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Αραβικαί διακοσμήσεις εις τα βυζαντινά μνημεία
της Ελλάδος

Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω
Μπενάκη• Σελ. 57-93
ΑΘΗΝΑ 1936

Είκ. 1. Μαρμάρινον έπισιιύλιον μετά κουφικών ανάγλυφων διακοσμήσεων,
προερχόμε\ον έκ των ανασκαφών της Κορίνθου.

Γ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
υπό
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΑΒΙΚΑΙ ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
Εισαγωγή—Βιβλιογραφία.
Εις τους ασχολούμενους με την βυζαντινή ν τέχνη ν έχει προ πολλού κι
νήσει το ενδιαφέρον ή ΰπαρξις «κουφικών», ήτοι παλαιών αραβικών γραμ
μάτων *), χρησιμοποιουμένων είτε προς διακόσμησιν εξωτερικών προσόψεων
βυζαντινών τίνων εκκλησιών της 'Ελλάδος (καΐ ιδία τών Αθηνών), είτε προς
διακόσμησιν επιστυλίων και θωρακίων μαρμάρινων βυζαντινών τέμπλων
θυρωμάτων, γείσθ)ν κλπ.
Πρώτος ό μακαρίτης Γ. Λαμπάκης εις άνακοίνωσίν του, γενομένην τω,
1900 εν τω ΔιεθνεΙ Συνεδρίω της Ιστορίας της τέχνης εν Παρισίοις (βλ·
Δελτίον Χριστ. Ά ρ χ . Εταιρείας τ. Ζ ' σελ. 57 κ. ε. πρβλ. και του αύτοΰ Mémoire sur les antiquités chrétiens de la Grèce, Athènes, 1902, σελ. 42
κ. ε.), προσήγαγε σειράν εκ τών περιέργων τούτων δια λεπτών κεράμων δια
κοσμήσεων τών βυζαντινών ναών (τών παρεντιθεμένων δηλ.: μεταξύ τών
λαξευτών πωρόλιθων ή τών άπλουμένων δίκην ζώνης περιβαλλοΰσης τας
προσόψεις και ΐδιαίτατα την άνατολικήν μετά τών αψίδων πλευράν τών έλ') Κουφιχά εκλήθησαν, ώς γνωστόν, τα παλαιά αραβικά γράμματα, Γμοι ή τετρά.
γωνος αρχαία αραβική γραφή, έκ της παρά τον Εύφράτην πόλεως Κούφα, πρώτης
πρωτ. τών Άββασιδών 'Αράβων από τον έτους 750 μ. Χ. δπου και άνεφάνησαν. Ή
κουφική αίηη τετράγωνος γραφή (ή άναφανείσα τον 8ον αϊ.) από του τέλους τον 10ου
αιώνος ήρχισε να γίνεται λίαν διακοσμητική συμπλεκομένη μέ άνθεμοίιδεϊς απολή
ξεις (coufique fleuri) — ιδία τόν llov και 12ον αι. — και άπό του τέλους του 12ου
(1192 μετεβλήθη εις τήν ουνήθη στρογγύλην γραφήν, ήτις ήτο εν χρήσει και εις τους
'Οθωμανούς Τούρκους μέχρι τών νεοτάτων χρόνων, οπότε εΙσήχθη τό λατινικόν Άλφάβητον. Έκτος της ανώτερο·» διακοσμητικής παλαιάς αραβικής γραφής εχομεν εις
τήν άραβικήν τέχνην κα'ι κουφικά καθαρώς διακοσμητικά, μή δυνάμενα δηλονότι ν'
άναγνωσθώσιν, ή χρήσις τών όποίο)ν εξακολουθεί και μετά τήν εισαγωνήν της στρογ
γυλής αραβικής γραφής.
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ληνικών μεσαιωνικών εκκλησιών). Ό Λαμπάκης παρενόησεν, ως γνωστόν,
την σημασίαν τών κουφικών γραμμάτων ·καί ήρμήνευσε ταΰτα ώς μονογράμ
ματα του Χριρτοΰ (βλ. Comptes-Rendus du Congrès International d'archéologie, Athènes, 1905, σ. 318, πρβλ. και Δελτίον Ζ ' Χριστ. ''Αρχ. 'Εταιρείας,
& α. σ. 62).
Μετ' αυτόν οι Schultz και Barnsley απεικόνισαν εις το έργον των περί
της μονής του 'Οσίου Λουκά (παρά την Λεβάδειαν) το πλήθος του κουφικοΰ διακόσμου ιδία τής συνηνωμένης με τον μέγαν ναόν τής μονής εκκλη
σίας τής Θεοτόκου (The Monastery of S. Luke of Stiris in Phokis, Lon
don, 1901. PI. 11). Κατόπιν ό G. Millet εις το βιβλίον του «École Grecq u e dans l'architecture byzantine, Paris 1916, σ. 252 κ. ε.) προσέθεσε καΐ
άλλα παραδείγματα «κουφικών κεραμοπλαστικών» εκ τών ναών: Ά μ φ ί σ σης, 'Αργολίδος καΐ Καλαμάτας, ό δε J. Strzygowski εις το έργον του
«Amida», Heidelberg", 1910, άφιέρωαεν εν κεφάλαιο/ (ε. ά. σελ. 365-376:
Hellas und Mesopotamien) δια την σχέσιν τής βυζαντινής διακοσμητικής
προς την τέχνην τής Μεσοποταμίας, ένθα πραγματεύεται και περί τών κε
ραμοπλαστικών και περί τών επι μαρμάρου ανάγλυφων κουφικών διακοσμή
σεων τών Α θ η ν ώ ν και του c Οσίου Λουκά.
Εις άνακοίνωσίν μου τέλος γενομένην εσχάτως εν τη Ακαδημία τών
' Α θ η ν ώ ν περί τών αραβικών λειψάνων εν 'Αθήναις κατά τους βυζαντινούς
χρόνους (Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 4, 1929, σελ. 266 κ. ε.
προσέθεσα ικανά νέα δείγματα εκ τών εν 'Αθήναις κουφικών επιγραφών
ΤΜΧΙ διακοσμήσεων.

Π α ρ ' δλας εν τούτοις τας μεμονωμένας ταύτας εργασίας υπολείπεται
ακόμη ή πλήρης μελέτη περί τών εν 'Ελλάδι κουφικών διακοσμήσεων και
ιδία νέα τις καΐ ικανοποιητική αυτών κατάταξις, σύγκρισις καΐ χρονολογία.
Δια τών κατωτέρω νομίζομεν δτι παρέχομεν δσφ το δυνατόν πληρεστέραν
εικόνα του κουφικοΰ τούτου διακόσμου τής Ελλάδος Ιπιχειροΰμεν δε να ερμηνεύσωμεν και την εμφάνισιν και διάδοσιν αύτοΰ εις τας ελληνικας χώρας.

Είχ. 2. Έπισιύλιον μαρμάρινου τέμπλου εύρεθέν παρά ία Πολιτικά τής Εύβοιας.
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ΰ&ΚέΒΙΤι
Είκ. 3. Έπίτιτλον βυζαντινού χειρογράφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΑΙ ΚΟΥΦΙΚΑΙ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

Αι κουφικα! διακοσμήσεις εις τα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος δύ
νανται να διακριθώσιν εις δυο κυρίως κατηγορίας, ήτοι :
1) Εις τα κουφικα κεραμοπλαστικά, ώς είναι τα εκ κεράμων ή πλίνθων
παλαιά αραβικά γράμματα είτε συνεχώς επαναλαμβανόμενα εις διακοσμητικας ζώνας βυζαντινών ναών της Ελλάδος ε'ίτε μεμονωμένως τιθέμενα μεταξύ
τών πώρινων λαξευτών δόμων της πλινθοπεριβλήτου βυζαντινής τοιχοδομίας
εις πλείστας ποικιλίας διαμορφωμένα,
και 2) εις τα επιπεδόγλυφα επί μαρμάρου κουφικα γράμματα, διατεταγ
μένα ομοίως εις διακοσμητικός ζώνας ή είς πλαίσια βυζαντινών γλυπτών
(θωρακίων, γείσων κ. ά.), κόσμου μένα δε συνήθως και δια βυζαντινοί) δια
κόσμου μετά του οποίου βαθμηδόν συνενοΰνται.
Έξαίρεσιν άποτελοΰσιν ελάχισται αληθείς αραβικαι επιγραφαί, άνευρεθεΐσαι μέχρι τοΰδε μόνον εν 'Αθήναις, την εξέτασιν τών οποίων καΐ προτάσσομεν ώς συμβάλλουσαν εις την ερμηνείαν τών κουφικών διακοσμήσεων τών
ελληνικών βυζαντινών μνημείων.
Α) ΚΟΥΦΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

Αι εν 'Αθήναις άνευρεθεΐσαι κουφικα! επιγραφαΐ — άποκείμεναι σήμερον εις το Βυζαντινόν Μουσεΐον 'Αθηνών — είναι αφ 3 ενός συνεχείς άρα9
βικαΐ επιγραφα! με σφηνοειδείς απολήξεις και αφ ετέρου διπλαΐ διακοσμη
τικά! — με κουφικα άνθέμια — έπιγραφαι άντιμετώπως επαναλαμβανόμεναι.
1) Συνεχείς έπιγραφαϊ με σφηνοειδείς απολήξεις.
Την πρώτην εκ τών επιγραφών τούτων άνεΰρεν ό Strzygowski μεταξύ
τών γλυπτών τών διεσπαρμένων έξωθεν του 'Ασκληπιείου της 'Ακροπόλεως
'Αθηνών. Την επιγραφή ν ταΰτην εδημοσίευσεν είς σχέδιον (βλ. Amida, ε. ά.
σ. 325) μετά της γνώμης του van Berchem, καθ' ην ή επιγραφή ένεκα της
μορφής τών γραμμάτων θα ήδΰνατο ν' άναχθή εις τον 11 ή 12ον αιώνα, δεν
δύναται δε ένεκα τών ελαχίστων σωζόμενων γραμμάτων της ν' άναγνωσθ^.
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Το σχέδιον τοΰτο του Strzygowsfei εγένετο, φαίνεται, προχείρως ύ π ' αΰτοΰ
εκ της δημοσιευομένης ενταύθα τρισυίχου συνεχούς κουφικής επιγραφής, εξ
ής παρελήφθη ή τρίτη σειρά και τίνα γράμματα των λοιπών δυο σειρών
(εΐκ. 4). e H επιγραφή αΰτη φυλασσόμενη σήμερον εν τω Βυζαντινω Μουσείω υ π ' αρ. 313 είναι ανάγλυφος επί τμήματος κυλινδρικοί; κίονος εξ
ύμηττείου μαρμάρου ( 0 , 3 0 x 0 , 2 1 μ. πάχ. μαρμάρου 0,08 και ΰψ. γραμμ.
0,08 μ.) άνευρέθη δε εντός του 'Ωρολογίου του Κυρρήστου παρά την ρωμαϊκήν Ά γ ο ρ ά ν , οπού είχεν ίσως μεταφερθή εκ του Άσκ?ν.ηπιείου δι'
άσφάλειαν άποκειμένη μετά μεταγενεστέρων τινών τουρκικών επιτύμβιων
πλακών.
Έ κ τών διεσκορπισμένων γλυπτών του 'Ασκληπιείου προέρχονται και
δύο άλλα ι συνέχεις ομοίως ανάγλυφοι κουφικα! επιγραφαί εις δύο σειράς (εξ
ων ή άνω εινε άποκεκρουσμένη). Ή προότη τούτων επί ύμητείου μαρμάρου
(ε'κ. 5) απόκειται νυν εν τω Βΐ'ζαντινώ Μουσείω υπ* αρ. 31 δ (0,18x0,25
πάχ. λίθου 0 07 και ΰψ. γραμμ. 0,08 μ.) δεν δύναται δε ν ' άναγνωσθη. Ή
δευτέρα, την οποίαν κατά το έτος 1916 εΐχομεν φωτογραφήσει (εΐκ. 6), μεθ*
δλας τάς έρευνας ημών δεν άνευρέθη, πιθανώτατα δε είναι μετ' άλλων γλυ
πτών διεσκορπισμένων εν τη Άκροπόλει αναμεμιγμένη. Εις την επιγραφή.'
ταύτην ό άραβυλόγος Διευθυντής της δημοτικής βιβλιοθήκης 'Αλεξανδρείας
κ. Combe, μεθ' ου εξητάσαμεν τα εν 'Αθήναις υπάρχοντα αραβικά λεί
ψανα, άναγινώσκει εις την δευτέραν σειράν τάς λέξεις: «... τό τέμενος τούτο
Ιδρύθη...» (τήν γνώμην του κ. Combe βλέπε και εν Πρακτ. της 'Ακαδημίας
'Αθηνών ε. ά. σ. 268).
Ή άνεΰρεσις τριών συνεχών κουφικών επιγραφών του 11ου πιθανώ
τατα αιώνος εν τω Ασκληπιείο), αΐτινες ήλθον εις φώς κατά τάς ενεργηΟείσας αυτόθι τω 1877 υπό Lampert άνασκαφάς χωρίς νά τύχα)σι της δεοΰσης
προσοχής, δύνανται νά βοηθήσωσιν εις τήν έρμηνείαν του κουφικοΰ δια
κόσμου εν 'Αθήναις κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Δ Διπλοί

αντιμέτωποι

κουφικαι

επιγραφαί.

Πλην τών ανωτέρω συνεχών αραβικών επιγραφών υπάρχουν εν 'Αθή
ναις και αντιμέτωποι κουφικα! επιγραφαί, εξ ων δύο άπόκεινται εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον υ π ' άρ. 312 και 314.
πάχ.
δύο
τών
φικα

Ή προίτη τούτων επί λευκού πεντελησίου μαρμάρου (0,21x0,37 μ.
λίθου 0,07 και ΰψ. γραμμ. 0,11 μ.) (ε'ικ. 7) εϊνε ομοίως ανάγλυφος εϊ:
σειράς (εξ ών ή κάτω άποκεκρουσμένη) ανήκει δε εις τό είδος εκείνο
κουφικών επιγραφών, αΐτινες δύνανται νά χαρακτήρισθώσιν ως «κου
ανθέμια» διότι κάτωθεν της σφηνοειδούς απολήξεως τών κεραιών—του
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Συνεχείς

αραβικοί

Ιπιγραφαί.

Είκ. 4. Κουφική επιγραφή έττί τμήμα
τος κυλινδρικού κίονος εξ ψιηΓΓειου
μαρμάρου άποκειμένη εν τφ Βυζαντινφ
Μουσείω.

Ein. ö. Κουφική επιγραφή ευρεθείσα εν
τφ Ασκληπιείο) (νυν εν τφ Βυζαντινφ
Μουσείω).

t^i^i

Eîx. 6. K< υφικη επιγραφή ευρεθείσα εν τφ Ασκληπιεία) (έν 'Αποθήκη
Μουσείου Ακροπόλεως;)·
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κυρίου δηλονότι χαρακτηριστικού της απλής κουφικής γραφής — φέρουν εν
φΰλλον άνθεμίου κλΐνον προς τα κάτω (gesprengte Palmette) x)·
"Αν και τα σωζόμενα γράμματα είναι ολίγα, δΰναταί τις παρατηρών
ταΰτα μετά προσοχής ν ' άντιληφθή δτι δεν συνεχίζονται όπως εις τας άλλας
έπιγραφάς, αλλ' είναι διακοσμητι^ώς τοποθετημένα δίπλα, εις άντιμέτο)πον
θέσιν. Το είδος τούτο τής διακοσμητικής γραφής είναι σύνηθες εις αραβικός
επιγραφας δυναμένας να άναγνωσθώσι (πρβλ. λ. χ. το γνωστόν πολΰτιμον
χρονολογημένον ύφασμα του Μουσείου τής Μαδρίτης μετά τής επιγραφής
του Abdullach Hicham του έτους 976 μ. Χ.), γνώσται δε τής αραβικής μ'
εβεβαίωσαν, ότι εις το σύμπλεγμα αριστερά τής άνθεμοειδοΰς κεραίας άναγινώσκεται ή λεξις Μωάμεθ (Μωχαμέτ).
"Ομοιαι αντιμέτωποι κοϋφικαΐ επιγραφαι υπάρχουν εις τας προσόψεις
του βυζαντινοί) ναοΰ των αγίων Θεοδώρων 'Αθηνών — αληθείς κουφικαι
επιγραφαι επί κεραμίνων πλακών — αϊτινες παρεμβάλλονται μεταξύ άλλων
κεραμίνων διακοσμήσεων οΰτως ώστε να σχηματίζεται συνεχής ζώνη (εικ. 8).
Ή μορφή τής γραφής είναι απλή κουφική (δπως τής επιγραφής 6) δύνα
ται δε δια την εύλυγισίαν καΐ σταθερότητα της να παραβληθή προς τον κομψον ρυθμόν τών επιγραφών τών Φατιμίδών. Ό άραβολόγος κ. Combe 1κφέρει με τίνα ένδοιασμόν την γνώμην, δτι δύνανται ν ' άναγνωσθώσιν εν βρα
χυγραφία αί λέξεις: «δύναμις Θεοϋ». Ή άνάγνωσις αυτή είναι κατά τούτο
σπουδαία, καθόσον αποδεικνύεται δτι εχομεν καΐ εις βυζαντινόν ναόν παρά
δειγμα αληθούς κουφικής επιγραφής, εξ ου δύνανται να εξαχθώσι συμπερά
σματα δια την έρμηνείαν τών κουφικών (βλέπε Β'. Μέρος).
Ή διακοσμητική αυτή αντιμέτωπος θέσις τών γραμμάτων και ή μορφή
του κουφικου άνθεμίου έχρησίμευσαν, ως θα ΐδωμεν, ώς ή βάσις τών κου
φικών διακοσμήσεων τών βυζαντινών ναών του 11ου κυρίως αΙώνος.
Τέλος ετέρα ανέκδοτος εισέτι επιγραφή εις μίαν σειράν ευρίσκεται εις
γωνίαν μετώπου τεθραυσμένου μαρμάρινου τόξου φυλασσομένου εις το Βυ
ζαντινόν Μουσεΐον υπ' αρ. 314 (εικ. 9) κοσμουμένου δε καΐ δι' άλλων βυ
ζαντινών διακοσμήσεων δυναμένων και εις τον ΐΟον αϊ. ν ' άναχθώσι και
προερχομένου εξ άγνωστου βυζαντινού μνημείου τών 'Αθηνών.
Αΰται είναι αι παλαιαΐ άραβικαι επιγραφαι του τέλους ίσως του 10ου
και του 11ου αιώνος αί άνευρεθεισαι κυρίως εν 'Αθήναις μέχρι σήμερον.

*) Τα κουφικσ άνθέμια με tàç άνΟεμοειδεις απολήξεις τών κεραιών είναι ή πρώτη
μετριόφρων εμφάνισις του διηνθισμένου κουφικου (coufique fleuri), δπερ ήρχισεν άπο
του τέλους τοΰ 10ου αιώνος δια να φθάσχι άπό τών μέσων του 11ου μέχρι του έτους
1192 (οπότε έπεκράτησεν άποτόμως ή στρογγυλή γραφή) είς θαυμαστήν άκμήν (βλ·
Πρακτικά Ακαδημίας 'Αθηνών ε. ά. σελ. 269).
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Β'. Αιπλαΐ

âvu
'ΐΐμετωποι

επιγραφαι.

Είκ. 7. Κουφική αντιμέτωπος επιγραφή υποκείμενη εις τό Βυζαντινόν Μουσειον.

Είκ. 8. Τμήμα ζώνης μετά κουφικών αντιμέτωπων επιγραφών διακοσμούσα
τάς προσόψεις του βυζαντινοί) ναού* των Ά γ . Θεοδώρων 'Αθηνών.

Εϊκ. 9. Τμήμα τόξου μετά κουφικής αντιμέτωπου επιγραφής
(εν τφ Βυξαντινφ Μουσείφ Αθηνών).

— ί)4 —

Εικ. 10. Τμήμα τοιχοδομίας του ναόυ τών 'Αγίων 'Αποστόλων Αθηνών
μετά κεραμοπλαστικών κουφικών διακοσμήσεων.
Β) ΚΟΥΦΙΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
1) κεραμοπλαστικά
ψενδοκονφικά. Τήν στενωτέραν σχέσιν προς άναγινωσχομένας αντιμέτωπους έπιγραφας έχουν αί κεραμοπλαστικαΐ διακοσμή
σεις βυζαντινών ναών της 'Ελλάδος, ών την διάταξιν δεικνύουν αί εΐκ· 10, 13
και 14· Τα σπουδαιότερα δείγματα τούτων είναι τα με Θαυμαστήν σταθερό
τητα ειργασμένα κεραμοπλαστικά, τα ευρισκόμενα εις το Ιερόν τον βυζαντι
νού ναοϋ της Σωτείρας Λνκοοήμον 'Αθηνών (της σημερινής ρωσσικής εκκλη
σίας) — μνημείου χρονολογημένου εξ επιγραφής τω 1049 — , τοποθετημένα
1
εις μίαν ζώνη ν με 4-5 είδη (συμπλέγματα γραμμάτων) (βλ. εικ. Ι) ). Παρα
βολή τούτων προς τάς επιγραφας τών εικ. 7-9 δεικνύει τήν στενήν ομοιότητα
εις τε τον ρυθμόν και τήν μορφήν τών γραμμάτων.
''Ετερον βυζαντινόν μνημείον τών 'Αθηνών, ό ναός τών αγίων ^Απο
στόλων κάτωθεν της 'Ακροπόλεως, έχει εις τας προσόψεις του μεμονωμένα
>) Τα δημοσιευόμενα ενταύθα δείγματα — πιστά αντίγραφα γενόμενα υφ' ημών—
είναι τα μόνα, αηνα διατηρούνται είς τόν άρχικόν ναόν τα τών άλλων προσόψεων κε
ραμοπλαστικά προέρχονται εξ επισκευών και εΐναι κατά το μάλλον και ήττον πισταί
απομιμήσεις.
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ΕΙκ. 11. Κεραμοπλαστικά της ζώνης του ίερο·"» Βήματος του εν "Αθήναις βυζαντινού
ναοΰ της Σω χείρας Λυχοδι'ιμου toö Itouç 1049.

5

— 66

—

κουφικα γράμματα, Suva, παρεμβάλλοντας μεταξύ των δόμων καΐ έχουν μεγάλην ποικιλίαν (περί τα 35 είδη). Δεν έχουν το ^νδΐάκριτον σχεδιον της
Σωτείρας Λυκοδήμου, πλησιάζουν δε τα πλείστα προς τα γράμματα της απλής
κουφικής γραφής με την σφηνοειδή άπόληξιν και ϊσως πολλά εξ αυτών μι-

ΕΙκ. 12. Κεραμοπλαστικα των προσόψεων του εν 'Αθήναις βυζαντινοί) ναοΰ
των αγίων 'Αποστόλων κάτωθεν της 'Ακροπόλεως (οχέδ. κ. Η. Megaw).
.μουντάι με άκριβειαν αληθή αραβικά γράμματα (εικ· 10 και 12).
Πλουσίαν κεραμοπλαστικήν διακόσμησιν συναντώμεν και εις τον συνηνωμένον προς το Καθολικόν τής παρά την Λεβάδειαν περίφημου Μονής του
Όσιου Λουκά ναόν της Παναγίας (εικ. 13), τα κουφικα των προσόψεων

-
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ΕΙκ. 13. β Η ά*ψίς του Ιεροΰ Βήματος toö ναού της Παναγίας της Μονής Όσιου
Λουκά μετά κεραμοπλαστικών κουφικών διακοσμήσεων και ζώνης μαρμάρινης
μετ' ανάγλυφων κουφικών.
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του όποιου δεικνύουν εξελιξίν τίνα. Τα κουφικά και των τριών συνεχών ζω
νών, εκάστη τών όποιων φέρει διάφορα συνεχώς επαναλαμβανόμενα θέματα
είναι περισσότερον διηνθισμένα και απολήγουν εις την χαρακτηριστική ν της
αραβικής διαπλάσεως του άνθεμίου διχαλωτην προς τα εξω συνεστραμμένην
μορφήν (βλέπε τον Πίν. 11 του προμνημονευθέντος έργου των Schultz και
Barnsley). Την αίτήν εύλυγισίαν και διηνθισμένην μορφήν έχουν καΐ μεμο
νωμένα κουφικά γράμμαυα του αύυου ναού (βλ. εικ. 13 α ) , τα όποια έχουν

Εικ. 13 *. Κεραμοπλαστικα κουφικά του ναοϋ της Παναγίας της Μονής 'Οσίου Λουκά.
επίσης μεγάλην ποικιλίαν (περί τα 36 είδη) δπως τα κουφικά των αγίων
1
Αποστόλων 'Αθηνών, τινά δε είναι και δμοια προς αυτά *).
Τα κουφικά κεραμοπλαστικα του Όσιου Λουκά είναι τωόντι τα ωραιό
τερα και πλουσιώτερα τών κουφικών της Ελλάδος. 'Επειδή δε ή χρονολο
γία του ναοΰ τίθεται εις το δεύτερον ήμισυ του 11ου αιώνος πρέπει να δεχθώμεν δτι τότε έχουν τήν μεγαλυτέραν των άκμήν, ήτις εξακολουθεί μέχρι
τών αρχών του 12ου αΙώνος. 'Από του δευτέρου ήμίσεος του 12ου αιώνος τα
κουφικά κεραμοπλαστικα εις τους βυζαντινούς ναούς της Ελλάδος εκφυλλίζονται εις καθαρόν διάκοσμον με πτωχείαν θεμάτων καΐ συνδυασμών, δπως
δεικνύουν τα κουφικά τών ναών Άμφίσσης, Καλαμών (βλ. G. Millet, École
grecque έ. ά. εΐκ. 115), Χώνικα (Α. Struck, Ath. Mitteil. 1909 πίν. VII 2 ),
καΐ Κερκύρας άναφανέντα εσχάτως κατόπιν καθαρισμού (βλ. καΐ ενταύθα εις
εικ. 14 τας κουφικάς διακοσμήσεις Χώνικα). "Ωστε έχομεν εις τα κεραμοπλα
στικα σφηνοειδή άπόληξιν και διηνθισμένα γράμματα, διό καΐ καλοΰμεν αυτά
ψενδοκονφιχά.

*) Τα ένιαϋθα παρατιοέμενα σχέδια τών κουφικών αγίων 'Αποστόλων 'Αθηνών,
'Οσίου Λουκά Λεβσδείας, Κορίνθου (εϊκ. 1, 10, 12, 13 « κ. ά.) οφείλω είς τόν κ. Η.
Megaw, δστις έν τη μελέτη ίου: The Chronology of Some Middle - Byzantine
•Churches, εν Annual B. S. S. τόμ. XXX il σελ. 104 κε. (πρβλ. αυτόθι και PI. 30)
•παραθέτει κουφικά τίνα κερομοπλαστικα τών βυζαντινών ναών της 'Ελλάδος.
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ΕΙκ. 14. Δυτική πρόσοψις του βυζαντινού ναού εις Χώνικα 'Αργολίδος
μετά ζώνης εκ κουφικων.
2) ανάγλυφα

κουφικά

επί

μαρμάρου.

Έρχόμεθα νυν εις τα έχοντα την μεγαλυτέραν διάδοσιν κουφικά επ*.
μαρμάρου ανάγλυφα.
/. Κουφικά ανάγλυφα 10ου αιώνος.
"Ως αρχαιότερα εκ των ανάγλυφων τούτων δύνανται να Οεωρηθώσι τα
εν Παλαιά Κορίνθω ευρεθέντα, driva ανήκουν πιθανώτατα εις τον ΙΟον αι.,
εποχή ν ικανώς σκουεινήν δια τήν διακοσμητικών γλυπτικην της Ελλάδος.
Έ ν Κορίνθω άνεφάνησαν μέχρι τούδε εις τας ένεργουμένας υπό των 'Αμε
ρικανών άνασκαφάς δυο άξιολογώτατα τεμάχια. Το πρώτον είναι θωράκιον
κόσμου μενον με λέοντα κατά κρόταφον άναρριχώμενον επι δένδρου και
τρώγοντα τον καρπό ν (εικ. IG κατά φωτογραφίαν ευγενώς παραχωρηθεΐσαν
c
υπό της 'Αμερικάνικης Σχολής). O λέων εικονίζεται κάτωθεν τοξωτοί» θυρώματος εγγεγραμμένου εις τετράγωνον μζτ' αστραγάλου και δυο εκατέροοθεν
του τόξου ροδάκων. Το τοξωτόν τούτο θύρωμα βαίνει έπι πολυγωνικών κιο-
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νίσκων άπολί|γόντων εις κιονόκρανα μετ ιδιορρύθμου διακόσμου (είδος τι
λωτού) το δε τόξον πληρούται δια κουφικών διακοσμήσεων. Ή αδρά τεχνο
τροπία του λέοντος με την άπλοποίησιν, τάς γωνιώδεις γραμμάς του σχε
δίου και τάς βαθείας τομάς της τεχνικής ϊσταται πλησιέστερον προς την τεχνοτροπίαν των ζώων του 9ου αιώνος· ώστε ανήκει μάλλον εις τα τέλη του
10ου αιώνος· τα δέ κουφικα του τόξου, μιμούμενα αληθή γράμματα, δεν έχουν
την χάριν και την σταθεράν διαμοσμητικότητα των κουφικών του 11ου αΐώvoc, ως θα Ι'δωμεν κατωτέρω, άλλα σκληρότητα τίνα, την οποίαν παρατηροΰμεν καΐ εις αληθή κουφικα τής εποχής αυτής (πρβλ. Amida, ε. ά. εΐκ. 7 και
8 και πίν. Π). Το κουφικόν τοΰτο τής Κορίνθου θεωρώ το άρχαιότερον τών
άπαντωμένων εν Ελλάδι. Όμοιας εποχής είναι και το άνευρεθέν αυτόθι επιστΰλιον μετά όμοιας τέχνης κουφικών εκατέρωθεν ζατρικοειδών διακοσμή
σεων, στροβίλου και φοινικοειδους δενδρυλίου, εντοιχισθέν εσχάτως εις παρά
πηγμα παρά την Πειρήνην (βλ. την εν αρχή τής μελέτης εΙκόνα 1).
Τής αυτής τέλος εποχής είναι πιθανώτατα και έτερον επιστΰλιον μαρμά
ρινου τέμπλου, δπερ άνεΰρον πρό τίνος έξωθεν του χωρίου Πολιτικά τής Ευ
βοίας (βλ. εικ. 2 εν τέλει τής Εισαγωγής). Το επιστΰλιον τοΰτο το φέρον εις
την στενήν όψιν κουφικα εις σχέδιον απλούν άλλα κάπως τραχύ εν συγκρί
σει προς .τα κουφικα ανάγλυφα του 11ου αι. (βλ. κατωτέρω), άποδίδομεν
εις τον ΙΟον αι., οδηγούμενοι κυρίως εκ τής τεχνοτροπίας τον ανάγλυφου
τής κάτω επιφανείας με τους συνδεόμενους κύκλους. Αι βαθεΐαι λοξότμητοι αύλακες τών ροδάκο>ν και τών κύκλων τούτων (Krystal-schnitt) εΐναι
χαρακτηριστικά δια σειράν ομοίων βυζαντινών ανάγλυφων. Και δεν είναι
μέν ταΰτα χρονολογημένα, αλλά τόσον ή τεχνική 'όσον και ή άδρότης του
όλου σχεδίου — συγκρινόμενα προς τα δμοια θέματα του τέμπλου λ. χ. του
Όσίου Λουκά (11ου αι. βλ. Schultz—Barnsley, Hosios Lukas, ε. ά. πίν.
12) — διαπιστώνουν δτι προηγούνται εκείνων, διότι εις τον Ό σ ι ο ν Λουκάν
έχουν μεγαλειτέραν λεπτότητα και έξέλιξιν.

Εικ. 15. Τμήμα μαρμάρινου επιστυλίου μετ' ανάγλυφων κουφικών προερχόμενον
εκ τής Μονής Δαφνιού (άποκείμενον εις tô Βυζαντινό ν Μουσείο ν Αθηνών).
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Elx. 16. Θωράκιον μετά κουφικών ανάγλυφων διακοσμήσεων, εύρεθέν εν Κορϊνΐ
ύπό της 'Αμερικανικής Σχολής κατά τάς άνασκαφάς.

-
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IL Κουφικά 11ου καϊ 12ου αιώνος- Εις τήν Μονήν τοΰ 'Οσίου Λουκά
πλην των κεραμοπλαστικών "ψευδοκονφικών ευρίσκεται και μέγας οχετικώς
αριθμός κουφικών επί μαρμάρου ανάγλυφων επί μαρμαρίνης ζώνης κοσμσΰσης το εξωτερικόν του δευτέρου ναοΰ, ατινα ένε/ονν μεγίστην σπουδαιότητα
καθόσον δια τούτων καθίσταται* δυνατή ή κατάταςις και χρονολόγησις σειράς
ομοίων κουφικών driva συναντώμεν εις διάφορα μέρη της Ελλάδος (τα κουφικά ταΰτα παραθέτω εις τάς εΐκ. 17f καϊ 18 εκ των σχεδίων Schultz κα*
Barnsley—πρβλ. και την εν τη προσόψει μαρμαρίνην ξώνην εις εΐκ. 13). Το
ν ν τούτων είναι ομοιον προς τα κεραμοπλασηκά της δευτέρας ζώνης του
Ϊαίου ναοΰ και διατηρεί ίκανήν συγγένειαν με τάς ψευδοκοΐ'φικάς έπιγραφάς (λ. χ. της Σωτείρας Λυκοδήμου Αθηνών)· το δεύτερον είναι καθαρός

Είκ. 17-18. 'Ανάγλυφοι χουφιχοΰ διακοσμήσεις της μαρμάρινης ζώνης του ιερού
βήματος του ναοΰ της Παναγίας της Μονής 'Οσίου Λου/.ά.

Εΐκ. 19. Κουφικά επιπεδόγλυφα του λεγομένου τάφου τοΰ Ρωιιανου
της Μ. 'Οσίου Λσυκά.
διάκοσμος αποτελούμενος ε; εναλλασσομένων διηνθισμένων κεραιών—προσδεδεμένων με μικρούς κύκλους—και ολοκλήρων πενταφύλλων άνθεμίων με ιδιά
ζουσας επισιέψεις εκ τριφύλλων εν εϊδει διαδήματος. Ό διάκοσμος ούτος εις
μίαν κλίμακα ελαφρών παραλλαγών συναντάται καϊ εις τον παρά τάς 'Αθή
νας βυζαντινόν ναόν του Δαφνιού (είκ. 1δ)—άνάγλυφον επιστύλιον φύλασ
σα μενον εις το Βυζαντινόν ΜουσεΐΌν υ π ' αρ. 310—, εις τα δύο γνωστότατα
θωράκια του 11ου αι. με τους λέοντας και τα πλέγματα τοΰ Βυζαντινού Μου
σείου 'Αθηνών (εΐκ. 44 και 46 βλέπε τάς εικόνας εις το Β'. Μέρος της πα
ρούσης μελέτης), εις αςιόλογον του 11ου η 12ου αι. Οωράκιον τοΰ Μου
σείου Βόλου άνευρεθέν εσχάτως με αντιμέτωπα παγώνια (εΐκ. 45 βλ. Β' Μέ
ρος), εις τήν πλάκα τοΰ 'Ασκληπιείου τήν δημοσιευθεισαν εις σχέδιον υπο
Strzygowski (εΐκ. 42 και 43 βλέπε και τάς ανωτέρα) εικόνας ομοίως εις
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Β'. Μέρος), εις εν κιονόκρανον του ναοΰ της Μακρινίτσης Βόλου (είκ. 20),
εις άδημοσίευτον τμήμα προερχόμενον έ'ξ Ακροπόλεως ομοίως φυλασσόμενον
εις το Βυζαντινόν Μουσεΐον υπ' αριθ. 3lÇ (εικ. 21), και εις δυο τμήματα
τόξων τα όποια άνευρον πέριξ της Μονής του Όσιου Λουκά (εικ. 22).
Ό λ α αυτά τόσον στενούς συγγενή προς την ζώνην του ναού τής Παναγίας
της Μονής ανήκουν αναμφισβητήτως εις την αυτήν εποχήν, εις το δεύτερον
δηλονότι ήμισυ του 11ου αιώνος.

Ely. ?2. Τμήμα έπιστυλίου μετ' ανάγλυφων
κουφικών (Βυζαντινού Μουσείου).

Είκ. 22. Τμήματα τόξων μβτ* ανάγλυφων κουφικών ευρεθέντα εις την Μονήν
'Οσίου Λουκά.

Εκτός των κεραιών τής κουφικής γραφής, οΐ κύκλοι είναι στοιχεία τής
απλή; κουφικής γραφής (πρβλ. Trisse d'Avennes, L'art arabe d'après des
monuments de Kaire, I, pi. XXV), ή δι. ιδιάζουσα πεντάφυλλος έπίστεψις
παρατηρείται εις διηνθισμένην κουφικην γραφήν του 11-12ου αιώνος (πρβλ.
ν. Berchem, Corpus inscriptionum arabicarum, 1894,1, Egypte PI. XXII, 1).
Ή ένεκα δήθεν του ρυθμού των χρονολόγησις υπό Strzygowski τών θωρα
κίων του Βυζαντινού Μουσείου εις τον ΙΟον αιώνα (χρονολογίαν ην απεδέ
χθη σαν κατόπιν δσοι ησχολήθησαν με την βυζανιινήν γλυπτικήν πρβλ. Bré-
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hier, Ξένια, Athènes 1912, σελ. 16 κ. ε.) δεν δύναται να* στηριχθή. Ό Strzygowski χρονολογεί τό θωράκων της εΐκ. 44 εις τον ΙΟον αι. ένεκα της κυ
ματοειδούς ελικος άνθεμίων εις τό άνω μέρος της πλακός, ήτις ενθυμίζει εις
αυτόν άνάλογον του Hikim Τζαμιού του Καΐρου (1003)· αλλ9 αι μετατροπαΐ εις την τεχνοτροπίαν του διακοσμητικού θέματος της κυματοειδούς ελικος είναι ακόμη δλως άμελέτητοι. Ά φ ' ετέρου ή τεχνοτροπία των λεόντων
μαλακή και λεπτομερειακή με τήν εξεζητημένην διακοσμητικόιητα της κόμης
μας απομακρύνει από τον ΙΟον αιώνα, οπότε πρέπει ν ' άναζητήσωμεν εις
τήν Ελλάδα συνέχισιν της σκληρός διακοσμητικής τεχνοτροπίας των γνωστών
χρονολογημένων ζώων του 9ου αι. (Σκριποΰ, ανάγλυφα Θηβών κ. α/ βλ.
άνάλυσιν της τεχνικής των εν Ά ρ χ . Έφη-μ. 1934 σ. 25 κ. ε. πρβλ. και τό
ανωτέρω έξετασθέν εκ Κορίνθου θωράκιον).
Εις τήν αυτήν μεγάλην εκκλησίαν του e Οσίου Λουκά υπάρχει ακόμη και
ή ωραία κατάκοσμος εκ κουφικών πλάξ του λεγομένου τάφου του Ρωμανού

ΕΙκ. 23. Κουφικά ανάγλυφα êrei έπιστυλίου,
Εικ. 24. Γραπταί κουφίκαί διακοσμήσεις
εντοιχισμένου εις τόν βυζαντινόν ναόν του εϊς τοιχογραφίας ναΰδρίου παρά τα Μέγαρα,
χωρίου Πολιτικά της Ευβοίας.
ί

(βλ. Schultz-Barnsley Hosios Loukas, ε. ά. εΐκ. 15 πρβλ. και Amida, ε. ά.
σελ. 372 βλ. και ενταύθα εικ.~19). Τα κουφικα του λεγομένου τάφου του Ρω
μανού αποτελούνται εκ δυο διακοσμητικών θεμάτων. Τό εν συνδέεται προς
τόν λοιπόν δ|χιλον του τέλους του 11ου αι. τό δε άλλο — επιπεδόγλυφον βλ.
και εικ. 41 — είναι κατά τι διάφορον, διότι από τών κεραιών εκφΰονται
τρίφυλλα ή μάλλον αραβικά άνθέμια με τήν συνήθη συνεστραμμένην μορφήν τών φύλλων, δπως συναντώμεν εις άραβικας επιταφίους πλάκας από
του 9ου ήδη αιώνος (πρβλ. Strzygowski, Ornamenet altarabische Grabsteine
in Kairo, εν «Islam» 2 Jahrg. Heft 4, Strassburg 1911).
Τα δμοια ακριβώς θέματα, άλλα με ολιγωτέραν ωραιότητα σχεδίου συναν
τώμεν και εις δυο επιοτύλια βυζαντινών ναών της Ευβοίας' τό εν τούτων
(εικ. 23) είναι σήμερον έντοιχισμένον εις άνανεωθέντα εν μέρει βυζαντινόν
ναόν του χωρίου Πολιτικά, τό δε άλλο (εικ. 25) ευρίσκεται εις τό Μουσεΐον
Χαλκίδος. Τό τεμάχιον του ναοΰ τών Πολιτικών συνεχίζεται δεξιά με τό
γνωστόν θέμα τών άνθεμίων κάτωθεν τόξων, όπερ εμφανίζεται τόν ΙΟον
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αι. (πρβλ. Strzygowski Das griechisch-Kleina«s4atische Ornament um 967
η. Ch. εν Wiener Studien, Jahrg. X X I V σελ. 1 κ. ε.) είναι όμως και λίαν
σύνηθες κατά τον l l o v (πρβλ. τέμπλον Όσιου Λουκά, εν Schultz-Barnsley
ε. ά. Πίν. 22). Έ κ της τεχνοτροπίας θα ήδΰνατό τις να χρονολόγηση τα
γλυπτά της Ευβοίας εις το τέλος του 10ου αιώνος, το δε του τάφου της

Ειχ. 25. Κουφικά ανάγλυφα επιστυλίου του Μουσείου Ευβοίας.
Κρυπτής του Όσίου Λουκά εις τας αρχάς του 11 ου οπότε συμπίπτει και
με την χρονολογίαν του ναοΰ τοΰ Όσίου Λουκά. Ί ο γλυπτόν άπεδόθη εις
την έποχήν τοΰ θανάτου τοΰ Ρωμανοΰ, ως χρονολογεί τοΰτο ό Strzygow
ski, αλλ' ή χρονολογία δεν είναι ορθή εφ' δσον είναι γνωστόν, δτι ό τάφος
οΰτος δεν περιέλαβε τον νεκρόν τοΰ Αύτοκράτορος Ρωμανού, όστις ετάφη
εν Κωνσταντινουπόλει (πρβλ. Σωτηρίου παρατηρήσεις εν Diez-Demus, By
zantine Mosaics in Greece; Daphni and Hosios Lucas, Cambridge, 1931,
σελ. 107). Ό μ ο ι α τέλος κουφικα συναντώμεν και ε'ις γραπτόν διάκοσμον τοι-

ΕΙχ. 2()-21. 'Ανάγλυφοι κουφικαι οιυ.κοομήσεις έ,π'ι έπιοτυλίων ευρεθέντων παρά to
Ιερόν βήμα τοΰ ναοΰ των αγίων 'Αναργύρων Καστοριάς.
χογραφιών, ως και εις επίτιτλα χειρογράφων βυζαντινών κωδίκων, ένθα μι
μούνται οι ζωγράφοι άναγ?αίφους πιθανώτατα κουφικάς διακοσμήσεις, ώς
δεικνύουν τα προσαγόμενα δείγματα εκ των τοιχογραφιών ναϋδρίου τοΰ
13ου αι. τιμωμένου επ'ονόματος τοΰ Σωτήρος εις τον ελαιώνα παρά τα Μέ
γαρα (εικ. 24) και εξ έπιιύλων (πρβλ. λ. χ. επίτιτλον χειρογράφου της Έ θ ν ι -
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κής Βιβλιοθήκης Παρισίων No 660 φ. 350 εν Ebersolt, La miniatute by
zantine, Paris, 192tf, σελ. 48, πίν. 03) καΐ την. ενταύθα ανωτέρω παρατεθεΐσαν εικ. 3). Τα κουφικά των μικροτεχνημάτων εξετάζομεν άλλαχοΰ.
Εις την αυτήν ίσως εποχήν (11ου αι.) δυνάμεθα να κατατάξωμεν εκ της
τεχνοτροπίας των ζώων δυο δμοια σχεδόν επιστΰλια, τα όποια εΰρον εσχάτως
πάρα το Ιερόν βήμα τον ναον τών αγίων Αναργύρων
Καοτορίας (εικ. 2627) τα μοναδικά μέχρι τοΰδε ευρεθέντα κουφικά εν Μακεδονία—. Τα κου
φικά ταύτα διαφέρουν κατά τι των κουφικών της Ελλάδος εις την διάταξιν των θεμάτων, αν καΐ τα στοιχειά των είναι τα αυτά.
"Ετερον κουφικόν εντοιχισμένον εις την παρά την 'Ερμιόνην
της Αρ
γολίδος Μονην των Άγιων Αναργύρων
(εικ. 28) διαφέρει της σειράς των
ελλαδικών κουφικών κατά την τεχνικήν. Τα διακοσμητικά θέματα
δεν είναι επίπεδα, δπως εις τα
άλλα κουφικά, άλλα κοιλαίνονται
κατά διαστήματα με στρογγΰλας
28. Κουφικά ανάγλυφα επί επιστυλίου εν οπάς πληρουμένας πιθανώτατα υπό
χισμένου εις τήν Μονήν των αγίων Άναργύ- μίγματος· ή τεχνική αυτή ένθυμίρων παρά τήν 'Ερμιόνην 'Αργολίδος.
ζει τα εσχάτως άνευρεθέντα γλυπτά
εις τον στρογγυλον ναόν της Βουλ
γαρίας (βλ. Κ. Miatev, L'église ronde Preslav, Sofia,
1932, εικ. I l l κ. ε.). "Οσον
άφορφ εις τήν διάταξιν του
θέματος εύρίσκομεν μεγί•? στην άναλογίαν με κουφικήν διακόσμησιν αραβικών
υφασμάτων (παραδείγματα
τούτων φυλάσσονται και εις
το εν Αθήναις ΜουσεΧον
Μπενάκη).
Εικ. 29. Ανάγλυφα κουφικά Εικ. 80. Θωράκιον μετ
'Ομοίως είς τήν "Ομορεπί τμήματος τόξου της "Ομορ ανάγλυφων κουφικών φην9Εκκλησίαν ' Α Θηνών ( βλ.
φης Εκκλησίας 'Αθηνών.
διακ- σμήσεων (άνω) έκ
'Ορλάνδου, "Ομορφή εκκλη
της "Ομορφης 'Εκκλη
σία s Αθηνών, ' Αθήναι, 1921,
σίας 'Αθηνών.
σελ. 23 κ. ε. εικ. 20-21) σώ
ζονται δύο τεμάχια ανάγλυφων με αραβικό ν διάκοσμον. Το εν τούτων (εικ.
29) προ ερχόμενο ν εκ τοξωτοί) πλαισίου, κοσμείται αριστερά με δύο επάλληλα
κουφικά συμπλέγματα, εις τα όποια διακρίνεται ό λαμπρός ρυθμός τών αρα
βικών διηνθισμένων κουφικών τών μέσων του 12ου αιώνος (πρβλ. κουφικά

— 77 —
του έτους 1003 εν Strzygowski, Amida ε. ά. PI. XIV, 2). Δεν ποικίλλονται
βεβαίως με το λεπτόν άραβοΰργημα των αληθών κουφικών, το όποιον ούδαμοΰ εφήρμοσαν τα βυζαντινά κουφικά, έχουν δμως εις το σύνολον την ΐοχυραν διακοσμητικότητα εκείνων και το γενικόν λυροειδές σχήμα, όπως παρατηρονμεν και εις τα αραβικά του 12ου αιώνος.
Το έτερον κου(ρικόν της "Ομορφης 'Εκκλησίας (εικ. 30) πλαισιώνει ως
στενή παρυφή πλάκα κόσμουμένην με πτηνόν είργασμένον εις εξέχον άνάγλυφον και εις τήν ώραίαν τεχνοτροπίαν του 12ου αιώνος (πρβλ. άνάγλυφον
Βλαχερνών "Άρτης εν Millet, L'ancien art serbe, Paris, 1919, εικ. 153).
Του κουφικοΰ σώζεται μόνον το κάτω ήμισυ όπερ καταλήγει εις συνεχείς καμπΰλας, όπως συνηθίζεται εις τήν άπλήν κουφικήν γραφήν από του 12ου
αιώνος καΐ εξής (πρβλ. και v. Berchem ε. ά. τόμ. 1 Egypte, εν γραφή τον
έτους Έγείρας 477).
Τήν μορφήν αυτήν του κουφικοΰ συναντώμεν και εις χρονολογηιιένον
παράδειγμα των αρχών του 13ου αιώνος, τοντο δε είναι το.κατά χώραν σωζόμενον Ιπιοτνλιον του τέμπλου της παρά τάς 'Αθήνας Μονής του Κννηγον
των φιλοσόφων (εικ. HI). Εις τούτο πάρα r>|i>of'μεν ισχυράν πρωτοτυπιών το

Είχ. 31. Έπιστύλιον τοΰ μαρμάρινου τέμπλου της παρά τάς 'Adijvac
Μονής του Κυνηγού.

Εϊκ. 32. ' Επιστΰλιον του Βυζαντινού Μουσείου (ή μία δψις).
βυζαντινόν κουφικόν συνδυάζεται όχι πλέον με αραβικά άνθεμοειδή, άλλα με
κλαδίσκους κισσού του βυζαντινού φυτικού θεματολογίου. "Ομοιον κουφικόν
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συναντώμεν καΐ εις έπιστυλιον ναοΰ εν θέσει Γέρακα "Αθηνών (πρβλ. Ευρετηριον τών μεσαιωνικών μνημείων της Ελλάδος, τεύχος Γ'' 1933. σ. 180
εΐκ. 239). "Αξιον προσοχής είναι δτι ή μεταβολή αύτη γίνεται εις έποχήν,
καθ' ην ή διηνθισμένη κουφική γραφή έχει παύσει εις τον μουσουλμανικόν
κόσμον' αλλ' εις την βυζαντινήν γλυπτικήν δ κουφικός διάκοσμος συνεχίζε
ται μέχρι του 15ου αιώνος.
III. Κουφικά ανάγλυφα 13ου μέχρι τών αρχών του 15ου αιώνος.
Έξέλιξιν του κουφικοϋ του ναοΰ του Κυνηγού τών φιλοσόφων δυνάυεθα να παρακολουθήσωμεν εις σειράν παραδειγμάτων του τέλους του 13ου
καΐ του 14 αι. εις έπιπεδόγλυφα του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, της
Μακρυνίτσης Πηλίου, επι τάφου της Παλαιολογίνης ή πλαζ του οποίου
σώζεται εις την ' Επισκοπην Βόλου και εις γλυπτά του νάρθηκος της Μονής
Χελανδαρίου εν "Αθφ.

ΈΜ. '35. Έπιστυλιον του Βυζαντινού Μουσείου (ή έτερα δψις).

Εις τό ώραΐον έπιστυλιον του
Βυζαντινοί) Μουσείου 'Αθηνών
(εικ. 32-33) οι κλάδοι του κισ
σού διατηρούνται χιαστί, κατά
τρόπον δηλαδή συνηθέστατον εις
τήν βυζαντινήν διακοσμητικήν
από παλαιότατης εποχής (το άρχαιότερον γνωστόν ει; εμέ παρά
δειγμα ευρίσκεται εις τήν Άγίαν
Έΐκ. 34, Έπιστυλιον εντοιχισμένον εις τον ναόν
Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως (βλ.
της Επισκέψεως έν Μακρυνίτσβ Πηλίου·
Σωτηρίου, "Αγία Σοφία, 'Αθή
ναι, 1915 σ. 93)· τοΰτο δμως δεν αγνοεί και ή αραβική τέχνη (πρβλ. εν
Amida, ε. ά. εις Πίνακας Χ-ΧΠ γραφήν τών ετών 1155 καΐ 1124).
Καθαρώς αραβικής εμπνεύσεως είναι αφ' ετέρου ή Ισχυρά στροφή τών
κεραιών προς τα έσω εκατέρωθεν, τήν οποίαν συναντώμεν όμοιοτάτην εις
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αραβικά υφάσματα της Αιγύπτου (δυο τοιαύτα δείγματα κατέχει το ΜουσεΤον
Μπενάκη εις την αΐΌουσαν 7), δπως εις τα υφάσματα της Σικελίας του 12—
15 αιώνος (βλ. Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin, 1921
No 163 πρβλ. και Dreger, Künstl. Entwicklung der Weberei u. Stickerei, Wien, 1984 Tafelband, Taf. 86) τα όποια κατόπιν νεωτέρων ερευνών
θεωρούνται βυζαντινά (πρβλ. άνακοίνωσιν Weigand εις Γ'. Βυζαντινόν
Συνέδρων εν Actes du III congrès intern, d'études byzantines, Athènes
1933 σ. 222). Ή άλλη όψις του αύτοΰ επιστυλίου φέρει εις την θέσιν τών
διασταυρουμένων κλάδων πτηνά με μακρά ράμφη, είδος παγωνιών (εικ. 33).
Εις επιπεδόγλυφον έντοιχισμένον εις τον ναόν της 'Επισκέψεως της
Μακρυνίτσης Πηλίου οι κλάδοι γίνονται σχηματικώτεροι (βλ. εικ. 34), εις δε

Εικ. 35. Πλάξ τάφου Παλαιολογίνης του έτους 1274, εντοιχισμένη εις τον ναόν
της Επισκοπής παρά τον Βόλον.

την πλάκα του τάφου της Παλαιολογίνης (εικ. 35) ή μορφή τών κλάδων
λαμβάνει τήν μορφήν άραβουργήματος, δπερ κατακτά πάλιν μέγα μέρος της
βυζαντινής διακοσμητικής (πρβλ. τέμπλον της Πόρτα Παναγιάς εν Λαμπάκη
Mémoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce, Athènes 1092 σ. 74,
"Αμβωνα τής Άχρΐδος εν Millet l'ancien art serbe ε. ά. εικ. 156 κ. ά.). Εις
το καθολικόν τής Μονής Χελανδαρίον (εικ. 40) (βλ. Millet, ε. ά. εικ. 154)
το θέμα τών εις τα διάμεσα τών κουφικών κεραιών διασταυρουμένων κλά
δων γίνεται πολυπλοκώτερον και καθαρώτερον άραβικόν με τάς στροφάς τών
αραβικφν διχαλωτών φύλλων πάντοτε δμως το βυζαντινόν άραβοΰργημα,
όσον πολΰπλοκον και δν είναι, διακρίνεται από τό άραβικόν με τήν θεμε
λιώδη διαφοραν καθ* ήν οι κλάδοι του βυζαντινού άραβουργήματος είναι
πάντοτε ισοπαχείς, Ινφ εις τα αραβικά παρατηρείται αδιάκοπος διαδοχή λε-
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πτοτάτων κλάδων προς παχύτερα Γρΰλλα και κλάδους όπερ προσδίδει το έξαιρετικόν εκείνο θξλγητφον εις το άραβικον κόσμημα.
Κατά τον \4ον και τας -αρχάς του 15ου αιώνος παραλλήλου προς την
άνωτέφω εξέλιξιν τογ κουρρικου διακόσμου του αναμιγνυομένου με άραβούργημα συναντώμεν και. κουφικα μιμο\>μενα την «ραβικήν γρατ(ήν. Το επιπεδργλυφον επιστΰλιον του ναοΰ της Λοκρίδος (εικ. ;)()) (πρβλ. 'Ορλάνδου εν
Έ π ε τ . Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών 1920 σελ. 860 εικ. 10) και το ύπέρθυρον της πΰλης του νάρθηκος της Παντανάσσης Μιστρά (εικ. 37) έχουν κατα-

Είκ. 36. Έπιστύλιον ναοΰ" Λοκρίδος.
φανή επίδρασιν της νέας γραφής ήτις επεκράτησεν FIC τον Μουσουλμανικόν
κόσμον από του έτους 574 τής Έγείρας και εξής (πρβλ. αραβικά πινάκια του
Fostat εις την συλλογήν του Βυζαντινοί} Μουσείου Αθηνών).
Δυο άλλα τεμάχια του Μυστρα (βλ. εν Millet, Monuments byzan
tins de Mistra, Paris, J919 Πίν. 54, εικ. 3-4, 9, 17) μιμούνται, τα παλαιό
τερα ελλαδικά κουφικά του 11ου αιώνος (εικ. 38-39)· άλλα ταίίτα είναι μαλ-

Εικ. 37. Έκ των κουφικών toö υπερθύρου Εικ. 38. Έκ τών κουφικών διακοσμήσεων
ης πύλης του ναοΰ τής Παντανάσσης Μυστρα.
έπιστυλίου του Μουσείου Μυστρα.

Εικ. 3ί). Έκ τών κουφικών διακόσμησε J>V θωρακίου του Μουσείου Μυστρα.
λον αρχαιότερα, μεταφερθέντα πιθανώτατα εκ Σπάρτης δπως είναι άλλως
και τα πλείστα τών θωρακίων τής Μητροπόλεως Μυστρα.
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Μκ. 40.

Κουφιχά υπερθύρου του Καθολικού της Μ. Χαλανδαρίου "Αθω.

Συμπεράσματα
ΠαρηκολουΘήσαμεν ούτω κατά το δυνατόν μέ τα υπάρχοντα παραδείγ
ματα εις δλας των τας μορφάς την εξέλιξιν των εν Ελλάδι κουφικών. Δυνάμεθα όθεν συνοψίζοντες τα ανωτέρω να Εξαγάγω μεν τ* ακόλουθα συμπε
ράσματα.
α'.) Ώ ς προς την χρονολογίαν : τα κουφικά της "Ελλάδος άρχονται άπο
του τέλους του 10ου αιώνος (πλάξ π. Κορίνθου) και εξαφανίζονται κατά
τας αρχάς του 15ου αιώνος (υπέρθυρον πΰλης της Παντανάσσης Μυστρά).
β'.) Ώ ς προς την μορφην διακρίνομεν :
1) τάς αληθείς κονφικάς επιγραφάς, αιτινες πλησιάζουν προς τας διάκο—
σμητικάς επιγραφας της Αιγύπτου μάλλον ή της Μεσοποταμίας. Αι επιγραφαΐ αΰται δεν ανήκουν εις τον απλούν κουφικόν ρυθμόν μέ τάς σφηνοει
δείς κεραίας, όπως αι επιγραφαι του Μουκτατήρ των ετών 909-910 εις την
Άμίδαν, αλλ' εις τας προδρόμους ούτως ειπείν του διηνθισμένου κουφικοΰ
(coufique fleuri), εις τας οποίας τα άκρα των γραμμάτων καταλήγουν εις
εκφΰσεις άνθεμοειδών φύλλων και τάς οποίας θα ήδΰνατό τις να ονομάστ}.
ανθεμοειδή κουφικά (gesprengte Palmette). Αι επιγραφαΐ του είδους τού
του εμφανίζονται μεν εις την Μεσοποταμίαν κατά την εποχήν τών Μερβανιδών (1034/5), αλλ' εις την Αΐγυπτον είναι εν χρήσει ήδη από της επο~
χήν τών Φατιμιδών (βλ. Strzygowski-.van Berchem, Amida, ε. ά. σ. 24
πρβλ. και v. Berchem, Epigraphie musulman d'Algérie 1905, σ. 185).
2) Τας ψενδοκουφικάς επιγραφάς ιδίως εις τα κεραμοπλαστικά. Αΰτα^
μιμούνται συμπλέγματα τών άνθεμοειδών κουφικών και ιδίως τών διακοσμη
τικών εκείνων επιγραφών αΐτινες είναι διπλαΐ αντίστοιχοι (ώς της Σωτείρας
Λυκοδήμου, μέρος τών κουφικών του 'Οσίου Λουκά, ή πλαξ της Κορίνθου·

6
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κ. α..), παρουσιάζονται δε και εις μεμονωμένα αραβικά γράμματα της απλής
ή άνθεμοειδοΰς διηνθισμένης γραφής .
3) Τάς κουψικάς ανθεμοειδεΐς όΐζ&οσμήσεις, αϊτινες έχουν ώς βάσιν του
•διακόσμου τάς άνθεμοειδεΐς κεραίας τΓ|ς κονορικής γραφής (ήτις κυρίως άπαντα
<εΐς αραβικά υφάσματα) ποικιλλομένης ή εναλλασσόμενης με φΰλλα αραβικών
άνθεμίων.
4) Τάς κουφικας διακοσμήσεις αναμιγνυομένας με κλάδους βυζαντινής η
-αραβικής μορφής (παραδείγματα κουφικών: Κυνηγού, Μακρυνίτσης, Παλαιολογίνης—* Επισκοπής Βόλου—Χελανδαρίου).
καΐ 5) Τα κουφικά τά μιμούμενα

την στρογγύλην

αραβικην γραφην (Μυ-

•στρά, Λοκρίδος).
γ'.) 'Ως προς την σύγκρισιν μ-έ αληθή αραβικά μνημεία βλέπομεν δτι
κατά τον l l o v αιώνα μέρος τούτων πλησιάζει στενώτατα τά αραβικά πρό
τυπα, αποδίδεται δε εις αυτά δλη ή χάρις και ή ευλυγισία εκείνων (ψευδοκουφικαι έπιγραφαί). Αι λοιπαι κουφικαι διακοσμήσεις τόσον του 11ου αιώ
νος, δσον και αί μεταγενέστεραι, εξαιρέσει ολίγων, εις ας μάλλον υπερισχύει
ή βυζαντινή άντίληψις του διακόσμου (κουφικά : Κυνηγοί», επιστΰλια Βυζαν
τινοί) Μουσείου), αντλούν και τά διάφορα λεπτομερειακά θέματα και την
•διάπλασίν των από αραβικά πρότυπα, διατηρούν δμως πάντοτε άνεξαρτησίαν
τινά και αποδίδουν ΐδιότυπον τινά χαρακτήρα, δστις τά διακρίνει από τά
πράγματι αραβικά, εμφανιζόμενα: τά μεν του 11ου με μίαν άπλούστευσιν καΐ
-κλασσικότητα είς τήν μορφήν, τά δε του 13ου-14ου με τήν εμμονήν των
είς τον ιδιάζοντα χαρακτήρα του βυζαντινού άραβουργήματος, του οποίου
•ώς ειπομεν διακριτικά στοιχεία είναι οι ισοπαχεις κλάδοι.
Οΰτως 6 βυζαντινός κουφικός διάκοσμος τής Ελλάδος είναι εκείνο το
μέρος τής βυζαντινής διακοσμητικής, δπερ πλησιάζει περισσότερον άπο κάθε
•οίλλο είδος τον ισλαμικόν κόσμον και επι τεσσάρας αιώνας εσχεν ιδιάζουσαν
άπηχησιν εις τήν εξέλιξιν τών μορφών τών αραβικών προτύπων.

Είκ. 41. 'i-x. ιών κυυψι/.ojv ιυυ Λεγομένου ιάφυυ
του Ρωμανού τής Κρύπτης του καθολικού
τής Μονής του 'Οσίου Λουκά
(πρβλ. και trtv ανωτέρω είκ. 10).
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Eix. 42. Ανάγλυφος κουφική ζώνη του θωρακίου της είκ. 43.
ΜΕΡΟΣ Β'.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΈρχόμεΘα νυν εις την ερμηνείαν του κουφικοΰ τούτου διακόσμου της
βυζαντινής Ελλάδος.
Ευθύς εξ αρχής προβάλλονται δυο προβλήματα.
α) Ποϊος είναι δ λόγος τής εμφανίσεως και διαδόσεως του κουφικοΰ
διακόσμου εις τους βυζαντινούς ναούς της Ελλάδος και β') δια τίνος όδοϋ
εφθασεν ούτος εις την *Ελλάδα.
1) Γνώμαι Strzygowski, Bréhier.
Έ κ των ιστορικών της τέχνης των άσχοληθέντων κατ* εξοχήν με το
δυσκολώτατον τωόντι θέμα τής βυζαντινής διακοσμητικής, δυο κυρίως εζήτησαν να δώσουν ερμηνείαν τινά· οι: Strzygowski και Bréhier. Ό Strzygowski συνδέει τα κουφικα τής Ελλάδος αποκλειστικώς με την Μεσοποταμίαν, επειδή συνδέει τα κουφικα με τα ζώα (ένφ δεν συνυπάρχουν πάντοτε
το δε κεφάλαιον του ζωικού" διακόσμου εις τήν βυζαντινήν τέχνην είναι ευρΰτατον και ή εξέτασίς του δεν έχει ακόμη έξαντληθή—δεν εξηγείται δηλαδή
μόνον με τήν επίδρασιν τής Μεσοποταμίας). Ή ύπόθεσις άλλως τε του
Strzygowski προσκρούει καΐ εις το γεγονός, δτι: αφ 3 ενός τα coufique
fleuri τής Μεσοποταμίας εμφανίζονται το πρώτον τω 1036, εν φ τα εν Ελ
λάδι ευρεθέντα ανάλογα είναι προγενέστερα (πρβλ. λ. χ. το θωράκων Κο
ρίνθου) και αφ' ετέρου ή μορφή πολλών κουφικών τής Ελλάδος συνδέεται
και με ta κουφικα τής Αιγύπτου.
Δια να δώση δμως ό Strzygowski άπάντησίν τίνα δημιουργεί θεωρίαν,
ήτις δεν δύναται να στηριχθή: αποδίδει δηλονότι τήν εμφάνισιν και διάδο-
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σιν των κονφικών καΐ του ζωικού διακόσμου εις τάς βουλγαρικός επιδρο
μές κατά των ελληνικών χωρών τας γενομένας κατά τους λεγόμενους σκο
τεινούς αιώνας της Ελλάδος (7ον και
8ον) και εκφέρει την ύπόθεσιν δτι
συνωδεύοντο οι επιδρομείς οΰτοι ύπό
τουρανών Μουσουλμάνων (Amida ε.
ά. σ. 375). 'Αλλ' ή ύπόθεσις αΰτη εί
ναι απαράδεκτος πρώτον, διότι έχει
ήδη άποδειχθή δτι δεν εχομεν μονί
μους βουλγαρικός εγκαταστάσεις εις
τήν Ελλάδα, αλλ' επιδρομάς καΐ δεύ
τερον διότι και εις αυτήν τήν Βουλγαρίαν μέχρι σήμερον δεν ευρέθη ανά
λογος κουφικός διάκοσμος, ώστε να
υποθέσωμεν, δτι ειχεν οΰτος μεγάλην
διάδοσιν εις τήν Βουλγαρίαν και εκεί
θεν, έστω και δια τών επιδρομών, διεδόθη εις τήν Ελλάδα.
Ίστορικωτέρα φαίνεται ή γνώμη
του L. Bréhier.
Ό Bréhier εις τήν περί βυζαν
τινής γλυπτικής μελέτην του, ΐδιαίτατα δε εις άνακοίνωσίν του δημοσιευθεΐσαν εις τα «Ξένια» (Πρακτικά
του εν * Αθήναις διεθνούς συνεδρίου
τών Άνατολιστών τ φ 1912 επί τή,
ευκαιρία της 7δετηρίδος του 'Εθνι
κού Πανεπιστημίου σελ. 1G1 κ. ε·),,
ορμώμενος εκ της εξετάσεως του θωΕΙ-Λ. 43. Θωράχίον εύρεθέν εν τφ Άσκλη- ρακίου του Βυζαντινού Μουσείου με
πιείφ (βλέπε και εΓκ. 42).
τ ή ν κ 0 υφικήν έπιγραφήν (βλ. εικ. 44),.
του χρονολογουμένου κατ' αυτόν εις το τέλος του 10ου αιώνος, θεωρεί τον
διάκοσμον τούτον ώς χαράκτη ρ ιστικόν δείγμα της εισαγωγής ανατολικών
θεμάτων κατά τους εικονομαχικούς αγώνας, οπότε πράγματι γίνονται καΐ
άνταλλαγαι ακόμη μεταξύ Άράβονν καΐ Βυζαντινών ι) — καΐ δτι τον l l o v

') Τφ 835 λ. χ. ό απεσταλμένος too Θεοφίλου είς τόν Καλίφην της Βαγδάτης
συνοδεύεται μέ αρχιτέκτονα του Παλατιού, δ δέ Βασίλειος ό Α', ό Μακεδών κατε·
σκεύασε κατά άραβοπερσικα πρότι π ί τό Τζικανιστήριον έπίεη: κατά τόν Πον σι
κάτα σελδσουκικά πρότυπα είς τήν Κων πολιν προστίθεται περσίδας δόμος άνατολι-
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αιώνα ό κουφικός οΰτος διάκοσμος εισάγεται και εις την Δΰσιν, ώς είναι το
βΰρωμα του καθεδρικοί) ναοΰ του Puy με κουφικήν διακοσμητικήν έπιγρα<ρήν (Ξένια, ε. α. σελ. 165) ').

Etx, 44. Θωράκιο ν τον λεόντων μετ' ανάγλυφο) ν κουφικών εις τας στενάς πλευράς
(εκ της συλλογής τών γλυπτών του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών).
κώς του Τξικανισιηρίου με κο>νΐκόν περσικόν τρονλλον κ. λ. π. (πρβλ. Bréhier, ε. ά
σ. 166).
') Πρβλ. και τα εν Michel, Histoire de l'art Ι 2 σελ. 89t αναγραφόμενα μνη
μεία της Δύσεως με κουφικάς διακοσμήσεις (ύφασμα τοϋ Musée de Cluny, μικρό-
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2. Ύπόθεσις περί αραβικής επιδράσεως εις την βνζαντινην
Ελλάδος δια των έργων της μικροτεχνίας της 'Ανατολής.

τέχνην

της

Εις μελέτην μου περί του γλυπτικοί) διακόσμου του 9ου αιώνος, ην
επεχείρησα έπ* ευκαιρία της ανευρέσεως ικανών γλυπτών εις χρονολογημένον μνημείον εν θήβαις, δπερ άνέσκαψα το 1921 καΐ ή τέχνη τών οποίων
είναι όμοια προς το επίσης χρονολογήμένον βΐ'ζαντινόν μνημεΐον εν Σκριπού (βλ. Γ. Σωτηρίου, ό εν Θήβαις Βυζαντινός ναός Γρηγορίου του Θεο
λόγου, αρχαιολογική Έ φ η μ ε ρ ί ς 1924, σ. 2δ κ. ε.), υπεστήριξα, δτι ή από·
τών χρόνων εκείνων εμπορική επιμιξία τών χωρών του Βυζαντινού κράτους
με τας άραβικάς, ή εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος (Πάτρας, Θήβας, 'Αθή
νας, Δημητριάδα, νήσους — Χίον κ. αλλ.) ΰπαρξις εργαστηρίων υφαντουργίας
και αγορών — καΐ ιδία ή εισαγωγή εκ της 'Ανατολής μεταξωτών υφασμά
των και εΙδών μικροτεχνίας (προ πάντων κεραμικών έργων, οΐον αγγείων
κ. ά.) — ; εσχον σπουδαιοτάτην επίδρασιν εις τήν καθόλου βυζαντινήν δια
κοσμητική ν άναντίρρητον δε είναι, δτι δεν δυνάμεθα να εννοήσω μεν τήν
εξέλιξιν της βυζαντινής διακοσμητικής, αν δεν εχωμεν υ π ' δ'ψει τας εκάστοτε
χαμπράς ανθήσεις της ανατολικής τέχνης, εκ της οποίας αντλεί εκάστοτε ή
βυζαντινή (ως γνωστόν, αι διακοσμητικά! ζώναι, αΐτινες περιβάλλουν τους βυ
ζαντινούς ναούς, είναι προφανής επίδρασις τής Ανατολής).
Αυτά λοιπόν τα μνημεία πείθουν, δτι κατά τους χρόνους εκείνους δεν
υπήρχε, φαίνεται, σωβινισμός εις τήν τέχνην, παρά τήν θανάσιμον, τήν ίεραν εχθραν, ήτις εχώριζε τον ισλαμικόν κόσμον από τον χριστιανικόν. C H
μίμησις βεβαίως και ή αντιγραφή ειχεν εν τούτοις τα δριά της. Ό ελληνι
κός διάκοσμος έδιδε πάντοτε τήν ιδίαν αυτού σφραγίδα και τον χαρακτήρα
εις τας μιμήσεις τών ανατολικών παρά τας εις γ&νικας γραμμας ομοιότη
τας με τα θέματα τής Ανατολής. Ούτως εξηγείται ό ψευδοκουφικός διάκο
σμος, ίδιαίτατα από του 13ου αιώνος.
9
Αλλά δεν συμβαίνει το αυτό και με τον κουφικόν διάκοσμον του
11ου και 12ου αιώνος, καθώς και με τον προγενέστερον ή και σύγχρονον
προς αυτόν δια ζψων διάκοσμον τών ελληνικών εκκλησιών (περί τού οποίου
πολλάκις εγραψεν ό Strzygowski συνδέσας αυτόν με τήν μεσοποταμιακήν
τέχνην).Αϊ διακοσμήσεις τής ζώνης τών 'Αγ. Θεοδώρων, τής Σωτείρας Λυκοδήγραφίαι τής Άποκαλύψεως του S. Sever, μικρό νραφίαι Κωδικός τής βιβλιοθήκης τής
Μαντούης, άνάγλυφόν τοϋ Μουσείου τής Lyon, κιονόκρανα του Μουσείου τής Του
λούζης κ. λ. π.), έξηγούμενα μάλλον εκ τής κατωτέρω άναπτυοσομένης επιδράσεως τών
έργων ανατολικής μικροτεχνίας και εν τή Δύσει. Εις ταύτα μάλιστα δύναται να προς·
τεθή και τό γνωστόν κάλυμμα έσμαλτωμένου κιβωτιδίου τοϋ Μουσείου Βατικανού
(βλ. Α. Munoz, L'art byzantin à l'exposition Grotlaferrata, Rome, 1906, σελ. 159
είκ. 113), ένθα παρατηρούνται εκατέρωθεν τοϋ θρόνου του Χρίστου κουφικαΐ διακ<:·
σμήσεις.
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μου και του Ό σ ι ο υ Λουκά είναι ακριβοί; αί αύται, ας συναντώμεν εις.
μεταξωτά των Φατιμιδών, ήτοι θέματα ειργασμένα με την αυτήν λεπτότητα
τέχνης, με την αυτήν σταθερότητα χειρός πεπειραμένη; και έξησκημένης εις.
την άραβικήν γραφήν. Δύναται όθεν να Οεωρηθη βέβαιον, δτι είναι έργα
'Αράβων. Προ πάντων όμως α! πολλαι αληθείς επιγραφα ι - α ί ανευρεθείσα«,
εσχάτως εν 'Αθήναις—διασκεδάζουν και το τελευταΐον Υχνος αμφιβολίας.
Πως δυνάμεθα λοιπόν να έξΐ)γι')σωμεν την γνησίαν αυτήν άραβικην διακόσμησιν, τήν προϋποθέτουσαν καΐ υπαρξιν 'Αράβων εις τάς ελληνικας χοιρας-

Εικ. 45. θωράκιον άποκείμενον εις τήν αύλήν τοίί Μουσείου Βόλου
μετά κουφικών διακοσμήσεων εις τήν άνω έφθαρμένην ξώνην.
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3. "Ετεραι γνώμαι περί αραβικών επιδρομών καϊ αραβικών έγκαταστάΌεων εις τάς κυρίως έλληνικάς χώρας και μάλιστα εΙς "Αθήνας.
Πλειότερον ήθελεν εύοδοθή το ζήτημα με την νεωστί ύποστηριζομένην
υπό του ίστοριοδίφου των 'Αθηνών Δ. Γρ. Καμπουρογλου γνώμην περί
επιδρομής 'Αράβων κατά των 'Αθηνών (πρβλ. Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθη
νών 4 (1929) σ. 341 κ. ε.).
Εις την και ανωτέρω μνημονευθεΐσαν άνακοίνωοίν μου εν τή 'Ακα
δημία — επί τή ευκαιρία τής ανακοινώσεως του Καμπουρογλου, δι' ή$ ού
τος εξέφερε την γνώμην (έπι του γνωστού Θρήνου στηριζόμενος), δτι έγένετο
-επιδρομή των Σαρακηνών κατά τών 'Αθηνών καϊ μερική εγκατάστασις αυ
τών εν τή πόλει περί το έτος 943 —ειπον δτι θεωρώ μεν ταΰτην ως εΰστοχον νπόθεσιν διαφωτίζουσαν τα εν 'Αθήναις αραβικά λείψανα και τας συν
τελεσθείσας καταστροφας βυζαντινών τίνων μνημείων του 10ου αιώνος (ως
είναι λ. χ. γλυπτά τίνα κοσμοΰντα τας προσόψεις τής λεγομένης Μικράς Μη
τροπόλεως κ. ά.), εκφεύγει δμως τής αρμοδιότητος μου να εισέλθω εις φιλολογικήν άνάλυσιν του θρήνου τών 'Αθηνών.
°Ό,τι εκ τών κουφικών διακοσμήσεων τών βυζαντινών μνημείων τής
"Ελλάδος καϊ τών αραβικών εν 'Αθήναις λειψάνων συνάγομεν, είναι, δτι τα
μεν πρώτα εξηγούνται δια τής αναμφισβήτητου επιδράσεως τών ανατολι
κών υφασμάτων και τών εΙδών μικροτεχνίας, ένεκα τής εμπορικής επιμιξίας
•(ως ανέπτυξα καϊ εν τή προμνημονευθείση μελέτη μου περί τών γλυπτών
τών Θηβών), αί αληθείς δμως άραβικαι έπιγραφαΐ άπαιτοΰσιν άραβικήν τίνα
έγκατάστασιν. Την έγκατάστασιν ταΰτην και μία άλλη ύπόθεσις θα ήδΰνατο
να υποστήριξη.
Είναι γνωστόν, δτι μετά την ά'λωσιν τής Κρήτης υπό του Νικηφόρου
Φωκά (960) ή Βυζαντινή αυλή εκ του μεγάλου αριθμού 'Αράβων αιχμαλώ
των έγκατέστησεν εις τάς χώρας τής Αυτοκρατορίας πλήθη στρατιωτικών
αποίκων. Οΰτοι, γνωρίζομεν, δτι, έκχριστιανιζόμενοι, έλάμβανον πολλά προ
νόμια, γαίας και στρατιωτικός θέσεις (πρβλ. Herzberg, 'Ιστορία τής Ελλά
δος από τής λήξεως του αρχαίου αυτής βίου, μτφρ. Καρολίδου, εν βιβλιο
θήκη Μαρασλή, 'Αθήναι 1906, σ. 377), Κωνσταντίνος δε ό πορφυρογέννη
τος αφιερώνει δλόκληρον κεφάλαιον εις τήν εκθεσιν περί βασιλείου τάξεως
•δια τήν άπαρίθμησιν τών εις τους "Αραβας τούτους απονεμομένων προνο
μίων ("Εκθεσις βασιλείου τάξεως, κεφ. 49 «περί τών αιχμαλώτων Σαρακη
νών τών επι θέματι βαπτιζομένων» έ'κδ. Βόννης, σ. 695 κ. ε. πρβλ. και
Schlumberger, Νικηφόρος Φωκάς, μτφρ. Λαμπρίδου εν βιβλιοθ. Μαρασλή
Αθήναι 1905, σ. 135 κ. ε.). Οΰτως εξηγείται και ή εν 'Αθήναις παρουσία
πρωτοσπαθαρίου Χασέ (ήτοι Χασαν) «σαρακηνοΰ τή γνώμη και τω τρόπο)
καϊ τή λατρεία», μαρτυρουμένη και ΰπό του Πορφυρογέννητου (προς τον
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ίδιον υίόν Ρωμανόν, σ. 230, πρβλ. καΐ Συν,έχειαν Θεοφάνους, βιβλ. VI, 9,
εκδ. Βόννης, σ. 388: «ο! δε της Ελλάδος και των Αθηνών οικήτορες συνεχώς επηρεαζόμενοι παρά Χασέ υίου Ίοΰβα, την αύτοΰ άσωτίαν και άπληστίαν μη ενεγκόντες λιθοις τούτον βάλλοντες άνεΐλον κακώς ενδοθεν του θυ-

Είκ. 46. Θωράκιον μετά πλεγμάτων και κουφικών επιπεδογ?.υφων διακοσμήσεων
εις την άνω παρυφήν (εκ των γλυπτών του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών).

σιαστηρίου του εν 'Αθήναις ναού»), ούτινος (Χασέ) ή παρουσία και δ τίτλος
θα ήσαν άλλως όλως ακατανόητα (βλ. και Herzberg ε. ά. σ. 356). Και είναι
μεν αληθές, δτι αί εκ του Πορφυρογέννητου μαρτυρίαι είναι κατά τι προγενεστεραι της αλώσεως της Κρήτης, εξηγούν δμως εις ημάς την άκολουθουμενην υπό της Βυζαντινής Αυλής τακτικήν δια τάς εγκαταστάσεις αΐχμαλώ7
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των εις το Κράτος, η ης ασφαλώς εφηρμόσθη εις εύρυτέραν κλίμακα και
δια τους πολυπληθείς Κρήτας "Αραβας αιχμαλώτους.
Με την ύπόθεσιν αυτήν της δια των 'Αράβων της Κρήτης διαδο'σεως
των κουφικών εξηγείται και το γεγονός δτι εις τα κουφικα της Ελλάδος
τών μέσων του 11ου και ολοκλήρου του 12ου αΙώνος γίνεται χρήσις του είδους
ακριβώς της ισλαμικής γραφής τής επικρατούσης κατά τα τέλη του 10ου και
τας αρχάς του 11ου αιώνος, οπότε ακριβώς εγένετο καΐ ή άποίκησις, οΰχι
•δε τής αληθούς κουφικής διηνθισμένης γραφής, ήτις επικρατεί εις τα σύγ
χρονα μουσουλμανικά έργα.
'Επίσης ούτω δύναται καλΰτερον να εξηγηθή και το γεγονός, δτι συν
αντώ μεν συγχρόνως εν 'Αθήναις καΐ τον καθαρόν μεσοποταμιακόν διάκοσμον
τών ζώων καΐ τον ιδιάζοντα χαρακτήρα τών γραμμάτων τής Αιγύπτου,
διότι είναι γνωστόν δτι οι "Αραβες τής Κρήτης προήρχοντο από διάφορα μέρη.
ε
Ότι δε δλοι οι αιχμάλωτοι "Αραβες δεν έξεχριστιανίσθησαν άλλα πολ
λοί τούτων καΐ Ιδίως οι εξέχοντες μεταξύ αυτών ενέμειναν εις τον μουσουλμανισμόν γνωρίζομεν εκ τής αν ιδρύσεως δυο ισλαμικών τεμενών εις το Βυζάντιον (βλ. Schlumberger, Νικηφόρος Φωκάς, ε. ά. σ. 136 κ. ε.). "Ωστε και ή
υπαρξις εις τας 'Αθήνας κατά τους χρόνους εκείνους μουσουλμανικού τεμέ
νους και ή κατασκευή ακόμη κεραμίνων πλακών με ρητά του Κορανίου—
ώς είναι αί πλάκες τής διακοσμητικής ζώνης του βυζαντινού ναοΰ τών βΑγ.
Θεοδώρων τών 'Αθηνών—και τέλος ί) διάδοσις εν Ελλάδι καΐ κατ' εξοχήν
εν 'Αττική του κουφικοΰ διακόσμου εύκολώτερον θα ήδΰναντο νά εξηγη•θώσιν. C H μετά τον 12ον αιώνα εξαφάνισις σχεδόν του καθαρού αραβικού
διακόσμου δεικνύει, δτι συν τφ χρόνφ οι "Αραβες οΰτοι εξελληνίσθησαν και
άφωμοιώθησαν.
Την ερμηνείαν αυτήν παρέχω ε'ις το πρόβλημα τοΰτο του κουφικοΰ δια
κόσμου τής βυζαντινής Ελλάδος, δπερ απασχολεί σήμερον τους βυζαντινολογικούς κύκλους.

Έπίμετρον.
Είχεν έκτυπωθή ή ανά χείρας μελέτη, δταν ό σ. συνάδελφος Δ. Γρ.
Καμποΰρογλους εις την-εκδιδομένην υπό τής εφημερίδος «Πρωΐ'α» Ίστορίαν (τεΰχ. Γ'· Ιστορικά! μελέται σελ. 17-25) εδημοσίευσε πραγματείαν υπό
τον τίτλον «Έγκατεστάθησαν εις τας 'Αθήνας Σαρακηνοί;», ένθα παραθέ
τει τρεις εκ τών ανωτέρω (εις τας σελ. 61 καΐ 63) εξετασθεισών εξ αραβι
κών επιγραφών με νέαν άνάγνωσιν του Μουφτή Κων/πόλεως Χαμδουλλάχ.
Κατά την νέαν άνάγνωσιν — ήτις χάρις εις τάς ενεργείας του άκαμά-
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του ίστοριοδίφου τών 'Αθηνών τελειότερον διηυκρινίσθη — και α! τρεις επι
γραφαι αναγράφουν ρητά του Κορανίου (ούτως ή ανωτέρω εν εΐκ. 4 επι
γραφή άναγινώσκεται : Ώ Συ, δστις ικανοποιείς τάς ανάγκας..., ή εν εΐκ. 6:
\ Ο Θεός είναι ο διανεμων τάς επιτυχίας... καΐ ή εν εΐκ. 7 · ΎΩ Συ ο δω
ρητής τών χρησίμων ! . . . Εις τα λοιπά μέρη τών επιγραφών — συντετμη
μένα και ελλιπή — διακρίνονται αϊ άραβικαΐ λέξεις : « 'Αλλάχ, Ρεσούλ, Μωχαμετ» κλπ.), ελέγχεται δε ως εσφαλμένη ή υπό του κ. Combe άνάγνωσις
τής εν εικ. β επιγραφής : το τέμενος τοΰτο ίδρΰθη . . .
Ά λ λ α και ή νέα άνάγνωσις ουδόλως δύναται να κατάρριψη την ύπόθεσιν περί υπάρξεως κατά τον l l o v αιώνα ενός ή πλειόνων αραβικών τεμε
νών—ένθα ήσαν εντετοιχισμέναι αί ανωτέρω μετά ρητών του Κορανίου επι
γραφαι εν Α θ ή ν α ι ς — ή και καθόλου εν Αττική (αν θεωρηθώσιν αί επιγραφαι
αύται ως μεταφερθεισαι εις τήν πόλιν έξωθεν), διότι και δι' αυτής πιστοΰται:
πρώτον, δτι αί επι ύμηττείου καΐ πεντελησίου μαρμάρου αραβικά! επιγραφαι
τών 'Αθηνών κατά τον Μουφτήν «ανάγονται ακριβώς εις τον 4ον αιώνα τής
*Εγε'ιρας, ήτοι εις τον llov μ.χ. αιώνα» και δεύτερον, ότι αΰται, ως περιέχουσαι
^ητα του Κορανίου, εκόομουν τεμένη, εφ' δσον «άπαντα τα τεμένη καΐ αυτά
τα νεώτερα τουρκικά οφείλουν να φέρωσιν επιγραφας ειλημμένας εκ τών επι
κλήσεων και τών ρητών του Κορανίου και κατά συνέπειαν αι επιγραφαΐ αΰται
δέον να είναι απαραιτήτως παλαιοαραβικαί». 'Ότι δμως αί ήμέτεραι επιγραφαι
3έν είναι μεταγενέστεραι μιμήσεις αραβικής γραφής του 1 1 ο υ αιώνος—άλλα
γνήσια μνημεία του 11ου—πλην τής ομοφώνου μαρτυρίας τών ειδικών άραβολόγων (van Berchem, Combe και αυτού του Μουφτή), ως και τής προ
φανούς διαφοράς τών συντομογραφιών κατά εποχας — ήτις βεβαίως δέον
ιδιαιτέρως να έξετασθή — αποδεικνύει και το γεγονός δτι εχομεν εν 'Αθή
ναις απομιμήσεις τών τοιούτων επιγραφών και εις βυζαντινούς ναούς του 11ου
καΐ 12ου αίώνος, δπου βλέπομεν ή άραβικας επικλήσεις (ρητά του Κορανίου)
εναλλασσομένας με βυζαντινός διακοσμήσεις—ως είναι αί πήλιναι πλάκες αί
κοσμοΰσαι ως συνεχής ζώνη προσόψεις του βυζαντινού ναού" τών αγίων Θεο
δώρων τών 'Αθηνών—ή ψευδοαραβικα (κουφικα) κεραμοπλαστικα διατεταγ
μένα μάλιστα δπως εις τα ισλαμικά τεμένη εις συνεχείς ζώνας επι τών προ
σόψεων τών ναών—ως είναι τα ψευδοκουφικα τής σημερινής ρωσσικής εκκλη
σίας τών 'Αθηνών — . Εις τας χαρακτηριστικός ταύτας μιμήσεις θα ήδύναντο να προστεθώσιν ακόμη καΐ τα βυζαντινά ανάγλυφα με άραβικας επι
κλήσεις, ως είναι το εκ τής 'Ακροπόλεως τών 'Αθηνών προερχόμενον θωράκιον με τους λέοντας (βλέπε ανωτέρω ε'ικ. 44" πρβλ. και το εκ Κορίνθου
θωράκιον τής ε'ικ. 16)' ταύτα και ως μιμήσεις ανατολικών έργων χειροτε
χνίας αν ήθελον εκληφθή, πάλιν είναι τεκμήρια στενής επικοινωνίας βυζαν
τινών καΐ 'Αράβων εις τους τόπους, εις τους οποίους κατεσκευάσθησαν.
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ZUSAMMENFASSUNG. Trotz der Forschungen von Strzygowski, Bréhier, Millet u.s.w- sind die kufischen Dekorationen an
den byzantinischen Denkmälern Hauptgriechenlands heute noch ein
Rätsel, denn die systematische Klassifizierung, Vergleichung und
Datierung dieser Dekorationen ist bis jetzt teils ausgeblieben, teils
wurden die Fragen über ihr erstes Auftreten und ihre früheste Verbreitung auf griechischem Boden unbefriedigend gelöstIm ersten Abschnitt dieser Abhandlung wird nahezu das gesamte einschlägige Denkmälermaterial herangezogen, das bisher zum
grossen Teil unveröffentlicht war. Zunächst werden die bisher in
Athen gefundenen kufischen tatsächlilichen Inschriften untersucht.
Der Verfasser teilt sie in kontinuierende (Abb. 4—6) und gegenständige (Abb. 7—9) ein. In letzteren sieht er den Ausgangspunkt
für die kufischen Denkmäler Griechenlands. Innerhalb der kufischen
Denkmäler auf griechischem Boden unterscheidet er zwei Klassen :
A) Reliefdekorationen auf Ziegeln die er «pseudo—kufisch» nennt,
B) Reliefdekorationen auf Marmor. Die Dekorationen der Klasse A
stehen in enger Beziehung zu den gegenständigen kufischen Inschriften. Einige haben Aehnlichkeit mit der einfachen keilförmigen,
andere mit der vegetabilischen kufischen Schrift (Abb. 10—14)·
Die Denkmäler der Klasse A gehören dem 11. und 12. Jahrhundert
an. Die Klasse Β ist reichhaltiger. Die Denkmäler dieser Gruppe
enthalten neben den kufischen auch byzantinische Dekorationsmotive,
die die Grundlage für eine chronologische Gruppenteilung bilden,
sofern die Datierung nicht schon inschriftlich gesichert ist oder sich
auf Grund literarischer Indizien ergibt.
Die kufischen Reliefs tauchen in Griechenland im ausgehenden
10. Jahrhundert in der Form der keilförmigen Schrift auf (vgl· Abb.
1, 2, 16). Die Reliefs des 12. Jahrhunderts zeigen den rein arabischen Schmuck. Dieser besteht aus pflanzenähnlichen Linien, deren
Motive abwechseln und miteinander durch kleine Kreise verbunden werden und in Palmetten enden (Abb. 15,17—30)· Die kufischen
Denkmäler des 13 - - 15· Jahrhunderts sind selbständiger, denn sie
werden jetzt nicht mit arabischen palmettenartigen, sondern mit byzantinischen Motiven verbunden und entwickeln sich schliesslich zu
«byzantinischen Arabesken»·
Das Resultat der kritischen Prüfung des Materials ist folgendermassen zusammenzufassen: Die in Hauptgriechenland vorkommenden kufischen Dekorationen, die hier erst im ausgehenden 10. Jahrhundert auftauchen und im beginnenden 15. Jahrhundert verschwin-
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•den, zerfallen ihrer Form nach 1) in wirkliche kufische Inschriften, die sich mehr an die ägyptischen als an die mesopotamischen
dekorativen Inschriften anlehnen, d. h. an dieVorläufer des < coufique
fleuri», die man gesprengte Palmette nennen kann, 2) in pseudo —
kufische Inschriften, die sich hauptsächlich auf keramischen Werken
befinden, 3) in kufische und mesopotamische Dekorationen, 4) in kufische Dekorationen vermischt mit Rankenornamenten byzantinischer
oder arabischer Form und 5) in Dekorationen, in denen die arabische
Rundschrift nachgeahmt wird.
Beim Vergleich der kufischen Dekorationen Hauptgriechenlands
mit wirklichen arabischen Denkmälern im 11. Jahrhundert ist festzustellen, dass sie teilweise diesen Vorbildern recht nahestehen,
aber bei den meisten dieser Dekorationen überwiegt doch das byzantinische Element, und seit dem 13. Jahrhundert entwickeln sie
sich immer mehr zu byzantinischen Arabesken.
Im zweiten Abschnitt wird versucht, das Auftauchen kufi"
scher Dekorationen in Hauptgriechenland zu erklären- Nach einer
Ablehnung der bisher zu diesem Thema geäusserten Meinungen
kommt der Verfasser auf eine Theorie über arabische Niederlassungen in Hauptgriechenland. Er ist nähmlich der Ansicht, dass
aus den kufischen Dekorationen der byzantinischen Denkmäler
Hauptgriechenlands, sowie aus den arabischen Ueberresten in Athen
zu ersehen sei, dass nicht nur orientalische Stoffe und Kleinkunstwerke (die durch die Messen in Patras, Theben, Thessalonich,
Demetrias u.s.w. und durch andere Verkäufe in Hauptgriechenland
zirkulierten), sondern auch arabische Niederlassungen in Hellas zur
Entstehung und Verbreitung der kufischen Dekorationen in den Gebieten jenseits des Olymp und auf den benachbarten Inseln beigetragen haben· Wahrscheinlich sind Ansiedlungen bekehrter arabischer
Gefangener in Hauptgriechenland erst nach der Wiederbesetzung
Kretas durch die Byzantiner (960) erfolgt; die Sitte solcher Siedlungen durch die Byzantiner ist literarisch überliefert (vgl· Konstautinus Pophyrogen.» De cerem· aulae byzantinae, c- 49, S· 695 f., Bonn).
Auf diese Weise erklären sich nicht nur die Verschiedenheiten der
kufischen Denkmäler Hauptgriechenlands (arabische Schriftzüge aus
Ä g y p t e n und kufische Dekorationen aus Mesopotamien, da die Araber von Kreta aus verschiedenen Ländern stammten), sondern sogar
die arabischen Inschriften in Athen und Attika, denn im Umkreise
-dieses Gebietes sollen die hauptsächlichsten Niederlassungen von
Arabern, die allmählich gräzisiert wurden, stattgefunden haben.
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