
ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περιγραφή : Ή μαρμάρινη στήλη τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών άριθ. 
2493/968 (είκ. 1) είναι γνωστή έκ συντόμου μνείας καί δημοσιεύσεως φωτογρα
φίας της υπό τοΰ καθηγητοΰ Γ. Σωτηρίου. Εις τό Βυζαντινόν Μουσείον είσήχθη 
κατά τό 1930 έκ τής Άκροπόλεως, άποκειμένη έ'ως τότε εις τεμάχια δυτικώς τοΰ 
Παρθενώνος. Ό κ. Σωτήριου παρέχει την πληροφορίαν ότι τά τεμάχιά της παλαιό- 
τερον εύρίσκοντο παρά τά Προπύλαια, υποθέτει δέ ότι έκεΐ ειχον ταΰτα προέλθει 
έκ τής διαλύσεως τοΰ νοτίως των Προπυλαίων ιδρυμένου φραγκικού πύργου λ 
Πάντως ένεκα τοΰ μεγέθους της είναι λογικόν νά δεχθώμεν ότι ή έν λόγω στήλη 
προέρχεται έκ τοΰ μαρμάρινου υλικού τής Άκροπόλεως, ότι δηλαδή αυτή είχε κα- 
τασκευασθή διά νά χρησιμοποιηθή έπί τής Άκροπόλεως. Εις τό Βυζαντινόν Μου- 
σειον, συγκολληθεΐσα καί έν μέρει συμπληρωθείσα, είναι στημένη μεταξύ των γλυ
πτών τής αυλής του. Είναι στενή καί ύι|ιηλή. ’Άνω έλλιπής· ομοίως κάτω αριστερά. 
Τά έ'ξεργα μέρη της έν πολλοϊς έλλιπή καί άποκεκρουμένα. Σωζόμενον ύψος 2.801 2, 
πλ. 0.64, πάχ. 0.28 μ. Μάρμαρον πεντελικόν.

Τό μέγεθος τής στήλης, τό σχήμά της καί προ πάντων ή διακόσμησις δΓ ανα
γλύφων παραστάσεων ανθρώπων, ζώων, ροδάκων καί άραβουργηματοειδών φυτικών 
ελίκων τήν καθιστοΰν έκ πρώτης όψεως περίεργον καί, καθόσον τουλάχιστον γνω
ρίζω, μοναδικήν, αρκετά δέ προβληματικήν, ένεκα τοΰ μή ευκόλως αναγνωρίσιμου 
προορισμού της. Ό κ. Σωτήριου τήν έχαρακτήρισεν ως πρώιμον αραβικόν έργον 
τοΰ 10ου αί., πιθανώς έπιτυμβίου χαρακτήρος, συγγενές δέ προς ανατολικά έργα 
τής Μεσοποταμίας, αλλά βεβαίως αθηναϊκής καταγωγής3. Μνημεϊον παράξενον — 
τούλάχιστον άσυνήθιστον εις τήν ιστορίαν τής βυζαντινής γλυπτικής — καί μέ τό
σον έντονον τό άραβουργηματικόν ΰφος τής φυτικής διακοσμήσεώς του, προερχόμε- 
νον δ’ έκ τής Άκροπόλεως, δικαιολογημένως είχεν ώθήσει εις άναζήτησιν ερμηνείας 
του έπί τή βάσει «αραβικών» έπεισοδίων τής αθηναϊκής ιστορίας. Προ πολλοΰ ό 
Jos. Strzygowski, μελετών τά βυζαντινά γλυπτά τών Αθηνών, είχε διατυπιόσει 
τήν ΰπόθεσιν ότι εΐς τάς Αθήνας κατά τούς μέσο βυζαντινούς χρόνους ήτο έγκατεστη- 
μένη παροικία μουσουλμάνων4, κατά προέκτασιν δέ τής ύποθέσεως τοΰ Strzygowski

1 g. sotiriou, Guide du Musee Byzantin d’A- 
thenes, trad. O. Merlier, Athenes 1932, 65.,.

2 Τό ΰψος 2.80 μ. είναι συμβατικόν, διότι τό επάνω
τεμάχιον τής στήλης, μή αντιστοιχούν προς τό αμέ
σως υποκάτω, έτοποθετήθη έπί τής κορυφής τής στήλης
είς αρκετήν άπόστασιν από τοΰ τεμαχίου τούτου και 
κατά συνθήκην. Οΰσιαστικώς τό σωζόμενον ΰψος της 
φθάνει μόνον τά + 2.50 μ.

3 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ,’Αραβικά λείψανα Ιν Άθήναις κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθ. 4, 1929, 
268 καί έν Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ," Απαντα τά’Έργα. Α', 
Ή "Αλωσις τών ’Αθηνών ΰπό τών Σαρακηνών, ’Αθή- 
ναι 1934, 163 (άναδημοσίευσις τής μελέτης τοΰ κ. Σω
τηρίου). Βλ. καί sotiriou, Guide, έ. ά. είκ. 38c.

4 max van rerchem-josef strzygowski , Amida, 
Heidelberg 1910, 372.
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2G8 Δη μητριού Ί. Πάλλα

Είκ. 1. Μαρμάρινη στήλη τοΰ Βυζαντι
νοί Μουσείου ’Αθηνών (άριθ. 2493/968).

ό Δημ. Κάμπουρογλους, δτε έδημοσίευε τό άνά- 
γλυφόν μας ό κ. Σωτηρίου, είχεν υποστηρίξει δτι αί 
’Αθήναι διετέλεσαν επί τινα χρόνον υπό την κατοχήν 
των Σαρακηνών1. ’Εσχάτως μάλιστα ή εν Άθήναις 
κατά τον 10ον - 11ον αί. παρουσία μουσουλμανικής πα
ροικίας, εϊτε κατακτητών είτε αιχμαλώτων, θεωρεί
ται περίπου ως επιστημονικόν αίτημα2. Ενέχει, λοι
πόν, αρκετόν ενδιαφέρον τό αθηναϊκόν τοϋτο άνάγλυ- 
ψον και αξίζει να μελετηθή περισσότερον. Έπιχειρεΐται 
τοϋτο εις τό παρόν άρθρον με την συγκατάθεσιν τοΰ 
κ. Σωτηρίου, δστις είχεν ΰποσχεθή να έπανέλθη κά
ποτε εις την έξέτασίν του.

Κατά την πραγμάτευσιν, ήτις ευθύς ακολουθεί, 
θ’ απομακρυνθώ μεν άπό των υποθέσεων επί επεισο
δίων τής μεσαιωνικής ιστορίας των ’Αθηνών θά συν- 
αγάγωμεν τά συμπεράσματά μας επί τή βάσει τής άνα- 
λΰσεως αυτού τούτου τοΰ μαρμάρου. Άλλ’ ας τό πα- 
ρατηρήσωμεν εις δλας τάς λεπτομέρειας του.

Κάτω είκονίζονται άντωπά καί πολύ έξεργα δύο 
καθήμενα ζώα, τετράποδα με μακράν οΰράν έκαστον 
(είκ. 2· σώζεται επί τοΰ αριστερά) καί μέ τον ένα τών 
προσθίων ποδών ύψωμένον. Διασωθέντα τινά μέρη 
πτερύγων, άρχομένων άπό τοΰ προσθίου σκέλους — 
ή αρχή έκάστης πτέρυγος αποδίδεται διακοσμητικώς 
δι’ έλικοειδοΰς σχήματος (βλ. ιδίως είκ. 2 δεξιά) — 
καί άνερχομένων εκ τής ράχεως, έν συνδυασμό) καί 
προς τάς έντόνως διαγραφομένας πλευράς εις τούς 
θωρακάς των, καθιστούν τά ζώα ταΰτα έπαρκώς ανα
γνωρίσιμα: είναι γρΰπες 3 ή σφίγγες 4. Αί κεφαλαί των 
μέ τούς λαιμούς των ελλείπουν, θά τάς φαντασθώμεν 
δμως νά ύψοΰντο μεταξύ τών όρθιων ποδών καί τών 
πτερύγων καί νά ήσαν έστραμμέναι ή προς τον θεατήν, 
άν ήσαν κεφαλαί σφιγγών, ή προς τά όπίσω, άν ήσαν 
κεφαλαί γρυπών.

1 καμπουρογλου, Ή "Αλωσις κλπ., δπου εύρί- 
σκονται αναδημοσιευμένα δλα τά περί τοΰ θέματος 
τούτου προγενέστερα δημοσιεύματα του.

2 κεννετη μ. setton, On the Raids of the 
Moslems in the Aegean in the Ninth and Tenth 
centuries and their alleged occupation of Athens, 
AJA LVIII, 1954, 318-319, g. miles, The Arab Mosque 
in Athens, Hesperia XXV, 1956, 329 κέ.

3 Πρβλ. τάς χαρακτηριστικός απεικονίσεις γρυπών

εις τήν άρχαίαν τέχνην (s. reinach, Repert. de re
liefs II 239,247,, 285„ 286,, 297., 298:, III 500) καί εις 
τάς μεσοβυζαντινάς μικρογραφίας Par. Gr. 64 φ. 3V 
(a. grabar, Miniatures byzantines de la Bibliotheque 
Nationale, Paris 1939, είκ. 46), Par. Gr. 550 φ. 37 
(h. omont, Miniatures des plus anciens manuscrits 
grecs, Paris 1929, πίν. CIX), φ. 59v καί 72 (αύτ. 
πίν. CX) κ. ά.

4 ΦΙΛΟΣΤΟΡΓ., Έκκλησ. Ίστορ. 3, 11 : το δε οτέρ-
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Εντός ορθογωνίου πλαισίου ΰπεράνω των άντωπών ζώων εϊκονίζεται είς έξέχον 
ανάγλυφων μορφή ανδρική κατενώπιον ίσταμένη με ανοικτούς τούς πόδας (είκ. 3)- 
φορεΐ χιτώνα κατερχόμενον μέχρι τών γονάτων, πιθανώς δ’ έζωσμένον (tunica prae- 
cincta) καί. επί τοΰ χιτώνος χλαμύδα- έχει τήν δεξιάν εκτεταμένην προς τα πλάγια 
και φέρουσαν άναδίπλωσιν τής χλαμΰδος κρεμαμένην προς τα κάτω εκ τοΰ βρα- 
χίονος, διά τής άριστεράς δε φαίνεται νά κρατή άντικείμενόν τι ώς ρόπαλον με 
σφαιροειδή κεφαλήν ή ώς σφενδόνην. Είς τούς πόδας φαίνεται νά φορή ένδρομίδας. 
Άτυχώς ή ενδιαφέρουσα αυτή μορφή είναι πολύ κατεστραμμένη- ή κεφαλή της είναι 
όλοτελώς άποκεκρουμένη, τό πλειστον 
δέ τοΰ ενδύματος έχει έκπέσει. Έν τού
τους τό περίγραμμά της παραμένει σα
φές. Γύρω τής μορφής ταύτης τό έ
δαφος, όσον περικλείεται εντός τοΰ 
πλαισίου, άφίνεται κενόν.

Υψηλά, εντός όμοιου πλαισίου 
καί έν μέσω εδάφους ομοίως κενοΰ, 
ΐσταται ή έπιπεδική παράστασις όρ
θιας μορφής άπλάστου. Ο ακρωτηρι
ασμός τής στήλης άνω δεν επιτρέπει 
νά συλλάβωμεν τήν παράστασιν ταύ- 
την εκ πρώτης όψεως- φαίνεται όμως 
νά εϊκονίζεται ανθρώπινη μορφή κα
τενώπιον. Ή άνω δεξιά κλειστή καμ
πύλη τοΰ περιγράμματος της φαίνεται 
ν’ άνήκη είς τήν αριστερόν της χεΐρα, 
κεκαμμένην, ώς όταν ή χειρ φέρεται 
προ τοΰ στήθους ή ώς όταν δΓ αυ
τής κρατήταί τι προ τοΰ στήθους. Έν 
συνεχεία προς τήν καμπύλην ταύτην 
μόλις διακρίνεταιή αρχή έτέρας όμοιας 
καμπύλης, είς τήν όποιαν αναγνωρί
ζεται πιθανώς ή αρχή τοΰ περιγράμματος φωτοστεφάνου. Δύναται λοιπόν τό ση- 
μεϊον συναντήσεως τών έν λόγω καμπύλών νά σημαίνη τήν θέσιν τοΰ λαι- 
μοΰ 1. Κατά ιαΰτα έπιτρέπεται ν’ αναγνωρίσω μεν είς τήν προκειμένην μορφήν τό 
περίγραμμα τής παραστάσεως ίεροΰ τίνος προσώπου — ϊσως τοΰ Χριστοΰ όρθιου

Είκ. 2. Λεπτομέρεια τής στήλης είκ. 1.

νον αχρι γε αυτόν τοΰ τραχήλου εψίλωταί, μαζους 8ε 

γυναίκας εχει (bidez, 41 19-20. Πρβλ. roschER, Lexik. 
Griech. u. Rom. Mythol. 4, 1354 [j. ilberg]). Είς 
τήν βυζαντινήν τέχνην αί σφίγγες παριστάνονται χω
ρίς μαστούς (πρβλ. τά παραδείγματα έν A. ΟΡΑΑΝ- 

ΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Β', 1936, 65-66 είκ. 8 καί 
9 καί Ε', 1939 - 1940, 136 κέ.). Σφιγγών μέ έψιλωμένα

πλευρά παραδείγματα εκ τής αρχαίας τέχνης βλ. παρά 
roscher, έ.ά. είκ. 15, 21 κά.

1 Τό ύψος τής μορφής ταΰτης μέχρι τοΰ λαιμού 
(0.395 μ.) συμπίπτει πρός τό ύψος τής εντός τοΰ κάτω 
πλαισίου μορφής μέχρι τοΰ λαιμοϋ της (0.40 μ.). Φαί
νεται νά ήσαν καί αί δύο τοΰ αΰτοΰ μεγέθους.
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κα'ι κρατοΰντος εύαγγέλιον ή τής Θεοτόκου όρθιας μέ την αριστερόν προ τοΰ στή
θους. Άλλα θά έπανέλθωμεν εις τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Εις τό μέσον τής στήλης εξέχει από τοΰ βάθους, εις τεχνικήν σχεδόν διάτρη- 
τον, εϊς μέγας γεωμετρικής μορφής ρόδαξ εκ συμπλεκομένων τετραγώνων και κύ
κλου- μεταξύ τοΰ ρόδακος και των δύο μεγάλων ορθογωνίων πλαισίων παρενεί- 
ρονται άνά εν άδιακόσμητον κομβίον, έξέχον ώς άρτίσκος περικλειόμενος εντός 
μικρού ορθογωνίου πλαισίου- εντός δε τοΰ γεωμετρικού ρόδακος περικλείεται έτε- 
ρος μικρός, όκτάκτινος ρόδαξ, διαπλασμένος μέ πολλήν έπιμέλειαν ώς κοΐλον άνθος μέ

λεπτά μόλις διαγραφόμενα πέταλα καί 
έξέχον μικρόν κομβίον εις τό κέντρον.

Τά πλαίσια των ορθογωνίων σχη
μάτων καί δ μέγας ρόδαξ αποτελούν
ται εκ μιας συνεχούς στενής ταινίας, 
έλισσομένης κατά τον τύπον των συμ
πλεκομένων κύκλων (σηρικών τροχών) 
κ. τ. ό. καί συνιστώσης τό ίκρίον τής 
συνθέσεως τού όλου αναγλύφου δια
κόσμου τής στήλης. Χαρακτηριστική 
είναι ή αξονική τοποθέτησις τών συν
θετικών στοιχείων τού διακόσμου, ό
σων μέχρι τούδε εΐδομεν, ή τοποθέτη- 
σις δηλαδή κατά νοητήν κατακόρυφον, 
φερομένην εις τό μέσον τής στήλης. 
Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξενεί τό πυ
κνόν φυτικόν κόσμημα, διά τού οποίου 
πληρούται ολόκληρον τό έδαφος τό 
έξω τών πλαισίων καί τοΰ ρόδακος. Εί
ναι έλικες κληματίδων, έκφυομένων από 
κρατήρων καί απλούμένων υπό μορφήν 
αραβουργήματος. Τό σχέδιον τού ενός 
έκ τών άρχικώς υπαρχόντων δύο κρα

τήρων διακρίνεται παρά τήν πτέρυγα τού δεξιά ζώου. Τά φύλλα τών κληματίδων μόλις 
διαγράφονται υπό μορφήν συμβατικήν, ώς εν ή δύο δισκάρια έπικαθήμενα επί τών 
ράχεων τών έλισσομένων κλημάτων, μόλις δ’ είναι άναγνωρίσιμον τό θέμα τής αμπέ
λου έκ τής έδώ καί εκεί παρουσίας σταφυλών είς τούς κόλπους τών κλημάτων. Αί μορ- 
φαί αί εύρισκόμεναι έντός τών ορθογωνίων πλαισίων φαίνονται άπομεμοναφιέναι από τού 
γύρω των φυτικού κοσμήματος- άμεσώτερον μετά τούτου συνάπτονται τά δύο ζώα κάτω.

Τά δύο ζώα, είς τό κάτω μέρος τής στήλης, έχουν άποδοθή είς τεχνικήν πολύ 
έξεργον, π?α]σιάζουσαν τό όλόγλυφον αί κεφαλαί καί οί λαιμοί των ήσαν πράγματι 
ολόγλυφοι, αί δέ πτέρυγές των ύψούντο έλεύθεραι κατά τό μέγιστον μέρος των, 
ώς άφίνει νά συμπεράνωμεν ή όπίσω τούτων έπιπεδική έπιφάνεια τού μαρμάρου

ΕΙκ. 3. Λεπτομέρεια τής στήλης είκ. 1.
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καί τό μόλις διαγραφέν προς τά έσω περίγραμμα τοΰ κρατήρος. Διά την άφαίρε- 
σιν τής μάζης τοΰ μαρμάρου έχρησιμοπυιήθη τρύπανον, τοΰ όποιου τά βαθύτερα 
ίχνη, τά κάτω τής κυρίως έπιψανείας τοΰ αναγλύφου, διακρίνονται σαφώς παρά 
τάς πτέρυγας. Κατά τον ίδιον τρόπον ή μάζα έχει άφαιρεθή και γύρω τής ανδρι
κής παραστάσεως, τής περικλειόμενης εντός τοΰ ΰπεράνω των ζώων ορθογωνίου 
πλαισίου. Προφανώς δ’ εις μεγάλην άφαίρεσιν μάζης μαρμάρου, διά νά έπιτευχθή 
άπόδοσις τής μορφής ως όλογλύφου, οφείλεται ή γελοιογραφική έντύπωσις, την 
οποίαν σήμερον—μετά την έκπτωσιν τοΰ έξέργου μέρους της — παρέχει ή αριστερά 
χε'ιρ τής έν λόγφ παραστάσεως· παρά τον βραχίονά της βλέπομεν ίχνη τρυπάνου. 
Προς διαμόρφωσιν δε κρίσεως είναι αρκετόν νά παρατηρήσωμεν την «καλλίγραμ
μον» άπόδοσιν τής καλώς σωζομένης κνήμης τοΰ άριστεροΰ ποδός. Χρήσις τρυπά
νου έχει γίνει καί εις τό φυτικόν κόσμημα κατά την άφαίρεσιν τής μάζης προς 
άπόδοσιν τοΰ βάθους' ίχνη του φαίνονται εις τό δεξιά τριγωνικόν τμήμα τοΰ με
γάλου ρόδακος. Διά τής τεχνικής αύτής τά συνθετικά στοιχεία τοΰ κοσμήματος 
«αναδύονται» έκ τοΰ βάθους, άνερχόμενα εις την επιφάνειαν, ούτως, ώστε νά φαί- 
νωνται ό μέν ρόδαξ διάτρητος, ως εϊπομεν, τό δε φυτικόν κόσμημα έπιπεδόγλυψον. 
Ή εντός τοΰ επάνω πλαισίου μορφή έχει άφεθή επίπεδος καί σχεδόν άνευ μάζης, 
διά ν’ άποδοθοΰν δι’ άλλης τεχνικής — διά χαραγών ή διά χρωμάτων — αί λε- 
πτομέρειαί της. Ή διαφορά δ’ επιπέδου μεταξύ άφ’ ενός τής μορφής ταύτης 
καί άφ’ ετέρου τής εντός τοΰ κάτω πλαισίου μορφής καί μάλιστα τών άντωπών 
ζώων είναι ώς νά σημαίνη ότι ή μέν πρώτη, ή επάνω μορφή, πρέπει νά έννοηθή 
«προοπτικώς», ώς νά εύρίσκεται μακράν ή έκτος τοΰ φυσικοΰ, χώρου- αί δ’ άλ- 
λαι νά έννοηθοΰν ώς νά εύρίσκωνται πλησίον ή εντός τοΰ αίσθητοΰ χώρου.

Τέλος είναι χρήσιμον νά σημειωθή ότι τό γλ,υπτόν μας έχει παραμείνει ημι
τελές. Κάτω, άριστερά τοΰ ορθογωνίου με την άνδρικήν μορφήν, καί άνω, δεξιά 
τοΰ ορθογωνίου μέ την έπιπεδικήν μορφήν, δεν έχει άφαιρεθή τό βάθος τοΰ φυ- 
τικοΰ κοσμήματος' επίσης ό ρόδαξ έμεινεν έν μέρει άκατέργαστος (έκεί όπου δια
τηρούνται τά ίχνη τρυπάνου). Όλωσδιόλ,ου δ’ άτελής άφέθη ή έπιπεδική παράστα- 
σις έντός τοΰ έπάνω ορθογωνίου' δεν διαχωρίζεται τό ύποπόδιον, έπί τοΰ οποίου 
αΰτη ϊσταται. Δεν άποκλείεται όμως ή άτέλεια αυτής νά οφείλεται εις τυχόν 
πρόθεσιν προς άπόδοσιν τών λεπτομερειών της διά χρωμάτων.

Γλυπτικός διάκοσμος: Παρετηρήσαμεν τον άραβουργηματικόν χαρακτήρα 
τής άμπέλου τοΰ άναγλύφου μας: Άτέρμων άνακλάδωσις τών κλημάτων καί μέ 
διακοσμητικήν αυτοτέλειαν έξάπλωσίς των προς πάσαν έλευθέραν έπιφάνειαν Ώς 
προς την γενικήν έντύπωσιν ή στήλη μας ομοιάζει πο/ώ προς τήν κατάκοσμον 
στήλην τήν ύψουμένην εις τό μέσον τοΰ μιχράμπ (mihrab) τοΰ τεμένους τοΰ ’Άλ 
- Χασακή τής ’Ανατολικής Βαγδάτης, χρονολογουμένου εις τό έτος 7G6 μ. X. 
(Έγείρας έτος 149)1. Αί διαστάσεις όμως τής στήλης τής Βαγδάτης είναι πολύ

1 F. sarre - Ε. herzfeed, Archaologische Reise είκ. 186, 187 καί III πίν. XLV καί XLVIc. 
im Eupkrat-u. Tigrisgebiet, II, Berlin 1920, 139 κέ.
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‘ ' “έ-ϊτΤ- V.

μικραί (ΰψ. 1.05 πλ. 0.16 μ.), τό δέ φυτικόν κόσμημά της είναι πολύ φυσιοκρα- 
τικόν ακόμη· ένω τής ίδικής μας στήλης τό μέγα ύψος καί πλάτος προϋποθέτουν 
κατασκευήν κατά πολύ μεγαλύτεραν των συνήθων διαστάσεων μιχράμιπ καί δεν ευ
νοούν έξήγησίν της ώς διακοσμητικοϋ μέλους μιχράμιπ. Καί, γενικώτερον, ή παρου
σία ανθρωπίνων μορφών, μη συμβιβαζομιένων προς τον άνεικονικόν χαρακτήρα τής 
μιουσουλμανικής θρησκευτικής τέχνης, εμποδίζει απόπειραν προς έξήγησίν τής στή

λης μιας εκ τής θρησκευτικής τέχνης τής 
ίσλαμικής ’Ανατολής. ’Αλλά καί τό άρα- 
βουργηματικόν ύφος τού φυτικού κοσμήμα- 
τος τής αθηναϊκής στήλης διαφέρει σαφώς 
άπύ τού σαρακηνικοϋ αραβουργήματος. Εις 
εκείνο αί έλικες είναι περισσότερον πλοΰ- 
σιαι εις φύλλα ή άνθη καί διατρέχουν την 
διακοσμητικήν επιφάνειαν κατ’ αύστηράν, 
γεωμετρικού χαρακτήρος, συμμιετρίαν, άλ- 
ληλοδιαδόχως διακοπτόμενοι, συχνάκις δ’ εν 
συναρτήσει προς ίκρίον εκ ταινιών κατά 
γεωμετρικήν ομοίως σύνθεσιν (πρβλ. είκ. 15). 
Εις τούτο (είκ. 1) τό φυτικόν κόσμιημα δεν 
χαρακτηρίζεται διά τήν συμμετρίαν τής συν- 
θέσεώς του ούτε χρησιμοποιεί ώς φορέα του 
διακοσμητικόν τι ίκρίον, ελλείπει δέ από 
τούτου ή γεωμετρικότης. Δύναται, λοιπόν, 
νά γίνη λόγος μόνον περί συγγενών καλλι
τεχνικών διαθέσεων. "Ας σημιειωθή ακόμη 
ότι τό καθαρώς ίσλαμικόν αραβούργημα διε- 
μιορφώθη πλήρως κατά τον 11 ον - ΐ2ον αί. 1.

Εις τήν περιοχήν τής Ανατολής φυ
τικόν κόσμιημα μιέ χαρακτήρας περίπου ό
μοιους προς εκείνους τού αθηναϊκού ανα

γλύφου προσφέρουν αί αρχών 10ου αί. γύψινοι διακοσμήσεις τού ιερού βήμιατος 
(haikal) τής Εκκλησίας τής Χαδράς (Hadra) εις Deir es Surjani παρά τήν Νε
κρόν Θάλασσαν (είκ. 4)2. Συγγένεια μεταξύ των υπάρχει καί ώς προς τήν άντί- 
ληψιν περί τής μορφής, μέ τήν κάποιαν δηλαδή έπιπεδικότητα εις τήν άπόδοσιν 
τού αναγλύφου καί τήν άντίθεσιν τών έξεχόντων μερών προς τό γύρω των βά
θος. Άλλ’ επί τού αναγλύφου τής Χαδράς τό φυτικόν θέμα, διασώζον αρκετόν 
είσέτι μέρος εκ τής ελληνιστικής φυσιοκρατικής ουσίας του, είναι πλούσιον καί πυ
κνόν, μιέ έλάχιστον γύρω του ελεύθερον έ'δαφος- τού αναγλύφου τών ’Αθηνών τό

Είκ. 4. Γΰψινον άνάγλυφον έκ τής εκκλησίας 
τής Χαδρας.

1 a. riegl, Stilfragen, 1893, 302 κέ., 326, Ε. κΟηνεε,

Die Arabeske, Wiesbaden 1949 (δέν τό ειδον. Πρβλ. 
τοΰ αύτοΰ έν Encyclop. de Tlslam, Nouv. edit.

[1957] I, 576 κε. αρ-ίΐρ. arabesque).

2 jos. strzygowski, Asiens bildende Knnst, Augs
burg 1930, 670 είκ. 595-596.
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φυτικόν θέμα είναι αντιθέτους αραιόν, ή σχέσις του προς τό έ'δαφος χαλαρά καί ή 
ουσία τής χλωρίδος του συμβατική. Διαφορά καί νοοτροπίας καί εποχής. Πρέπει 

νά άνέλθωμεν εις χρόνους νεωτέρους τοΰ 
10ου αί. καί πάντως έξω τής περιοχής τοΰ 
ίσλαμικοΰ αραβουργήματος, διά νά ευρώ μεν 
παραδείγματα φυτικής έλικος υπό μορφήν ό- 
μοίαν προς την έξεταζομένην επί τοΰ άθη- 
ναϊκοΰ αναγλύφου.

Θά έπιχειρήσωμεν μικράν αναδρομήν εις 
τήν ιστορίαν τής τυπικής — με ήμιανθέμια — 
κυματοειδοΰς έλικος.

Γνωρίζομεν πόσην διακοσμητικήν πληρό
τητα εΐχεν αποκτήσει ή άνθεμωτή έλιξ κατά 
τήν χρυσήν εποχήν τής βυζαντινής διακοσμη- 
τικής γλυπτικής' βλέπομεν τό θέμα νά δια- 
πλάσση τήν γλυπτήν επιφάνειαν κατά ένιαίαν 
διακοσμητικήν σύλληψιν, χωρίς νά διαφορίζεται 
από τοΰ εδάφους του' τό έδαφος άφομοιοΰ- 
ται προς τό καθ’ αυτό θέμα (είκ. 5) \ Άλλ’ 
όταν ή άνθεμωτή έλιξ αποδίδεται υπό των 
έπιπεδικών τεχνών, παρατηροΰμεν νά χάνων- 
ται αί, ας εϊπωμεν, «αποχρώσεις» βάθους των 
κεκλιμένων επιφανειών της, διαχωριζομένου 
ούτως αποτόμους τοΰ καθ’ αυτό θέματος από 
τοΰ εδάφους του- τώρα τό έδαφος μετα- 
μορφοΰται εις είδος θύλακος ή αρνητικού 
εκμαγείου τοΰ καθ’ αυτό θέματος, έξ ίσου 
δέ — ώς καί εις τήν περιοχήν τής γλυπτι
κής — συνδημιουργοΰ τής αισθητικής έντυ. 
πώσεως. Κύριον διακοσμητικόν θέμα καί έδα
φος του αποβαίνουν, λοιπόν, στοιχεία παραπλη. 
ρωματικά μεταξύ των, ή δέ όλη καλλιτεχνική 
μορφή μετατρέπεται εις ίχνογραφικήν, ώς επί 
παραδείγματι εις τά έργα κεραμεικής τής κα
τηγορίας τών χαρακτών (sgraffito) (είκ. 6) 1 2.

Ύπό τήν μορφήν ταύτην τό θέμα τής

Είκ. 5. Περιθύρωμα τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου (άριθ. 281).

1 Βυζ. Μουσ. ’Αθηνών άνάγλυφον άριθ. 281. Δημο
σιεύεται κατά παραχώρησιν τής Διευθΰνσεως τοΰ Μου
σείου.

2 Μουσ. Κορίνθου άριθ.Ο-30-16 CH. Morgan, έν Co
rinth XI (The Byzantine Pottery) 264 άριθ. 965είκ. 93. 
Πρβλ. τά παραδείγματα σ. 118 καί 263 κέ. άριθ. 955-970

καί ιδίως C-34-250 σ. 279 άριθ. 1137 είκ. 198. Δέν ανα
τρέχω εις τήν επίσης, ως περίπου ιχνογραφήματος, άπό- 
δοσιν τής άνθεμωτής έλικος επί τοΰ ξυλόγλυπτου τοΰ 
Μουσ. Καΐρου άριθ. 8796 (jos.strzygowski, Koptische 
Kunst [1904] 134 είκ. 194), κοπτικής τέχνης τοΰ 6ου- 
7ου μ. X. αί., επειδή έκεΐ ή μορφή τοΰ κοσμήματος

35
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άνθεμωτής ελικος έχρησιμοποιήβη υπό τής ζωγραφικής προς άπόδοσιν ιδίως των 
κεντητών μερών ενδυμάτων, είς τά όποια τό θέμα τοϋτο φαίνεται να ήτο κεντη- 
μένον κατά την τεχνικήν τών κλαπωτών1. Είς την περιοχήν όμως τής ζωγραφι
κής ή έν λόγω ελιξ, λιτή κατ’ ανάγκην, άπέκτησεν άφ’ ενός διακοσμητικήν έ'μφα- 
σιν διά τής άποδόσεώς της διά δύο χρωμάτων — τοϋ ενός διά τό καθ’αυτό θέμα 
τής ελικος καί τοϋ ετέρου διά τό γύρω της έδαφος — καί άφ’ ετέρου μορφήν αυ
στηρόν, ως είς τό ώραΐον παράδειγμα επί τοϋ ενδύματος τοϋ Νικηφόρου Γ' τοϋ 
Βοτανειάτου τής μικρογραφίας τοϋ Coislin 79 φ. 2 (περί τό έτος 1078) (είκ. 7)2. 
Τής ελικος δέ υπό τήν προκειμένην μορφήν ή άνέλιξις προς πλήρωσιν σχετικώς 
μεγάλων κεντητών επιφανειών συνετέλεσεν ώστε αΰτη νά προσλάβη εκ τών έσω—ανε
ξαρτήτως τής παλαιοτέρας διακοσμητικής παραδόσεως — τον χαρακτήρα άραβουρ-

Είκ. 6. Μουσείου Κόρινθου πινάκιον άριθ. C-30-16. Λεπτομέρεια. Είκ. 7 Κόσμημα τοΰ ταβλιού τοϋ
(Ch. Morgan). Νικηφόρου Βοτανειάτου έκ τοϋ

Par. Gr. Coislin 79 φ. 2.
(Η. Omont).

γήματος· αντιπροσωπεύει τό κατ’ εξοχήν βυζαντινόν αραβούργημα. Τό αραβούρ
γημα τοϋτο επιτυγχάνει τήν πληρεστέραν έμφάνισίν του μετά τά μέσα τοΰ 11ου αί.
’Έκτοτε ή διακοσμητική χρησιμοποίησις

δέν οφείλεται εις καλλιτεχνικήν μετουσίωσιν άλλ’ είς τε
χνικήν ύποχώρησιν, είς «έκβαρβαρισμόν». Ό Κ. WEITZ- 

μανν, Die byzantinische Buchmalerei des 9. u. 10. 
Jahrhunderts, Berlin 1935, 72 έξ αφορμής τής μι
κρογραφίας τοϋ Par. Gr. 68 φ. 56ν (αύτ. είκ. 485) 
υποστηρίζει άντιθέτως δτι ή υπό τούς χαρακτήρας 
τοΰτους βυζαντινή ελιξ έξαρτάται εκ τής συγχρόνου 
της κοπτικής τέχνης.Ό Weitzmann χρονολογεί τόν Par. 
Gr. 68 είς τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 10ου ή τάς άρχάς 
τοΰ 11ου μ.Χ. αί. Τόν νομίζω ολίγον μεταγενέστερον.

1 ’Εξελισσόμενου κορδονιού έπερραμμένου έπί τοϋ υ
φάσματος κατά τήν φοράν τοΰ σχεδίου. Περί τής τεχνι
κής τών κλαπωτών βλ. Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Τά χρυσοκλα- 
βαρικά-συρματέϊνα-συρμακέσικα κεντήματα, Melanges 
Merlier, Athenes 1956, II, 454 (ανατύπου σ. 8) είκ. 1.

τής έσχηματοποιημένης φυτικής ελικος

2 η, omont, Fac-similes des miniatures des plus 
aneiens manuserits grecs κλπ., Paris 1902, 33 πίν. 
DXIII καί Miniatures 33 πίν. DXIII, j. ebersoet, 

Des arts somptuaires de Byzance, Paris 1923, 92 
είκ. 44 καί προχείρως diehe, Manuel2, I, 403 είκ. 190. 
Πρβλ. παραδείγματα έκ τών εκκλησιών τής Καππα
δοκίας G. de jerphanion, Des eglises rupestres de 
Cappadoce, II 97, 98, 100, 103., 119, 121, 123, 125, 
130e, III 161, κ. π. ά. Πρβλ. καί τό επίσης ώραΐον 
παράδειγμα έπί τοϋ ενδύματος τοϋ ίερέως τής παρα- 
στάσεως τών Είσοδίων έπί γραπτοϋ επιστυλίου τής 
Μονής Σινά Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εικόνες τής Μονής 
Σινά, Άθήναι 1956-58, 107 είκ 101 καί 125 (δευτέ
ρου ήμίσεος τοΰ 12ου αί.).
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γενικεύεταιι. Εις τά έργα κεραμεικής ή έλιξ, περί τής όποιας όμιλοΰμεν, κατά 
πρώτον — από των μέσων τοϋ 11ου αί. (αγγεία γραπτά) — αποδίδεται γραπτώς 
κατά μεταφοράν έκ των ζωγραφικών προτύπων1 2' έ'πειτα — από τού τέλους τοΰ 
11ου αί. (αγγεία χαρακτά, sgraffito) — αποδίδεται διά τής δημιουργίας διαμέ
σου τόνου γύρω τοΰ κυρίου θέματος, διαγραμμιζομένου τοΰ εδάφους 3' τέλος — 
από τών αρχών τοΰ 12ου αί. (αγγεία σκαπτά, incised) — ή ελιξ αποδίδεται διά 
«σκαφής» τοΰ εδάφους, διά τής άφαιρέσεως δηλαδή τοΰ επιχρίσματος του, άπο- 
κτωμένης ούτως έντυπώσεως και έκ δευτέρου χρώματος, τοΰ έρυθροΰ χρώμα
τος τοΰ πηλοΰ4. Εις τά έργα γλυπτικής ή «ζωγραφική» έντύπωσις επιδιώκε
ται διά τής άφαιρέσεως μάζης τίνος τοΰ εδάφους κατά τον τρόπον τών έπμπεδο- 
γλύφων με τήν παρατήρησιν όμως ότι εις τά γ?ιυπτά, αί παρειαΐ τοΰ φυτικοΰ 
θέματος δεν είναι πάντοτε κάθετοι προς τό 
έδαφος του και ότι τοΰτο δεν έπληροΰτο, ώς 
συνήθως εις τά έπιπεδόγλυφα, δι’ εγχρώμου 
ύλης. 'Η ζωγραφική ποιότης τής μορφής επι
τυγχάνεται μόνον διά σκιαγραφικής άντιθέ- 
σεως έδάφους και σχεδίου: διακοσμητικά γλυ
πτά τής Χριστιάνου (είκ. 8)5. Πρέπει, λοι
πόν, καί τά γλυπτά τής κατηγορίας αύτής νά 
τοποθετηθούν εις τους ίδιους χρόνους, τό 
πολύ όχι μετά τον 12ον αιώνα.

Ύπό τήν ανωτέρω μορφήν της ή άνθε- 
μωτή έλιξ αποβαίνει, ώς εΐπομεν, αύστηρώς 
έσχηματοποιημένη' άφαιρεΐται από αύτής οία- 
δήποτε άνάμνησις φυσικής ζωής, τά δε ήμιαν- 
θέμιά της αποδίδονται ενίοτε συμβατικώς, ώς κυκλοτερή σωμάτια εκφυόμενα από 
τοΰ κυματοειδούς βλαστού. Τό ύφος τής άνθεμωτής έλικος τής εν λόγω φάσεως είναι 
κατ’ουσίαν μικροτεχνικόν, φαίνεται δε ότι έκ τής μικράς τέχνης μετεφέρθη ή έλιξ 
αΰτη εις τήν διακοσμητικήν γλυπτικήν έπί μαρμάρου. "Ο,τι υπολείπεται δέ νά λεχθή 
ακόμη είναι τό έκ πρώτης όψεως παράδοξον ότι ή προκειμένη άραβουργηματική μορφή 
τής άνθεμωτής έ'λικος, καθαρώς βυζαντινή, μεταφέρεται εις τήν τέχνην τής Άνα-

1 Π.χ. εις διακοσμήσεις θρόνων: Μικρογραφ. Βιέν
νης Έθν. Βιβλιοθ. Suppl. Gr. 128 (περί τό 1100) 
(p. burbel — η. gerstinger, Die byzantinischen 
Handschriften, 2, Leipzig 1938, 43 πίν. XVI-XVIII) 
καί Suppl. Gr. 164 (τοϋ έτους 1109) (αύτ. 46 πίν. ΧΧ„, 
XXL)' εις πλήριοσιν τών επιφανειών πλαισίων: Par. 
Gr. 68 φ. 65ν (βλ. άνωτ. σ. 274„).

2 Μουσ. Κόρινθου C-36-584 (morgan 233 άριθ. 605 
είκ. 66). Πρβλ. καί τά παραδείγματα: C-37-1321 (σ. 231 
άριθ. 601 πίν. XXVIn), C- 36-594 (σ. 233 άριθ. 601 
πίν. XXVI m), CP 1080 (σ. 244 άριθ. 718 πίν. ΧΧΧΙρ).

3 Μουσ. Κόρινθου C-37-2025 (Morgan 307 άριθ. 1429
είκ. 120a), C-29-05 (αύτ. 308 άριθ. 1436 είκ. 125),

CP 1028 (αύτ. 283 άριθ. 1178 είκ. 200).
4 Μουσ. Κορίνθου C-33-1219 (Morgan 339 άριθ. 

1743 είκ. 144a) κ.π.ά.
5 ε. stikas, L’eglise de Christianou, Paris 1951, 

29-30 είκ. 40. Πρβλ. καί τά ’Απιδιάς τής Λακωνίας 
(Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Α', 1935, 131 
είκ. 6) καί Άλιβερίου τής Εύβοιας (ΟΡΛΑΝΔΟΥ έ. ά. 
Ζ', 1951, 137 καί 138 είκ. 5). Πρβλ.έπίσης τήν όστεΐ- 
νην λαβήν μαχαιριού τοΰ Μουσείου Κορίνθου Μ.Ρ-7905 
έν ge. davidson, Corinth XII. The Minor Objects, 192 
άριθ. 1417 πίν. 86 (εΰρέθη εντός έπιχώσεως τοΰ 10ου- 
11ου αί.).
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Είκ. 9. Φυτική διπλή ελιξ επί τοιχογραφίας εκκλησίας 
'Αγ. Θεοδώρων Τρΰπης τής Λακωνίας.

(Φωτογραφία Ν. Δρανδάκη)

χολής τόσον τής ίσλαμικής (μινμπάρ τοΰ Masid i Meidan εις Abyaneh τοΰ 
Ιράν τοΰ έτους 1073 1 με έ'κδηλον καί εις άλλα τεμάχια την έπίδρασιν τής βυ

ζαντινής τέχνης) όσον καί τής χριστιανικής (Βενετ. Βιβλιοθ. Μεχιταρ. άρμεν. 
εύαγγελ. άριθ. 888 φ. 214 τοΰ 13ου αί.)2.

Ήτο απαραίτητον νά προηγηθή ή ανωτέρω πραγμάτευσις περί τής άνθεμω-
τής έλικος διά νά έννοήσω- 
μεν την μορφήν τοΰ φυτικού 
διακόσμου τοΰ άπασχο?ιθϋντος 
ημάς αναγλύφου. Εϊδομεν εις 
τούτο ότι τό φυτικόν θέμα 
είναι άμπελος'άντιλαμβανόμε- 
θα δέ τώρα ότι αί κληματίδες 
της έχουν ΰποστή βαθύτατην 
μετάπλασιν, προσαρμοσθεϊσαι 
πλήρως προς τάς μορφάς τής 
άνθεμωτής ελικος τής αύστη- 
ράς φάσεως (είκ. 7 καί 8) καί, 
εάν δεν ύπήρχον κατεσπαρ- 
μέναι εδώ καί εκεί σταφυλαί, 

δεν θά ήδυνάμεθα νά την άναγνωρίσωμεν καί νά την χαρακτηρίσωμεν ως άμπελον. 
Διδακτική είναι καί ή μορφή τοΰ κοσμήματος εις τά μέρη όπου τοΰτο, παρα- 
μεϊναν ημιτελές, μή άφαιρεθείσης 
τής μάζης τοΰ εδάφους του, ενθυ
μίζει ακόμη στενότερον τήν ίχνο- 
γραφικήν άπόδοσιν τής άνθεμωτής 
ελικος (πρβλ. είκ. 6), πριν έπιδιωχθή 
ή έπίτευξις εντυπώσεων διά τής 
φωτοσκιάσεως.

Νομίζω ότι διά τής προηγη- 
θείσης άναλΰσεως άπεκομίσαμεν εν 
μέτρον συγκρίσεως καί έν όριον 
αρκετά ασφαλές διά τήν χρονολό- 
γησιν τοΰ ανάγλυφου μας.

Έν συγκρίσει προς τό κόσμημα των γλυπτών τής Χριστιάνου (είκ. 8), τό φυτι
κόν κόσμημα τοΰ αναγλύφου τοΰ Βυζαντινού Μουσείου (είκ. 1) παρουσιάζει κάποιαν 
χαλαρότητα εις τήν σύνθεσίν του- άπλοΰται μέ «ρυθμόν» ακόμη, αλλά καί με κά
ποιαν αύτυτέλειαν έν σχέσει προς τό γύρω του έ'δαφος, ή διαφορά δέ αύτη οός 
προς τήν άντίληψιν τής καλλιτεχνικής μορφής νομίζω ότι αποτελεί κριτήριον

Είκ. 10. ’Επίτιτλον τοΰ Γρηγορ. Ναζιανζ. Par. Gr. 541 φ. 132.
(J. Ebersolt)

1 r. bttinghausen, The «Beveled Style» in the 
Post-Samarra Period, έν Archaeologica Orientalia in
Memoriam Ernst Herzfeld, New York 1952,77πίν. XI.

2 sir. der nersessian, Manuscrits armeniens 
illustres, Paris 1936, 89 πίν. XXXVI 74.
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σχετικής οψιμότητος τοϋ αναγλύφου τοϋ Βυζαντινού Μουσείου. ’Άτερμον δέ καί 
πανταχού ομοιόμορφον το φυτικόν τούτο κόσμημα, πρέπει, ώς νομίζω, νά θεωρηθή 
προγενέστερον τού συγγενούς μορφής γραπτού κοσμήματος τής εκκλησίας των 
'Αγίων Θεοδώρων τής Τρύπης έν Λακωνία (είκ. 9), όπου, αν καί ή μορφή 
του είναι έσχηματοποιημένη, διαφαίνεται ιδιοτροπία τις, ώς νά έπιθυμή τό 
άντικείμενον νά παρουσιασθή καθ’ εαυτό. Έδώ είναι φανερόν ότι οί χαρα
κτήρες τού Αραβουργήματος έχουν άτονήσει, ό «ρυθμός» εύρίσκεται έν υπο
χωρήσει, γίνεται δέ, έπανσΛαμβάνομεν, αισθητή παρουσία τις τού «αντικειμένου» 
καθ’ εαυτό, παρά τό ότι ή αισθητική του μορφή παρουσιάζεται έσχηματοποιη- 
μένη. Ή τοιχογραφία τής Τρύπης χρονολογείται εις τό δεύτερον ήμισυ τού 
13ου αί. λ 'Ομοίως χαλαρά είναι τού φυτικού θέματος προς τό έδαφος του ή σχέ- 
σις εις τό έπίτιτλον τού Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού Par. Gr. 541 φ. 132 (είκ. 10)“. 
Εις τό παράδειγμα τούτο, έν άντιθέσει προς 
τό τής Τρύπης (είκ. 9), τό φυτικόν θέμα, μέ 
φύλλα σχηματικά ώς τρίφυλλα καί που καί 
που ώς δισκάρια, έχει μετατραπή εις γεωμε
τρικής υφής σύνθεσιν, ώς τό ίσλαμικόν Αρα
βούργημα, μέ μόνην τήν διαφοράν Από εκεί
νου ότι οί βλαστοί του έδώ είναι ισοπαχείς, 
καθαρώς βυζαντινού χαρακτήρος. ”Ας προσ- 
τεθή ότι ή τάσις προς σύνθεσιν χαλαρωτέ- 
ραν καί προς μεγαλύτερον διαφορισμόν τού 
φυτικού θέματος Από τού γύρω έδάφους του 
επιτείνεται κατά τον 14ον αί. ■—θωράκια τού 
γυναικωνίτου τής Μητροπόλεως τού Μυστρα, 
δυνάμενα νά Αναχθούν ίσως εις τήν έποχήν τού 
Νικηφόρου Μοσχοπούλου (τού έτους 1291/2)3, 
έπίτιτλον τού Νικήτα Χωνιάτου Βιένν. Έθν.
Βιβλιοθ. Hist. Gr. κώδ. 53 (πρώτου ήμίσεος τού 
14ου αί.)4— καί Ακόμη περισσότερον κατά τον 
15ον αί. — έπίτιτλον τού Δωροθέου Vindob.
Theol.Gr. 284u. Προς τό φυτικόν κόσμημα τού 
Αναγλύφου μας πλησιέστερον έξ όλων ευρίσκω 
τό παράδειγμα έπί των έπιμανικίων τής τοιχο
γραφίας τού 'Αγ. Κυπριανού εις τήν τράπεζαν τής Μονής τού Θεολόγου τής ΓΙάτμου 
(είκ. II)6. Ή τοιχογραφία αυτή δύναται νά χρονολογηθή προς τά τέλη τού 12ου αί.

Είκ. 11. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας τοΰ 
Αγ. Κυπριανού εις τήν τράπεζαν τής Μονής 

τοΰ Θεολόγου έν Πάτμφ. Έπιμανίκιον.
(Φωτογραφία Π. Παπαχατζηδάκη).

1 Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗ,Ό ναός τών Άγιων Θεοδώρων τής 
Λακωνικής Τρΰπης,Έπ.Έτ. Βυζ. Σπ. ΚΕ', 1955,83 είκ. 12.

2 j. ebersoi/γ, La miniature byzantine, Paris 
1926, 61 πίν. LXIXi.

3 g. μιι,ι,ετ, Monuments byzantins de Mistra, 
Paris 1910, πίν. 47,2. Διά τήν χρονολογίαν βλ. Μ. I. ΜΑ- 

ΝΟΥΣΑΚΑ, Ή χρονολογία τής κτιτορικής επιγραφής

τοΰ Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυστρα, Δελτ. Χρ.Άρχ.Έτ., 
Περ. Δ', τόμ. Λ', 1959, 72 κέ.

4 BURBEE - GERSTINGER, έ.ά. 60 πίν. XXX,2.

5 hans gerstinger, Die griechische Buch- 
malerei, Wien 1926, 40 πίν. XXVIf.

6 Έδημοσιευθη υπό ΑΝΝΗΣ MAPABA - ΧΑΤΖΗ- 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πάτμος, ’Αθήνα 1957, 25 είκ. 60.
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Διπλεπίπεδα: Κατά την περιγραφήν τοΰ μαρμάρου έδόθη ευκαιρία να πα- 
ρατηρήσωμεν δτι τα δύο άντωπά ζφα, κάτω, εύρίσκονται εις άμεσον συνάφειαν 
προς το γύρω των φυτικόν κόσμημα, ώς ν’ αποτελούν μαζί του στοιχεία τού αυ
τού ενιαίου συνόλου' αλλά, καθώς είναι έξεργα, φαίνονται σαφώς ν’ ανήκουν εις 
επίπεδον ύψηλότερον τοΰ επιπέδου τοΰ γύρω των φυτικού εδάφους. Διά νά χα
ρακτηρίση τό είδος τούτο των αναγλύφων ό καθηγητής Α. Ξυγγοπουλος έχρη- 
σιμοποίησε τήν περίφρασιν «τεχνική επαλλήλων στρωμάτων»- ό καθηγητής 
Α. Ορλανδος τό ονομάζει απλώς «σύνθετον είδος». ’Ίσως αποδίδεται άκριβέστερον 
τό πράγμα διά τής συνθέτου λέξεως «διπλεπίπεδον», επειδή ό όρος ούτος είναι αύ- 
στηρότερον μορφολογικός, άναφέρεται δηλαδή περισσότερον εις τον τρόπον άντι- 
λήτ|ιεως τής καλλιτεχνικής μορφής και όλιγώτερον εις τον τρόπον άποδόσεως τής

μορφής καθ’ ώρισμένην τεχνικήν. Διότι 
καί όταν ακόμη τό καλλιτεχνικόν θέμα 
— παράστασις ανθρώπου ή ζώου κλπ. εν 
άμέσφ συναφεία προς φυτικόν έδαφος — 
είναι είργασμένον εις έπιπεδόγλυφον τε
χνικήν, πραγματική δε διαφορά επιπέ
δων μεταξύ των καθ’ έκαστον στοιχείων 
τοΰ αναγλύφου δεν δύναται νά ύπάρξη, 
αποδίδεται εν τούτοις αίσθητικώς ή δια
φορά επιπέδων διά τοΰ καθαροΰ περί- 
γράμματος των μορφών τοΰ «επάνω» ε
πιπέδου, διαχωριζομένων τούτων σαφώς 
από τοΰ γύρω των φυτικού εδάφους, ώς 
νά εύρίσκωνται «έξω» από τούτου. Πα
ράδειγμα ή πλάξ τοΰ Βυζαντ. Μουσ. άριθ. 
1535/174 (είκ. 12) λ Ό Α. Ξυγγόπουλος 
ευρίσκει τά πρώτα παραδείγματα τοΰ έν 
λόγω είδους αναγλύφων εις τήν στρο

φήν τοΰ 11ου πρός τον 12ον αί., τήν πλήρη δε άνάπτυξιν τοΰ είδους τοποθετεί 
εις τάς άρχάς τοΰ 13ου αί. 1 2. Πράγματι καί έξ έργων τής κεραμεικής, εκ τών 
οποίων πρός τό παρόν άρυόμεθα άκριβεστέρας χρονολογικός ενδείξεις, συνάγεται 
ότι ή άπόδοσις τών μορφών κατά τήν διπλεπίπεδον άντίληψιν είχε γίνει κοινός 
τρόπος καλλιτεχνικής έκφράσεως από τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ 12ου αί. (είκ. 6), 
ιδίως δε άπό τών μέσων τοΰ 12ου καί καθ’ όλον τον 13ον αιώνα3. Τά κερα-

Είκ. 12. Βυζαντινοί) Μουσείου ’Αθηνών θωράκιον 
άριθ. 1535/174.

(Γ. Σοιτηρίου).

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Όδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου2, 
1931, πίν. Β' (άνω), τού αυτού, Guide κλπ. ε’ικ.30 καί 
Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Έλλ. Α', 1927, είκ. 12α.

2 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινόν ανάγλυφον τοΰ Ήρα- 
κλέους, Άρχ. Έφ. L927-1928, 2 κέ. Πρβλ. Α. ΟΡΛΑΝ- 

ΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Ε', 1939-40, 71-72.
3 ’Αγγεία χαρακτά έξειλιγμένης τεχνοτροπίας (Sgraf

fito developed style) Μουσ. Κορινθ. άριθ. C-30-56

(Morgan έν Corinth XI131 καί 289 άριθ. 1250 είκ. 107), 
C-35-57 (αύτ. σ. 284 άριθ. 1192 πίν. XLIVe), C-38-54 
(σ. 281 άριθ. 1157 πίν. XLIV f) καί CP 1028 (σ. 283 
άριθ. 1178 είκ. 200).’Ιδίως εις τά σκαπτά αγγεία (incised 
ware) Morgan έν Corinth XI 162 κέ. Βλ. τά παρα
δείγματα : άριθ. 1666 (C-29-03) προμετωπίς, άριθ. 1681 
(C-34-92) είκ. 141, άριθ. 1688 (C-34-822) είκ. 143 (έν- 
ταΰθα είκ. 14), άριθ. 1743 (C-34-1219) είκ. 144a, άριθ.
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μουργήματα μάλιστα τής κατηγορίας των σκαπτών (incised ware), μέ την χαρακτη
ριστικήν άραβουργηματικήν διακόσμησίν των, συμπίπτουν απολύτως προς την

Είκ. 13. Μουσείου Κόρινθου τεμάχιον πινακίου άριθ. C - 34 - 1386.
(Chr. Morgan).

τέχνην τής έκ τής Άκροπόλεως στήλης

Είκ. 14. Μουσείου Κορίνθου τεμάχιον πινακίου 
άριθ. C-34-822.

(Ch. Morgan

νον τον χαλίφην Έλ- ΝασΙρ έν μέσω δύ

Βυζαντινού Μουσείου (είκ. 1). Παρα
θέτω προς σύγκρισιν τα παραδείγματα 
τού Μουσ. Κόρινθου C- 34 - 1386 
(είκ. 13) και C - 34 - 822 (είκ. 14) \ 
Έκ των τεμαχίων τούτων το πρώ
τον εύρέθη έντδς έπιχώσεως σχημα- 
τισθείσης κατά τούς χρόνους τού Μα
νουήλ Α' Κομνηνοϋ (1143 -1180)2. 
συνεπώς καί τδ άνάγλυφόν μας δεν 
δύναται ν’ άπέχη πολύ από τών 
χρονικών ορίων τής βασιλείας τού 
Μανουήλ Α'.

Ή άπόδοσις τής καλλιτεχνικής 
μορφής κατά τον τρόπον τών διπ?^ε- 
πιπέδων αναγλύφων απαντάται καί 
εις τήν περιοχήν τής ίσλαμικής τέ
χνης’ αλλά τό κυριώτερον έκ τών 
ίσ?ιαμικών παραδειγμάτων, τό ανάγλυ
φων τής Άποτροπαίου Πύλης (Ta
lisman-Tor) τής Βαγδάτης, παριστά- 

άντωπών δρακόντων (είκ. 15) \ χρονο-
1744 (C-34-1386) είκ. 144b (ενταύθα είκ. 13), άριθ. 1684 
(C-34-265) πίν. LUIj κ. ά.

1 Βλ. προηγουμένην ύποσημείωσιν.
2 Ή έπίχωσις χαρακτηρίζεται διά τής παρουσίας 

ενός νομίσματος τοϋ Ίωάννου Α' Τσιμισκή (969-976), 
ενός τοϋ Νικηφόρου Γ' (1078-1081) καί επτά νομισμά- 
των τοΰ Μανουήλ Α'. Τάς σχετικάς πληροφορίας ήρΰ-

σθην έκ τών ημερολογίων τών έν Κορίνθω άνασκα- 
φών ‘τής Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών 
(G. R. Davidson, 24 Μαρτίου 1934).

3 sarre-herzfei.d, Archaolog. Reise κλπ., II, 152κέ. 
καί III πίν. Χ„, Λ-rzygowski, Asiens bild. Kunst, 
292 κέ. είκ. 282.
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λογεΐται μόλις εις τό έτος 1221 /22, τό φυτικόν του δ’ έδαφος παρουσιάζεται 
ώς αραβούργημα μορφής ίσλαμικής, ήδη άπηρτισμένης. Ή άπόδοσις τής καλλιτε
χνικής μορφής επί τοϋ αναγλύφου τούτου συνδέεται προς την άπαντωμένην έπ'ι 
τών έπιτίτλων τοϋ αρμένικου εύαγγελιαρίου τοϋ έ'τους 1198 τής Λεμβέργης, κα
ταγόμενου έκ τής Κιλικίας ’.

Ή συζήτησις τοϋ προβλήματος περί τής καταγωγής τοϋ είδους τών διπλεπιπέ- 
δων αναγλύφων τόσον εντός τής βυζαντινής όσον καί εντός τής ίσλαμικής τέχνης 
εύρίσκεται έξω τών πλαισίων τοϋ παρόντος άρθρου. Σημειώνω μόνον ότι ό μεν 
Ε. Herzfeld άνήγαγε την καλλιτεχνικήν αρχήν, την χαρακτηρίζουσαν τό είδος τοΰτο

Είκ. 15. Ύπέρθυρον άνάγλυφον τής Άποτροπαίου Πύλης τής Βαγδάτης.
(Sarre — Herzfeld).

αναγλύφων, εις την τέχνην τής αρχαίας Βυβυλώνος 2' ό δε J. Strzygowski έθεώ- 
ρησεν όρθώς την διπλεπιπέδου καλλιτεχνικής άντιλήψεως διακόσμησιν τοϋ χαλκοϋ 
πινακίου τοϋ Φερδινανδείου Μουσείου τοϋ Innsbruck, άποδιδομένου επί τή βάσει 
επιγραφών εις τον πέρσην έμίρην Δαυίδ (Dawud) τον Όρτακίδην καί χρονολογουμέ- 
νου εις τό πρώτον ήμισυ τοϋ 12ου αί.3, ώς εΰρισκομένην πλησιέστατα προς τον 
ελληνισμόν, παρά την έξ αιτίας τών επιγραφών περσικήν ή κεντροασιατικήν προέ- 
λευσιν τοϋ πινακίου4. Πράγματι τό πλούσιον φυτικόν κόσμημα τοϋ πινακίου τοϋ 
Innsbruck (είκ. 16) είναι ισοπαχές καί άσχετον ακόμη προς τό ίσλαμικόν αρα
βούργημα (πρβλ. είκ. 15), συγγενέστερον δε προς τό βυζαντινόν (πρβλ. άνωτ. 
σ. 274). Ενθυμίζει την τέχνην τοϋ στέμματος τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου

1 Είκών παρά strzygowski, Amida, 363 είκ. 312. 
Παράλληλος μορφή θεωρείται υπό τοϋ Strzygowski 
ή τών γύψινων διακοσμήσεων τής Άμίδης (Διαρβε- 
κίρ), άποκειμένων εις τό Μουσεΐον τής Κωνσταντινου
πόλεως (αΰτ. 354 κέ. είκ. 300-301).

2 SARRE-HERZFEED, έ.ά. 154.
3 van berchem - strzygowski, Amida, 120 κέ. 

είκ. 53, σ. 348 κέ. είκ. 295 καί πίν. ΧΧΙι .
4 strzygowski, έ'.ά. 354.
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(1042 -1050) \ ακόμη δέ και την τέχνην τοϋ αναγλύφου μας (είκ. 1), καθώς αί 
κύριαι παραστάσεις περικλείονται εντός ιδιαιτέρων πλαισίων. ’Από τοϋ τελευταίου 
τό πινάκιον τοϋ Innsbruck διαφέρει κατά τό δτι εις τοΰτο τό φυτικόν κόσμημα πα
ρεντίθεται καί εντός των πλαισίων.

"Ας έπιστρέψωμεν εις τό άνάγλυφόν μας (είκ. 1) καί ας τό ’ίδωμεν καί ως 
σύνολον. Ευκόλως τώρα άναγνωρίζομεν ότι ή σΰνθεσις τής όλης επιφάνειας του 
πηγάζει έξ έμπνεύσεως όμοιας προς εκείνην τοϋ έπιτίτλου τοϋ Γρηγορίου Ναζιαν- 
ζηνοϋ Par. Gr. 550 φ. 30 (είκ. 17): άραβουργηματοειδές φυτικόν κόσμημα περι
βάλλει έκ στενών ταινιών πλαίσια, εντός τών οποίων είναι τοποθετημένοι ολό
σωμοι παραστάσεις — ό "Αγιος Μά- 
μας, ζώα—επί χρυσοϋ βάθους1 2. Τό χρυ- 
σοϋν βάθος αντιστοιχεί προς τάς έ?ιευ- 
θέρας έπιφανείας, επί τών οποίων είναι 
τοποθετημένοι αί εντός τών πλαισίων 
παραστάσεις τοϋ αναγλύφου μας. Εις 
τον ίδιον κύκλον καλλιτεχνικής έμπνεύ
σεως ανήκει καί τό έν Μυστρά άνάγλυ- 
φον τής άναλήψεως τού Μ. Άλεξάν- 
δρου3.Ή μικρογραφία τού Par. Gr. 550 
χρονολογείται εις τον 12ον αί., λόγιο δέ 
τοϋ άστεροειδοΰς σχήματος τοϋ κεν
τρικού εσωτερικού πλαισίου της έθεω- 
ρήθη επηρεασμένη έκ τής ίσλαμικής 
τέχνης4. Όρθόν είναι νά εϊπωμεν 
ότι έξ όλων τών παραδειγμάτων τού
των, ιδίως δ’ έκ τής αθηναϊκής στή
λης αίσθανόμεθα πνοήν τινα έκ τής 
άρχαιότητος. Παρά την μεγάλην χρο
νικήν άπόστασιν διδακτική αποβαίνει ή

Είκ. 16. Περσικόν χαλκοΰν πινάκιον τοϋ Μουσείου 
του Innsbruck.

(Van Berchem — Strzygmvski).

σύγκρισις τής αθηναϊκής στήλης προς τό

1 MAGDA BARANY-OBKRSCHALL, The CrOWn of 
the Emperor Constantine Monomachos, Archaeol. 
Hungar. XXII, Budapest 1937, 49 κέ. καί Patrick 

j. kelleher, The Holy Crown of Hungary, Roma 
1951. Προχείρως diehl, Manuel2 2, 708 είκ. 354, 
dalton, Byz. Art. and Arch., 526 είκ. 313.

2 omont, Miniatures 53 πίν. CVIII2, ebersolt, 

Miniat. byzantine, πίν. XXXIV2, MAPABA - XATZH- 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ό "Αγιος Μάμας, 89 πίν. II.
3 millet, Monum. byzan. de Mistra, πίν. 49,2, 

strzygowski, Amida, 351 είκ. 298 καί τελευταίως 
A. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Νέον άνάγλυφόν τής άναλήψεως τοΰ 
’Αλεξάνδρου, Έπιστημ. Έπετ. Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. 
’Αθηνών 1954- 1955, 285 πίν. 2γ.

4 PH. schweinforth, Die byzantinische Form, 
Berlin 1943, 81 είκ. 54. Ύπόκειται τό εξωτερικόν περί

γραμμα ρόδακος έκ δυο διασταυρουμένων τετραγώνων, 
ώς ό επί τής εξεταζόμενης στήλης. Ρόδακα μορφής 
γεωμετρικής, περίπου όμοιας πρός τόν ρόδακα τής 
είκ. 1, εις τόν Vat. Gr. 354 φ. 10ν τοϋ έτους 948 949 
ό weitzmann, Die byzantin. Buchmal. des 9. und 10. 
Jahrli. 75 είκ. 514 κατατάσσει ομοίως εις τόν κύκλον τής 
βυζαντινοϊσλαμικής τέχνης. 'Υπάρχουν όμως άφθονα 
παραδείγματα τοιούτων ροδάκων καί έκ τής παλαιο
χριστιανικής καί έκ τής βυζαντινής τέχνης, απαιτεί
ται δέ κάποια έπιφΰλαξις ώς πρός τόν χαρακτηρισμόν 
τών παραδειγμάτων τοΰ 11ου-12ου αί. μέχρις ότου 
μελετηθή τό θέμα τοΰτο καλύτερον. Σημειώνω τρία 
παραδείγματα έκ τριών κύκλων τέχνης : Μουσείου Κό
ρινθου πινάκιον C-37-808 (Morgan έν Corinth XI 100 
άριθ. 747 είκ. 76 τοϋ πρώτου τετάρτου τοϋ 12ου αί. 
Πρβλ. καί τό έπί έπιστυλίου τέμπλου τής 'Αγίας Τριά-

36

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:37 EEST - 54.161.213.156



282 Δ η μ η τ ρ ί ο υ Ί. Πάλλα

μικρόν ρωμαϊκών χρόνων άνάγλυφον βάθρον λυχνίας τού Μουσείου των Εικαστι
κών Τεχνών τής Βουδαπέστης (είκ. 18) '.

Το συμπέρασμα έκ τής άναλύσεως τοϋ διακοσμητικοϋ θέματος, τής καλλιτεχνι
κής μορφής και τής εν γένει συνθέσεως τής επιφάνειας τοϋ αναγλύφου μας δύνα- 
ται νά είναι, ως νομίζω, δτι τοϋτο κατάγεται άμιγώς έκ τής βυζαντινής τέχνης 
τής μεταξύ τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 12ου καί τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 13ου αί. 
καί δτι χρονολογείται πιθανώτατα προς τα τέλη τοϋ 12ου αί.

Εικονογραφία. Ή εντός τοϋ κάτω πλαισίου είκονιζομένη μορφή, μέ τό άν-
τικείμενον εις την αριστε
ρών χεϊρα ως ρόπαλον 
(είκ. 1 καί 3), είναι κά
πως δύσκολον νά άναγνω- 
ρισθή ένεκα τής κακής δια- 
τηρήσεώς της. 'Ο είκονο- 
γραφικός τύπος αυτής, μέ 
τούς πόδας ανοικτούς, τον 
βραχύν χιτώνα, τάς ένδρο- 
μίδας καί την έκτεινομένην 
χεϊρα μέ την άναδιπλου- 
μένην χλαμύδα, είναι ό τύ
πος τού πόλε μιστού ή τοϋ 
κυνηγού, δταν ούτος ετοι
μάζεται νά ύψωση τό ρό
παλον διά νά κτυπήση.

Τό ρόπαλον μέ σφαι
ροειδή κεφαλήν, ως έκ 
πρώτης 6ι|ιεως φαίνεται νά 
είναι τό άντικείμενον τό

κρατούμενον υπό τοϋ πολεμιστού ή κυνηγού τοϋ αναγλύφου μας, ως δπλον στρα
τιωτικόν2 ί)ά ήδύνατο νά ταυτισθή προς τό βυζαντινόν άπελατίκιν, την «ρά
βδον» ή τό «ραβδίν» τού Άκριτικού ’Έπους:

Είκ. 17. Έπίτιτλον τοϋ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ Par. Gr. 550 φ. 30.
(J. Ebersolt).

"Αν καύχησής, νεώτερε, νά γίνης άπελάτης
την ράβδον ταντην επαρε καί κάτελϋε εις βίγλαν 3.

δος Ψαχνών Εύβοιας, 11ου-12ου αί. έν ΟΡΛΑΝΔΟΥ, 

Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Ε', 1939-40, 13 είκ. 13)· εκ
κλησίας τοϋ Άγιου Ίωάννου έν Βύβλω (Giblet) γεΐ- 
σον περί τό έτος 1130 (c. enlart, Ees monuments 
des Croises dans le royaume de Jerusalem, I, Pa
ris 1925, 89 πίν. 86) καί έκ Βορείου Συρίας επιτα
φίους στήλας τοϋ 12ου-13ου αί. (janine sour del - 

thomine, Steles arabes anciennes de Syrie du

Nord, Ees Annales Archeol. de Syrie VI, 1956, 30-31 
πίν. I εις τό μέσον δεξιά, III κάτω αριστερά καί 
είκ. 2 - 3).

1 a. heklER, Die Sammlung antiker Skulpturen, 
1929, 106 άριδ·. 95 είκ. 95.

2 Βλ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Έρίζοντες-Έρώντες, Ελ

ληνικά ΙΒ', 1952-53, 374 είκ. έν σ. 373.
3 A 1609 (έκδ. Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ, Βασίλειος Διγενής
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Εις την προκειμένην δμως μορφήν πολεμιστοΰ δεν δυνάμεθα νά άναγνωρίσω- 
μεν τον ήρωα τοΰ μεσαιωνικού έπους, διότι ή εικονογραφία τοΰ Διγενή εμφανί
ζεται ολίγον άργότερον, κατά τούς χρόνους των Παλαιολόγων1 καί κατ’ άλ
λον τύπον — με θώρακα καί βραχύν πτυχωτόν χιτώνα (φουστανέλλαν), ξίφος καί 
προ πάντων με τάς κνήμας ένδεδυμένας 2' ό είκονογραφικός δε τύπος τοΰ πολε- 
μιστοϋ τοΰ αναγλύφου μας είναι παλαιότερος τής εικονογραφίας τού Διγενή. Δεν 
γνωρίζομεν δέ καί ποιον νόημα θά είχεν ή ενδεχομένως παρουσία τοΰ Διγενή ή 
άλλου κοσμικού πολεμιστοΰ επί τής μνημειώδους ταύτης στήλης.

Ό εκτεταμένος βραχίων με την άναδι- 
πλουμένην χλαμύδα μεταφέρει εις είκονογρα- 
φικήν παράδοσιν έξαρτωμένην εκ τής άρχαιό- 
τητος. Θά ήδυνάμεθα οΰτω ν’ άναγνωρίσω- 
μεν εις την μορφήν μας τον τύπον τοΰ κυνη
γού μέ κορύνην ή λαγωβόλον, όστις, ώς συμ
βολική παράστασις τοΰ φθινοπώρου ή τοΰ χει- 
μώνος — αλληγορία τοΰ τέλους τής ζωής—, 
άπετέλει θέμα τής νεκρικής εικονογραφίας.
Εις τήν νεκρικήν εικονογραφίαν ό κυνηγός μέ 
τό λαγωβόλον παριστάνεται ενίοτε κρατών τό 
όπλον του διά τής άριστεράς, ώς περίπου ό 
υποτιθέμενος κυνηγός τοΰ αναγλύφου μας (είκ. 1 
καί 3), ενώ διά τής δεξιάς κρατεί λαγωόν φο- 
νευμένον3. Όμοίως επί μικρού χαλκού αναγλύ
φου εκ Fenek τής Ουγγαρίας ό Χειμών, φέρων 
λαγωόν, παριστάνεται νά φορή ένδρομίδας, χι
τώνα καί έπενδύτην 4, δπως περίπου ή μορφή 
τοΰ ανάγλυφου μας. Αλλ Ο κυνηγός τοΰ ανα- Είκ. 18. Βάθρον λυχνίας Μουσείου Εικαστικών 

γλύφου μας παριστάνεται νά έντείνη τάς δυνά- Τεχνών Βουδαπέστης. ^

μεις του προς δράσιν, δεν έ'χομεν δ’ έ'νδειξιν
άλλην περί τοΰ προορισμού τής στήλης, ώς ενδεχομένως νεκρικού' ούτε δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν διατί ή παρουσία τοΰ συμβόλου τοΰ φθινοπώρου ή τοΰ χειμώνος 
εις μίαν τόσον μνημειώδη στήλην δύναται τάχα νά είναι—κατ’ άλλην ύπόθεσιν— 
αντί τής παραστάσεως τών τεσσάρων εποχών τοΰ έ'τους. Δυνάμεθα βεβαίως νά ύπο-
’ Ακρίτας, Άθήναι 1941, 1, 91). Πρβλ. A 1635- 1638 
(ΚΑΛ. 1,92-93), A 2934-2936 (= 1,163), A 3100-3101 
(=1,173) κ. ά. Βλ. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ 92-93 (βιβλιογραφία) 
καί ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, ε. ά.

1 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Τό άνάκτορον τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, 
Λαογραφία ΙΒ', 1938- 1948, 586 κέ.

2 Πινάκιον εκ τών άνασκαφών τής ’Αγοράς τών ’Α
θηνών: a. frantz, Digenis Akritas : A Byzantine 
Epic and its Illustrators, Byzantion XV, 1940-41, 88 

είκ. 3. Πρβλ. Hesperia VII, 1938, 464.
3 Σαρκοφάγοι: Μουσείου Θερμών Ρώμης Oran Chio-

stro (g. m. a. hanfmann, The Season .Sarcopha
gus in Dumbarton Oaks, Cambridge Mass. 1951, II, 
176 άριθ. 471a είκ. 47a) καί Ala III άριθ. 385 (407) 
(αΰτ. 180 άριΰ·. 501 είκ. 75), ’Ιουνίου Βάσσου (Κρυ
πτής Βατικανού) (αΰτ. II 184 άριθ. 540 είκ. 149, 
fr. gerke, Der Sarkophag des Junius Bassus, Ber
lin 1936, 14 είκ. 33) κ. ά.

4 hanfmann II, 167 άριίΚ 362 καί 185 άριίΐ. 546 
είκ. 145 (δεξιά). ΓΙρβλ. j. hampel, Alterthumer des 
friihen Mittelalters in Ungarn, II, 1905, 227 κέ. 

πίν. 181.
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θέσωμεν ακόμη ότι αί παραστάσεις των άλλων έποχών υπήρχαν εις αντιστοίχους στήλας 
άπολεσθείσας' άλλα ποια ή ενδεχομένως αρχιτεκτονική λειτουργία των στηλών τούτων ;

’Άλλη παράστασις κυνηγού, έξαρτωμένη έκ τής άρχαιότητος, δύναται νά είναι 
ενός έκ τών μυθικών ήρώων, τών οποίων χαρακτηριστικόν γνώρισμα είναι ή κο- 
ρΰνη, π. χ. τού Θησέως ή τού Ήρακλέους κλπ. Μεταξύ τούτων τά είκονογραφι- 
κώς π?α|σιέστερα παραδείγματα προσφέρει ή παράστασις τού Ώρίωνος. Έκ τής 
εικονογραφίας του ενδιαφέρουν μόνον, ώς συγγενέστεροι προς τον έξεταζόμενον, 
οί τύποι τών μικρογραφιών τού Νικάνδρου Par. Gr. Suppl. 247 φ. 2ν (είκ. 19) 
τού 11ου αί. 1 καί τού λατινικού Άράτου Κρατ. Βιβλιοθ. Μονάχου κώδ. 210

φ. 120Γ(είκ. 20) τού έτους 8182. 
Εις την πρώτην έκ τών μικρο
γραφιών τούτων (είκ. 19) ό ’Ο
ρίων είκονίζεται κατενώπιον κι
νούμενος προς τά δεξιά του καί 
μέ την κεφαλήν ομοίως προς τά 
δεξιά' φορεϊ έξωμίδα, μέ τήν 
άριστεράν του· χεΐρα ύψωμένην

Είκ. 19. Παράστασις τοϋ Ώρίωνος έκ τοϋ Νικάνδρου 
Par. Or. Suppl. 247 φ. 2V .

(Η. Omont).

Είκ. 20. Παράστασις τοϋ Ώρίωνος 
έκ τοϋ Άράτου Κρατ. Βιβλίο!!. Μο

νάχου κώδ. 210 φ. 120Γ .
(Κ. Weitzmann).

κρατεί κυρτήν ράβδον — το κολλόροβον ή τήν καλαύροπα (pedum) — ένώ τήν 
δεξιάν έχει προτεταμένην καί φέρουσαν έξ αύτής κρεμαμένην νεβρίδα. Εις τήν δευ- 
τέραν (είκ. 20) ό ’Ορίων είκονίζεται εις περίπου όμοίαν στάσιν, αλλά κρατών τήν 
καλαύροπα διά τής δεξιάς' ή έκτεινομένη αριστερά του καλύπτεται υπό τών ανα
διπλώσεων τού ίματίου. Οί μεσαιοινικοί μικρογράφοι έχουν παρανοήσει τον έπι- 
καμπή τύπον τής καλαύροπος ή καί τής κορύνης3 — καί τήν απέδωσαν υπό μορφήν 
μαστιγίου. Τούτο δεν έχει σημασίαν. Προς τό παρόν θά άντιπαρέλθωμεν καί τό

1 omont, Fac-similes 37 πίν. I.XV καί Miniatu
res 37 πίν. LXV (άνω αριστερά), κ. weitzmann, Il
lustrations in Roll and Codex. A Study of the Ori
gin and Method of text Illustrations, Princeton 
1947, 144 είκ. 131, ένίΐα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία.

2 weitzmann, έ. ά. 72 είκ. 58.

3 Πρβλ. π. χ. τον Άκταίωνα τής τοιχογραφίας τής 
Casa di Sallustio τής Πομπηίας (προχείρως κ. weitz

mann, Greek Mythology in Byzantine Art, Prin
ceton 1951, 16 πίν. Ill 9), τά ανωτέρω σ. 283 παρα
δείγματα κ. π. ά.
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δη ό Ώρίων είκονίζεται εν δράσει με τό δπλον ύψωμένον. Σημειοΰμεν απλώς ότι ό 
είκονογραφικός τύπος τοΰ αναγλύφου μας (είκ. 3) είναι προφανώς συγγενέστερος προς 
τον Ώρίωνα τής μικρογραφίας έκ τοΰ Άράτου (είκ. 20). Ή μεταξύ των διαφορά ώς 
προς τάς αντιστρόφους ?ιειτουργίας των χειρών δεν έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, ώς 
διδάσκει ή μικρογραφία έκ τοΰ Νικάνδρου μέ τον Ώρίωνα άριστερόχειρα (είκ. 19).

Ό είκονογραφικός τύπος τοΰ Ώρίωνος δ παραδιδόμενος υπό τοΰ λατινικοΰ
Άράτου Μονάχ. Κρατ. Βιβλίο#, κώδ. 210 (είκ. 20) δεν έχει διασωθή εις την πε
ριοχήν τής έλ?νηνικής είκονογραφικής παραδόσεως τοΰ Άράτου ή προέρχεται δμως 
κα'ι οΰτος εξ έλληνικοΰ προτύπου, πιθανώς αλεξανδρινού' επειδή δε τα εικονογρα
φημένα ελληνικά χειρόγραφα τοΰ Άράτου ήσαν άπδ των αρχαίων χρόνων πολλά", 
δεν δύναται ν’ άποκλεισθή τό ενδεχόμενον νά ύπήρχεν ό τύπος ούτος και εις ελ
ληνικόν τι χειρόγραφον, έκ τοΰ οποίου νά αντέγραψε τό θέμα του ό τεχνίτης τοΰ
αθηναϊκού αναγλύφου. Άνευ ιδιαιτέρας σημασίας είναι έπίσης ή διαφορά ώς
προς τήν παριστανομένην στιγμήν δράσεως. Τί δύναται δμως νά σημαίνη ή προ
σωποποίησή τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Ώρίωνος — τό «Άλετροπόδι» — επί μιας τόσον 
μνημειακής κατά τό μέγεθος της καί μοναδικής εις τό είδος της στήλης τής όψι
μου μεσοβυζαντινής περιόδου;

Ή ελληνική μυθική παράδοσις άπέδιδεν εις τον Ώρίωνα ιδιότητας ύποστά- 
σεως ύπερανθρώπου. Ή δύναμίς του ήτο ευεργετική' ό Ώρίων έθεωρεΐτο διώ
κτης των αγρίων θηρίων3. Αλλά κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, διά τούς 
οποίους ένδιαφερόμεθα, ή μυθική μορφή τοΰ Ώρίωνος παρή?^θε σχεδόν απαρατή
ρητος4. Νόημα δυνάμεθα ίσως νά εύρωμεν αν θεωρήσωμεν τήν παράστασιν τοΰ 
Ώρίωνος ώς προσωποποίησιν περιληπτικήν, αντί τοΰ άστρικοΰ κόσμου °' ίσως — 
αλλά μέ κάποιαν έκζήτησιν — καί αντί τοΰ ζφδιακοΰ κύκλου, τοΰ άστρικοΰ έτησίου 
στεφάνου τής γής6, μέ τό νόημα αλληγορίας τής περιοδικής αύξήσεως καί ώριμάν-

1 Εις τον μόνον γνωστόν ελληνικόν είκονογραφημένον 
"Αρατον—Vat. Gr. 1087 τοΰ 15ου αί.— παριστάνεται 
ό Ώρίων, κατ’ άλλην παράδοσιν, νά κράτη είς τήν 
ύψωμένην χεΐρά του ξίφος, νά έκτείνη γυμνήν τήν έτέ- 
ραν χεϊρα καί νά είναι έζωσμένος τον κολεόν τοΰ ξίφους 
(weitzmann, Illustrations, 144 είκ. 132). Κατά τά 
άλλα ή στάσις είναι περίπου ή αυτή προς τήν στάσιν 
τοΰ Ώρίωνος τοΰ Νικάνδρου (είκ. 19), τήν οποίαν καί 
προϋποθέτει ό τύπος τοΰ Ώρίωνος Vat. Gr. 1087, 
μάλιστα καί εδώ άριστερόχειρος.Ό τύπος οΰτος απαν
τάται καί είς ανατολικά χειρόγραφα τής ιδίας εποχής: 
Metrop. Mus. 13. 160. 10 (jos. μ. upton, A Ma
nuscript of «The Book of the Fixed Stars» by 
'Abd ar-Rahhman as-Suff ’i Metrop. Mus.Stud. IV, 
1932-1933, 196 είκ. 47).

2 g. τηιΕΕΕ, Antike Himmelsbilder κλπ., Berlin 
1898, 76. Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους ό εικονο
γραφημένος "Λρατος ιδιαιτέρως διαδεδομένος ήτο είς 
τήν Αύσιν (αϋτ. 77 κέ. Πρβλ. weitzmann, Illustra
tions, 8δ).

3 ΙΙηγαί: REJ XVIII 1,1081 (wEHRU) καί ROSCHER,

Lex. Griech. Mythol. Ill 1046 (κχέντζγ,ε).

4 Είς τόv μύθον τοΰ Ώρίωνος άναφέρεται ό ΓΡΗΓΟΡ. 

ΝΑΖΙΑΝΖ., Είς τόν Μ. Βασίλ. Έπιτάφ. 8 (P.G. 36,504) 
διά νά έξάρή τήν ήθικήν ποιότητα των χριστιανικών 
ιερών διηγήσεων (πρβλ. weitzmann, Μγ-thology 15)· 
υπαινίσσεται τήν ασεβή τόλμην τοΰ Ώρίωνος πρός 
τήν "Αρτεμιν (Ψ-ΝΟΝΝΟΥ, Συναγωγή κλπ. 6 Ρ. G. 36, 
1061. Πρβλ. ΑΡΑΤΟΥ, Φαινόμ. στίχ. 634 κέ. εκδ. Mar
tin 86 - 87).

5 ΚΥΡΙΛΛ. ΙΕΡΟΣΟΛ., Είς Ήσ. II 2 : Ία ζέον δε δτι 
οΐ την δει αν διερμηνενσανχες Γραφήν, Ώρίωνος πεποίην- 
ται μνήμην, εν των αστέρων τόν έπισημότατον δι αυτού 

σημαίνοντες (P.G. 70, 357), ΠΡΟΚΟΠ. ΓΑΖ., Είς προφ 
Ήσαΐαν 13: δΓ Ώρίωνος δε τά λαμπρά τών αατέρων 

έδήλωαεν (P.G. 87, 2076).
6 ΨΑΛΜ. 64(65) 12: Ευλόγησαν τόν στέφανον τοΰ ενι

αυτόν τής χρηστότητόςαον, ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛ., Χριστιαν. 
τοπογρ. 9: δαυμααίως τόν κύκλον τών δώδεκα μηνών 
στέφανον έίςειπών, ώς στέφανο νντα τω κάλ/.ει άνωδεν τήν 

γην (P.G. 83, 405), τούτον δε τόν κύκλον οί εξωδεν 

ζτοδιακόν καλοναιν (αϋτ. 408).
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θέσω μεν ακόμη ότι αί παραστάσεις των άλλων εποχών ύπήρχον εις αντιστοίχους στήλας 
άπολεσθείσας- αλλά ποια ή ενδεχομένως αρχιτεκτονική λειτουργία των στηλών τούτων;

’Άλλη παράστασις κυνηγού, έξαρτωμένη έκ τής άρχαιότητος, δύναται να είναι 
ενός έκ τών μυθικών ηρώων, τών οποίων χαρακτηριστικόν γνώρισμα είναι ή κο- 
ρύνη, π. χ. τού Θησέως ή τού Ήρακλέους κλπ. Μεταξύ τούτων τά είκονογραφι- 
κώς πλησιέστερα παραδείγματα προσφέρει ή παράστασις τού Ώρίωνος. Έκ τής 
εικονογραφίας του ενδιαφέρουν μόνον, ώς συγγενέστεροι προς τον έξεταζόμενον, 
οί τύποι τών μικρογραφιών τού Νικάνδρου Par. Gr. Suppl. 247 φ. 2ν (είκ. 19) 
τού 11ου αί. 1 καί τού λατινικού Άράτου Κρατ. Βιβλιοθ. Μονάχου κώδ. 210

φ. 120Γ(είκ. 20) τού έτους 8182. 
Εις την πρώτην έκ τών μικρο
γραφιών τούτων (είκ. 19) ό ’Ο
ρίων είκονίζεται κατενώπιον κι
νούμενος προς τά δεξιά του καί 
μέ την κεφαλήν ομοίως προς τά 
δεξιά- φορεΐ έξωμίδα, μέ τήν 
αριστερόν του χεΐρα ύψωμένην

Είκ. 19. Παράστασις τοϋ Ώρίωνος έκ τοϋ Νικάνδρου 
Par. Gr. .Suppl. 247 cp. 2V .

(H. Omont).

Είκ. 20. Παράστασις τοΰ Ώρίωνος 
έκ τοϋ Άράτου Κρατ. Βιβλιοθ·. Μο

νάχου κώδ. 210 φ. 120 .
(Κ. Weitzmann).

κρατεί κυρτήν ράβδον — το κολλόροβον ή τήν καλαύροπα (pedum) — ένώ τήν 
δεξιάν έχει προτεταμένην καί φέρουσαν έξ αυτής κρεμαμένην νεβρίδα. Εις τήν δευ- 
τέραν (είκ. 20) ό Ορίων είκονίζεται εις περίπου δμοίαν στάσιν, άλλά κρατών τήν 
καλαύροπα διά τής δεξιάς- ή έκτεινομένη αριστερά του καλύπτεται υπό τών ανα
διπλώσεων τοΰ ίματίου. Οί μεσαιωνικοί μικρογράφοι έχουν παρανοήσει τον έπι- 
καμπή τύπον τής καλαύροπος ή καί τής κορύνης3— καί τήν απέδωσαν υπό μορφήν 
μαστιγίου. Τούτο δεν έχει σημασίαν. Προς τό παρόν θά άντιπαρέλθωμεν καί τό

1 omont, Fac-similes 37 πίν. FXV καί Miniatu
res 37 πίν. ΠΧν (άνω αριστερά), κ. weitzmann, Il
lustrations in Roll and Codex. A Study of the Ori
gin and Method of text Illustrations, Princeton 
1947, 144 είκ. 131, ενθ·α καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία.

2 weitzmann, έ. ά. 72 είκ. 58.

3 Πρβλ. π. χ. τον Άκταίωνα της τοιχογραφίας τής 
Casa di Sallustio τής Πομπηίας (προχείρως κ. weitz

mann, Greek Mythology in Byzantine Art, Prin
ceton 1951, 16 πίν. Ill 9), τά ανωτέρω σ. 283 παρα
δείγματα κ. π. ά.
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ότι ό Ώρίων είκονίζεται εν δράσει με τό δπλον ύψωμένον. Σημειοΰμεν άπλώς δτι ό 
είκονογραφι,κός τύπος τοΰ άναγ?τύφου μας (είκ. 3) είναι προφανώς συγγενέστερος προς 
τον Ώρίωνα τής μικρογραφίας εκ τοΰ Άράτου (είκ. 20). Ή μεταξύ των διαφορά ώς 
προς τάς αντιστρόφους λειτουργίας των χειρών δεν έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, ώς 
διδάσκει ή μικρογραφία έκ τοΰ Νικάνδρου με τον Ώρίωνα άριστερόχειρα (είκ. 19).

Ό είκονογραφίκός τύπος τοΰ Ώρίωνος ό παραδιδόμενος υπό τοΰ λατινικοΰ 
Άράτου Μονάχ. Κρατ. Βιβλιοθ. κώδ. 210 (είκ. 20) δεν έχει διασωθή εις την πε
ριοχήν τής ελληνικής είκονογραφικής παραδόσεως τοΰ Άράτου ‘, προέρχεται δμως 
καί οΰτος έξ έλληνικοΰ προτύπου, πιθανώς αλεξανδρινού- επειδή δε τα εικονογρα
φημένα ελληνικά χειρόγραφα τοΰ Άράτου ήσαν από τών αρχαίων χρόνων πολλά", 
δεν δύναται ν’ άποκλεισθή τό ενδεχόμενον νά ύπήρχεν ο τύπος οΰτος καί εις ελ
ληνικόν τι χειρόγραφον, έκ τοΰ οποίου νά αντέγραψε τό θέμα του ό τεχνίτης τοΰ 
αθηναϊκού αναγλύφου. Άνευ ιδιαιτέρας σημασίας είναι επίσης ή διαφορά ώς 
προς τήν παριστανομένην στιγμήν δράσεως. Τί δύναται δμως νά σημαίνη ή προ- 
σωποποίησις τοΰ αστερισμού τοΰ Ώρίωνος — τό «Άλετροπόδι» — επί μιας τόσον 
μνημειακής κατά τό μέγεθος της καί μοναδικής είς τό είδος της στήλης τής όψι
μου μεσοβυζαντινής περιόδου;

Ή ελληνική μυθική παράδοσις άπέδιδεν είς τον Ώρίωνα ιδιότητας ύποστά- 
σεως ύπερανθρώπου. Ή δύναμίς του ήτο ευεργετική" δ Ώρίων έθεωρεΐτο διώ
κτης τών αγρίων θηρίων3. Αλλά κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, διά τούς 
οποίους ένδιαφερόμεθα, ή μυθική μορφή τοΰ Ώρίωνος παρήλθε σχεδόν απαρατή
ρητος4. Νόημα δυνάμεθα ίσως νά εΰρωμεν αν θεωρήσωμεν τήν παράστασιν τοΰ 
Ώρίωνος ώς προσωποποίησιν περιληπτικήν, αντί τοΰ άστρικοΰ κόσμου5- ίσως — 
αλλά με κάποιαν έκζήτησιν — καί αντί τοΰ ζωδιακού κύκλου, τοΰ άστρικοΰ ετησίου 
στεφάνου τής γής °, μέ τό νόημα αλληγορίας τής περιοδικής αύξήσεως καί ώριμάν-

1 Είς τόν μόνον γνωστόν ελληνικόν είκονογραφημένον 
“Αρατον —Vat. Gr. 1087 τοΰ 15ου αί. — παριστάνεται 
ό Ώρίων, κατ’ άλλην παράδοσιν, νά κράτη είς τήν 
ύψωμένην χεϊρά του ξίφος, νά έκτείνη γυμνήν τήν έτε
ρον χεΐρα καί νά είναι έζωσμένος τόν κολεόν τοΰ ξίφους 
(weitzmann, Illustrations, 144 είκ. 132). Κατά τά 
άλλα ή στάσις είναι περίπου ή αυτή πρός τήν στάσιν 
τοΰ Ώρίωνος τοΰ Νικάνδρου (είκ. 19), τήν όποιαν καί 
προϋποθέτει δ τύπος τοΰ Ώρίωνος Vat. Gr. 1087, 
μάλιστα καί εδώ άριστερόχειρος.'Ο τύπος οΰτος απαν
τάται καί εις ανατολικά χειρόγραφα τής ιδίας εποχής: 
Metrop. Mus. 13. 160. 10 (jos. μ. upton, A Ma
nuscript of «The Book of the Fixed Stars» by 
'Abd ar-Rahhman as-Suff ’i Metrop. Mus. Stud. IV, 
1932-1933, 196 είκ. 47).

2 g. thiele, Antike Himmelsbilder κλπ., Berlin 
1898, 76. Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους ό εικονο
γραφημένος ’Άρατος ιδιαιτέρως διαδεδομένος ήτο είς 
τήν Δύσιν (αύτ. 77 κέ. Πρβλ. weitzmann, Illustra
tions, 86).

3 Πηγαί: RE!XVIII 1,1081 (wehrli)καί roscher,

Lex. Griech. Mythol. Ill 1046 (kuentzle).

4 Είς τόν μύθον τοΰ Ώρίωνος άναφέρεται ό ΓΡΗΓΟΡ. 

ΝΑΖΙΑΝΖ., Είς τόν Μ. Βασίλ. Έπιτάφ. 8 (P.G. 36,504) 
διά νά έξάρή τήν ήθικήν ποιότητα τών χριστιανικών 
ιερών διηγήσεων (πρβλ. weitzmann, Mythology 15)· 
υπαινίσσεται τήν ασεβή τόλμην τοΰ Ώρίωνος πρός 
τήν ’Άρτεμιν (Ψ-ΝΟΝΝΟΥ, Συναγωγή κλπ. 6 Ρ. G. 36, 
1061. Πρβλ. ΑΡΑΤΟΥ, Φαινόμ. στίχ. 634 κέ. έκδ. Mar
tin 86 - 87).

5 ΚΥΡΙΛΛ. ΙΕΡΟΣΟΛ., Είς Ήσ. II 2 : Ίοτέον δε δτι 
υί την δ βίαν διερμήνευα ανχες Γραφήν, * Ωρίωνος πεποίην- 

ται μνήμην, εν τών άοτέρων τόν έπιοημότατον δι αντοΰ 
αημαίνοντες (P.G. 70, 357), ΠΡΟΚΟΠ. ΓΑΖ., Είς προφ 
Ήσαίαν 13 : δι9 Ώρίιονος δε τά λαμπρά τών άοτέρων 
έδήλωοεν (Ρ. G. 87, 2076).

6 ΨΑΛΜ. 64(65) 12 : Κνλόγηοον τον οτέφανον τον ενι

αυτόν τής χρηστότητός σου, ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛ., Χριστιαν. 
τοπογρ. 9: δανμαοίοις τόν κύκλων τών δώδεκα μηνών 
οτέφανον εζειπών, ώς στεφανονντα τω κάλ.λ.ει άνω δ εν τήν 

γην (P.G. 83, 405), τούτον δε τόν κύκλον οι εζωδεν 
ζωδιακόν καλ.ονοιν (αύτ. 408).
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σεως των έκ τής γης αγαθών\ ώς περίπου αί απεικονίσεις των ασχολιών τών 
δώδεκα μηνών τοΰ έτους.

Ή προηγηθεϊσα είκονογραφική άνάλυσις στηρίζεται επί τής προϋποθέσεως 
δτι τδ διά τής άριστερδς χειρδς κρατούμενον άντικείμενον είναι ρόπαλον άν 
δμως τούτο θεωρηθή σφενδόνη, ύποχρεούμεθα νά άναγνωρίσωμεν εις την εν 
λόγω μορφήν παράστασιν τού Δαυίδ. Ή σφενδόνη του μάς μεταφέρει εις τό θρυ
λικόν έπεισόδιον τής μονομαχίας του προς τον Γολιάθ (Α Βασιλ. [Α Σαμ.] ιζζ 
45 καί 48 - 51). "Ας σημειωθή από τοΰδε δτι ή έξήγησις τής προκειμένης μορφής 
ώς παραστάσεως τοΰ Δαυίδ φαίνεται πειστικότερα.

Εις την χριστιανικήν τέχνην τά ηρωικά καί ειδυλλιακά επεισόδια τής ζωής 
τού Δαυίδ διατηρούν πολλά στοιχεία εκ τής τέχνης τής άρχαιότητος. Συγκεκριμέ
νος διά τήν παράστασιν τού Δαυίδ τής μονομαχίας προς τον Γολιάθ ή παλαι
οχριστιανική τέχνη έχρησιμοποίησε τον γνώριμον τύπον τού κυνηγού ή τού ποι- 
μένος, τού φέροντος δηλαδή τήν κορύνην ή τήν ποιμενικήν ράβδον (τήν καλαύ- 
ροπα)1 2. Συχνά μάλιστα ό νεαρός ποιμήν τής μονομαχίας παριστάνεται με σαφή
νειαν, νά κρατή διά τής μιας τήν σφενδόνην καί διά τής έτέρας τύ διακριτικόν 
τού βοσκού, τήν καλαύροπα3. Εις τά παλαιότερα έκ τών σχετικών παραδειγμά
των ό Δαυίδ είκονίζεται χωρίς φωτοστέφανον, ώς είναι ή μορφή επί τού ανα
γλύφου τού Βυζαντινού Μουσείου (είκ. 3), δεν είναι δμως άγνωστα καί δμοια 
παραδείγματα έκ μεταγενεστέρων χρόνων4. Όμιλούμεν περί τού είκονογραφικού 
τύπου τού Δαυίδ τής πρώτης καί συνηθεστέρας έκ τών δύο σκηνών τής πάλης 
του προς τον Γολιάθ, δπου δηλαδή παριστάνονται οί δύο αντίπαλοι αντιμέτωποι

1 ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚ. αύτ. 8 : ώς οτεφανοϋντα μεν ανώ
ι! εν ιφ κάλλει την γην, αύξάνοντα δε καί πεπαίνοντα... 

τους μηνιαίους αυτής καρπούς, (P.G. 88, 404).
2 Βλ. άνωτ. σ. 283 - 284.
3 Σαρκοφάγοι: Κρυπτής τοΰ 'Αγίου Βίκτωρος τής 

Μασσαλίας γνωστή έκ παλαιού σχεδίου (ed. LE βι,αντ,

Les sarcophages chret. de la Gaule, 1886, 35 
άριΟ·. 49, j. wiT.i’ERT, I sarcofagi I, 1929, 57 είκ. 24, 
hugo buchthai., The Miniatures of the Paris Psalter. 
A study in Middle Byzantine Painting, London 
1938,22 είκ. 84, i.eci.ercq έν Diet. Arch. Chr. Lit. 
IV 1, 296 είκ. 5621), αί δυο τοΰ Μουσείου Βιέννης 
(ι,Ε βι,αντ, 21 άρι-θ·. 24 πίν. V 5, wilpERT, 264-265 
πίν. CI.XXXXIVi-2, buchthai,, είκ. 33, fr. GERKE, 

Das Verhaltnis von Malerei und Plastik, Riv. Arch. 
Crist. 12, 1935, 128 κέ. είκ. 2), Reims (le blant, 

17 άριίΚ 17, wii.pert I, 18 είκ. 4)· τράπεζα Μουσείου 
Κωνσταντινουπόλεως (j. ebersolt, Sculptures ehre- 
tiennes inedites du Musee de Constantinople, 
Rev. Arch.,4' Ser.,XXI, 1913, 336 είκ. 2, e. michon, 

Rebords de bassins chretiens ornes de reliefs, 
Rev Bibl., N.S , XIII, 1916, άριί>. 38 σ. 144 κέ. είκ. 35)· 
λύχνος τής Stoddard Collection τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Yale (ρ. baur, David and Goliath on a Early 
Christian Lamp, Yale Classical Studies, I, 1928, 
43 κέ )' τοιχογραφία Baouit παρεκκλ. Ill (j. ci.edat,

Monastere et la necropole de Baouit [1904] 20 
πίν. XVIIF, buchthai,, 21 είκ. 30)' λειψανοθήκη τής 
Brescia (joh. kollwitz, Die Lipsanothek von 
Brescia, Berlin-Leipzig 1933, 24 πίν. 3, LEcr.ERcy έν 
Diet-Arch. Chr. Lit.II 1,1153 είκ 1628)· έλεφαντοστοΰν 
τοΰ Museo Kircheriano Ρώμης (g. schlumberger, 

Un coffret byzantin d’ivoire, Monum. et Mem. 
[Piot] VI, 1899, 191 κέ. πίν. XV11I κάτω άριστερά. 
Πρβλ. a. venturi, Storia dell’arte italiana, 1902, 
II 598 είκ. 429 καί baur, 49 βιβλιογρ). Πρβλ. καί τά 
μεταγενέστερα: δυτικόν έλεφαντοστοΰν Brit. Mus. Cod. 
Egerton 1139 (o. dalton, Catalogue of the Ivory 
Carvings κλπ·, 1909, 22 κέ. άρι·Θ·. 28/29 πίν. XV-XVI, 
ad. goldschmidt-k. weitzmann, Die byzantinischen 
Elfenbeinskulpturen des X - XIII. Jahrhunderts, II, 
Berlin 1934, 79-80 άρι·θ·. 224 πίν. Ι,ΧΧΙΠ), μι
κρογραφίαν τοΰ σέρβικου ψαλτηρίου Βιβλίο!)·. Μονάχ. 
Cod. Slav. 4 φ. 186r, jos. strzygowski, Die Mi- 
niaturen des serbischen Psalters, Wien 1906, 68 

πίν-XLVI).Επίσης εις τήν σκηνήν ΐής πάλης πρός τόν 
λέοντα (Α' Βασ. ιζ', 34-35) τοΰ Par. Gr. 139 φ. 2ν 
(ομοντ, P'ac-similes 6 πίν. II, Miniatures 6 πίν. II).

4 Μικρογραφία τοΰ ’Alkov. Μον. Παντοκράτ. Ψαλτηρ. 
49 φ. 71 τοΰ έτους 1084 (οαι,τον, Byzant. Art and 
Archaeol., 470 είκ. 277).
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είσέτι. Ή δεύτερα σκηνή ιστορεί την άποκεφάλισιν τοΰ Γολιάθ υπό τοΰ Δαυίδ 
διά ξίφους.

Μάς ενδιαφέρει ή πρώτη έκ των σκηνών τούτων. Κατ’ αυτήν ο Δαυίδ παρι- 
στάνεται είτε εις τήν αρχήν τής δράσεως, καθ’ ήν στιγμήν ετοιμάζεται να χει- 
ρισθή τήν σφενδόνην, κρεμαμένην είσέτι προς τα κάτω, ώς ακριβώς βλέπομεν εις 
τό πρόσωπον τό είκονιζόμενον έπ'ι τοΰ αναγλύφου μας, είτε εις προχωρημένον ση- 
μεΐον τής δράσεως, με τήν σφενδόνην αίωρουμένην '. Ενίοτε 5 Γολιάθ παραλεί- 
πεται, παριστανομένου μόνου τοΰ Δαυίδ με τήν σφενδόνην προς τά κάτω: τοιχο
γραφία κατακόμβης τής Δομιτίλλης (είκ. 21) 1 2, τεμάχιον σαρκοφάγου τής συλλο
γής Canova3, λειψανοθήκη τής Brescia4.
Εις τά τελευταία ταΰτα παραδείγματα ή 
σφενδόνη φέρεται βέβαια προς τά κάτω, 
διότι δεν ύπήρχεν άποχρών λόγος προς διά
φορον χειρισμόν θά ήτο πλεονασμός τό νά 
παρασταθή ό Δαυίδ είς προχωρημένην στι
γμήν τής δράσεως του, περιδινών τήν σφεν
δόνην. Διά τής σφενδόνης είς τήν χεΐρα τοΰ 
Δαυίδ, μόνου, γίνεται υπαινιγμός, απλώς, είς 
τό έπεισόδιον τής μονομαχίας του προς τον 
Γολιάθ. Ούτως είς τήν χεΐρα τοΰ Δαυίδ 
τούτου ή σφενδόνη έπέχει θέσιν διακριτι
κού γνωρίσματος (attribut), ή όλη δε παρά- 
στασις τοΰ ιερού τούτου προσώπου εννοεί
ται πλέον ώς αλληγορία.

Ή έξάρτησις τής σφενδόνης έκ τής α
ριστερός χειρός τής μορφής τής είκονιζομέ- 
νης επί τοΰ αθηναϊκού αναγλύφου ενθυμίζει τά παραδείγματα κυνηγών ή ποιμένων 
με τό ρόπα?αιν ή τήν ράβδον των κρατούμενα διά τής αριστερός5. Τό πράγμα δεν έχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν. Έκ τής παλαιοχριστιανικής τέχνης έχομεν δύο κατά τό μάλ
λον ή ήττον ασφαλή παραδείγματα Δαυίδ με τήν σφενδόνην είς τήν αριστερόν: 
είς εν έκ τών τεμαχίων τής σαρκοφάγου Canova6 καί είς τήν έτέραν έκ τών 
δύο σαρκοφάγων τοΰ Μουσείου τής Βιέννης7. Κατά περίεργον σύμπτωσιν είς 
άμφότερα τά παραδείγματα ταΰτα ή σφενδόνη δεν έχει διασωθή, δύναται όμως 
νά θεωρηθή ασφαλές ότι έκρατεΐτο αύτη διά τής αριστερός χειρός, έπειδή είς τά 
εν λόγω παραδείγματα ό Δαυίδ είκονίζεται κρατών διά τής δεξιάς τήν ποιμενι-

Ικ. 21. Παράστασις τοΰ Δαυίδ έπ'ι τοιχογραφίας 
τής κατακόμβης τής Δομιτίλλης.

(I. Wilpeit).

1 Βλ. αναγραφήν μνημείων παρά badr, 43 - 44 καί 

47 κέ., kollwitz, 24 καί 62, κέ. buchthai., 21 κέ.

2 j. wilpert, Die Malereien der Katakoinbeti 
Roms, 1903, 387 πίν. 55. Προχείρως leclkrco, g. ά. 
295 είκ. 3620.

3 i.e blant, 4 πίν. 14, wilpert 11,264 πίν. LXV,.
Τό άκρον τής χειρός μέ τήν σφενδόνην ελλείπει, ή

συμπλήρωσίς του όμως φαίνεται ασφαλής (wilpert).

4 Βλ. άνωτ. σ. 286;1.
5 Βλ. άνωτ. σ. 383 καί 384.
6 Βλ. ύποσημ. 3.
7 LE blant, 21 πίν. Vu, wilpert, 264 πίν. 

CLXXXXIVi. Πρβλ. καί άνωτ. σ. 286..
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κήν ράβδον δεν ήδΰνατο δέ νά λείπη άπό τούτου ή σφενδόνη, τό χαρακτηριστι
κόν όπλον τής περιφήμου μονομαχίας του. Έκ τής βυζαντινής τέχνης παραδεί
γματα Δαυίδ μέ την σφενδόνην αίωρουμένην έκ τής άριστεράς χειρός προσφέρει 
ό Vatic. Gr. 752 φ. 104r (είκ. 22) και 448ν λ Ή αριστεροχειρία αΰτη τοΰ 
Δαυίδ οφείλεται εις εσφαλμένην — άνάστροφον — χρησιμοποίησιν άνθιβόλου, ώς 

έξήγησεν ό DE Wald 1 2· δεν αποκλείεται νά ίσχύη τό ίδιον, είτε αμέσως είτε 
εμμέσως, καί περί τής άριστερόχειρος μορφής τής στήλης τοΰ Βυζαντινού Μουσείου.

Παραλλήλως προς τον έκ τής αρχαίας εικονογραφίας των πολεμιστών καί τών 
κυνηγών καταγόμενον τύπον τής έκτεταμένης χειρός μέ την άναδιπλουμένην χλα
μύδα3, αρχαιότητα ένθυμίζει καί ή πλούσια άναδίπλωσις τής χλαμύδος, μέ κάποιαν μά

λιστα αϊσθησιν ύλικότητος, προδιδού- 
σης ότι ή έξεταζομένη μορφή προέρχε
ται έκ τοΰ έλληνίζοντος περιβάλλοντος 
τής αριστοκρατικής τέχνης 4. ’Ακριβώς 
ομοίως ένδεδυμένον, μέ χιτώνα έζωσμέ- 
νον καί κατερχόμενον μέχρι τών γονά
των, μέ χλαμύδα κρατουμένην διά τής 
έλευθέρας χειρός ή άνεμιζομένην καί μέ 
ένδρομίδας εις τούς πόδας, παρουσιά
ζουν τον Δαυίδ τής μονομαχίας προς 
τον Γολιάθ αί μικρογραφίαι τών α
ριστοκρατικών ψαλτηρίων °- άμεσώτε- 
ρον είκονογραφικόν πρότυπον τοΰ α
θηναϊκού αναγλύφου φαίνεται νά υ
πήρξε μικρογραφία ώς ή τοΰ Par. Gr. 
139 φ. 4ν (είκ. 23) °.

Άποσπασθείς ό Δαυίδ έκ γραπτής συνθέσεως τής μονομαχίας του προς τον

ΕΙκ. 22. Ή μονομαχία τοΰ Δαυίδ πρός τόν Γολιάθ·. 
Μικρογραφία τοϋ Vat. Gr. 752 φ. 104''.

(Ε. de Wald).

1 Ernst τ. de wald, The Illustrations in the Ma
nuscripts of the Septuaginta III 2. Psalms and 
Odes, Princeton 1942, 18 πίν. XXV καί 40 πίν. LI I. 
Τό υλικόν έκ τών ψαλτηρίων μέ μικρογραφίας εις τήν 
ώαν δεν είναι ακόμη ευκόλως προσιτόν (πρβλ. r,- μα- 

Rifes, Le psautier a illustration marginale. Signi
fication theologique des images, Actes VI" Congr. 
Intern. Et. Byz., 1951, II, 261 κε.).

2 deWALD, έ.ά. Πρβλ. τόν άριστερόχειρα σφενδονιστήν 
— διά τής δεξιάς κρατεί ασπίδα επί κιβωτιδίου τής συλ
λογής Henry Oppenheimer έν Λονδίνφ (12ου αί.) 
(Goldschmidt-weitzm αν ν, Elfenbeinskulpturen, 44 
άρ 55 πίν. XXXVb).

3 Βλ. άνωτ. σ. 883 κ έ.
4 Ή καλή ποιότης εργασίας φαίνεται είς τό πλάσι- 

μον τοΰ καλώς σωζομένου αριστερού ποδός, ένίΚιμί- 
ζοντος τήν επιμελή εργασίαν π. χ. τοϋ έλεφαντοστοΰ 
Λένινγραδ Έρμιτάζ άριθ·. 60 (goldschmidt - weitz- 

μανν, Byzantin. Elfenbeinskulpt. I, 56 άριθ·. 98

πίν. LVI l)-c). Τήν λεπτήν εργασίαν τών γλυπτών επί 
ελεφαντοστού ένθ-υμίζει επί τοΰ'εξεταζόμενου άναγλιί- 
φου καί ή επεξεργασία τοΰ εσωτερικού μικροΰ ρόδακος 
μέ τό κομβίον είς τό κέντρον (βλ. άν. σ. 270). ’Ανάλογα 
πρβλ. παρά goldschmidt-wEitzmAnn, σποράδην.

5 Βασιλείου Β' (Marc. Gr. 17) (dalton, Byz. Art 
and Archaeol., 470 είκ. 279), Vatic. Gr. 1927 φ. 254 v 
(Ernst t. de wald, The Illustrations in the Manu
scripts of the Septuaginta III 1. Psalms and Odes, 
Princeton 1941, 41 πίν. LX), "Alkov. Mov. Παντοκρ. 
61 τοϋ έτους 1084 (dalton, έ. ά. 470 είκ. 277).

6 ομοντ, Eac-similes 7 πίν. IV καί Miniatures, 7
πίν. IV, κ. weitzmann, Der Pariser Psalter Cod. 
Par. Gr. 139 und die mittelalterliehe Renaissance, 
Jahrb. f. Kunstwiss. 6, 1929 (δέν τό εϊδον),
buchthal, The Miniatures, 21 κέ. πίν.Ίν. Πρβλ. τόν 
Δαυίδ τοΰ κυπριακού άργυροΰ δίσκου τοϋ Μητροπο- 
λιτικοϋ Μουσείου Ν. Ύόρκης buchthal, 21 είκ. 44, 
ch. diehl,L’ecole artistique d’Antioche κλπ., Syria
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Γολιάθ και χρησιμοποιηθείς επί τής στήλης μόνος, έτοποθετήθη αύστηρώς κα
τενώπιον από μορφής έν κινήσει μετετράπη εις μορψήν έν στάσει, ύποτε- 
ταγμένην εις τό αρχιτεκτονικόν νόημα τής στήλης. Μέ τούς ανοικτούς πόόας 
του πατεΐ σταθερώς, όπως περίπου ή στιβαρά μορφή τού Δαυΐό τοΰ κυπριακού 
αργυρού δίσκου τοΰ Μητροπολιτικοϋ Μουσείου τής Νέας Ύόρκης1’ έκτείνων δε 
την χεΐρά του ζυγίζεται πριν προχωρήση εις την δράσιν, κατά την αποφασιστι
κήν στιγμήν τήν τελευταίαν μεταξύ δράσεως καί άδρανείας. Ώς άντίρροπον τής 
εκτεταμένης χειρός λειτουργεί ή φορά τής σφενδόνης. Μέ αϊσθησιν δομικήν ό 
τεχνίτης τής στήλης έτοποθέτησε 
τήν μορφήν τού Δαυίδ άξονικώς, 
κατά τήν φοράν τής νοητής ειί- 
θείας τής θψουμένης εκ των κά
τω άναμέσον των άντωπών ζώων 
ούτω δέ τοποθετημένη ή μετω
πική αυτή παράστασις τού Δαυίδ 
ενεργεί ώς μορφή καθαρώς συμβο
λική.

Ό συμβολικός χαρακτήρ τής 
μορφής τού Δαυίδ μέ τήν σφεν
δόνην ανάγει, βέβαια, εις τό έπεισό- 
διον τής μονομαχίας καί τής νίκης 
του κατά τού Γολιάθ-είναι όμως 
προφανές ότι διά τής αναγωγής 
εις τό έπεισόδιον τούτο άποσκο- 
πεΐται νά ύπομνησθή καί συγκε
κριμένη θρησκευτική ιδέα. Εις τήν 
παλαιοχριστιανικήν νεκρικήν εικο
νογραφίαν τό θέμα τής μονομαχίας 
τού Δαυίδ κατά τού Γολιάθ είχε 
τό νόημα τής νίκης κατά τού θα
νάτου, τής λυτρώσεως τής ψυχής 
άπό τής κυριαρχίας τοΰ Σατανά 2. Άλλ’ ή έ'λλλειψις ενδείξεων περί τυχόν νεκρικού 
προορισμού τής προκειμένης βυζαντινής στήλης καθιστά άβάσιμον τήν συσχέτισίν 
της προς τήν παλαιοχριστιανικήν εκείνην αλληγορίαν. Χρονικώς έγγυτέρα προς τήν 
στήλην μας ή εικονογραφία των ψαλτηρίων οδηγεί προς θεολογικωτέραν έξήγησιν.

Διά τού θέματος τής μονομαχίας τού Δαυίδ προς τον Γολιάθ εικονογρα
φούνται εις τά ψαλτήρια οί Ψαλμοί 34 (Vat. Gr. 752 φ. 104Γ), 143 καί 144

,*uy τν-

Είκ. 23. Παράστασις τοΰ Δαυίδ τής μονομαχίας 
προς τόν Γολιάθ. Μικρογραφία τοΰ Par. Gr. 139 φ. 4ν .

(Η. Omont).

2, 1921, 86 πίν. XI,1, strzygowski, Altai-Iran, πίν. 
VI. Πληρέστερα βιβλιογραφία παρά baur, σ. 49. 'Υπό 
τοΰ j. wiLPERT, Restauro di sculture cristiane ati- 
ticlie e antichita moderne, Riv. Arch. Crist. IV, 
1927, 307 ε’ικ. 43 ό δίσκος θεωρείται κίβδηλος, ο'ι

λόγοι του όμως δέν είναι αρκετά πειστικοί.
1 Βλ. τήν προηγουμένην ύποσημείωσιν.
2 WILPERT, Haler. Katak. Roms, 387. i.eclercq, 

Diet. Arch. Chr. Lit. IV1, 295 κέ.(άρθρ. Davicl). Πρβλ. 
j.daniEi.ou, Reall. f. Ant. u. Christ. 3.599(άρθρ. David.)

37
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(Άθων. Παντοκρ. 49 φ. 71 r, Vat. Gr. 1927 φ. 254ν) καί I5l (Vat. Gr. 752 
cp. 448ν, Vat. Gr. 1927 φ. 264r, Berol. 78 A9 [Hamilton]). To περιεχόμενον ιών 
ψαλμών τούτων άναφέρεται εις αυτό τούτο τό ιστορικόν έπεισόδιον, άλλ’ ή θεο- 
λογική ερμηνεία έδιδεν εις τό έπεισόδιον τούτο άντιτυπικόν νόημα' εις τον Δαυίδ 
τής μονομαχίας προς τύν Γολιάθ έβλεπε τον τύπον τού Χριστού, νικητού τού Σα
τανά '· έβλεπεν επίσης πρότυπον αρετής εν συνδυασμό» προς άποκάλυψιν τής θείας 
δυνάμεως1 2. Τό ήθικοθεολογικόν τούτο περιεχόμενον τού θέματος τής μονομαχίας 
τού Δαυίδ προς τον Γολιάθ υπογραμμίζει εις την μικρογραφίαν τού Par. Gr. 139 
ή αρχαίας πνοής παρουσία των προσωποποιήσεων τής Δυνάμεως (είκ. 23) καί τής 
’Αλαζονείας, συνοδευουσών -άντιστοίχως τάς παραστάσεις των Δαυίδ καί Γολιάθ3. 
Άλληγορεΐται ή διά τής παρεμβάσεως τής θείας δυνάμεως ήττα τής αλαζονείας. 
Περισσότερον άρετολογική παρουσιάζεται ή επί τής ελεφάντινης έπενδύσεως τού 
ευαγγελίου Brit. Mus. cod. Egerton 1139 τού 12 αί. συνύπαρξις άφ’ ενός δια
φόρων επεισοδίων τής ιστορίας τού Δαυίδ καί άφ’ ετέρου σκηνών εκ τής Ψυχο- 
μαχίας τού Προυδεντίου, με αγώνας τών αρετών κατά τών κακιών4. Τό έλεφαν- 
τοστούν τούτο είναι έργον δυτικής έμπνεύσεως, συχνά δε εις την Δύσιν ή τυπο
λογική εικονογραφία τού Δαυίδ έχει συγχρόνως καί άρετολογικόν χαρακτήρα, πα
ρουσιάζεται δηλαδή μέ περισσότερον κοινωνικόν περιεχόμενον5. Εις τό θεολογι- 
γικώτερον Βυζάντιον ή εκ τών επεισοδίων τής ιστορίας τού Δαυίδ συναγομένη 
ήθική διδασκαλία δεν άναδεικνύεται δΓ είκονογραφικών παραλληλισμών υπονοεί
ται αυτή ως περιεχόμενον σύμφυτον προς τήν δαυϊτικήν τυπολογίαν. Σπανίως 
μόνον, δι’ αναδρομής εις τάς ίδεαλιστικάς παραστατικάς μεθόδους τής αρχαίας 
εικονογραφίας, διά τών προσωποποιήσεων, ώς εις τήν μικρογραφίαν τού Par. Gr. 
139 6, ανάγεται ή βυζαντινή εικονογραφία εις άφηρημένας ήθικοθεολογικάς έν
νοιας. Είς τήν στήλην μας ή άπεικόνισις τού Δαυίδ παρουσιάζεται ώς αλληγορία 
καθ’ έαυτήν, βεβαίως αλληγορία τής Δυνάμεως. Έκ τής σκηνής τής μονομαχίας 
άφηρέθη ή έτέρα μορφή, διά τής οποίας έσημαίνετο έμφαντικώτερον ή ήττα τού 
κακού, διά νά άναδειχθή ούτως ή παρουσία τού Δαυίδ, ώς λεπτοφυούς άλ?\,ηγορίας 
τής προστατευτικής δυνάμεως τού αγαθού καί άποτροπαίου τού κακού7. ’Ισο
δύναμε! δηλαδή ή αλληγορία αύτη τού Δαυίδ προς τήν παράστασιν τού αρχαγ
γέλου Μιχαήλ τού φύλακος, είκονιζομένου μέ ρομφαίαν είς τήν χεΐρα παρά τήν

1 [ψΕΥΔθ]ΑΘΑΝΑΣ.,Έρμην. Ψαλμ. :Ό ψαλμός οΰτος 
[ό 34ος] τφ Υίω τοϋ θεόν. Ό γάρ Δαυίδ... την νίκην 
πεποίηται παταξας τον Γολιάθ. "Οπερ ενρίσκομεν γεγενη- 
μένον υπό τον Υίου' ότι και την εκδικητήν έποίηαε τών 
καταπονούμενων υπό τών εναντίων δυνάμεων, καί πολε- 
μήσας καί καταβαλών τον διάβολον, νίκην δεδώρηται τω 

γένει ημών (Ρ. G. 27, 773-4). Περισσότερα κείμενα 

παρά daniepou, 598 - 599.
2 ΑΠΟΣΤ. ΔΙ AT. VII 7, 3 :ΐαΰι δε πρρ,ος ώς Μωυ- 

οής και Δαυίδ (Ρ. G. 1, 1005). Πρβλ. danieeou, 598.
3 Περί τών προσωποποιήσεων τούτων βλ. buchthae, 

22 κέ.

4 Βλ. άνωτ. σ. 286.,.

5 Βλ. L. r6au, Iconographie de l’art chretien, 
II, Paris 1956, 260.

6 Παράλληλα παραδείγματα παρά buchthAE, έ. ά.

7 Χαρακτηριστικόν είναι τό επίγραμμα τοϋ ΜΑ

ΝΟΥΗΛ ΦΙΛΗ, Ποίημα 286, είς λίΙΗνον περίαπτον μέ 
παραστάσεις τριών αγίων :

Εί Χριστός άκρόγωνος έκλή&η λίίίος 
καί σφενδόνην τό σχήμα τοϋ λίϋον βλέπων, 
είργω τον έχίλρόν' άν δε καί προσέγγιση, 

νους καί βλέπων καί μάρτυς, άλλοι τρεις λίίλο ι 
κάγώ δι’ αυτών ώς Δαυίδ (οπλισμένος, 

όρώ Γο/.ια& τον Σαταν έσφαγμένον 

(εκδ. Miller 1, 138).
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είσοδον ή ύπεράνω τής εισόδου τών εκκλησιών1, μέ νόημα δε προστατευτικόν 
και άποτρόπαιον. Μόνον οί άνθρωποι τοΰ Θεοΰ επιτρέπεται νά εισέλθουν εντός 
τής εκκλησίας' ό Σατανάς καί οί άνθρωποί του άποτρέπονται2. Άλλ’ ή παρά- 
στασις τοΰ Μιχαήλ, ώς φρουροΰ τής εισόδου εκκλησίας, είναι άμεσώτερον ρητή 
καί μέ περιεχόμενον στενότερον θρησκευτικόν, χωρίς προέκτασιν προς έννοιας άρε- 
τολογικάς, ώς έκεΐναι, τάς οποίας υπαινίσσεται ή παράστασις τοΰ Δαυίδ επί τοΰ 
αθηναϊκού αναγλύφου.

Ή δύναμις ή άλληγορουμένη διά τοΰ υπαινιγμού τής νίκης τού Δαυίδ κατά 
τού Γολιάθ οφείλεται εις παροχήν εκ μέρους τοΰ Θεοΰ, είναι αποτέλεσμα θείας 
παρουσίας (Ψαλμ. 34,2-3,7 143, ι - 2,7, ίο). Εις τελευταίαν άνάλυσιν είναι ό 
Χριστός ό παρέχων τήν δύναμιν, δ προστατεύων καί άποτρέπων καί νομίζω δτι 
δυνάμεθα ήδη μέ πολλήν πιθανότητα νά άναγνωρίσωμεν τον Χριστόν εις τήν 
ατελή έπιπεδικήν μορψήν τοΰ άνω πλαισίου τής έξεταζομένης στήλης. Ή αλληγο
ρία άπεδόθη διά μορφής άναγλυφικής, τό ιερόν πρόσωπον διά μορφής έπιπεδικής.

Περί τών άντωπών ζώων — γρυπών ή σφιγγών ■— κάτω τοΰ Δαυίδ τό νά 
ζητήσωμεν συμβολικόν νόημα είναι παρακινδυνευμένον. Οί γρΰπες αποτελούν θέμα 
τής χριστιανικής τέχνης γενικώς, πλατύτατα διαδεδομένον καί εις θέσεις ποικίλας, 
τόσον επί μαρμάρινων διακοσμητικών μελών όσον καί επί διακοσμήσεων χειρο
γράφων εκκλησιαστικού περιεχομένου, ώς ψιλόν διακοσμητικόν θέμα μάλλον φέ
ρεται έν τούτοις ώς σύμβολον τοΰ Χριστού, αλλά καί ώς ένσάρκωσις τοΰ Σα
τανά3 *. Καί τών σφιγγών τό νόημα είναι αντιφατικόν. Οί αρχαίοι τάς έθεώρουν 
ώς δργανον δυνάμεως ύψηλοτέρας βαθμίδος καί ώς άποτροπαίας, άλλα καί ώς 
αλληγορίας τής κρυψινοίας, τής αφροσύνης καί τής άμαθείας' οί χριστιανοί τάς 
έθεώρουν ώς αλληγορίας τής ένώσεως τής δυνάμεως καί τής σκέψεως4- έχρησι- 
μοποιοΰντο δέ ώς θέματα διακοσμητικά τόσον τής κοσμικής τέχνης, ζωγραφού- 
μεναι εις τούς τοίχους τών οικιών, όσον καί τής έκκλησιαστικής τέχνης5.

1 Περί τούτου βλ. Α. ΕΥΓΓΌΠΟΥλΟΥ, ’Αρχάγγελος 

Μιχαήλ ό Φΰλαξ, Πρακτ. Χρ. Άρχ. Έτ. Α', 1932, 18 
(= Byz.-Neugr. Jahrb. 10, 1932/33 καί 1933/34, 184). 
’Αξιοσημείωτα τά παραδείγματα αναγλύφων παραστά
σεων τοΰ Μιχαήλ ύπεράνω εισόδου: ’Επισκοπή Βόλου 
(Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ, Δελτ. Χρ. Άρχ. Έτ. Θ', 1910, 11 φωτογρ. 
άριθ. 2160, ν. giannopoulos, Les constructions by- 
zantinesκλπ., BCH 44,1920,196-197 είκ. 9, g. miiaET, 

Remarques sur les sculptures κλπ., αύτ. 215, Α. ξυγ- 

ΓΟΠΟΥΛΟΥ, To άνάγλυφον τής ’Επισκοπής Βόλου, 
Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. (Β’, 1925, 120 είκ. 8), Μονή Βλα- 
χερνών Άρτης (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡ. ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ, Iz Rumelij, 
Πετρούπολις 1886, 479 πίν. XVIII, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ,’Αρχ. 

Βυζ. Μν. Έλλ. Β', 1936, 40 είκ. 7 καί 38). Καί εις τήν 
Δΰσιν : S. Michele Παβίας (12ου αί.) (c. ricci, I/ar- 
chitettura romanica in Italia, 1925, πίν. 18).

2 Άνάγλυφον τοΰ Μιχαήλ ύπεράνω τής εισόδου
ναοΰ εις τόν Μανδαμάδον τής Λέσβου συνοδεύεται
υπό τής επιγραφής : Θεοΰ αρχάγγελός είμι, τους πονη
ρούς παιδεύων, τούς <5’ άγαμους φρουρών καί συοτρα-

τεύων (w. rouse, BSA 2, 1895/96, 151. Πρβλ. παρο
μοίου περιεχομένου επιγράμματα εις τόν Μιχαήλ έν 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Έρμην. τής ζωγραφ. τέχν. 
(έκδ. Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως) 219, 231 καί 283. 
Βλ. καί Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Κρητικά μελετήματα, Κρη
τικά Χρονικά I', 1956, 330-31). Περισσότερον χαρα
κτηριστικόν είναι τό ύπέρθυρον ιαμβικόν επίγραμμα : 
Εί μεν φίλος πέφυκας είοελΰε χαίρων, \ εί ό’ εχ&ρός καί 

βάσκανος καί γέμων δόλου \ πόρρω πέφενγε την πύλην της 
εισόδου (Εκκλησία ι: τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου-έτους 
1740 τοΰ Ζευγοστασίου [Δόλιανης] D. Ν. nicoe, Two 

Churches of Western Macedonia, Byz. Zeitschr. 49, 
1956, 101,Αγίου Γεωργίου τοΰ Βουνοΰ Καστοριάς-έ'τους 
1749, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ,Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Δ', 1938, 170.

3 r£au, Iconogr. I, 1955, 117.
4 ilberg έν roscher, Lex. Gr. u. Rom. Mythol. 

4, 1365 καί 1401.
5 Παραδείγματα έκ τής βυζαντινής τέχνης έν 

ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Β', 1936, 65 κέ , 
Γ', 1957, 130 καί Ε', 1939 - 1940, 136 κέ.
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5Αρχιτεκτονική λειτουργία. ’Άς ’ίδωμεν την στήλην μας διά μίαν φοράν 
ακόμη (είκ. 1). Κάτω τα άντωπά ζώα με τάς άντιρρόπως διαγώνιους στάσεις των 
καί με την ύλικότητα των μορφών των, άπλοΰμενα μέχρι σχεδόν τών εκατέρωθεν 
περάτων τοΰ μαρμάρου, λειτουργούν αίσθητικώς ως στοιχεΐον φέρον. Έπί τού 
οιονεί βάθρου τούτου δομούνται ή μικροτέρα εις δγκον μορφή τού Δαυίδ καί υψηλά 
ή στενοτέρα καί σχεδόν άύλος μορφή, την οποίαν έξηγήσαμεν ώς παράστασιν 
τού Χριστού. Ή κλιμάκωσις αυτή τών πλαστικών όγκων καί αί συναφείς προς 
αυτήν δρθιαι φοραί, εκ τών κάτω προς τά άνω, ή αξονική συμμετρία τής συν- 
θέσεως, ή μετωπικότης ή διέπουσα τήν έν γένει δψιν τού γλυπτικού διακόσμου 
τής στήλης καί τέλος αί έπιβλητικαί διαστάσεις της προσδίδουν εις τό μάρμαρον 
τούτο ιδιότητα μνημειακήν καί χαρακτήρα μέλους αρχιτεκτονικού φέροντος. Πρό- 
δη?ων είναι δτι ή στήλη μας κατεσκευάσθη διά νά στηθή όρθια καί νά φαίνεται 
εκ τών έμπροσθεν, διά νά δεικνύη εις τόν θεατήν τό είκονογραφικόν της πρό
γραμμα, συγχρόνως δε καί διά νά βαστάξη. Νά στηθή δμως εις ποιαν θέσιν καί 
τί νά βαστάζη;

Τό άποτρόπαιον περιεχόμενον τής εικονογραφίας τής στήλης μας, συγγενές 
προς εκείνο τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ τού Φύλακος ή οδηγεί εις έξήγησιν παρεμ
φερή, δτι δηλαδή διά τού μαρμάρου τούτου άπεσκοπεΐτο νά διακοσμηθή είσοδος 
εκκλησίας. Τά παραδείγματα αναγλύφων τού αρχαγγέλου Μιχαήλ τού Φύλακος 
είναι τοποθετημένα ύπεράνω τής θύρας, μετά τής οποίας απαρτίζουν ώργανωμέ- 
νην αρχιτεκτονικήν ενότητα1 2, κατά τόν συνήθη τύπον θύρας με γραπτήν παρά- 
στασιν τού Χριστού κ.τ.ό. εις τό τύμπανον τού υπερθύρου τόξου. Έκ τών παρα
δειγμάτων γραπτής υπερθύρου παραστάσεως τού αρχαγγέλου Μιχαήλ, εις μνη
μειώδες σύνολον μετά τής θύρας, άξιοσημείωτον είναι τό είς τήν νοτίαν δψιν 
τού ναού τού Ίωάννου τού Προδρόμου είς τήν Κωστάνιανην τής Ηπείρου (13ου 
αί.), δπου ό Μιχαήλ είκονίζεται φρουρών τήν είσοδον υπό τόξον με ποδαρικά φθά- 
νοντα καί κατά τινα τρόπον πλαισιούντα τήν θύραν έως κάτω 3. Είς τά παραδεί
γματα δμως αυτά, μέ τήν παράστασιν τού άρχαγγέλου Μιχαήλ, έχομεν αρχιτε
κτονικός ενότητας φερομένας καί σχετικώς κανονικός είς τήν περιοχήν τής βυζαν
τινής τέχνης- τής αθηναϊκής στήλης μέ τόν Δαυίδ ή αρχιτεκτονική λειτουργία, άντιθέ- 
τως, είναι ή τού φέροντος μέλους, κατά τρόπον δ’ εντελώς μοναδικόν είς τήν πε
ριοχήν τής βυζαντινής τέχνης. Φαίνεται, λοιπόν, δτι ή στήλη μας κατεσκευάσθη 
διά νά χρησιμεύση ώς αρχιτεκτονικόν μέλος εισόδου υπό μορφήν μνημειωδεστέραν 
τών συνήθων εισόδων τών βυζαντινών εκκλησιών.

Έκ πρώτης δψεως ή αθηναϊκή στήλη ενθυμίζει τάς κατακόσμους παραστά- 
δας πυλώνων ρωμανικών εκκλησιών τής ’Ιταλίας, δπου συνήθως μεταξύ τού φυ
τικού κοσμήματος υπάρχει καί άνά μία ολόσωμος μορφή (Πέτρου - Παύλου)4 ή

1 Βλ. άνωτ. σ. 290-291.
2 Βλ. άνωτ. σ. 2911-2. Τό άνάγλυφον τής’Άρτης εύ- 

ρίσκεται είς Ιδεατήν σχέσιν πρός τήν υποκάτω {λύραν.
3 ’Αδημοσίευτος. Περί τοΰ μνημείου βλ. Λ. ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΚΟΥ, Βυζαντινά μνημεία τής’Ηπείρου, Ήπειρ. Χρον..

1931, 258 κε.
4 Προχείρως παρά Ricci, ε. ά. πίν. 17 - 18 (S. Mi

chele Παβίας). 122 (Άγκών), 136 - 137 (S. Maria Mag- 
giore Τοσκάνης).
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καί περισσότερα πρόσωπα ή ζώα εντός πλαισίων1. Θά έτεινε δε νά δεχθή τις 
δτι ή προκειμένη στήλη αποτελεί τον έτερον των σταθμών μνημειώδους Φόρας 
μέ προορισμόν νά ύποβαστάσουν ύπέρΦυρον. Άλλ οί σταθμοί των Φυρών είναι 
αρχιτεκτονικά μέλη συμπληρωματικά, αίσΦητικώς «σιωπηρά», ένώ ή στήλη μας 
— μέ την αξονικήν συμμετρίαν τής συνΦέσεώς της, μέ την μετωπικότητα τής όλης 
καλλιτεχνικής μορφής της καί συγχρόνως μέ την πρύς τά άνω εσωτερικήν της 
φοράν καί την αισθητικήν έντασιν προς τά κάτω — άφίνει σχεδόν φωνήν, δτι 
πρέπει νά έννοηθή όις αρχιτεκτονικόν μέλος ίστάμενον καθ’ εαυτό, ως είναι τό 
μεσόστυλον (trumeau) των πυλώνων των ρωμανικών εκκλησιών τής Γαλλίας2. Νο
μίζω δέ δτι μόνον ώς τοιοϋτό τι μέλος δύναται τό μνημεΐόν μας νά έξηγηθή. 
Τό μεσόστυλον τών ρωμανικών εκκλησιών χωρίζει τήν Φύραν εις δύο λοβούς, πε- 
ρατουμένους άνω εις ένιαΐον ευθύ ύπέρΦυρον υπό τόξον, συνίσταται δέ είτε έκ 
κίονος είτε έκ πεσσού κοσμουμένου ενίοτε δι’ αναγλύφων παραστάσεων ζώων ή 
διά ραβδώσεων : πυλών 'Αγίου Αιγιδίου (St. Gilles) ΙΙροβηγκίας3. Τό ύπεράνω 
τύμπανον καταλαμβάνεται συχνά υπό παραστάσεως τοϋ Χριστού, ώς εϊδομεν νά 
συμβαίνη καί είς τήν περιοχήν τής βυζαντινής τέχνης’ από τοϋ δευτέρου δ’ ήμί- 
σεος τοϋ 12ου αί. τό είκονογραφικόν πρόγραμμα τών πυλώνων τών εκκλησιών 
τής Δύσεως πλουτίζεται δι’ άρετολογικών αλληγοριών4.

Μέ τήν έξήγησιν τής στήλης μας ώς μεσοστύλου πυλώνος έννοοϋμεν ίσως 
πληρέστερον τον λόγον τής έπ’ αυτής παρουσίας τής ήΦικοθρησκευτικής αλληγο
ρίας τοϋ Δαυίδ’ φαίνεται δτι ή Ιδέα τής αθηναϊκής ταύτης στήλης είναι εμ
πνευσμένη έκ τής αρχιτεκτονικής τών ρωμανικών πυλώνων καί έκ τοϋ άρετο- 
λογικοϋ πνεύματος τού διακόσμου των5. Έν τούτοις ή τέχνη τής στήλης μας 
είναι, ώς εϊδομεν, καθαρώς βυζαντινή. Τό φυτικόν της κόσμημα έξήλθεν έκ τών 
χειρών τεχνίτου, έρχομένου είς καθημερινήν αναστροφήν προς έργα, είς τά όποια

1 Μητρόπολις τοϋ Trani (ricci, έ.ά. 208 - 209. 
Πρβλ. ε. bertaux, L’art dans l’ltalie meridionale, 
Paris 1903, 365 είκ. 153 καί πίν. I, ρ. toesca, Storia 
dell’arte italiana, Torino 1927, I, 834-835 είκ. 561-562. 
Δεν εΰρον τήν ειδικήν μελέτην τοϋ R. krauthEimER έν 
Wiener Jahrb. f. Kunstgesch. IX, 1934).

2 Ό δρος «μεσόστυλον» (trumeau = μεσαΐον στή
ριγμα) οφείλεται είς τον καθηγητήν Ά. Όρλάνδον' 
είναι αρκετά εκφραστικός. Προσθέτω έν τούτοις δτι 
μαρτυρεϊται προς δήλωσιν τοϋ μετακιονίου ή διαστύ- 
λου (τοϋ μεταξύ δύο κιόνων διαστήματος): η. JALA- 

bert - r. mouterde - cl. MONDljsERT, Inscriptiones 
grecques et latines de la Syrie, IV, 1955, σ. 17 
άοιθ. 1259.

3 c. stewart, Early Christian, Byzantine and Ro
manesque Architecture, 1954, 241 πίν. 20, m. gieure,

Les eglises romanes en France, Paris 1953, I, 125,
I/architecture romane en France, (έκδ. Hachette et 
Cie) Paris 1911, 119 καί προχείρως c. enlart, Ma
nuel d’archeologie Francais, I, 1902, είκ. 89. Πρβλ. 
τό μεσόστυλον τής εκκλησίας τοϋ - Αγίου Πέτρου τοϋ

Μουασάκ (Moissae) μέ ανάγλυφα ζώα (gieure, 32, 
Hachette 87) καί τής έκκλησίας τοϋ Μπωλιέ (Beau
lieu) (Hachette, 88). Έξ άπλοΰ κίονος: Εκκλησία 
τής'Αγίας ΜαγδαληνήςτοϋΒεζελαί (Vezelay) (gieure, 

II, 59, Μ. marcel aubert, L’architecture religieuse 
en France a l’epoque romane2, Paris 1929, 183, 
th. graham jackson, Byzantine and Romanesque 
Architecture, Cambridge 1920, II, 103 πίν. CXIII, 
L. cloquet, Les cathedrales et basiliques κλπ. du 
Monde Catholique, 1912, 206 κέ. είκ. 199), 'Αγίου Τρο
φίμου Άρελάτης (Arles) (gieure, I, 123, aubert, 363 
είκ. 442, jackson, 67 πίν. CV, cloquet, 174 είκ. 183).

4 Τό άρχαιότερον παράδειγμα είς τήν μητρόπολιν 
τής Sens (1170): ε. viollet - LE - duc, Dictionn. de 
l’architect. τόμ. 9, 1875, σ. 356 κέ. (άρθρ. vertus), 

έ. male, L’art religieux du XHIe siecle en France, 
Paris 1902, 128 κέ., r£au, Iconogr. de l’art chret. 
I, 190.

5 Πρβλ. τήν αναγραφήν ρωμανικών γλυπτικών έρ
γων μέ τό θέμα τής μονομαχίας τοϋ Δαυίδ πρός τόν 
Γολιάθ παρά r£au, Iconogr. de Tart Chr., II, 261.
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το θέμα τοϋτο άπεδίδετο επί ττ] βάσει όμοιας καλλιτεχνικής άντιλήψεως (πήλινα 
πινάκια)' ή σύνθεσις τών μορφικών στοιχείων τοΰ όλου αναγλύφου έγινε κατά 
τρόπον τρέχοντα εις την βυζαντινήν τέχνην τής εποχής (διπλεπίπεδα), παρά δέ 
την διαφοράν μεθόδων — έπιπεδύγλυφος καί ολόγλυφος — εΐδομεν νά διαπνέη ολό
κληρον το γλυπτικόν τοϋτο έργον ή αυτή—οπτική—καλλιτεχνική άντίληψις ως προς 
τήν άπόδοσιν τών μορφών του- τέλος εις τάς μεθόδους τάς χρησιμοποιουμένας 
υπό τής βυζαντινής τέχνης πρέπει νά προσγραφή ή διαφορά ώς προς τήν άπόδο- 
σιν τής μορφής μεταξύ άφ’ ενός τών παραστάσεων τών άντωπών ζώων καί τοΰ 
Δαυίδ (έξεργοι) καί άφ’ ετέρου τής παραστάσεως τοΰ Χρίστου (έπιπεδική), δια
φορά μεθόδων ώς συνειδητόν επακολούθημα τής διαφοράς περιεχομένου. Διά τήν 
παράστασιν τοΰ Χριστοΰ, ύποστάσεως υπερβατικής, έπεφυλάχθη μέθοδος άποδό- 
σεως τής μορφής κατά τρόπον άφηρημένον, ώς ίεράς είκόνος' διά τήν παράστα- 
σιν τής άποτροπαίας αλληγορίας, πλάσματος τής ανθρώπινης σκέψεως καί επομέ
νως έν άρκετώ μέτριο κοσμικοΰ χαρακτήρος, ώς καί διά τήν παράστασιν τών ζώων, 
υπάρξεων ασχέτων προς τάς θρησκευτικός αξίας, έπεφυλάχθη μέθοδος άποδόσεως 
τών μορφών κατά τήν έννοιαν τοΰ «φυσικοΰ», όπως περίπου απέδιδε τάς μορφάς 
της ή καλλιτεχνική παράδοσις ή έξαρτωμένη έκ τής αρχαίας τέχνηςΧ.

Τό γεγονός ότι τά τεμάχια τής προκειμένης στήλης εύρέθησαν επί τής Άκρο- 
πόλεως αποτελεί επαρκή ένδειξιν, ώς εϊπομεν καί έν αρχή τής παρούσης άναλύ- 
σεως, περί τοΰ ότι τό μάρμαρον τοϋτο προωρίζετο διά νά χρησιμοποιηθή έπί τής 
Άκροπόλεως, πιθανώτατα εις τον Παρθενώνα έπ’ ευκαιρία ανακαινιστικών έκεί 
έργασιών. Πρόθεσις τοΰ άνακαινιστοΰ έκείνου ήτο, ώς φαίνεται, νά προσδώση εις 
τήν είσοδον τής Παναγίας τής Άθηνιωτίσσης μορφήν ρωμανικοΰ πυλώνος' άλλ’ 
αΰτη φαίνεται νά μή έπραγματοποιήθη, διότι τό μάρμαρον τό προοριζόμενον ώς 
μεσόστυλον, τό ούσιαστικώτερον έκ τών αρχιτεκτονικών μελών τών ρωμανικών 
πυ?αονων, παρέμεινεν ημιτελές.

Ή έννοια τής αρχιτεκτονικής λειτουργίας τοΰ μαρμάρου τούτου, καταγο- 
μένη έκ τής Δύσεως καί πιθανώς με έλαφράν ιδεολογικήν έπίδρασιν έκ τής 
άρετολογικής της διδασκαλίας, άλλ’ έκπεφρασμένη διά καλλιτεχνικών μορφών 
άμιγώς τής βυζαντινής τέχνης τοΰ τέλους τοΰ 12ου καί τών αρχών τοΰ 13ου 
αί., φέρουν πρώτην εις τον νοΰν τήν ύπόθεσιν ότι τό άνάγλυφόν μας συνδέε
ται προς πρόγραμμα έργασιών έπί τοΰ Παρθενώνος, πιθανώς κατά τάς άρχάς 
τής φραγκοκρατίας (μετά τό 1205), έμπνευσθέν υπό τοΰ Δουκός τών ’Αθηνών 
’Όθωνος Δελαρός (de La Roche), έκτελεσθέν όμως διά χρησιμοποιήσεως τεχνιτών 
έντοπίων. Άλλ’ είναι λογικόν νά δεχθώμεν ότι, έγκαθιστάμενος έπί τής Άκροπόλεως 
ό Δελαρός, πρώτον έσκέφίίη ν’ άσχοληθή εις δομικάς έργασίας, διά τών οποίων 
θά έξησφάλιζε τήν άμυνάν του' άν είναι δ’ αληθής ή εικασία, ότι τά τεμάχια 
τής στήλης μας ειχον χρησιμοποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν κατά τήν έγερσιν 
τοΰ παρά τήν είσοδον τής Άκροπόλεως φραγκικοΰ πύργου2, άναγνωριζομένου 1

1 Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις τοΰ ST. ρέι,έκΑΝί- Archeol. VIII, 1956, 224. 
dis, Un bas-relief de Digenis Akritas, Cahiers 2 Βλ. άνωτ. σ. 267.
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σήμερον ώς κτίσματος τοΰ Δελαρός1, έπεται έξ αυτής ότι τό περ'ι ού ό λόγος 
μάρμαρον προϋπήρχε τοΰ Δελαρός. Έξ άλλου ή υπόδεσις αυτή δεν εξηγεί διατί δεν 
έχρησιμοποιήθησαν, ενδεχομένως υπό τοΰ Δελαρός, τεχνΐται δυτικοί εις τόσον σπου
δαίας εργασίας επί τοΰ Παρθενώνος, ώς ή σαν αί διά την μετατροπήν του εις λατινι
κήν εκκλησίαν, δεδομένου ότι ήδη από των πρώτων χρόνων τής φραγκοκρατίας, 
συγκεκριμένως προ τοΰ 1224, είχον μετακληθή υπό φράγκων τεχνΐται γάλλοι κα'ι 
είχον μάλιστα έργασθή εις οίκοδομικάς εργασίας μακράν τών ’Αθηνών2. Τέ
λος εκ τής ιστορίας τών φραγκοκρατουμένων ’Αθηνών κα'ι τοΰ Δελαρός προσω- 
πικώς δεν γνωρίζομεν εξωτερικόν γεγονός, διά τοΰ οποίου νά έξηγήται ή, ώς 
συνάγεται εκ τής άτελοΰς επεξεργασίας τής στήλης μας3, μη άποπεράτωσις τών 
ΰποτεθεισών πρωίμων εκείνων έπ'ι τής Άκροπόλεως φραγκικών εργασιών.

Άντιθέτως, δυο τοιαΰτα γεγονότα κα'ι μάλιστα έν στενή αναφορά προς τον 
Παρθενώνα είναι γνωστά εκ τής ιστορίας τών Αθηνών τών τελευταίων βυζαν
τινών χρόνων. Εννοώ την έκτέλεσιν εργασιών προς καλλωπισμόν τοΰ χριστιανι
κού Παρθενώνος έκ μέρους τών μητροπολιτών ’Αθηνών Νικολάου τοΰ 'Αγιο- 
θεοδωρίτου καί Μιχαήλ τοΰ Χωνιάτου4 *, έκ τών οποίων τοΰ μέν πρώτου τήν 
σύντομον αλλά γόνιμον δραστηριότητα (1166 - 1175) διέκοψεν ό θάνατος, τοΰ δέ 
δευτέρου τό έν ’Αθήνας έργον διέκοψε βιαίως ή κατάκτησις τών ’Αθηνών υπό 
τοΰ Δελαρός (1205). Άμφοτέρων ή δράσις έμπίπτει έντός τών χρονικών ορίων, 
τά όποια έπορίσθημεν έκ τής άναλύσεως τής τέχνης τής στήλης μας:>. ’Αλλά 
φαίνεται ότι ό Μιχαήλ είχε κατορθώσει νά φέρη εις πέρας' τάς έξωραϊστι- 
κάς έντός τοΰ Παρθενώνος έργασίας του προ τής άπομακρύνσεώς του έκ τών 
’Αθηνών («έκάλλννα»)' συνεπώς ή ημιτελής κατάστασις, εις τήν οποίαν άφέθη τό 
μάρμαρόν μας οφείλεται πιθανώτατα εις διακοπήν τών σχετικών έργασιών έξ 
αιτίας τοΰ θανάτου τοΰ Νικολάου 'Αγιοθεοδωρίτου. Πάντως δύναται τοΰτο άρι
στα νά χρονολογηθή — στενότερον — έντός τής δεκαετίας τής άρχιερατείας τοΰ 
Νικολάου (1166 - 1175), έφόσον έκ τής τέχνης του όοδηγήθημεν ήδη εις τούς 
χρόνους τοΰ Μανουήλ Α' τοΰ Κομνηνοΰ (1143 - 1180)6. Και παλαιοτέρα έρευνα 
είχε καταλήξει εις τό συμπέρασμα ότι υπό τοΰ μητροπολίτου Νικολάου είχον έκ- 
τελεσθή έργασίαι διά μαρμάρων εις τήν περιοχήν τής κυρίας εισόδου τοΰ χρι- 
στιανικοΰ Παρθενώνος7.

1 j. LONGNON, Problemes de l’histoire de la prin- 
cipaute de Moree, Journ. des Savants 1946, 89-90.

2 A. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή φραγκική εκκλησία τής Στυμ- 
φαλίας, Melanges Octave et Melpo Merlier, III, 
Athenes 1957, 115 καί 116 (ανατύπου σ. 17 καί 18). 
Τά έντός τών ’Αθηνών έργα γαλλικής γλυπτικής 
χρονολογούνται είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 13ου αί. 
(Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Φραγκοβυζαντινά γλυπτά έν Άθή- 
ναις ΑΕ 1931, 95)· ίσιος ή χρονολογία των πρέπει νά 
μετατεθή κατά τι πρός τά όπίσω.

3 Βλ. άνιοτ. σ. 271.
4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΡΝΙΚΗ, Λόγος Έπιτάψ. είς τόν

’ ΑΌην. τόν ύπέρτ. 8 :Και δη καί τον Παρέλενικον ύλεϊον

δόμον . . . δοον είχες εξαοκήοας είς κάλλος (δ μητροπο
λίτης Νικόλαος) καί πολλφ χρυσία) δείξας μαρμαίροντα 

(έ'κδ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΩΣ έν ’Αρμονία Γ' 
1902, 222 - 223), ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ, Στίχοι πρός 
τήν Θεοτ. : Πολλά προσήίςα ... | τω σώ λάχει, πάναγνε, 
... | εκάλυνά σου τον ναόν, πρώτος πόνος· | έπιπλα τι- 

μήσαντα καί σκεύη φέρω (έκδ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΚΕΡΑΜΕΩΣ έν Άρμονίφ Γ', 1902, 284-285).

5 Βλ. άνωτ. σ. 282.
6 Βλ. άνωτ. σ. 279.
7 Βλ. Δ. ΠΑΛΛΑ, Ή φιάλη τού χριστιανικού Παρ

θενώνος, Πρ. Χρ. Άρχ. Έτ. Α', 1932, 30-31 (= Byz.
-Neugr. Jahrb. 10, 1932/3 καί 1933/4, 196-197).
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

’Επιδράσεις της ρωμανικής τέχνης έπι της μεσαιωνικής τέχνης τής 'Ελ
λάδος: Ή ανωτέρω έπιχειρηθεϊσα άνάλυσις τοΰ ύπ’ άριθ. 2493/968 γλυπτού 
τού£Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών ήτο απαραίτητον νά γίνη κατά τρόπον διε
ξοδικόν, διότι τά έκ τής μελέτης του συμπεράσματα, ώς έργου βυζαντινού 
άλλ’ υποκινημένου έκ μορφών και ιδεών τής ρωμανικής τέχνης, θέτουν γενι- 
κώτερόν τι πρόβλημα, τό πρόβλημα περί έπιδράσεως τής ρωμανικής τέχνης επί

τής βυζαντινής προ τών χρόνων τής 
φραγκικής κατακτήσεως. Εύρισκόμέ
θα πράγματι προ μερικής αντιστρο
φής τού εκτεταμένου θέματος περί 
τών επιδράσεων τού Βυζαντίου επί 
τού πολιτισμού τής Δύσεως, τοΰ γνω
στού ώς «βυζαντινού ζητήματος» (la 
question byzantine, die byzantinische 
Frage);

Είκ. 24. Μέρμπακα. Φυτική ελιξ διαζώματος Τά σχετικά παραδείγματα δεν
δεξιά τής δυτικής θυρας. λείπουν. Ή περίκομψος εκκλησία τού

Μέρμπακα, χρονολογουμένη εις τδ τε- 
λευταϊον τέταρτον τού 12ου αί. τό άργότερον σύγχρονος δηλαδή προς τη ν έκ τής 
Άκροπόλεως στήλην τού Βυζαντινού 
Μουσείου παρουσιάζει μορφάς έκδήλως 
ρωμανικός: φυτικαί έλικες τού πώρι
νου διαζώματος (είκ. 24 - 25), σαρκώ
δους μορφής φύλλα αμπέλου επί τών 
επιθημάτων τών άμφικιονίσκων τού πα
ραθύρου τής κόγχης τού ιερού (είκ. 26), 
γωνιαίοι ήμικίονες τού αυτού παραθύ
ρου (είκ. 26), βεργίον τού τόξου τού 
VOTlOU προστώου και κυμάτιά των λΐ- Είκ. 25. Μέρμπακα. Φυτική έ’λιξ διαζώματος 

θίνων διαζωμάτων (είκ. 27)1 2. Πίθα- αριστερά τής δυτικής θΰρας.

νώτατα κατά τούς ίδιους χρόνους οί
σταθμοί τής δυτικής εισόδου τής έκκλησίας τής Παναγίας τής «Ραχιώτισσας» 
εις τον Φλιούντα — παρά την Νεμέαν — διαμορφοΰνται κατά εντελώς ρωμανικόν 
τρόπον, με γωνιαΐον συμφυά κίονα καί χαρακτηριστικόν κορινθιάζον κιονόκρανον 
κοσμούμενον δι’ όρθιων φύλλων καί σαρκώδους υφής ελίκων (είκ. 28):;. ’Ολίγον

1 η. megaw, The Chronology of some Middle- 
Byzantine Churches (BSA XXXII, 1931-32, 129 
χρονολογικός πίναξ).

2 Πρβλ. a. struck, Vier byzantinische Kirchen der 
Argolis, AM 34, 1909, 207 (zu ganz romanisch an-

mutenden). Πρβλ. καί τά αύτ. σχέδια είκ. 2a - b.
3 Τό μνημεΐον είναι άνακατεσκευασμένον έξ ολο

κλήρου πλήν ελάχιστων αρχικών μερών του. Προς συγ- 
κρισιν πρβλ. τήν 6-ΰραν —έκ τοΰ νάρίΐηκος πρός τον 
κυρίως ναόν — τής έκκλησίας Perrecy - les - P'orges
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άργότερον, εις τό καθολικόν τής Παλαιας Μονής τής Φανερωμένης τής Κοριν
θίας1, αί έλικες — εις την θΰραν τοΰ νάρθηκος προς τόν κυρίως ναόν — άποκτοΰν 
όγκον (είκ. 29), ώς αί των καθαρώς φραγκικών κιονόκρανων τής Στυμφαλίας". 
Έν Κορίνθω εις την βασιλικήν τοΰ Κρανείου ή εκκλησία τής περιόδου III, χρονο
λογούμενη εις τόν 11ον-12ον αί., είχε διαμόρφωσιν προσό\|)εως έκ παραστάδος — 
άνηκούσης εις πυλώνα; — με ρωμανικούς γωνιαίους ήμικίονας8’ εις αστικόν δε

Είκ. 26. Μέρμπακα. Παράθυρον τής κόγχης 
τοΰ ίεροΰ.

Είκ. 27. Μέρμπακα. Κυμάτια καί ποδαρικόν τόξου 
τοΰ νοτίου προστώου.

οικοδόμημα της άγορας, χρονολογούμενον εις τόν 12ον αί., ή παρουσία στοάς έκ 
πεσσών (loggia) υποτίθεται ότι οφείλεται εις έπίδρασιν τής δυτικής πολεοδο-

R.. oursel-a. μ. oursel, Les eglises romanes de 
l’Autunois et du Briontiais, Macon 1956, είκ. απέ
ναντι της σ. 66. 'Ως πρός τά κιονόκρανα πρβλ. τό 
St Sever τήςΛάνδης (aubert, Archit.relig.en France 
606 είκ. 600) καί Avesnieres τής Μαγεντίας (Mayence) 
(L’Archit. rom. en France έκδ. Hachette 207 άνω 
αριστερά). Τό κιονόκρανον τής Ραχιώτισσας φαίνεται 
νά κατεσκευάσθη υπό τοΰ τεχνίτου τοΰ πώρινου κιο
νόκρανου τής Κόρινθου AM 195, όμοίο>ς συμφυούς 
μετά γωνιαίου κιονίσκου (ολικού ύψους 1.06 μ.), περί 
τοΰ οποίου όμως δέν υπάρχουν ενδείξεις πρός ακριβή 
χρονολόγησιν. 'Υπό τοΰ R. scranton έν Corinth XVI

(Mediaeval Architecture) 108 άρ. 45 πίν. 24 θεωρεί
ται απλώς δείγμα φραγκικής έπιδράσεως (of Frankish 
influence). Περί τής Κορίνθου βλ. καί κατωτέρω.

1 'Υπό τοΰ Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Α’, 
1935, 90 χρονολογείται εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 
13ου αί.

2 ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή φραγκ. έκκλησ. κλπ. 104-105 (=6-7) 
πίν. ΙΙβ.

3 jos scheeley, The Christian Basilica near the 
Cenchrean Gate at Corinth, Hesperia XII, 186 είκ. 
18. Πρβλ. καί σ. 189. Τελευταίως τό μέλος τοΰτο έξη- 
φανίσθη.

38
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¥ μίας1. ’Από τοϋ 11ου αί. εισχωρεί έκ τής Δΰσεως ή διακόσμησις των εξωτερι
κών όψεων βυζαντινών εκκλησιών δι’ άβακωτών ζωφόρων κατά ρωμανικά πρό
τυπα', επίσης δ’ή συνήθεια τής ύπερυψώσεως τών αετωμάτων τών εκκλησιών 
(ψευδαετώματα)3. Τέλος μεταξύ τών παραδειγμάτων τής σειράς, περί τής οποίας 
όμιλοϋμεν, άς σημειωθή καί ή όχι έξαιρετικώς σπανία εις την άρχιτεκτονικήν τών 
έλλαδικών εκκλησιών άπό τοϋ 11ου αί. χρησιμοποίησις τής τεταρτοκυλινδρικής 
καμάρας, άποτελούσης χαρακτηριστικήν μορφήν τής άρχιτεκτονικής τών ρωμανι
κών καί άργότερον τών γοτθικών εκκλησιών4.

Εις την Κωνσταντινοΰπολιν ή παλαιά λατινική παράδοσις άντεπροσωπεΰετο

Είκ. 28. Παναγία «Ραχιώτισσα» Φλιοϋντος. Είκ. 29. Παλαιά Μονή Φανερωμένης Κορινθίας.
Σταθμός τής δυτικής θΰρας. Σταθμός τής θΰρας τοΰ νάρθηκος.

διά τής Μονής τών 'Αγίων Σέργιου καί Βάκχου, άρκεταί δε άλλαι λατινικαί έκ- 
κλησίαι, άνήκουσαι εις παροικίας προ πάντων ιταλικός5, ήδύναντο νά έπιδείξουν 
καλλιτεχνικός μορφάς έρχομένας έκ τής Δΰσεως. Κατά τον 12ον αί. εις το Σινά 
χρησιμοποιούν εις εικόνας τό δυτικής μορφής τεθλασμένον τόξον6. Φαίνεται ότι

1 Scranton, έ. ά. 124, 134. Περιγραφήν του βλ. 
αύτ. σ. 58 πίν. σχεδ. VI. Πρβλ. τάς πληροφορίας περί 
στενών εμπορικών επαφών τής Κορίνθου πρός τήν 
Δΰσιν άπό τοϋ 11ου αί. (a. bon.Lc Peloponnese by- 
zantin jusqu’en 1204, Paris 1951, 83 καί scranton, 50).

2 ορλανδου, Άρχ. Βυζ. Mv. Έλλ. Β', 1936, 121 κέ.
3 Παραδείγματα έν ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. 

Έλλ. Α'. 1935, 14 κέ. Ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ άναφέρεται εις 
παλαιοχριστιανικέ/ μνημεία τής Ραβέννης, αποτελούν 
δμιος πρό πάντων καλλιτεχνικήν μορφήν τής μέσα ίω
ν ικής αρχιτεκτονικής τής Δΰσεως.

4 Παραδείγματα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Βυζαντ. μνημεία
Ηπείρου, Ήπειρ. Χρον. 6, 1931, 261 κέ., ΟΡΛΑΝΔΟΥ,

Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Ά, 1935, 60-61. Ύπό άμφο- 
τέρων θεωρείται αρχιτεκτονική μορφή καθαρώς βυ
ζαντινή, άσχετος πρός τήν τέχνην τής Δΰσεως. Πρβλ. 
τά ρωμανικά παραδείγματα G. plat, L/art de con- 
struire en P'rance des Romains a Pan 1100 cPa- 
pres les monuments κλπ., Paris 1939, I, 168-190 
παρά p. oursel - μ. m. oursEl, έ. ά. 28. Βλ. καί 
aubkrt, έ'. ά. 248-249 είκ. 241.

5 a. bElin, Histoire de la latinite de Constanti
nople2, Paris 1894, 15-16, r. janin, Les eglises et 
les nionasteres, Paris 1953, 466 κέ., 582 κέ.

6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ καί ΜΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εικόνες τής Μο
νής Σινά, ’Αθήναι 1956 - 1958, σ. 157 είκ. 171.
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ό βυζαντινός κόσμος έχει αρχίσει νά εντυπωσιάζεται έκ τής Δΰσεως, όταν, συγκε
κριμένους προς τα τέλη τής μεσοβυζαντινής περιόδου, ή άνερχομένη ίπποτική Δύ- 
σις καταθέλγει την βυζαντινήν αριστοκρατίαν είναι δέ γνωστόν ότι ό αΰτοκρά- 
τωρ Μανουήλ ό Κομνηνός (1180) έρρεπε προς τα δυτικά ιδεώδη και ότι μάλιστα 
εις ύψηλάς κρατικός θέσεις έτοποθέτει, όχι μόνον εις τήν πρωτεύουσαν άλλ’ έξα- 
ποστέλλων καί εις τήν ύπαιθρον, πρόσωπα προερχόμενα έκ τής Δύσεως1 * *.
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