
ΤΟ ΠΕΤΑΛΟΜΟΡΦΟΝ ΤΟΞΟΝ 
ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΙ

Έν τώ άξιολόγφ αΰτοΰ περί τής Βυζαντινής τέχνης τής Μικράς Ασίας 
συγγράμματι1 ό καθηγητής J. Strzygowski, διερευνών τό πεταλόμορφον 
σχήμα των αψίδων και των ένισχυτικών 
τόξων ένίων εκκλησιών τής Συρίας, Καπ
παδοκίας, Τσαυρίας κλπ., άπέδειξεν δτι 
τούτο έφηρμόζετο είς χρόνους πολύ αρχαιό
τερους τής έμφανίσεως τών ’Αράβων, 
οΐτινες, ως γνωστόν, ε'καμον την μεγίστην 
τού πεταλομόρφου τόξου χρήσιν ’ιδία είς 
τα παλαιότερα τζαμιά των. Προχωρών 
δ’ έτι περαιτέρω έσημείωσεν ό Strzygow
ski δτι τό σχήμα τούτο τού τόξου άπαντα 
ου μόνον είς Περσοσασσανιδικά μνημεία 
και Άσσυριακά ανάγλυφα, άλλα καί επί 
τών λεγομένων «Μικρασιατικών» σαρκο
φάγων, δθεν και συνεπέρανε περί τής 
μεγάλης άγάπης, ήν έτρεφον έν Μ. ’Ασία 
προς τό ύπερημικύκλιον. Άναζητών δ’ εν 
τέλει την καταγωγήν τού τόξου τούτου 
άπεφάνθη ό Str. δτι αύτη δεν είναι εύκο- 
λον νά έξακρτβωθή, δτι δ’ δμως είναι 
πιθανώς ή Χεττιτική ή Μεσοποταμιακή ή ΕΙκ. L Παράθυρον τροΰλλου ναού 
’Ιρανική. Πάντως επιλέγει «βέβαιον είναι Παναγίας, Μονής οσίου Λουκά, 

δτι ούτε ή Ρώμη ούτε τό Βυζάντιον έχρη-
σιμοποίησαν τό πεταλόμορφον τόξον. Έξαίρεσιν δέ μόνον ποιούσι διά τό 
τελευταΐον τούτο μικρογραφίαι τινές προφανώς επηρεασμένοι έκ τής ’Ανατο
λής». Έκ τών μικρογραφιών δ’αυτών άναφέρει ο Str. μόνον τας εν τφ Μεσο- 
ποταμιακώ εύαγγελίφ τού Rabula (586 μ. X.) έν αις τόσον τά τόξα τών κανό- 
νο3ν δσον καί τά μετ’εικονικών παραστάσεων έ'χουσι τό πεταλόμορφον σχήμα.

Εΐκοσιν έτη άργότερον (1922) ό ’Αμερικανός Dewald, έν ειδική περί τής

Kleinasien, ein Neuland in der Kunstgeschichte, Leipzig 1903 σ. 29.
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412 Άναστ. Όρλάνδου

χρήσεως τοϋ πεταλομόρφου τόξου έν τή Δύσει μελέτη του1, υπέδειξε την — 
άραιάν πάντως —χρήσιν τοΰ πεταλομόρφου τόξου και εις παλαιότερα Ρωμαϊκά 
κτήρια και εις επιτύμβιους στήλας 2, προσέί)εσε δέ εις τά υπό τοϋ Strzygow- 
ski καταλεχθέντα παραδείγματα καί πολλά άλλα, εξ ών άποδεικνΰεται δτι καί 
έν Συρία το πεταλόμορφον τόξον ήτο έν χρήσει ήδη από τοΰ 2ου μ. X.

αίώνος καί τά έν 'Ισπανία πρώιμα παραδείγματα χρήσεως τοϋ τόξου τούτου 
οφείλονται εις Σύρους άποίκους ή ιερωμένους έγκατασταθέντας έν Ισπανία, 
όπόίίεν αργότερον μετεδόάη ή χρήσις τοϋ πεταλομόρφου τόξου καί είς την 
νότιον Γαλλίαν.

Διά των δύο άναιτέρω μελετών συνεκεντρώθησαν μέχρι τοϋδε έπί ταύτό 
πάντα τά παραδείγματα πεταλομόρφων τόξων τόσον τής Μικράς ’Ασίας καί

1 American Journal of Archaeology 1922 XXVI ο. 316 -331.
’ “Ηδη ό Rivoira (Architettura Musulmana, Milano 1917 εΐκ. 117) είχε σημειώ

σει τό πεταλόμορφον τόξον έν Ρωμαϊκή έπιτυμβίφ στήλη τοΰ Άρχαιολ. Μουσείου τής 
Μαδρίτης.
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Συρίας δσον και τής Ν.Δ. Ευρώπης, τά άπαντώντα εις τε μνημεία και εις 
χειρόγραφα, προς δε τοΰτοις έσημειώθησαν καί τινα παραδείγματα χρήσεως 
αυτοϋ εις Χριστιανικά μνημεία τής Κ/πόλεως f Αγ. Σοφία)1 και τής Ραβέννης1 2 
("Αγ. Βιτάλιος). Ουδέν δμως παράδειγμα εφαρμογής τής μορφής ταΰτης τοϋ 
τόξου εν τή κυρίως Έλλάδι κατελέχθη, ούτως ώστε θά ήδόνατό τις νά υπο- 
λάβη δτι ουδεμία έγένετο έν Έλλάδι χρήσις αυτοϋ. Ή παρούσα σημείωσις 
σκοπόν έχει νά απόδειξη δτι καί έν Έλλάδι τό πεταλόμορφον τόξον έφηρ-

Εΐκ. 3. Πλάγιά Ούρα τοϋ όσ. Μελετίου Κιθαιρώνος.

μόσθη, καί μάλιστα εις μνημεία αρχιτεκτονικά, κατά μίαν ώρισμένην χρονι
κήν περίοδον. ’Ιδού δε ποια είναι τά έν λόγφ μνημεία3:

1 Άντωνιάδης, "Εκφρασις Άγ. Σοφίας τόμ. 2 σ' 24.
* Άντωνιάδης, ”Ενβ’ άν. τόμ. 2 σ. 24 σημ. 56.
3 Εις τόν μικρόν αριθμόν των μέχρι τοΰδε σημειωθέντων παραδειγμάτων πεταλο- 

μόρφων τόξων είκονιζομένων ε’ις μικρότερα Βυζαντινά έργα έχω νά προσθέσω τά έξης 
ολίγα, χωρίς νά άξιώ βεβαίως οτι εξαντλώ τόν σχετικόν κατάλογον α) πλάξ στεατίτου 
τής Μονής Βατοπεδίου παριστώσα τόν "Αγ. Γεώργιον κάτωθεν ελαφρώς πεταλομόρφου 
τόξου' εΐκών παρά Diehl, Manuel έκδ. 2“ τόμ. II σ. 670 (10ου αί.) β) τρίπτυχον έν τώ 
Palazzo Ducale, είκών έν Schlumberger, Epopee byzantine I σ. 360 γ) Εύαγγέ- 
λιον τής έν Άθφ σκήτης τοϋ Άγ. Άνδρέου Ainalov, Biz. Vremenic. τόμ. VI, πίν. 
VII καί VIII.
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414 Άναστ. Όρλάνδου.

1) Μ. 'Οσίου Λουκά Φωκίδος. Τόξα λοβών καί περιβλήματα παραθύ
ρων τροΰλλου ναοΰ Παναγίας 1ον ήμισυ 11ου αίώνος (είκ. 1).

2) Καπνικαρέα 'Αθηνών, 20ν ήμισυ 11ου αί. Τοξωτόν ΰπέρθυρον νοτιάς 
(πεφραγμένης σήμερον πύλης (είκ. 2). Τό τόξον τοΰτο έχει διάμετρον 1,3 ή δε 
ΰπερΰψωσίς του είναι 0, gg

3) 'Όσιος Μελέτιος Κιθαιρώνος τέλος 11ου αΐ. Τόξα πεταλόμορφα α')

Είκ. 4. Ύπέρθυρον νοτίας Ούρας τοΰ ναοΰ τοΰ Σωτήρος παρά τήν "Αμφισσαν.

εν τη δυτική πλευρά τοΰ νάρθηκος, καί β') επί τής νοτίας πλευράς τοΰ ναοΰ, 
ό'πισθεν τοΰ μεταγενεστέρου κωδωνοστασίου (είκ. 3).

4) Ναός Σωτήρος εν Αμφίσση. Τέλος 11ου ή άρχαί 12ου αί. Τοξωτόν 
ΰπέρθυρον 2 θυρών νοτίας πλευράς τοΰ ναοΰ (είκ. 4).

5) Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου εν Σοφικφ Κορινθίας, 12ου αί. ’Οδον
τωτά περιβλήματα παράθυρου πλαγίας ό'ψεως (είκ. 5).

6) Ναός 'Αγ. Σέργιου και Βάκχου εν Κίττα Μάνης. Τοξωτόν ΰπέρθυρον 
δυτικής θΰρας τοΰ ναοΰ’ είκών παρά Traquair BSA τόμ. XV (1908-9) σ. 188.

’Αξιοσημείωτου είναι δτι πάντα τά ανωτέρω παραδείγματα πεταλομόρ- 
φων τόξων άνήκουσιν είς τήν μεταξύ τοΰ 1000 καί τοΰ 1200 χρονικήν περίο
δον. Τό γεγονός τοΰτο δεν είναι τυχαΐον τουναντίον μάλιστα χρησιμεύει εις 
ημάς προς εξακρίβωσιν τής επιδράσεως, ήτις προεκάλεσε τήν έμφάνισίν του.
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Πράγματι, ώς πρώτος υπέδειξεν ό Strzygowski 1 και περαιτέρω έστήριξεν 
δ κ. Σωτηρίου 1 2, ή έπίδρασις τής ’Αραβικής τέχνης εις την Ελλάδα εμφανίζε
ται κυρίως διά τής Κουφικής διακοσμήσεως, 
ής ή παρουσία εξηγείται «διά τής αναμφισβή
τητου έπιδράσεως των ανατολικών υφασμάτων 
καί τών ειδών μικροτεχνίας, ένεκα τής εμπο
ρικής επιμιξίας3» Βυζαντίου καί ανατολής.
’Αλλά τά σπουδαιότερα έν Έλλάδι δείγματα, 
γλυπτικά4 καί κεραμεικά5 6, Κουφικής διακο- 
σμήσεως χρονολογούνται από τοϋ ΙΟ™ μέχρι 
τοϋ 12ου αϊώνος, ακριβώς δηλ. από τής επο
χής, εις ήν άνήκουσι καί τά καταλεχθέντα 
ανωτέρω Βυζαντινά μνημεία μετά πεταλο- 
μόρφων τόξων. Είναι λοιπόν πιθανώτατον δτι 
μετά τών άλλων ’Αραβικών στοιχείων τέχνης 
παρελήφθη καί τό σχήμα τούτο τοϋ τόξου, δπερ 
ιδιαιτέρως ήγάπων οί ’Άραβες. Είναι δ’ άξιον 
σημειώσεως δτι εις τά πλεΐστα μνημεία, εις 
α έφηρμόσθη τό τόξον, συναντώμεν καί Κου- 
φικήν κεραμικήν διακόσμησιν. Ένισχυεται 
τούτου ένεκα έτι μάλλον ή υπόδεσις τού κ.
Καμπούρογλου °, ήν Ιστήριξε καί δ κ. Σωτη
ρίου διά τών μνημείων, περί επιδρομής Άρά- 
βων κατά των ’Αθηνών τον 10<" μ. X. αιώνα. ΕΙκ 5 Παράθυρον νοτίας πλευράς 
Λείψανα τών Αράβων τούτων Οα παρεμει- ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου εξωθεν 
ναν πιθανώς ως αιχμάλωτοι ή άλλως πως έν τού Σοφικοΰ.

Έλλάδι καί χρησιμοποιηθέντες ως τεχνΐται
θά έφήρμοσαν διακόσμησιν καί σχήματα τόξων τής πατρικής των τέχνης.

ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

1 Comptes - rendus du Congres international d’archeologie, Ath0nes 1905 o. 312. 
Ό αυτός έν Amida σελ. 372 έ.

2 Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 4,(1929) σ. 266 και έκτενέστερον είς Πρακτικά 
Χριστ. ’Αρχ. Έταιρ. έ'τ. 1933-34 σ. 67 έ.

3 Σωτηρίου, Πρακτ. Χριστ. ’Αρχ. Έταιρ. 1934-34 σ. 88.
4 Brehier, Ξένια, Hommage a l’Universite d’Athenes, 1912 σ. 165.
6 Megaw, Annual o{ the British School τ. XXXII a. 104.
6 Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 4, (1929) σ. 341 έ. τοϋ αύτοΰ, Ή όίλωσις τών 

’Αθηνών υπό τών Σαρακηνών, ’Αθήναι 1935.
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