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ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕ1Σ»
ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ Που ΚΑΙ 12ου ΑΙΩΝΟΣ *
Ι
Μελετώντας τήν βυζαντινή τέχνη, ήδη άπο τον περασμένο αιώνα πρό
σεξαν τις κατά καιρούς επανόδους διαφόρων χαρακτηριστικών της αρχαίας
τέχνης και χρησιμοποίησαν γι' αυτές τον όρο των αναγεννήσεων. Σήμερα,
πού ή γνώσις μεγάλου αριθμού καλλιτεχνικών έργων και ή σωστότερη χρονολόγησίς τους επιτρέπουν ευρύτερες θεωρήσεις και συσχετισμούς, το θέμα
αντιμετωπίζεται μέ μεγαλύτερη ωριμότητα. Δέν υπάρχει αμφιβολία οτι παρά
τις μεγάλες διαφορές, κυρίως στο περιεχόμενο, ή βυζαντινή τέχνη επεκτείνει
σέ πλείστα σημεία τήν αρχαία και οτι ή παράδοσις της έλληνορρωμαϊκής
αντιλήψεως για αισθητικά ζητήματα αποτελούσε τήν βάση για τίς εκάστο
τε ανανεώσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στις αυτοκρατορικές πρωτο
βουλίες για τήν επιστροφή στο παλαιό μεγαλείο (Renovatio) περιλαμβανό
ταν και μία συνειδητή στροφή τών τεχνών προς τα αρχαία πρότυπα, μία
αναφορά σέ στοιχεία ή γενικές αρχές πού κάποτε διαμόρφωναν τήν μεγάλη
έλληνορρωμαϊκή τέχνη. Συνάμα, από τίς σύγχρονες έρευνες, φάνηκε οτι ό
ορός «Άναγέννησις» είναι λίγο ή πολύ απατηλός· παρά τίς ομοιότητες
και τους παραλληλισμούς μέ τήν ιταλική, στην πραγματικότητα έχει λίγη
σχέση μαζί της και άλλο χαρακτήρα.
Τά σχετικά προς τον βυζαντινό αυτό κλασσικισμό, εμφανέστερα σέ
μερικούς τομείς (όπως οί μικρογραφίες χειρογράφων ή τά γλυπτά σέ έλεφαντοστοΰν) έχουν ήδη μελετηθή σέ πλάτος, και ή σχετική βιβλιογραφία είναι
πολύ εκτεταμένη ι. Τό μεγάλο πρόβλημα πού πάντοτε προκύπτει κατά τήν
εξέταση τών μνημείων στα όποια διαπιστώνονται οί κλασσικιστικές τάσεις,
είναι, αν αυτές αποτελούν επιβιώσεις ή αναβιώσεις τών αρχαίων μορφών.
Ό συντηρητισμός της θρησκευτικής τέχνης τοΰ Βυζαντίου, ό σεβασμός προς
* Θερμές ευχαριστίες οφείλονται από τον γράφοντα στον Γενικό "Εφορο 'Αρχαιο
τήτων κ. Μανόλη Χατζηδάκη για πολύτιμες παρατηρήσεις προ της δημοσιεύσεως τοϋ
παρόντος, όπως και στον κ. Παν. Βοκοτόπουλο, 'Επιμελητή των 'Αρχαιοτήτων.
l . K u r t W e i t z m a n n , The classical in Byzantine Art, as a mode of Individual
Expression, Byzantine Art an European Art, Lectures σ. 151 -177, Athens 1966, τ ο δ Ι
δ ι ο υ, Geistige Grundlagen und Wesen der makedonischen Renaissance, Arbeitsgemein
schaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen, Köln 1963, σ. 107, όπου και ή πα
λαιοτέρα βιβλιογραφία. Βλ. επίσης D. Τ a 1 b ο t R i c e , The Twelfth Century Renaissa
nce in Byzantine Art, Publications of the University of Hull, 1964.
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τα αμετακίνητα Ιδεώδη της ύστατης αρχαιότητος και ή έπανάληψις τύπων,
τεχνικών και μορφών κάνουν δυσχερή τήν διάκριση μεταξύ τών στοιχείων
τα όποια έπεβίωσαν επαναλαμβανόμενα και εκείνων πού προέκυψαν άπό
όψιμες μιμήσεις υφισταμένων αρχαίων προτύπων. Πολλές φορές άλλωστε
ό ίδιος συντηρητισμός εκδηλώνεται μέ τήν χρησιμοποίηση τύπων ή στοι
χείων μέ αρχαϊκό χαρακτήρα πού λαμβάνονται άπό τήν χρονικά προη
γουμένη «αναγέννηση» και οχι άπ' ευθείας άπό τήν αρχαιότητα, και αυτό
περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Γεγονός πάντως είναι ότι
σχεδόν πάντοτε και τα μεν και τά δε έχουν άμεση σχέση προς τήν τέχνη
τής πρωτευούσης.
Οί επιβιώσεις ή οί νέες μιμήσεις στοιχείων τής αρχαίας τέχνης δέν
πρέπει βεβαίως να παρασύρουν τον μελετητή σέ διαφορετική θεώρηση τής
βυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας άπό αυτήν πού επιβάλλει ή φύσις
2
της και είναι γενικώς παραδεδεγμένη . Πρόκειται για τέχνη εκφραστική
και διδακτική μέ υπερβατικό χαρακτήρα και βαθύ περιεχόμενο, πού εκφρά
ζει αξίες του υψηλού. Οί αρχαίες αναμνήσεις ή μιμήσεις μπορούν να κατα
ταγούν, προκειμένου περί τής ζωγραφικής καί τής πλαστικής, σέ θεματολογικές, στην εφαρμογή βασικών αρχών τεχνοτροπίας καί αισθητικής καί
τέλος σέ σχετιζόμενες μέ τον σεβασμό προς τήν ανθρώπινη μορφή.
Είναι γεγονός ότι, οί κατά περιόδους αναδρομές στα αρχαία πρότυπα
συμπίπτουν μέ γενικώτερες ουμανιστικές τάσεις καί στροφές προς τά κλασ
σικά γράμματα καί τήν αρχαία σοφία. Στην μέση βυζαντινή περίοδο, κατά
τήν λεγομένη αναγέννηση τών Μακεδόνων, ή διανόησις θά άναπτυχθή
στην πρωτεύουσα στραμμένη προς τά αρχαία ελληνικά κείμενα, μέ αποτέ
λεσμα τήν συνειδητοποίηση τής μεγάλης αξίας τους. Ό π ω ς αργότερα στην
ιταλική 'Αναγέννηση έτσι καί στην Κωνσταντινούπολη τοΰ 1 Ιου καί του 12ου
αιώνος τά κλασσικά γράμματα γοήτευαν τήν κοινωνία· εδώ μάλιστα αποτε
λούσαν τήν βάση τής παιδείας όλων τών μορφωμένων. Τά ονόματα του Ψελ
λού, τοΰ 'Ιωάννου τοΰ 'Ιταλού, τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης καί τοΰ Μιχαήλ
Χωνιάτη δεσπόζουν στην στροφή αυτή προς τους αρχαίους 3 στην οποία
(όπως καί στην Αναγέννηση) δέν ελλειψαν οί υπερβολές 4 . Κατά τον 12ο
αΐώνα ό ουμανισμός αυτός θά εχη νέες προεκτάσεις μέ λαϊκώτερο χαρακτή
ρα 5 σύμφωνο προς το πνεΰμα τών αναζητήσεων τής εποχής τών Κομνηνών.
2. Βλ. Π. Μ ι χ ε λ fj, Αισθητική θεώρηση τής Βυζαντινής Τέχνης, 'Αθήνα
1946, σποράδην.
3. Βλ. K e n n e t h Μ. S e t t o n , The byzantine Background to the Italian Renais
sance, Proc. Amer. Philos. Soc. 100, 1956, σ. 1-76 καί ιδίως σ. 11 καί C h. Ζ e r ν ο s, Un
philosophe néoplatonicien du XIe siècle: Michel Psellos, Paris 1919.
4. Βλ. Κ. M. S e 11 ο n, ε. ά. σ. 11 (περί Σερβλία).
5. Βλ. Σ ο φ ί α ' Α ν τ ω ν ι ά δ η , Πτωχοπροδρομικά, Mélanges Merlier Ι, 'Αθήναι
1956, σ. 13-23.
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Οί «αναγεννήσεις» πάντως τοϋ Βυζαντίου δέν έχουν τα σαφή όρια
τοϋ Ιταλικού Rinascimento γιά τον απλούστατο λόγο ότι οί μεσαιωνικοί
"Ελληνες διατηρώντας (και μόνον αυτοί) τήν κοινή καλλιτεχνική γλώσσα
εκφράσεως του έλληνορρωμαϊκοΰ κόσμου, θεωρούσαν φυσικές τις ανα
6
δρομές σ' αυτήν. "Οπως παρατηρεί ό C. Mango οί βυζαντινοί ουδέποτε
αντελήφθησαν οτι υπήρξε διακοπή του αρχαίου πολιτισμού ή σύλληψις
τών όρων «σκοτεινοί χρόνοι» και «μεσαίων» είναι καθαρά ιταλική και
προϋποθέτει μία τελείως διαφορετική στάση απέναντι στον κόσμο.
"Ολα όσα προηγούνται είναι γνωστά σέ όλους και δέν έχουν αξιώσεις
πρωτοτυπίας. "Ας γίνουν δεκτά σαν πρόχειρη εισαγωγή στα προβλήματα
πού θα εξετασθούν èv συνεχεία, και τά όποια θα μπορούσαν να διατυπωθούν
ώς έξης : Πού και σέ ποια στοιχεία διαπιστώνεται κατά τήν μέση βυζαντινή
περίοδο στροφή προς τήν αρχαιότητα στον τομέα τής αρχιτεκτονικής;
Το ελληνικό παρελθόν, ποιο ρόλο έπαιξε στην εξέλιξη της; Δικαιο
λογείται τέλος γιά τά αρχιτεκτονικά μνημεία, ή χρήσις τοϋ όρου «Άναγέννησις», ή οποία γίνεται γιά τά υπόλοιπα καλλιτεχνικά έργα;
"Αν και τά προβλήματα δέν τίθενται γιά πρώτη φορά, όσα μέχρι τώρα
έχουν γραφή, στα πλαίσια τής γενικής ιστορίας τής βυζαντινής τέχνης,
ελάχιστα ικανοποιούν. "Αν εξαίρεση κανείς το πρόσφατο σύγγραμμα τοΰ
Krautheimer 7 , τό θέμα συνήθως παρακάμπτεται μέ κάποιες αοριστίες. Ή
άνάλυσις πού ακολουθεί θα προσπαθήση να έπισημάνη μερικά συγκεκρι
μένα στοιχεία στους τομείς τής μορφολογίας, τής συνθέσεως, τοΰ τρόπου
χειρισμού τοΰ χώρου και τέλος τής τεχνικής, τά όποια άμεσα ή έμμεσα
σχετίζονται μέ τό πρόβλημα. 'Αλλά προηγουμένως επιβάλλεται ή διατύπωσις μερικών γενικωτέρων παρατηρήσεων.
II
Τό πλάτος τών αναζητήσεων πού αφορούν στην περιοχή τής αρχιτε
κτονικής περιορίζεται άπό τήν ίδια τήν φύση της : ή καλλιτεχνική δημιουρ
γία δέν πραγματοποιείται παρά μόνο σέ συνάρτηση προς ώρισμένους πα
ράγοντες πού, ειδικά γιά τήν βυζαντινή ναοδομία, είναι εξαιρετικά δεσμευ
τικοί. Σέ πλείστα σημεία θα πρέπει ίσως να άποκλεισθή έξ' αρχής ή πιθανότης στροφής προς τά αρχαία πρότυπα :
6. C y r i l M a n g o , Antique Statuary and the Byzantine Beholder, D.O.Pap.
17, 1963, σ. 69.
7. R. K r a u t h e i m e r , Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965, σ. 256-257. Βλ. επίσης C h a r l e s D e l v o y e , L'architecture byzantine
au XI e siècle, Supplementary Papers 13th Intern. Congress of Byz. Studies, Oxford 1966,
σ. 53-58, καί ιδιαιτέρως σ. 58.
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α. Ή βυζαντινή εκκλησία έχει λειτουργία πλήρως αποκρυσταλλωμένη
κατά τους μέσους χρόνους, ή οποία επιβάλλει μερικά βασικά χαρακτηρι
στικά της κατόψεως. Ή αρχαία αρχιτεκτονική δέν είχε σχεδόν τίποτα ανά
λογο. "Ισως μόνο μερικά ρωμαϊκά ή ύστερορρο)μαϊκά μνημεία θά μπορού
σαν ν' ανταποκριθούν χωρίς τροποποιήσεις σέ παρόμοιες ανάγκες, πράγμα
πού έγινε άλλωστε σέ παλαιότερες περιόδους.
β. Διάφορα στοιχεία της εκκλησίας, όπως ό τροϋλλος, ή κόγχη του
ιερού, το σταυροειδές σχήμα κλπ. ήσαν επιβεβλημένα και άπό λόγους
συμβολισμού, λόγους άμεσα συνδεόμενους μέ τον μεσαιωνικό τρόπο σκέ
8
ψεως , και σέ γενική σχεδόν εφαρμογή μετά τήν είκονομαχική κρίση. Ή
αρχαία αρχιτεκτονική και πάλι σχεδόν τίποτα δέν είχε νά προσφέρη ως
άμεσο υπόδειγμα για τήν επίλυση τών ειδικών αυτών προβλημάτων.
γ. Στην μεσαιωνική ναοδομία γινόταν εφαρμογή ενός άπό τήν παρά
δοση καθιερωμένου συστήματος κατασκευών, πού είχε ως βάση τήν θολοδομία και τους τοξωτούς φορείς, στοιχεία δηλαδή καμπύλα και δυσχε
ρέστατα εναρμονιζόμενα μέ τήν ελληνική μορφολογία. Ή λύσις αναλόγων
προβλημάτων στην ιταλική 'Αναγέννηση κατά πολύ απλουστεύθηκε μέ
τήν αναδρομή σέ ρωμαϊκά πρότυπα. Ή απλή άνταπόκρισις δομής και μορ
φής ή δομής καί χώρου, ή οποία αποτελεί μία άπό τις μεγάλες αρετές τής
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, ασφαλώς θά δυσχέραινε κάτι ανάλογο.
δ. Τό μικρό συνήθως μέγεθος, αλλά καί οί περιορισμένες δυνατότητες
δαπάνης 9 στην τρέχουσα αρχιτεκτονική του 11ου Κ αί του 12ου αιώνος
περιορίζουν επίσης τό ενδεχόμενο μιμήσεως τών αρχαίων προτύπων. Τά
οικονομικά προβλήματα έχουν ασφαλώς αντίκτυπο στην τεχνική : τά συ
στήματα δομής τών αρχαίων κόστιζαν κατά πολύ περισσότερο άπό τά μεσαι
ωνικά. Στην ιταλική 'Αναγέννηση τά δεδομένα καί έν προκειμένω ήσαν
τελείως διαφορετικά.
III
Οί στροφές προς τήν αρχαιότητα τόσο κατά τήν ιταλική 'Αναγέννηση
όσο καί κατά τον νεώτερο κλασσικισμό μπορούν νά διδάξουν για τήν ση
μασία τών προτύπων, τά όποια έτυχαν μιμήσεως, άλλα καί τών τρόπων πού
έγινε ή μίμησις αναλόγως προς τό βαθύτερο πνεύμα τής εποχής. Τά ερωτή
ματα έδώ είναι : Ποια θά μπορούσαν νά είναι τά αρχιτεκτονικά πρότυπα
8. Συμβολισμός του σύμπαντος, μικρόκοσμος. Βλ. Α. G r a b a r , Byzantium, Lon
don 1966, σ. 68, 76, 77, καί κυρίως Α. G r a b a r , Byzance, symbolisme cosmique et mo
numents religieux. L'art de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age, Paris 1968, τ. Ι σ.
71. Χαρακτηριστικά èv προκειμένω τά λεγόμενα από τον Σ υ μ ε ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί 
κ η ς (15°ς αι.), M i g n e, P.G. 155, σποράδην.
9. Κυρίως γιά τις επαρχίες βλ. σχετικώς Α. G r a b a r , Byzantium, σ. 74-79.
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για μία βυζαντινή «αναγέννηση» στην αρχιτεκτονική, και πως οί βυζαν
τινοί αντιμετώπιζαν τα πρότυπα αυτά.
Το γεγονός ότι στην Ιταλική 'Αναγέννηση δέν μπορούσαν νά μελετή
σουν παρά μόνο ρωμαϊκά μνημεία, υπήρξε παράγων αποφασιστικής σημα
σίας για τήν ανάπτυξη τής μορφολογίας τών κτηρίων της. Και αντιστοί
χως ή γνωριμία μέ τα κλασσικά ελληνικά μνημεία κατά τον 18ο αιώνα
έστρεψε τήν εκλεκτική αρχιτεκτονική τής εποχής προς νέες κατευθύνσεις.
Και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώνεται μία συνειδητή αποστροφή άπό
τά ισχύοντα και θαυμασμός προς τήν αρχαιότητα και τήν τέχνη της.
Στο Βυζάντιο του 11ου και του 12ου αιώνος τά πράγματα είναι πολύπλο
κα· δέν επιδέχονται παρόμοιες γενικεύσεις. Και για τήν ύπαρξη παλαιών
κτηρίων και γιά τήν θέση τών αρχιτεκτόνων απέναντι τους επιβάλλεται
ίσως ό διαχωρισμός τής πρωτευούσης άπό τίς επαρχίες. Πράγματι, ενώ
στην Ελλάδα και τήν Μικρά 'Ασία σωζόταν πολλά ελληνικά ή ρωμαϊκά
μνημεία, στην πρωτεύουσα σχεδόν απουσίαζαν : στην Κωνσταντινούπολη
τής μέσης βυζαντινής περιόδου δέν φαίνεται νά είχε επιβιώσει κανένα άπό
τά ελληνικά κτίσματα τοϋ Βυζαντίου, και τά λίγα μνημεία πού διατηρού
σαν τήν κλασσικίζουσα μορφολογία ήσαν ύστερορρωμαϊκά ή παλαιοχρι
στιανικά 10 . Ό Κωνσταντίνος ό Ρόδιος, ανάμεσα στα επτά θαύματα τής
Κωνσταντινουπόλεως, κατά τά μέσα τοϋ 10ου αιώνος, δέν μνημονεύει u
κανένα αρχαίο κτίσμα- όλα περιορίζονται στο διάστημα μεταξύ Μεγάλου
Κωνσταντίνου και 'Ιουστινιανού. Ά π ό άλλα κείμενα, όπως και άπό ευρή
ματα, γίνεται φανερό δτι στην μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη αν και δέν
έλλειπαν μνημεία τής ύστατης αρχαιότητος, απουσίαζαν κλασσικά αρχιτε
κτονικά έργα. Τό γεγονός αυτό δέν είναι μικρής σημασίας. Ή πρωτεύουσα
δέν ήταν μόνον ή αφετηρία όλων τών νέων καλλιτεχνικών τάσεων, άλλα
καί ό τόπος στον όποιο ύφίσταντο οι βασικές προϋποθέσεις, οικονομικές
καί πολιτιστικές, γιά κάθε ανάπτυξη.
Στις επαρχίες αντιθέτως, καί μάλιστα στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί
ναοί, μερικοί μάλιστα άπό τους οποίους διετήροϋντο τότε σέ πολύ καλή
12
κατάσταση, ελληνικοί ή καί ρωμαϊκοί μέ κλασσικό υφός . Ή ακτινο
βολία τους όμως περιοριζόταν άπό τις δυσκολίες τών επικοινωνιών καί άπό
τήν μικρή σημασία πού παρουσίαζαν οί περιοχές στις όποιες βρισκόταν
γιά τους λογίους ή τους καλλιτέχνες τής Κωνσταντινουπόλεως. Χαρακτη-

10. "Οπως το Αύγουσταΐον, πού σωζόταν ώς τα 1540, τό Forum τοΰ Κωνσταντίνου,
ή άψίς θριάμβου τοΟ Θεοδοσίου καί διάφοροι αναμνηστικοί κίονες. Βλ. σχετικώς R.
Janin, Constantinople byzantine, Paris 1964, σ. 60,62,65 και 73-86 αντιστοίχως.
H. C. M a n g o , 8.ά. σ. 67.
12. "Οπως τά αδριάνεια κτίσματα "Αθηνών, Έλευσίνος κλπ.
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ριστικο είναι το παράδειγμα τοΰ Χωνιάτη, στα τέλη τοϋ 12°υ αιώνος, πού
13
θρηνεί για την απομόνωση του στην 'Αθήνα , μακρυα από τον κύκλο των
διανοουμένων της πρωτευούσης. Ούτε ενα βυζαντινό κείμενο, ούτε ενα
σχόλιο δέν θα συναντηθή στους δύο αιώνες μετά τό έτος 1000 σχετικό μέ
κτίσματα της αρχαιότητος στην Ελλάδα.
Σχετικώς μέ τήν στάση τών βυζαντινών μπροστά στις αρχαιότητες,
14
σε πρόσφατες εργασίες
έχουν λεχθή πολλά και πολύ ουσιαστικά πρά
γματα. 'Αφορούν κυρίως στην αρχαία γλυπτική. Τα περίφημα γλυπτά πού
στόλιζαν μέχρι τό 1204 τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους
της Κωνσταντινουπόλεως, φαίνεται οτι έπαιξαν κάποιο ρόλο στις εκφρα
στικές ανανεώσεις της βυζαντινής γλυπτικής και ζωγραφικής. Ό ρόλος
15
αυτός δέν θα πρέπει να ύπερεκτιμηθή. Ό C. Mango έδειξε
οτι οί άπ'
ευθείας μιμήσεις τών αρχαίων αυτών έργων είναι πολύ περιορισμένες, και
άπό όσο μπορεί να κριθή, αποσπασματικές. Ή παρεμβολή αρχαίων θεμά
των σέ βυζαντινά έργα ζωγραφικής 1 β (γυμνά αγάλματα έπί κιόνων, σαρκο
φάγοι μέ ανάγλυφα κλπ.), είναι κάτι ανάλογο μέ αρχαία χωρία εμβόλιμα
σέ βυζαντινά κείμενα 1 7 . "Οπως οί συγγραφείς δέν μελετούσαν ολόκληρα
τα κείμενα αλλά ανθολογίες και σχόλια, έτσι καί οί ζωγράφοι δέν αντέγρα
φαν άπ' ευθείας τα αρχαία έργα, αλλά αντίγραφα τους σέ μικρογραφίες,
έργα μικρογλυπτικής άπό έλεφαντοστουν κλπ. 'Εκεί πού σαφέστατα θα
έβλεπε κανείς τήν μίμηση, είναι στην ανάπλαση τών στοιχείων σέ νέες
παραστάσεις μέ διαφορετικό περιεχόμενο.
Είδικώς στην αρχιτεκτονική οί μνείες παλαιοτέρων μνημείων άπό
τους βυζαντινούς είναι εξαιρετικά σπάνιες. Σέ μία πολύ όψιμη εποχή ανα
φέρονται τα μνημεία του Περγάμου καί εκφράζεται θαυμασμός γι' αυτά,
στην γνωστή επιστολή του Θεοδώρου Β' Λάσκαρη 1 8 , καί ακόμα αργότερα
σέ ρωμαντικούς στίχους θα γίνη μνεία για τα κτίσματα τών Ελλήνων 1 9 .
Ά π ό τον 'Ιουστινιανό μέχρι τό 1200, δέν υπάρχει ούτε μία εκφρασις για
αρχαίο έργο τέχνης, ένώ σώθηκαν πολλές για μεσαιωνικά. Στο τέλος, δέν
13. Βλ. Σ π υ ρ ί δ. Α ά μ π ρ ο υ , Αί 'Αθήναι περί τα τέλη του 12ου αιώνος, 'Αθή
ναι 1878, σποράδην.
14. C y r i l M a n g o , ε. ά. καί Δ η μ . Π ά λ λ α , Αϊ αίσθητικαί ίδέαι τών βυζαν
τινών προ της αλώσεως, ΕΕΒΣ 34, 1965, σ. 313-331.
15. "Ε.ά. σ. 71 κέ.
16. Όπως στο κλασσικότροπο Μηνολόγιο τοο Βασιλείου του Β' λ.χ.
17. Βλ. C y r i l M a n g o , l.à. σ. 74, καθώς καί E r n s t K i t z i n g e r , Helleni
stic Heritage in Byzantine Art, D.O.Pap. 17, 1963, σ. 97-115 καί κυρίως σ. 110.
18. 'Επιστολή αρ. 32. Ν. F e s t a , Theodori Ducae Lascaris Epistulae, αρ. 217, Fi
renze 1898, σ. 107.
19. Στο ποίημα Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη : Βλ. S. A n t ο n i a d i s, είς
L'Hellénisme Contemporain 1954, σ. 360.
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μπορεί κανείς παρά να διαπίστωση μία σαφή αντινομία στους τρόπους
των βυζαντινών διανοουμένων, πού περιορίζονται στον θαυμασμό της αρ
χαιότητος μέσω των κειμένων καί καμμία σημασία δέν δίνουν προς τα σωζό
μενα μνημεία. Στις επιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη άπό τήν 'Αθήνα ό Παρ
θενών μνημονεύεται ώς περικαλλής εκκλησία της Παναγίας 2 0 , ή οποία
άπήλλακτο τής τυραννίδος τής 'Αθηνάς. Τυφλός για τό μεγαλείο του ναού,
άλλα και για όλα τα άλλα αρχαία κτήρια της πόλεως, ό λόγιος της πρωτευού
σης παραθέτει ονόματα μνημείων πού χάθηκαν 2 1 θρηνώντας για τήν ερή
μωση τους. Ή ίδια «ρητορική» παράδοσις πού εμφανίζεται σέ άλλα κείμενα 22
μέ τήν επανάληψη ονομάτων αρχαίων κορυφαίων καλλιτεχνών, προβάλλει
καί εδώ. Ό Χωνιάτης μνημονεύει κτήρια γνωστά του μόνο άπό φιλολογικές
μαρτυρίες καί μένει απαθής για τήν πραγματικότητα.
Ή στάσις αυτή τών βυζαντινών διανοουμένων είναι τελείως διαφορε
τική άπό αυτήν τών ουμανιστών της Αναγεννήσεως πού ανακαλύπτουν
τήν ομορφιά στα ίδια τα μνημεία, καί διαχωρίζουν τήν εποχή τους (όπως
καί τήν αρχαιότητα) άπό τους σκοτεινούς χρόνους.
Οί έρευνες στό θέμα της θεωρήσεως τών αρχαίων ερειπίων άπό τους
καλλιτέχνες του Βυζαντίου, θα μπορούσαν ίσως να έχουν ενδιαφέρουσες
προεκτάσεις στην αναλυτική σπουδή αρχιτεκτονημάτων πού απεικονίζον
ται στό βάθος διαφόρων παραστάσεων. Πράγματι, τα συμβατικά αυτά κτί
σματα (πού γενικεύονται σύν τω χρόνω), πολλές φορές έχουν στοιχεία
μορφολογικώς άρχαιότροπα σέ τοιχογραφίες, ψηφιδωτά ή μικρογραφίες 2 3 .
'Αλλά καί πάλι τό Ιλλουζιονιστικό 2 4 ύφος τών παραστάσεων όπως
καί πολλά άπό τά απεικονιζόμενα θέματα, οδηγούν ασφαλώς στό συμπέ
ρασμα ότι ή αφετηρία τους βρίσκεται σέ παραστάσεις της ύστατης αρχαιό
τητος. Δέν προέρχονται δηλαδή άπό τήν εκ τοϋ φυσικού απόδοση αρχαίων

20. Βλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς, 6. ά. Κωδ. 88α Λαυρ
θείον άνάκτορον βέβηκε μεν κατά
κορυφήν της παλαιάς 'Ακροπόλεως .. .θείος Παρθενών καί ύπερκόσμιος θάλαμος... (σ. 36)
καί Κωδ. 21,α, Λαυρ. . . . και ή 'Ακρόπολις αύτη της τυραννίδος της
ψευδοπαρθένου
'Αθηνάς άπήλλακτο καί ούκέτι το έπιβώμιον αυτής πυρ άκοίμητον τρέφεται . . . Τοιόνδε το
τέμενος τούτο, περικαλλές, εύφεγγές, άνάκτορον τής φωτοδόχου
παρθένου...
21. σ. 33. . . Ούδ' έρείπιον γοΰν Ηλιαίας ή Περιπάτου ή Λυκείου ευροις αν, πλείστα
καμών. Μόνον αν ϊδοις πετραίον 'Αρείου Πάγου γεώλοφον. . . τυχόν δε τι καί τής Ποικίλης
Στοάς μικρόν λείψανον, μηλόβοτον καί αυτό καί τοϊς όδοΰσι τοϋ χρόνου τάς πλίνθους
παρατρωγόμενον.
22. Βλ. C. M a n g o , ε.ά.
23. Βλ. προχείρως K u r t W e i t z m a n n , Die byzantinische Buchmalerei, Berlin
1935, πίν. IX (Par. Bibl. Nat. Gr. 139, 3v) καί πίν. XXX (Σταυρονικήτα, 43, ΚΚ).
24.'Ερμηνεία του ορού βλ. εις E r n s t
K i t z i n g e r , D.O.Pap. 17, 1963,
σ. 107.
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κτηρίων
αλλά έπεβίωσαν από διαδοχικές αντιγραφές παλαιών προτύπων
σέ χειρόγραφα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ή πιστότερη άπεικόνισις αρχαίου
κτηρίου, ένας δωρικός πρόστυλος τετράστυλος ναός στον κώδικα Par. Suppl.
26
Gr. 247, των άρχων του Που αιώνος , προέρχεται άπό τήν άπ' ευθείας
αντιγραφή ενός ελληνιστικού χειρογράφου.
IV
Για τήν αναβίωση τών αρχαίων τρόπων στην αρχιτεκτονική της ιτα
λικής 'Αναγεννήσεως, μεγάλο ρόλο έπαιξε τό σύγγραμμα του Βιτρούβιου,
27
28
τό όποιο έγινε γνωστό και δημοσιεύθηκε μέσα στον 15ο αιώνα. Ό Βι
τρούβιος άνοιξε νέες προοπτικές στις προσπάθειες τής στροφής προς τήν
αρχαιότητα, δίνοντας τήν αρχαία ορολογία, πλήθος άπό πληροφορίες,
άλλα καί ενα σύστημα αρμονίας, αναλογικών σχέσεων και μορφών τό όποιο
έγινε γρήγορα δεκτό άπό τους ασχολούμενους μέ τήν αρχιτεκτονική 2Β .
Ό Βιτρούβιος δέν ήταν απολύτως άγνωστος στο Βυζάντιο 3 0 . Στα «Σχό
λια εις Λυκόφρονα» τοϋ Τζέτζη αναφέρεται 3 1 ό Ρωμαίος αρχιτέκτων καί
μάλιστα ώς Βιγρίδιος. Ένώ όμως θα περίμενε κανείς αναφορά σέ θέματα
αρχιτεκτονικής ό βυζαντινός σχολιαστής περιορίζεται σέ μία πληροφορία
τοϋ Βιτρούβιου για τις ιαματικές ιδιότητες τών υδάτων του ποταμού Κύδνου 3 2 . Ή μοναδική αυτή μνεία σέ συνδυασμό προς τήν παραμόρφωση τοΟ
αρχαίου ονόματος δημιουργούν βασίμως τήν υποψία ότι ό Τζέτζης δέν
διάβασε ποτέ τό αρχαίο κείμενο (παρά τήν γλωσσομάθεια για τήν οποία
25. Οί εξαιρέσεις είναι σχετικά σπάνιες, όπως λ.χ. τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσα
λονίκης. Βλ. A n k a S t o j a k o v i é , Quelques représentations de Salonique, Χαριστήριον Ά . Κ. 'Ορλάνδου Β', 'Αθήναι 1966, σ. 25-48.
26. Ν ι κ ά ν δ ρ ο υ, θηριακά, φ. 18ν. Βλ. D. V. A i n a 1 ο ν, The Hellenistic Origins
of Byzantine Art, New Brunswick 1961, είκ. 2. καί A. G r a b a r, Byzantium, London
1966, σ. 150.
27. Άπα τον Poggio Bracciolini το 1414.
28. Πρώτη εκδοσις στην Ρώμη, το 1486, άπό τους G. Sulpicio καί Pomponio.
29. Για τήν μεγίστη σημασία του Βιτρούβιου στην εξέλιξη τής αρχιτεκτονικής τής
'Αναγεννήσεως βλ. R. W i t t k o w e r , Architectural Principles in the Age of Human
ism, London 1967, καί A n d r é D a l m a s, εισαγωγή στην νέα έκδοση τοϋ Βιτρού
βιου τής μεταφράσεως Cl. Perrault, Paris 1967, σ. 15-16.
30. Πρώτη μνεία άπό τον Ε. G r a n g e r , Εισαγωγή στην έκδοση τοο Βιτρούβιου,
Heinemann, London 1962, σ. XV.
31. Έκδ. Μ. Christ. Gottfried Müller, Leipzig 1811, τ. II, σ. 919, στίχ. 1050-1053.
32. ... Ό 'Αλφειός, τής 'Αρκαδίας ποταμός, ίάται τους άλφούς, καί κατά ΒιγρΙδιον
δέ, ποδαγριώντας ό Κύνδος. Πρβλ. V i t r. βιβλ. VIII, στ. 3 . . . flumen est nomine Cydnos,
in quo podagrici crura macérantes levantur dolore. ("Εκδ. Heinemann Π, σ. 156-157,
κεφ. Ill, άρ. 6).
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33

καυχάται ) αλλά πήρε τήν πληροφορία από άλλα παλαιότερα μεταφρα
σμένα σχόλια ή μία ανθολογία.
Πράγματι είναι πολύ αμφίβολο, αν ό Βιτρούβιος έπαιξε κανένα ρόλο
στην βυζαντινή αρχιτεκτονική. "Η λατινική γλωσσά θα ήταν ασφαλώς
μέγιστο εμπόδιο για τήν διάδοση του. Είναι γνωστό ότι ελάχιστοι άνθρωποι
34
καταλάβαιναν τα λατινικά στην μέση βυζαντινή περίοδο , και ότι οι λίγες
35
μεταφράσεις κειμένων δέν έγιναν παρά στα χρόνια των Παλαιολόγων .
Δέν αποκλείεται βέβαια να είχαν φτάσει ώς τις βυζαντινές βιβλιοθήκες
αρχαία ελληνικά συγγράμματα 36 σχετικά μέ τήν αρχιτεκτονική, άλλα
αυτό δέν είναι παρά μία ύπόθεσις. Πολύ αμφίβολο είναι άλλωστε, αν οϊ
ανώνυμοι βυζαντινοί αρχιτέκτονες διάβαζαν αρχαίους συγγραφείς.
Τό εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της επιβιώσεως των συστημάτων τοΰ
Βιτρούβιου στην παλαιοχριστιανική εποχή και αργότερα στον Μεσαίωνα 3 7 ,
μπορεί να έξετασθή και άπό άλλη πλευρά, άπό τά ϊδια δηλαδή τά μνημεία.
Πρόσφατες μελέτες του Kenneth Conant αποδεικνύουν 38 τήν χρήση των
συστημάτων αυτών σε μεσαιωνικά κτήρια τής δυτικής Ευρώπης, και μάλι
στα στο μεγίστης σημασίας Cluny III. Έκεΐ διαπιστώνεται ή χρήσις ορθο
γωνίων μέ τις αναλογικές σχέσεις πού υποδεικνύει ό Ρωμαίος αρχιτέκτων 3 9
για τά αίθρια των οικιών. Αναλύσεις βυζαντινών εκκλησιών μπορούν να
δείξουν κάτι παρόμοιο αλλά μέ τρόπο τυχαίο καί αποσπασματικό, όπως θα
γίνη λόγος αργότερα.
Έν αντιθέσει λοιπόν καί πάλι, προς τήν ιταλική Αναγέννηση, οί Βυ
ζαντινοί καί αν ακόμα είχαν στή διάθεση τους αρχαία κείμενα σχετικά

33. Βλ. D.O.Pap. 17, 1963, σ. 292, σημ. 9.
34. Βλ. Κ. Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ , 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας. Μετάφρ. Γ.
Σωτηριάδου, 'Αθήναι 1900, τ. Β', σ. 219 καί σ. 272.
35. "Ε. ά. σ. 158 ( Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κ υ δ ώ ν η ς) καί σ. 272 ( Μ ά ξ ι μ ο ς Π λ α 
ν ο ύ δ η ς ) , 274-275.
36. Τσως αυτά άπό τά όποια άρύεται πληροφορίες ό Βιτρούβιος καί αναφέρει στον
πρόλογο του έβδομου βιβλίου του. Τά αναφερόμενα άπό τον G 1. D o w n e y κείμενα,
αν καί παρέχουν πολύτιμες γενικές πληροφορίες, δέν φαίνεται νά μετέφεραν πρακτικές
γνώσεις άπό τήν αρχαιότητα στό Βυζάντιο. Περιορίζονται άλλωστε χρονικά μέχρι τήν
'Ιουστινιάνειο περίοδο, βλ. G 1. D o w n e y , Byzantine Architects their Training and Me
thods, Byzantion 18, 1946-48, σ. 99- 118, καί Pappus of Alexandria on Architectural
Studies, Isis 38, 1948, σ. 197-200.
37. Για τό θέμα των αναλογικών σχέσεων στην μεσαιωνική δυτική αρχιτεκτονική
καί τών σχέσεων τους μέ τις αρχαίες βλ. τήν εκτεταμένη βιβλιογραφία του Appendix
III, είς R. W i 11 e ο w e r, ε. ά. σ. 162 - 166.
38. Βλ. K e n n e t h J. C o n a n t , The after Life of Vitruvius in the Middle Ages,
Journal of the Society of Architectural Historians XXVII, 1968, σ. 33-38.
39. Βιβλ. VI, 3,3 (Έκδ. Heinemann, II, σ. 26,27),
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μέ τήν αρχιτεκτονική, φαίνεται ότι δέν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να τα
χρησιμοποιήσουν για να ανανεώσουν τήν δική τους.
V
Σέ αναζητήσεις κλασσικιστικών τάσεων στην περιοχή της αρχιτεκτο
νικής μορφολογίας κατά τους χρόνους των Μακεδόνων και των Κομνηνών,
συχνά εμφανίζεται το πρόβλημα αν τα εξεταζόμενα προκύπτουν άπό επι
βιώσεις ή αναβιώσεις αρχαίων στοιχείων. Στους ναούς της περιόδου, ελα
χίστους στην πρωτεύουσα, πολυάριθμους στην Ελλάδα, επαναλαμβάνεται
εξελισσόμενο ενα θεματολόγιο μορφών πού χωρίς αμφιβολία δέν έχουν
καμμία σχέση μέ τήν αρχαιότητα, όπως είναι οί οδοντωτές ταινίες, τα κεραμοπλαστικά, τά σκυφία, τα κουφικά γράμματα, τα φιαλοστόμια κλπ. Πολ
λές άλλες μορφές προέκυψαν άπό τήν συνεχή εξέλιξη αρχαίων ή μάλλον
ρωμαϊκών ή παλαιοχριστιανικών, όπως είναι τά θυρώματα, τά τόξα τών πα
ραθύρων καί οί κιονίσκοι τους, οί άβακωτές επενδύσεις καί τά παρόμοια.
Ό τομεύς στον όποιο είναι εμφανέστερες οί αναδρομές στην αρχαιότητα
είναι ό γλυπτικός διάκοσμος. Καί δέν εννοείται μ' αυτό τό μικρό άθροισμα
αρχαίων θεμάτων 40 , πού αποδίδονται μέ τρόπο μεσαιωνικό άλλα τά ανάγλυ
φα διακοσμητικά αρχιτεκτονικά μέλη.
"Οπως παρατηρεί καί ό Krautheimer 4 1 πλείστα άπό αυτά δείχνουν σαφή
τήν στροφή προς τό παρελθόν : Γείσα διαμορφωμένα μέ κυμάτια κοίλα ή
κυρτά, θυρώματα ή έπιστύλια τέμπλων καλυπτόμενα μέ φύλλα ακάνθου ή
άνθέμια καί άλλα. Ή διεξοδική μελέτη τών γλυπτών αυτών, πού φεύγει
άπό τά δρια αυτής της εργασίας, αν καί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον
βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω. Τό κατάσπαρτο σέ μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους καί απρόσιτα μνημεία υλικό δέν έχει συγκεντρωθή καί δέν μπορεί
ακόμα να χρονολογηθή 4 2 . Έτσι μέ δυσκολία θα μπορούσε κανείς να απάν
τηση καί στο ερώτημα, τό όποιο θέτει ό Krautheimer, αν τά αρχαΐζοντα
αυτά γλυπτά μέλη, αποτελούν επιβιώσεις ή αναβιώσεις τών αρχαίων δια
κοσμητικών θεμάτων.
Ό κλασσικισμός τών γλυπτών μελών (ό όποιος μάλιστα προηγείται
χρονολογικώς **) δέν είναι άσχετος μέ τήν μεγαλύτερη ελευθερία πού έν
σχέσει μέ τήν αρχιτεκτονική υπήρχε, για έργα διακοσμητικής ή γλυπτικής.
Δέν πρέπει νά λησμονηθή ότι καί οί ανάγλυφες εικόνες, στις όποιες οί
40. Κένταυροι, Σφίγγες, Σειρήνες, Μέγας 'Αλέξανδρος κλπ.
41. Βλ. Early Chr. and Byz. Archit. σ. 256-257.
42. Βλ. A. G r a b a r είς Cah. Arch. 17, 1967, σ. 266.
43. Βλ. A. G r a b a r, Sculptures byzantines de Constantinople (IV-X siècle), Paris
1963, σ. 116, 117, 122. Γλυπτά τής Μονής του Λιβός στην πρωτεύουσα, του 10ου αιώ
νος «δείγματα μιας εποχής αναγεννήσεως».
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κλασσικιστικές τάσεις είναι αναντίρρητες απαντούν κυρίως κατά το διά
στημα 1000- 1200. Προχείρως θα μπορούσε κανείς να άναφέρη οχι λίγα πα
ραδείγματα μιμήσεων αρχαίων μορφών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
45
46
πρωτεύουσα οί όποιες εκδηλώνονται στο θ έ μ α
ή τήν τεχνοτροπία .
Ή τελειοποίησις της τεχνικής (γιά τήν οποία θα γίνη λόγος) συνδυα
ζόμενη μέ τάση έκλεπτύνσεως και ανανεώσεως των εκφραστικών μέσων,
σχετίζεται άμεσα μέ το θέμα. Ενίοτε οδηγεί σέ απόλυτη μίμηση αρχαίων
μελών : Στην εκκλησία τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μέρμπακα 4 7
σέ μία διαχωριστική ταινία θα συναντηθή μία ακριβέστατη ερμηνεία σέ
πωρόλιθο ένας αρχαίου μέλους, μιας έπιστέψεως, προερχομένου άπό το
Ήραϊον τοΰ 'Αργούς 4 8 . Ό βυζαντινός τεχνίτης χρησιμοποίησε σέ δευτέρα
χρήση το αρχαίο μέλος και τό έπεξέτεινε μέ νέα κομμάτια σέ ολη τήν
ανατολική πλευρά τοΰ ναοΰ. Στην Γοργοεπήκοο τών 'Αθηνών επίσης, στην
νοτία κεραία του σταυρού εξωτερικά, νέα κομμάτια θά επεκτείνουν αρχαία
ιωνικά γείσα μέ οδόντες, μέ αξιοπρόσεκτη τελειότητα μιμήσεως. Στο
πνεύμα τών μορφολογικών αναζητήσεων τοΰ 12ου αι. θά πρέπει επίσης να
ένταχθή και ή απροσδόκητη λιτότης μορφών πού δημιουργεί ενίοτε εντυ
πώσεις αρχαίας άπλότητος. Οί πεσσοί, οί κίονες και τα κιονόκρανα τής
Σαμαρίνας 4 9 στην Μεσσηνία θεωρήθηκαν στην αρχή έργα τής αρχαιότη
τος 5 0 . Στην ίδια κατηγορία θά μπορούσαν ϊσως να καταταγούν τα κιονό-

44. Βλ. R e i n h o l d L a n g e , Die byzantinische Reliefikone, Recklinghausen
1964. Μία άπό τις ωραιότερες εικόνες τοο είδους είναι της δεομένης Θεοτόκου της Μονής
τών Μαγγάνων, του μνημείου πού κατ' εξοχήν συνδέεται μέ τήν αναγέννηση τών τεχνών
κατά τον 11° αιώνα (ε. ά. σ. 43) καί τις ουμανιστικές τάσεις στην αυλή του Κωνσταν
τίνου τοο Μονομάχου. Μία άλλη σπουδαία ανάγλυφη εικόνα, υπήρχε στο ίδιο μο
ναστήρι, βλ. Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή , Εις τον έν τη μονή τών Μαγγάνων λελατομημένον
έκ λίθου λευκού "Αγιον Γεώργιον. Manuelis Philae Carmina, ed. E. Miller, Amsterdam
1967, τ. Ι, σ. 210 άρ. XXXIV.
45. "Οπως λ.χ. φύλλα ακάνθου (ΑΕ 1956, σ. 185, είκ. 4), αστράγαλοι (σαρκοφάγος
S. 511 Ά θ . 'Αγοράς, Κορίνθου R. S c r a n t o n , Corinth XVI, 1957, αρ. 19, 163),
ρόδακες (ε. ά. άρ. 165) κ.ά.
46. "Οπως λ.χ. τά άνακαμπτόμενα φύλλα ακάνθου σέ έπιστύλια τής εποχής, βλ.
S c h u l t z - B a r n s l e y , The Monastery of St. Luke, πίν. 27. Β, 28, R. S c r a n t o n ,
Ë. ά. πίν. 33, άρ. 158 καί Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΑΒΜΕ 5, 1939 - 40, σ. 71, είκ. 22.
47. Α. S t r u c k εις Athen. Mitt. 34,1909.
48. Βλ. G e o r g e s R o u x , L'architecture de l'Argolide au IV e et III e siècles avant
J.C., Paris 1961, Planches, πίν. 22, 2, a,b καί c (βωμός τών τριγλύφων) καί Α. B o n είς
Χαριστήριον Ά . Κ. 'Ορλάνδου Γ , 1966, σ. 92, πίν. XXVII, α.
49. Βλ. Φ ρ . Β ε ρ σ ά κ η , ΑΕ 1919, σ. 89-95.
50. "Ε. ά. σ. 92 καί Χ. Μ π ο ύ ρ α, Βυζαντινά σταυροθόλια μέ νευρώσεις, 'Αθήναι
1965, σ. 70 σημ. 301, πίν. 26, Α.
Π
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κράνα και άλλα μέλη του ναοϋ της Σουβάλας , μέ το απλούστατο
σχήμα τους.
Ή εφαρμογή αυτούσιων αρχιτεκτονικών αρχαίων μελών σέ δευτέρα
χρήση σέ μεσοβυζαντινές εκκλησίες, συνηθέστατη στην Ελλάδα, θα μπο
ρούσε επίσης να άποδοθή σέ πνεϋμα κλασσικισμοϋ. Βεβαίως και αλλοι
λόγοι συνέβαλαν στην συνήθεια αυτή τών μαστόρων, λόγοι πενίας και ευ
κολίας της δομής μέ έτοιμα λαξευμένα μέλη, λόγοι δεισιδαιμονίας ή απο
τροπής του κακοΰ 5 2 ή καί λόγοι απλής διακοσμήσεως. 'Αλλά δέν υπάρχει
αμφιβολία ότι μερικές φορές τα αρχαία μέλη χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε
να δοθή κλασσικότροπο ύφος στο σύνολον. Το καλύτερο παράδειγμα είναι
ή Γοργοεπήκοος τών 'Αθηνών, όπου πλήθος από αρχαία μέλη τοποθετήθη
καν σέ θέσεις ανάλογες μέ αυτές πού είχαν κατά τήν αρχαιότητα : τα αρχαία
γείσα μπήκαν σέ θέσεις γείσων, τα ρωμαϊκά έπίκρανα παραστάδων στα δύο
πέρατα τής προσόψεως, οί μεγάλοι λίθοι χαμηλά σαν ορθοστάτες, κορνιζώματα μέ οδόντες οργάνωσαν τις προσόψεις. Το κτήριο έτσι δέν χάνει
σέ ενότητα παρά τήν μεγάλη ποικιλία του συνόλου. Ό ιδιότυπος αυτός
κλασσικισμός τής Γοργοεπηκόου, σχετιζόμενος κατά τον Μ. Χατζηδάκη 5 3
μέ τήν παρουσία τοϋ Χωνιάτη στην 'Αθήνα κατά τα τέλη του 12ου αι.,
έχει παρατηρηθή από παλιά Μ. Οί σχέσεις, οί όποιες διαπιστώνονται μεταξύ
τών αρχαίων αρχιτεκτονικών μορφών, του τρόπου εφαρμογής τους καί τοϋ
«πνεύματος» πού έχει έπιτευχθή, θά μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρουσες
προεκτάσεις σέ μελλοντικές ειδικές μελέτες. Ή σύγκρισις μέ άλλα, παλαιό
τερα μνημεία (δπως λ.χ. ή Σκριποϋ 55 ) στα όποια επίσης έχει γίνη μεγάλη
χρήσις αρχαίου ύλικοΰ, κάνει αμέσως εμφανείς μεγάλες διαφορές.
'Αλλά καί στην πρωτεύουσα θά συναντηθή ή εφαρμογή μελών σέ
τέρα χρήση. Spolia από 'Ιουστινιάνειο ναό 5 6 χρησιμοποιήθηκαν στο
πλο τοϋ καθολικού τοϋ Παντοκράτορος, αντιπροσωπευτικού έργου
αναγεννήσεως τών Κομνηνών, σέ μία λύση απολύτως εναρμονιζόμενη

δευ
τέμ
τής
στο

51. Βλ. Χ α ρ. Μ π ά ρ λ α, Ό βυζαντινός ναός τής Σουβάλας, Χαριστήριον Ά . Κ.
'Ορλάνδου Δ', 1967 - 68, σ. 303 - 328 πίν. X C - CI. Για το σπουδαίο αυτό μνημείο θά ξαναγίνη λόγος. Καί έδώ τα μέλη του ναοΰ θεωρήθηκαν αρχαία. Βλ. 'é.à. σ. 316 σημ. 60.
52. Βλ. C y r i 1 M a n g o , 6. ά. σ. 63.
53. M a n o l i s C h a t z i d a k i s , Monuments byzantins en Attique et Béotie, Athènes 1956, σ. 23.
54. Βλ. A. S t r u c k , Athen. Mitt. 31,1906, σ. 281 κέ. C h . D e l ν ο y e, L'art by
zantin, Paris 1967, σ. 206. J. A r n o t t H a m i l t o n , Byzantine Architecture and
Decoration, London 1933, σ. 100.
55. Βλ. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ό ναός τής Σκριποϋς τής Βοιωτίας, ΑΕ 1931, σ. 126.
56. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , Recent Work of the Byz. Institut, D.O.Pap. 17, 1963,
σ. 346, είκ. 1,8 καί 9 καί D.O.Pap. 21, 1967, σ. 276, είκ. 12. Βλ. επίσης AJA 72, 1968,
σ. 147, πίν. 60, είκ. 31.
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ακαδημαϊκό ύφος τοΰ μνημείου. Δεν είναι περίεργο το δτι ώς «αρχαία» μέλη
χρησιμοποιήθηκαν έδώ τα αρχαΐζοντα θωράκια μιας άλλης πολύ παλαιο
τέρας αρχαιοπρεπούς μιμήσεως, μιας άλλης Renovatio. Θα μπορούσε κανείς
έτσι να παρατήρηση πώς ή αόριστη τάσις για την χρήση «αρχαίων» πού
στρέφεται αδιακρίτως σέ ελληνικά, ρωμαϊκά, παλαιοχριστιανικά και με
57
σαιωνικά μέλη
αποκαλύπτει εϊτε ρωμαντικότητα χωρίς συγκεκριμένους
στόχους, εϊτε πολύ πιο πρακτικές προθέσεις.
Στην αναζήτηση μεμονωμένων αρχιτεκτονικών μορφών, χρησίμων για
τήν παρούσα έρευνα ή σημασία της πρωτευούσης, και της περιοχής της
αμέσου ακτινοβολίας της, γίνεται πρωταρχική. Σέ δύο μνημεία κτισμένα
από τόν Κωνσταντίνο Μονομάχο (1042-1055) επισημαίνονται αξιοπρό
σεκτες αρχιτεκτονικές μορφές. Οί ουμανιστικές τάσεις στην αυλή του, οί
καλλιτεχνικές του προθέσεις και ή σπατάλη οικονομικών μέσων, κάνουν
τα μνημεία αυτά αντιπροσωπευτικά της μακεδόνικης αναγεννήσεως. Στην
είσοδο τοΰ έξωνάρθηκος του καθολικού στην Νέα Μονή της Χίου 5 8 , το
κεντρικό τοξωτό άνοιγμα διαμορφώνεται μέ μεγάλους μαρμάρινους θολΐτες,κατά τρόπο τελείως ανορθόδοξο, σέ σαφή μίμηση ενός ρωμαϊκού τόξου.
Τήν ομοιότητα τονίζουν οί τρεις ομόκεντρες και ίσοπλατείς ταινίες 5 9 , ή
έξαφάνισις των αρμών και ό κορυφαίος θολίτης (κλειδί) ô διακοσμούμενος
μέ μεγάλο ανάγλυφο σταυρό. Στο δεύτερο μνημείο τοΰ Μονομάχου, τον
"Αγιο Γεώργιο των Μαγγάνων β0 , τοΰ καθολικοΰ προηγείται μέγα αϊθριον
μέ κρήνη στον άξονα 6 1 και τυφλά πλευρικά άψιδώματα εις τρόπον ώστε να
θυμίζουν περιμετρικές στοές. Και τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν σαφή
στροφή προς τα αρχαία πρότυπα, όχι τα ελληνικά, αλλά της ύστατης
αρχαιότητος και τα ρωμαϊκά.
Σέ μνημεία της εποχής τών Κομνηνών, ενα ακόμη τεκμήριο της στρο
φής προς τα ίδια πρότυπα είναι τα ιστορημένα δάπεδα : Σκηνές κυνηγίου,
προσωποποιήσεις εποχών, ζώδια κλπ. θέματα δηλαδή πού είχαν έγκαταλειφθή από τήν παλαιοχριστιανική εποχή, θα έμφανισθοΰν και πάλι στον
περίφημο ναό τοΰ Παντοκράτορος 62 . "Αλλα παραδείγματα άπό τήν πρωτεύου57. Όπως στην Γοργοεπήκοο.
58. Βλ. Α. Ç. O r l a n d o s , Monuments byzantins de Chios, Athènes 1932, πίν. 11
(Τομή). Θα πρέπει να σημειωθή cm ό έξωνάρθηξ είναι σύγχρονος μέ το καθολικό, και
ότι οί απόψεις του Σμίτ στο σημείο αυτό δέν είναι ορθές, βλ. Ο. Σ μ ί τ, Ή Νέα Μονή,
Ίσβέστια του Ρωσ. Ίνστιτ. Κων/πόλεως 17, 1914, σ. 114, 115.
59. Χαρακτηριστικό τών ιωνικών έπιστυλίων πού υιοθετήθηκε στα ρωμαϊκά τόξα.
60. Για τήν σημασία τοΰ μνημείου, βλ. Α. G r a b a r εις Cah. Arch. 17, 1967, σ. 261.
61. Βλ. R. D é m a n g e 1, Ε. M a m b o u r y , Le quartier des Manganes, Paris
1939, πίν. V, σ. 23.
62. Βλ. A. H. S. M e g a w εις D.O.Pap. 17, 1963, σ. 335-339, όπου και σχετικές
απεικονίσεις.
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σα 6 3 , αλλά και άπό τις επαρχίες Μ , αποδεικνύουν ότι ή επάνοδος των ιστο
ρημένων δαπέδων 6 5 είχε τότε μία γενικωτέρα διάδοση.
Τήν ίδια αυτή στροφή προς τά πρότυπα της ύστατης αρχαιότητος
μνημείων της πρωτευούσης μπορεί κανείς να διακρίνη σέ μνημεία πού
αναφέρονται άπό τον Νικ. Χωνιάτη. Ή στήλη πάνω στην οποία σκόπευε
να στήση τό άγαλμα του ό 'Ανδρόνικος Κομνηνός θα έμιμεΐτο ενα ρωμαϊκό
υπόδειγμα, τό Άνεμοδούλιον, και ό Μανουήλ Κομνηνός έκτισε έπιμηκύστους περιστύλους άνδρώνας6β πού θα μπορούσαν να ερμηνευθούν σαν
αίθρια μέ περιστύλια ή κτήρια μέ περιμετρικές κιονοστοιχίες.
VI
Ή εύμετρία και οί καλές αναλογικές σχέσεις πού χαρακτηρίζουν τήν
βυζαντινή αρχιτεκτονική, είναι γνωρίσματα στα όποια αναφέρθηκαν συχνά
οί νεώτεροι μελετηταί της. Πράγματι οί αρχιτέκτονες τόσο στην πρωτεύου
σα όσο και στις επαρχίες, άν και επεδίωκαν τον δυναμισμό τοΰ συνόλου,
ποτέ δέν ενέδωσαν στις ευκολίες πού προσέφερε ό τονισμός της μιας άπό
τις τρεις διαστάσεις 6 7 , άλλα έμειναν πιστοί στις παραδεδεγμένες άπό τήν
έλληνορρωμαϊκή παράδοση εϋμετρες σχέσεις.
Οί αναμφισβήτητες έμμεσες επιδράσεις του ελληνικού περιβάλλον
τος στο πνεύμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, πού εξωτερικεύονται μέ
τις ιδιότητες της άπλότητος, τής σαφήνειας, τοΰ μέτρου καί της αρμονίας
στην σύνθεση, αποτελούν ϊσως τό ούσιαστικώτερο στοιχείο συνεχείας
άπό τήν αρχαιότητα. Για τό σύνθετο, άλλα κάπως αόριστο αυτό θέμα, έχουν
γραφή πολλά 6 8 . Μ' αυτό σχετίζεται ή διαπιστουμένη έμμεση σχέσις των
63. "Ε.ά. σ. 339 (δάπεδο τής βασιλικής του Στουδίου, των μέσων του 11°υ αι.).
64. Δάπεδα καθολικών Μονών Σαγματά (ΑΒΜΕ 7, 1951, σ. 100, 102, 103, 104).
Βαρνάκοβας ( Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Μονή Βαρνάκοβας, 'Αθήναι 1922, σ. 25
καί 26) καί 'Αγίας Τριάδος Κριεζώτη Ευβοίας (ΑΒΜΕ 5. 1939-40, σ. 10, είκ. 5,6).
65. Για τά πιθανολογούμενα παραδείγματα ιστορημένων δαπέδων 9ου αϊ. βλ. A.H.S.
Μ e g a w, 6. ά. σ. 340. Εις αυτά προσθετέο το αναφερόμενο άπό τόν Φώτιο δάπεδο τής
Παναγίας τοϋ Φάρου. Βλ. Φ ω τ ί ο υ , Ό μ ι λ ί α ι , έκδοσις Β. Λαούρδα, 'Ελληνικά 12,
1959, σ. 99-104, 'Ομιλία 10 (Δάπεδο μέ παραστάσεις θηρίων).
66. Βλ. Ν ι κ . Χ ω ν ι ά τ ο υ , 'Ιστορία (εκδ. Βόννης 1835), σ. 2 6 9 . . . καί οί κατ'
αμφω τα ανάκτορα επιμήκιστοι περίστυλοι άνδρώνες, οϋς αυτός ανήγειρεν. . . καί σ. 432
άλλα καί επί κίονος κατά το χαλκοϋν μετέωρον τετράπλενρον, έν ω γυμνοί περιβλημάτων
μηλοβολοΰσιν αλλήλους οί "Ερωτες, ö Άνεμοδούλιον κέκληται, εαυτόν άναστήσειν έμελέτα
χαλκοΰν. . .
67. Βλ. Π. Μ ι χ ε λ ή , Αισθητική θεώρηση τής Βυζαντινής Τέχνης, "Αθήνα 1946,
σ. 47 καί Α. G r a b a r, Byzantium, σ. 68,69.
68. Βλ. Μ α ρ ί ν ο υ Κ α λ λ ι γ ά , Ή αισθητική τοΰ χώρου τής 'Ελληνικής εκ
κλησίας στον Μεσαίωνα, 'Αθήνα 1946, σ. 61 - 63, 73 καί 90. Π. Μ ι χ ε λ ή ς ε.ά. Βλ.
επίσης C h . D e l v o y e , L' arhitecture byzantine au XI e siècle, Suppl. Papers 1 3 t h j n t .
Congress of Byz. St., Oxford 1966, σ. 53-58 καί ιδίως σ. 58.
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πλαστικών άξιων του ανθρωπίνου σώματος με τον χώρο , ή οποία συν
70
δέεται μέ τήν «φιλανθρωπία» του μεσαιωνικού ελληνισμού , αλλά καί
71
μέ τις αναζητήσεις της ιταλικής 'Αναγεννήσεως πολύ αργότερα .
"Ολα αυτά όμως δέν οδηγούν σέ διαπίστωση κλασσικών αναβιώσεων
κατά τήν μέση βυζαντινή περίοδο : ή αδιάσπαστη συνέχεια του φαινομένου
δείχνει, δτι οί αρχαίες αρετές είχαν επιβιώσει αβίαστα ως τότε. Θα πρέπει
όμως να σημειωθή δτι οί βυζαντινοί είχαν πάντοτε συναίσθηση τών αρε
τών αυτών καί στους επαίνους για αξιόλογα έργα δέν παραλείπουν να τις
αναφέρουν. Έκτος άπό τα γνωστά χωρία του Προκοπίου 7 2 καί του Χορικίου τοΰ Γαζαίου 7 3 (χαρακτηριστικά εν προκειμένω άλλα αρχαιότερα),
ας σημειωθούν καί τά λεγόμενα άπό τον κατ' εξοχήν ουμανιστή τοΰ 11°υ
αι. τον Ψελλό, για τό καθολικό τών Μαγγάνων 7 4 καί τήν εκκλησία
τών 'Αγίων 'Αναργύρων 7 5 της Κωνσταντινουπόλεως. Χαρακτηριστικά είναι
επίσης τά λεγόμενα άπό τον Πεδιάσιμο για τήν Μητρόπολη τών Σερρών 7 6
ή τον Θεόδωρο Μοναχό για τήν Μονή της Χώρας, πολύ παλαιότερα 7 7 .
69. Βλ. Μ. Κ α λ λ ι γ α, ε.ά. σ. 60.
70. Βλ. Μ α ν. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Ό ευρωπαϊκός χαρακτήρας τής βυζαντινής Τέχνης,
'Εποχές 11, 1964, σ. 26 - 29 καί ιδίως σ. 29.
71. Βλ. R. W i t t k o w e r , Architectural Principles in the Age of Humanism, Lon
don 1962, σ. 14-19.
72. Π ρ ο κ ο π ί ο υ Κ α ι σ α ρ έ ω ς , Περί κτισμάτων (εκδ. Heinemann, London
1961). Γιά τήν 'Αγία Σοφία (Βιβλ. 1, Ι, 29, σ. 16). . . τω τε γαρ δγκω κεκόμψευται
καί τή αρμονία τοΰ μέτρου, οϋτε τι ύπέραγαν οϋτε τι ένδεώς έχουσα.. . Γιά το ίερο του
'Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1, III, 14, σ. 42). . . έν τετραπλεόρφ μεν γαρ το τεμενάς εστίν ob
κατά πολύ δε φαίνεται προέχον τοΰ εύρους το μήκος...
Γιά το μαρτύριο τοϋ 'Αγίου
'Ανθίμου (1, VI, 9, σ. 64). . . τοσούτον δε προέχει μόνον τοϋ εύρους το μήκος ες όσον
δή χώρον τον άβέβηλον. . .
73. Χ ο ρ ι κ ί ο υ Γ α ζ α ί ο υ , Προς Μαρκιανόν II, 52. . ει που τι γέγονεν ενδεές ή
περιττόν έκάτερον γαρ άμετρία. . . καί παρ. 35. . . Άπα ταύτης δή της στοάς άρξάμενος
ό νεώς μακρός έρρύη προς εω ευρυνόμενος μεν όσον άπήτει το μήκος, έκταθείς δε το
σούτον όσον έζήτει τό πλάτος, άμφοτέροις δε σύμμετρος εις οροφήν άναβαίνων. τούτο
πρώτον καί μέγιστον κάλλος ή συμφωνία τών έργων.
74. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ , Χρονογραφία, CLXXXVII..., εκδ. Émile Ranauld, Paris 1928, τόμ. Π, σ. 6 3 : ...Καί τοις μεν άλλοις μεθ' υπερβολής εκαστον έθαυμάζετο,
το μέγεθος τοϋ νεώ, το ίσόμετρον κάλλ,ος, ή τών μερών αναλογία, ή τών χαρίτων μϊξις
καί κράσις. ..
75. .. .άναλογίαν τε γαρ τοις βάθεσι προς τα ύψη συνήρμοσε καί κάλλος αμήχανον
τή αρμονία τών οικοδομημάτων προσέπλασε. . . Βλ. ε.ά. τόμ. Ι, σ. 72 (κεφ. XXXI).
76. Βλ. Νέος Έλληνομνήμων ΙΕ', 1921, σ. 172... Έπανέχεται μεν ούν όλος κίοσιν εζ, επίσης εις έκάτερα μέρη μεριζομέναις, ούτ' επί πολύ τώ ϋψει προϊούσαις ούτ'
έλαττον τοϋ δέοντος όλίγαις οϋσαις.
77. ...Μεγέθει
μεν ώς αν τις εϊποι τώ ούρα.νίω άπείκασται στερεώματι. • . ένθα καί
οικοδομών εύτεχνία θαυμάζεται, καί μέγεθος αναλογούν τώ ποιήματι καί ισότητας όροι
διαπεπήγασι καί συμμετρίας όροι διατετήρηνται. . . Βλ. Μ. Κ α λ λ ι γ ά ς , ε.ά. σ. 54-55.
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"Εχει γίνει ήδη λόγος για τις ενδεχόμενες επιβιώσεις των θεωριών
του Βιτρούβιου στην δυτική μεσαιωνική αρχιτεκτονική, οί όποιες διακρί
78
νονται στην εφαρμογή απλών χαράξεων σέ κατόψεις . Κάτι παρόμοιο θα
μπορούσε κανείς να διαπίστωση και σέ μερικές βυζαντινές εκκλησίες. Τό
λεγόμενο από τον Βιτρούβιο όμως ότι στα σχέδια των κτηρίων γίνεται
χρήσις κανόνος και διαβήτου, δέν συνεπάγεται τήν εφαρμογή σέ κατόψεις
άπλων αναλογικών σχέσεων ελάχιστα παραδείγματα κτηρίων και αυτής
ακόμα της εποχής του Ρωμαίου άρχιτέκτονος υπακούουν στον κανόνα.
Πρόχειρες αναζητήσεις λοιπόν σέ μέσο βυζαντινές κατόψεις μπορούν
79
80
να δείξουν κάναβο τετραγώνου μέ υποδιαιρέσεις ήμιολίου στο Δαφνί ,
81
ακριβή χάραξη diagon στο καθολικό της Μονής τοϋ Λιβός , στην Κρίνα
82
83
τής Χίου αναλογίες Φ και ν 2 , στην Μελίδα της "Ανδρου
αναλογίες
84
auron, στο καθολικό τών Μαγγάνων κατά προσέγγισιν ήμιόλια κοκ.
'Ασφαλώς θά μπορούσε κανείς να έπισημάνη και πλήθος άπό άλλα παρα
δείγματα. Τό αποσπασματικό όμως τών στοιχείων αυτών και τό γεγονός ότι
πολλά άλλα σπουδαιότερα μνημεία δέν παρουσιάζουν ικανοποιητικές γεω
μετρικές ερμηνείες όδηγοΰν στο συμπέρασμα δτι πρόκειται μδλλον για
συμπτωματικές προσεγγίσεις πού διόλου απίθανες δέν θά ήταν στην περιοχή
τών γενικώς παραδεδεγμένων αναλογιών. "Αν και τό πρόβλημα φαίνεται
ενδιαφέρον, τό πεδίο τών ερευνών γίνεται ολισθηρό : πάντοτε υφίσταται
ό κίνδυνος ύπερεκτιμήσεως τής σημασίας τών χαράξεων 8 5 ή συγχύσεων,
πού μπορούν να τις εκτρέψουν άπό αυστηρά επιστημονική βάση.
Πολύ ούσιαστικώτερες ενδείξεις για ενα κλασσικιστικό πνεΰμα στην
αρχιτεκτονική τοϋ 11ου Κ αί του 12ου αιώνος, διακρίνονται στους τρόπους
και τις αρχές συνθέσεως κάποιων κτηρίων. Ή κλασσική αρχή τής τριπλής
συνθέσεως (βάσις, κορμός, στέψις) επανέρχεται στην διάρθρωση τών προ
σόψεων 8 β μερικών αντιπροσωπευτικών έργων. Ή ψηλή κρηπίς εμφανίζε
ται καί γενικεύεται κατά τον 12ο αιώνα, ενώ ό τονισμός τής έπιστέψεως
μέ γείσα, ζωφόρους άπό τούβλα καί οδοντωτές ταινίες μέ έμφαση δίνει (σέ
78. Βλ. K e n n e t h C o n a n t , ε. à.
79. Σχετικώς μέ τα νέα ονόματα diagon, auron βλ. ε.ά. σ. 34, σημ. 3.
80. Βλ. κάτοψη εις G. M i l l e t , Le monastère de Daphni, Paris 1899.
81. Στον κυρίως ναό καί τό ίερό. Κάτοψη βλ. εις D.O.Pap. 18, 1964, σ. 298, πίν. Α.
82. Βλ. κάτοψη εις Α. C. Ο r 1 a n d ο s, Monuments byzantins de Chios, πίν. 32.
83. Βλ. κάτοψη εις Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ν, ΑΒΜΕ 8, 1955-56, σ. 36, είκ. 22,
(κυρίως ναός καί νάρθηξ).
84. Βλ. κάτοψη εις D e m a n g e l - M a m b o u r y , ë.à. πίν. V.
85. Βλ. τον πρόλογο του Α. G r a b a r είς Ε. M a i 11 a r d, Les cahiers du nom
bre d'or II, Églises byzantines, Paris 1962.
86. Βλ. επίσης τις παρατηρήσεις τοϋ Κ r a u t h e i m e r (6. ά. σ. 257) γιά τήν αί
σθηση κλασσικής συνθέσεως σέ προσόψεις μεσοβυζαντινών ναών.
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αντίθεση προς παλαιότερα μνημεία) την εντύπωση της τριπλής συνθέσεως.
87
88
Οί εκκλησίες της'Αργολίδος , ή Παλαιοπαναγιά στην Μανωλάδα ή και
89
ή Γοργοεπήκοος
μέ τον τονισμό των οριζοντίων στοιχείων στις στενές
όψεις (τα όποια δέν διακόπτονται από τις κεραίες του σταυρού) είναι αντι
προσωπευτικά παραδείγματα. Τήν κλασσικίζουσα διάθεση έρχονται να πι
στοποιήσουν και αλλά στοιχεία όπως ό τονισμός τής οριζόντιας (ζώνη
χωρισμού τών όψεων ναών Μέρμπακα, Άγ. Μονής Ναυπλίου, Ζωοδόχου
Πηγής Σαμαρίνας), ή αρμονική σχέσις των επί μέρους επιφανειών οί όποιες
τείνουν σέ αυτοτέλεια, ή απλή και λογική έξωτερίκευσις τών αξόνων δομής
του κτηρίου κ.α. Πράγματι, αν και δέν παύουν να ισχύουν τα γενικά γνω
ρίσματα τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής 9 0 είναι γεγονός ότι σέ πολλά
κτήρια τής ελλαδικής σχολής, άλλα και κάποια τής πρωτευούσης 9 1 , του
11ου και 12ου αιώνος μπορεί να διαπιστωθή «άντιβυζαντινή» πλαστικότης
και τεκτονική διάθεσις. Τα τόξα, πού πατώντας σέ προέχουσες παραστάδες
εξωτερικεύουν τις έγκαρσίως τοποθετημένες καμάρες του σταυρού 9 2 (όπως
στην "Αμφισσα, τήν Καισαριανή, τον Ταξιάρχη Καρύστου κ.α.) δέν προέρ
χονται άπό κατασκευαστική ή λειτουργική ανάγκη αλλά πλαστικά διαρθρώ
νουν τα μέλη καί μάλιστα μέ τρόπο έντονο. Ή τεκτονική διάθεσις γίνεται
έμφατικώτερη σέ μερικά μνημεία τής σειράς (όπως στην Καισαριανή)
όπου οί παραστάδες αποκτούν βάση καί έπίκρανο μέ αποτέλεσμα τήν μεγα
λύτερα διαφοροποίηση τοϋ ύφους.
Ή άνταπόκρισις τής δομής προς τις εξωτερικές επιφάνειες, παρά τήν
άτεκτονική φύση τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής 9 3 , εκδηλώνεται ενίοτε καί
σέ έργα τής σχολής τής πρωτευούσης μέ τήν διάταξη τών άψιδωμάτων πού
κοσμούν τις όψεις 9 4 . Ή αντιστοιχία τους μέ τήν εσωτερική οργάνωση τής
κατόψεως γίνεται περισσότερο εντυπωσιακή δταν γίνουν συγκρίσεις μέ
87. Α. S t r u c k, Vier byzantinische Kirchen der Argolis, Athen. Mitt. 34, 1909, σ.
189-236, πίν. V I - X I .
88. Δέν έχουν δημοσιευθή ακόμα σχέδια τών όψεων τοϋ μνημείου.
89. Α. S t r u c k , Die Kirche Panagia Gorgoepikoos, Athen. Mitt. 31, 1906,
σ. 281 κέ.
90. Βλ. Π α ν . Μ ι χ ε λ ή ς, ε. ά. σ. 42 - 45, καί κυρίως σ. 44.
91. Βλ. R. K r a u t h e i m e r , ε. α.
92. "Ολοι οί ηπειρωτικοί λεγόμενοι οκταγωνικοί ναοί, καί όχι λίγοι σταυροειδείς
έχουν τά χαρακτηριστικά αυτά τόξα. Βλ. ΑΒΜΕ 1, 1935, σ. 182, καί Χ. Μ π ά ρ λ α, ε.ά.
σ. 308 σημ. 20 καί 21. Προσθετέα παραδείγματα πλην τοϋ Ταξιάρχου Καρύστου (Ν.
Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , Ά ρ . Ευβ. Μελετών τ. Η', 1961) τής Παλαιοπαναγιδς Μανωλάδας,
τής Σερβιώτισσας Κρήτης (ΑΔ 20, Β' 3, 1965, πίν. 738), τής Μαλεσίνας (ΑΔ 17, Β', 196162, πίν. 173), τής Α γ ί α ς Φωτεινής Θηβών (ΑΒΜΕ 5, 1939-40, σ. 146).
93. Βλ. Π. Μ ι χ ε λ ή ς, 6. ά. σ. 44.
94. Βλ. καί σχετική παρατήρηση τοϋ K r a u t h e i m e r , ε.ά. σ. 257.
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αλλά μεσαιωνικά κτήρια, όπως οί αρμενικοί ναοί . Ή αυτοτέλεια των συν
θετικών στοιχείων τονίζεται επίσης σε μερικούς ναούς της ελλαδικής σχο
λής, οί όποιοι είτε παρουσιάζουν μία κάποια πλαστικότητα καθ' έαυτήν
(Γοργοεπήκοος), είτε εφαρμόζοντας προηγμένη τεχνική λιθοδομής αναι
96
ρούν τήν πολυχρωμία ή τον τονισμό των αρμών (Καμπιά ) .
Ή εξαρσις δευτερευόντων αξόνων μέ τήν συμμετρική διάταξη στοι
χείων και μέ αετώματα, δπως είναι οί κεραίες του σταυρού, τα προστφα κλπ.
βρίσκεται επίσης στο πνεύμα τής αυτοτέλειας των μελών τής συνθέσεως
πού χαρακτηρίζει επίσης τήν αρχαία τέχνη. Ή διαχρονική όμως εφαρμογή
τους οδηγεί περισσότερο στις επιβιώσεις παρά στις αναβιώσεις τής κλασσι
κής αντιλήψεως. Στο ίδιο αυτό πνεύμα μπορεί να άποδοθή ή χρήσις κιόνων
στο εξωτερικό των εκκλησιών. Μεγάλες στοές θα αναπτυχθούν κυρίως αργό
τερα, στα χρόνια των Παλαιολόγων, αλλά εμφανίζονται άπό τήν μεσοβυζαν97
τινή περίοδο . Τον 12ο αιώνα επίσης γενικεύονται, στην Ελλάδα κυρίως,
τά κιονοστήρικτα προστφα μπροστά άπό τις εισόδους τών εκκλησιών 9 8 . Ή
δημιουργία τους δέν δείχνει μόνο μια άντιβυζαντινή στροφή προς το εξω
τερικό τοΰ ναού άλλα συνάμα προβάλλει το συμμετρικό σχήμα, το αέτωμα,
τήν τριπλή καθ' ΰψος διάταξη.
Τά προηγούμενα γίνονται περισσότερο αισθητά όταν συνυπάρχουν.
Στον έξωνάρθηκα τοΰ καθολικού τής Μονής Δαφνιού, τοΰ 12°" αιώνος,
ιωνικοί ρωμαϊκοί κίονες άπό μάρμαρο εϊχαν χρησιμοποιηθή σέ μία λύση
συμμετρική " , μέ ωραίες αναλογίες, τονισμό τής οριζόντιας και αδιάσπα
στη τήν επίστεψη. Το σχήμα μέ δύο τόξα εκατέρωθεν ενός μεγαλυτέρου 10°,
σχήμα γνωστό άπό τις ρωμαϊκές αψίδες θριάμβου, το όποιο εφήρμοσε και
ή ιταλική Άναγέννησις 1 0 \ δίνει στο σύνολον κλασσικότροπο ύφος 1 0 2 .
VII
Ή συνεχώς μεγαλύτερα σημασία, τήν οποία παίρνει ή θεώρησις τοΰ
εσωτερικοΰ χώρου στην ιστορία τής αρχιτεκτονικής, άλλα και ή ίδια ή
φύσις τής βυζαντινής ναοδομίας, στρέφουν τήν παρούσα έρευνα σέ θέματα
σχετικά. Θά πρέπει νά αναζητηθούν στοιχεία άπό τήν αρχαιότητα, τά όποια
ανανεώνουν το συνηθισμένο ύφος τοΰ χώρου κατά τήν μέση βυζαντινή

95. Βλ. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ν είς ΑΒΜΕ 8, 1955-56, σ. 178, και G. M i l l e t ,
L'école grecque, Paris 1916, σ. 146.
96. Βλ. S c h u l t z - B a r n s l e y , ε.ά. πίν. 57-58.
97. Ζωοδόχος Πηγή Σαμαρίνας.
98. Παραδείγματα : Καπνικαρέα 'Αθηνών, Μέρμπακα, Χώνικα, 'Αγία Μονή Ναυ
πλίου, Βλαχέρνα 'Ηλείας, Σαμαρίνα, "Αγιος Νικόλαος Κορθίου και Ταξιάρχης Μεσα
ριάς "Ανδρου, "Αγ. Θεόδωροι 'Αθηνών, καθολικόν Βήρας, Σωτήρα Γαρδενίτσας κ.α.
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περίοδο. 'Αμέσως ομως προβάλλει το πρόβλημα, ποια μποροΰν να είναι τα
πρότυπα μιας ανανεώσεως, αποκλειομένου του ελληνικού κλασσικού πα
ρελθόντος στο όποιο αφ' ενός μέν ή σημασία του εσωτερικού χώρου ήταν
πολύ περιορισμένη, άφ' έτερου δέ τα σωζόμενα μνημεία ριζικά είχαν αλ
103
λάξει
εσωτερική διάταξη.
Τό πώς τα διδάγματα της αρχαιότητος και τοϋ ουμανιστικού πνεύματος
ήλθαν να επηρεάσουν τον αρχιτεκτονικό χώρο μπορεί κανείς να μελετήση
στην ιταλική 'Αναγέννηση. Ή προσπάθεια υποταγής του δυναμικού χώρου
σε άξονες ώδήγησε σέ περίκεντρες διατάξεις, λογικοκρατούμενες, οί όποιες
χαρακτηρίζονται από πλήρη ισορροπία των στοιχείων. Αντί τοϋ άλλοτε
ατέρμονος και άσαφοΰς χώρου επιδιώκεται ή ενάργεια της συνθέσεως, ή
καθαρή μορφή. Μεγίστη σημασία στην αποκρυστάλλωση των ιδεών αυτών
δέν είχε μόνον ή μελέτη της αρχαιότητος, αλλά και οί νέες αντιλήψεις
καί προσπάθειες στους τομείς της γεωμετρίας, των μαθηματικών και τών
αρμονικών σχέσεων 1 0 4 , οχι άσχετες προς τά νέα ιδεώδη για το άτομο καί
τις σχέσεις του προς τό περιβάλλον 1 0 5 . Άπό τήν σκοπιά τών εφαρμογών
τά νέα προβλήματα μπόρεσαν νά λυθούν μέ δάνεια άπό τήν ρωμαϊκή μορφο
λογία καί τις μεσαιωνικές (βυζαντινές 1 0 β ή δυτικές) κατασκευαστικές με
θόδους.
"Ολες αυτές οί προϋποθέσεις ήσαν ανύπαρκτες στο Βυζάντιο. Τά μαθη
ματικά στην μέση περίοδο 1000-1200 ήταν παραμελημένα 1 0 7 , ή σχέσις
99. Βλ. σχέδιο αναπαραστάσεως εις ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Γ', 1962-63, σ. 31, είκ. 11.
100. Τό ίδιο σχήμα θά έφαρμόση ή αρχιτεκτονική τών χρόνων τών Παλαιολόγων,
σέ διάφορα πρόπυλα. Βλ. ε. ά. σ. 33 σημ. 1.
101. Βλ. J o h n S u m m e r s o n , The Classical Language of Architecture, Cam
bridge Mass. 1963, σ. 17, 18.
102. Βλ. A. G r a b a r , Byzantium, σ. 112.
103. Προκειμένου περί τών αθηναϊκών μνημείων βλ. A l i s o n F r a n t z , From
Paganisme to Christianity in the Temples of Athens, D.O.Pap. 19, 1965, σ. 185-205, πίν.
1-22. Ή καμάρα τοϋ «Θησείου» φαίνεται ότι έγινε τον 11 ° ν ή τον 12ο αιώνα (βλ.
σ. 204).
104. Βλ. W i t t c o w e r , 'é.à. σποράδην.
105. "Οπως παρατηρεί ό Β r. Ζ e ν ί, σέ θέματα χώρου ή αρχιτεκτονική τής 'Αναγεν
νήσεως δέν ήταν κλασσικιστική άλλα κλασσική. Βλ. Architecture as Space, Ν. York
1957, σ. 112-116.
106. Ό π ω ς ήταν λ.χ. τά λοφία γιά τήν στήριξη σφαιρικών τρούλλων.
107. Βλ. Κ. Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, ε. ά. τόμ. Β', σ. 431. Νέες προσπάθειες στα μαθημα
τικά θά γίνουν τήν εποχή τών Παλαιολόγων. Βλ. επίσης G e r v a s e M a t h e w, Byzan
tine Aesthetics, London 1963, σ. 23 - 37. The Mathematical Setting. Ό ρόλος τών μαθημα
τικών έχει έδώ ϋπερεκτιμηθή, άλλα όλες σχεδόν οί μαρτυρίες αναφέρονται στην περίοδο
προ του 700.
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108

τους μέ τα θέματα αρμονίας
επίσης, ή μορφολογική άνάλυσις της αρχαίας
αρχιτεκτονικής ανύπαρκτη. Τα αποτελέσματα ήσαν άλλωστε πέρα από τις
προθέσεις του. "Αν και ισχύουν ασφαλώς οί παρατηρήσεις του Krauthei109
mer
για τήν προοδευτικώς αυξανομένη ισορροπία στην διάρθρωση τοϋ
εσωτερικού, ό βυζαντινός χώρος παρέμεινε δυναμικός, φορεύς ιδεών υπερ
αο
βατικών . "Ισως μάλιστα, αυτή ή διαπίστωσις νά άποκαλύπτη περισ
σότερο από κάθε τι άλλο, τό πόσο επιφανειακές είναι οί ενδείξεις στους
άλλους τομείς για μια «Αναγέννηση» στους μέσους χρόνους του Βυζαντίου.
Τό μόνο πού απομένει, είναι νά ζητηθούν ενδεχόμενες εξωτερικές ομοιό
τητες μέ προϋπάρχοντα πρότυπα, τα όποια δέν μπορεί νά είναι παρά ρωμαϊκά
ή παλαιοχριστιανικά κτίσματα. Πράγματι τον μονοσήμαντο και στατικό χώρο
της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής θα συναντήσωμε και πάλι σέ ενα τύπο πού φαί
νεται νά δημιουργήται ι υ στα μέσα τοΰ 1 Ιου αιώνος, τον λεγόμενο νησιώτικο
οκταγωνικό. Τό καθολικό της Νέας Μονής στην Χίο έχει τον κυρίως ναό συμ
μετρικό ως προς δύο καθέτους στην κάτοψη άξονες, απόλυτη ισορροπία και
ενιαίο χώρο. Πρόκειται για ενα κτίσμα όκτάκογχο, πού χαμηλά γίνεται τετρά
γωνο, και στεγάζεται μέ πελώριο τροΰλλο. Τήν ομοιότητα μέ τα αρχαία πρό
τυπα τήν διακρίνει κανείς καλύτερα συγκρίνοντας τήν κάτοψη στο ΰψος τών
πλαγίων κογχών 1 1 2 μέ διατάξεις ρωμαϊκές 1 1 3 ή παλαιοχριστιανικές 1 1 4 . Δέν
είναι περίεργο τό ότι παρόμοιες διατάξεις άνεβίωσαν καί στην ιταλική
'Αναγέννηση αργότερα 1 1 5 . Ή στήριξις του τρούλλου σέ βαρείς τοίχους
χωρίς άντιστηρίξεις, τό μνημειώδες ϋφος τό τονιζόμενο καί άπό τό μεγάλο
τόξο τής εισόδου, ή τριπλή καθ' ϋψος διάταξις, ή χρήσις κιόνων μέ διακο
σμητικό χαρακτήρα, καί τέλος ή υπερβολική πολυτέλεια τοΰ διακόσμου
βρίσκονται όλα στο πνεύμα τής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής νοοτροπίας,
μιας renovatio τής εποχής τών Μακεδόνων. "Αν τό τελικό αποτέλεσμα 1 1 6

108. Βλ. ε. ά. σ. 25-26 σημ. 5 (σχόλια στον Νικόμαχο τον έκ Γεράσων). Βλ.
επίσης τά σχόλια τοΰ Wellesh στά αναφερόμενα από τον Νικ. Μεσαρίτη γιά τους ασχολού
μενους μέ τήν αρμονία αριθμών καί μουσικής στο Βυζάντιο, είς Gl. D o w n e y , Des
cription of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, Transactions of the Ame
rican Philosophical Society 47, μέρος 6, 1957, σ. 895 σημ. 10.
109. Βλ. R. K r a u t h e i m e r, ε. ά. σ. 257.
110. Βλ. Π. Μ ι χ ε λ ή ς, ε. ά. σ. 57 κέ.
111. Βλ. Α. G r a b a r εις Cah. Arch. 17, 1967, σ. 261.
112. Βλ. σχέδιο εις Α. C. O r l a n d o s , Mon. byz. de Chios, πίν. 15, Β.
113. Βλ. L u i g i C r e m a , L'architettura Romana, Torino 1959, είκ. 304, 459,
834, 838, κ.α. Προσθετέο τό Όκτάγωνον τής Θεσσαλονίκης.
114. Βλ. R. K r a u t h e i m e r , ε. ά. σ. 53, 54.
115. Βλ. N i c o l a u s P e v s n e r , An Outline of European Architecture, Harmondsworth 1966, σ. 182, 183, είκ. 128.
116. Βλ. A.C. O r l a n d o s , ε. ά. πίν 14 καί R. Κ r a u t h e i m e r, ε.ά. πίν. 143.
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(παρά Ισως τήν πρόθεση) έχει άλλο ΰφος από τα πρότυπα του, ή αίτια
πρέπει να άναζητηθή στο άφθονο φως πού καταυγάζει άπό ψηλά τον ναό,
στην εξαιρετικά εκλεπτυσμένη διάπλαση τών κιόνων και στην ελαφρότητα
της κατασκευής.
Το δεύτερο μεγάλο (και ασφαλώς σπουδαιότερο) κτίσμα του Μονομά
117
χου, ό "Αγιος Γεώργιος των Μαγγάνων
δεν σώζεται δυστυχώς πια και
τά λίγα λείψανα του δέν επιτρέπουν ασφαλείς αναπαραστάσεις. Το όκτάκογχο πάντως σχήμα δέν μπορεί νά άποκλεισθή 1 1 8 σέ λύση ανάλογη προς αυτήν
τής Νέας Μονής. Για τό άρχαιότροπο αίθριο και τά κλασσικίζοντα γλυπτά
του σπουδαίου αύτοϋ ναού έγινε ήδη λόγος.
Τό θέμα τών διακοσμητικών κιόνων, πού δέν φέρουν φορτία, άλλα
κυρίως διαρθρώνουν επιφάνειες τοποθετημένοι σέ επαφή μέ τους τοίχους,
είναι επίσης χαρακτηριστικό τών ρωμαϊκών εσωτερικών χώρων 1 1 9 . Μετά
άπό μακροχρόνια απουσία θα έμφανισθή και πάλι κατά τον 11° αίώνα έκτος
άπό τήν Νέα Μονή, στην εκκλησία τοϋ 'Αγίου Μάρκου στην Βενετία 1 2 0
καί στο μετόχι τοΰ Όσίου Λουκά στην 'Αντίκυρα Φωκίδος 1 2 1 . Ή σημασία
καί τών τριών μνημείων είναι τόση, ώστε νά μήν φαίνωνται πιθανές τυχαίες
συμπτώσεις.
Οι παρατηρήσεις πού προηγήθηκαν για τήν Νέα Μονή, σχετικά μέ
ενα χώρο περίκεντρο πού θυμίζει ρωμαϊκές ή παλαιοχριστιανικές διατά
ξεις, θά μπορούσαν νά συνδεθούν μέ τίς απόψεις του Α. Grabar 1 2 2 για τήν
εφαρμογή τών παλαιοχριστιανικών τύπων μαρτυρίου σέ ναούς τής μέσης
βυζαντινής περιόδου.Τά γνωστά παραδείγματα όμως κυκλικών, τετρακόγχων,
τρικόγχων ή σταυρικών κτισμάτων 1 2 3 δέν περιορίζονται χρονικά σέ μία
περίοδο αλλά κλιμακώνονται έτσι ώστε νά πείθεται κανείς ότι πρόκειται
για επιβιώσεις οφειλόμενες σέ διαδοχικές αναδρομές σέ προηγούμενα πρό
τυπα, καί οχι για συνειδητές αναβιώσεις τής αρχαιότητος. "Εμμεσα καί πάλι

117. Βλ. D e m a n g e l - M a m b o u r y ,
έ. ά. σποράδην καί τις υποσημειώσεις
70 καί 78..
118. Βλ. σχετικώς Α. G r a b a r εις Cah. Arch. 17, 1967, σ. 261.
119. Πλείστα παραδείγματα βλ. εις L u i g i C r e m a , ε. ά. Βλ. επίσης σχετικώς
Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ . Ή Παρηγορήτισσα τής "Αρτης, 'Αθήναι 1963, σ. 64.
120. Βλ. O t t o D e m u s , The Church of San Marco in Venice,Washington 1960,
σ. 88, 89.
121. Βλ. Π. Α α ζ α ρ ί δ η ς , 'Ερείπια βυζαντινών κτισμάτων εις Άντίκυραν, ΑΔ
19, Β' 2, 1964, σ. 226-230, σχέδ. 2, πίν. 270.
122. Βλ. Α. G r a b a r , Martyrium, A, Architecture, Paris 1946, σ. 375.
123. Καθολικον Μονής Περιστερών, "Αγ. 'Απόστολοι 'Αθηναϊκής 'Αγοράς, "Αγ.
Δημήτριος χωρίου Ά γ ι ο ς Εύβοιας, Παλαιοπαναγιά Μανωλάδας, 'Ελεούσα Βελιούσας,
Παναγία Μουχλίου Κωνσταντινουπόλεως, ναός Χάλκης κ.α.
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διαφαίνεται και έδώ ό ηύξημένος ρόλος των προτύπων της Spätantike
έναντι της κλασσικής αρχιτεκτονικής.
VIII
Ή τεχνική δύσκολα μπορεί να άποχωρισθή άπό τις μορφές και τήν
σύνθεση τους, σέ μία σύγχρονη θεώρηση τής αρχιτεκτονικής. Προκει
μένου περί τής βυζαντινής, αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο. Οί μεγάλες
όμως διαφορές τής αρχαίας ελληνικής από τήν βυζαντινή τεχνική βοη
θούν στον εντοπισμό κάποιων παρατηρήσεων.
Ό τρόπος τής δομής διαφέρει. Οί αρχαίοι έκτιζαν μέ λαξευτούς λίθους
δείχνοντας στις όψεις τό ίδιο τό υλικό τής δομής τό όποιο δεχόταν ειδική
επιμελή κατεργασία. Οί αρμοί γινόταν κατά τό δυνατόν αφανείς. Οί βυζαν
τινοί αντιθέτως κτίζουν μέ ευτελέστερα υλικά και στο μέν εσωτε
ρικό επενδύουν τις όψεις των τοίχων μέ μάρμαρα ή επιχρίσματα, στο
δέ εξωτερικό γραφικά διαρθρώνουν τις επιφάνειες τονίζοντας μέ τούβλα
τους αρμούς. Σέ τοπικές σχολές (Μ. 'Ασία, Ρόδος, Κρήτη) διαπιστώνεται
ή έπιβίωσις τών αρχαίων τρόπων δομής μέ λαξευτούς λίθους και κατά
τήν μέση βυζαντινή περίοδο.
θ ά πρέπει κατ' αρχήν να σημειωθή ότι ή μίμησις ενός συστήματος
προηγμένης τεχνικής δέν απαιτεί πολύπλοκες νοητικές διεργασίες· μπορεί
να γίνη και μέ απλό τρόπο όταν τα υποδείγματα είναι εύ'κολα προσιτά και
οί τεχνίτες έχουν επιδεξιότητα και αυτενέργεια. Οί λιθοξόοι του 11 ου και
του 12ου αί. στην 'Αττική 1 2 4 και τήν Βοιωτία, άλλα και στην Κωνσταντι
νούπολη 1 2 5 πού έβλεπαν συνεχώς έργα τών αρχαίων συναδέλφων τους και
χρησιμοποιούσαν παρόμοια υλικά είναι πολύ λογικό να προσπάθησαν να
τους μιμηθούν. Προϋπόθεσις για τήν δημιουργία παραδόσεως είναι οί οίκονομικές δυνατότητες.
Έ ξ άλλου οί βυζαντινοί εκτιμούσαν τήν καλή τεχνική. "Οπως και στην
ζωγραφική 1 2 6 έτσι και στην αρχιτεκτονική πολλές φορές ή επιδεξιότητα
του τεχνίτη ταυτίζεται μέ τήν καλύτερη τέχνη. Στην επιστολή τοΰ Θεοδώ
ρου Λάσκαρη οί αρχαίες γέφυρες του Περγάμου 1 2 7 γίνονται αντικείμενο
124. C h. D e 1 ν ο y e, L'art byzantin, σ. 206.
125. Τοιχοποιίες από λαξευτούς ίσοδομικά κτισμένους λίθους, υπήρχαν λ.χ. στά
τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, βλ. M. C h a t z i d a k i s εις Propyläen Kunstgeschichte III, Byzanz und der christliche Osten, Berlin 1968, πίν. 118 α, και D e m a n g e l M a m b ο u r y, ε. ά. σ. 85 είκ. 93.
126. Βλ. Δ. Π ά λ λ α ς , ΕΕΒΣ 34, 1965, σ. 316, 17.
127. Βλ. S o p h i e A n t o n i a d i s , Sur une lettre de Théodore II Lascaris, L'Hellénisme Contemporain 1954, σ. 356 - 361 και ειδικώς σ. 357 - 58, 60.
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θαυμασμού γιατί φαίνονται μονόλιθοι και αυτοφυείς μέ τήν επιμέλεια
της λαξεύσεως και τήν εξαφάνιση τών αρμών. Στα τέλη του 14ου αϊ. ή ίδια
άντίληψις επικρατεί 1 2 8 , άλλα και παλαιότερα όταν ό Φώτιος επαινούσε
τήν εκκλησία του Φάρου και ό Νικ. Μεσαρίτης τους 'Αγίους 'Αποστόλους,
έστρεψαν τήν προσοχή στην τέλεια λάξευση τών πλακών της προσόψεως
και του εσωτερικού 1 2 9 .
Στην 'Ελλάδα κατά τον 11° και 12ο αΐώνα γίνεται αντιληπτή ή βαθμιαία
στροφή της τεχνικής άπό τους τυπικά μεσαιωνικούς τρόπους προς τήν
«άντιβυζαντινή» τελειότητα τών μορφών και τήν άρνηση της γραφικής
άκανονιστίας, τήν οποία συνεπάγονται. Ή έξέλιξις αυτή δέν είναι άσχετη
προς τήν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία της ελλαδικής αρχιτεκτονικής πού
αρχίζει το έτος 1000 περίπου μέ τή renovatio πού ακολουθεί τήν πτώση
τοϋ βουλγάρικου κράτους 1 3 0 . "Αν και οί αφετηρίες πολλών μορφολογικών
στοιχείων πριν άπό το όριο αυτό παρουσιάζουν πλήθος προβλημάτων, ή
έξέλιξίς τους μπορεί νά μελετηθή μέ μεθοδική ανάλυση.
Στον τομέα της λιθοξοϊκής θα διαπιστωθή λοιπόν μία συνεχής τεχνική
πρόοδος κυρίως στην Στερεά 'Ελλάδα και τήν Πελοπόννησο, ή οποία θα
έκδηλωθή μέ τήν τελειότερη άρμογή τών λίθων, τήν κατάργηση τών ενδια
μέσων πλίνθων και τήν κατά τό δυνατόν εξαφάνιση τών αρμών σέ τοιχο
ποιίες και αρχιτεκτονικά μέλη. Προκύπτουν έτσι τα ακόλουθα :
α. Γείσα λίθινα και οριζόντιες ζώνες 1 3 1 .
β. Τόξα μεγάλου ανοίγματος άπό λαξευτούς θολΐτες και εξαφάνιση
τών μεταξύ τους αρμών 1 3 2 .
γ. Λίθινα τύμπανα διλόβων και τριλόβων παραθύρων, στα όποια λα
ξεύονται τοξύλλια 1 3 3 .
128. Στό ποίημα Λιβίστρου και Ροδάμνης :
. . . έναν λιθάριν εL·γες όλον το κάστρον είναι
ειρμός ουκ ήτον προς είρμόν, πέτραν προς άλλην
βλ. ε.α. σ. 360.

πέτραν...

129. Βλ. Φ ω τ ί ο υ , Όμιλίαι, IV 4 , 5 . . . πλάκες..• και τήν προς άλλήλας θέσιν και
τήν περάτων συνάφειαν τφ όμαλφ και λείω και το προσηρμόσθαι λίαν άποκρύψασαι εις
ενός λίθου συνέχειαν. .. ('Ελληνικά 12, 1959 σ. 101) και Ν . Μ ε σ α ρ ί τ ο υ , Περιγρα
φή τών 'Αγίων 'Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως, XXXVII, 2,3. . . λίθω ποικιλοχρόω
πάντα τοϊχον ήμφίασται. είς τοσούτον δε τον λίθον λεπτύνας ό τεχνίτης έξύφανεν, ώς δοκείν
εξ υφασμάτων ποικιλοχρόων ένδεδϋσθαι τον τοϊχον. . .Βλ. G l . D o w n e y εις Trans.
Amer. Phil. Soc. 47, 1957, σ. 914.
130. Α. G r a b a r , Cah. Arch. 17, 1967, σ. 261.
131. Ναοί Μέρμπακα, Χώνικα, Σαμαρίνας.
132. Καπνικαρέα (νοτία θύρα), καθολικό 'Οσίου Μελετίου (νάρθηξ κ.ά.), Καισα
ριανή, "Αγ. Νικόλαος Καμπιά, ναός Μέρμπακα.
133. Ναοί Μέρμπακα, Χώνικα, καθολικά Σαγματά και 'Αγίας Μονής Ναυπλίου.
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δ. Λίθινοι κιονίσκοι σέ τύμπανα τρούλλων
ε. Σύνθετα μέλη από λαξευτό λίθο

13δ

134

.

.

στ. Λαξευτή τοιχοποιία ίσόδομη ή ψευδισόδομη

136

.
137

ζ. 'Οριζόντια υπέρθυρα με λαξευτά πλαίσια διακοσμήσεως
.
Ή πιθανότης σχέσεων των τρόπων αυτών με τους αναπτυσσόμενους
138
τήν ίδια εποχή στην Δύση (ή οποία έχει έπισημανθή άλλοτε
και ενισχύε
139
ται από μερικές συμπτώσεις σέ θέματα μορφών ) δέν αποκλείει τήν μίμηση
τών αμέσων προτύπων πού δέν μπορεί να είναι άλλα άπό τα κλασσικά ερεί
πια. Πρόβλημα αποτελούν τα χρονικά όρια της τάσεως αυτής, δέν απο
κλείεται όμως να έπεκτείνωνται έν μέρει και στον 13ο αιώνα. Πρόβλημα
αποτελεί επίσης ή υπαρξις αναλόγων τάσεων και αναλόγων εξελίξεων στην
πρωτεύουσα, για τήν οποία δυστυχώς δέν υπάρχουν τεκμήρια 1 4 0 .
"Ολες οί τεχνικές τελειοποιήσεις πού προηγούνται ασφαλώς αποτε
λούν νέα επιτεύγματα στην βυζαντινή αρχιτεκτονική του ελλαδικού χώρου
μέ σαφή τον χαρακτήρα αναβιώσεων και όχι επιβιώσεων. Δέν μπορεί όμως
να λεχθή τό ίδιο και για άλλες τεχνικές όπως είναι λ.χ. οί όρθομαρμαρώσεις
στο εσωτερικό μεγάλων ναών (του Δαφνιού, του Ό σ ί ο υ Λουκά ή της Νέας
Μονής) οί όποιες έπεβίωσαν άπό τήν αρχαιότητα μέσω της πρωτευούσης.
"Οπως και άν εχη τό πράγμα δέν μπορεί κανείς βλέποντας τήν εύρυθμη
διάταξη τών πλακών πού μιμούνται ορθοστάτες, καθώς και τους μαρμάρι
νους τοιχοβάτες στον νάρθηκα τοΰ Ό σ ί ο υ Λουκά, παρά να θαυμάση τήν
αγάπη και τήν πίστη στις αξίες τοΰ παρελθόντος, τήν όποια έτρεφαν οί
βυζαντινοί : έδώ εφαρμόζουν και πάλι μια διάταξη της όποιας τα πρώτα
παραδείγματα βρίσκονται στην αρχιτεκτονική της α ρ χ α ϊ κ ή ς εποχής και τα
άμεσα υποδείγματα σέ λίγο παλαιότερους ναούς τής χρονικά προηγου
μένης renovatio.
Στην πρωτεύουσα θα μπορούσαν να επισημανθούν

κάποιες ενδείξεις

134. 'Αγία Μονή Ναυπλίου.
135. Μέρμπακα (κορνίζα ποδιάς ιερού, μέτωπα τόξων προπύλων). Κάμπια (θολίτες
υπογείου).
136. Άγιος Νικόλαος Καμπιά, Παλαιοπαναγιά Μανωλάδας (πρόσοψις), Μαλεσίνα
(6ψις ιερού), ναΐσκος Ταρσινών, "Ομορφη 'Εκκλησιά Αίγίνης, ναός Σουβάλας.
137. Καθολικον Μαλεσίνας και ναός Σουβάλας. Πλείστες ενδείξεις πείθουν τον
γράφοντα ότι τό δεύτερο μνημείο θα πρέπει να χρονολογηθή στον 12° ή τον 13° αιώνα.
Χρονολογική παρανόησις δέν είναι αδικαιολόγητη γιατί πολλά στοιχεία, τόσο στον
8° όσο και τον 12° ή 13° αιώνα, μιμούνται κοινά αρχαιότερα πρότυπα, βλ. Χ. Μ π ά ρ λ α,
6.ά. πίν. XCVI γ, και ΑΔ 17, 1961 - 2, σ. 160 πίν. 173, Β. (Μαλεσίνα).
138. Βλ. Δ η μ . Π ά λ λ α, 'Ανάγλυφος στήλη τοΟ βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών,
ΑΕ 1953 Γ', σ. 196 κέ. και Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, ε.ά. σ. 66 - 73.
139. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α , ε.ά. σ. 66 καί 68.
140. Έ . ά. σ. 72.
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σέ τεχνικές της ύστατης αρχαιότητος, όπως είναι οί ορθομαρμαρώσεις
141
σε προσόψεις πολυτελών κτηρίων (Παναγία του Φάρου , ϊσως Νέα Μονή
142
της Χίου, "Αγιος Μάρκος Βενετίας ) ή τα πολυτελή δάπεδα opus sedile
143
(Παντοκράτωρ, Μονή του Στουδίου) .
IX
'Από όλα όσα προηγήθηκαν διακρίνεται ή αδυναμία εξαγωγής ενός
θετικού άλλα και κατηγορηματικού συμπεράσματος. Παρά τό πλήθος των
ενδείξεων, παρά τό γεγονός τής συμπτώσεως μάλιστα τών ενδείξεων, δέν
υπάρχει τίποτα τό ολοκληρωμένο. Οί συγκρίσεις μέ τό ιταλικό Rinas
cimento, δέν δείχνουν παρά τό εξαιρετικά περιορισμένο πλάτος τών βυζαν
τινών πραγματοποιήσεων. "Οπως έγραφε και ό Krautheimer 1 4 4 τοΰ όρου
«Άναγέννησις» δέν μπορεί να γίνη χρήσις στην μέση βυζαντινή αρχι
τεκτονική, παρά μόνο υπό πολύ ευρεία έννοια.
Ή Δύσις και ιδιαιτέρως ή 'Ιταλία φαίνεται πολύ περισσότερο δεκτική
στα διδάγματα τής αρχαιότητος στον τομέα τής αρχιτεκτονικής, και μά
λιστα οχι μόνον στην 'Αναγέννηση (όπου ύφίσταντο όλες οί προϋποθέσεις)
άλλα και σ' αυτόν ακόμα τον Μεσαίωνα. Διερωτάται κανείς τί θα μπορούσε
να αντιπαράταξη τό Βυζάντιο σέ έργα δπως ή στοά στην Μητρόπολη τής
Civita Castellana 148 , ή εκκλησία τοΰ San Miniato στην Φλωρεντία 1 4 6 ή
οί όψεις τών ρωμανικών ναών στην Προβηγκία 1 4 7 .
Ή σημασία τών προτύπων φαίνεται αναντίρρητη στις αποσπασματικές
ενδείξεις πού συγκεντρώθηκαν έδώ. Στην πρωτεύουσα και τήν περιοχή
τής αμέσου ακτινοβολίας της, περιορίζονται σέ θέματα χώρου και σέ μορ
φές ή τεχνικές πού έχουν ώς αφετηρία τήν ύστατη αρχαιότητα, στην οποία
ανήκουν και τα γνωστά εκεί πρότυπα. Στην Ελλάδα περιορίζονται σέ θέματα
τεχνικής και γενικών αρχών τής συνθέσεως. Έξ άλλου ό 11ος και ό 12°ς
αιών, παρά τον πλούτο τους, και παρά τις διαπιστούμενες αναζητήσεις
εκφράσεως, υπήρξαν για τήν αρχιτεκτονική αιώνες συντηρητικοί και
148
οχι δημιουργικοί. Ή διαπίστωσις αυτή τοΰ Α. Grabar
δέν αλλοιώνεται
από τις ενδείξεις οί όποιες συγκεντρώθηκαν στην μελέτη αυτή, και τοΰτο
διότι ή βυζαντινή στροφή προς τήν αρχαιότητα περιορίζεται σέ κλασσικι141. Βλ. ύποσημ. αρ. 65 και 129.
142. Βλ. Ο. D e m u s , ε.α. σ. 100-104.
143. Βλ. ύποσημ. άρ. 62 και 63.
144. " Ε . ά . σ. 257.
145. Βλ. K e n n e t h J. C o n a n t , Carolingian and Romanesque Architecture,
Harmondsworth 1966, σ. 226. "Εργο τών Κοσμάτι (1210).
146. Βλ. ε . ά . σ. 231-32, 241, είκ. 56 πίν. 133.
147. Βλ. M a r c e l A u b e r t κ.α., L'art roman en France, σ. 292-294.
148. Εις Cah. Arch. 17, 1967, σ. 262.
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στικές επαναλήψεις, έν αντιθέσει προς την γόνιμη ανακατάταξη των πάντων
στο ιταλικό Rinascimento.
Και όμως ή περιορισμένη αυτή στροφή προς το κλασσικό οφος δέν
έχει τίποτα το μειωτικό για τήν βυζαντινή αρχιτεκτονική. "Ισως μάλιστα
μαρτυρεί ότι ήταν ακμαία και αυτάρκης, ή (το σπουδαιότερο) πραγματικά
πιστή στην εποχή της σέ μία μεσαιωνική αντίληψη για τήν ζωή και τις
τέχνες. Μέχρι το τέλος της περιόδου 1000 - 1204, δέν είχαν ωριμάσει οί
προϋποθέσεις για μιά γενικώτερη αλλαγή. Ή κοινωνική διάρθρωσις δέν
πρόλαβε να βγή άπό τον μεσαιωνικό σχηματισμό και οί πρωτοβουλίες
για τήν εκτέλεση έργων έμεναν στο παλάτι, τήν εκκλησία ή τους Ισχυ
ρούς στην πρωτεύουσα και τις επαρχίες 1 4 9 . Τό Βυζάντιο δέν είδε το θεσμό
των ελευθέρων πόλεων, ούτε τήν νέα τάξη τών οικονομικώς ακμαίων πο
λιτών ή οποία δημιούργησε τήν Ευρωπαϊκή 'Αναγέννηση. "Αν και τα προ
βλήματα είναι πολλά και οί γενικεύσεις πρέπει νά άποφεύγωνται, οί διαπι
στούμενες αλλαγές στην κοινωνία του Βυζαντίου κατά τό διάστημα 10001204 δέν φαίνεται νά ήσαν τόσο μεγάλες ώστε νά οδηγήσουν στην αλλαγή
του μεσαιωνικού περιβάλλοντος 1 5 0 . Οί ίδιοι οί αρχιτέκτονες έμειναν ανώ
νυμοι- ποτέ δέν προεβλήθησαν ώς προσωπικότητες. Ά π ό τους διανοουμέ
νους, οί όποιοι περιοριζόταν στην πρωτεύουσα, λίγοι αισθανόταν τα ου
σιαστικά μηνύματα της ουμανιστικής παιδείας· οί περισσότεροι τήν γνώ
ριζαν μόνο μέσα άπό τήν φιλολογική παράδοση. Ή αρχιτεκτονική πού
αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες πολύ
πιο πιστά άπό τις άλλες τέχνες, δέν μπόρεσε νά τις άκολουθήση στον κλασσικισμό τους.
ΧΑΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

149. Βλ. Α. G r a b a r ,
150. Βλ. Α. G r a b a r ,

Byzantium, σ. 60 - 62.
Can. Arch. 17, 1967, σ. 258-259.

SUMMARY
BYZANTINE «RENAISSANCES» AND THE ARCHITECTURE
THE 11th AND 12th CENTURIES

OF

The term «Renaissance» has been used in the history of Byzantine
art to describe the recurrence of various elements of ancient art, which
were employed in a desire to renovate it. This return to the models of Greco Roman tradition was closely related to imperial ambitions to resuscitate
the glorious past and nearly always stemmed from the capital city. But
recent studies prove that the term «Renaissance» is deceptive, because in
actual fact these byzantine movements have little in common with the Italian
Renaissance, inspite of external similarities such as the humanistic culture
or the study of the ancient texts.
The return to antiquity is more apparent in minor sculpture on ivory,
in manuscript illuminations and in painting generally. This article studies
where and in what elements of the middle byzantine period we can identify
a return to antiquity in the field of architecture, and whether the greek heritage played any part in its development.
The imitation of ancient structures was hampered by functional and
structural requirements and the demands of symbolism. Moreover, the capital city, where all such revivals originated, had nothing to offer in terms
of ancient greek monuments that could have served as models —only Roman
or Early Christian ones. On the other hand, the provinces that possessed
these models had not the possibilities for original and expensive realisations
in architecture. As in the case of sculpture, the tendency in architecture was
to approach the ancient structures from the literary point of view, and the
study of the actual remains was ignored.
Were ancient texts on architecture, such as those of Vitruvius, known
to the Byzantines of the 11th and 12th centuries and, if they were, what influence did they exert? Although we may discern harmonious relationships
that suggest a survival of ancient canons, a direct dépendance on ancient
texts seems improbable.
Likewise, the study of architectural forms in the churches of the middle
byzantine period reveals no positive evidence. Although a number of ancient
decorative motifs were reproduced in decorative carving, we do not know
whether these constitute a revival or simply a survival of ancient models.
IS
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This article also examines the use of original greek architectural fragments
in byzantine churches, and the classicist spirit governing the new compositions (the Gorgoepikoös in Athens). Buildings directly influenced by the
capital city employ forms borrowed from Rome or late antiquity.
The harmonious proportions characteristic of byzantine architecture
show that the architects of that period had inherited the aesthetic principles of Greco-Roman tradition. The qualities of simplicity, clarity, scale
and harmony inherent in their works are, perhaps, the most substantial
proof of continuity. Research on byzantine texts reveals that the Byzantines
themselves were fully aware of these values, which they conciously put
into practice. Related to the above are the simple harmonious relationships,
the tripartite vertical classicist composition, the emphasis on the horizontal of the façades aud the «anti-byzantine» plasticity and architectural
feeling that are to be found in the churches on the greek mainland.
The study of interior space of middle byzantine churches yields negative results. No comparison can be made with the rationalised axial organisation of space belonging to the Italian Renaissance. The only tendency
towards renewal that may be observed here is related to the revival of centrally planned types of late antiquity.
Finally, we may draw some positive conclusions concerning structural
techniques, especially in the sector of the Greek School of the 12th century.
This is the period during which stone carving developed and, as in antiquity, stone masonry with invisible joints or composite architectural features of stone were perfected. The existing ancient monuments must have
furnished the models for these.
From the above, it is evident that no positive conclusions can be
drawn. Inspite of the wealth of examples, there are no complete byzantine
monuments that could compare with the equivalent in the Italian Renaissance. The term «Renaissance» cannot be used to describe byzantine architecture except in a very wide sense.
In the capital city, the examples are limited to the handling of interior
space and to forms or techniques whose models must be sought in late
antiquity or preceding «Renovatio». On the greek mainland, they are to be
found in building techniques and general principles of composition, reminiscent of classical antiquity. Social, political and economic conditions forced
Byzantium to remain within the framework of mediaeval formalism, despite
its humanistic culture. Architecture, reflecting more than any other art the
above conditions, was unable to follow the general classicist development
of Byzantine art.
CH. BOURAS
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