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Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 2738)

Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969)• Σελ. 82-129
ΑΘΗΝΑ 1972

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΑ

ΖΩΑ*

(ΠΙΝ. 27-38)
Ή έρευνα των βυζαντινών κιονόκρανων με ανάγλυφα ζώα είναι το αν
τικείμενο της μελέτης αυτής, στην οποίαν αφορμή έδωσαν δύο κιονόκρανα
μέ ανάλογη διακόσμηση άπό την Έδεσσα τής δυτικής Μακεδονίας.
Το πρώτο μέρος του άρθρου καλύπτει ή μελέτη τών δύο αυτών παραδει
γμάτων, ως τυπικών του είδους, ενός παλαιοχριστιανικής και ενός μεσοβυζαντινής εποχής. Στο δεύτερο μέρος επιχειρούμε μια ευρύτερη αντιμετώπι
ση του θέματος. Μέ βάση δηλαδή ορισμένα χρονολογημένα γλυπτά έργα
προσπαθούμε νά παρουσιάσωμε την εξελικτική πορεία τής γλυπτικής στο
Βυζάντιο, τήν οποίαν παρακολουθούν και τα κιονόκρανα μέ ζώα. Είδικώτερη χρονολογική τοποθέτηση όμως προτείνομε ενδεικτικά μόνο για τα
παραδείγματα πού συγκεντρώνονται για πρώτη φορά εδώ καί παρουσιάζον
ται στο τέλος, σ' ενα παράρτημα τής μελέτης. Μερικές γενικές παρατη
ρήσεις στα κιονόκρανα μέ ανάγλυφα ζώα, πού διαχρονικά υπάρχουν στο
Βυζάντιο, κλείνουν το δεύτερο μέρος τής έρευνας αυτής.
1. Τό πρώτο άπό τα κιονόκρανα πού θα μας άποσχολήση βρίσκεται στην
παλαιά Μητρόπολη τής Έδεσσας, μια μεγαλόπρεπη βασιλική τών χρόνων

* Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κ. Ν. Μουτσόπουλο πού μοϋ έδωσε το πρώτο
υλικό για τή μελέτη αυτή καθώς και κάθε βοήθεια πού τοϋ ζήτησα σέ όλη τή διάρ
κεια τής έρευνας και τον Γενικό "Εφορο 'Αρχαιοτήτων κ. Μ. Χατζηδάκη, ό όποιος
είχε τήν καλωσύνη νά διάβαση τό χειρόγραφο καί νά μοϋ δώση πολύτιμες συμβουλές.
Θερμά επίσης ευχαριστώ τή συνάδελφο κ. Ντ. Μουρίκη, πού διάβασε επίσης τό χει
ρόγραφο. Ευχαριστώ ακόμη τον καθηγητή κ. Στ. Πελεκανίδη, τους 'Εφόρους 'Αρχαιο
τήτων κυρίους Δ. Λαζαρίδη καί Π. Λαζαρίδη, τήν 'Επιμελήτρια κ. Φ. Δροσογιάννη, τους
'Επιμελητές κυρίους Μ. Μιχαηλίδη, Ν. Νικονάνο, Ε. Τσιγαρίδα καί Ά . Δεληβορριά
πού είχαν τήν καλωσύνη νά μοϋ επιτρέψουν νά φωτογραφήσω καί νά σχολιάσω στό
κείμενο τά κιονόκρανα μέ άρ. Παραρτήματος 10,39,3,49,25,61, 12-22,54,76. Τους
καθηγητές Ν. Δρανδάκη καί Δ. Πάλλα ευχαριστώ γιά τις φωτογραφίες πού μοϋ έδω
σαν του επιθήματος τής Μάνης καί τοϋ κιονόκρανου τοϋ Λεχαίου. 'Επίσης ευχαριστώ
τις 'Επιμελήτριες δίδες Έ . Κουνουπιώτου, Ν. Έτζέογλου, Λ. Παρλαμά, ΑΙκ. Ρωμιοπούλου καί τον 'Επιμελητή Ί . Τουράτσογλου πού φρόντισαν γιά τή φωτογράφηση
τοϋ κιονόκρανου τής Καλαμάτας καί ενός άπό τά κιονόκρανα τής Βέροιας.
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1

της Τουρκοκρατίας . Σέ δεύτερη χρήση σήμερα στολίζει τον νοτιοανατολι
κό κίονα της εκκλησίας *.
3
Το κιονόκρανο ανήκει στον τύπο πού άπα τον Kautzsch συνηθίσαμε
να αποκαλούμε «δίζωνο» : φύλλα άκανθας στην κάτω σειρά, προτομές κρια
ριών και αετοί στην επάνω (πίν. 27α). Το ΰψος του είναι 0.52 μ., ή διάμε
τρος της βάσεως 0.29 και τοΰ άβακα 0.59 μ.
Με τα χρόνια το έργο έχει ύποστή μικρές φθορές άπό τις όποιες ή ση
μαντικότερη είναι ή αποκοπή της κεφαλής του κριαριοϋ σέ μια γωνία.
Ό άβακας του κιοκράνου έχει τή δομική μορφή του κορινθιακού τύπου
και κοσμείται μέ ραβδώσεις. Στην επάνω ζώνη τέσσερεις προτομές κριαριών
στολίζουν τις γωνίες. Τά ζώα, σέ συμβατική στάση μέ τα δύο πόδια προεξέ
χοντα, μοιάζουν να φέρουν τά φορτία τής στέγης, καθώς αδιόρατα γέρνουν
κάτω άπό τις γωνίες τοΰ άβακα' στή θέση αυτή, τά κέρατα τών ζώων θυμί
ζουν τις παλαιές έλικες. Τό μεσαίο χώρο κάθε πλευράς, μεταξύ τών κρια·
ριών, καλύπτουν αετοί όρθιοι, μετωπικοί, μέ ανοιγμένες τις φτερούγες και
μέ κάποια ανάταση τής κεφαλής πού βρίσκεται στή θέση τοΰ παλαιοΰ «άν
θους» τοΰ άβακα. Τά πουλιά κρατούν μέ τά νύχια τους ανάστροφα τή
μικρή προτομή ενός βοδιού και έχουν εμπρός τους ένα φίδι πού αρχίζοντας
άπό τό στήθος τοΰ ζώου αύτοϋ καταλήγει στο γαμψό ράμφος τους. 'Οκτώ
φύλλα πριονωτής άκανθας, ενωμένα στή βάση τους και γέρνοντας προς τά
εξω στις κορυφές, σχηματίζουν στεφάνη φύλλων στο κάτω τμήμα τοΰ κιο
νόκρανου. Ή σπείρα πού κοσμείται μέ μικρά πεντάφυλλα άνθέμια τοποθε
τημένα μέ τήν κορυφή προς τά κάτω συμπληρώνει τό σύνολο \
'Επάνω στην κάπως αδρή πρώτη λάξευση τής πέτρας, όπως αυτή φαί
νεται στο σώμα τών κριαριών, στους λαιμούς τους, στο κενό κάτω άπό τά
φτερά τών αετών πού θα πρέπει να άποδοθή σέ δεύτερο τεχνίτη, έρχεται ό
1. Μ. Ε. C o u s i n e r y, Voyage dans la Macédoine, I, Paris 1831, σ. 81. W. M.
L e a k e , Travels in Northern Greece III, London 1835, σ. 273. Ή τοποθέτηση τής εκ
κλησίας στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας γίνεται πρόχειρα άπό τά στοιχεία πού σήμερα
φαίνονται.
2. Είναι γνωστό από ενα σχέδιο δημοσιευμένο στα 1899: P. M i l j u k o v a ,
Christianskija drevnosti Zapadnoj Makedonii, Izvestija του Ρώσικου 'Αρχαιολογι
κού 'Ινστιτούτου τής Κωνσταντινουπόλεως IV, 1899, σ. 35, είκ. 6. R. K a u t z s c h ,
Kapitellstudien (Beiträge zu einer Geschichte des spätantiken Kapitells im Osten vom
vierten bis ins siebente Jahrhundert), Berlin - Leipzig 1936, σ. 157. P. L e m e r le,
Chapiteaux chrétiens à protomes de Béliers, AE, 1937, τόμ. A', σ. 294. E. K i t z i n 
g e r , The Horse and Lion tapestry at Dumbarton Oaks, DOP 3, 1946, σ. 63.
3. R. K a u t z s c h , 6. ά., σ. 152.
4. Γιά τήν ονομασία των μερών τοΰ κιονόκρανου και τους τύπους πού υπάρχουν
βλ. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική Βασιλική τής μεσογεια
κής λεκάνης. Β', 'Αθήναι 1954, σ. 278 -338.
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καλλιτέχνης να πλάση τις μορφές (πίν.27β). Στην επάνω ζώνη οι μορφές αυτές
είναι εξεργες. Τά κεφάλια των ζώων πλαστικά, μέ άνεση και δεξιοτεχνία
γλυμμένα, εκφράζοντας κάποιον αόριστο πόνο θυμίζουν έργα «κλασσικά»·
ή εντύπωση αύτη ομως χάνεται αμέσως μέσα στο σύνολο, οπού οι χαραγές
της σμίλης και οι οπές του τρυπάνου πολύ έντονες δηλώνουν τις λεπτομέ
ρειες. Στην κάτω ζώνη τά τεχνοτροπικά αποτελέσματα της τεχνικής τοϋ
τρυπάνου δίνουν τήν έξαϋλωμένη μορφή τής πριονωτής άκανθας έτσι καθώς
προβάλλει λεπτή μπροστά άπό το σκοτεινό βάθος.
'Ασάφεια δημιουργείται στην στιγμιαία θέα τοϋ έργου και καμμία
ενότητα δέν υπάρχει στή σύνθεση. Ή λεπτή στεφάνη των φύλλων μοιάζει
να ύποβαστάζη τις δυνατές μορφές των ζώων. Ό οριζόντιος κυματισμός
έξ άλλου των πλαστικών όγκων συγκρούεται μέ τήν όρθια κατεύθυνση
των πουλιών και τής άκανθας και ή σκιά παιχνιδίζει ανόμοια στα διάφορα
μέρη του κιονόκρανου.
Τα πριονωτά φύλλα τής κάτω ζώνης προσδιορίζουν χρονολογικά, τά
παραδείγματα αύτοΰ τοϋ τύπου μέσα στα όρια τοϋ 5°υ αιώνα '. Έτσι τό
κιονόκρανο, πού εξετάζομε πρώτο, μπορεί να τοποθετηθή χωρίς δυσκολία
σ' αυτή τή χρονική περίοδο, θέση ή οποία άλλωστε έχει ήδη ύποστηριχθή ". Για μια ακριβέστερη χρονολόγηση λείπουν τά ιστορικά στοιχεία
πού θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Μόνη ή μαρτυρία ότι στα χρόνια
τοϋ Ζήνωνος (474-475, 476-491) ή Έδεσσα γνώρισε ικανούς άνδρες, πού
αναδείχθηκαν πολύτιμοι για τήν αυτοκρατορία 7 , εϊναι απλώς μια ένδειξη
για τήν τοποθέτηση τοϋ κιονόκρανου στο δεύτερο μισό τοϋ 5°υ αιώνα. Μια
τέτοια χρονολόγηση ταιριάζει στον τρόπο αποδόσεως των αετών μέ τις
σχηματοποιημένες φολίδες και κυρίως τής πριονωτής άκανθας, αρκετά
αποδεσμευμένης άπό τό σκιερό βάθος, μέ πολύ λεπτές απολήξεις τών
φύλλων (βλ. κατ. σ. 95). Τό κιονόκρανο τής Έδεσσας λοιπόν θα μπορούσε
να θεωρηθή όχι έργο πρωτοποριακό άλλα έργο ώραΐο — μέ κάποιο ακαδη
μαϊσμό βέβαια, βλ. τά κεφάλια τών κριαριών — τής περιόδου πού ό «δίζωνος» τύπος ήταν στην ακμή του. Τό θέμα τοϋ εργαστηρίου και τοϋ καλ
λιτέχνη, πού εξηγεί ορισμένα στυλιστικά χαρακτηριστικά παράλληλα μέ
τήν εξέλιξη στο χρόνο, δέν τό θίγομε άπό έλλειψη στοιχείων.
Τό δεύτερο κιονόκρανο άπό τήν Έδεσσα στολίζει σήμερα τό νοτιοανα
τολικό κίονα τής εκκλησίας τών Άγ. Πέτρου και Παύλου (πίν. 28 α-β).
5. R. K a u t z s c h , ë. ά., σ. 161.
6. P. L e m e r 1 e, 6. ά., σ. 296.
7. Ε. Σ τ ο υ γ ι α ν ν ά κ η , Έδεσσα ή Μακεδόνικη έν τή 'Ιστορία, Θεσσαλονίκη
1933, σ. 164-165.
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Tò κιονόκρανο αυτό δεν μπορεί να ένταχθή σέ κανένα άπό τους γνω
στούς τύπους μέ ζώα. Ή κύρια διακόσμηση του είναι τέσσερεις αετοί
μ' εραλδικό χαρακτήρα πού καλύπτουν μέ τό σώμα τους τις γωνίες του μια
λεπτή έξεργη ταινία διαχωρίζει μια δεύτερη ζώνη, άκόσμητη και τόσο
στενή πού έχει χάσει τελείως τήν γνώριμη μορφή της.
Ή βάση τοΰ κιονόκρανου έχει περίμετρο 1.35 μ., ένώ τό ολικό του ΰψος
φθάνει τα 0.50 μ. Σώζεται σχετικά σέ καλή κατάσταση, και μόνο μιας γω
νίας τό επάνω μέρος μέ τό κεφάλι και τό λαιμό του πουλιού έχει αποκοπή.
Οί ανοικτές φτερούγες τών αετών και ή ουρά τους καλύπτουν σχεδόν
ολη τήν επιφάνεια τοΰ κιονόκρανου και μόνο στο μέσο τών πλευρών υπάρχει

Είκ. 1. Τα φυλλόμορφα κοσμήματα.

ένα φυλλόμορφο τελείως σχηματοποιημένο κόσμημα- σαφώς διαρθρωμένο
για να προσαρμοστή στον υπάρχοντα χώρο και λίγο διάφορο σέ κάθε όψη
τό μοτίβο αυτό (είκ. Ι α - δ ) είναι πλατύτερο στο κατώτερο μέρος, όπου τό
κενό είναι μεγαλύτερο, λεπταίνει πιο πάνω καθώς γίνεται δίφυλλο στο στενώτερο σημείο, για ν' άνοιξη πάλι σαν τρίφυλλο, δταν ή καμπυλότητα τών
φτερών άφήνη μεγαλύτερο χώρο. Οί αετοί κρατούν μέ τά νύχια τους μια
σφαίρα ή ουρά τους, δυσανάλογα μεγάλη, ανοίγεται όπως τών παγωνιών.
Έξεργες οί μορφές του σώματος τών πουλιών, τών φτερών τους και τοΰ
φυτού επάνω δημιουργούν ενα άνισο κύμα πού μοιάζει σα να προβάλλεται
μπροστά άπό μια δεύτερη επιφάνεια- έντονα κυματισμένη κι αυτή είναι
διαμορφωμένη αδρά κατά τά γνωστά σχήματα : ήμικυλινδρικό εξόγκω
μα στή μέση, στή θέση τοΰ παλαιού «άνθους», άπό τό όποιο ξεκινούν σαν
απλοποιημένες στερεομετρικές μορφές οί έλικες, πού καταλήγουν, άδιάγνωστες, επάνω άπό τά κεφάλια τών αετών στις γωνίες. Στή θέση τοΰ άβακα μια
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λεπτή ταινία εξέχει ελαφρά για να ξεχωρίζη, ακολουθώντας το σχήμα πού
διαγράφει το επάνω τμήμα του κιονόκρανου.
Οι τέσσερεις αετοί προβάλλουν σαν απέριττοι όγκοι και σχήματα, επά
νω στα όποια λίγες χαραγές δηλώνουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες του
σώματος. Καμμιά προσπάθεια για παράσταση των φολίδων μόνον οί φτε
ρούγες αποδίδονται σχηματικά, μέ ελαφρά πλαγιαστές μικρές επιφάνειες πού
χωρίζονται άπο το επάνω κοίλο μέρος των φτερών μέ μια οριζόντια, σκαμ
μένη αυτή τή φορά, ταινία τήν οποίαν κοσμεί σειρά από πέντε ή άλλου τέσσερεις κόμπους.
Οί επίπεδες επιφάνειες τών διακοσμήσεων, πού αποδίδονται παράλληλα
προς εκείνη τοϋ βάθους, εναλλάσσονται μέ τις κοιλόκυρτες κι εκείνες πάλι
μέ άλλες έντονα έξεργες, έτσι πού φαίνεται καθαρά πώς ελεύθερα ό γλύπτης
χειρίζεται αυτές τις τεχνικές, μέσα στή δική του τεχνοτροπική διάθεση,
ανάλογα μέ τήν τελική μορφή πού θέλει να δώση. Ή φανερή αδεξιότητα στή
γλυφή τών φύλλομόρφων κοσμημάτων μας κάνει να πιστέψωμε πώς οφεί
λονται σέ δεύτερο χέρι (είκ. 1 α - δ). 'Οπωσδήποτε, ιδιαίτερη τεχνική
δεξιότητα δέν χαρακτηρίζει ούτε και τό κύριο θέμα, όπως φαίνεται στους
λαιμούς, στα φτερά, στα πόδια και στα νύχια τών αετών, άλλα όλο τό έργο
αποπνέει δύναμη και γοητεύει μέ τις λιτές και έντονα σχηματικές μορφές.
"Ολα φαίνονται πώς υπακούουν απόλυτα σ' ένα συντονισμένο σύνολο : ή
στατική εντύπωση πού δίνει ό κύριος όγκος του κιονόκρανου μετριάζεται
άπο τήν όρθια κατεύθυνση τοϋ έξεργου σώματος του αετού μέ τήν σφαίρα
και τών παραπληρωματικών κοσμημάτων, τά όποια τείνουν προς τά επάνω.
Καμμία σύγχυση δέν δημιουργείται στή στιγμιαία θέα τοϋ έργου και φαίνε
ται καθαρά οτι αυτό πού ενδιαφέρει είναι ό όγκος τοΰ αρχιτεκτονικού μέ
λους : αυτός εκτελεί μια ορισμένη λειτουργία και επάνω του οί διάφορες
φιγούρες έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα.
Ή αντίληψη για τήν καθαρή έκφραση τής λειτουργίας τών μορφών μέ
τόση ευκρίνεια διατυπωμένη εδώ, μας απομακρύνει άπό τά κιονόκρανα τής
παλαιοχριστιανικής εποχής 8 . Μία πρόχειρη αναφορά σέ παραδείγματα
πρώιμα μέσο βυζαντινά, όπως τής Παναγίας και τοΰ τέμπλου του Καθολικού
τοϋ Όσιου Λουκά ή τής Παναγίας τών Χαλκέων (1028)9, όπου, σέ τελείως
διαφορετικά θέματα, υπάρχει ή αρχή αυτή, μας δείχνει πώς σάν όριο post
8. Ή τάση αυτή υπάρχει άπο τον 6 ο ν αί. άλλα όχι τόσο καθαρά διατυπωμένη, βλ.
κατ. σ. 96.
9. W. F. V o l b a c h - J . D o s o g n e , Byzanz und der christliche Osten, Pro
pyläen Kunstgeschichte, 3, Berlin 1968, πίν. 117 d. Ε. Σ τ ί κ α , Tò Οίκοδομικόν
Χρονικόν τής Μονής Όσιου Λουκά Φωκίδος, 'Αθήναι 1970, είκ. 179, R. Κ a u t z s c h,
6. ά. πίν. 42. 701 . Βλ. κατ. σ. 99.
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quem θα πρέπει να θέσωμε το τέλος της Εικονομαχίας. Τά στοιχεία
πού έχομε για να περιορίσωμε οσο το δυνατόν περισσότερο τα χρονικά
σύνορα, μέσα στα όποια μπορεί να ένταχθή ή δημιουργία τοϋ έργου, είναι
λίγα. Οί ιστορικές μαρτυρίες λείπουν τελείως καί κανένα άπα τα γνωστά
και χρονολογημένα κιονόκρανα δεν προσφέρεται για αμεση σύγκριση.
'Οπωσδήποτε ή μορφολογία του επάνω τμήματος κυρίως, με τις σχηματο
ποιημένες έλικες καί τη μεσαία προεξοχή στή θέση τοϋ «άνθους» καί κατά
δεύτερο λόγο ή εξεργη απόδοση τών πουλιών, μας προδιαθέτουν νά στρα
φούμε προς τους πρώτους αιώνες μετά τήν Εικονομαχία, πού βρίσκονται
πιο κοντά στή συνέχεια της παλαιάς παραδόσεως. Παράλληλα, ή εραλδική
σκληρότητα πού χαρακτηρίζει τους αετούς είναι στοιχείο πού βρίσκομε στα
10
11
σχέδια των ζώων, στά υφάσματα , μερικά χειρόγραφα , σέ κεραμεικά
12
και σέ άλλα βυζαντινά αντικείμενα χειροτεχνίας , στο 1(Κ>- 11ο αιώνα,
μέσα στά πλαίσια τοϋ άνατολίζοντος κύματος πού ξαναήρθε έντονα στο Βυ
ζάντιο — καί στή Δύση — δια τών 'Αράβων 1 3 . Ό συνδυασμός τών εξεργων μορφών μέ τον επίπεδο ανατολικό χαρακτήρα της συνθέσεως δέν είναι
ξένος σέ γλυπτά έργα τής μακεδόνικης περιόδου 1 4 καί το κάπως αφομοιω
μένο ΰφος τών αντιθέτων αυτών στοιχείων στο κιονόκρανο, πού εξετάζομε,
μας οδηγεί προς τήν δψιμή της περίοδο, μετά τό 1000 1 5 δηλαδή. Μερικές
εικονογραφικές λεπτομέρειες ενισχύουν αυτή τή χρονολόγηση, όπως τά
φυλλόμορφα κοσμήματα καί ιδίως το ήμιανθέμιο 1 β (είκ. 1 γ), οί οριζόντιες

10. Ο. v o n F a l k e , Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin 1921, πίν. 133,
141 -142,180-181, 184.
11. A. G r a b a r, Miniatures Greco - orientales, I, L'art de la finde l'Antiquité
et du Moyen Age, II, σ. 797 - 804. πίν. 185 ß.
12. A. G r a b a r. Le succès des arts orientaux à la cour byzantine sous les Macédoniens, αυτόθι. Ι, σ. 265 - 290.
13. A. G r a b a r , Éléments sassanides et islamiques dans les enluminures des
manuscrits espagnols du haut Moyen Age, αυτόθι, II σ. 663-668, πίν. 158d-163.
Τ ο ϋ ί δ ι ο υ . Un relief du Xle siècle à Brauweiler et Γ origine des motifs «Sassanides»
dans Γ art du Moyen Age, αυτόθι, σ. 677 - 682. A. G r a b a r , La décoration architecturale de l'église de la Vierge à Saint-Luc en Phocide et les débuts des influences islamiques sur l'art byzantin de Grèce, Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions
et Belles - Lettres, Paris 1971, σ. 15-37.
14. Βλ. A. G r a b a r . Sculptures byzantines de Constantinople (IVe - Xe siècle),
Paris 1963, σ. 105 - 106, 108, πίν. XLIX, LIV, LVII.
15. "Εχει ύποστηριχθή από M. P a n a y o t i d i s , Les monuments de Grèce depuis la fin de la crise iconoclaste jusqu' à Γ an mille (Thèse de Doctorat de IIIe Cycle),
Paris 1969, σ. 210.
16. Άπαντα σέ ίσλαμίζουσες διακοσμήσεις συνδυασμένες μέ ψευδοκουφικό διά
κοσμο. Ε. Σ τ ί κ α , ε. ά. είκ. 8-13,46. G. Mi l e s , Byzantium and the Arabs. Rela
tions in Crete and the Aegean Area, DOP 18, 1964, σ. 3 - 32, βλ. πίν. 44 - 48.
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ταινίες μέ τους κόμπους στα φτερά και αυτά ακόμη τα φτερά μέ σχήμα
18
τριγωνικό . Τέλος ή σκληρή προβολή των κοσμημάτων από το βάθος,
όπως και στα γλυπτά λείψανα από το Μετόχι τοϋ Όσίου Λουκά της
19
Ευβοίας , μας εντοπίζει στο πρώτο τέταρτο τοϋ 11°ο αιώνα.
Δύο άλλα κιονόκρανα μέ διακόσμηση αετών πού κρατούν σφαίρα στο
λίζουν σήμερα τους κίονες της Νέας Μητροπόλεως της Βέροιας (πίν.
28 γ-δ). Τελευταία, έχουν καλυφθή μέ στρώματα έλαιοχρώματος και δέν
προσφέρονται ιδιαίτερα για μια πλήρη μελέτη. Τα συνδέομε έδώ μέ το κιονό
κρανο της Έδεσσας, επειδή εΐναι έργα πού ανήκουν στον ίδιο τύπο και
έχουν κοινό υφός, για νά χρησιμοποιήσωμε και τις δικές τους μαρτυρίες
στην έρευνα αυτή. Ιδιαίτερα πρέπει νά σημειώσωμε οτι μόνο στα παρα
δείγματα της Έδεσσας και της Βέροιας 2 0 βρήκαμε — οσο μπορέσαμε του
λάχιστον νά έξετάσωμε — τήν εικονογραφική λεπτομέρεια του εραλδικού
άετοΰ πού κρατεί μέ τα νύχια του σφαίρα, παρόλο ν οτι ό αετός είναι ή
περισσότερο συνηθισμένη μορφή στα κιονόκρανα μέ ζώα. "Ετσι έάν τοπο
θετούνται χρονικά τα κιονόκρανα της Βέροιας, άπό τήν ανεξάρτητη έρευνα
τών δικών τους στοιχείων, κοντά σ' εκείνο της "Εδεσσας, στις αρχές δη
λαδή τοϋ 11ου αΐώνα, οχι μόνο ενισχύουν τή χρονολόγηση τοϋ τελευταίου
αλλά και προσθέτουν στοιχεία στά λιγοστά πού έχομε για τα γλυπτά της
εποχής.
Και τα δύο κιονόκρανα της Βέροιας φέρουν στις γωνίες τέσσερεις αε
τούς πού έχουν ανοιχτά φτερά και κρατούν μέ τα νύχια τους μιά σφαίρα.
Μιά δεύτερη ζώνη ή οποία διαχωρίζεται μέ λεπτή εξεργη ταινία, στολισμένη
μέ στεφάνη άπό σχηματοποιημένα άνθέμια, περιτρέχει το κάτω μέρος τοϋ
κιονόκρανου" πολύ στενή ανάλογα μέ το ΰψος πού έχουν οϊ αετοί στην
όλη επιφάνεια φαίνεται οτι είναι εκφυλισμένη πια ανάμνηση της παλαιάς
κάτω ζώνης μέ τή στεφάνη της άκανθας. Ή σπείρα, στή βάση, φέρει μοτίβο
πού θυμίζει «ψαροκόκκαλο». Στο επάνω τμήμα τοϋ κιονόκρανου, μία πλα
τιά καμπυλότητα στο μέσο τών πλευρών του είναι το αποτέλεσμα μιας απλο
ποιημένης μορφολογικής λύσεως μέ αναμνήσεις «άνθους» καί ελίκων. Τα
δύο αυτά κιονόκρανα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Μόνο ή διακόσμηση τών
17. Ο. v o n F a l k e , Ê. ά., πίν. 133, 173, 175, 181, 191.
18. Βλ. όστρακα 11ο« αι., 6ργα τοο τεχνίτη Sa' ad : Μουσείο Μπενάκη 'Αθη
νών, άρ. 9.
19. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Το παρά το 'Αλιβέρι Μετόχιον τοο Όσίου Λουκά Φωκίδος,
ΑΒΜΕ, τ. Ζ', 1951, σ. 131 - 145.
20. Στο παλιό σχέδιο τοΰ κιονόκρανου τών Σκοπίων (Παράρτημα άρ. 36) ό αετός
αποδίδεται σα νά κρατή σφαίρα. Σέ σφαίρα πατοΟν καί οί αετοί τών κιονόκρανων της
ΤραπεζοΟντος (Παράρτημα άρ. 77), τής Νικαίας (Παράρτημα άρ. 72) καί τοο 'Αγίου
Μάρκου της Βενετίας (Παράρτημα άρ. 52;, άλλα είναι γυρισμένοι στο πλάϊ.
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πλευρών τους διαφέρει στο ενα είναι αφελείς λεοντοκεφαλές, στο άλλο
αστερίσκοι. Διαφορά υπάρχει και στο κόσμημα της κάτω ταινίας. Στην πρώτη
περίπτωση εναλλάσσονται υψηλότερα και χαμηλότερα τρίφυλλα άνθέμια,
έτσι ώστε ή ένωση των ακραίων φύλλων τών δύο υψηλότερων άνθεμίων να
δημιουργή τό χώρο για ενα χαμηλότερο. Στο δεύτερο κιονόκρανο παρατάσ
σονται πεντάφυλλα άνθέμια μέ αρκετά αδέξια απόδοση. Ή ποιότητα τών
γλυπτών αυτών δέν είναι πολύ καλή και προδίδει κάποια χαλαρή αντιγραφή
καλού προτύπου.
Ό χαρακτήρας της διακοσμήσεως, ό όποιος αφήνει νά φανή καθαρά
δτι οί μορφές δέν μετέχουν οργανικά στή δομή τοϋ κιονόκρανου καί ότι
μόνον ό κύριος όγκος του είναι στοιχείο φέρον, τοποθετεί τό κιονόκρανο
στα μεσοβυζαντινά χρόνια (βλ. άν. σ. 86)· ή παρουσία όμως μιας δεύτερης
ζώνης μέ άνθέμια δείχνει τη συνέχεια άπό τους γνωστούς τύπους τών «δίζωνων» κιονόκρανων. "Ενας πιο συγκεκριμένος χρονικός προσδιορισμός
γίνεται μέ βάση τήν «ίσλαμίζουσα» διάθεση τήν οποία διακρίνομε τόσο
άπό τήν απόδοση τοΰ συνθετωτέρου άνθεμίου", οσο, καί κυρίως, άπό τις
φολίδες τών αετών (πρβλ. μέ βυζαντινά κεντήματα πού μιμούνται σασσανιδοϊσλαμικά πρότυπα, 10ος, πρώτο μισό 11ου αιώνα) ! i .
"Εξ άλλου τα άνθέμια μέ τον απλούστερο πεντάφυλλο τύπο τους (πίν. 28δ)
πού έχει ήδη χαρακτηρισθή ως μεσαιωνικός 21 , άλλα καί μέτό συνθετώτερο
(πίν. 28γ)21, μας οδηγούν άνετα στα χρόνια γύρω στο 1000 " . Ή λεοντοκεφαλή
στο μέσον κάθε πλευράς πού άπαντα καί σε κιονόκρανα ιστορημένων χει
ρογράφων τοϋ 11ου αίώνα' 6 , δείχνει πώς ανάλογα παραδείγματα δέν ήταν

21. Πρβλ. μέ κόσμημα σέ ξυλόγλυπτα από τήν Αίγυπτο, αραβικής τέχνης τής επο
χής τών Τουλουνδών 9 ο υ αι. Μουσείο Μπενάκη 'Αθηνών, αρ. 259.
22. Ο. v o n F a l k e , 'έ. ά., πίν. 181. Γενικά βλ. Α. G r a b a r , La décoration
architecturale de Γ église de la Vierge, ε. ά., σ. 28 - 29.
23. A. G r a b a r , Sculptures, ε. ά., σ. 92 Πίν. XXXIX 3, XLII 4 και 9.
24. Βλ. τήν χάλκινη διακόσμηση τής πόρτας τής Λαύρας στό "Αγιο "Ορος που τοπο
θετείται στα χρόνια τοϋ Νικηφόρου Φωκά. Τήν έχει μελετήσει ó C h . B o u r a s , Les
portes et les fenêtres en Architecture byzantine. Étude sur leur morphologie, leur construction et leur iconographie, (Thèse de Doctorat de Me Cycle), Paris 1964, σ. 21 - 26.
25. Paris B. N., Suppl. Gr. 79 fol. 108r, Vat. Gr. 2020 fol. 67v. K. W e i t z m a n n.
Die byzantinische Buchmalerei des IX. und X. Jahrhunderts, Berlin 1935, πίν. XXVIII
154, XCII, 591. Ο. v o n F a l k e , Ê. ά. πίν. 204. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δια
κοσμητικά θέματα είναι κοινά σέ όλους τους τομείς τής τέχνης καί διαφέρουν στό
υφός ανάλογα μέ τις δυνατότητες πού δίνει τό υλικό. Τό σχήμα του κοσμήματος πούμας
απασχολεί συνεχίζεται καί αργότερα. Μ. Α. F r a n t z, Byzantine Illuminated Orna
ment, Art Bulletin 16, 1934, πίν. XIV, 6.
26. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Ευλογία τοΰ 'Αγίου Συμεών, ΕΕΒΣ 18, 1948,
σ. 91 - 92, είκ. 4Β.
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ασυνήθιστα σ' αύτη τήν εποχή, όσο κι αν οι παλαιοχριστιανικοί τύποι
αντιπροσωπεύουν τήν ακμή του είδους.
Τελειώνοντας τονίζομε δτι δέν υπάρχει άμεση σχέση τοΰ κιονόκρανου
της "Εδεσσας με τα παραδείγματα της Βέροιας αλλά ομοιότητα μόνον πού
μας επιτρέπει να τα θεωρήσωμε δημιουργήματα σχεδόν σύγχρονα μέ κοινό
πρότυπο.
II. Για τήν περίοδο πριν από τήν Εικονομαχία οί μελέτες τοϋ R.
27
Kautzsch και του Ε. Kitzinger , πού έδωσαν μεταξύ των αλλων καταλόγους
των κιονόκρανων μέ ανάγλυφα ζώα άπό τον 5ο και 6ο αιώνα — περίοδο μέ
σα στην οποία ό τύπος γνώρισε άνθηση — παραμένουν θεμελιώδεις
για κάθε συνολική αντιμετώπιση τοΰ θέματος. Έ ν τούτοις πολύ νέο
υλικό (βλ. Παράρτημα σ. 112-124) και μερικά ακριβώς χρονολογημένα
παραδείγματα, σαν θετικά «στοιχεία αναφοράς», επιτρέπουν μία νέα θεώ
ρηση τοΰ πράγματος.
Ή τελευταία χρονολόγηση των ωραίων κιονόκρανων της βασιλικής
τοΰ Damous-el-Karita στην Καρχηδόνα ", πριν άπό τό 439, τό χρόνο δηλα
δή πού ή Καρχηδόνα κυριεύθηκε άπό τους Βανδάλους, δείχνει πώς ό
τύπος ήταν ήδη διαμορφωμένος στα χρόνια της βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου
τοΰ Β'. Τά κιονόκρανα αυτά ανήκουν επομένως στα πρωτοποριακά παρα
δείγματα τοΰ είδους πού θά έπαιξαν ρόλο προτύπου, εφόσον ήδη έχουν θεωρηθή, σωστά, έργα της Πρωτεύουσας. Ή δυνατή έκφραση τών κριαριών
είναι αρκετά κοντά μέ τό υφός τών έπικράνων τοΰ Αγίου Μηνά Θεσσαλο
νίκης (πίν. 29α, Παράρτημα άρ. 13), πού χρονολογούνται γύρω στο 400
άπό τήν εξέταση και άλλων γλυπτών της ίδιας φάσεως της εκκλησίας.
Πρόσφορα σ' αυτό είναι τά κομμάτια τών κοσμητών πού βρίσκονται στο
Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών*\ Ή όμοια απόδοση τών ζώων στους κοσμήτες και τά έπίκρανα αποδεικνύει ότι τά αρχιτεκτονικά αυτά μέλη είναι
σύγχρονα. Τά φυλλόμορφα κοσμήματα, πού στολίζουν μαζί μέ τά ζώα τις
φρίζες αυτές τοΰ 'Αγίου Μηνά μπορούν να παραβληθοΰν μέ τά φυτικά
μοτίβα τών ανάγλυφων υπολειμμάτων της Θεοδοσιανής 'Αγίας Σοφίας (415)'°.

27. R K a u t z s c h , ε. ά., σ. 152-165. Ε. K i t z i n g e r , ë. ά.. σ. 62-71.
28. M. P i n a r d , Les chapiteaux à béliers et à aigles de Damous - el - Karita,
Cahiers de Byrsa IX, 1960-1, σ. 37-48, Πίν. I - XIV.
29. A. G r a b a r, Sculptures, 6. ά., σ. 73 - 74, πίν. XXIII - XXIV.
30. Αυτόθι πρβλ. πίν. XVIII 6 καί XXIV 5. Βλ. καΐ F r . W. D e i c h m a n n, Stu
dien zur Architektur Konstantinopels im 5. und 6. Jhrts nach Christus, Deutsche Beiträge
zur Altertumswissenschaft, Heft 4, 1956, σ. 63 - 69, πίν. 7 -14.
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Μετά τα μέσα τοο 5ου αιώνα, τά χρονολογημένα στο 4 6 3 κιονό
κρανα της βασιλικής τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη τοϋ Στουδίου μέ διπλή σειρά
άκανθας «Θεοδοσιανής» και τά λοιπά γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη τής
βασιλικής χρησιμεύουν σαν θετικό συγκριτικό στοιχείο. "Ενα άλλο τμήμα
κιονόκρανου μέ αετούς (Παράρτημα άρ. 31), πού βρέθηκε στις ανασκαφές
τής εκκλησίας, είναι πολύ πιθανόν ότι προέρχεται άπό αυτή καί μοιάζει
32
μέ τό κιονόκρανο του Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως μέ αριθμό 742 .
Ή κάτω σειρά άκανθας τοϋ τελευταίου πλησιάζει πολύ κι αυτή μέ τήν
άκανθα στα κιονόκρανα του Στουδίου.
Έ ξ άλλου, ή μεγάλη ομοιότητα των κιονόκρανων αυτών — πρβλ. τή
διπλή άκανθα τοο κάλαθου, τά μικρά πεντάφυλλα άνθέμια τής σπείρας καί
τό έλικόσχημο κόσμημα του άβακα — μέ ένα παράδειγμα τής βασιλικής του
Λεχαίου στην Πελοπόννησο (πίν. 30 α, β, Παράρτημα άρ. 35), ενισχύει
τήν απόδοση τοϋ τελευταίου στην πρώτη φάση τής κατασκευής τής βασι
λικής, στα χρόνια δηλαδή 450 - 460, όπως ή νομισματική μαρτυρία δείχνει 3 3 .
Μέ βάση τά θετικά αυτά στοιχεία, τό χρονολογικό πρόβλημα των κιο
νόκρανων τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί κατ'
επέκταση ολόκληρης τής εκκλησίας έρχεται στην επιφάνεια οξύ. Τό πλήθος,
ή ποικιλία καί ή ποιότητα των κιονόκρανων πού υπάρχουν σ' αυτό τό μνη
μείο, πού θα ήταν «πόλος αναφοράς», δείχνουν τήν καίρια σημασία τής
προσπάθειας για τή λύση αύτοΰ τοϋ ζητήματος.
Οί παλαιές απόψεις για τή χρονολόγηση τής εκκλησίας στο πρώτο
μισό τοϋ 5ου αιώνα, έπί έπαρχου Λεοντίου (412-413) πιθανώς, οπωσδήποτε
πριν άπό τό 441, όπως οί ιστορικές ενδείξεις μας οδηγούσαν 34 , αμφισβη
τήθηκαν άπό τήν κατηγορηματική διαβεβαίωση τοϋ Kautzsch ότι τά κιονό
κρανα τής εκκλησίας δέν είναι δυνατόν νά τοποθετηθούν πριν άπό τό τελευ
ταίο τέταρτο τοϋ 5ου αϊ. 3 5 . Οί Γ. καί Μ. Σωτηρίου στή μονογραφία πού
31. Α. v a n Μ I l l i n g e n , Byzantine Churches in Constantinople, London 1912,
σ. 35 κ. έ. πίν. VI, VII, XII (δεξιά). G. de J e r ρ h a n i ο n, Le chapiteau Théodosien είς
La Voix des Monuments, Paris 1930, σ. 105, 107 (πρβλ. με κιονόκρανο τοδ Λεχαίου).
F r . W. D e i c h m a n n, 6. ά., σ. 69 - 72 πίν. 17-18.
32. E. K i t z i n g e r , ε. ά., σ. 67 αρ. 59, είκ. 90.
33. Δ. Π α λ λ ά ς , ΠΑΕ 1960, σ. 159, 167. 1961, σ. 151. 1965, σ. 161. R.
K r a u t h e i m e r , Early Christian and Byzantine Architecture, «The Pelican
History of Art», 1965, σ. 329 σημ. 55.
34. A. G r a b a r, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et Γ art chrétien
antique, Paris 1946, Ι, σ. 299. Γ. καί M. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή Βασιλική τοο 'Αγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 'Αθήναι 1952, σ. 246-247.
35. R. K a u t z s c h , ε. ά., σ. 73 - 75. Έν τούτοις βρίσκει οπ δύο κιονόκρανα τοϋ
νοτίου εγκαρσίου κλίτους μοιάζουν μέ τήν πρώτη ομάδα τής Κωνσταντινουπόλεως
(440 - 470), αυτόθι, σ. 68 - 69.
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έδωσαν για το μνημείο υποστήριξαν ότι θά χτίστηκε στα μέσα ή στο δεύ
τερο μισό του 5ου αιώνα και δέχτηκαν ότι πολλά από τα κιονόκρανα του
'Αγίου Δημητρίου προέρχονται από μνημεία του τέλους του 5°υ και τών άρχων
τοΰ 6ου αιώνα πού θα είχαν καταστραφή όταν στον 7ον αιώνα έγινε ή «με
γάλη» επισκευή της εκκλησίας μετά τήν πυρκαϊά· τότε πολλά από τα σκόρ
3β
πια αρχιτεκτονικά μέλη θά χρησιμοποιήθηκαν στον "Αγιο Δημήτριο . Θεω
ρία κάπως υπερβολική, νά υπόθεση δηλαδή κανείς ότι στον 7ον αιώνα συγ
κεντρώθηκαν κατάλοιπα από διάφορα τόσο ωραία μνημεία πού είχαν κατα
στραφή καί για τά όποια δεν υπάρχει μαρτυρία 37 . Ό Kautzsch, πάντως, δέν
αμφέβαλλε γιάτή σύγχρονη δημιουργία τών κιονόκρανων του Αγίου Δημη
τρίου, έκτος ελαχίστων αρχαίων κομματιών. Ό Krautheimer επίσης βλέπει
τήν ενότητα του όλου έργου καί στηριζόμενος κυρίως στην πιθανή για
πολλούς χρονολόγηση του Kautzsch για τά κιονόκρανα δέχεται τό τέλος
του 5ου αΐώνα σαν εποχή κατασκευής του μνημείου 3 8 .
Έ ν τούτοις τά επιχειρήματα τοΰ Kautzsch για τή χρονολογική τοπο
θέτηση τών κιονόκρανων τοΰ 'Αγίου Δημητρίου δέν φαίνονται αναντίρρητα.
Ή άποψη ότι δέν είναι δυνατό, σέ σπουδαία βασιλικά κτίσματα, σαν τον
Ά γ ι ο Άπολλινάριο τον Νέο στή Ραβέννα 3 9 , νά έγινε χρήση τύπων πού
εΐχαν ήδη δημιουργηθή προ 60 ή 70 χρόνων—εάν δεχθούμε ότι τά κιονόκρα
να τοϋ "Αγίου Δημητρίου (του υπερώου) έγιναν γύρω στο 440—δέν μπορεί νά
είναι απόλυτη, εφόσον έχομε περίπου ανάλογες μορφές άπό τό πρώτο μισό
του 5ου αιώνα 4 0 . Ό τύπος τών «δίζωνων» κιονόκρανων εξ άλλου, πού έχομε
καί στή Ραβέννα 4 1 βρίσκεται ήδη προ του 439 στή βασιλική τοϋ Damous-elKarita στην Καρχηδόνα 4 2 , όπως σωστά υποστήριξε τελευταία ό Pinard
(βλ. άν. σ. 90). Ή πριονωτή άκανθα τών κιονόκρανων τοΰ Αγίου Δημητρίου

36. Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ε. ά., σ. 162 - 173, πίν. 38 - 43, 44 α - β. Μόνον ή νο
μισματική ένδειξη κλίνει προς το δεύτερο μισό τοϋ 5° υ αι. (αυτόθι σ. 247).
37. Ο. T a f r a l i , Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 186-192. Ε ύ θ .
Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ - Σ τ . Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , "Εγγραφα της 'Ιεράς Μονής του 'Αγίου
Διονυσίου άφορώντα είς αγνώστους ναούς τής Θεσσαλονίκης, Μακεδόνικα Γ',
1953 - 55, σ. 367, 372 - 373. Σέ επιγραφές αναφέρονται μερικά άγνωστα μνημεία τής
Θεσσαλονίκης άλλα δέν ξέρομε τίποτα για τό χρόνο τής κατατροφής τους. Τήν τελευ
ταία πληροφορία τήν οφείλω στον κ. J. M. Spieser, τον όποιον καί ευχαριστώ.
38. R. K r a u t h e i m e r , Ι. fi., σ. 328 σημ. 49.
39. R. O l i v i e r i F a r i ο 1 i, La scultura architectonica, εις «Corpus» della scul
tura paleocristiana bizantina ed altomedioevale di Ravenna III, Roma 1969, είκ. 24.
40. R. K a u t z s c h , ε. ά., σ. 40 κ. έ.
41. Αυτόθι, σ. 157.
42. 'Αετούς έχομε καί στο επίθημα τοϋ κιονόκρανου τοϋ κίονος τοΰ Μαρκιανοϋ
(456). W. S a 1 z e n b e r g, Alt - christliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis
XII. Jht., Berlin 1854-55, σ. 35, Album πίν. I 5 .
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είναι πιο κοντά μ' εκείνη του Στουδίου παρά με της Ραβέννας. Μια απόσταση
20 περίπου χρόνων άπό τα παραδείγματα τοϋ Στουδίου για να σύμφωνη ή
τοποθέτηση των κιονόκρανων τοϋ'ΑγίουΔημητρίου μέ τις ιστορικές ενδείξεις
43
για τήν ίδρυση της εκκλησίας , δέν νομίζομε δτι είναι δυνατό να θέση
οποιοδήποτε πρόβλημα. Στην εποχή αυτή, το δεύτερο τέταρτο τοδ 5°υ
αιώνα δηλαδή, τοποθετείται και ή βασιλική της Άχειροποιήτου στή Θεσσα
44
λονίκη , της οποίας ή όμοια κατασκευή μέ τον "Αγιο Δημήτριο είναι φα
νερή καί επιβεβαιώνεται μέ μια πρόχειρη έστω ματιά στα κιονόκρανα.
"Η χρονική απόδοση της βασιλικής τοϋ Επισκόπου Φιλίππου των Στόβων
ου
45
στο δεύτερο τέταρτο τοϋ 5 αιώνα έχει ύποστηριχθή καί ό παραλληλισμός
46
των γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών της Βασιλικής Α' της 'Αγχιάλου
μέ τοϋ Αγίου Δημητρίου καί τών Στόβων θέτει βάση για χρονολόγηση καί
γι' αυτή.
Στον 6° αιώνα τα χρονολογημένα παραδείγματα είναι περισσότερα.
"Ετσι τα κιονόκρανα τοϋ 'Αγίου Άπολλιναρίου έκτος τών τειχών της Ραβέν
νας, ιδίως εκείνο πού είναι κοσμημένο μέ ζώα, δίνει ενα θετικό μέτρο συγ
κρίσεως για το πρώτο μισό τοϋ αΐώνα 47 . 'Αλλά καί μόνο το γλυπτό σύνολο
της 'Ιουστινιάνειου 'Αγίας Σοφίας (532 - 537), άπό τό όποιο έχομε καί δύο κιο
νόκρανα μέ περιστέρια στις τέσσερεις γωνίες καί πλέγμα κάλαθου στην κά
τω ζώνη 4 8 , θα ήταν αρκετό, σαν «πόλος αναφοράς». Σ' αυτό προστίθενται
τα όμορφα κομμάτια τοϋ 'Αγίου Πολύευκτου (524 - 27) 49 καί τα σύνολα τοϋ
43. Λίγο πριν το 441. Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 6. ά., σ. 247. Γύρω στα 450 ή το
τρίτο τέταρτο του 5 ο υ αιώνα χρονολογεί τελευταία το μνημείο καί ό W. Ε. K l e i n 
b a u e r , Some Observations on the Dating of S. Demetrios in Thessaloniki, Byzantion
XL, 1970 (^Hommage au R.P.R.J. Loenertz), σ. 36 - 44.
44. Σ τ . Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλο
νίκη 1949, σ. 11. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ϋ λ ο υ, Αί περί τοϋ ναοΰ τής Άχειροποιήτου Θεσσα
λονίκης ειδήσεις τοΰ Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου, 'Ανάτυπον έκ τοϋ Πανηγυρικού
τόμου Έξακοσιετηρίδος 'Αρμενοπούλου, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 12 - 24.
45. I v a n k a N i k o l a j e v i c - S t o j k o v i c , Ranobizantiska Architektonska dekorativna plastika u Makedonii, Sribiji i Crnoj Gori, Beograd 1957, γαλλική περίληψη
σ. 80-87. R. F. Η ο d d i n ο 11, Early Byzantine Churches in Macedonia and Southern
Serbia, London 1963, σ. 167. D j . B o ä k o v i c , Quelques remarques sur la Grande
Basilique de Stobi et son rapport envers la structure urbaine de cette ville, Χαριστήριον εις Ά . Κ. Όρλάνδον Δ', 1967 - 68, σ. 184 -189.
46. Γ. Σωτ η ρ ί ο υ, Αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας, ΑΕ 1929, σ. 52-97.
47. R. O l i v i e r i F a r i ο 1 i, ë. ά., σ. 32 είκ. 41, σ. 33 είκ. 42· βλ. καί τα κιονό
κρανα μέ τό μονόγραμμα τοΰ Θεοδωρίχου, αυτόθι σ. 31 - 32 είκ. 40.
48. Ε. K i t z i n g e r , ε. ά., σ. 69 αρ. 77 είκ, 107. L. A k i n , Ayasofya Müzesi
Yilligi 4, 1962, αγγλική περίληψη σ. 56.
49. C. M a n g ο and Ι. S e v ë e n k o , Remains of the Church of St. Polyeuktos
at Constantinople, DOP 15, 1961, σ. 243 - 247. R. M. H a r r i s o n and Ν. F i r a 11 i, Preliminary reports, DOP 19 - 22, 1965 - 1968.
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Αγίου Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη καΐ του 'Αγίου Βιταλίου
50
στη Ραβέννα (526 - 547) πού δέν δίνουν βέβαια παραδείγματα με παραστά
σεις ζώων άλλα πλούσιο υλικό για συγκριτικές παρατηρήσεις. Βοηθητικά
51
επίσης είναι τα κιονόκρανα του 'Αγίου Κλήμεντος στή Ρώμη (514 - 523) μέ
πλέγμα κάλαθου και περιστέρια και τοΰ καθεδρικού ναού τοΰ Parenzo
52
(543 - 553) μέ κληματίδα στην κάτω ζώνη, ή οποία διαχωρίζεται καθαρά
άπό τήν επάνω μέ έντονα εξεργη ταινία.
Για τους τελευταίους πριν τήν «αναγέννηση» των Μακεδόνων αιώνες,
κανένα χρονολογημένο παράδειγμα δέν μπορούμε, εμείς τουλάχιστον, να
βρούμε.
Μέ τα δεδομένα αυτά συνοψίζομε :
Έπίκρανο 'Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
(πίν. 29α)
περί τό 400
Γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη Θεοδοσιανής 'Αγίας Σοφίας
415
Κιονόκρανα βασιλικής Damous-el-Karita
Καρχηδόνος
προ τοΰ 439
Κιονόκρανα Αχειροποιήτου Θεσσαλονί
κης
λίγο μετά τό 439
Κιονόκρανα 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλο
νίκης
λίγο προ τοΰ 441
Κιονόκρανο Χρυσής Πύλης Κωνσταντι
447
νουπόλεως 5 3
Κιονόκρανα βασιλικής Λεχαίου (πίν.
30 α, β)
450-460
Κιονόκρανα και λοιπά γλυπτά αρχιτεκτο
νικά μέλη βασιλικής Στουδίου Κων
σταντινουπόλεως
463
Κιονόκρανα 'Αγίου Απολλιναρίου τοΰ
493-526
Νέου Ραβέννας
514-523
Κιονόκρανα 'Αγίου Κλήμεντος Ρώμης

α' τέταρτο 5ου αί.

β' τέταρτο 5ου αϊ.

γ' τέταρτο 5ου αί.

δ' τέταρτο 5ου αί.
α' τέταρτο 6ου αί.

50. Για τον "Αγιο Σέργιο και Βάκχο βλ. πρόχειρα : Α. v a n M i 11 i n g e n, ë. ά.,
σ. 62 κ. έ. πίν. XII (αριστερά), XIV. F r . W. D e i c h m a n n, ε. ά., σ. 72 - 76 πίν.
19-20. Για τα γλυπτά του 'Αγίου Βιταλίου βλ. R. Ο 1 i ν i e r i F a r i ο 1 i, ë. ά., σ. 36-40
είκ. 52 - 53, 55 - 57.
51. E. J u n y e n t, Il Titolo di San Clemente in Roma, Roma 1932 .E. K i t z i n g e r ,
ë. ά., σ. 70 άρ. 85 είκ. 115.
52. Ε. K i t z i n g e r , ë. ά., σ. 65 άρ. 34 είκ. 77, σ. 69 αρ. 83 είκ. 113.
53. R. K a u t z s h , ε. ά., σ. 44 - 45, 124, πίν. 24 (385).
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Γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη 'Αγίου Πο
λύευκτου Κωνσταντινουπόλεως
Γλυπτός διάκοσμος "Αγίου Σεργίου και
Βάκχου Κωνσταντινουπόλεως
Κιονόκρανα και λοιπά γλυπτά 'Ιουστι
νιάνειου 'Αγίας Σοφίας
Κιονόκρανα 'Αγίου Βιταλίου Ραβέννας
Κιονόκρανα 'Αγίου Άπολλιναρίου έκτος
των τειχών Ραβέννας
Κιονόκρανα καθεδρικού ναοΰ Parenzo
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524-527

β' τέταρτο 6ου ai.

527-536
532-537
526-547
533-549
543-553

γ' τέταρτο 6ου ai.

Μερικές παρατηρήσεις στις μορφές τών γλυπτών αυτών μας βοη
θούν να προτείνωμε ακριβέστερες χρονολογικές θέσεις για τα κιονόκρανα
πού σχολιάζομε.
Στα κεφάλια τών κριαριών, στα φτερά καί στις φολίδες τών αετών
παρατηρείται μία τάση προς μεγαλύτερη σχηματική απόδοση, άλλα και
ειλικρινέστερη παρουσίαση της λειτουργίας τους. "Ετσι, από τα κάπως
ρεαλιστικά κεφάλια τών κριαριών τών έπικράνων τοΰ 'Αγίου Μηνά πού
μοιάζουν να γέρνουν ελαφρά κάτω άπό τό βάρος καί άπό τις πλαστικές
φολίδες καί φτερούγες τών αετών της Καρχηδόνας περνάμε στα κιονόκρανα
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου - έδώ οί απαραίτητες λεπτομέρειες στα πρόσωπα
τών κριαριών δηλώνονται πιο σχηματικά καί οί φολίδες στα σώματα τών
πουλιών αρχίζουν να γίνωνται πλαδαρές- παράλληλα οί στάσεις,πού παίρνουν
οί αετοί στις γωνίες, δείχνουν πώς τά πουλιά αυτά έχουν διακοσμητικό χα
ρακτήρα. Τά ίδια στοιχεία υπάρχουν καί στους αετούς τοΰ Λεχαίου.
Τελικά στα κιονόκρανα της Ραβέννας τά πρόσωπα τών κριαριών έχουν
μεταβληθή σε τριγωνικές σχεδόν μορφές πού δέν προσποιούνται ότι
φέρουν βάρος καί τά σώματα τών αετών έχουν άποδοθή χωρίς προσπάθεια
για τή δήλωση τών φολίδων αυτά είναι ανεξάρτητα, βέβαια, άπό την
ποιότητα του έργου ή οποία είναι πολύ καλή, όπως φαίνεται στή λεπτή
άκανθα καί στην όμορφη στάση τών πουλιών καθώς γυρίζουν προς τά πίσω.
Κάποιες μεταβολές μπορεί να παρατήρηση κανείς καί στην άκανθα.
Στα παραδείγματα της Καρχηδόνος, τό τρύπανο χρησιμεύει για νά δώση τό
οδοντωτό περίγραμμα τών φύλλων χωρίς νά ζητή νά σκάψη τό βάθος ή
νά τονίση τά διακοσμητικά αποτελέσματα της χρήσεως του, ώστε τά φύλλα
φαίνονται πιο φυσικά αν καί κολλημένα επάνω στο έδαφος. Προς τό μέσον
όμως του 5ου αιώνα, στο επιβλητικό μνημείο τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, στην
Άχειροποίητο, στο Λέχαιο καί στή βασιλική του Στουδίου, ή άκανθα έχει
πάρει τήν τυπική της γνωστή μορφή καθώς τά πριονωτά φύλλα προβάλ
λουν μπροστά άπό τό βάθος- φθάνει ακόμη καί σε κάποια εκζήτηση όταν
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μικρές επάλληλες οπές δηλώνουν τις φυτικές νευρώσεις και οί οδοντωτές
απολήξεις της γίνωνται πολύ λεπτές. Στον "Αγιο Δημήτριο παίρνει και σχή
μα «άνεμιζόμενης», ενώ παράλληλα, νέα είδη, πρωτοποριακά, εμφανίζον
ται. Φαίνεται ότι στο δεύτερο μισό του 5°" αιώνα δλοι αυτοί οί τύποι χρη
σιμοποιούνται.
Ή τεχνική της προβολής των κοσμημάτων εμπρός άπα τό σκιερό βά
θος ακμάζει στο δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα στά μεγάλα κατευθυντήρια
μνημεία τής 'Αγίας Σοφίας και του Αγίου Σεργίου και Βάκχου στην Πρωτεύ
ουσα ή τοϋ 'Αγίου Βιταλίου στή Ραβέννα· ό φανερά ποικιλτικός χαρακτή
ρας των φυτικών μοτίβων πού μέ αυτά τα μέσα επιτυγχάνεται, είναι σύμφω
νος μέ τήν τεχνοτροπική τάση τής περιόδου προς ευκρινή παρουσίαση τής
λειτουργίας κάθε μορφής. Στην περίπτωση των «δίζωνων» κιονόκρανων ή
διάθεση αυτή φαίνεται οχι μόνο στον τρόπο τής χρήσεως τής τεχνικής
του τρυπάνου—ό όποιος αναδεικνύει τα κοσμήματα — άλλα και στο δια
κοσμητικό χαρακτήρα τών ζώων πού δέν προσποιούνται καθόλου πια
ότι φέρουν φορτία, δπως ήδη αναφέρθηκε. Τά κιονόκρανα μέ περιστέ
ρια τής 'Αγίας Σοφίας, τά «δίζωνα» τής Ραβέννας και τοΰ καθεδρικού
ναού τοϋ Parenzo αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Στά γλυπτά
τοΰ 'Αγίου Πολύευκτου ενυπάρχουν επί πλέον τά πρώτα δείγματα τής τεχνι
κής πού ζητεί να περιγράψη τις μορφές μέ επίπεδες επιφάνειες κάθετα το
ποθετημένες στο βάθος, χωρίς κοιλότητες και σκιοφωτισμούς· τεχνοτροπικό της αποτέλεσμα είναι τά καθαρά σχήματα πού επικρατούν αργότερα.
Στά κιονόκρανα μέ ζώα σχετικός είναι ô χωρισμός τής επιφανείας τους,
μέ μια έντονα εξεργη ταινία, σε δύο σαφώς διαφοροποιημένες ζώνες.
Σύμφωνα μ' αυτά τά στοιχεία, επιχειρούμε μια ακριβέστερη χρονική έν
ταξη τών περισσοτέρων κιονόκρανων πού έχομε συγκεντρώσει στο Παράρ
τημα τής μελέτης αυτής. Τρία άπό τά κομμάτια (Παράρτημα άρ. 16, 18, 20)
πού βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο τοϋ 'Αγίου Γεωργίου (Ροτόντας)
τής Θεσσαλονίκης νομίζομε ότι μποροΰν νά τοποθετηθοΰν στο πρώτο μισό
τοϋ 5ου αιώνα, κοντά στά κιονόκρανα τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Ή διατήρη
ση τους δέν είναι καλή και περισσότερο βασιζόμενοι στην άκανθα πού φαί
νεται κολλημένη επάνω στο βάθος και οχι πολύ αιχμηρή, προτείνομε αυτή
τή χρονολόγηση. Τά σώματα τών πουλιών στά δύο κιονόκρανα (πίν. 29, γ,δ,
Παράρτημα 20, 18), όπου διακρίνονται, αφήνουν νά φανή πώς είχαν πλα
στικά άποδοθή. Τό άλλο (πίν. 29β, Παράρτημα άρ. 16), μέ πλούσια φύλλα
άκανθας μέσα άπό τά όποια προβάλλουν, στην επάνω ζώνη, δύο άντωπά
ολόσωμα πρόβατα και ένας αετός, είναι μοναδικό στο είδος του άπό όσο
τουλάχιστον ξέρομε- έχει μία σύνθεση διαφορετική άπό τά άλλα κιονό
κρανα μέ ζώα, πού θά μποροΰσε νά έξηγηθή ίσως σαν στάδιο άναζητή-
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σεως μορφών ακόμη. Έ ν α έπίκρανο στη Ροτόντα (πίν. 30γ, Παράρτημα
άρ. 14) ταυτίζεται σχεδόν με τα παραδείγματα του 'Αγίου Δημητρίου.
Δύο κιονόκρανα τοΰ Προφήτη 'Ηλία όμοια (πίν. 30δ, Παράρτημα άρ.
24) και ενα από το Νησί της Έδεσσας (πίν. 31 α, Παράρτημα άρ. 39) — αν και
διαφέρουν κατά τα επί μέρους στοιχεία τους — πλησιάζουν αρκετά στα
πρότυπα τοΰ Αγίου Δημητρίου και της Χρυσής Πύλης τής Κωνσταντι
νουπόλεως· τα τοποθετούμε στο μέσο του 5ου αιώνα ή πιθανώτερα λίγο

αργότερα.
Στο δεύτερο μισό του αιώνα, τα κιονόκρανα πού έχομε είναι περισσό
τερα. Έκεΐ έντάσσομε πολλά τυπικά «δίζωνα», όπως κι εκείνα πού φέρουν
λεπτή σειρά από πεντάφυλλα άνθέμια στις πλευρές τοΰ επάνω τμήματος και
54
περιστέρια στις γωνίες (πίν. 31γ, 32γ, Παράρτημα άρ. 15, 17) .
Το κιονόκρανο άπό τήν "Εδεσσα πού εξετάσαμε αναλυτικά (βλ. άν.
σ. 82-84, πίν. 27α), τοποθετήθηκε σωστά (βλ. άν. σ. 84) στην εποχή πού ιστο
ρικά είναι πιθανώτερη, προς τή μέση δηλ. του δεύτερου μισού τοΰ 5°υ
αιώνα. Σύγχρονο περίπου είναι ενα παράδειγμα άπό τή Βέροια (πίν. 31δ,
Παράρτημα άρ. 6).
Γύρω και λίγο μετά τό 500 νομίζομε δτι πρέπει νά χρονολογηθοΰν δύο
όμορφα κιονόκρανα άπό τήν 'Αμφίπολη (πίν. 32 α, β, Παράρτημα άρ. 3)
καί, μαζί τους σχεδόν, δύο κιονόκρανα τής Θεσσαλονίκης (πίν. 32 γ, δ.
Παράρτημα άρ. 17, 19, πρβλ. τήν άκανθα τής κάτω ζώνης) καί δύο άπό τήν
αρχαία Γαλλατίδα (πίν. 33 α,β Παράρτημα άρ. 7, πρβλ. τήν άκανθα, τα
κριάρια καί τα πουλιά). Κύριο στοιχείο για τή χρονολόγηση των παρα
δειγμάτων τής Άμφιπόλεως είναι τά πρόσωπα των κριαριών πού μοιάζουν
με τής Ραβέννας. "Ομοια μέ αυτά τά τελευταία είναι καί τά κριάρια τών κιο
νόκρανων τής Κωνσταντινουπόλεως (Παράρτημα άρ. 32), τής Βασιλικής Γ'
τών Φθιωτίδων Θηβών (πίν. 33γ, Παράρτημα άρ. 25 5 5 ) καί τών Φιλίππων
(πίν. 33δ, Παράρτημα άρ. 49). Τήν χρονολογική τοποθέτηση τών τελευταίων
54. Τά κιονόκρανα αυτά ομοιάζουν μέ μερικά άπό τους 'Αγίους 'Αποστόλους της
Θεσσαλονίκης. Ch. D i e h l , M. L e T o u r n e a u , H. S a l a d i n , Les monuments
chrétiens de Salonique, Paris 1918, σ. 189 - 200 είκ. 82, 84, 86, 87, 88, πίν. LXIII επάνω.
R. K a u t z s c h , ε. ά., σ. 122-125. R. F a r i o l i , Ι capitelli paleocristiani e paleo
bizantini di Salonico, Corsi di Cultura sull' arte Ravennate e Bizantina I, 1964,
σ. 147 είκ. ID. Είδικώτερα πρβλ. τό κιονόκρανο μέ άρ. Παραρτήματος 15 μέ εκείνα
τοΰ Β.Α. κίονος καί τής δυτικής όψεως, δεξιά στον εισερχόμενο τών 'Αγίων 'Αποστό
λων καί τό κιονόκρανο μέ άρ. Παραρτήματος 17, μέ τό αριστερά στον εισερχόμενο
κιονόκρανο τής δυτικής όψεως των 'Αγίων 'Αποστόλων.
55. Αυτή τή χρονική τοποθέτηση επιβεβαιώνουν καί τά λοιπά γλυπτά αρχιτεκτο
νικά μέλη πού βρέθηκαν στην ανασκαφή τής βασιλικής Γ' βλ. "Εργον 1970.
σ. 22 - 33 είκ. 27, 29.
7
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προς το μέσο πια του 6ου αιώνα , υποστηρίζει ό σαφής διαχωρισμός των
δύο ζωνών και οί κάθετες στο βάθος επιφάνειες πού περιγράφουν μερικές
μορφές. Γύρω στα 500 εντάσσεται και ενα έπίκρανο του Βυζ. Μουσείου
Αθηνών (πίν. 34α, Παράρτημα άρ. 1), άπο την άκανθα πού προβάλλει επάνω
στο βάθος (πρβλ. μέ τά κιονόκρανα του Αγίου Άπολλιναρίου έκτος τών
τειχών) ένώ παράλληλα αφήνει να φανή αναζήτηση για ακόμη πιο ξεκάθαρες
μορφές (πρβλ. μέ γλυπτά του Αγίου Πολύευκτου βλ. άν. σ. 96) και άπό τό
πλαστικό άλλα χωρίς προσπάθεαγι' απόδοση των φολίδων σώμα τοϋ άετοΰ.
Λίγο μετά άπό τά πρότυπα της 'Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως,
γύρω στα μέσα τοΰ 6ου αιώνα, πρέπει να τοποθετηθούν τά κιονόκρανα τοΰ
'Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης (πίν. 34β, Παράρτημα αρ.
21), της βασιλικής της Άρνίθας στή Ρόδο (Παράρτημα άρ. 4), κι εκείνο
άπό τή Συΐα της Κρήτης (Παράρτημα άρ. 44). 'Ανάλογη χρονολόγηση
μας υπαγορεύει ή χρήση τοϋ πλέγματος στην κάτω ζώνη γιά τά κομμάτια
του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών πού προέρχονται άπό τή Θεσσαλονίκη
(πίν. 34 γ, δ, Παράρτημα άρ. 12) και της κοιμητηριακής βασιλικής της
Παλαιάς Κορίνθου (Παράρτημα άρ. 29, 30)· αυτά ένώ στην επάνω ζώνη
διατηρούν τον τύπο μέ κριάρια και αετούς, κάτω φέρουν πλέγμα κάλαθου
αντί για άκανθα «θεοδοσιανή».
Τά κιονόκρανα, όπως της 'Αγίας Σοφίας, μέ περιστέρια στις γωνίες
και πλέγμα κάλαθου στην κάτω ζώνη και της Συΐας, μέ περιστέρια επάνω
και ραδινά άνθέμια κάτω, έχουν αντίστοιχα προηγούμενες μορφές, εκείνες,
μέ διπλή σειρά άκανθας και περιστέρια - παλαιότερα — τουλάχιστον γνω
στά — παραδείγματα είναι τής αψίδας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 5 7 .
Τό κιονόκρανο άπό τό Λόγγο τής Έδεσσας τέλος (πίν. 35α, Παράρ
τημα άρ. 10), ανάλογο μέ τήν ομάδα 5 8 τής Ραβέννας και τοΰ καθεδρικοΰ
ναοΰ τοΰ Parenzo (543-553) χρονολογείται γύρω στα μέσα τοΰ 6ου αιώνα.
Τό ύφος του είναι μέσα στο πνεΰμα τών κιονόκρανων τοΰ 'Αγίου Βιταλίου
και τών γλυπτών τοΰ 'Αγίου Πολύευκτου. Ή κληματίδα τής κάτω ζώνης,
προηγούμενη μορφή τής οποίας, σαν φύλλο αμπέλου, υπάρχει στον Ά γ ι ο
Δημήτριο και καλύπτει τά «κέρατα αφθονίας» τών κιονοκράτων τής Άμφιπόλεως, γίνεται ή τυπική σχεδόν φυλλόσχημη διακόσμηση τοΰ πρώτου
μισοΰ τοΰ 6ου αιώνα 5 9 .
56. P. L e m e r l e , Chapiteaux chrétiens, ε. ά., σ. 296.
57. Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ή Βασιλική του 'Αγίου Δημητρίου, ε. ά., πίν. 39δ.
58. Ε. K i t z i n g e r , ε.α., σ. 65 άρ. 34, 36, 37 εϊκ. 77, 79, 80, σ. 69 αρ. 83 είκ. 113,
σ. 66 αρ. 39 είκ. 83 καί αρ. 38 είκ. 81, 82 για τα τελευταία καλούς πίνακες βλ. εϊς Μ.

A b r a m i è, Quelques reliefs d" origine ou d'influence byzantine en Dalmatie, L'Art
byzantin chez les Slaves II, 2, σ. 317 - 331 πίν. XLVIII.
59. A. G r a b a r, Sculptures, ë. ά., σ. 67 - 69, πίν. XX, XXI.
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"Ενα επίθημα άμφικίονος, στην αυλή του παλαιού 'Αρχαιολογικού Μου
σείου της Θεσσαλονίκης (πίν. 35β, Παράρτημα αρ. 22), είναι ίσως από
τά τελευταία παραδείγματα της περιόδου πού εξετάζομε μετά τα μέσα τοΰ
6ου αιώνα σ' αυτή τήν εποχή μας οδηγεί ή επίπεδη αντίληψη σε συνδυα
σμό μέ τήν πλαδαρή απόδοση των φολίδων του αετοϋ.
Στην μεσοβυζαντινή περίοδο, ό μαρμάρινος διάκοσμος μερικών μνημεί
ων, των οποίων ή χρονολογική τοποθέτηση είναι σίγουρη, μας βοηθεΐ και
πάλι για να δοΰμε τήν πορεία των γλυπτών μορφών και να έντάξωμε τά
κιονόκρανα πού εξετάζομε μέσα σ' αύτη.
Γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη της Μονής
60
του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη
904
Γλυπτά
αρχιτεκτονικά μέλη Παναγίας
Όσιου Λουκά Φωκίδος 6 1
προ του 1000
Γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη Όσίου Λου
κά Φωκίδος 6 2
1011
Γλυπτά λείψανα από το Μετόχι τοΰ Ό 
σίου Λουκά στην Εύβοια 6 3
1014
Κιονόκρανα Παναγίας τών Χαλκέων στή
Θεσσαλονίκη 6 4
1028
Γλυπτά ίχνη άπό τή Χίο 6 5
1054-56
Γλυπτό μαρμάρινο τέμπλο Αγίου Θεοδώ
ρου Μπαμπάκα Μάνης 6 6
1075

α' μισό 10ου ai.
β' μισό 10ου αϊ.
α' μισό 11ου

α

ί.

β' μισό 11ου αϊ.

60. Th. Μ a c r i d y, Α. M e g a w , C. M a n g o , J. H a w k i n s , The Monastery
of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul, DOP 18, 1964, σ. 249 κ. è. Βλ. και Παράρτημα
αρ. 66, 67.
61. Ε. Σ τ ί κ α , ε. ά., είκ. 2, 8-14, 46, 48. 79, 105. W. F. V ο 1 b a c h - J. D o s o g n e , Propyläen Kunstgeschichte 3, πίν. 117d. A. G r a b a r , La décoration
architecturale de Γ église de la Vierge, ε. ά., σ. 15 - 37, είκ. 3,4, 7, 10, 11.
62. Ε. Σ τ ί κ α, ε. ά., είκ. 5 - 6 Πίν. 179. Γιά τή χρονολόγηση M. C h a t z i d ak i s, A propos de la date et du fondateur de Saint - Luc, Cahiers Archéologiques
XIX, 1969. σ. 129.
63. Βλ. άν. σημ. 19.
64. R. K a u t z s c h , ε. ά., πίν. 42 (701). Ρ. L e r n e r l e , Bulletin archéologique
IV 1952 - 54, Revue des Études Byzantines 13, 1955, σ. 228 - 9.
65. Ά . Σ τ ε φ ά ν ο υ , Βυζαντινά γλυπτά από το Κάστρον, Χιακή Έπιθεώρησις
τόμ. 8, τεϋχ. 23, 1970, σ. 105 - 109.
66. Η. M e g a w , Byzantine Architecture in Mani, BSA XXXIII, 1932-33,
σ. 139. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , Βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, 'Αθήναι
1964, πίν. 12β, 13α. Βλ. και τέμπλον 'Αγίου Γεωργίου στο Μπρίκι, όπου αναγράφεται
ό ϊδιος μάστορας Νικήτας ό Μαρμαράς (αυτόθι, πίν. 13β).
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Γλυπτά λείψανα στο Δαφνί
1080-1100
Κιονόκρανα του Αγίου Νικολάου στα Κά
6S
μπια Βοιωτίας
Γλυπτά λείψανα
στην 'Αγία Μονή
69
Ναυπλίου
1143-1149
Γλυπτά λείψανα του Ταξιάρχη Μεσα
70
ριάς "Ανδρου
1158
Έπιστύλιο «τοϋ Φιλοσόφου»'' του Βυ
ζαντινού Μουσείου'Αθηνών
1205

β' μισό 11°" αι.
α' μισό 12°" αϊ..'

β' μισό 12ου

α

ί.

α' μισό 13°υ αι.

'Από τους πρώτους μέσο βυζαντινούς χρόνους και σ' όλη τη μετέπειτα
εποχή, ή τεχνική τοϋ έπιπεδογλύφου χρησιμοποιείται παράλληλα μ' εκείνη,
τήν κυριώτερη, πού εκμεταλλεύεται πλαστικώτερες κάπως επιφάνειες μέ
πλαγιαστές γλυφές για τή δήλωση τών λεπτομερειών. Έ ν τούτοις οί ενθυ
μήσεις φυλλοσχήμων κοσμημάτων, πού προβάλλουν πάνω στο σκαμμένο
από νιίσω σκιερό βάθος, φαίνεται πώς δέ χάθηκαν τελείως 72 .
Στην αρχή, στο 10° και στις αρχές τοϋ 11ου αιώνα, οί πλευρικές επι
φάνειες πού περιγράφουν τα διακοσμητικά θέματα είναι κάθετες στο βά
θος και οί πλαγιαστές γλυφές πού χρησιμοποιούνται συνήθως για να δη
λώσουν τις λεπτομέρειες σχηματίζουν οξείες γωνίες· όταν γίνεται χρήση
εξεργων μορφών, αυτές είναι σχηματοποιημένες και φαίνονται σαν επικολ
λημένες στο βάθος, όπως συμβαίνει στα κιονόκρανα της "Εδεσσας και της
Βέροιας (βλ. άν. σ. 84-90 πίν. 28α-δ). 'Από τον llov αιώνα όμως (βλ. κιονό67. G. M i l l e t , Le monastère de Daphni, Paris 1899, σ. 48. H. M e g a w , The
Chronology of some Middle - Byzantine Churches, BS A XXXII, 1931 - 32, σ. 93 - 94.
Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Βυζαντινό ν άνάγλυφον τοϋ Ηρακλέους, Α Ε 1927-8,
σ. 1-7, είκ. 4.
68. Η. M e g a w , ε. ά., σ. 129. R. W. S c h u l t z and S. Η. Β a r n s Ι e y, The
Monastery of Saint Luke of Stiris, in Phocis, and the Dependent Monastery of Saint Ni
colas in the Fields, near Skripou, in Bceotia, London 1901, πίν. 60, και προσωπικές φωτο
γραφίες.
69. Προσωπικές φωτογραφίες. Γιά τή χρονολόγηση βλ. Η. M e g a w , ε. ά., σ. 97.
70. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Βυζαντινά Μνημεία τής "Ανδρου, ΑΒΜΕ τ. Η', 1955 56, σ. 8 - 34, είκ. 11 και σχέδια είκ. 10,12,15.
71. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , EMME τεϋχ. Γ', 1933, σ. 174, είκ. 233. Διαφορετική ανά
γνωση της χρονολογίας έχει προτείνει ό Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Α Ε 1927-8,
σ. 3-4.
72. Βλ. προσκυνητάρια Παναγίας R. W. S c h u l t z and S. Η. Β a r n s 1 e y, ë. ά.,
είκ. 29, πίν. 25 και προσωπικές φωτογραφίες. Έπιστύλιο τοϋ τέμπλου τής εκκλησίας τοϋ
Χριστιανού Ε. Σ τ ί κ α, L'église byzantine de Christianou, Paris 1951, είκ. 37, 38.
Τμήματα από προσκυνητάρια στο Δαφνί. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Νεώτερα ευρήματα εις
τήν Μονήν Δαφνίου, ΑΒΜΕ τ. Η', 1955 - 56, σ. 81 είκ. 14, 15.
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κράνα Παναγίας τών Χαλκέων, 1028), τα κοσμήματα αρχίζουν να προβάλ
λουν από το βάθος ήπιώτερα καθώς οί πλευρικές επιφάνειες πού τά περι
γράφουν χαμηλώνουν και αποκτούν ελαφριά καμπυλότητα. 'Αργότερα ενώ
τά μοτίβα στα μικρά κιονόκρανα των παραθύρων των 'Αγίων Θεοδώρων
73
'Αθηνών (περί τόΙΟ/0)
και στο έπιστύλιο τοΰ Μπαμπάκα στη Μάνη
(1075) διατηρούν κάπως τήν παλαιά σκληρότητα, ό έλικόμορφος βλαστός
πού στολίζει τό περίθυρο της νότιας εισόδου του έξωνάρθηκα της Καπνικαρέας " έχει γίνει λίγο πιο πλατύς και πλαστικός· φιλιώνει έτσι μέ τό
βάθος επάνω στο όποιο μαλακά απλώνεται, χαρακτηριστικό πού συναντούμε
και στα γλυπτά έρανίσματα του Δαφνιού. Ά π ό τότε, όπως βλέπομε στα
κιονόκρανα των Κάμπιων (β' τέταρτο 12ου αι.) και των κιονίσκων τών πα
ραθύρων της'Αγίας Μονής (1143-1149), τά μοτίβα σκεπάζουν τό βάθος
και οί πλαγιαστές γλυφές γίνονται πιο απαλές ενώ εξεργες κάποιες μορφές
75
δημιουργούν ενα άλλο επίπεδο . Τά στοιχεία αυτά συνεχίζονται και στα
γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ Ταξιάρχη της Μεσαριάς (1158) και τοϋ
έπιστυλίου «τοΰ Φιλοσόφου» (1205), μόνο πού τά διακοσμητικά θέματα
μοιάζουν εδώ πιο μαλακά και λεπτά καθώς καλύπτουν τελείως τό έδαφος 7 6 .
'Ανάλογη πορεία προς μαλακώτερο ύφος ακολουθεί και ή έπιπεδόγλυφη
τεχνική, πρβλ. έπιπεδόγλυφα παραδείγματα τής Παναγίας και τοΰ μετοχίου
τοΰ 'Οσίου Λουκά στην Εύβοια μέ τό έπιστύλιο τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου τοΰ
Μπαμπάκα και τά κομμάτια πού κείτονται στον έξωνάρθηκα τοΰ 'Οσίου
Μελετίου τοΰ Κιθαιρώνα 7 7 .
Διάφορες εικονογραφικές απομιμήσεις σασσανιδοϊσλαμικών λεπτομε
ρειών (βλ. άν. σ. 87, 89), πού προδίδουν μαζί μέ τήν τεχνική τών απότομα
κομμένων επιφανειών ισλαμικές επιδράσεις, χάνονται κατά τό δεύτερο μισό

73. Προσωπικές φωτογραφίες. Για τή χρονολόγηση βλ. Η. M e g a w , The Date
of Η. Theodoroi at Athens, BSA XXXIII, 1932 - 33, σ. 163 - 169.
74. Προσωπική φωτογραφία. Γιά τή χρονολόγηση βλ. Η. M e g a w , The Chrono
logy, 6. ά., σ. 129.
75. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , ε. ά., σ. 3-4.
76. Στην περίοδο πού ακολουθεί ή αναδρομή στα παλαιότερα πρότυπα και ιδίως
στον 11 ο ν αι. είναι καταφανής, βλ. ενδεικτικά τά γλυπτά του τέμπλου τής Μονής τών
Βλαχερνών στην "Αρτα, Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ τ. Β', 1936, σ. 3 - 50, είκ. 13, 17, 18 20, 22, και τής περιοχής τοϋ "Ανω Βόλου Ν. G i a n n o p o u l o s , Les constructions
byzantines de la région de Démétrias, BCH 44, 1920, σ. 181 - 209 είκ. 4, 5, 8. 9, 12.
77. Πρβλ. τις εικόνες εις Ε. Σ τ ί κ α, Τό Οίκοδομικόν Χρονικόν, έ. ά., είκ. 8-13
48. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , Βυζαντινοί τοιχογραφίαι, ε. ά., πίν. 12β, 13α. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ ,
Ή Μονή τοϋ 'Οσίου Μελετίου και τά Παραλαύρια αυτής, ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939 - 40,
σ. 106 και είκ. 45.
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του 11ου αιώνα παράλληλα περίπου μέ τήν εμφάνιση του μαλακού έλικόμορφου βλαστού μέ τα ήμιανθέμια^ τον βλέπομε στην Καπνικαρέα και
στο Δαφνί, και μέ τήν τυπικά διαμορφωμένη για το 12ο αιώνα μορφή του,
στην 'Αγία Μονή Ναυπλίου. Στα κιονόκρανα των Κάμπιων (β' τέτατρο
12ου αϊ.) υπάρχουν και ήμιανθέμια άνετα άναγυρισμένα σέ σχήμα σιγμοει
δές πού ελεύθερα καλύπτουν τις επιφάνειες· είναι και αυτά προσδιορι
στικά για τό 12ο αϊ. όπως επίσης κι ενα μεγάλο φύλλο πού αναδιπλώνεται
προς τά εξω και το βρίσκομε σέ πολλά έπιστύλια ή υπέρθυρα τα όποια χρο
79
νολογούνται από τό 12ο αιώνα . Τά τρίφυλλα, τάπεντάφυλλα άνθέμια, οί
άκανθες γενικά, είναι διαχρονικά μοτίβα στο Βυζάντιο και εκείνο πού τά
διαφοροποιεί περισσότερο είναι τό ύφος, μέ τό όποιο αποδίδονται.
Σύμφωνα μέ αυτά τά δεδομένα τό κιονόκρανο της 'Αγίας Σοφίας Τραπεζουντος (Παράρτημα άρ. 77), πού φαίνεται να εχη τοποθετηθή σωστά
στο 10ο αι., τό περιορίζομε χρονικά ανάμεσα στα παραδείγματα της Μο
νής τοϋ Λιβός και τής Παναγίας τοϋ Όσίου Λουκά. "Ενα άλλο από τή Νί
καια (Παράρτημα άρ. 72) βρίσκεται πιο κοντά στα γλυπτά τής τελευταίας
εκκλησίας (πρβλ. τις λεοντοκεφαλές του κιονόκρανου μέ τις ύδρορρόες
τής Παναγίας) 8 0 · τό καρδιόσχημο κόσμημα στή μέση των δύο πλευρών του,
πού προβάλλει μπροστά στο σκιερό βάθος, δέν ξενίζει (βλ. άν. σ. 100), και
μάλιστα εφόσον αποδίδεται σέ μια πρώιμη μεσοβυζαντινή εποχή.
Ή χρονική τοποθέτηση των παραδειγμάτων τής Βέροιας (πίν. 28 γ, δ.
Παράρτημα άρ. 53) και τής Έδεσσας (πίν. 28 α, β, Παράρτημα άρ. 57) λίγο
μετά τό 1000 φαίνεται σωστή και από τή σκοπιά μιας γενικώτερης θεω
ρήσεως τής βυζαντινής γλυπτικής.
"Ενα άλλο κιονόκρανο από τήν περιοχή τής Κοζάνης (πίν. 35 δ, Πα
ράρτημα άρ. 50), διακοσμημένο μέ αετό μέ ανοικτά φτερά και φύλλα φοι
νικιάς στις γωνίες, φαίνεται περισσότερο σαν έργο επαρχιακό μέ οπισθο
δρομικές τάσεις, στο πνεύμα του β' μισού του 1 Ιου αιώνα- έχει δηλαδή ακόμη
ΐσλαμίζοντα στοιχεία (ως τό 1050 περίπου) άλλα ό αετός καί τά φύλλα
78. Α. G r a b a r, La décoration architecturale de l'église de la Vierge, ε.ά., σ. 29,
34. Βλ. ανάλογη μέ τα γλυπτά πορεία όσον άφορα τις ισλαμικές επιδράσεις καί τις
κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις Η. M e g a w , The Chronology, ε. ά., σ. 106-108. Τά ψευδοκουφικά μοτίβα παρέμειναν στον κατάλογο των διακοσμητικών θεμάτων στο Βυζάντιο
καί μετά τον 11° αιώνα.
79. Βλ. πρόχειρα, "Αμφισσα : Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ τ. Α', 1935, σ. 196 καί
είκ. 11. "Οσιος Μελέτιος : Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939 - 40, σ. 71 είκ. 22.
"Οσ. Λουκάς: Ε. Σ τ ί κ α, Το Οίκοδομικόν Χρονικόν. ε. ά., είκ. 115. Σαμαρίνα : Φ ρ .
Β ε ρ σ ά κ η ς , ΑΕ, 1919 σ. 89 - 95 είκ. 4. 'Επισκοπή Μάνης: Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς ,
ε. ά., πίν. 55β.
80. Φωτογραφίες τοϋ 'Αρχείου του Σπουδαστηρίου τής 'Ιστορίας τής 'Αρχιτεκτο
νικής στην Πολυτεχνική Σχολή θεσσαλονίκης.
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της φοινικιάς έχουν άποδοθή μέ πολύ ελαφριά πλαστικότητα (από τό 1065
περίπου). Το ανώμαλο έδαφος προδίδει τή χρήση της κηρομαστίχας,
81
όπως έχει ήδη παρατηρηθή . Δύο ανάλογα παραδείγματα από τή Μονή
Χελανδαρίου είναι γνωστά από ενα σχέδιο του Deroko, στην πρώτη έκδο
82
ση τοΰ έργου του για τή μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Σερβίας .
Στο δεύτερο μισό του 11ου ai, εντάσσεται και ενα κιονόκρανο πού σή
μερα βρίσκεται στο Μητροπολιτικό μέγαρο της Καλαμάτας (πίν. 36α, Πα
ράρτημα άρ. 59). Ή έλλειψη σασσανιδοϊσλαμικών μοτίβων άφ' ενός (άπό
τό 1050 περίπου), οί σκληρές πλευρικές επιφάνειες πού περιγράφουν τα
θέματα άφ'ετέρου (ως τους περί τό 1065 χρόνους περίπου), μας κάνουν νά
τοποθετήσωμε τό έργο στα χρόνια της κατασκευής των τέμπλων τοΰ
'Αγίου Θεοδώρου τοϋ Μπαμπάκα (1075) και της εκκλησίας της Φανερωμέ
νης της Μάνης (1080)· μέ τά γλυπτά τής τελευταίας εκκλησίας τό κιονό
κρανο παρουσιάζει μάλιστα ιδιαίτερη ομοιότητα 8 3 .
Στην ίδια εποχή χρονολογούμε ενα κιονόκρανο πού βρίσκεται στο
ανατολικό Βερολίνο (πίν. 36β Παράρτημα άρ. 65) μέ πριονωτή άκανθα
παραβάλλοντας το μέ τό γλυπτό τέμπλο τής εκκλησίας του Χριστιανού
(βλ. άν. σημ. 72). Λίγο αργότερα, κοντά στις μορφές τοΰ Δαφνιού, τοπο
θετούμε δύο κιονόκρανα τής Κιονσταντινουπόλεως (Παράρτημα άρ. 61,63),
κυρίως άπό τά πλαστικά φυλλόμορφα κοσμήματα, πού ήπια προβάλλουν
άπό τό βάθος, δίχως όμως νά άπλώνωνται επάνω του και νά τό καλύ
πτουν τελείως (όπως στο 12ο αιώνα).
Μαλακώτερη είναι ή τεχνοτροπική απόδοση των διακοσμητικών θε
μάτων ενός κιονόκρανου τοϋ Μουσείου Νικοπόλεως (πίν. 37α, Παράρτημα
άρ. 73)' οί αετοί στις γωνίες καί τό φυλλόσχημο κόσμημα στή μέση, ακο
λουθώντας τον κυματισμό τής πτυχωτής μορφής, επικαλύπτουν όλη τήν
επιφάνεια του σαν κέντημα (χαρακτηριστικό άπό τους χρόνους γύρω στα
1100). Ή λίγο πλαστική και κάπως πλατιά απόδοση των φύλλων στο μέσον
μπορεί νά παραλληλισθή μέ τά γλυπτά δείγματα άπό τό τελευταίο τέταρτο
τοΰ 11ου αιώνα (έξωνάρθηκας Καπνικαρέας, Δαφνί). Δέν υπάρχουν τά
άνετα έλικόμορφα μοτίβα βλαστών καί ήμιανθεμίων πού απλώνονται για
νά καλύψουν κάθε γωνιά, όπως τά βλέπομε, τυπικά, στα Κάμπια καί στην
Άγια Μονή Ναυπλίου (β' τέταρτο 12ου αι.). "Ετσι, μία τοποθέτηση στα
χρόνια γύρω στο 1100 καί πάντως οχι αργότερα άπό τό πρώτο τέταρτο
81. Σ τ . Π ε λ ε κ α ν ί δ η, "Ερευναι έν "Άνω
Μακεδονία, Μακεδόνικα Ε',
1961 - 63, σ. 378.
82. Α. D e r o k o Architecture monumentale et décorative dans la Serbie du
Moyen - âge, (στά σέρβικα), Beograd 1953, σ. 210 είκ. 302. 304.
83. Προσωπική φωτογραφία. Βλ. καί Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , ε. ά., σ. 75 σημ. 3.
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του 12ου αιώνα φαίνεται πολύ πιθανή *. Τα φτερά πού δείχνουν καθαρά τή
μίμηση κεντήματος με τις μικρές οπές στο τελείωμα τους δέν είναι άγνω
στα και σέ κεραμεικά έργα, τά όποια στρωματογραφικά αποδίδονται στο
85
12ο αιώνα . Τά κιονόκρανα έξ άλλου της Μονής Δοχειαρίου του Αγίου
Όρους μαρτυρούν κι αυτά για τήν επιβίωση κατά τους μέσους βυζαντι
86
νούς χρόνους τοΰ πτυχωτού τύπου .
Σ' ενα κιονόκρανο άπό τήν Τεγέα (πίν. 37 β, γ, Παράρτημα άρ. 76)
ό έλικόμορφος βλαστός, τά ήμιανθέμια πού αποδίδονται μέ άνετο
σιγμοειδές σχήμα, τά φύλλα πού γέρνουν προς τά εξω και το σώμα του
πουλιού πού σχηματίζει ενα δεύτερο επίπεδο, όλα μας μεταφέρουν στο
12ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα τοποθετούμε τό κιονόκρανο, σέ
συνδυασμό μέ τό μαλακό ύφος του συνόλου, αν και έργο δεύτερης ποιό
τητας, στα χρόνια μετά άπό τά παραδείγματα τών Κάμπιων (β' τέταρτο
12ου α ί.) και πριν άπό τό εκλεπτυσμένο γλυπτό «τοΰ Φιλοσόφου» (αρχές
13ου αϊ.) παράλληλα μέ τά ανάγλυφα λείψανα άπό τον Ταξιάρχη της Μεσα
ριάς (1158).
Ή μετωπική μορφή τοΰ άετοΰ, στην κύρια όψη, παίρνει ιδιαίτερη ση
μασία, όχι μόνο γιατί δείχνει, μαζί μέ τά άλλα παραδείγματα πού αναφέραμε,
πώς αποδίδεται ενα παλαιό θέμα στή μεσοβυζαντινή εποχή άλλα μας επι
τρέπει και τή σύγκριση μέ ενα κιονόκρανο άπό τή βορειοδυτική γωνία τοΰ
αίθριου της εκκλησίας της Cefalù87.Tiç πλευρές αύτοϋ τοΰ κιονόκρανου διακοσμοΰν αετοί μέ ανοιχτά φτερά, ενώ μια δεύτερη ζώνη, άπό κάτω, καλύ
πτεται άπό σχηματοποιημένα φύλλα. Ό τρόπος πού τό πουλί προβάλ
λει άπό τό βάθος, ή απόδοση του, οί πλάγιες γλυφές, τό σχήμα τών φτε
ρών, ολα δείχνουν κοινό ύφος μέ τό κιονόκρανο της Τεγέας· γεγονός ση
μαντικό αυτό, μαρτυρεί πόσο ενιαία είναι ή στυλιστική και εικονογραφική
έκφραση τών δύο κόσμων και στή μεσοβυζαντινή εποχή. Ή χρονολό
γηση τοΰ κιονόκρανου τής Σικελίας στα μέσα τοΰ 12ου αιώνα είναι, νομίζομε, ή πιο πιθανή 8 8 .
Μερικά παραδείγματα πού έχομε άπό τή Μάνη είναι μικρά κιονό84. Κοντά του θά μπορούσε νά τοποθετηθή το θωράκιο τοϋ Μουσείου τών Θηβών μέ
τά άντωπά παγώνια Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939 - 40, σ. 138 - 139, είκ. 20.
85. Δ. Π ά λ λ α, 'Ανάγλυφος στήλη του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, ΑΕ
1953-54, Γ', σ. 279 είκ. 14.
86. G. M i l l e t , Athos, πίν. 216, 225.
87. W. Κ Γ ö n i g, Cefalù, Der sizilische Normannendom, Germany 1963, σ. 22 - 23.
πίν. στή σ. 63.
88. Πρβλ. και I v a n k a N i k o l a j e v i c , La Sculpture ornementale au Xlle siècle
en Bosnie et en Herzégovine, Zbornik Radova VIII, 2 (^Mélanges G. Ostrogorsky II)
σ. 307 είκ. 10, μέ W. Κ r ö n i g, ε. ά., πίν. στή σ. 62.
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κράνα τέμπλου μέ διακόσμηση αετών στις γωνίες. 'Ανήκουν στις εκκλησίες
της Επισκοπής (Παράρτημα αρ. 68), τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου τής Μίνας (πίν.
36γ, Παράρτημα αρ. 69) και τοΰ 'Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι
τής Πλάτσας (πίν. 36 δ, Παράρτημα αρ. 70). Θα πρέπει να αποδοθούν στο
12ο αι. Ή εκκλησία τής Επισκοπής, έχει ήδη χρονολογηθή γύρω στα
89
1200 . Έκεΐ εντάσσεται και ό γλυπτός διάκοσμος τοΰ τέμπλου μέ τά τυ
πικά άνθέμια πού σκεπάζουν όλη τήν επιφάνεια καί το φύλλο πού γυρίζει
προς τά εξω, μέ τήν ποιότητα βέβαια έργων μιας απομακρυσμένης επαρχίας.
Στις αρχές αύτου του αιώνα πρέπει να τοποθετήσωμε το τέμπλο τής Μί
νας καί τής Πλάτσας άπό τό γλυπτό τους διάκοσμο.
Στην προκειμένη περίπτωση τά κιονόκρανα τής Dabravina τής Βοσνίας
90
(Παράρτημα αρ. 55) προσφέρουν στοιχεία για σύγκριση . Ό τύπος μέ τά
πουλιά — τέσσερεις αετοί στίς γωνίες μέ ανοικτά φτερά, ελαφρά γυριστά
προς το μέσον τών πλευρών όπως καί τής Μάνης — δείχνει κοινή μορφο
λογική αντίληψη. Μπορούμε να παραβάλωμε επίσης τις φολίδες τοϋ σώ
ματος τών αετών μ' εκείνες τοΰ επάνω μέρους τών φτερών τών πουλιών τοΰ
κιονόκρανου τής Μίνας καί τοΰ σώματος τοΰ άετοΰ τοΰ παραδείγματος
τής Τεγέας. Οί έλικες τών κιονόκρανων τής Dabravina βρίσκονται κάτω
άπό τους αετούς, φαινόμενο περίεργο, πού δίχως αμφιβολία δείχνει πόσο
μακρινά καί ακατανόητα ήταν τά παλαιά πρότυπα.
Ή Ivanka Nikolajevié " , πού δημοσίευσε τά κιονόκρανα, τά αποδίδει στο
δεύτερο μισό τοΰ 12ου αιώνα. Μέ τις συγκρίσεις πού κάνει για τή χρονο
λόγηση τους οδηγείται στη νότια 'Ιταλία. Έκεΐ βρίσκει στενή συγγένεια
μ' ενα κιονόκρανο τοΰ κιβωρίου τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Νικολάου στο
Bari' διατυπώνει μάλιστα τήν υπόθεση κάποιας εξαρτήσεως αρχιτεκτονι
κών μορφών τής Βοσνίας άπό τή νότια 'Ιταλία καί υποστηρίζει ότι οφεί
λεται, έν μέρει, στην οικοδομική δραστηριότητα τοΰ τάγματος τών Βενε
δικτίνων μοναχών.
'Ενδιαφέρουσα για τήν όλη μελέτη μας είναι ή σημείωση τών σχέσεων
αυτών τών κιονόκρανων τής Πελοποννήσου καί τής Βοσνίας μέ τής νότιας
'Ιταλίας καί Σικελίας 9 2 .
Τό τελευταίο άπό τά γνωστά στον ελλαδικό χώρο κιονόκρανα μέ άνά89. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , ε. ά., σ. 110-112. Προσωπικές φωτογραφίες τών γλυπτών
τής Μάνης.
90. Ι. N i k o l a j e v i é , ë. ά., σ. 295 - 309 είκ. 1-3 καί τελευταία τ η" ς ι δ ί α ς ,
Oltarna pregrada u Dabravini. Zbornik Radova XII, 1970, σ. 91-112 είκ. 9,10.
91. I. N i k o l a j e v i é , La sculpture ornementale, ε. ά., σ. 304 - 309.
92. Βλ. πρόχειρα: É. B e r t a u x , L'art dans l'Italie méridionale, Paris 1903,
είκ. 129, 192 σ. 459 - 460. είκ. 195,196 επίσης C A . W i 11 e m s e n - D. Ο d e n t h a 1,
Apulien, Köln 1966, πίν. 61,70-71, 150, 160- 161, 189-191, 211,217,224, 226,228.
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γλυφές παραστάσεις αετών είναι εκείνο πού βρίσκεται στην αυλή του Μου
σείου του Βόλου (πίν. 38 α, β, Παράρτημα άρ. 54). Οί τέσσερεις αετοί μέ
τα ανοιχτά φτερά τους καί ή μικρή ανθρώπινη κεφαλή στή μια πλευρά απο
τελούν τήν κύρια διακόσμηση του, της οποίας το ύφος είναι αποτέλεσμα
ρομανικών επιδράσεων. Τούτο φαίνεται άπα τήν κοίλη διάθεση της επιφά
νειας τοΰ βάθους, από τήν όλη απόδοση της ανθρώπινης κεφαλής καί
άπό τις λεπτομέρειες των πουλιών: στο σώμα οί τελείως επίπεδες φολίδες
σαν μικρά ωοειδή σχήματα, στα φτερά, οί παράλληλες ταινίες πού χωρί
ζονται μεταξύ τους μέ λοξότμητες ραβδώσεις καί ή διπλή οριζόντια ταινία
93
μέ μια σειρά από χαραγμένα στρογγυλά στίγματα . Το πρώτο μισό του
13ου αιώνα μας φαίνεται ή εποχή πού πρέπει νά τοποθετήσαμε το κιονό
κρανο αυτό, μέ τό όποιο θα μπορούσε νά παραλληλισθή άπό τήν Ελλάδα
μόνο τό έπίκρανο τοΰ Μουσείου τών Θηβών μέ τις τερατόμορφες διακο
94
σμήσεις . 'Αργότερα, στο δεύτερο μισό τοΰ Που αιώνα, έχομε τό ασήμαντο
παράδειγμα της Παρηγορήτισσας της Άρτας (Παράρτημα άρ. 51) 95 .
Στο 13° αιώνα θά πρέπει νά έντάξωμε καί τα κιονόκρανα τοΰ 'Αγίου
Μάρκου της Βενετίας (Παράρτημα άρ. 52) πού έχουν τόσο πολύ μετακινηθή
χρονολογικά 9 6 , θεωρώντας τα έργα πού μιμούνται σύγχρονα ή παλαιότερα
βυζαντινά πρότυπα 9 7 . 'Ανάλογα είναι καί τά κιονόκρανα τοΰ κιβωρίου τοΰ
Parenzo (Παράρτημα άρ. 74) 9 8 .
Στο Decani της Σερβίας 9 9 (14°ς αιώνας) τέλος, υπάρχουν επίσης κιονό93. Πρβλ. πρόχειρα Η. F ο c i I I ο n, Art d'Occident. Le Moyen âge roman
et gothique, Paris 1938, πίν. Χ, τ ο ö ί δ ί ο υ, L' Art des sculpteurs romans, Paris 1964,
πίν. V, ΧΧΧΓ, XXXII.
94. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ABME τ. E', 1939-40, σ. 131-133 είκ. 13-15. Τό
υπ' άρ. 238 έπίκρανο τοΰ Βυζ. Μουσείου 'Αθηνών έχει επίσης θεωρηθή έργο μέ δυτικές
επιδράσεις. Δ. Π ά λ λ α, Βυζαντινόν ύπέρθυρον τοΰ Μουσείου Κορίνθου, ΕΕΒΣ
30, 1960 - 61, σ. 425 - 427 είκ. 6α - β.
95. 1283-1296: Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Παρηγορήτισσα τής "Αρτης, 'Αθήναι
1963, σ. 158.
96. L. Β r é h i e r, Études sur Γ histoire de la sculpture byzantine, Nouvelles
archives des Missions scientifiques. Nouv. Série, fase. 3, 1911, σ. 34, 51 - 53 πίν. Ιχ, VI.
Ε. K i t z i n g e r , ε. ά., σ. 27 - 28, 61-62. Η. Bu c h w a 1 d, The Carved Stone Orna
ment of the High Middle Ages in San Marco, Venice, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft ΧΙΙΓ, 1964. σ. 149 - 150 είκ. 52.
97. Ο. D e m u s, The Church of San Marco in Venice, Washington 1960, σ. 123 κ. έ.
98. Βλ. καί Ι. N i k o l a j e v i c , La sculpture ornementale, ε. ά., σ. 303, τ ή ς
ί δ ι α ς , Oltarna pregrada, ε. ά., σ. 101 - 102.,
99. Α. D e r o k o . Architecture monumentale et décorative dans la Serbie du Moyen âge (στά σερβικά), Beograd 1962, σ. 87 είκ. 116α - β, 118β, γαλλ. περίληψη σ. 278. Οί
πρόβολοι πιθανώς προστεγασμάτων στον "Αγιο 'Ιωάννη τον 'Αλειτούργητο τής Μεσημ
βρίας έχουν μορφές ζώων Α. R a c h é n o v , Églises de Mésemvria, Sofia 1932,
σ. 54 - 55, είκ. 36.
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κράνα με ζώα, άλλα οι μορφές τους εντάσσονται καθαρά στο ρεπερτόριο
τών γοτθικών κιονόκρανων.
Στή μελέτη μας αυτή δεν περιλάβαμε μερικά γνωστά έπίκρανα του Βυ
ζαντινού Μουσείου 'Αθηνών μέ θέματα ζωομορφικά (αρ. 218, 219, 220, 221,
10
222, 224, 302) °. Το πλησιέστερο προς τα παραδείγματα πού εξετάσαμε
είναι διακοσμημένο μέ αετό μετωπικό πού κρατεί ενα λαγό μέ τα νύχια
του (αρ. 218). Μπορεί να χρονολογηθη γύρω από το 1100.
Μέ τήν προσπάθεια νά έξετάσωμε τα κιονόκρανα μέ ζώα, κατά την
περίοδο τοΰ Βυζαντίου, μας δίνεται ή ευκαιρία νά παρακολουθήσωμε κατά
κάποιο τρόπο τή διαχρονική πορεία ενός θέματος, πώς αποδίδεται τήν
πρώιμη εποχή άπό το μεγάλο κέντρο και πώς φθάνει ώς τις επαρχίες του,
πώς επιβιώνει μετά στις ίδιες αυτές περιοχές.
Στον 5ο και 6° αιώνα, τα κιονόκρανα μέ ζώα γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση
στο Βυζάντιο πού, μέ κέντρο τήν Κωνσταντινούπολη, έστελνε μορφές και
πρότυπα σ' ολο τό μεσογειακό χώρο. "Ετοιμα κομμάτια, σκαλισμένα στα
εργαστήρια της Πρωτεύουσας, μεταφέρονταν ώς τις μακρινές περιοχές 1 0 1 ,
στην Αίγυπτο, στή Συρία, στην Καρχηδόνα, στή Δαλματία, ασφαλώς στην
'Ιταλία καθώς και μέσα στο βαλκανικό και μικρασιατικό του χώρο.
Τό πρόβλημα τών τοπικών εργαστηρίων μένει πάντως ακόμη ανοιχτό. Είναι
βέβαιο, εντούτοις, ότι ήταν συνηθισμένη ή λύση της μεταφοράς σχεδια
στικών προτύπων και μπορεί νά ύποθέση κανείς σέ ορισμένες περιπτώσεις,
ότι προσκαλούσαν και τους καλλιτέχνες. Τά λευκά μάρμαρα μέ σταχτιές
φλέβες δέν αποδεικνύουν προέλευση Προκοννήσου ούτε και εργαστή
ρια της Πρωτεύουσας, ιδιαίτερα όσον άφορα τήν Θεσσαλονίκη. Στους Φι
λίππους, στα βορειοανατολικά της Βασιλικής Β', βρέθηκαν άπεργα κιονό
κρανα σέ διάφορα στάδια της κατασκευής τους από τοπικό μάρμαρο 1 0 2 ,
όμοια μέ αυτό πού είναι κατασκευασμένα κι εκείνα μέ τά ζώα (Παράρτημα
αρ. 49). Και τά κιονόκρανα της Βασιλικής Β', πού έχουν ποιοτική συγγέ
νεια μέ της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, είναι και αυτά άπό
μάρμαρο τών Φιλίππων 1 0 3 . Ό εγχώριος σκληρός γρανίτης τών κιονόκρα
νων της Μονής τοΰ Σινά (Παράρτημα άρ. 43) δικαιολογεί, έν μέρει, τις
άκομψες και απλοϊκές μορφές τών ζώων, ενώ στο Oariöin Grad (Παράρτημα
100. Α. G r a b a r , Sculptures, ε. ά., σ. 114, πίν. LXII, 5.
101. G. K a p i t ä n , The Church Wreck off Marzameni, Archaeology 22, 1969,
σ. 122- 123.
102. P. L e m e r 1 e, Philippes et la Macédoine orientale à Γ époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, σ. 103 - 105. Ευχαριστώ θερμά τόν "Εφορο αρχαιοτήτων κ. Δ. Λαζαρίδη, ό όποιος μοϋ επεσήμανε τήν ύπαρξη των απεργών αυτών κιονόκρανων.
103. P. L e m e r l e , αυτόθι, σ. 500 - 504.
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άρ. 8), στα δείγματα του Alahan Monastir στην Κιλικία
και του Κοπτι
κού Μουσείου τοϋ Καΐρου (Παράρτημα άρ. 27) ή πέτρα της περιοχής φαί
νεται μαλακώτερη. Τα τοπικά εργαστήρια δείχνουν ότι απέχουν, μέ δια
βαθμίσεις βέβαια, από τά πρότυπα τους. Πάντως ή ουσία είναι δτι και εδώ,
στα λίγα αυτά γλυπτά, φαίνεται το κοινό πνεύμα πού είναι διάχυτο παντού
στο μεσογειακό χώρο, τήν παλαιοχριστιανική εποχή.
'Αργότερα, από τά τέλη τοϋ 6°ι> αιώνα τα παραδείγματα χάνονται άλλα
θα έπρεπε νά τοποθέτηση κανείς το γεγονός μέσα στο μεγάλο και γενικό
πρόβλημα τής καλλιτεχνικής ένδειας της περιόδου αυτής. Τά κιονόκρανα
τών παραθύρων τής Μονής τοϋ Λιβός (Παράρτημα άρ. 66), στο 10ο αιώνα,
δείχνουν συνέχεια στή μορφολογική έκφραση, ή οποία ξέρει και τύπους
κιονόκρανων μέ ζώα. Και οί όμορφες ύδρορρόες τής Παναγίας τοϋ Όσίου
Λουκά (βλ. άν. σημ. 80), δίπλα στις πλαστικές μορφές τών λεονταριών
τοϋ κιονόκρανου άπό τό Λόγγο τής "Εδεσσας (πίν. 35α, Παράρτημα άρ. 10),
μιλοϋν γι' αυτή τη συνέχεια.
Στον 11ο και 12ο αιώνα, τά βυζαντινά παραδείγματα μέ ανάγλυφα ζώα
— όπου κυρίως επιβιώνει τό θέμα τοϋ άετοϋ — δέν είναι λίγα. "Αν λάβωμε υπ' όψη μας, δηλαδή, ότι οί νέοι αρχιτεκτονικοί τύποι απαιτούσαν
μικρό αριθμό κιονόκρανων, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ότι υπήρχαν
«spolia» άπό παλαιότερα μνημεία, καταλαβαίνομε πώς ή ζωομορφική δια
κόσμηση τών κιονόκρανων συνεχίστηκε στό Βυζάντιο. Τήν ίδια εποχή,
στή ρομανική Δύση, τά κιονόκρανα μέ ζώα είναι παρά πολλά και ανάμεσα
σ' αυτά τά διακοσμημένα μέ αετούς τά περισσότερο συνηθισμένα 105 .
Οί σχέσεις πού μπορέσαμε νά βροϋμε ανάμεσα σέ μερικά κιονόκρανα
άπό τή δυτική Μακεδονία, τήν Πελοπόννησο, τή Βοσνία, τήν 'Ιταλία και
Σικελία λέγουν, καί αυτές, πόσο κοινή είναι ή ανθρώπινη έκφραση σέ πε
ριοχές μέ μνήμες ανάλογες καί φύση πού μοιάζει, παράλληλα βέβαια καί
μέ τις άμεσες επαφές πού συμβάλλουν στην ενότητα αυτή. 'Οπωσδήποτε,
ή τέχνη τοϋ μεγάλου κέντρου πάντα κατευθύνει· οί αναμίξεις της μέ τό ύπό-

104. G. Η. F o r s y t h , Architectural Notes on a Trip through Ciucia, DOP 11,
1957, σ. 228-233, είκ. 24. J. Κ r a m e r, Skulpturen mit Adlerfiguren an Bauten des 5.
Jahrhunderts n. Chr. in Konstantinopel, Köln 1968, σ. 93 - 94, είκ. 38.
105. Βλ. ενδεικτικά : F. B e n o î t , Chapiteau byzantin à têtes de bélier du Musée
d'Arles, Bulletin Monumental, XCVII 1938, σ. 141-142. D. J a l a b e r t , De Γ art
oriental antique à Γ art roman. Recherches sur la faune et la flore romans, III : Γ aigleαυτόθι, ο. 173- 194. L. B r é h i e r , Les traces de l'ancien art chrétien dans l'art roman
Auvergnat, Cahiers Archéologiques I, 1946, σ. 74, πίν. XII 3. M a r c e l A u b e r t ,
L' art français à Γ époque romane, Paris 1950, πίν. 3 A , 39B . W. M e s s e n e r , Roma
nische Plastik in Frankreich, Köln 1964, πίν. 33. G. K ü n s t l e r , Romanische Kunst
im Abendland, Wien 1968, πίν. 32.
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στρώμα, από το όποιο άλλωστε και ή Ιδια προέρχεται, δημιουργούν τις σχε
τικές διαφοροποιήσεις ανάλογα μέ τις αστάθμητες ικανότητες του καλλι
τεχνικού φορέα, στις περιοχές της άμεσης ή πιο μακρινής ακτινοβο
λίας της.
Για τήν απώτατη ανατολική καταγωγή τής ιδέας των κιονόκρανων μέ
106
ζώα δέν υπάρχει αμφισβήτηση . Στην ελληνιστική εποχή οί ανατολικές
μορφές, φαίνεται, ενώθηκαν μέ τό κορινθιακό κιονόκρανο, για να δώσουν
ενα τύπο ανάμικτο, οπού τα κεφάλια των ζώων αντικαθιστούσαν τις παλαιές
107
έλικες· και ή ιδέα έφθασε στή Ρώμη .
"Εχει ήδη ύποστηριχθή άπό τον Α. Grabar οτι κιονόκρανα και υπέρ
θυρα ναών τής Συρίας μέ παραστάσεις ζώων και αντικειμένων, συμβόλων
τής λατρείας, επέδρασαν στις αντίστοιχες διακοσμήσεις τών Συναγωγών του
3ου αιώνα μέ αφηρημένα συμβολικά σχήματα. Ά π ό αυτές πάλι φαίνεται
ότι άμεσα εξαρτώνται οί διακοσμήσεις κιονόκρανων και υπερθύρων εκκλη
σιών μέ χριστιανικά σύμβολα τής λατρείας 1 0 8 . "Αν λοιπόν δεχθούμε οτι
είχε γίνει αποδεκτή στο χριστιανικό κόσμο ή συμβολική παράσταση στα
υπέρθυρα και κιονόκρανα, θα ήταν ίσως λογικό να ύποστηριχθή οτι θα
είχε διατηρηθή μία ανάλογη αντίληψη, περισσότερο ή λιγώτερο συγκεχυ
μένη, εφ1 όσον τά κιονόκρανα μέ ζώα χρησιμοποιήθηκαν τόσο πολύ,
στον 5ο και 6ο αι. Ή παρόμοια διακόσμηση τών κιονόκρανων μέ τά υπέρ
θυρα επιτρέπει να σκεφτή κανείς ότι αποδιδόταν και στα πρώτα άποτροπαϊκός χαρακτήρας '"''. Μάλιστα ή κυρίαρχη χρήση του θέματος τοϋ άετοϋ,
πανάρχαιου σήματος τής ισχύος και τής νίκης στο κακό 1 1 0 , νομίζομε οτι
106. P. L e m e r 1 e, Chapiteaux chrétiens à protomes de béliers, ε. ά., σ. 297. E.
K i t z i n g e r , ε. ά., σ. 19. M. P i n a r d , ε. ά., σ. 39. Α. G r a b a r , Sculptures, 6. ά.,
σ. 65. F r. W. D e i c h m a n n , Zur Entstehung der Spätantiken - Zweizonen - Tierkapitelle, Χαριστήριον εις Ά . Κ. Όρλάνδον Α', 1965, σ. 136-144.
107. Ε. v o n M e r c k l i n , Antike Stierkapitelle, Rom. Mitt. 60-61, 1953-54,
σ. 184-199, τ ο υ ι δ ί ο υ , Antike Figuralkapitelle, Berlin 1962. R. Κ a u t z s c h,
ε. ά., σ. 153, F r . W. D e i c h m a n n , ε. ά., σ. 140 - 143.
108. Α. G r a b a r , Recherches sur les sources juives de Γ art paléochrétien 1,
L' art de la fin de Γ antiquité et du moyen - âge II, σ. 746 - 747.
109. Σχετικά μέ τά υπέρθυρα Δ. Π ά λ λ α, Βυζαντινον ύπέρθυρον, ε. ά., σ. 434 439. Ch. Β ο u r a s, Les portes et les fenêtres en architecture byzantine, ε.ά., σ. 233 - 236.
A. G r a b a r , Deux portails sculptés paléochrétiens d° Egypte et d' Asie Mineure, et les
portails romans, Cahiers Archéologiques XX, 1970, σ. 15 - 28.
110. W. R. N e w h o l d , The Eagle and the Basket Chalice of Antioch, Ame
rican Journal of Archaeology 29,1925, σ. 360. M. P i n a r d , 't. ά., σ. 46-47. Ch.
P i c a r d , Aigle et Serpent. Sur les divers sens d' un symbole religieux à travers la Grèce
du Nord d'après une oenochoé de bronze du musée de Belgrade, Sfarinar 13-14,
1962 - 63, σ. 1 - 7. Στην 'Ελληνική κλασσική τέχνη ό αετός έχει θεωρηθή σύμβολο του
Διός, βλ. ενδεικτικά "Εργον 1967, σ. 30 είκ. 26.
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είναι χαρακτηριστική σ' αυτά. Τα άλλα ζώα και τα πουλιά πού απαντούν
κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, μερικών από αυτά ή συμβολική έν
νοια χάνεται πίσω στό χρόνο " ' , δέν ξενίζουν, έφ' όσον ή εποχή είναι φιλε
λεύθερη ακόμη στην αποδοχή εικονογραφικών μέσων εκφράσεως. Στή βυ
ζαντινή περίοδο, ή διακόσμηση τών κιονόκρανων μοιάζει όχι μόνο με τών
112
υπερθύρων άλλα και μέ τών έπιστυλίων τών τέμπλων
(πρβλ. το κιο
νόκρανο της Τεγέας μέ τό υπέρθυρο της κυρίας εισόδου του καθολικού
113
τοδ Όσίου Μελετίου
) . Σημειώνομε επίσης ότι τό θέμα τών τροχών
του κιονόκρανου της Καλαμάτας (πίν. 36α, Παράρτημα άρ. 59) είναι ανά
114
λογο προς αφηρημένα εβραϊκά σύμβολα . Ή επιβίωση τών ζωομορφικών θεμάτων μέ άποτροπαϊκό χαρακτήρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
γιατί φαίνεται και άπό το μικρό αυτό θέμα ό τρόπος πού αφομοιώνονται
στο Βυζάντιο οί πολυποίκιλες καταβολές του. Χαρακτηριστικό είναι άπό
αυτή τήν άποψη, ότι ουδέποτε τα ζωομορφικά κοσμήματα μέ άποτροπαϊκές ιδιότητες πήραν θέση τυπική στα υπέρθυρα, στα κιονόκρανα και στα
έπιστύλια τών τέμπλων. Οί Ουμανιστές του 9ου αιώνα μίλησαν για τήν
αισθητική απόλαυση πού δίνουν τέτοια ζώδια 1 1 5 .
Προβληματική κάπως μας φάνηκε ή παράσταση του άετοϋ μέ σφαίρα
πού άπαντα στή μεσοβυζαντινή εποχή για πρώτη φορά. Ό εραλδικός ιδίως
χαρακτήρας τών πουλιών τών κιονόκρανων της "Εδεσσας και της Βέροιας
μας έδωσε αφορμή νά άναζητήσωμε κάποια πρωταρχική μορφή εμβλήματος
άλλα κανένα στοιχείο ενθαρρυντικό δέν βρέθηκε προς αυτή τήν κατεύθυνση
της έρευνας 1 1 6 . Είναι πιθανό τό θέμα αυτό νά οφείλεται σέ κάποιο
111. L. Β r é h i e r L'art chrétien, son développement iconographique des origines à nos jours, Paris 1918, σ. 71, 110- 111. A. G r a b a r, Sculptures, ε. ά., σ. 61, 124.
112. V. L a s a r e f f , Trois fragments d' epistyles peintes et le templon byzantin, εις
ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Δ', 1964-65, σ. 127-130. Στο 15° αϊ, ό 'Αρχιεπίσκοπος Θεσσα
λονίκης Συμεών εκφράζει καθαρά τήν άποψη ότι τό τέμπλο διαχωρίζει τον αισθητό άπό
τον αόρατο κόσμο. Συμεών 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Περί του 'Αγίου Ναοϋ,
Κεφάλ. ΡΛΕΤ', Μ i g n e , P. G. 155, στ. 345 e
113. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Ε', 6. ά., σ. 71 είκ. 22.
114. Α. G r a b a r, Sources juives, 6. ά., σ. 745, 747 - 748, πίν. 168 b, e.
115. L' «esthédsme» d' un théologien humaniste byzantin du IXe siècle, L' art de la
fin de Γ antiquité et du moyen âge 1, σ. 63 - 69.
116. Τό θέμα τοϋ εραλδικού άετοϋ είναι αγαπητό στην 'Ανατολή J. G. A d l e r ,
Collectio Nova Numorum Cuficorum, Copenhagen 1792, και ή ανατολική καταγωγή τών
εμβλημάτων έχει υποστηριχτή. L. Α. M a y e r , Saracenic Heraldry, Oxford 1933
Β. H e m m e r d i n g e r , Deux notes d'héraldique, BZ 61, 1968, σ. 304 - 305. Tò
θέμα αυτό άπαντα στό Βυζάντιο, Σπ. Λ ά μ π ρ ο υ , Ό δικέφαλος αετός τοϋ Βυζαν
τίου, Ν. Έλληνομνήμων, 6, σ. 463. Γ. Τ ι π ά λ δ ο υ , ΕΙχον o f Βυζαντινοί οίκόσημα (;), ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 206-222· βλ. και R. J a n i n, La géographie ecclésiastique de Γ Empire byzantin. 1ère pastie, t. III, Les églises et les monastères, Paris 1953, σ. 220. 'Αετούς βρίσκομε και σέ σφραγιδολίθους και σέ νομί-
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τεχνίτη πού απλοποίησε παλαιές μορφές μικρών ζώων στά νύχια τών
117
αετών .
'Ανακεφαλαιώνοντας διαπιστώνομε πώς το θέμα τών ζώων στα κιονό
κρανα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν μία περίπτωση πού μας δίνει
μεγαλύτερη δυνατότητα να παρακολουθήσωμε τους τρόπους πού εκφράζεται
ή βυζαντινή πλαστική κατά τή διαχρονική πορεία της.
Τα πρώτα παραδείγματα πού έχομε, τοΰ 5ου αιώνα, αποδίδονται τεχνοτροπικά ακόμη μέ το καλλιτεχνικό λεξιλόγιο της ύστερης αρχαιότηταςέτσι πλαστικά δοσμένες οί μορφές αφήνουν νά κυρίαρχη ή ψευδαίσθηση
μιας έντυπώσεως πού δεν ανταποκρίνεται στην ουσία. Πρωτεύουσα σημα
σία έχει ή εναλλαγή της σκιάς και τοϋ φωτός επάνω στις καμπύλες επιφά
νειες. Οί λεπτομέρειες συγχέονται μέ τις κύριες μορφές, αν και αυτές οί
τελευταίες ήδη αρχίζουν νά προβάλλωνται. Προοδευτικά όμως, τα στοι
χεία αυτά φαίνονται νά σβήνουν και ν' άναπλάθωνται μέσα στο δυναμικό
χωνευτήρι τοΰ 5ου αιώνα, μέ τάση προς τήν επίπεδη έκφραση, τή σχημα
τική απόδοση της μορφής και τήν πραγματική ανταπόκριση στή λειτουρ
γία. Ή τεχνική, πού εξελίσσεται προς τήν προβολή τών μορφών επάνω
από τό σκιερό βάθος, καθώς τό τρύπανο σκάβει βαθιά πίσω άπό τα θέματα,
δημιουργώντας έτσι ενα δεύτερο επίπεδο, τείνει ν' άνταποκριθή σ' αυτή
τή διάθεση. Ά π ό τον 6ο αιώνα (δεύτερο τέταρτο) οί τάσεις αυτές βρί
σκουν τήν ώριμη τους έκφραση.
Τά καθαρά σχήματα πού μόλις αρχίζουν άπό αυτή τήν εποχή, επιβιώ
νουν κατά τή φτωχή σέ παραδείγματα αλλά δυναμική, φαίνεται, περίοδο
ως τό τέλος της Εικονομαχίας, για νά βρουν νέα παρουσίαση στην «ανα
γέννηση» πού ακολουθεί. Οί πλευρικές επιφάνειες περιγράφουν τά θέματα
μέ σαφήνεια. Γεωμετρικά ή πλαστικώτερα δοσμένες οί μορφές εκφράζουν
αυστηρά αυτό πού θέλουν χωρίς νά ζητούν νά παίξουν μέ τή σκιά καί
ανταποκρίνονται στή λειτουργία τους. 'Αργότερα, στο 12ο αιώνα, τά δια
κοσμητικά μοτίβα, μέ τίς ίδιες βασικές αρχές, μορφώνουν τον τύπο ενός δεύ
τερου εξωτερικού περιβλήματος πού φαίνεται σάν νά σκεπάζη τίς επιφά
νειες- ή αναβίωση μερικών θεμάτων και ή κάποια πλαστικότητα τών μορφών
όμιλοϋν για κλασσικιστικές τάσεις, έντονώτερες τώρα άπό άλλες εποχές.
σματα. G. S c h l u m b e r g e r , Sigillographie de l'empire byzantin, Paris 1884, σ. 27.
M. H e n d y, Coinage and Money in the Byzantine Empire 1081 - 1261, Washington 1969,
πίν. 40, 7 (Β). Κανένας αετός δεν κρατεί σφαίρα.
117. Πρβλ. θωράκιο από τή Χαλκίδα Ν. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Χριστιανικά καί
Βυζαντινά γλυπτά Χαλκίδος, ΔΧΑΕ, περ. Β' τ. Α', 1924, σ. 105-6 (θωράκιο μέ
αρ. Εύρ. 132).
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Το παράρτημα αυτό απαρτίζεται άπο δύο μέρη. Στο πρώτο συγκεντρώ
νονται κιονόκρανα της παλαιοχριστιανικής εποχής, πού έγιναν γνωστά,
τα περισσότερα, μετά άπό τις συνθετικές μελέτες τοΰ R. Kautzsch και του
Ε. Kitzinger (βλ. ά. σ. 90) και δέν έχουν περιληφθή στο συνθετικό κατά
λογο κιονόκρανων μέ διακόσμηση αετών του J. Kramer (έ. ά., σ. 88-96).
Στο δεύτερο μέρος τοΰ Παραρτήματος συγκεντρώνονται κιονόκρανα μέ
ανάγλυφα ζώα τής βυζαντινής περιόδου. Και στα δύο μέρη υπάρχουν και
παραδείγματα από γειτονικές ή υποτελείς στό Βυζάντιο περιοχές, οί όποιες
βρίσκονται σέ κάποια «πνευματική εξάρτηση» από αυτό. Δέν περιλαμβάνον
ται κιονόκρανα μέ πουλιά ή ζώα πού εικονογραφούν τό θέμα «του δένδρου
ή του περιρραντηρίου τής ζωής» και κάποιο συγκεκριμένο μύθο.
Ό διαχωρισμός τών κιονόκρανων σέ δύο ομάδες, πριν και μετά τήν
Εικονομαχία δηλαδή, γίνεται μόνο για λόγους πρακτικούς, ώστε νά διευκολυνθή ή έρευνα. Τα κιονόκρανα κατατάσσονται αλφαβητικά, κατά πό
λεις άπό τις όποιες προέρχονται. Ό τ α ν έχουν περάσει στή βιβλιογραφία,
δίδεται ή σχετική αναφορά, συνήθως ή τελευταία, εάν όμως δέν ύπάρχη
βιβλιογραφική μνεία ή είναι πολύ σύντομη, τότε υπάρχει μικρή περιγραφή.
Τά περισσότερα σχολιάζονται στο κείμενο κι αυτό δηλώνεται μ' έναν αστε
ρίσκο αριστερά' δέν υπάρχουν σχόλια εάν δέν τό επιτρέπουν ή κατάσταση
πού διατηρούνται ή τά ελλιπή φωτογραφικά στοιχεία πού έχομε.
Τά παραδείγματα πού παρουσιάζομε έχουν δημοσιευθή σέ χρονικά
ανασκαφών ή σέ επί μέρους μελέτες· μερικά συγκεντρώσαμε άπό προσωπι
κές μας έρευνες σέ συλλογές και μνημεία. Μέ τις συνθήκες αυτές τής έρευ
νας, ό κατάλογος περιλαμβάνει ενα δυσανάλογα μεγάλο αριθμό κιονό
κρανων άπό τον ελλαδικό χώρο, σέ σύγκριση μέ τά παραδείγματα άπό τις
άλλες περιοχές του Βυζαντίου, καί, οπωσδήποτε, δέν έχει τήν αξίωση νά
θεωρηθή πλήρης.
Κατάλογος κιονόκρανων μέ ανάγλυφα ζώα
Α'.
(Περίοδος πριν άπό τήν Εικονομαχία)
1. * Α θ ή ν α ι . Βυζαντινό Μουσείο. Έπίκρανο, άρ. 43α. Α π ό τήν Ακρό
πολη. Πίν. 34α (φωτογραφία αρχείου Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών).
J. S t r z y g o w s k i , Die Akropolis in altbyzantinischer Zeit, AM
14, 1889, σ. 286-7, είκ. 5.
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2. Α λ υ κ ή Θάσου *.
Θραύσματα κιονόκρανων από τήν ανασκαφή της νότιας βασιλικής.
Περιστέρια κοσμούν τις γωνίες επάνω και πλέγμα κάλαθου τήν κάτω
ζώνη· τα δύο τμήματα του κιονόκρανου διαχωρίζονται μέ μία έντονα
εξεργη ταινία.
3. * Ά μ φ ί π ο λ ι ς. Μουσείο Καβάλας. Δύο κιονόκρανα, άρ. 231, 232.
'Από τήν ανασκαφή της βασιλικής Γ' της Άμφιπόλεως. Πίν. 32 α, β.
Δ. Λ α ζ α ρ ί δ η , Άνασκαφαί
και
ερευναι
εις Άμφίπολιν,
ΠΑΕ 1959, σ. 44, πίν. 49 α-β. Ε. Σ τ ί κ α, 'Ανασκαφή Βασιλικής
Γ' Άμφιπόλεως, ΠΑΕ 1962, σ. 42-46, πίν. 24, 25.
Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες· ανάμεσα
τους, στο ενα κιονόκρανο (άρ. 231), εναλλάσσονται προτομές βοδιών
μέ λεονταριών και στο άλλο (άρ. 232) αετοί μέ «κέρατα αφθονίας».
Τήν κάτω ζώνη στολίζουν φύλλα πριονωτής άκανθας. Ή σπείρα καλύ
πτεται από μικρά πεντάφυλλα άνθέμια πλαγιαστά. Ό αβακας φέρει
ραβδώσεις.
4. *'Α ρ ν ί θ α Ρόδου. 'Από τή βασιλική.
Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική Βασιλική,
Β', 'Αθήναι 1954, σ. 312, είκ. 267. Βλ. και τ ο υ ι δ ί ο υ , Παλαιο
χριστιανικά λείψανα Ρόδου, ΑΒΜΕ τ. ΣΤ', 1948, σ. 32-35.
5. Β a r g a 1 a (σημ. Goren Kozjak).
Τμήματα κιονόκρανων μέ κριάρια στις γωνίες της επάνω ζώνης άπό
τήν ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
B l a g a A l e k s o v a , Pridones od Istrazuvanjata vo Bargala - Bregalnica za Osvetluvanjeto na Istorijata na Juznite Sloveni εις Posebna
Izdanja XII. Centar za Balkanologka Ispitivanja, Knjiga 4, σ. 105-114.
Τ ή ς ΐ δ ί α ς , εις Symposium : The 1.100th Anniversary of the Death
of Cyril of Thessalonika, 1. Skopje 1970, σ. 13-21. Τ ή ς ι δ ί α ς ,
Bargala - Bregalnica : Archaeological Excavations and Researches in the
Valley of the Bregalnica, εις XlVe Congrès International des Études
Byzantines. Résumés - Communications, Bucarest 1971, σ. 224-226.
6. ' Β έ ρ ο ι α . Μουσείο. Tò κιονόκρανο βρέθηκε στον έξωνάρθηκα τής
Νέας Μητροπόλεως, Πίν. 31δ (φωτογραφία αρχείου ΙΔ' 'Εφορείας
Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων).
Φ. Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η ,
Μεσαιωνικά Μακεδονίας, ΑΔ 18, 1963,
Χρονικά 2, σ. 251, πίν. 282α.
1. Πρόκειται νά δημοσιευθούν άπό τον κ. J. Ρ. S o d i n i ,
οφείλω τήν πληροφορία· τον ευχαριστώ πολύ.

στον όποιο και
8
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Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες και αετοί
όρθιοι, μετωπικοί, μέ ανοιχτές τις φτερούγες τις πλευρές. Τά πουλιά
πατούν στην ανάστροφη προτομή ενός ζώου και τά δύο μόνον έχουν
επάνω στο σώμα τους ενα φίδι. Φύλλα πριονωτής άκανθας καλύπτουν
την κάτω ζώνη. Ό άβακας φέρει ραβδώσεις.
7. *Γ α λ λ α τ ί ς (σημ. Mangalia) στή Μικρή Σκυθία. Δύο κιονόκρανα.
Το ενα βρίσκεται στο Μουσείο της Mangalia, το άλλο στο 'Εθνικό
Μουσείο του Βουκουρεστίου. Πίν. 33 α, β, (φωτογραφίες τον 'Αρχαιο
λογικού 'Ινστιτούτου τον Βουκουρεστίου).
Ι. Β a r n e a, Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie Mineure,
Balcania VII, 2, 1944, σ. 408-416, πίν. 1-5. Τ ο υ ι δ ί ο υ , Douze ans
d'archéologie chrétienne en Roumanie, Actes du Vie C.I.É.B., 2, 1951,
σ. 30-31, είκ. 5. Τ ο ΰ i δ ί ο υ. Éléments d'art grec des Basiliques
paléochrétiennes de la Scythie Mineure, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Δ',
1964-65, σ. 341. πίν. 71, 2.
8. * C a r i £ i n - G r a d . Άπα τήν επισκοπική βασιλική.
Α. D e r o k o - S . R a d o j ä i c , Otkopavanja Cari&na grada 1947
godine, Starinar 1, 1950, σ. 119-142 είκ. 33. I v a n k a N i k o l a j e v i ó - S t o j k o v i c , Ranobizantiska Architektonska, ε.ά., σ. 91 - 93.
9. *"E δ ε σ σ α. Παλαιά Μητρόπολη. Πίν. 27 α, β. Βλ. άν. σ. 82-84.
10. * Έ δ ε σ σ α.Μονή της 'Αγίας Τριάδος στο Λόγγο (στην αύλή).Πίν.35α.
Σ τ . Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Μεσαιωνικά Μακεδονίας, ΑΔ 16, 1960, σ. 226,
πίν. 199γ.
Στην επάνω ζώνη, προτομές γρυπών στολίζουν τις γωνίες και «κέρατα
αφθονίας» φορτωμένα μέ καρπούς πού εναλλάσσονται μέ μία προτομή
κριαριοο και μία βοδιού κοσμούν τις πλευρές. Τήν κάτω ζώνη, ή οποία
διαχωρίζεται άπό τήν επάνω μέ εξεργη ταινία, καλύπτει τό κόσμημα
μιας κληματίδας μέ καρπούς σταφυλιοϋ- τή σπείρα κοσμεί ένας σχη
ματοποιημένος βλαστός μέ φύλλα δάφνης.
11. Θ ε ό π ο λ ι ς . Κάτω "Αλπεις. Ά π ό τήν τρίκογχη κρύπτη.
F. B e n o î t , La crypte en triconque de Théopolis, Rivista di Archeologia Cristiana 27, 1951, σ. 76-79 είκ. 5-6. M. P i n a r d , ε.ά., σ. 38.
12. * Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 2 . Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών. Δύο όμοια κιο
νόκρανα, άρ. 4 και 5. Πίν. 34 γ, δ.
2. Ό Ε. K i t z i n g e r ,

ε. ά., σ. 63 - 64, αρ. 14, αναφέρει ότι

τά κιονό-
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Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες· ανάμεσα τους
αετοί πού στρέφουν τήν κεφαλή προς τα πίσω εναλλάσσονται μέ «κέ
ρατα αφθονίας». Στην κάτω ζώνη διακρίνονται ϊχνη πλέγματος κάλαθου.
13. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών. Τρία έπίκρανα,
άρ. 83, 84, 85. Προέρχονται άπο τήν εκκλησία του Άγ. Μηνά. Πϊν. 29α
(φωτογραφία αρχείου Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών). Οί προτομές τών
κριαριών καλύπτουν ολο το ϋψος τών έπικράνων.
14. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μουσείο Άγιου Γεωργίου. Έπίκρανο, άρ. 704.
Πίν. 30γ.
"Ενας αετός μετωπικός μέ ανοιχτά φτερά αποτελεί τήν κύρια διακό
σμηση αύτου τοϋ έπικράνου· φύλλα πριονωτής άκανθας καλύπτουν
τήν υπόλοιπη επιφάνεια.
15. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μουσείο 'Αγίου Γεωργίου, άρ. 42. Πίν. 31γ.
Στην επάνω ζώνη περιστέρια στολίζουν τις γ(ονίες· στην κάτω φύλλα
πριονωτής άκανθας καλύπτουν ολο το χώρο. Μια σειρά μέ πεντάφυλλα άνθέμια και άστραγαλοειδές κόσμημα διαχωρίζει τις δύο ζώνες
τοΰ κιονόκρανου και μία άλλη όμοια επιστέφει τις πλευρές του. Ό
άβακας φέρει μία βαθειά ράβδωση μέ λείψανα απροσδιορίστου κοσμή
ματος στή θέση τοϋ «άνθους»· ή σπείρα έχει καταστραφή.
16. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μουσείο 'Αγίου Γεωργίου, άρ. 45. Πίν. 29β.
Φύλλα πριονωτής άκανθας καλύπτουν ολο τό ΰψος τοϋ κιονόκρανου
καί μόνο τό επάνω τμήμα του διακοσμοϋν ολόσωμα μικρά ζώα, ανά
μεσα στα φύλλα· διατηρούνται ακόμη δύο άντωπά πρόβατα καί ένας
αετός. Τό κιονόκρανο έχει ύποστή μεγάλη φθορά.
17. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μουσείο 'Αγίου Γεωργίου, άρ. 8. Πίν. 32γ.
Στην επάνω ζώνη, περιστέρια κοσμοΰν τις γωνίες· στην κάτω φύλλα
πριονωτής άκανθας καλύπτουν ολο τό χώρο. Μία σειρά πεντάφυλλα
άνθέμια διαχωρίζει τις δύο ζώνες τοΰ κιονόκρανου και μία όμοια επι
στέφει τις πλευρές του. Ό άβακας φέρει ραβδώσεις καί λείψανα απροσ
διορίστου κοσμήματος στή θέση τοΰ «άνθους». Τή σπείρα στολίζουν
πεντάφυλλα άνθέμια τοποθετημένα μέ τήν κορυφή προς τα κάτω καί
λεπτό άστραγαλοειδές κόσμημα.
18. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μουσείο 'Αγίου Γεωργίου, άρ. 3. Πίν. 29δ.
'Αετοί κοσμοΰν τό μέσον τών πλευρών της επάνω ζώνης καί φύλλα
κράνα αυτά είναι όμοια μέ το γνωστό τοΰ Βυζ. Μουσείου μέ αρ. 2 (G. S ο t i r i ο u,
Guide du Musée Byzantin, Athènes 1939, πίν. 6β). 'Εκείνο φέρει στην κάτω ζώνη
«θεοδοσιανή» άκανθα, αυτά πλέγμα κάλαθου.
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πριονωτής άκανθας το χώρο πού μένει μεταξύ τον πουλιών καθώς και
τήν κάτω ζώνη. Το κιονόκρανο έχει ύποστη σημαντικές φθορές.
19. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μουσείο 'Αγίου Γεωργίου, άρ. 21. Πίν. 32δ.
Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες και παγώνια
πού εναλλάσσονται μέ αετούς τις πλευρές· στην κάτω ζώνη φύλλα
πριονωτης άκανθας στολίζουν όλο το χώρο. Ή σπείρα καλύπτεται από
μικρά πεντάφυλλα άνθέμια πλαγιαστά - ό άβακας φέρει ραβδώσεις. Τα
κεφάλια και τα πόδια τών κριαριών έχουν αποκοπή και γενικά τό κιο
νόκρανο έχει ύποστη μεγάλη φθορά.
20. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 3 . Μουσείο 'Αγίου Γεωργίου, άρ. 20. Πίν. 29γ.
Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών στολίζουν τις γωνίες και αετοί
μέ κλειστά φτερά πού εναλλάσσονται μέ «κέρατα αφθονίας» τις πλευ
ρές. Στην κάτω ζώνη, φύλλα πριονωτής άκανθας καλύπτουν τό χώρο.
Ό άβακας φέρει ραβδώσεις. Ή σπείρα, τα κεφάλια και τα πόδια τών
κριαριών έχουν καταστραφή.
21. *Θε σ σ α λ ο ν ί κ η. 'Αρχαιολογικό Μουσείο (στην αυλή). Πίν. 34β.
Περιστέρια στολίζουν τις γωνίες τής επάνω ζώνης και πλέγμα κάλαθου
τοϋ οποίου ϊχνη μόνο σώζονται, τήν κάτω ζώνη. Ή σπείρα καλύπτε
ται άπό κόσμημα πού θυμίζει εκφυλισμένες μορφές φύλλων δάφνης,
ενώ ό άβακας φέρει σχηματοποιημένους έλικόσχημους βλαστούς.
22. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Παλαιό 'Αρχαιολογικό Μουσείο (στην αυλή).
'Επίθημα άμφικίονος ό όποιος έχει συμπτυχθή σέ κίονα. Πίν. 35β.
Ή μία οψη του, πού έχει καταστραφή στο μεγαλύτερο μέρος της, έφερε
φυλλοειδείς μορφές, ενώ ή άλλη αετό μετωπικό μέ ανοιχτές φτερούγες.
23. Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Χατζά - Μπέη Τζαμί. Δύο όμοια κιονόκρανα επι
στέφουν δύο κίονες τοϋ κτηρίου. Πίν. 31β.
Ο. T a f r a l i , Topographie, ε.ά., σ. 191, πίν. XXXII, 2.
Στην επάνω ζώνη αετοί στολίζουν τις γωνίες και «κέρατα αφθονίας»
μαζί μ* ενα φύλλο πριονωτής άκανθας τό κενό πού μένει ανάμεσα στα
ανοιχτά φτερά τών πουλιών. Στην κάτω ζώνη φύλλα πριονωτής άκανθας
κοσμούν τό χώρο. Σήμερα παχιά στρώματα άσβεστη καλύπτουν τα
κιονόκρανα.
24. *Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Προφήτης 'Ηλίας. Δύο όμοια κιονόκρανα τών
ανατολικών κιόνων τής εκκλησίας. Πίν. 30δ.
3. Στο Μουσείο τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, υπάρχει ενα ακόμη κιονόκρανο μέ αρ. 99,
τό όποιο αναφέρεται από τόν J. K r a m e r , ε. ά., σ. 93, άρ. 25.
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R. F a r i ο 1 i, Ι Capitelli paleocristiani, ε.ά., σ. 168.
Στην επάνω ζώνη, προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες και «κέρατα
αφθονίας» τις πλευρές κάτω, φύλλα πριονωτής άκανθας καλύπτουν το
χώρο. Τή σπείρα στολίζουν μικρά τρίφυλλα άνθέμια τοποθετημένα μέ
τήν κορυφή προς τα κάτω· ό άβακας φέρει ραβδώσεις. Τα κεφάλια και
τα πόδια τών κριαριών έχουν αποκοπή.
25. * Θ ή β α ι Φ θ ι ώ τ ι δ ε ς (σημ. Νέα Αγχίαλος). 'Από τή Βασιλική Γ'
του Άρχιερέως Πέτρου. Θραύσματα κιονόκρανων. Πίν. 33γ (φωτογρα
φία αρχείου 1ης 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιότητος). Βλ. "Εργον τής
Άρχαιολ. Εταιρείας κατά το έτος 1970, σ. 31 είκ. 28.
26. ' Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ . Καθολική Μονή τής Παναγίας.
Ρ. L e m e r 1 e, Philippes, ε.ά., σ. 104, σημ. 2 άρ. 4.
27. * Κ ά ϊ ρ ο . Κοπτικό Μουσείο, άρ. 4317.
F r. W. D e i c h m a n n, Zu einigen spätantiken Figuralkapitellen, ε.ά.,
σ. 71-72, 78, πίν. 25,.,.
28. Κ ά ϊ ρ ο. Κοπτικό Μουσείο 4 . Κιονόκρανο ήμικίονος.
Αυτόθι σ. 73, πίν. 25.,.
29. *Κ ό ρ ι ν θ ο ς Π α λ α ι ά 5 . Ά π ό τήν ανασκαφή τής κοιμητηριακής
βασιλικής.
Ε. Σ τ ί κ α, 'Ανασκαφή κοιμητηριακής βασιλικής Παλαιάς Κορίνθου,
ΠΑΕ 1962, σ. 51-56, πίν. 56β.
Στην επάνω ζώνη αετοί μέ ανοιχτά φτερά κοσμούν τις γωνίες- στην
κάτω πλέγμα κάλαθου καλύπτει το χώρο. Το κιονόκρανο έχει ύποστή
πολλές φθορές.
30. *Κ ό ρ ι ν θ ο ς Π α λ α ι ά . Θραύσματα κιονόκρανων άπό τήν ανα
σκαφή τής κοιμητηριακής βασιλικής.
Αυτόθι, πίν. 56γ.
Τρία κομμάτια άπό γωνίες κιονόκρανων μέ πουλιά (πρβλ. μέ τα κιονό
κρανα τής Θάσου Παρ. άρ. 2 και τής Κρήτης Παρ. άρ. 44). Το τμήμα
του άβακα, πού διακρίνεται, στολίζεται μέ έλικόσχημους βλαστούς.
4. Το κιονόκρανο αυτό τό εντάξαμε στον κατάλογο τών παλαιοχριστιανικών
παραδειγμάτων (Fr. W. D e i c h m a n n, Zu einigen spätantiken Figuralkapitellen, ë.à.'
σ. 73, σημ. 3), γιατί βρίσκομε ομοιότητα στις μορφές τών ζώων μέ άλλα κοπτικά
έργα πού χρονολογούνται στον 6° αι. (πρβλ. αυτόθι πίν. 25,4). 'Οπωσδήποτε άμφΐ"
βολίες υπάρχουν.
5. Τό κιονόκρανο περιλαμβάνεται και στον κατάλογο του J. K r a m e r , 6. ά.,
σ. 93, αρ. 26. Δέν αναφέρονται τα ίχνη πλέγματος κάλαθου στην κάτω ζώνη.

118

Μ. ΠΑΝΑΠΩΤΙΔΗ

31. *K ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . Τμήμα κιονόκρανου μέ αετό. Βρέθηκε
στή βασιλική του Στουδίου.
J. E b e r s ο 11, Une mission à Constantinople, Revue Archéologique,
4e s. 14, 1909, σ. 8 - 10, είκ. 4. A. V a n M i l l i n g e n , Byzantine
Churches in Constantinople, London 1912, σ. 51. G. M e n d e l , Ca
talogue des sculptures grecques, romaines et byzantines III, Constan
tinople 1914, σ. 447.
32. *K ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 4822.
'Από τις ανασκαφές μέσα στην πόλη.
Ν. F i r a 11 i, Découverte de trois églises byzantines à Istanbul,
Cahiers Archéologiques V, 1951, σ. 175, πίν. IVb.
33. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . Μουσείο της 'Αγίας Σοφίας, άρ. εύρ.
141 (στην αυλή).
L. A k i n , Figured Column Capitals, Ayasofya Muzesi Yilligi 4,
1962, αγγλική περίληψη σ. 58 είκ. 4.
34. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . Μουσείο της 'Αγίας Σοφίας, αρ. εύρ.
157(στήν κιονοστοιχία της αυλής). Βρέθηκε στην περιοχή του Επτα
πυργίου (Yedikule).
Αυτόθι, σ. 57 - 58, είκ. 3.
35. *Λ έ χ α ι ο ν 6 . Α π ό τήν ανασκαφή της βασιλικής. Πίν. 30 α, β (φω
τογραφίες αρχείου Α. Πάλλα).
D. Ρ a 11 a s , Über die Datierung eines Kapitells der Basilika von Lechaion (Korinth), BZ 63, 1970, σ. 69 - 70.
36. Lj u b i t e n Σκοπίων.
P. M i 1 j u k ο ν a, Kristiankija drevnosti, ε. ά., σ. 129, είκ. 55. P. L ε
πί e r 1 e, Philippes, ε. ά., σ. 104 σημ. 2, άρ. 3.
37. Μ ά ν η. Επίθημα συμφυές μέ το κιονόκρανο. Ά π α τήν ανασκαφή
της βασιλικής στή θέση Άγιος Πέτρος Κυπαρίσσου. Πίν. 35γ (φωτο
γραφία αρχείου Ν. Δρανδάκη).
Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , Σκαφικαί ερευναι έν Κυπαρίσσω Μάνης, ΠΑΕ
1958, σ. 206-216, πίν. 163α-β.
38. M o d e n a . Καθεδρικός Ναός.
Ε. v o n M e r c k l i n , Antike Figurai - Kapitelle, Berlin 1962, σ. 137
άρ. 362. F r . W. D e i c h m a n n , ε. ά., σ. 77 - 81, πίν. 27 8-ιο·
6. Το κιονόκρανο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του J. K r a m e r , ε. ά., σ. 87,
άρ. 31 όχι όμως μεταξύ αύτων πού έχουν διακόσμηση μέ πουλιά.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

119

39. * Ν η σ ί νομοϋ Πέλλης. Ά π ο τήν ανασκαφή βασιλικής. Πίν. 31α
(φωτογραφία αρχείου του 'Εργαστηρίου Μορφολογίας και Ρυθμολογίας
της Πολυτεχνικής Σχολής τον Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης).
Σ τ . Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Μεσαιωνικά Μακεδονίας, ΑΔ 16, 1960, σ. 226,
πίν. 199β.
Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες· ανάμεσα
τους, στο μέσον τών πλευρών, αετοί πού κρατούν στα νύχια τους ενα
μικρό ζώο ολόσωμο εναλλάσσονται μέ «κέρατα αφθονίας». Στην κάτο)
ζώνη, φύλλα πριονωτής άκανθας καλύπτουν το χώρο. Ή σπείρα φέ
ρει μικρά άνθέμια πλαγιαστά και ό άβακας ραβδώσεις.
40. Π ε ρ ι β ό λ α Πολυχνίτου Λέσβου. 'Από τή βασιλική.
Σ. Χ α ρ ι τ ω ν ί δ η , Παλαιοχριστιανική Τοπογραφία της Λέσβου,
ΑΔ 23, 1968, σ. 33, πίν. 12γ-δ.
Στην επάνω ζώνη προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες και αετοί
μέ κλειστά φτερά, γυρισμένοι στο πλάι, τις πλευρές. Ή κάτω ζώνη έχει
τελείως καταστραφή. "Ισως από αυτή να προέρχεται ενα τμήμα κιο
νόκρανου μέ πλέγμα κάλαθου πού σώζεται.
41. Π λ ε μ ε ν ι α ν ά Σελίνου Κρήτης. Στό προαύλιο της εκκλησίας του
Σωτήρος.
Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η , 'Εκκλησίες της δυτικής Κρήτης, Κρητικά
Χρονικά KB', 1970, σ. 208 - 9, πίν. ΟΔ' εϊκ. 297Α.
Στην επάνω ζώνη, προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες και κεφαλή
λεονταριού (;) το μέσον της μιας πλευράς. Στην κάτω ζώνη υπάρχει
πλέγμα κάλαθου.
42. Π ρ ο ΰ σ α . Μουσείο. Ά π ο τή Νίκαια.
G. M e n d e l , Catalogue des monuments grecs, romains et byzantins
du Musée impérial de Brousse, BCH 33, 1909, σ. 362 - 3, αρ. 123 (280),
εϊκ. 68 (επάνω).
43. *Σ ι ν ά. Αγία Αικατερίνη. Δύο κιονόκρανα.
G. Η. F o r s y t h , The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai.
The Church and Fortress of Justinian, DOP 22, 1968, σ. 12, πίν. 32,33.
Ό άβακας τών κιονόκρανων καταλήγει στις γωνίες σέ τελείως σχηματι
κά κεφάλια κριαριών ένώ άπο κάτω διαμορφώνονται έλικες· στο μέσον
κάθε πλευράς, ήμικωνικό σχήμα παίρνει τή θέση του παλαιού «άνθους».
Κάτω από τις έλικες ή διακόσμηση, στο ενα κιονόκρανο, αποτελεί
ται άπο κληματίδα μέ σταυρούς, ζώα, φοινικόδενδρα, στο άλλο, άπο
σταυρούς, άνεμιζόμενα φύλλα, φοινικόδενδρα και τσαμπιά σταφυλιοϋ.
44. *Σ υ ΐ α δυτικής Κρήτης. Ά π ο περισυλλογή.
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Ί . Τ ζ ε δ ά κ η ς , ΑΔ 20, 1965, Χρονικά 3, σ. 570, πίν. 271α.
Στην επάνω ζώνη περιστέρια κοσμούν τις τέσσερεις γωνίες και τις
δύο πλευρές, τις άλλες δύο «κέρατα αφθονίας». Τήν κάτω στολίζουν
υψηλά πεντάφυλλα άνθέμια πού καλύπτουν όλο το χώρο. Οί δύο
ζώνες του κιονόκρανου χωρίζονται μ' εξεργη πλατειά ταινία. Πλαγια
στά μικρά πεντάφυλλα άνθέμια, πριονωτά, καλύπτουν τή σπείρα.
(Πρβλ. τά πουλιά μέ τών κιονόκρανων άπο τή Θάσο και τήν Κόρινθο,
άρ. Παραρτήματος 2 και 30).
45. S w a r t n o t z
'Αρμενίας.
'Από τήν εκκλησία του 'Αγ. Γεωργίου (641-661).
J. S t r z y g o w s k i , Die Baukunst der Armenier und Europa, I,
Wien 1918, σ. 112 είκ. I l l και σ. 287 είκ. 324. Τελευταία: W. F.
V o l b a c h — J. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Byzanz und der Christ
liche Osten, ε. ά., πίν. 382.
46. Τ ρ α π ε ζ ο ϋ ς . 'Αγία Σοφία.
J. S t r z y g o w s k i , Les chapiteaux de Sainte - Sophie à Trébizond,
BCH 19, 1895, σ. 519. D. T. R i e e , The Church of Haghia Sophia at
Trébizond, Edinburgh 1968, σ. 46, πίν. 9Α.
47. Tropaeum Trajani (σημ. Adamelisi) στή Μικρή Σκυθία.
Ι. B a r n e a , Chapiteaux, ε. ά., σ. 408 - 415, πίν. 1 - 5.
48. Φ ί λ ι π π ο ι . Στο χώρο της ανασκαφής του 'Οκταγώνου.
'Αετός άπο τή γωνία της επάνω ζώνης κιονόκρανου.
49. *Φ ί λ ι π π ο ι. Μουσείο. Δύο όμοια κιονόκρανα άπο ανασκαφές στο
Forum. Πίν. 33δ.
Δ. Λ α ζ α ρ ί δ η . 'Αρχαιότητες και Μνημεία ανατολικής Μακεδο
νίας, ΑΔ 17, 1961 - 62, Χρονικά, σ. 239, πίν. 286α - β.
Προτομές κριαριών κοσμούν τις γωνίες της επάνω ζώνης και αετοί
όρθιοι, μετωπικοί, μέ ανοιγμένες τις φτερούγες καλύπτουν το μεσαίο
χώρο τών πλευρών. Τήν κάτω ζώνη, δυσανάλογα στενή σε σύγκριση
μέ τήν επάνω, στολίζουν όρθια πεντάφυλλα άνθέμια. Οί δύο ζώνες
του κιονόκρανου χωρίζονται μ' εξεργη πλατειά ταινία. Ή σπείρα
και ό άβακας είναι άκόσμητοι.
Β'.
(Περίοδος μετά τήν Εικονομαχία)
50. *Α i α ν ή Κοζάνης. Μουσείο Κοζάνης. 'Από το Ναό της Παναγίας.
Πίν. 35δ. (φωτογραφία πίνακας Στ. Πελεκανίδη).
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Σ τ . Π ε λ ε κ α ν ί δ η , "Ερευναι εν άνω Μακεδονία, Μακεδόνικα
Ε', 1961-63, σ. 373, 378, πίν. 4.
5 1 . * Ά ρ τ α . Παρηγορήτισσα. Κιονόκρανο κιονίσκου παραθύρου.
Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Παρηγορήτισσα, ε.ά., σ. 38 - 39, είκ. 33.
52. *Β ε ν ε τ ί α. "Αγιος Μάρκος. Δύο κιονόκρανα : το ενα μέ πουλιά και
το άλλο μέ κριάρια.
L. Β r é h i e r , Études sur Γ histoire de la sculpture byzantine, ε.ά.
σ. 34, 52 - 53, πίν. I, VI. H. Β u c h w a 1 d , The Carved Stone Ornament,
ε. ά. σ. 149- 150 είκ. 52.
53. * Β έ ρ ο ι α . Νέα Μητρόπολη. Δύο όμοια κιονόκρανα. Πίν. 28γ, δ.
Βλ. άν. σ. 88-90.
54. *Β ό λ ο ς. 'Αρχαιολογικό Μουσείο. 'Ανασύρθηκε άπό τό βυθό της θά
λασσας. Πίν. 38 α, β (φωτογραφίες Ν. Νικονάνου).
Ν. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Τό Φρούριον του Βόλου, ΕΕΒΣ Η', 1931,
σ. 125-6.
Τέσσερεις αετοί μέ ανοιχτά φτερά αποτελούν την κύρια διακόσμηση του
κιονόκρανου. 'Ανάμεσα στα κεφάλια των πουλιών υπάρχουν, στή μία
πλευρά, μία ανθρώπινη κεφαλή μέ οξύ γένι καί, στις άλλες τρεις, ήμικωνικά σχήματα μέ ελαφρές πλάγιες γλυφές· ό άβακας αποτελείται
άπό μία φαρδιά λίγο εξεργη ταινία.
55. * D a b r a v i n a Βοσνίας 7 .
I. N i k o l a j e v i c , La Sculpture ornementale, ε.ά., σ. 295-309,
είκ. 1-3. Τ η ς Ι δ ί α ς , Oltarna pregrada, ε.ά., σ. 101 - 102, είκ. 9,10.
Δύο κιονόκρανα μέ κεφάλια κριαριών στις γωνίες, ενα μέ αετούς, και
θραύσματα.
56. Δ ά λ μ ι ο ν Βοσνίας 8 .
Ι. Ν i k ο 1 a j e ν i e , La sculpture ornementale, ε. ά., σ. 302, είκ. 4.
7. Έκτος άπό τα κιονόκρανα της Βοσνίας καί 'Ερζεγοβίνης πού περιλάβαμε στο
Παράρτημα (αρ. 55, 56,58, 71), ή Ι. N i k o l a j e v i c αναφέρει τελευταία (Oltarna
pregrada, ε. ά., σ. 101 - 102, είκ. 12, 13) δύο ακόμη κιονόκρανα τό ενα από την πόλη
Ζάρα, το άλλο άπό τή Biskupija, στή Δαλματία.
8. Ή I. N i k o l a j e v i c στην πρώτη άπό τις δύο μελέτες της στις όποιες
αναφερόμαστε (La sculpture ornementale, ε. ά. σ. 302, είκ. 4), σημειώνει ότι τό κιο
νόκρανο προέρχεται άπό τό άρχαίον Δάλμιον ή Δελμίνιον, σημ. Zupanjac, στή δεύ
τερη (Oltarna pregrada, ε. ά., σ. 101 - 102, είκ. 14) το τοποθετεί στή Suiia. Πρόκειται
για τό ίδιο κιονόκρανο καί για τήν ίδια περιοχή, όπως ή συγγραφεύς είχε τήν καλωσύνη νά μέ πληροφόρηση.

122

Μ. ΠΑΝΑΠΩΤΙΔΗ

Τ η ς ι δ ί α ς , Oltarna pregrada, ε. ά. σ. 101 - 102, είκ. 14.
Κιονόκρανο μέ αετούς στις γωνίες.
57. * "Ε δ ε σ σ α, Εκκλησία 'Αγίων Πέτρου και Παύλου. Πίν. 28 α, β.
Βλ. άν. σ. 84-88.
58. Ζ e π i e a Βοσνίας.
Ι. N i k o l a j e v i c , La sculpture ornementale, ε. ά., σ. 302, είκ. 5.
Τ fl ς ι δ ί α ς , Oltarna pregrada, ε.ά. σ. 101 -102, είκ. 15 και 17.
Κιονόκρανα μέ αετούς στις γωνίες και ενα μέ κεφάλια κριαριών.
59. * Κ α λ α μ ά τ α. Συλλογή Μητροπολιτικού μεγάρου. Πίν. 36α (φω
τογραφία αρχείου Ζ' 'Εφορείας Κλασσικών
αρχαιοτήτων).
'Αετοί στις τέσσερεις γωνίες καλύπτουν όλο τό ΰψος του κιονόκρανου.
Οί δύο, μετωπικοί μέ ανοιχτά φτερά, έχουν άποδοθή μέ ευκρίνεια,
οί δύο άλλοι, μορφές απλοϊκές μέ κλειστά, φαίνεται, φτερά, έχουν
ενα ωοειδές περίπου σώμα μέ φολίδες και λεπτό λαιμό. 'Ανάμεσα στους
αετούς υπάρχουν «πυροστρόβιλοι» και «τροχοί» και στή μία πλευρά,
ενα έπτάφυλλο άνθέμιο.
60. Κ ο u t a ϊ s. Γεωργίας. Κιονόκρανο άπό τον ναό πού έχτισε ό Bagrat
III (1003).
J. B a l t r u â a i t i s , Études sur Γ art médiéval en Géorgie et en Arménie, Paris 1929, σ. 104, πίν. LVII, 8, LVIII, 89.
6 1 . * Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . 'Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 2810.
D. Τ. R i c e , Art byzantin, Paris - Bruxelles 1959, σ. 277, πίν. 34 κάτω.
62. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . 'Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 924.
G. M e n d e l , Catalogue des sculptures grecques, romaines et by
zantines, II, Constantinople 1914, σ. 551, άρ. 751 (924).
63. * Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . "Αλλοτε στο Kaiser Friedrich Museun
τοΰ Βερολίνου, μέ άρ. 170. Σήμερα στα Κρατικά Μουσεία του Άν. Βε
ρολίνου : Frühchristlich - byzantinische Sammlung.
Ο. W u l f f , Kaiser-Friedrich-Museum Kriegszuwachs in der alt
christlich - byzantinischen Skulpturensammlung,
Amtliche
Berichte
aus den Königlichen Kunstsammlungen XXXIX, 1918, στ. 248 - 256
είκ. 91 και 92 b. E. K i t z i n g e r , ε. ά., σ. 27 και είκ. 23.
64. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς (;) Άλλοτε στο Kaiser Friedrich Mu
seum τοΰ Βερολίνου μέ άρ. 171. Σήμερα στα Κρατικά Μουσεία τοΰ Άν.
Βερολίνου : Frühchristlich - byzantinische Sammlung.
Ο. W u 1 f f, ε. ά., στ. 248 - 256, είκ. 92a. Ε. K i t z i n g e r , ε.ά., σ. 27.
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65. * Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς 9 (;). "Αλλοτε στο Kaiser Friedrich Mu
seum του Βερολίνου μέ άρ. 172. Σήμερα στα Κρατικά Μουσεία του Άν.
Βερολίνου. Frühchristlich - byzantinische Sammlung. Πίν. 36β (φωτο
γραφία αρχείου Κρατικών Μουσείων Βερολίνου).
Ο. W u 1 f f, ε. ά., σ. 248 - 256, είκ. 92c. Ε. Κ i t ζ i n g e r , ε. ά. σ. 27.
66. * Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . Βόρεια εκκλησία της Μονής τοΰ Λι
βός. Κιονόκρανα άμφικιόνων παραθύρων.
Α. G r a b a r , Sculptures, ε. ά., σ. 105, Πίν. L 2, 3. T h . M a c r i d y ,
A. M e g a w, C. M a n g o, J. H a w k i n s , ε.ά., σ. 259 είκ. 19, 20B,
σ. 307-8, είκ. 17, 18.
67. * Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς . Κομμάτια από αετούς πού προέρχον
ται, φαίνεται, από τά κιονόκρανα τής βόρειας εκκλησίας τής Μονής
του Λιβός.
Α. G r a b a r , Sculptures, ε.ά. σ. 105 -106. πίν. LIV. Th. M a c r i d y,
A. M e g aw, C. M a n g o , J. H a w k i n s , ε.ά., σ. 262, πίν. 31.
68. * Μ ά ν η . 'Εκκλησία τής Παναγίας, «Επισκοπή», κοινότ. Κίττας.
'Από το τέμπλο.
Το κιονόκρανο αυτό διακοσμούν τέσσερεις αετοί στις γωνίες, μετωπι
κοί, μέ ανοιχτές φτερούγες.
69. * Μ ά ν η . Μίνα. "Αγιος 'Ιωάννης (ερειπωμένη εκκλησία). 'Από το
τέμπλο. Πίν. 36γ.
Τό κιονόκρανο αυτό διακοσμούν τέσσερεις αετοί στις γωνίες, μετωπι
κοί μέ ανοιχτές φτερούγες.
70. * Μ ά ν η 10 . Πλάτσα. "Αγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι. Τέσσερα κιονό
κρανα άπό τό τέμπλο. Πίν. 36δ.
Δύο άπό τά κιονόκρανα, πού σήμερα βρίσκονται στο τέμπλο τής με
σαίας εκκλησίας (αφιερωμένης στή Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος),
9. Άπό τον Ο. W u l f f (Kaiser - Friedrich Museum. Ein Nachtrag aus der
byzantinischen Skulpturensammlung,
Amtliche Berichte aus den König!. Kunstsammlung XXXIX, 1918, στ. 32-38, είκ. 18) αναφέρεται ενα επίκρανο arto τήν Κων
σταντινούπολη, τοΰ όποιου ή μία πλευρά κοσμείται μέ δύο αετούς γύρω άπό ενα
φυλλοειδές κόσμημα. 'Οπωσδήποτε υπάρχει ή διάταξη τοΰ θέματος τοΰ «δένδρου τής
ζωής». 'Ανάλογο είναι τό θέμα του κιονόκρανου από τή βασιλική στο Γλυκύ τής
'Ηπείρου (τελευταία βλ. "Εργον 1970, σ. 77 - 82, είκ. 84), και άλλων στή Μάνη
(Μεταμόρφωση στο Νομιτσί, "Αγιος Δημήτριος Κοσίντα Πλάτσας).
10. Οι διαστάσεις των κιονόκρανων τής Μάνης, τά όποια ανήκουν σέ τέμπλα
εκκλησιών, είναι πολύ μικρές. Τό Οψος τοΰ κιονόκρανου τής Μίνας π. χ. είναι 0.21 μ.
και τό πλάτος 0.125 μ.
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φέρουν αετούς σέ χαμηλό ανάγλυφο στις δύο γωνίες προς τήν πλευρά
του ναού, ενώ στις δύο άλλες διαγράφονται απλώς καμπύλα σχήματα.
Δύο άλλα κιονόκρανα, πού σήμερα είναι στο τέμπλο τοΰ δεξιού παρεκ
κλησίου (αφιερωμένου στον "Αγιο Νικόλαο), φέρουν αετούς μέ
ανοιχτά φτερά στις τέσσερεις γωνίες (Πίν. 36δ).
71. N a r o n e Ερζεγοβίνης. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σπαλάτου (Split).
Ι. N i k ο 1 a j e vi e, La sculpture ornementale, ε. ά. σ. 302, 305-306
είκ. 6. Τ η ς Ι δ ί α ς , Oltarna pregrada, ε. ά., σ. 101 - 102, είκ. 16.
72. * Ν ί κ α ι α. 'Ιδιωτική συλλογή.
Α. M. S c h n e i d e r , Die römischen und byzantinischen Denkmäler
von Iznik-Nicaea, Istanbuler Forschungen 16, Berlin 1943, σ. 21, πίν. 19e.
73. * Ν ι κ ό π ο λ ι ς. Μουσείο. "Αλλοτε ήταν στο Μουσείο της Πρέβε
ζας. 'Από τό χωριό Παλαιορόφορο. Πίν. 37α (φωτογραφία αρχείου
Σπονδαότηρίου της 'Ιστορίας της 'Αρχιτεκτονικής
της Πολυτεχνικής
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης).
Φ. Π έ τ σ α ς , Α Ε 1950-51, Χρονικά, σ. 35-36, είκ. 11. Ά . 'Ορ
λ ά ν δ ο υ , Παλαιοχριστιανική Βασιλική, ε. ά., Β', σ. 337, είκ. 295.
74. * Ρ a r e n ζ ο. Καθεδρικός ναός. Κιονόκρανα του κιβωρίου.
Ε. K i t z i n g e r , ε.ά., σ. 62, 65 άρ. 35 είκ. 78, σ. 70 άρ. 92 είκ. 123.
75. S a n a h i n 'Αρμενίας. 'Από τήν κύρια εκκλησία (1048 - 1065).
J. Β a 11 r u S a i t i s, ε. ά., σ. 105, πίν. LVI, 86.
76. * Τ ε γ έ α . Μουσείο. 'Από περισυλλογή. Πίν. 37 β, γ.
Ά . Δ ε λ η β ο ρ ρ ι δ ς, ΑΔ 24, 1969, Χρονικά 1, σ. 130, πίν. 118 β, γ.
Τό κιονόκρανο στολίζεται, στην κύρια όψη του, μ' έναν αετό
μετωπικό πού καλύπτει δλο τό χώρο, στις δυο πλαϊνές, μέ ενα φύλλο
μέ μίσχο, γυρισμένο επάνω ελαφρά προς τα εξω. Ή πίσω πλευρά μένει
ακάλυπτη. Ή διακοσμημένη επιφάνεια τελειώνει και στις δύο πλαϊνές
όψεις μέ ενα φοινικόσχημο κόσμημα - ό κενός χώρος καλύπτεται από
καρδιόσχημα θέματα, άνθέμια κι έλικόμορφους βλαστούς. Μ' αυτά τά
σχήματα παίζει και ή διακόσμηση τοΰ σχεδόν τετράγωνου άβακα,
ό όποιος διαχωρίζεται άπό τό σώμα τοΰ κιονόκρανου μέ μια πλατιά
και εξεργη ταινία.
77. * Τ ρ α π ε ζ ο ΰ ς. 'Αγία Σοφία.
J. S t r z y g o w s k i , Les chapiteaux, ε. ά., σ. 520. D. Τ. R i c e , The
Church of Haghia Sophia, ε. ά., σ. 46, πίν. 9Β.
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RÉSUMÉ

CHAPITEAUX BYZANTINS A DÉCORATION

ANIMALE

(PL. 27-38)

L' analyse détaillée de deux chapiteaux d' Edesse en Macédoine ocidentale provenant Γ un de 1' ancienne Métropole (colonne Sud - Est), Γ autre
de Γ église consacrée aux Saints - Pierre et Paul (colonne Sud - Est aussi),
constituent le point de départ de notre étude.
Le premier, du type dit «à double zone», présente un registre inférieur
typiquement «théodosien». Il peut être attribué au Ve siècle, et plus précisément à la 2e moitié du siècle pour des raisons historiques et stylistiques. Le
second se place à Γ époque médiobyzantine. La masse entière du chapiteau
montre qu' elle est portante, les aigles des angles jouant un rôle purement
décoratif. Nous le datons du premier quart du XIe siècle. Deux autres
chapiteaux provenant de la ville voisine de Veroia, semblables au second d' Edesse, ajoutent leurs témoignages. Ils peuvent être datés vers Γ an mille,
surtout à cause du fleuron placé sur leur zone inférieure, trop petite et presque
méconnaissable.
Les études fondamentales de R. Kautzsch (Kapitellstudien, Berlin - Leipzig 1936, p. 152 - 165) et E. Kitzinger (The Horse and Lion Tapestry at
Dumbarton Oaks, DOP 3, 1946, p. 62 - 71), sur ce genre de chapiteaux,
se limitent aux exemples des Ve et Vie siècles, période d' apogée de ce type.
Depuis, d'autres exemples ont été découverts (de publications de fouilles, de
nos propres recherches dans de petites collections et dans des églises). Nous
avons essayé d' en faire Γ inventaire raisonné, puis nous avons rassemblé les
chapiteaux à décoration animale de Γ époque post-iconoclaste (cf. Appendice en grec).
L' essai de classer chronologiquement ces fragments nous a obligé à
utiliser comme points de départ, quelques sculptures datées, pour voir très
brièvement, il est vrai, la mode d' évolution de la sculpture byzantine.
Pour Γ époque pré-iconoclaste,
Chapiteaux des piliers de Saint Menas de Thessalonique
Fragments sculptés de Sainte Sophie
de Théodose II
Chapiteaux de la basilique de Damous-el-Karita à Karthage

nous réunissons :
vers

400

Premier quart
du Ve siècle

415
avant

439

Deuxième quart
du Ve siècle

M. PANAYOTIDI

126
Chapiteaux de la Vierge Acheiropoiètos de Thessalonique
peu après 439
Chapiteaux de Saint - Démétrios de
Thessalonique
peu avant 441
Chapiteaux de la porte d' Or de Constantinople
447
Chapiteaux de la basilique de Lechaion
450 - 460
Chapiteaux de la basilique de St. Jean
Stoudios à Constantinople
463
Chapiteaux de Saint - Apollinaire le
Neuf de Ravenne
493 - 526
Chapiteau de Saint-Clément à Rome
514 •523
Fragments sculptés de Saint-Polyeucte
à Constantinople
Chapiteaux de l'église des Saints Serge
et Bacchos de Constantinople
Chapiteaux de Sainte - Sophie de
Constantinople
Chapiteaux de Saint Vital de Ravenne
Chapiteaux de Saint Apollinaire in Classe
Chapiteaux de la Cathédrale de Parenzo

524 - 527

Deuxième quart
du Ve siècle

Troisième quart
du Ve siècle

Quatrième quart
du Ve Siècle
Premier quart
du VI e siècle
Deuxième quart
du VIe siècle

527 - 536
532- •537
526- • 547
533 •- 5 4 9
543- • 553

Troisième quart
du VI e siècle

Nous plaçons peu avant 441 les chapiteaux de Saint - Démétrios (sauf
quelques exemples anciens), d' après les indices historiques et la ressemblance de Γ acanthe — là où elle existe — avec celle des chapiteaux de Γ
Acheiropoiètos et des basiliques de Lechaion et de Saint Jean Stoudios.
Dans les sculptures, ci-dessus, nous remarquons une tendance générale
à Γ utilisation de formes plus schématiques (cf. les têtes des béliers et les corps
des aigles), mieux adaptées à leur fonction. La technique du trépan qui sert
au début à ciseler Γ acanthe épineuse produit des effets qui progressivement aboutissent à montrer Γ ornement sculpté comme détaché de la surface
du chapiteau.
D ' après ces donnés nous pensons pouvoir attribuer à la première moitié
du V e siècle trois chapiteaux du Musée de Saint Georges de Thessalonique
(App. N° 16, 18, 20). Un chapiteau de pilier (App. N° 14) du même Musée
est très proche de ceux de Saint Démétrios ; il en est de même pour les chapiteaux de Prophète Élie à Thessalonique (App. N° 24) et de Nissi d'Édesse
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(App. N° 39), tandis que le chapiteau d' Édesse qui nous a occupé au
début (App. N° 9) et un autre de Veroia (App. N° 6) se placent très bien vers
le milieu de la seconde moitié du Ve siècle.
Vers 500, nous pouvons placer la réalisation des chapiteaux d' Amphipolis (App. N° 3), de Thessalonique (App. N° 17, 19), de Γ ancienne Gallatis
(App. N° 7) et d' un chapiteau de pilier du Musée Byzantin d' Athènes
(App. N° 1) ; ils suivent les chapiteaux de Constantinople (App. N° 32), de
Thèbes Phthiotide (App. N° 25) et de Philippes (App. N° 49).
Nous datons vers le milieu du VI e siècle les chapiteaux de Thessalonique
(App. N° 21), d' Arnitha à Rhodes (App. N° 4), de Syïa en Crète (App. N° 44)
et ceux du Musée Byzantin d' Athènes (App. N° 12) et de la basilique de Corinthe (App. N° 29, 30); le chapiteau de Longos d'Édesse (App. N° 10) peutêtre considéré comme contemporain avec ces exemples et, comme un peu
postérieur l'imposte de l'ancien Musée Archéologique de Thessalonique
(App. N° 22).
A Γ époque médiobyzantine,
le décor sculpté de quelques églises
datées de façon sûre nous aide à suivre un peu Γ évolution des formes :
Fragments sculptés du monastère de
C. Lips à Constantinople
904
Fragments sculptés de 1' église de la
Vierge à Saint Luc en Phocide avant 1' an 1000
Fragments sculptés de Saint Luc en
Phocide
1011
Fragments sculptés du «métochion»
de Saint Luc en Eubée
1014
Chapiteaux de la Vierge des Chaudronniers (Panaghia ton Chalkéon)
1028
à Thessalonique
Fragments sculptés de Chios
1054 - 1056
Templon en marbre de Saint Théodore Babaka dans le Magne
1075
Fragments sculptés de Daphni
1080- 1100
Chapiteaux de St. Nicolas à Kabia
de Béotie
Fragments sculptés de Haghia Moni à
1143- 1149
Nauplie
Fragments sculptés de Taxiarque de
1158
Messaria à Andros

Première moite du
X e siècle
Deuxième moite du
X e siècle
Première moite du
XIe siècle

Deuxième moitié du
XI e siècle

Première moitié du
XII e siècle

Deuxième moitié du
XII e siècle
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Architrave de Γ iconostase «de Philo
sophe»
du Musée Byzantin
d'Athènes

1205

Première moitié du
XIII e siècle

La technique dite du «champlevé» est utilisée en même temps que celle
qui donne plus de relief aux formes. De toute façon, les réminiscences de la
technique du trépan qui met en valeur les motifs sur le fond obscur subsistent
parfois.
Pendant le X e siècle, les surfaces qui décrivent les motifs sont taillées à
«l'emporte pièce» mais dès le début du XI e siècle elles s' unissent au fond avec
plus de souplesse, pour donner à la deuxième moitié de ce siècle un contact
en douceur entre les motifs et la surface du fond. Au XII e siècle, Γ ornement
s'allonge sur la surface comme pour la couvrir et tend vers des formes plus
douces jusqu' à la fin du siècle. L'influence islamique, notée dans des détails
iconographiques et stylistiques, disparaît pendant la deuxième moitié du XI e
siècle.
Nous pouvons donc attribuer un chapiteau de Sainte-Sophie de Trébizonde
(App. N° 77) au milieu du X e siècle, un autre de Nicée (App. N° 72) à sa
deuxième moitié. La date (vers l'an mille) que nous avons proposée convient
aux chapiteaux de Veroia et d'Édesse (App. N° 53, 57). Un autre de la région
de Kosani (App. N° 50) et celui de Kalamata (App. N° 59) datent plutôt de la
deuxième moitié du XI e siècle et les chapiteaux de Constantinople (App.
N° 61, 63, 65) se situent vers la fin de ce siècle. Nous datons les chapiteaux de
Nicopolis en Épire (App. N° 73), de Mina (App. N° 69) et de Platsa (App.
N° 70) dans le Magne du début du XII e siècle, du milieu, celui de Teghéa
(App. N° 76) et de la fin du même siècle le chapiteau d' Episcopi dans le
Magne (App. N° 68). Les chapiteaux de Volos (App. N° 54), de St. Marc
à Venise (App. N° 52) et du ciborium de Parenzo (App. N° 74), sont plus
tardifs (XIII e siècle).
Au moyen âge, les rapports qu'on peut trouver entre les exemples du
Péloponnèse, de la Macédoine, d'Italie et de la Sicile témoignent de la communauté d'expression artistique dans ces lieux où Γ héritage culturel et les
conditions géographiques sont semblables.
L' origine orientale du chapiteau à décoration animale est communément
acceptée. Leur signification prend une nuance apotropaïque.
A la fin nous voyons que les chapiteaux à décoration animale nous donnent l'occasion pour faire quelques remarques sur la sculpture byzantine.
Pendant le Ve siècle, les moyens expressifs de la basse antiquité continuent
à exister : formes plastiques et illusionisme qui joue avec les effets de Γ ombre
et de la lumière ; les détails se mêlent avec les motifs principaux, bien que
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ces derniers commencent à chercher à prédominer. Progressivement ces éléments se perdent et les formes deviennent plus propres et plus conformes
à leur fonction. Les motifs se détachent devant le fond obscur. Toutes ces
tendances trouvent leur expression au VI e siècle. Des formes pures, sans les
effets de Γ ombre et de la lumière se transmettent par la période de Γ iconoclasme à Γ époque qui suit. Là elles trouvent leur maturité. Plates ou un peu
plastiques les figures s'expriment avec sobriété et reflètent leur fonction.
Un peu plus tard, au XII e siècle, les ornements avec les mêmes principes,
prennent la forme d'un revêtement qui enveloppe les surfaces entières.
MARIE PANAYOTIDI
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