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Ξυλόγλυπτος βυζαντινή θύρα

Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη γ'-δ', Περίοδος Β'• Σελ. 69-73
ΑΘΗΝΑ 1924

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΥΡΑ
Λόγω τοΰ εΰφθάρ cov και εΰφλέκτου τοΰ ξΰλου ελάχιστα εί
ναι τα παραδείγματα βυζαντινών ξύλινων θυροφΰλλων, ατινα
διετηρήθησαν μέχρι σήμερον. Πράγματι και ει; εκείνα ακόμη
τα βυζαντινά κτίρια, ατινα διετήρησαν μέχρις ημών σχεδόν άνέπαφον την αρχιτεκτονική ν των καΐ τον πλαστικόν ή γραφικόν
αυτών διάκοσμον τα μόνα μέρη, ατινα θα εΰρωμεν ασφαλώς
μεταβεβλημένα και πολλάκις αντικατασταθέντα δια τών αιώνων
είναι τα ξύλινα αυτών θυρόφυλλα. Οΰτω π. χ. εν Όσίω Λουκά
της Λεβαδείας, εν Όσίω Μελετίω και άλλαχοΰ βλέπομεν σήμερον
εντός λαμπρών μαρμάρινων ανάγλυφων πλαισίων άγνώς βυζαν
τινών, παλαιά ξύλινα θυρόφυλλα κατεσκευασμένα αιώνας όλους
ύστερώτερον κατ' εντελώς μουσουλμανικήν τεχνοτ^οπίαν δια συν
δυασμού ορθογωνίων και τετραγώνων περαστών τυμπανιδίων.
Τό εΰφθαρτον και εΰφλεκτον τοΰ ξΰλου επιθυμούντες ν* άποφΰγωσιν οι βυζαντινοί προσέτρεξαν, ώς και οι αρχαίοι "Ελληνες —
δπου βεβαίως τα οικονομικά μέσα τό έπέτρεπον — εις την επένδυσιν τών ξύλινων θυροφΰλλων δι' ορειχάλκινων ελασμάτων,
ατινα χάριν μείζονος πολυτελείας συχνάκις επηργΰρωνον ή επεχρΰσωνον. Τοιαΰται δ' ήσαν αί χρυσαϊ ή άργυραϊ πΰλαι, ας συ
χνάκις άναφέρουσιν οί βυζαντινοί συγγραφείς. Τα επενδΰοντα
τον ξΰλινον σκελετόν της θΰρας ορειχάλκινα ελάσματα διεκοσμοΰντο είτε δι* ισχυρώς άναγλΰπτου διακόσμου εϊτε κατά τον
δαμασκηνόν τρόπον ήτοι δι' εγχαράξεως τοΰ κοσμήματος και
βιαίας εις rò χάραγμα εισαγωγής τη βοηθεία σφύρας αργυρού ή
άλλης ΰλης συνήθως εγχρώμου. Και τοΰ μεν πρώτου συστή
ματος παράδειγμα εστωσαν αί περιλάλητοι «χρυσαϊ πΰλαι» της
Ά γ · Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (838 μ. Χ.), αΐτινες φέρουσι
και τμήματα τοΰ δευτέρου τρόπου διακοσμήσεως, τοΰ δέ δευ
τέρου συστήματος πολλά! θΰραι εΰρηντάι εν ναοϊς ή μοναΐς

της 'Ιταλίας ως π. χ. αί εν Amalfi (1066 μ. Χ.), Ρώμη (1070),
Monte G a r g a n o (1076) και A t r a n i (1087) άφιερωθεϊσαι υπό της
οικογενείας τοΰ πλουσίου εν Amalfi εμπόρου Πανταλέοντος, ή
θΰρα της Μονής Monte Cassino (1066), ή τοΰ μητροπολιτικού
ναού τοΰ Salerno, Ά γ . Μάρκου Βενετίας (1085) T r a n i , Bari *,
Τοΰ αύτοϋ τέλος συστήματος είναι και ή ορειχάλκινη θΰρα της
2
εις "Αθω μονής Βατοπεδίου ( j. κλπ. Πασαι αΰται αί θΰραι κατεσκευάσθησαν εν έργαστηρίοις της Κωνσταντινουπόλεως υπό
βυζαντινών τεχνιτών, ως σαφώςδηλοΰσιν αί επί τίνων εξ αυτών
κεχαραγμέναι επιγραφαι ώς και τα διακοσμητικά των θέματα
και ή τεχνοτροπία.
Ώ ς Φα παρετήρησεν ήδη ό αναγνώστης, εκ τών παρατεθεισών χρονολογιών κατασκευής, αί ώς οίνω μετ' επενδύσεων, βυζαν
τινής τεχνοτροπίας, θΰραι είναι πάσαι άρχαιότεραι τοΰ έτους
1200. Ά π ο τής εποχής ταύτης και εντεύθεν ή μεν τέχνη της Δύ
σεως παρουσιάζει πλείστα του είδους τούτου παραδείγματα θυρών
παραλαβοϋσα και υίοθετήσασα το εκ Βυζαντίου σύστημα εφ' ου
εφήρμοσε τ« ίδια αυτής διακοσμητικά θέματα. Τουναντίον ή βυ
ζαντινή τέχνη φαίνεται ό'τι εγκατέλειψε από τον 1200 την δια με
τάλλου επένδυσιν εφαρμόσασα την άπ' ευθείας επι τοΰ ξΰλου κα
τασκευήν τής ανάγλυφου διακοσμήσεως. Τοΰτο τουλάχιστον συνά
γεται αφ' ενός μεν εκ τής ελλείψεως θυρών ορειχάλκινων βυζαντι
νής τεχνοτροπίας νεωτέρων τοΰ 1200, αφ' ετέρου δ' εκ τής υπάρ
ξεως θυρώνξυλογλυπτων ουχί αρχαιοτέρων τοΰ αδτοϋ έτους. Γνω
στός δε μέχρι σήμερον θΰρας ξυλόγλυπτους εχομεν την τοΰ 'Αγίου
Νικολάου τής Άχρίδος( 3 ) εΐκονίζουσαν πολεμιστάς Αγίους μετά
κενταύρων και ζφων, τάς τών εν Βουλγαρία μονών R i l a ( 4 ) και
Sleptscha (·') εν τφ μουσείω τής Σοφίας, την εν τφ μουσείφ τής
(') ΙΙερί τών θυρών τούτων δρα B e r t a u x : l y a r t dans l'Italie nié
ridlonale Ι 4ο·, και H. W. S c h u l z : Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien III 228-245.
(ä) Kondakov Pamjatnl christianskago iskusstva na Afonie 1002
Πίν. XXXVIII.
J >• y ,
(3) K o n d a k o v : Makedonlja πίν. III, M i 11 e t : 1,'anclen art serbe
είκ. 168, D l e h l : Manuel d'art byzantin είκ. 417
(*) F i l o w : Altbulgarische Kunst πίν. XXXV.
(") F i l o w : ε. ά. πίν. XXXVI

Τυφλίδος γεωργιανήν θύραν (') και την άρμενικήν θύραν τοΰ εν
Βηθλεέμ ναοΰ της Γεννήσεως. Εις ταύτας δέ'χω να προσθέσω την
θύραν της παρά την 'Ελασσόνα μονής της Όλυμπιωτίσσης, ης
κατά την επί της θύρας έπιγραφήν «άνεκαινίσθησαν αί πίλε
έτους, <ΓωΔ' Ίουν. Γ' ( = 1 2 9 6 ) και τέλος την κατωτέρω δημοσιευομένην, κατά σχέδιόν μου (είκ. 1) θύραν του παρά το Βουργαρέλι της "Αρτης, εν θέσει Παλαιοχώρι Βυζαντινού ναοΰ της
Παναγίας Βελλας. (*)
Ή ΰπο έξέτασιν θύρα διαστάσεων 0.90X1.71X0.05, κατεσκευασμένη εξ ξΰλου δρυός και απαρτιζόμενη εκ δυο {>υροφύλλων κλείει σήμερον το ιχεταξύ νάρθηκος καΐ κυρίως ναοΰ άνοι
γμα. Ή θέσις δμως αΰτη της θύρας δεν είνε καΐ ή αρχική*
διότι τα θυρόφυλλα εχουσι κοπή, ως αποδεικνύει ή απότομος
διακοπή τής διακοσμήσεως, και δη άνομοίως εκάτερον, ΐ ν α π ρ ο σαρμοσθώσιν εις το μικρότερον άνοιγμα, δπερ κλείουσι σήμε
ρον. Ποία ήτο ή αρχική θέσις της θύρας δεν γνωρίζομεν.
"Οσον άφορα την λεπτοτάτην διακόσμησιν, ήτις καλύπτει
πάσαν την έπιφάνειαν των θυροφύλλων, αύτη χωρίζεται εϊς τρεις
κ α θ ' ύψος ζώνας, ίσου ύψους. Ό χωρισμός δε τών ζωνών τούτων
γίνεται δια σπε«ρωτοΰ πλέγματος, δι' ομοίου δε πάλιν άλλα
παχύτερου πλέγματος χωρίζονται κατακόρυφους άπ' αλλήλων τ«
·ί)υρόφυ*λα. Και εν μεν τή κατωτάτη ζώνη εικονίζονται εντός
κύκλων συνδεοαένων δια κόμβων άνω μεν ζφα είτε μεμονωμένα
επιστρέφοντα την κεφαλήν προς την ούράν των, είτε ζεύγος ζώων,
άντωπών ή επιστρεφομένων κάτω δε γεωμετρικά κοσμήματα,
πλέγματα ευθύγραμμα ή καμπυλόγραμμα εκ τών συνήθως εν xfi
βυζαντινή τέχνη άπαντωμένων. Ή διακόσμησις δεν περιορίζεται
μόνον έκτος τών κύκλων αλλ* εκτείνεται καΐ εις τα μεταξύ τών
κιικλων κενά, άτινα πληρούνται δια ποικιλόσχημων άνθεμίών.
Ή δευτέρα ζώνη φέρει άπλήν καμπυλόγραμμον διακόσμησιν
άπλουμένην εν εΐδει άλύσεως κ α θ ' δλην την έπιφάνειαν συνενουμένην δε λίαν τεχνιέντως μετά τών σπειρωτών πλεγμάτων,
άτινα την περιβάλλουσι.
(») S t r z y g o w s k l : Altai-Iran und Völkerwanderung 8t*. 126.
(') Περί τοΰ varô τούτου »έλω πραγμ,ατευΟη προσεχώς άλλαχοϋ έν
έκτάσει.
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Τέλος ή ανωτάτη ζώνη διακοσμείται δια μεγάλων σταυρών
άποτελεσθέντων εκ σπειρωτών πλεγμάτων, πλην μικροΰ τμήματος
τοΰ κάτω σκέλους τοΰ αριστερού σχαυροΰ, έ'νθα-^άνυ πλέγματος
ετοποθετήθη εν τω μέσω μεν αστράγαλος, εκατέρωθεν δε βεργία
μετά ελικοειδούς διακοσμήσεως. Τα μεταίΰ των σκελών τοΰ
σταυρού καταλειπόμενα ορθογώνια διαμερίσματα εινε καί αυτά
εξ ολοκλήρου διακεκοσμημενα δια μικρών κύκλων συνδεομένων
δια κόμβων. Ε ν τ ό ς τών κύκλων τούτων, ων δ αριθμός εις έ'καστον διαμέρισμα είναι άνω μεν δυο, κάτω δέ, αριστερά μεν οκτώ,
δεξιά δ' εξ, εγλΰφησαν αστέρες έξάκτινοι, ρόδακες, καμπυλό
γραμμα καί ευθύγραμμα γεωμετρικά κοσμήματα και τέλος εντός
τών τεσσάρων ανωτάτων κύκλων τα εξής μονογραφήματα
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ήτοι Ιησοΰς Χριστός Νικά καί φώς Χρίστου φαίνει πάσιν. 'Εν
νοείται δτι καί ενταύθα τα μεταξύ τών κύκλων κενά διε/.οσμήθησαν δια μικρών άνθεμίων, καθ* ον τρόπον καί τα τών
κύκλων της κάτω ζώνης.
"Οσον άφορα την χρονολογίαν κατασκευής της περιγραφείσης
θΰρας, αΰτη δεν δύναται να εΐνε προγενεστέρα τοΰ χρόνου τής
κτίσεως τοΰ ναοΰ, όστις, κ α θ ' ά άπέδειξεν ό δημοσιεΰσας την
άνωθεν ακριβώς τής ημετέρας ίΚίρας γεγραμμένην κτιτορικήν
έπιγραφήν Σ π . Λάμπρος, είνε το έτος L281 ('). "Αλλως τε δέ και
τα θέματα και ή τεχνοτροπία τής θΰρας άποδεικνΰουσιν αυτήν ως
έ'ργον τών χρόνων τής ακμής τοΰ δεσποτάτου. Δεν είναι μάλιστα
ουδόλως άπίθανόν την θΰραν ταΰτην να προσέφερον εις τή\'
μονήν Βελλάς αυτοί οί κτίτορες τοΰ ναοΰ δεσπόται "Αρτης Νι
κηφόρος καί "Αννα, ων αί ώχραί εκ τοΰ χρόνου προσωπογραφίαι κοσμοΰσι το υπεράνω τής περιγραφείσης θΰρας τοίχωμα.
Ά λ λ ' ουδέ νεωτέρα τοΰ 1320 δύναται να εΐνε ή εν λόγω θΰρα,
καθόσον άπό τής εποχής ταύτης καί εντεύθεν σβέννυται πλέον
πάσα ή.καλλιτεχνική ζωή τοΰ δεσποτάτου τής 'Ηπείρου.
ANASTASIO» Κ
('; Νέος Έλληνομνήμων 2,297.
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