεωτερικές επεμβάσεις (εικ. 162). Το σύνολο των Αποστόλων, το φυσικό τοπίο 
με το δέντρο και τα παιδιά, το επάνω τμήμα διαγωνίως των κτηρίων της 
Ιερουσαλήμ είναι καινούρια ζωγραφική πάνω σε νέο κονίαμα. Παρόλα αυτά 
τα οικοδομήματα με το ύψος, που είναι δυόμιση φορές το ύψος των Ιουδαίων, 
και το πλάτος τους δημιουργούν την εντύπωση πραγματικού σχεδόν χώρου. 

·ίυ Bogorodica Ljeviska, πίν. Χ. 
31 Bogorodica Ljeviska, πίν. XVIII. 
32 G. Subotic, Le monastère de Éioa, Beograd 1984, εικ. στη σελ. 29. 
33 Ξυγγόπουλος, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις, ό. π., πίν. 18, 22· "Αννα Τσιτουρίδου, Ό 
ζωγραφικός διάκοσμος τον Άγιου Νικολάου Όρφανοϋ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1986, εικ. 19, 22· G. Millet-Α. Frolow, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, Paris 
1962, πίν. 91,4 972. 
3 4 Millet, Athos, πίν. 11.2,25.3· Miljkovic-Pepek, πίν. IX. 
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Οι μορφές των Ιουδαίων είναι ιδιαίτερα υψηλές, με εύρωστα σώματα και 
μικρά κεφάλια, με πτυχολογία που πέφτει με δωρική απλότητα και 
αυστηρότητα σε πλατιές και ευθύγραμμες πτυχές. Τα πρόσωπα των Ιουδαίων 
(εικ. 163), που είναι σαρκώδη με χοντρή μύτη, εντυπωσιάζουν με την 
τραχύτητα της έκφρασης. Χαρακτηριστικό του καλλιτέχνη είναι η λευκή 
γραμμή που ορίζει το εξωτερικό περίγραμμα του προσώπου, στοιχείο που θα 
το συναντήσουμε και σε άλλες μορφές του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα35. 
Το στοιχείο αυτό, που έχει σκοπό να αποσπάσει το πρόσωπο από την επίπεδη 
επιφάνεια και να το ξεχωρίσει από τις παρακείμενες μορφές έχει εφαρμογή 
στη ζωγραφική του Πρωτάτου, στις τοιχογραφίες της Παναγίας Περιβλέπτου 
στην Αχρίδα και στη Zica κ. α.36. 

Τυπολογικά και τεχνοτροπικά οι μορφές των Ιουδαίων της Βαϊοφόρου 
συνδέονται με τους Αποστόλους και Ιουδαίους της Αναστάσεως του Λαζάρου, 
της Γεννήσεως του Χριστού και της Μεταμορφώσεως. Ακόμα η μορφή του 
γέροντος Εβραίου (εικ. 163) σε ό,τι αφορά τον τύπο του προσώπου και την 
εκφραστική ρωμαλεότητα έχει την καταγωγή του σε μορφές του Πρωτάτου37, 
ενώ παράλληλα βρίσκει απήχηση στη ζωγραφική του Staro Nagoricino, όπως 
μπορούμε να το δούμε σε Αποστόλους του Νιπτήρος38 και σε μεμονωμένες 
μορφές Αγίων. Αλλες μορφές, όπως η μορφή του παιδιού στους ώμους της 
γυναίκας, (εικ. 162), θυμίζουν επίσης μορφές από το Staro Nagoricino39. 

Η σκηνή της Βαπτίσεως (εικ. 164) με το πλήθος των Ιουδαίων και των 
παιδιών, που συνωστίζονται γύρω από τα κύρια πρόσωπα, και την 
προσωποποίηση του Ιορδάνη και της θάλασσας, προαναγγέλλει τη Βάπτιση 
του καθολικού της μονής Χελανδαρίου (1318/9)40. 

·" Βλ. Απόστολο Ανδρέα από τη Βάπτιση, Απόστολο Πέτρο από τη Μεταμόρφωση κ. 
ά. Η ίδια τεχνική εφαρμόζεται με συχνότητα στις τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα, βλ. 
σελ. 415 κ. ε. 
3 6 Millet, Athos, πίν. 18.2, 24.2, 25.1, 27.1- Miljkovic-Pepek, πίν. XVII· M. KaSanin, Dj. 
Boäkovic, P. Mijovic, Zièa, Beograd 1969, 159. 
3 7 Millet, Athos, πίν. 30.2 (βλ. φαλακρό Απόστολο). 
3^ Miljkovic-Pepek, πίν. CXLIl· Millet-Frolow, La peinture, 117.2. 
39 Miljkovic-Pepek, πίν. CLVIII. 
4 0 Millet, Athos, πρβλ. πίν. 82.1 με πίν. 66.1. 
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Τυπολογικά και τεχνοτροπικά οι βάναυσες μορφές των Ιουδαίων με τις 
υψηλές σωματικές αναλογίες και τα μικρά κεφάλια σχετίζονται με μορφές της 
Αναστάσεως του Λαζάρου και της Βαϊοφορου. Μάλιστα το κεφάλι του 
αποστόλου Ανδρέα (εικ. 166) ορίζεται με λευκό περίγραμμα, τεχνικό 
χαρακτηριστικό που εντοπίσαμε και σε μορφές της Βαϊοφορου και της 
Μεταμορφώσεως. Τεχνοτροπικά το πλάσιμο, με το μαλακό παιχνίδισμα φωτός 
και σκιάς στο πρόσωπο, θυμίζει τρόπους, που συνδέονται με τις τοιχογραφίες 
του Prizren, όπως μπορούμε να το δούμε συγκρίνοντας τους Αποστόλους 
Ιωάννη και Ανδρέα (εικ. 165-166) με μορφές από την Κοινωνία των 
Αποστόλων στο Prizren41. 

Από τη σκηνή της Μεταμορφώσεως (εικ. 167) ανήκουν, όπως είδαμε, στη 
διακόσμηση του 1312 μόνον οι Απόστολοι. Από τους Αποστόλους, ο Πέτρος 
(εικ. 168) με το μαλακό ζωγραφικό πλάσιμο του προσώπου, τα χιονάτα μαλλιά 
και γένια συνδέεται τεχνοτροπικά με μορφές από την Κοινωνία των 
Αποστόλων στο Prizren42. Ακόμη, στον απόστολο Πέτρο διακρίνεται το λευκό 
περίγραμμα από την εξωτερική πλευρά του προσώπου που το είδαμε να 
χρησιμοποιείται και σε άλλες μορφές του κυρίως ναού43. 

Στη σκηνή της Αναλήψεως (εικ. 169) οι Απόστολοι κατανέμονται σε δύο 
ομάδες στις δύο πλευρές της καμάρας, ενώ στην κορυφή της, μέσα σε φωτεινή 
δόξα, που κρατούν τέσσερις Αγγελοι, εικονίζεται ο Χριστός. Οι μορφές, που 
απαρτίζουν την Ανάληψη, στο σύνολο τους είναι δυστυχώς επιζωγραφημένες 
στα πρόσωπα και στα ρούχα. 

Από τεχνοτροπική άποψη οι μορφές των Αποστόλων είναι ρωμαλέες και 
επιβλητικές, με υψηλές αναλογίες και σωματικό όγκο, και στέκονται βαριές 
στο χώρο. Ο τύπος αυτός των μορφών αναγνωρίζεται στη ζωγραφική του 
κυρίως ναού, ιδιαίτερα στη σκηνή της Πεντηκοστής και κυρίως του Επιταφίου 
Θρήνου, όπως φαίνεται από τη σύγκριση του Ιωσήφ Αριμαθείας (εικ. 173) με 
τον Ιωάννη Θεολόγο και κυρίως με τον Απόστολο της Αναλήψεως (εικ. 170). 

Από τυπολογική άποψη οι μορφές των Αποστόλων της Αναλήψεως (εικ. 
169) με τις αγαλματώδεις κορμοστασιές κατάγονται από τη ζωγραφική του 

Bogorodica Ljeviska, πίν. XIII και XIV. 
Bogorodica Ljeviska, πίν. XIII και XIV. 
Βλ. παραπάνω σημ. 35. 
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Πρωτάτου44. Ωστόσο, την ίδια περίπου περίοδο με αυτές έχουν το παράλληλο 
τους στις μορφές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Zica. Αυτό 
τουλάχιστο είναι πρόδηλο από τη σύγκριση του Αποστόλου (εικ. 170) στην 
Ανάληψη του καθολικού της μονής Βατοπεδίου με τον απόστολο Παύλο από 
τη Zica45. Κοινά στοιχεία ανάμεσα στα δύο μνημεία είναι οι υψηλές, 
ρωμαλέες μορφές με τα γεμάτα πρόσωπα, που έχουν αίσθηση του μνημειακού. 

Η παράσταση της Πεντηκοστής46 στην ημικυκλική διάταξη των 
Αποστόλων και στην απεικόνιση των φυλών έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα 
με την Πεντηκοστή στο Πρωτάτο (γύρω στο 1290), στην Παναγία Περίβλεπτο 
της Αχρίδος (1295) και κυρίως στη Zica (1309-1316)47. Παρά το γεγονός ότι 
μεγάλο μέρος του κεντρικού τμήματος της παράστασης έχει αντικατασταθεί το 
1789 με νέα ζωγραφική πάνω σε νέο κονίαμα, διατηρούνται ακέραιοι με 
ελαφρές επιζωγραφήσεις στα ρούχα οι τέσσερις Απόστολοι αριστερά και οι δύο 
δεξιά. 

Οι μορφές, αν κρίνουμε από τους ακραίους Αποστόλους (εικ. 171-172) 
είναι ρωμαλέες με πλατιά, γεμάτα πρόσωπα και ρέουσα, πλούσια πτυχολογία, 
που αναδεικνύει το σωματικό εύρος και τον όγκο του σώματος. Το πλάτος του 
σωματικού όγκου, το εύρος της ρέουσας πτυχολογίας και το εκφραζόμενο ήθος 
των μορφών συνδέουν την Πεντηκοστή της μονής Βατοπεδίου με τη ζωγραφική 
του Πρωτάτου, όπως μπορούμε να το διαπιστώσουμε συγκρίνοντας τους 
ακραίους αγένειους Αποστόλους της Πεντηκοστής (εικ. 171-172) με τις μορφές 
του Πρωτάτου48. Ακόμα το πρόσωπο του αγένειου Αποστόλου αριστερά (εικ. 
174), από την άποψη του φυσιογνωμικού τύπου και την τεχνική αποδόσεως του 
προσώπου, παρουσιάζει στενή σχέση με το πρόσωπο του Πρόχορου από τον 
ναό του Πρωτάτου49. 

4 4 Βλ. τον δεξιό όμιλο Αποστόλων από την Απιστία του Θωμά: Millet, Athos, πίν. 27. 
45 Kaäanin, BoSkovic, Mijovic, Èièa, 187. 
4 6 Millet, Athos, πίν. 84.1. 
4 7 Ό. π., πίν. 13.3. Millet-Frolow, La peinture, πίν. 11.1· KaSanin, Bo§kovic, Mijovic, ό. π. 
146. 
4 8 Millet, Athos, πίν. 37.2. 
4 9 Ό. π., πίν. 37.2. 
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Ακόμη, ορισμένες μορφές σε μετάλλιο, όπως ο άγιος Πλάτων (εικ. 175) 
από προσωπογραφική και κυρίως τεχνική άποψη, με το φως που ακτινηδον 
διαχέεται στο πρόσωπο, απορρέει από εικονιστικούς τύπους και τρόπους 
οικείους στη ζωγραφική του Πρωτάτου. Ανάλογη προσωπογραφική και 
τεχνοτροπική συνάφεια παρατηρείται επίσης ανάμεσα στον άγιο Αυξέντιο (εικ. 
176) της μονής Βατοπεδίου και στον άγιο Πηγάσιο του Πρωτάτου50. 

Η παράσταση του Μυστικού Δείπνου (εικ. 177) διατηρεί στο σύνολο της το 
αρχικό εικονογραφικό σχήμα με τη διαφορά ότι τα πρόσωπα, ενώ κρατούν το 
αρχικό σχέδιο, είναι επιζωγραφημένα. Αντίθετα περιορισμένες είναι οι 
νεότερες επεμβάσεις στα ρούχα. Η παράσταση, που στην περίοδο των 
Παλαιολόγων συνεχίζει ένα παλιό εικονογραφικό σχήμα με τον Χριστό 
καθισμένο σε στρωμνή, τοποθετημένο όχι στο κέντρο αλλά αριστερά της 
τράπεζας, εντυπωσιάζει όχι μόνο με την έμφαση του σωματικού όγκου και τις 
διαστάσεις του Χριστού και του Αποστόλου Πέτρου, αλλά και με τις 
ταραγμένες, ανήσυχα κινημένες μορφές των Αποστόλων, που, παρά τις 
επιζωγραφήσεις, διατηρούν τη βαναυσότητα στην έκφραση του προσώπου. 

Στο πολυσύνθετο κτήριο, που σα σκηνικό αρχαίου θεάτρου κλείνει την 
παράσταση, εντυπωσιάζει η ταινία με ασπίδες, η ζώνη με τους ελισσόμενους 
βλαστούς, που πλαισιώνουν μετάλλια, και οι μορφές, ολόσωμες ή σε μετάλλια 
στην επιφάνεια του τοίχου, οι οποίες, σε τεχνική μονοχρωμίας, εκφράζουν, 
θάλεγα, νοσταλγία της αρχαιότητος. 

Η εξπρεσιονιστική αυτή ζωγραφική, παρά τις νεότερες επιζωγραφήσεις, 
με τα σαρκωμένα πρόσωπα, που έχουν χοντρό λαιμό και μάτια που δίνουν την 
εντύπωση της εξωφθαλμίας, απαντά και σε άλλες σκηνές ή μεμονωμένες 
μορφές στον κυρίως ναό, οι οποίες είναι επίσης επιζωγραφημένες, όπως στον 
Νιπτήρα, στην Κοίμηση της Θεοτόκου (εικ. 178), στη σκηνή όπου ο Χριστός 
εξηγεί το νόημα του Νιπτήρα (εικ. 179) κ.ά.51. Μάλιστα η ζωγραφική αυτή, 
που διαφέρει ριζικά από τη ζωγραφική του κυρίως ναού, για την οποία έγινε 
ως τώρα λόγος, απαντά και σε παραστάσεις του εξωνάρθηκα, που θα δούμε 
στη συνέχεια· πρόκειται για στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μας επιτρέπει 

:>υΌ. π.,πίν.54.1. 
5 1 Ό. π., πίν. 87.3. 85.1,86.2. 
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να συμπεράνουμε ότι η διακόσμηση του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα 
είναι σύγχρονες. 

Οι τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα 

Από τις τοιχογραφίες του καθολικού ιδιαίτερο εικονογραφικό και 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα (εικ. 
180-194, 207)52. 

Οι τοιχογραφίες αυτές, που διατηρούνται χωρίς επιζωγραφήσεις ή 
νεότερες επεμβάσεις, όπως συμβαίνει στον κυρίως ναό, συνυπάρχουν στον ίδιο 
χώρο με νεότερες τοιχογραφίες του 1819 (εικ. 187, 190, 193, 194)· αυτές είναι, 
όπως αναφέρθηκε, έργο του ζωγράφου Βενιαμίν και του συνεργείου του, από 
τη Γαλάτιστα Χαλκιδικής53. 

Αυτό που εντυπωσιάζει με τις παλαιολόγειες τοιχογραφίες του 
εξωνάρθηκα είναι όχι μόνο η υψηλή ποιότητα της ζωγραφικής, με την ποικιλία 
των εκφραστικών τρόπων, αλλά και η εξαιρετική κατάσταση διατηρήσεως με 
τα φωτεινά χρώματα, που διασώζονται σε άριστη κατάσταση, όπως αυτό 
φάνηκε μετά την αφαίρεση του στρώματος της αιθάλης που τις κάλυπτε. 

Οι τοιχογραφίες αυτές αναφέρονται στα Πάθη και στην Ανάσταση του 
Χριστού και διατάσσονται στην ανώτατη ζώνη διακοσμήσεως του εξωνάρθηκα. 
Ο κύκλος αυτός απο τη ζωή του Χριστού αποτελείται από δεκατέσσερις 
σκηνές, που ξεδιπλώνονται στους τοίχους του εξωνάρθηκα σε συνεχή αφήγηση, 
και συμπληρώνεται με μορφές ολόσωμων ή σε προτομή Προφητών και Αγίων, 
που εικονίζονται στον δυτικό τοίχο. Ειδικότερα στον βόρειο τοίχο εικονίζεται ο 
Μυστικός Δείπνος (εικ. 180-182), ο Νιπτήρ (εικ. 180) και ο Χριστός που εξηγεί 
το νόημα του Νιπτήρος (εικ. 180, 184) στους Αποστόλους. Στον ανατολικό 
τοίχο απεικονίζονται τα τρία επεισόδια της σκηνής της Προσευχής στο Όρος 

^ Φωτογραφίες των τοιχογραφιών αυτών προ της συντηρήσεως· βλ. Millet, Athos, πίν. 
89-94 και Miljkovic-Pepek, εικ. 119-128. Μετά τη συντήρηση βλ. έγχρωμες 
φωτογραφίες στο Μονή Βατοπαιδίου, Τοιχογραφίας σημ. 11. 
5 3 Βλ. Σμυρνάκης, ό. π,, 432 και Millet-Pargoire-Petit, (σημ. 5), 15-16, αρ. 48. Επίσης βλ. 
Millet, Athos, πίν. 91.1-4, 92.2 και 93.2. 
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των Ελαίων (εικ. 187), η Προδοσία του Ιούδα (εικ. 190) και ο Χριστός τη 
στιγμή που οδηγείται στο Πραιτώριο (εικ. 193). Στον νότιο τοίχο, όπου 
συνεχίζονται οι σκηνές των Παθών και της Αναστάσεως, οι σκηνές 
διατάσσονται σε τρείς ζώνες, ως ακολούθως: στην επάνω ζώνη (εικ. 194) 
απεικονίζονται σε συνεχή αφήγηση η Μαστίγωση του Χριστού, και η 
προετοιμασία της Σταυρώσεως (εικ. 194, 195) -η σκηνή της Σταυρώσεως 
παραλείπεται- η Αποκαθήλωση και ο Επιτάφιος Θρήνος (194, 196). Στη 
μεσαία ζώνη του νοτίου τοίχου εικονίζονται σε ανεξάρτητους πίνακες ο Λίθος 
(εικ. 202) και η εις Αδου Κάθοδος (εικ. 203), ενώ στην κατώτατη ζώνη 
παριστάνονται δύο θέματα, που αναφέρονται στις μετά την Ανάσταση 
εμφανίσεις του Χριστού στους Αποστόλους: το Ειρήνη Υμίν (εικ. 205) και η 
Απιστία του Θωμά (εικ. 204). 

Στον δυτικό τοίχο, στο τύμπανο της εισόδου στον εξωνάρθηκα, εικονίζεται 
ο Αναπεσών (εικ. 206) σε μία ενδιαφέρουσα εικονογραφική σύλληψη, ενώ στις 
επιφάνειες των τύμπανων και τόξων των εντοιχισμένων ανοιγμάτων του 
εξωνάρθηκα, Προφήτες ολόσωμοι ή στηθαίοι και μεμονωμένοι Αγιοι σε 
προτομή συμπληρώνουν τη διακόσμηση (εικ. 207). Η εικονογράφηση του 
εξωνάρθηκα κλείνει με την απεικόνιση στο βόρειο τμήμα του της 
ουρανοδρόμου Κλίμακος του Ιωάνννου. 

Στις τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα της μονής Βατοπεδίου οι σκηνές των 
Παθών αποδίδονται, όπως σημειώσαμε, με συνεχή αφήγηση (εικ. 18, 194), 
καθώς δεν υπάρχουν κάθετες διαχωριστικές ταινίες μεταξύ των θεμάτων, 
όπως είναι ο κανόνας, με αποτέλεσμα οι μορφές της μιας συνθέσεως να 
συμπλέκονται με τις μορφές της άλλης. Ο τρόπος αυτός στην απεικόνιση 
σκηνών υιοθετήθηκε σε περιορισμένη έκταση σε προηγούμενα του καθολικού 
της μονής Βατοπεδίου μνημειακά σύνολα: στο ναό του Πρωτάτου, στο Αγιον 
Όρος (γύρω στο 1290), στην Παναγία Περίβλεπτο της Αχρίδος (1295), στο 
παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου (1303), στο ναό του Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης κ.α.54. Πρώτη όμως φορά στη μνημειακή ζωγραφική της εποχής 

5 4 Α. Ξυγγόπουλος, Μανουήλ Πανσέληνος, Αθήναι 1956, 13-15· Bogorodica Ljeviska, 
112· Γ. και Μαρία Σωτηρίου, Ή βασιλική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 
Λεύκωμα, εν 'Αθήναις 1952, πίν. 87 α-β, 89 α-β· Thalia Gouma-Peterson, Christ as 
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των Παλαιολόγων παίρνει τέτοια έκταση, καθώς δέκα θέματα μεγάλων 
διαστάσεων απεικονίζουν με συνεχή αφήγηση και σε ενιαία μνημειακή 
σύνθεση, που κατανέμεται στους τρεις τοίχους του εξωνάρθηκα, τα Πάθη του 
Χριστού, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελίου55. Με τον τρόπο αυτό η 
εικόνα παύει να είναι σύμβολο και γίνεται μέσο αφήγησης ιστορικών 
γεγονότων από τη ζωή του Χριστού, σύμφωνα με τις τάσεις της εικονογραφίας 
κατά την περίοδο των Παλαιολόγων. 

Εικονογραφικά οι σκηνές ακολουθούν την παράδοση της εικονογραφίας 
των μεγάλων συνόλων της εποχής των Παλαιολόγων, όπως του ναού του 
Πρωτάτου, της Παναγίας Περιβλέπτου στην Αχρίδα κ. α. Μάλιστα προσεκτική 
εξέταση δείχνει ότι στην εικονογραφική συγκρότηση των σκηνών φανερή είναι η 
άμεση σχέση στο γενικό σχήμα, αλλά και στις λεπτομέρειες των τοιχογραφιών 
του εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Βατοπεδίου με τις τοιχογραφίες του 
ναού του Πρωτάτου στο Αγιον Όρος. Αυτό φαίνεται από τη συγκριτική εξέταση 
σκηνών των δύο μνημείων, όπως του Μυστικού Δείπνου, του Νιπτήρος, της 
Προσευχής στο Όρος των Ελαιών, της Προδοσίας του Ιούδα κ. ά. 

Ειδικότερα στον Μυστικό Δείπνο (εικ. 181) ο καλλιτέχνης της μονής 
Βατοπεδίου κρατάει με ελάχιστες διαφορές το εικονογραφικό σχήμα, τη 
διάταξη, τις στάσεις και χειρονομίες των Αποστόλων του Μυστικού Δείπνου 
του Πρωτάτου, σχήμα που θα ακολουθήσουν επίσης οι καλλιτέχνες από τη 
Θεσσαλονίκη, Μιχαήλ Αστραπάς και Ευτύχιος, στο ναό του Αγίου Γεωργίου 
στο Staro Nagoricino56. Μάλιστα το σύμπλεγμα του Χριστού και του Ιωάννου 
επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιότυπα και στα δύο μνημεία, το καθολικό της 
μονής Βατοπεδίου και το Πρωτάτο (εικ. 182-183)57. Ακόμα στην Προδοσία του 
Ιούδα το σύμπλεγμα του Χριστού, του Ιούδα και του κουκουλοφόρου Εβραίου 

Ministrant and the Priest as Ministrant of Christ in a Palaeologan Program of 1303, DOP 32 
(1978) 197-216. 
55 Λίγα χρόνια αργότερα ανάλογη περίπτωση παρατηρείται στην απεικόνιση των 
Παθών στον Άγιο Νικήτα στο Cucer (γύρω στα 1316 ή γύρω στα 1321)· Millet-Frolow, La 
peinture, III, πίν 37.1-2. 
56 Millet, Athos, πίν. 26.2· Σωτηρίου, Ή Μακεδόνικη Σχολή, 10-11, πίν. 1. 
5 7 Millet, Athos, πίν. 19.1. 
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πίσω από τον Χριστό, καθώς και οι εικονογραφικοί τύποι πολλών Ιουδαίων, 
είναι παρμένοι από τη σκηνή της Προδοσίας του Ιούδα του Πρωτάτου58. 

Ακόμη, στον εξωνάρθηκα του καθολικού παρατηρείται εικονογραφική 
πρωτοπυπία, καθώς αντί της Σταυρώσεως εισάγεται ένα σπάνιο θέμα, αυτό 
της προετοιμασίας της Σταυρώσεως59. 

Από τεχνοτροπική άποψη οι τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα είναι έργο δύο 
καλλιτεχνών με τελείως διαφορετική καλλιτεχνική προσωπικότητα, που 
συνεργάστηκαν, ωστόσο, στην εκτέλεση ενός ενιαίου στη σύλληψη 
εικονογραφικού προγράμματος. 

Ο πρώτος καλλιτέχνης, στον οποίο οφείλονται οι μεμονωμένοι Αγιοι του 
δυτικού τοίχου και οι σκηνές του νοτίου -που αρχίζουν με τον Χριστό που 
οδηγείται στο Πραιτώριο και τελειώνουν με την Απιστία του Θωμά- υιοθετεί 
μορφές ψιλόλιγνες (εικ. 196, 205) ή σωματώδεις με μικρά κεφάλια, (εικ. 207) 
που αποδίδονται με αντικίνηση ή έντονη συστροφή του σώματος στον χώρο 
(εικ. 193, 195, 202). Τα πρόσωπα, που έχουν όγκο και στηρίζονται σε χοντρό 
λαιμό, είναι δύσμορφα και παρουσιάζουν ένταση του εκφραστικού στοιχείου 
(εικ. 195, 204, 205, 208, 209). Παρατηρείται ακόμη αίσθηση του γλυπτού στην 
απόδοση του σωματικού όγκου, στην οποία συμβάλλει και ο πλαστικός 
χαρακτήρας της πτυχολογίας (εικ. 193, 195, 202, 207, 208, 210). Στην απόδοση 
της ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί ρευστά, φωτεινά επίπεδα σε διαδοχικούς 
τόνους του ιδίου χρώματος, με αποτέλεσμα η πτυχολογία να γίνεται ρέουσα 
και χυτή στο σώμα αναδεικνύοντας το ανάγλυφο του σωματικού όγκου (εικ. 
208, 210). 

Ο καλλιτέχνης αυτός, που θα τον αποκαλούμε συμβατικά ζωγράφο της 
Αποκαθηλώσεως, εκφράζει σε έντονο βαθμό, μοναδικό στη βυζαντινή τέχνη, 
την αίσθηση του ρεαλισμού και του δράματος, καθώς κατορθώνει με την 
έκφραση του προσώπου, τις χειρονομίες και την κίνηση του σώματος να 
αποδώσει την τραγικότητα του θείου πάθους, αλλά και τις ανθρωπινές του 

3° Ό. π., πίν. 21.2 και 22.2. Πρβλ. και Σωτηρίου, Ή Μακεδόνικη Σχολή, 12-13, πιν 6β 
(Πρωτάτο) και 61 (Staro Nagoriëino). 
59 Βλ. G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'Évangile, Paris I9602, 381-385. Βασικά 
στοιχεία του θέματος προέρχονται από τη σκηνή της Ανάβασης στο Σταυρό, όπως 
μπορούμε να το δούμε στο Staro Nagoricino, Millet-Frolow, La peinture, πίν. 91.4-5. 
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διαστάσεις. Έτσι ο ρεαλισμός στην απεικόνιση των γηρατιών και του πόνου 
στο πρόσωπο της Παναγίας και των γυναικών της Αποκαθηλώσεως και του 
Επιταφίου Θρήνου (εικ. 197, 199, 200), η αλήθεια στην έκφραση, που έχει 
παραμορφώσει τα πρόσωπα του αποστόλου Ιωάννου και του Ιωσήφ 
Αριμαθείας (εικ. 198-201), και η αποτύπωση του θανάτου στο παραμορφωμένο 
από τον πόνο πρόσωπο του νεκρού Χριστού (εικ. 199), πρώτη φορά 
εκδηλώνεται με τόση αλήθεια και εκφραστικότητα στη ζωγραφική των 
Παλαιολόγων, αλλά και στη βυζαντινή ζωγραφική γενικότερα. 

Ο άγνωστος αυτός καλλιτέχνης με τον εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα της 
ζωγραφικής του σε απροσδόκητη για τη βυζαντινή τέχνη κορύφωση, συμμετέχει 
και στη διακόσμηση του κυρίως ναού. Στον καλλιτέχνη αυτό αποδίδουμε όχι 
μόνο μεμονωμένες μορφές Αγίων στον κυρίως ναό αλλά και σκηνές όπως την 
Κοίμηση της Θεοτόκου, τον Νιπτήρα, τον Μυστικό Δείπνο κ. ά.60. 

Στον δεύτερο καλλιτέχνη, που συμβατικά τον αποκαλούμε ζωγράφο της 
Προσευχής στο Όρος των Ελαιών, και ο οποίος δεν συμμετέχει, όπως 
διαπιστώσαμε, στη διακόσμηση του κυρίως ναού, οφείλονται οι παραστάσεις 
του Μυστικού Δείπνου, του Νιπτήρος, του Χριστού που εξηγεί το νόημα του 
Νιπτήρος, της Προσευχής στο Όρος των Ελαιών και της Προδοσίας του 
Ιούδα. Ο καλλιτέχνης αυτός παρουσιάζει στενή εικονογραφική και υφολογική 
συγγένεια με τη ζωγραφική του ναού του Πρωτάτου στο Αγιον Όρος. Η 
συγγένεια αυτή εντοπίζεται όχι μόνο στον αφηγηματικό χαρακτήρα στην 
απόδοση των θεμάτων, αλλά και στην εικονογραφική συγκρότηση των σκηνών, 
στον ήρεμο και μνημειακό χαρακτήρα των παραστάσεων, με μορφές 
καλοστημένες και ήρεμες, που εντάσσονται με ρυθμική συνοχή μέσα σε αυτές 
(εικ. 181, 184, 187, 190). 

Οι μορφές του ζωγράφου αυτού, παρά το γεγονός ότι αποτελούν 
συστατικό στοιχείο ενός ενιαίου συνόλου, κρατούν την αυτονομία τους μέσα 
στη σύνθεση, δίνοντας την εντύπωση σαν να πέτρωσαν στη θέση και στη στάση 
αυτή για την αιωνιότητα (εικ. 185, 186, 191). Ακόμη, σε αντίθεση με τον 
εξπρεσσιονιστικό χαρακτήρα της ζωγραφικής του καλλιτέχνη της 
Αποκαθηλώσεως, ο καλλιτέχνης της Προσευχής στο Όρος των Ελαιών 
ξεχωρίζει με τη διακριτική, γεμάτη πνευματικότητα έκφραση στα πρόσωπα, 

Βλ. παραπάνω σημ 51. 
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που είναι γαλήνια και ειρηνική, χωρίς ένταση, ακόμη και σε σκηνές βίας, 
όπως στην Προδοσία του Ιούδα (εικ. 190, 191). 

Ακόμη, η στενή τεχνοτροπική σχέση ανάμεσα στον ζωγράφο της 
Προσευχής στο Όρος των Ελαίων και στον ζωγράφο του Πρωτάτου, τον οποίο 
η παράδοση ταυτίζει με τον μυθικό καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη, τον 
Πανσέληνο, παρατηρείται στην υιοθέτηση κοινών φυσιογνωμικών τύπων με 
πλατιά πρόσωπα και στιβαρό λαιμό, που έχουν την ίδια εκφραστική ποιότητα, 
όπως φαίνεται από τη συγκριτική παράθεση του συμπλέγματος του Χριστού 
και του Ιωάννη από τον Μυστικό Δείπνο (εικ. 182, 183), του Χριστού και του 
Ιούδα από την Προδοσία (εικ. 190), ή του Αποστόλου από την Προσευχή στο 
Όρος των Ελαίων (εικ. 205-206, 188, 189). Επίσης, οι μορφές, όπως και στο 
ναό του Πρωτάτου, είναι κοντόχοντρες, αλλά ρωμαλέες, με μνημειακή 
ευρύτητα του σωματικού όγκου που αποδίδεται γλυπτικά (εικ. 184, 187, 190)61. 

Παράλληλα, η πτυχολογία, όπως στο ναό του Πρωτάτου, αποδίδεται με 
πλατιά, διαδοχικά επίπεδα με φωτεινές ανταύγειες που αποδίδουν το εύρος 
του σωματικού όγκου, γλυπτικού ενίοτε χαρακτήρα, όπως μπορούμε να το 
δούμε στην Προσευχή στο Όρος των Ελαιών και στην παράσταση του Χριστού 
που εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος (εικ. 184, 187)62. 

Τα πρόσωπα με τα πλατιά φωτεινά επίπεδα ώχρας, που θερμαίνονται με 
κόκκινες κηλίδες ή πλέγμα κόκκινων γραμμών, τις πράσινες σκιές και τα 
πηχτά, γραμμικά φώτα, διακρίνονται για την πλαστική απόδοση του όγκου, 
αλλά και την ειρηνική, γαλήνια έκφραση βαθιάς πνευματικότητας, στοιχεία 
που είναι αντιπροσωπευτικά της τέχνης του Πανσέληνου στον ναό του 
Πρωτάτου (εικ. 186, 188). 

Το ορεινό τοπίο στις τοιχογραφίες του ζωγράφου της Προσευχής στο 
Όρος των Ελαιών είναι χαμηλό και συμπαγές και αναπτύσσσεται σε πλάτος 
(εικ. 187), στο πνεύμα του τοπίου των τοιχογραφιών του ναού του Πρωτάτου 

0 1 Πρβλ. μορφές από τις σκηνές: του Χριστού που εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος, της 
Προσευχής στο Όρος των Ελαιών και της Προδοσίας του Ιούδα του καθολικού της 
μονής Βατοπεόίου με μορφές από τις αντίστοιχες σκηνές του ναού του Πρωτάτου: 
Millet, Athos, πίν. 20.1,20.2 και 21.2. 
62 Πρβλ. με τις αντίστοιχες σκηνές του ναού του Πρωτάτου: Millet, Athos, πίν. 20.2 και 
21.2. 
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και της Παναγίας Περιβλέπτου στην Αχρίδα, σε αντίθεση με το τοπίο του 
ζωγράφου της Αποκαθηλώσεως, που αναπτύσσεται σε ύψος και κορυφώνεται 
κλιμακωτά, στο πνεύμα της ζωγραφικής της δεύτερης δεκαετίας του 14ου αι. 
(εικ. 195, 202)63. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τεχνικής του ζωγράφου της Προσευχής στο 
Όρος των Ελαίων είναι η χρήση λευκού περιγράμματος στο κεφάλι και στο 
σώμα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αποσπασθεί η μορφή από την 
επίπεδη επιφάνεια του τοίχου και να τονισθεί η ατομικότητα της μέσα στη 
σύνθεση (εικ. 182, 185, 186, 188, 191). Η τεχνική αυτή, που απαντά επίσης 
στον ναό του Πρωτάτου (γύρω στα 1290), στην Παναγία Περίβλεπτο της 
Αχρίδας (1295) κ. α.64, πρώτη φορά στη μνημειακή ζωγραφική των 
Παλαιολόγων βρίσκει τέτοια απήχηση στις τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα του 
καθολικού της μονής Βατοπεδίου. 

Ακόμη, σε ορισμένες μορφές δούλων από την Προδοσία του Ιούδα (εικ. 
192) χρησιμοποιείται μια λευκή γραμμή για να δηλώσει το εξωτερικό 
περίγραμμα του προσώπου, διασπώντας τη χρωματική ενότητα του 
προπλασμού. Η τεχνική αυτή, που προσδίδει σκληρότητα στο πρόσωπο, 
φαίνεται ότι είναι γνωστή στην Παναγία Περίβλεπτο στην Αχρίδα, χωρίς να 
αποκλείεται το Πρωτάτο65. 

Με βάση τα όσα εκθέσαμε παραπάνω έχουμε τη γνώμη ότι στον 
εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Βατοπεδίου οι τοιχογραφίες, που 
αποδώσαμε στον ζωγράφο της Προσευχής στο όρος των Ελαιών, συνδέονται 
στην τεχνική εκτέλεση και στην εκφραστική ποιότητα με την παραγωγή του 
εργαστηρίου του ζωγράφου του ναού του Πρωτάτου, τον οποίο η παράδοση 
ταυτίζει με τον «εκ Θεσσαλονίκης δίκην σελήνης λάμψαντα κϋρ Μανουήλ τον 
Πανσέληνον»66. Οι όποιες διαφορές επισημαίνονται στα δύο σύνολα μπορεί 

0 3 Βλ. παραπάνω, σημ 34 και 33 αντίστοιχα. 
64 Βλ. παραπάνω, σημ 35 και 36. Ανάλογη τεχνική παρατηρείται και στις τοιχογραφίες 
της Παναγίας στη Λαγουδέρα της Κύπρου (1). Προσωπική παρατήρηση. 
6 5 Miljkovic-Pepek, πίν. XIII, XVII. 
66 Βλ. Διονυσίου τοΰ εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, έν Πετρουπόλει 
1909, σελ. 3, 6 (υπό Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως). Βλ. και όσα για το θέμα αυτό 
σημειώνει ο Ξυγγόπουλος, ό. π., 29-33. Και Ά. Ξυγγόπουλος, Μανουήλ Πανσέληνος, 
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να οφείλονται στη χρονική απόσταση μιας εικοσαετίας, που μεσολαβεί 
ανάμεσα τους και συνεπώς στην αυτονόητη καλλιτεχνική εξέλιξη και 
διαφοροποίηση του ίδιου του καλλιτέχνη και του εργαστηρίου του67, όπως 
άλλωστε αυτό παρατηρείται στο έργο των συγχρόνων με τον Πανσέληνο 
καλλιτεχνών από την Θεσσαλονίκη, Μιχαήλ Αστραπά και Ευτυχίου. 

Συνοψίζοντας τα στοιχεία από τη μέχρι τώρα μελέτη των τοιχογραφιών 
αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Βατοπεδίου αποτελούν 
αναντίρρητα την πιο σημαντική αποκάλυψη των τελευταίων δεκαετιών στον 
χώρο της βυζαντινής ζωγραφικής, γιατί συνθέτουν ένα έργο με ιδιαίτερο 
εικονογραφικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ακριβώς χρονολογημένο στα 
1312. 

Οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα είναι, χωρίς 
αμφιβολία, σύγχρονες. Η χρονολογία 1312, που αναφέρεται ως χρόνος 
εκτελέσεως του διακόσμου του καθολικού στην επιγραφή του 1819, δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί. Οι συγκρίσεις που κάναμε δείχνουν άμεση σχέση των 
τοιχογραφιών με μνημειακά σύνολα του τέλους του Που αι. (Πρωτάτο) και 
της πρώτης δεκαπενταετίας του 14ου αι. (Prizren-2ica). 

Στον κυρίως ναό φαίνεται ότι εργάζονται τρεις καλλιτέχνες με το 
συνεργείο τους. Ο πρώτος, στον οποίο οφείλονται οι ιεράρχες του ιερού 
βήματος εμφανίζεται συντηρητικός, καθώς οι φυσιογνωμικοί τύποι και οι 

Νέα Εστία τευχ. 875 (1963) 209-214. Την άποψη της καλλιτεχνικής συνάφειας 
ανάμεσα στις τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Βατοπεδίου, 
που αποδώσαμε στο ζωγράφο της Προσευχής στο Όρος Ελαιών, και των τοιχογραφιών 
του Πρωτάτου είχα επισημάνει το 1976 (Τσιγαρίδας, Βυζαντινά και μεσαιωνικά 
μνημεία [ό. π., σημ. 11]), υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι οι μόνες σωζόμενες στο Αγιον 
Όρος, που παρουσιάζουν στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική σχέση με τις 
τοιχογραφίες του Πρωτάτου. 
^7 Η άποψη που εξέφρασε το 1967 ο Miljkovic-Pepek, 260, σύμφωνα με την οποία οι 
τοιχογραφίες αυτές του εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Βατοπεδίου 
παρουσιάζουν στενή σχέση με το εργαστήριο του Μιχαήλ Αστραπά και Ευτυχίου, 
νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει βάση, μετά μάλιστα τις εύστοχες παρατηρήσεις της 
Σωτηρίου, Ή Μακεδόνικη Σχολή, 17-18. 

422 



Ευθύμιος Ν. Τσιγαρίδας 

καλλιτεχνικοί τρόποι συνδέονται, όπως είδαμε, με τη ζωγραφική του 
Πρωτατου (γύρω στα 1290) και της Παναγίας Περιβλέπτου (1295). Ο 
δεύτερος, στον οποίο οφείλονται οι σκηνές του χριστολογικού κύκλου της 
ανωτάτης ζώνης διακοσμήσεως και πολλοί μεμονωμένοι Άγιοι, εμφανίζεται 
εκλεκτικός στη ζωγραφική. Από τις συγκρίσεις που κάναμε προέκυψε ότι ο 
ζωγράφος διατηρεί στοιχεία επαφής με τη ζωγραφική του Πρωτατου, του 
Prizren (1307-1313), της 2ica (1309-1316) και του Staro Nagoricino (1316-
1318), τα οποία αφομοιώνει σε προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος. 

Ο τρίτος ζωγράφος του κυρίως ναού, στον οποίο αποδίδουμε σκηνές των 
κατωτέρων ζωνών διακοσμήσεως, όπως την Κοίμηση της Θεοτόκου, τον 
Μυστικό Δείπνο, τον Νιπτήρα κ.ά. καθώς και μορφές μεμονωμένων Αγίων, 
παρουσιάζει ενιαίο ύφος και διακρίνεται από ένα εκφραστικό ρεαλισμό, με 
μορφές δύσμορφες και έντονα κινημένες στο χώρο. Ο ίδιος καλλιτέχνης 
διαπιστώσαμε, επίσης, ότι συνεργάζεται στην διακόσμηση του εξωνάρθηκα. 

Οι τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα ανήκουν, όπως είδαμε, σε δύο 
καλλιτέχνες και τα συνεργεία τους, που συνεργάστηκαν, παρά τη διαφορετική 
καλλιτεχνική προσωπικότητα, σε ένα μοναδικό για τον αφηγηματικό 
χαρακτήρα σύνολο της εποχής των Παλαιολόγων. Στο σύνολο αυτό ο 
ζωγράφος της Αποκαθηλώσεως ξεχωρίζει με τον αντικλασικό χαρακτήρα της 
ζωγραφικής και τον εκρηκτικό ρεαλισμό στην έκφραση του πάθους, σε βαθμό 
άγνωστο στη βυζαντινή τέχνη. Αντίθετα, ο ζωγράφος της Προσευχής στο Όρος 
των Ελαιών διακρίνεται για τον ήρεμο μνημειακό χαρακτήρα των συνθέσεων, 
κλασικού χαρακτήρα, και την έκφραση βαθιάς πνευματικότητος. 

Παρά το γεγονός ότι οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται την ίδια εποχή 
στη διακόσμηση του εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Βατοπεδίου, 
φαίνεται ότι ανήκουν σε διαφορετική καλλιτεχνική γενιά. Ο ζωγράφος της 
Προσευχής στο Όρος των Ελαιών ανήκει στην καλλιτεχνική γενιά της 
δεκαετίας του 1290, που έδωσε τα μνημειακά σύνολα του ναού της Παναγίας 
Περιβλέπτου της Αχρίδος (1295) και του ναού του Πρωτατου στο Αγιον Όρος 
(γύρω στα 1290)68, την τέχνη και τους εκφραστικούς τρόπους του οποίου 

"° Το θέμα της χρονολόγησης των τοιχογραφιών του Πρωτατου προ του 1295, χρόνο 
διακοσμήσεως της Παναγίας Περιβλέπτου στην Αχρίδα, ανέπτυξε το 1969 πειστικά η 
Σωτηρίου, Ή Μακεδόνικη Σχολή, 1-30, και κυρίως 20, και ενίσχυσε ο Καλομοιράκης, 
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εξελίσσει, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό σύνολο κλασικού ύφους. Αντίθετα ο 
ζωγράφος της Αποκαθηλώσεως εντάσσεται στην καλλιτεχνική γενιά της 
δεύτερης δεκαετίας του Μου αι., στην οποία οφείλονται μεταξύ άλλων τα 
ψηφιδωτά των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης (1312-1315) και της Μονής 
της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (1318-1321), καθώς και οι τοιχογραφίες 
του Χριστού Βέροιας (1315), του Αγ. Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης (13 ΙΟ
Ι 320), της Παναγίας στη Studenica (γύρω στα 1315), του Αγίου Γεωργίου στο 
Staro Nagoricino (1316-1318), του καθολικού της μονής Χελανδαρίου (1318-
1320) κ.ά. Από τα μνημειακά αυτά σύνολα ο ζωγράφος της μονής Βατοπεδίου 
διαφοροποιείται με τη δραματική έκφραση του θείου πάθους και του 
ανθρωπίνου πόνου, εξπρεσσιονιστικού χαρακτήρα. 

Ακόμα, η απεικόνιση τεσσάρων αρχιεπισκόπων της Θεσσαλονίκης στην 
πρόθεση του κυρίως ναού, φαινόμενο μοναδικό στη διακόσμηση των 
καθολικών του Αγίου Όρους την περίοδο αυτή, αποτελεί ένδειξη για την 
προέλευση των καλλιτεχνών, που δούλεψαν στο καθολικό της μονής 
Βατοπεδίου, από την Θεσσαλονίκη69. 

Τέλος, επιθυμώ να επισημάνω ότι η ένταξη στη δραστηριότητα του 
εργαστηρίου του κορυφαίου καλλιτέχνη Μανουήλ Πανσέληνου ενός τμήματος 
των τοιχογραφιών του εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Βατοπεδίου 
αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τη βυζαντινή ζωγραφική και την 
καλλιτεχνική παραγωγή της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Ανδρόνικου 
Β ' Παλαιολόγου (1282-1328). 

1989-1990, 197. Για το θέμα της χρονολογήσεως των τοιχογραφιών του Πρωτάτου, βλ. 
επίσης Xyngopoulos ό. π., 29-32. Π. Μυλωνάς, Το Πρωτατο των Καρυών και ό 
ζωγράφος Μανουήλ Πανσέληνος, Νέα Εστία τευχ. 1089 (1972) 1657-1662· Todic, 
Prôtaton et la peinture serbe, 30 σημ. 55, όπου και βιβλιογραφία. Πρόσθεσε V. Djuric, Les 
conceptions hagioritiques dans la peinture du Prôtaton, Hilandarski Zbomik (1991) 37-38· 
Ε. Τσιγαρίδας, Η μνημειακή ζωγραφική, ό. π., 302. 
69 Η απεικόνιση του ιδίου αρχιεπισκόπου σε ναούς της μεσαιωνικής Σερβίας 
(Studenica, Άγιος Γεώργιος του Staro Nagoriòino, Άγιος Νικήτας στο Cucer και στη 
Graéanica, ό. π. σημ. 16), έχει ερμηνευθεί ως μαρτυρία επιδράσεων από τη 
Θεσσαλονίκη· βλ. Todic, Prôtaton et la peinture serbe, 22. 
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Ευθύμιος Ν. Τσιγαρίδας 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Από έρευνα, που έγινε τοπικά σε διάφορα σημεία του κυρίως ναού και 
του εξωνάρθηκα, δεν διαπιστώθηκε σωζόμενο στρώμα ζωγραφικής, 
παλαιότερο του 1312. Ωστόσο, πρόσφατα, στις αρχές Οκτωβρίου του 1993, 
κατά τον καθαρισμό των τοιχογραφιών του ανατολικού τμήματος του ναού, 
ανεφάνησαν στα εσωρράχια και στα μέτωπα των τόξων, που ενώνουν τον ΝΑ 
και τον ΒΑ κίονα με τους πεσσότοιχους του ιερού, τέσσερις μορφές Προφητών 
και δύο Αγιοι σε μετάλλια. Οι τοιχογραφίες αυτές, στις οποίες απεικονίζονται 
οι άγιοι Φλώρος και Λαύρος και οι προφήτες Ελισαίος, Ιεζεκιήλ, Ιωνάς και 
Σαμουήλ, φαίνεται ότι ανήκουν σε στρώμα ζωγραφικής του δευτέρου μισού του 
12ου αι. Συγκεκριμένα ο τύπος της μορφής των Αγίων και των Προφητών, ο 
τρόπος αποδόσεως του προσώπου, τα άσαρκα σώματα με την επίπεδη 
πτυχολογία ανταποκρίνεται σε τύπους και τρόπους οικείους στη ζωγραφική 
της περιόδου, όπως προκύπτει από τη σύγκριση του προφήτη Ιωνά (εικ. 211) με 
τον Αγιο Νήφωνα της Πάτμου (1176-1180)70, του προφήτη Ελισαίου (εικ. 213) 
με τον απόστολο Παύλο της Μαρτοράνα στο Παλέρμο (1146-1151) και του 
προφήτη Ιεζεκιήλ (εικ. 212) με τον Απόστολο Ανδρέα επίσης από τη 
Μαρτοράνα71. 

70 Άν. 'Ορλάνδος, Ή αρχιτεκτονική και αϊ βυζαντινοί τοιχογραφίαι της μονής τοϋ 
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, εν 'Αθήναις 1970, πίν. 45. 
71 Ε. Kitzinger, / mosaici di Santa Maria dell'Ammiraglio, Palermo 1990, πίν. 46, 44 
αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

ì.-Decani 
2.-Saints Archanges près de Prizren (réconstruction) 
3.-Matejic. L'église de la Sainte Vierge 
A.-Lesnovo. L'église de l'Archange Michel 
5.-Decani. Naos, le roi Dusan avec sa famille. Acathiste, vers 1343 
(».-Decani. Narthex. Arbre des Nemanjic, 1346/47 
l.-Lesnovo. Narthex, mur nord. L'empereur Du§an avec sa famille et le despote Jovan Oliver 

et sa famille, 1349 
S.-Lesnovo. Narthex, mur nord. Le despote Jovan Oliver, détail 
9-Lesnovo. Narthex, mur nord. La bassilissa Anna Maria, détail 
lO.-Pec. Église de Saint Démétrios. Le patriarche Joanikije, l'empereur Dusan, le roi Uros et 

Saint Sava de Serbie, 1346 
1 l.-Pec. Église de Saint Démétrios. Concile de Saint Sava de Serbie, 1346 
Yl.-Ochrid. Sainte Sophie, étage du narthex. Déisis, le patriarche serbe Joanikije et 

l'archevêque Nicolas d'Ochrid, vers 1350 
Ώ.-Ochrìd. Icône de Saint Clément d'Ochrid, vers 1350 
\A.-Decani. Le Jugement dernier. Les Saintes, vers 1343/45, détail 
15.-Decani. Narthex. Les Quarante Martyrs, 1346/47, détail 
16.-Matejic. La Fuite en Egypte, vers 1344/45 
ll.-Matejic. La Dormition, vers 1344/45, détail 
18.-Chüandar. Évangile du patriarche serbe Sava, vers 1360 
19.-Graöanica. Saint Sava et Saint Constantin, 1318-1321 
20. - Staro Nagoriöino. Saint Sava, 1316-1318 
21.-Karan. Bela Crkva. Saint Sava, le roi Milutin et le roi Dusan, 1340-1342 
Ύλ.-Ochnd. Église de Saint Nicolas Bolniôki. Saint Sava et Saint Syméon Nemanja, 1345 
Th.-Decani. L'higoumène de Deöani Arsène, Saint Sava, l'archevêque Joanice, le roi Uro§, 

l'empereur Duäan et l'impératrice Hélène, 1345-1346 (dessin de S. Pejic) 
24.-Peé. Église de Saint Démétrios. Concile auquel président Saint Syméon Nemanja et le roi 

Milutin, 1345-1346 
25.-Concile serbe auquel président Saint Syméon Nemanja et le roi Etienne le Premier 

Couronné. Au dessous, le roi Uros Ier et son fils Dragutin devant la Vierge, 1263-1268 
(d'après B. Èivkovic) 

26.-KuöeviSte. Παναγία η Οδηγήτρια. Ο κράλης Στέφανος Du§an, η σύζυγος του Ελένη, 
ο βοεβόδας Dejan και η σύζυγος του Βλαδισλάβα (1334-1337) 

27.-Karan. Λευκή Εκκλησία. Ο ζουπάνος Brajan και η οικογένεια του (1340-1342) 
28.-Dobrun. Ο ζουπάνος Pribil και οι γιοί του Στέφανος και Πέτρος (1343) 

file:///A.-Decani


Πίνακες 

29.-Dobrun.O κράλης Στέφανος Dusan, η σύζυγος του Ελένη και ο γιος τους Uros 
(1343) 

30.-Ljuboten. Αγιος Νικόλαος. Ο κράλης Στέφανος Dusan, η σύζυγος του Ελένη και ο 
γιος τους Uros (1337-1345) 

31.-Lesnovo. Naos, mur nord. Le sébastocrator Jean Oliver 
32.-PoIosko. Saint Georges, le mur ouest da la façade de l'église. La famille royale (Etienne 

Dusan, son épouse Hélène et leur fils Uros). Au dessous, la famille de Jovan Dragusin et 
de la reine Maria, 1343-1345 

33.-Prespa. L'église de la Vierge à Mali Grad. Le mur ouest de la façade. Le césar Novak et les 
membres de sa famille 

34.-Psaca. Narthex, mur sud. Portrait de la famille du fondateur. Le knez Paskac, le 
sébastocrator Vlatko, la sébastocratorissa Vladislava et les fils de Vlatko 

35.-Ochrid Sainte Sophie. Chapelle de Saint Jean Baptiste à l'étage du narthex, mur ouest. Le 
despote Jean Oliver, sa famille et l'archevêque d'Ochrid Nicolas 

36.-Ochrid. Saint Nikolas Bolniôki. Donor Portrait. Archibishop Nicholas and tsar Dusan 
37.-Ochrid. Saint Nikolas Bolnicki. Archbishop Nicholas, detail of the previous figure 
3S.-Ochrid. Panagia Peribleptos. Chapel of Saint Gregory the Theologian (1364/65). North 

facade. Tsar Uros, Vuk and Grgur Brankovic, Saint Gregory the Theologian, 
Archbishop Gregory II, Bishop Gregor, Archimandrite Ioannes (after C.Grozdanov) 

39.-Ochrid. Saint Sophia. Upper narthex (1346/50). East wall Deesis. The Serbian Patriarch 
Joanikije, the Archbishop of Ochrid Nicholas (after C. Grozdanov) 

40.-Lesnovo. Archangel Michael. Bishop Jovan of Zletovo 
4\.-Lesnovo. Archangel Michael. Bishop Arsenije of Zletovo 
42.-British Library Additional 39626, f. 292v. Bishop Jakov of Serres 
43.-Paris Coislin 79, f. 2bis. Dedication Portrait 
44.-Hilandar, Mount Athos. Epitaphios 
45.-Archbishop Jovan of Skoplje. Detail of the previous figure 
46.-Sopocani. Archbishops Sava II and Arsenije. Detail of the officiating bishops 
47.-Archbishop Sava II. Detail of the previous figure 
48.-Sopocani. Archbishop Sava I and Saint Ignatius of Antioch. Detail of the officiating 

bishops 
49.-Karan. Παναγία. Ιεράρχες με ειλητά σε προπαρασκευαστικό στάδιο 
50.-Pec. Αγιοι Απόστολοι. Πομπή συλλειτουργούντων ιεραρχών 
51.-Κύπρος. Κακοπετριά. Αγιος Νικόλαος. Ο Τριφύλλιος με την ευχή του 

καθαγιασμού του άρτου 
52 . -Καστορ ιά . Ταξιάρχης Μητροπόλεως. Ο Χρυσόστομος με την ευχή του 

καθαγιασμού του οίνου 
53.-Αχρίόα. Αγία Σοφία. Η Λειτουργία του Βασιλείου 
54.-Studenica. Παναγία. Συλλειτουργούντες ιεράρχες 
55.-Studenica. Εκκλησία του κράλη. Ο Βασίλειος με την ευχή του χερουβικού 
56.-Studenica. Εκκλησία του κράλη. Ο Χρυσόστομος με την ευχή της προθέσεως 
51.-Cucer. Αγιος Νικήτας. Μελισμός. Ελληνικές και παλαιοσερβικές επιγραφές 
58.-Cucer. Αγιος Νικήτας. Μελισμός. Ελληνικές και παλαιοσερβικές επιγραφές 
59.-Treska Σκοπίων. Αγιος Ανδρέας. Ο Χρυσόστομος. Ελληνικές επιγραφές 
60.-Cucer. Αγιος Νικήτας. Ο Κύριλλος με την εκφώνηση μετά τον καθαγιασμό 
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Πίνακες 

61.-Sopocani. Αγία Τριάδα. Ειλητά με την ευχή του ύμνου σε συνέχεια 
62.-Matejic. Θεοτόκος. Πρόθεση. Μελισμός. Ελληνικές και παλαιοσερβικές επιγραφές 
63.-Κρήτη. Καρδάχι. Αρχάγγελος. Ο Αγιος Νικόλαος με το τροπάριο της εορτής του 
64.-Psaöa. Αγιος Νικόλαος. Μικτές ελληνοσερβικές επιγραφές 
65.-Το χρυσόβουλλο (Νοεμβ. 1348) του Στέφανου Δουσάν υπέρ της μονής του Αγίου 

Γεωργίου των Ζαβλαντίων Τρικάλων (Αρχείο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου) 
66.-Το κάτω τμήμα του χρυσοβούλλου (Αύγ. 1345) του Συμεών Ουρεση Παλαιολόγου 

υπέρ της μονής του Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων Τρικάλων (Αρχείο της 
Μονής του Μεγάλου Μετεώρου) 

67.-Το κάτω τμήμα του χρυσοβούλλου (Μάιος 1366) του Συμεών Ουρεση 
Παλαιολόγου υπέρ της μονής του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Γεωργίου των 
Ζαβλαντίων Τρικάλων (Αρχείο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου) 

68.-ΤΟ πρόσταγμα (Μάιος 1362) του Συμεών Ουρεση Παλαιολόγου για τους (Αρχείο 
της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου) 

69.-Καθολικό της Μονής Υπαπαντής των Μετεώρων. Η κτητορική επιγραφή (έτ. 
1366/67), όπου μνημονεύεται (στ. 3) ο «βασιλεύς» Συμεών Ούρεσης ο 
Παλαιολόγος 

70.-Επιγραφή σε κιονίσκο (μεταξύ των ετών 1363 και 1372), όπου αναγράφεται ο 
«βασιλεύς» Συμεών Παλαιολόγος 

71.-Δύο προστάγματα (Νοεμβ. 1372) του Ιωάννη Ουρεση Παλαιολόγου υπέρ του 
Πρώτου της Σκήτης των Σταγών ιερομόναχου Νείλου (Αρχείο της Μονής του 
Μεγάλου Μετεώρου) 

72.-Αριστερά, η Μονή του Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως). Δεξιά, ο βράχος 
όπου άλλοτε η Μονή της Υψηλοτέρας ή των Καλλιγράφων 

73.-0 μοναχός Ιωάσαφ, πρώην «βασιλεύς» Ιωάννης Ούρεσης Παλαιολόγος, δεύτερος 
κτήτορας της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. Τοιχογραφία (έτους 1483) στο 
ιερό (=παλαιό καθολικό) της Μονής 

74.- Η κτητορική επιγραφή (έτους 1387/88) της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. 
Αναγράφεται ως κτήτορας ο μοναχός Ιωάσαφ, πρώην «βασιλεύς» Ιωάννης 
Ούρεσης Παλαιολόγος 

75.-α) Η υπογραφή του Ιωάννη Ουρεση Παλαιολόγου, μετέπειτα μοναχού Ιωάσαφ σε 
συνοδικό γράμμα του μητροπολίτη Λαρίσης Νείλου, του έτους 1381 (Αρχείο της 
Μονής Δουσίκου Πύλης Τρικάλων).- β) Η υπογραφή της Μαρίας Παλαιολογίνας, 
αδελφής του Ιωάννη Ουρεση σε αφιερωτικό γράμμα του έτους 1386 (Αρχείο της 
Μονής του Μεγάλου Μετεώρου) 

76.-Αφιερωτήριο γράμμα (του έτους 1386) της Μαρίας Παλαιολογίνας, αδελφής του 
Ιωάννη Ουρεση Παλαιολόγου -μοναχού Ιωάσαφ (Αρχείο της Μονής του Μεγάλου 
Μετεώρου) 

77.-Φορητή εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας (τέλη 14ου αι.). Κάτω αριστερά 
εικονίζεται η δωρήτρια Μαρία Παλαιολογίνα (Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, 
μουσείο) 

78.-Φορητή εικόνα (τέλη 14ου αι.), η ψηλάφηση του Θωμά (λεπτομέρεια), δώρο της 
Μαρίας Παλαιολογίνας, η οποία εικονίζεται ανάμεσα στους Αποστόλους (Μονή 
του Μεγάλου Μετεώρου, μουσείο) 

Ί9.-Ζαραφώνα Λακωνίας. Αι-Γιαννάκης. Ο Χριστός και η Παναγία της Δεήσεως 
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Πίνακες 

SO.-Staro Nagoricino. Αγιος Γεώργιος. Παντοκράτωρ 
8\.-Ζαραφώνα Λακωνίας. Αι-Γιαννάκης. Παναγία της Δεήσεως 
82.-Staro Nagoricino. Αγιος Γεώργιος.Παναγία Παράκλησις 
83.-Μυστράς. ΒΑ παρεκκλήσι Αγίας Σοφίας. Σταύρωσις 
84.-Gracanica. Σταύρωσις , 
85.-Μονή Αγίων Σαράντα Λακωνίας. Αγιος Δημήτριος. Ανάληψις 
86.-Lesnovo. Αρχάγγελοι. Θεραπεία επτά λεπρών 
81 .-Lesnovo. Αρχάγγελοι. Ο Μιχαήλ βυθίζων τον στόλο των Αγαρηνών 
88.-Μαριόρεμα Λακωνίας. Αι-Στράτηγος. Ο δεξιός άγγελος του μελισμού 
89.-Μαριόρεμα Λακωνίας. Αι-Στράτηγος. Ο αριστερός άγγελος του μελισμού 
90.-Μαριόρεμα Λακωνίας. Αι-Στράτηγος. Ιεράρχες 
91.-Χρύσαφα Λακωνίας. Αγιος Ιωάννης. Αγιος Προκόπιος 
92.-Μονή Treskavac. Αγιοι Τρείς Παίδες 
93.-Χρύσαφα Λακωνίας. Αγιος Ιωάννης. Μεταμόρφωσις 
94.-Μονή Zrze. Άγιος Μακάριος 
95.-Μυστράς. Άι-Γιαννάκης. Αγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος 
96.-Psaca. Αγιος Νικόλαος. Αγιος Γρηγόριος Νύσσης 
97'.-Μυστράς. Άι-Γιαννάκης. Μυστικός Δείπνος 
98.-Lesnovo. Αρχάγγελοι. Ενύπνιο του Ιακώβ 
99.-Ακρωτήριο Μαλέας. Αγιος Γεώργιος. Προφήτες του τρούλλου 
\00.-Resava. Μονή Αγίας Τριάδος. Άγγελος Αναπεσόντος 
101.-Φλόκα Επιδαύρου Λιμήρας. Μονή Χειμάτισσας. Ευαγγελιστής 
\02.-Resava. Μονή Αγίας Τριάδος. Απόστολος Σίμων της Κοινωνίας 
\03.-Staro Nagoricino. La nef centrale. Ménologe (d'après P. Mijovic, Menolog) 
\04.-Gracanica. La nef méridionale. Ménologe (d'après P. Mijovic, Menolog) 
Ì05.-Treskavac. L'exonarthex. Ménologe (photo V. J. Djuric, Institut d'histoire de l'art, 

Beograd) 
\06.-Decani. La nef centrale. Ménologe (d'après P. Mijovic, Menolog) 
107.-Decani. La nef méridionale. Saint Nicolas détruit les idoles (d'après N. P. Sevcenko, The 

Life) 
W8.-Mistra. Saint Démétrios. La nef septentrionale. Saint Démétrios en prison (d'après M. 

Chatzidakis, Mistra) 
109.-Thessalonique. Saint Nicolas Orphanos. Le narthex. La naissance et l'éducation de Saint 

Nicolas (d'après N. P. Sevcenko, The Life) 
110.-Thessalonique. Saint Nicolas Orphanos. L'ambulatoire méridional. Détail du cycle de la 

vie de Saint Gérasimus le Jordanite (d'après Άννα Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος) 

111.-Thessalonique. Saints Apôtres. L'ambulatoire occidental. Martyre de Saint Démétrios 
(d'après C. Tsioumi, The Church) 

1 \2.-Crète. Anidri. Saint Georges. Le naos. Saint Georges devant le roi (d'après K. Kalokyris, 
The Byzantine) 

113.-Thessalonique. Saints Apôtres. Coupole nord-est. La Vierge 
114.-Thessalonique. Saints Apôtres. Esonarthex. Joachim dans le désert 
115.-Thessalonique. Saints Apôtres. Galerie nord. Le festin d'Hérode, détail, Salomé 
116.-Thessalonique. Saints Apôtres. Carré central. Un saint moine 
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117'.-Thessalonique. Taxiarche. Un saint évêque 
1 \8.-Thessalonique. Transfiguration du Christ. Coupole. Le prophète Jérémie 
119.-Thessalonique. Monastère de Vlatadon. Saint Démètre 
120.-Thessalonique. Prophète Élie. Narthex. Le massacre des Innocents, détail 
121.-Mistra. Afentiko, chapelle sud. Le massacre des Innocents, détail 
\22.-Mistra, Aï-Giannakis. La Cène, détail 
123.-Meteora. Monastery of Hypapante. Nonh wall. The inscription of Konstantinos/ 

Kyprianos (1366/67) 
\24.-Crete. Kritsa, Panagia Kera, south aisle of Saint Anne. West wall. Dedicatory inscription 
125.-Sankt Petersburg, Hermitage. Icon of the Pantocrator with the portrait of the μέγας 

πριμικήριος Joannes (ca. 1363) (courtesy of the Hermitage Museum) 
126.-Sankt Petersburg, Hermitage. The portrait of the μέγας πριμικήριος Joannes. Detail of 

the icon of Pantocrator (ca. 1363) (courtesy of the Hermitage Museum) 
\21.-Ochrid. Sv. Nikola Bolnicki (1345). South vestibule, south facade. King Stephen Dusan 
\28.-Ochrid. Sv. Nikola Bolnicki (1345). South vestibule, south facade. Stephen Uros 
129.-Meteora. Monastery of Hypapante (1366/67). West wall. The Inscription of Neilos 
\30.-Rhodes, medieval city. Saint Phanourios (1335/36). Tympanon of the south blind arch. 

Portrait of the donors (after E. Kollias) 
\3l.-Ravanica. Façade septentrionale 
\32.-Lazarica. Vue du nord-est 
\33.-Kalenic. Vue du sud-ouest 
134.-Ravanica. Fenêtre et partie du rosace de la façade occidentale 
135.-Ve/uce. Fenêtre de la façade septentrionale 
\36.-Rudenica. Fenêtre de la façade méridionale 
\31.-Kalenic. Fenêtre de la façade septentrionale 
138.-.Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, νοτιοδυτική άποψη 
\39.-Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, νότια άποψη 
140.-Γκρατσάνιτσα. Η εκκλησία του Ευαγγελισμού, βορειοδυτική άποψη (φωτ. Β. 

Κόρατς) 
14\.-Στίπ. Η εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων. Νοτιοδυτική άποψη του τρούλλου 

(φωτ. Β. Κόρατς) 
142.- Αιούμποτεν. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ανατολική άποψη 
143.-Λέσνο/3ο. Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Νοτιοανατολική άποψη 
144.-Μάτεγίτς. Η εκκλησία της Παναγίας. Βορειοδυτική άποψη (φωτ. Β. Κόρατς) 
145.-Θεσσαλονίκη. Οι Αγιοι Απόστολοι. Κάτοψη (κατά τον Σ. Τσούρτσιτς) 
146.-Γκρατσάνιτσα. Η εκκλησία του Ευαγγελισμού. Κάτοψη (κατά τον Β. Κόρατς) 
\4Ί.-Πρίζρεν. Η εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων. Κάτοψη (κατά τον Σ. Νενάντοβιτς) 
\48.-Μάτεγίτς. Η εκκλησία της Παναγίας. Κάτοψη (κατά τον Α. Ντέροκο) 
149.- Πρίζρεν. Η εκκλησία της Παναγίας Λιέβισκα. Αναπαράσταση του νάρθηκα και 

του προστώου. Νοτιοδυτική άποψη 
150.- Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αναπαράσταση των 

προστώων. Νοτιοδυτική άποψη 
15\.-Σοπότσανι. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Αναπαράσταση του νάρθηκα 
152.-Στάρο Ναγκορίτσίνο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αναπαράσταση σύμφωνα 

με το ομοίωμα του ναού στην παράσταση του κτήτορα 
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Πίνακες 

153.-Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αναπαράσταση σύμφωνα 
με τους σύγχρονους συγγενικούς ναούς 

154.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα 
(1652) 

155.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς (1739) 
156.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Αγιος Ευστάθιος αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης 
151.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Αγιος Φλαβιανός 
ìSS.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Αγιος Κυριάκος 
159.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Ανάσταση του Λαζάρου 
ΙβΟ.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Λεπτομέρεια από την Ανάσταση του 

Λαζάρου 
161.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Λεπτομέρεια από την Ανάσταση του 

Λαζάρου 
\62.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Βαϊοφόρος 
163.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Λεπτομέρεια από τη Βαϊοφόρο 
\64.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Βάπτιση 
165, 166.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Οι Απόστολοι Ιωάννης και 

Ανδρέας από τη Βάπτιση, λεπτομέρειες 
167.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Μεταμόρφωση 
168.-Moνή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Απόστολος Πέτρος από τη 

Μεταμόρφωση 
169.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Ανάληψη, λεπτομέρεια 
ΧΊΟ.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Απόστολος από τη σκηνή της 

Αναλήψεως 
171.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Πεντηκοστή, λεπτομέρεια 
172.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Η Πεντηκοστή, λεπτομέρεια 
173.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας από τη 

σκηνή του Επιταφίου Θρήνου 
174.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Απόστολος από τη σκηνή της 

Πεντηκοστής, λεπτομέρεια 
ΙΊ5.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Άγιος Πλάτων 
176.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Άγιος Αυξέντιος 
177.-Μοντ? Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Μυστικός Δείπνος 
178.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Λεπτομέρεια από τη σκηνή της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
179.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. Λεπτομέρεια από τη σκηνή του Ιησού 

που εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος 
180.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Μυστικός Δείπνος, ο Νιπτήρ, ο 

Ιησούς εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος (1312) 
181.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Μυστικός Δείπνος (1312) 
182.-MOV7? Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Μυστικός Δείπνος, λεπτομέρεια 
183.-/7ρωτάτο. Το σύμπλεγμα του Χριστού και του αποστόλου Ιωάννη από τη σκηνή 

του Μυστικού Δείπνου (γύρω στα 1290) 
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Πίνακες 

184.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Νιπτήρ και ο Ιησούς εξηγεί το 
νόημα του Νιπτήρος (1312) 

185, 186.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Ιησούς εξηγεί το νόημα του 
Νιπτήρος, λεπτομέρειες 

ìSl.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκςις. Η Προσευχή στο όρος των Ελαιών 
188.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Απόστολος από την Προσευχή στο 

όρος των Ελαιών 
189.-/7ρωτάτο. Απόστολος από την Προσευχή στο όρος των Ελαιών (γύρω στα 1290) 
\90.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Η Προδοσία του Ιούδα (1312) 
191.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Λεπτομέρεια από την Προδοσία του 

Ιούδα 
\92.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Λεπτομέρεια από την Προδοσία του 

Ιούδα 
193.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Χριστός οδηγείται στο Πραιτώριο 

(1312) 
194.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Τοιχογραφίες του 1312 και του 

1819 στο νότιο τοίχο 
195.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Η Μαστίγωση του Χριστού και η 

Προετοιμασία της Σταυρώσεως (1312) 
196.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Η Αποκαθήλωση και ο Επιτάφιος 

Θρήνος 
197.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Η Αποκαθήλωση, λεπτομέρεια 
198.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας από τη 

σκηνή της Αποκαθηλώσεως, λεπτομέρεια 
199.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Το σύμπλεγμα του Χριστού και της 

Παναγίας από τον Επιτάφιο Θρήνο, λεπτομέρεια 
200.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Επιτάφιος Θρήνος, λεπτομέρεια 
201.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Απόστολος Ιωάννης από τον 

Επιτάφιο Θρήνο, λεπτομέρεια 
202.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Λίθος (1312) 
203.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Έξωνάρθηκας. Η εις Αδου Κάθοδος (1312) 
204.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Η Απιστία του Θωμά, λεπτομέρεια 

(1312) 
205.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. «Ειρήνη Ύμϊν» (1312) 
206,-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Αναπεσών (1312) 
207.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Προφήτες και Αγιοι του δυτικού 

τοίχου (1312) 
208,-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Προφήτης Ιερεμίας (1312) 
209.-MOVT? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Ο Αγιος Αντώνιος (1312) 
210.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Προφήτης αδιάγνωστος 
211.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Προφήτης Ιωνάς 
212.-MOVT? Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ 
213.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. Ο προφήτης Ελισαίος 
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l.-Lesnovo. Narthex, mur nord. 
L'empereur Dusan avec sa famille et le despote Jovan Oliver et sa famille, 1349 
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ΙΟ.-Pec. Église de Saint Démétrios. 
Le patriarche Joanikije, l'empereur Dusan, le roi Uro§ et Saint Sava de Serbie, 

1346 

ll.-Pec. Église de Saint Démétrios. 
Concile de Saint Sava de Serbie, 1346 



\2.-Ochrid. Sainte Sophie, étage du narthex. 
Déisis, le patriarche serbe Joanikije et l'archevêque Nicolas d'Ochrid, vers 1350 

\3.-Ochrid. Icône de Saint Clément d'Ochrid, vers 1350 

file:///2.-Ochrid
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14.-Decani. Le Jugement dernier. Les Saintes, vers 1343/45, détail 

15.-Decani. Narthex. Les Quarante Martyrs, 1346/47, détail 
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16.-Matejic. La Fuite en Egypte, vers 1344/45 

Π.-Matejic. La Dormition, vers 1344/45, détail 



IS.-Chilandar. Évangile du patriarche serbe Sava, vers 1360 



\9.-Gracanica. Saint Sava et Saint Constantin, 1318-1321 

file:///9.-Gracanica


20.-Staro Nagoricino. Saint Sava, 1316-1318 
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21.-Karan. Bela Crkva. 
Saint Sava, le roi Milutin et le roi Dusan, 1340-1342 



22.-Ochrid. Église de Saint Nicolas Bolnicki. 
Saint Sava et Saint Syméon Nemanja, 1345 

23. -Decani. 
L'higoumène de Decani Arsène, Saint Sava, l'archevêque Joanice, le roi Uros, 

l'empereur Dusan et l'impératrice Hélène, 1345-1346 (dessin de S. Pejic) 
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26.-Kuceviste. Παναγία η Οδηγήτρια. 
Ο κράλης Στέφανος Dusan, η σύζυγος του Ελένη, ο βοεβόδας Dejan και η σύζυγος 

του Βλαδισλάβα (1334-1337) 

ll.-Karan. Λευκή Εκκλησία. 
Ο ζουπάνος Brajan και η οικογένεια του (1340-1342) 
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28.-Dobrun. 
Ο ζουπάνος Pribil και οι γιοι του Στέφανος και Πέτρος (1343) 

29.-Dobrun. 
Ο κράλης Στέφανος Dusan, η σύζυγος του Ελένη και ο γιος τους Uros (1343) 



^^.:^^m^0 

30.-Ljuboten. Αγιος Νικόλαος. 
Ο κράλης Στέφανος Dusan, η σύζυγος του Ελένη και ο γιος τους Uros (1337-1345) 

31.-Lesnovo. Naos, mur nord. 
Le sébastocrator Jean Oliver 



yi.-Polosko. Saint Georges, le mur ouest da la façade de l'église. 
La famille royale (Etienne Dusan, son épouse Hélène et leur fils Uros). 

Au dessous, la famille de Jovan Dragusin et de la reine Maria, 1343-1345 





34.-Psaca. Narthex, mur sud. Portrait de la famille du fondateur. 
Le knez Paskac, le sebastocrator Vlatko, la sebastocratorissa Vladislava et les fils 

de Vlatko 

35.-Ochrid. Sainte Sophie. Chapelle de Saint Jean Baptiste à l'étage du narthex, 
mur ouest. 

Le despote Jean Oliver, sa famille et l'archevêque d'Ochrid Nicolas 



36.-Ochrid. Saint Nikolas Bolnicki. Donor Ponrait. 
Archibishop Nicholas and tsar Dusan 

31.-Ochrid. Saint Nikolas Bolnicki. 
Archbishop Nicholas, detail of the previous figure 



3S.-Ochrìd. Panagia Peribleptos. Chapel of Saint Gregory the Theologian (1364/65). 
North facade. 

Tsar Uros, Vuk and Grgur Brankovic, Saint Gregory the Theologian, Archbishop 
Gregory II, Bishop Gregor, Archimandrite loannes (after C. Grozdanov) 

39.-Ochrid. Saint Sophia. Upper narthex (1346/50). East wall Deesis. 
The Serbian Patriarch Joanikije, the Archbishop of Ochrid Nicholas 

(after C. Grozdanov) 



40.-Lesnovo. Archangel Michael. Bishop Jovan of Zletovo 

4\.-Lesnovo. Archangel Michael. Bishop Arsenije of Zletovo 
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48.-Sopocani. Archbishop Sava I and Saint Ignatius of Antioch. 
Detail of the officiating bishops 



49.-Karan. Παναγία. 
Ιεράρχες μέ είλητά σε προπαρασκευαστικό στάδιο 

50.-Pec. "Αγιοι 'Απόστολοι. 
Πομπή συλλειτουργούντων ιεραρχών 
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ôl.-Sopocani. 'Αγία Τριάδα. 
Είλητα με την ευχή του ύμνου σέ συνέχεια 

62.-Matejic. Θεοτόκος. Πρόθεση. 
Μελισμός. Ελληνικές και παλαιοσερβικές επιγραφές 
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65.-Tò χρυσόβουλλο (Νοεμβ. 1348) τοϋ Στέφανου Δουσάν υπέρ της μονής του 
Άγιου Γεωργίου των Ζαβλαντίων Τρικάλων 
( Αρχείο τ"ç Mov~ç roù Μεγάλου Μετεώρου) 
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66.-TÒ κάτω τμήμα τοϋ χρυσοβουλλου (Αϋγ.1345) τοϋ Συμεών Ούρεση ..._·. / s.-!. _«. .-_ _-, ,*..,_.. ^ '-υτώνΖαβλα ' ™" 
ι Μετεώρου) 

- Γ ·( / \*ς; 1 • ι ν 

Παλαιολόγου υπέρ τής μονής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων Τρικάλων 
( 'Αρχείο της Μονής τοϋ Μεγάλου ' " 
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67.-TÒ κάτω τμήμα τοϋ χρυσοβουλλου (Μάιος 1366) τοΰ Συμεών Οΰρεση 
Παλαιολόγου υπέρ τής μονής τοΰ Αγίου Νικολάου καί τοΰ Αγίου Γεωργίου των 

Ζαβλαντίων Τρικάλων 
(ΆρχεΓο rr?ç Movfjç τοΰ MeyaAoi> Μετεώρου) 
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68.-TO πρόσταγμα (Μάιος 1362) τοΰ Συμεών Οϋρεση Παλαιολόγου για τους 
ασκούμενους στα σπήλαια της Σκήτης των Σταγών 

( Αρχείο της Μονής τοϋ Μεγάλου Μετεώρου) 



SdSS0^ Τήζ Μθνή.ζ Ύπαπαντνζ των Μετεώρων. Ή κτητορική επιγραφή (ετ 
1366/67), οπού μνημονεύεται (στ. 3) ό «βασιλεύς» Συμεών Ούρεσης ό Παλαιολόγος 
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70.-Έπιγραφή σέ κιονίσκο (μεταξύ των ετών 1363 και 1372), όπου αναγράφεται ό 
«βασιλεύς» Συμεών Παλαιολόγος 
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71.-Δύο προστάγματα (Νοεμβ. 1372) τοϋ Ιωάννη Οϋρεση Παλαιολόγου υπέρ τοϋ 
Πρώτου της Σκήτης των Σταγών ιερομόναχου Νείλου 

(Αρχείο TTfc Movrjç TOO Μεγάλου Μετεώρου) 
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73.-Ό μοναχός Ίωάσαφ, πρώην «βασιλεύς» Ιωάννης Ουρεσης Παλαιολόγος, 
δεύτερος κτήτορας τής Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. 

Τοιχογραφία (έτους 1483) στο ιερό (=παλαιό καθολικό) τής Μονής 



74 - Ή κτητορική επιγραφή (έτους 1387/88) τής Μονής του Μεγάλου Μετεώοου 
Αναγράφεται ως κτητορας ό μοναχός Ίωάσαφ, πρώην «βασιλεύς» Ιωάννης ' 

Οϋρεσης Παλαιολόγος 
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76.-Άφιερωτήριο γράμμα (του έτους 1386) της Μαρίας Παλαιολογίνας, αδελφής 
τοϋ Ιωάννη Οΰρεση Παλαιολόγου -μονάχου Ίωάσαφ 

("Αρχείο της Μονής τοϋ Μεγάλου Μετεώρου) 



77.-Φορητή εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας (τέλη 14ου αι.). Κάτω αριστερά 
εικονίζεται ή δωρήτρια Μαρία Παλαιολογίνα 

(Μονή τοϋ Μεγάλου Μετεώρου, μουσείο) 



78 -Φορητή εικόνα (τέλη 14ου αι.), ή ψηλάφηση τοΰ Θωμά (λεπτομέρεια), δώρο της 
Μαρίας Παλαιολογινας, ή οποία εικονίζεται ανάμεσα στους 'Αποστόλους (Μονή 

τοϋ Μεγάλου Μετεώρου, μουσείο) 



Ί9.-Ζαραφώνα Λακωνίας. "Αι-Γιαννάκης. 
Ό Χριστός και ή Παναγία της Δεήσεως 

SO.-Staro Nagoricino. "Αγιος Γεώργιος. 
Παντοκράτωρ 
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83.-Μυστράς. ΒΑ παρεκκλήσι 'Αγίας Σοφίας. 
Σταυρωσις 
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S4.-Gracanica. Σταύρωσις 



85.-Μονή Άγιων Σαράντα Λακωνίας. "Αγιος Δημήτριος. 
Άνάληψις 

86.-Lesnovo. Αρχάγγελοι. 
Θεραπεία επτά λεπρών Sl.-Lesnovo. 'Αρχάγγελοι. 

Ό Μιχαήλ βυθίζων τόν στόλο των Άγαρηνών 



88.-Μαριόρεμα Λακωνίας. "Αι-Στράτηγος. 
Ό δεξιός άγγελος τοΰ μελισμοϋ 



89.-Μαριόρεμα Λακωνίας. "Αι-Στράτηγος. 
Ό αριστερός άγγελος τοϋ μελισμοΰ 



90.-Μαριόρεμα Λακωνίας. "Αι-Στράτηγος. 
'Ιεράρχες 



91.-Χρύσαφα Λακωνίας. "Αγιος 'Ιωάννης. 
"Αγιος Προκόπιος 

92.-Μονή Treskavac. 
"Αγιοι Τρεις Παίδες 



93.-Χρύσαφα Λακωνίας. "Αγιος Ιωάννης. 
Μεταμόρφωσις 



94. -Μονή Zrze. 
"Αγιος Μακάριος 



il 
Ζ ufi 
U> Ο 

2 α/ 

- α< 
eg I-Η 

si 



97'.-Μνστράς. "Αι-Γιαννάκης. 
Μυστικός Δείπνος 

98.-Lesnovo. Αρχάγγελοι. 
Ενύπνιο τοΰ Ιακώβ 



• w ^ # | | f | p ' ^_....y:i:iv-;-":;::r'i:77:::""::'·-̂ -̂̂ :̂ ^^^ !̂̂ ;?: 
• . • • • • . . • • . , . » .! 

JËHÉ 

mÊÊm^WÊm. 

il! S 

109.-Thessalonique. Saint Nicolas Orphanos. Le narthex. 
La naissance et l'éducation de Saint Nicolas 

(d'après N. P. Sevcenko, The Life) 

UO.-Thessalonique. Saint Nicolas Orphanos. L'ambulatoire méridional. 
Détail du cycle de la vie de Saint Gérasimus le Jordanite 
(d'après "Αννα Τσιτουρίοου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος) 
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lll.-Thessalonique. Saints Apôtres. L'ambulatoire occidental. 
Martyre de Saint Démétrios 

(d'après C. Tsioumi, The Church) 

\\2.-Crète. Anidri. Saint Georges. Le naos. 
Saint Georges devant le roi 

(d'après K. Kalokyris, The Byzantine) 
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ΙΙΊ.-Thessalonique. Taxiarche. 
Un saint évêque 

\\8.-ThessaIonique. Transfiguration du Christ. Coupole. 
Le prophète Jérémie 

file:////8.-ThessaIonique
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12\.-Mistra. Afentiko, chapelle sud. 
Le massacre des Innocents, détail 

' • - , -

\22.-Mistra, Aï-Giannakis. 
La Cène, détail 

file:///22.-Mistra
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123.-Meteora. Monastery of Hypapante. North wall. 
The inscription of Konstantinos/ Kyprianos (1366/67) 

ÎP 

\24.-Crete. Krìtsa, Panagia Kera, south aisle of Saint Anne. West wall. Dedicatory 
inscription 

file:///24.-Crete
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129.-Meteora. Monastery of Hypapante (1366/67). West wall. 
The Inscription of Neilos 

\30.-Rhodes, medieval city. Saint Phanourios (1335/36). 
Tympanon of the south blind arch. Portrait of the donors 

(after E. Kollias) 

file:///30.-Rhodes


131.-Ravanica. Façade septentrionale 
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132.-Lazarìca. Vue du nord-est 
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133.-Kalenic. Vue du sud-ouest 
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139.-Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, νότια άποψη 



\40.-Γκρατσάνιτσα. Η εκκλησία του Ευαγγελισμού, βορειοδυτική άποψη 
(φωτ. Β. Κόρατς) 
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142.- Λίονμποτεν. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ανατολική άποψη 



143.-Λέσνοβο. Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Νοτιοανατολική άποψη 



\44.-Μάτεγιτς. Η εκκλησία της Παναγίας. Βορειοδυτική άποψη 
(φωτ. Β. Κόρατς) 



=>10m 

145.-Θεσσαλονίκη. Οι Αγιοι Απόστολοι. Κάτοψη 
(κατά τον Σ. Τσούρτσιτς) 

146.-Γκρατσάνι,τσα. Η εκκλησία του Ευαγγελισμού. Κάτοψη 
(κατά τον Β. Κόρατς) 
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14Ί.-Πρίζρεν. Η εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων. Κάτοψη 
(κατά τον Σ. Νενάντοβιτς) 

23.*° 1 

\48.-Μάτεγίτς. Η εκκλησία της Παναγίας. Κάτοψη 
(κατά τον Α. Ντέροκο) 



149.- Πρίζρεν. Η εκκλησία της Παναγίας Λιέβισκα. Αναπαράσταση του νάρθηκα 
και του προστώου. Νοτιοδυτική άποψη 

150.- Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αναπαράσταση των 
προστωων. Νοτιοδυτική άποψη 



\51.-Σοπότσανι. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Αναπαράσταση του νάρθηκα 

\52.-Στάρο Ναγκορίτσινο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αναπαράσταση 
σύμφωνα με το ομοίωμα του ναού στην παράσταση του κτητορα 
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154.-MOV7? Βατοπεδιου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα (1652) 

155.-Μονή Βατοπεδιου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς (1739) 
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160.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Λεπτομέρεια από την Ανάσταση του Λαζάρου 

161.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Λεπτομέρεια από την Ανάσταση του Λαζάρου 



162.-Μοντ? Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Η Βαιοφόρος 

163.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Λεπτομέρεια από τη Βαϊοφορο 



164.-Movr? Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Η Βάπτιση 

165, \66.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Οι Απόστολοι Ιωάννης και Ανδρέας από τη Βάπτιση, λεπτομέρειες 
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169.-MOV7? Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Η Ανάληψη, λεπτομέρεια 

ΠΟ.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Απόστολος από τη σκηνή της Αναλήψεως 
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173,-Μοντ? Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας από τη σκηνή του Επιταφίου Θρήνου 

174.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Απόστολος από τη σκηνή της Πεντηκοστής, λεπτομέρεια 

175.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Ο Άγιος Πλάτων 
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178.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Λεπτομέρεια από τη σκηνή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
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\Ί9.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Λεπτομέρεια από τη σκηνή του Ιησού που εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος 



ISO.-Movri Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Μυστικός Δείπνος, ο Νιπτήρ, ο Ιησούς εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος (1312) 

t. y 

181.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Μυστικός Δείπνος (1312) 
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184.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Νιπτηρ και ο Ιησούς εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος (1312) 

185, 186,-Μοντ? Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Ιησούς εξηγεί το νόημα του Νιπτήρος, λεπτομέρειες 
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187.-MOV7? Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Η Προσευχή στο όρος των Ελαιών 

É \ 

ÌSS.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Απόστολος από την Προσευχή στο όρος των Ελαιών 

189.-/7ρωΓάτο. 
Απόστολος από την Προσευχή στο όρος 

των Ελαιών (γύρω στα 1290) 
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Ι90.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Η Προδοσία του Ιούδα (13 Î2) 

191.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας, 
Λεπτομέρεια από την Προδοσία του Ιούδα 



192.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Λεπτομέρεια από την Προδοσία του Ιούδα 

193.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Χριστός οδηγείται στο Πραιτώριο (1312) 



·"' '̂% Α·**%ε?. 

h ' 
« ? * * 

f». 
• 

s Vf 

I 
' • " • • 

194.-MOV77 Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Τοιχογραφίες του 1312 και του 1819 στο νότιο τοίχο 

195.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Η Μαστίγωση του Χριστού και η Προετοιμασία της Σταυρώσεως (1312) 



196.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Η Αποκαθήλωση και ο Επιτάφιος Θρήνος 

19Ί.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Η Αποκαθήλωση, λεπτομέρεια 
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200.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Επιτάφιος Θρήνος, λεπτομέρεια 

201.-Μονή Βατοπεδίον. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Απόστολος Ιωάννης από τον Επιτάφιο Θρήνο, λεπτομέρεια 
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204.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Η Απιστία του Θωμά, λεπτομέρεια (1312) 

205.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
«Ειρήνη Ύμΐν» (1312) 



206.-Μονή Βατοπεοίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Ο Αναπεσών (1312) 

207.-Μονή Βατοπεοίου. Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Προφήτες και Αγιοι του δυτικού τοίχου (1312) 
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212.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ 



213.-Μονή Βατοπεδίου. Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Ο προφήτης Ελισαίος 
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