
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

ΜΕΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εις τών προβληματικών τύπων χριστιανικού κιονόκρανου κατά τε την 
καταγωγήν και την εξέλιξιν αυτού είνε τό είδος τών σπανιώτερον συναντω- 
μένων κιονόκρανων έπιθημα- 
τοειδοΰς σχήματος (Kamper 
kapitellen) τών κοσμούμε-:^ 
νων διά φύλλων αμπέλου 
κατά τάς πλευράς καί καρπών 
πεΰκης εις τάς γωνίας.

Πρώτος ό Strzygowski 
έστρεψε την προσοχήν του 
εις τον τύπον τούτον τοΰ κιο
νόκρανου, δν συνέδεσε προς 
περσικά — σασσανιδικά πρό
τυπα, ένεκα τοΰ καρπού πεύ- 
κης μετά μακρού στελέχους1.
Ό αυτός είς νεωτέραν εργα
σίαν του1 2, ένθα Ιξετάζει τά 
διά φύλλου αμπέλου κοσμού
μενα δύο κιονόκρανα τού εν 
Τυρνόβφ τής Βουλγαρίας 
ναού τών ’Αποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου, θεωρεί ταύτα 
ως είργασμένα μάλλον κατά 
χώραν υπό άνατολιτών τεχνι
τών, καθ’ δσον εν Βουλγαρία

Είκ. 1. Κιονόκρανον τοΰ έν Τυρνόβω τής Βουλγα
ρίας ναοϋ τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

1 J. Strzygowski. Mschatta, 
!ν Jahrb. d. Kgl. Preuss. Kunst- 
;ammlnng, 1904, a. 361, πρβ. 
cal Rom. Mitteil. 1903, a. 185.

2 J. Strzygowski, Ein Chri- 
itusrelief aufaltchr. Kapitelle in 
Hoesien, έν Byz.-Neugr. Jahrb. 
;όμ. I, 1920, a. 28 κέ.

Είκ. 2. Κιονόκρανον τής προσόψεως τοΰ ναοΰ 
τοΰ άγιου Μάρκου Βενετίας.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαων, ίτος ΙΑ .
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4δΟ Γ. Α. Σωτηρίου

άνευρέθησαν καί έτερα δΰο σχεδόν δμοια κιονόκρανα προερχόμενα εκ Πρε- 
σλαύβας— της παλαιάς βουλγαρικής πρωτευούσης τοϋ Τσάρου Συμεών 
(927 - 988) — ών εν φυλάσσεται νΰν εις τό Μουσεΐον τής Σόφιας, αναγόμενα, 
ως καί τα τοϋ ναοϋ τοΰ Τυρνόβου, εις τα τέλη τοϋ ενάτου ή τάς άρχάς τοΰ 
δεκάτου αιώνος.

Τον Strzygowski ακολουθεί και ό Filov, δστις εσχάτως, έξετάζων τά 
αυτά κιονόκρανα, τονίζει την σχέσιν των προς ανατολικά πρότυπα ενεκα τής 
εργασίας καί τοΰ σχεδίου των1, προβαίνων δέ περαιτέρω, θεωρεί τά μετά 
φύλλων αμπέλου κιονόκρανα ώς ιδιαζόντως χαρακτηριστικά τής βουλγαρικής 
γλυπτικής τοϋ 9ου καί 10ου αιώνος.

’Έχοντες ΰπ’ ό'ψιν πλήν των ανωτέρω—Ιξ ών εν άπεικονίζομεν καί ημείς 
ενταύθα (είκ. 1)—νέα τινά παραδείγματα παλαιοχριστιανικών βυζαντινών κιο- 
νοκράνων τοΰ τύπου τούτου ευρισκομένων εις τάς ελληνικός χώρας, ά'τινα καί 
παραθέτομεν κατωτέρω, λαμβάνοντες δέ προ οφθαλμών τά γνωστά δμοια 
κιονόκρανα: τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Μάρκου Βενετίας1 2, τοΰ Μουσείου Βερολί
νου 3, τοΰ μεγάλου Τζαμιού Sidi - Obka εν Καϊρουάν4, τοΰ Τζαμιού τοΰ 
’Ίμπν - Τουλοΰν καί τοΰ Μουσείου Καΐρου 5, θά προσπαθήσωμεν νά καταδεί- 
ξωμεν τήν αρχήν καί έξέλιξιν τών μετ’ άμπελοφύλλων καί καρπών πεύκης 
κιονοκράνων τούτων εις τήν βυζαντινήν γλυπτικήν.

Τά αρχαιότερα γνωστά παραδείγματα τής σειράς τών κιονοκράνων τοΰ 
έξεταζομένου τύπου εϊνε τά δύο τής προσόψεως τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Μάρκου 
Βενετίας (τό εν τούτων βλέπε εις είκ. 2), τό έκ Βενετίας προερχόμενον κιονόκρα- 
νον τοΰ Μουσείου Βερολίνου καί τά δύο τοΰ τεμένους τοΰ Καϊρουάν6, τά όποια 
εΐνε ομοιότατα προς άλληλα κατά τό σχήμα, τάς λεπτομέρειας τοΰ σχεδίου, καί 
τήν έκτέλεσιν καί ανάγονται εις τον 7ον αιώνα. Εις τον ναόν δμως τοΰ άγ. 
Μάρκου Βενετίας, πλήν τών ανωτέρω άναφερομένων υπό τών: Strzygowski, 
Wulff καί Colasanti υπάρχει καί έτερον μέγα κιονόκρανον εις τό εσωτερικόν 
τοΰ ναοΰ άπεικονιζόμενον μόνον υπό τοΰ Ongania (έ'.ά. I 1, 74), τά αμπελό
φυλλα τοΰ οποίου εΐνε λεπτότατα εΐργασμένα κατά τον τρόπον τής λεγομένης

1 Filov, Chapiteaux de marbre avec decorations de feuilles de vigne en Bulgarie 
έν Melanges Ch. Diehl, Paris, II, a. 11 κέ.

2 Ongania, La basilika di S. Marco t. 59 (92) 60 (93). A. Colasanti, L’arte 
bizantina in Italia, Milano 1923, Πιν. LXIII.

1 Wulff, Altchristliche u. Mittelalt. Bildwerke, Berlin 1914, II σ. 58 άριθ. 170.
4 H. S a 1 a d i n, La mosquee dit Sidi - Obka a Kalrouan (έν Monuments hist, de

la Tunisie, 2e partie, les monum. arabes, I pi. XII).
6 J. Strzygowski, Catalogue du Musee de Caire, N° 7344.
6 O. Wulff, Altchr. und mittelalterliche byzantin. u. italieniscke Bildwerke, I, N° 

170 a. 58. βλέπε καί τοΰ αύτοΰ Altchr. u. byz. Kunst, a. 411, πρβλ. καί Colasanti, έ.ά., 
όσης όμως χρονολογεί τά κιονόκρανα εις τόν 12°ν αιώνα.
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«πριονωτής ακάνθου» (είκ. 3). Ή βάσις τοϋ κιονοκράνου έχει τό «σχοινοειδές» 
κόσμημα, τό δε σχήμα του — λεπτόν κατά τήν βάσιν καί ΐσχυρώς έξέχον προς 
τα ανω χωρίς να καμπυλοϋται—δεν ομοιάζει ακόμη προς τα «λεβητοειδή»1. 
Τό ώραΐον τούτο κιονόκρανον, δπερ δεν έλαβον ύπ’ ό'ψιν των οί έξετάσαντες 
μέχρι τοΰδε τα κιονόκρανα τού τύπου τούτου, δεν δύναται νά είνε μεταγενέ
στερον των αρχών τού 
6ου αίώνος.

Όμοιου σχήματος 
προς τό ανωτέρω κιονό- 
κρανον τοϋ αγίου Μάρ
κου, άλλα διαφορετικής 
εργασίας, άγνωστον δέ 
μέχρι τοΰδε, εύρίσκεται 
εις τήν αυλήν τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου τής Θεσσαλο
νίκης, δπερ καί παρα
θέτω ένταΰθα (είκ. 4).
Τό κιονόκρανον τούτο 
ελαφρώς άποκεκρουσμέ- 
νον καί εις ικανόν μέγε
θος (ϋψ.Ο, 93 μ. διαμ.
0,27 μ., διαστ. άβακος 
0,43 X 0,45 μ.) κοσμεί
ται — δπως δλα τά 
όμοιου τύπου κιονό
κρανα — διά τεσσάρων 
μεγάλων φύλλων αμπέ
λου, από τοϋ μίσχου τών οποίων εκφύονται εκατέρωθεν ήμίφυλλα αμπέλου 
πλαισιοϋντα τούς κατά τάς γωνίας καρπούς πεύκης. Ή βάσις τοϋ κινοκράνου 
φέρει στέφανον δάφνης, ό δέ άβαξ αύτοΰ όρθια φύλλα ακάνθου, δπως καί 
τά προαναφερθέντα κιονόκρανα τοϋ 7ου αίώνος (προσόψεως ναού αγίου 
Μάρκου, Τζαμιού Καϊρουάν καί Μουσείου Βερολίνου).

Ή εργασία τοϋ αναγλύφου εινε λίαν έξεργος, τό δέ βάθος εσκαμμένον 
καί βυθισμένον εις σκιάν κατά τήν λεγομένην «ήμιδιάτρητον τεχνικήν», ήτις, 
έ'χουσα τήν αρχήν εξ ανατολικών προτύπων (τά όποια ό Strz. εντοπίζει είς 
τό ανατολικόν ’Ιράν) εμφανίζεται ήδη ίκανώς εν χρήσει τον 5ον αιώνα, δια
δίδεται δέ κατ’ Ιξοχήν κατά τήν ΐουστινιάνειον εποχήν είς τήν σχολήν τής

1 Περί τών τύπων τών κιονόκρανων βλ. W. ν. Alten, Gaschichte des altchr. Kapi- 
telles, Miinchen, 1913, πρβλ. καί K. Gin hart, Das christl. Kapitell, Wien, 1923.

Είκ. 3. Κιονόκρανον τοΰ εσωτερικού τού ναού 
τού άγιου Μάρκου Βενετίας.
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4δ2 Γ. Α. Σωτηρίου

Κων/πόλεως καί τήν μεγάλην ακτίνα τής έπιδράσεώς της, εξακολουθεί δε μέ 
βαθμιαίαν αλλαγήν μέχρι τοΰ 11ου αιώνος.

Τό θέμα τοΰ αμπελόφυλλου μέ τούς μικρούς κύκλους αναγκάζει τον 
Strz. νά θεωρή τον τύπον τούτον τοΰ κιονόκρανου ώς δανεισθέντα έκ τής 
σασσανιδικής τέχνης· θά ήδύνατό τις εν τούτοις νά παρατηρήση δτι τούς μικρούς 
κύκλους συναντώμεν κατ’ εξοχήν εις τήν άκανθον από τού 5ου αιώνος καί εξής. 
Υπάρχει δηλαδή πλατυτέρα Ιπίδρασις Ιπί τοΰ παλαιοχριστιανικού διακόσμου 
καί επομένως τό πρότυπον τοΰ τύπου τούτου τού κιονοκράνου εξακολουθεί νά

Είκ. 4. Κιονόκρανον έκ τής συλλογής τοΰ ναού τοΰ άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης.

μένη προβληματικόν, ζήτημα δε είνε αν τό πρότυπον είχεν εις τάς γωνίας 
καρπόν πεύκης καί ούχί σταφυλάς εν συνδυασμφ πρός τό κληματόφυλλον, 
δπως μεταγενεστέρα παραλλαγή τοΰ τύπου, ώς θά ίδωμεν, διεφύλαξεν.

Ώς πρός τήν χρονολογίαν τοΰ ήμετέρου κιονοκράνου τοΰ 'Αγίου Γεωρ
γίου Θεσσαλονίκης, νομίζω, δτι ή τεχνοτροπία τοΰ διακόσμου τόσον των 
φύλλων αμπέλου δσον καί τής ακάνθου, από τήν οποίαν λείπει ή ξηρότης 
καί τυπικότης τών όμοιων κιονοκράνων τοΰ Βερολίνου, τής προσόψεως τοΰ 
ναοΰ τοΰ άγ. Μάρκου Βενετίας καί τοΰ Καϊρουάν, μαρτυρεί προγενεστέραν 
εποχήν, κατά ένα τουλάχιστον αιώνα. Τά έξεργα φύλλα τής αμπέλου, παρά 
τήν σχηματοποίησίν των, διατηρούν εύλυγισίαν καί χυμόν εν παραβολή πρός 
τά τοΰ 7ου αιώνος, τό δε μαλακόν καί εύπλαστον άνάγλυφον τών φύλλων τής 
ακάνθου δύναται νά παραβληθή εις δύναμιν σχεδίου πρός τά έργα τής καλυ- 
τέρας περιόδου τής παλαιοχριστιανικής εποχής. Διά τοΰτο νομίζω δτι τό κιο-
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νόκρανον τοΰτο δυναται νά άναχθή εις τον 6ον αιώνα, όπως και τό μέγα 
κιονόκρανον εις τό εσωτερικόν τοϋ ναοΰ τοΰ αγίου Μάρκου.

Δεύτερον μικρότερον κιονόκρανον όμοιου τόπου καί εργασίας εύρίσκεται 
εν Χίφ (είκ. 5) h καί τοΰτο δύναται ν’ άναχθή εις τον 6ον αιώνα' διαφορά 
υπάρχει μόνον εις τον εκ φύλλων δάφνης στέφανον τής βάσεως καί είς την 
κατά τι σχηματικωτέραν τεχνοτροπίαν τοϋ ολου διακόσμου.

"Ετερον τοϋ αΰτοϋ τόπου κιονόκρανον άλλ’ ίκανώς παρηλλαγμένον εύρί- 
σκεται εΐς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης (είκ. 6) (ΰψ. 0,31 μ. διαμ. 0,21 μ. διαστ. 
άβακος 0,44X0,45μ.). Ή αλλαγή του είνε λίαν χαρακτηριστική καί ως προς 
τό σχήμα τοΰ κιονοκράνου 
καί ώς προς την τεχνικήν 
καί τεχνοτροπίαν τοϋ ανά
γλυφου, ήτις παρακολουθεί 
τήν δλην έξέλιξιν τής βυζαν
τινής γλυπτικής· τό σχήμα 
δηλονότι τοΰ κιονοκράνου 
είνε περισσότερον καμπό- 
λον, καθ’ αυτό λεβητοειδές, 
ή στενή βάσις τοΰ οποίου 
κοσμείται μέ τό γεωμετρι
κόν, σχοινοειδές θέμα 
τό συνηθες εν Συρία. Τά 
ήμίφυλλα τά πλαισιοΰντα 
τούς καρπούς πεόκης σχημα- 
τοποιοΰνται τοσοΰτον ώστε 
νά αποβάλλουν τήν σχέσιν των μέ φύλλα, τά δέ φύλλα τής ακάνθου πυκνά, 
ηνωμένα καί κατέχοντα δλην τήν επιφάνειαν τοΰ ά'βακος είνε χαρακτηριστικά 
τής διαμορφώσεως ήν έ'λαβεν ή άκανθος από τής μεσοβυζαντινής περιόδου 
καί εξής. Προσέτι ή εργασία, διατηροΰσα πάντοτε τον χαρακτήρα τοΰ «ήμι- 
διατρήτου», είνε δλιγώτερον έ'ξεργος, τό δέ σχέδιον τών διακοσμητικών θεμά
των περισσότερον σχηματοποιημένον καί ή τεχνοτροπία χαλαρά καί χωρίς 
άπόδοσιν τής οργανικής ζωής τοΰ φυτικοΰ διακόσμου. "Ολοι αυτοί οί χαρα
κτήρες σχετίζονται μέ τήν βαθμιαίαν μεταβολήν τής γλυπτικής κατά τον 80ν 
καί 9ον αιώνα2.

Συγγενές προς τό κιονόκρανον τοΰ Μουσείου τής Θεσσαλονίκης είνε καί 
ετερον κιονόκρανον ευρισκόμενον μεταξύ τών γλυπτών τών συνηθροισμένων 
εις τον εξωνάρθηκα τοΰ επί τοΰ Κιθαιρώνος Καθολικοΰ τής βυζαντινής Μονής * *

1 Ή δημοσιευόμενη φωτογραφία μοί παρεχωρήθη εόγενώ; υπό τοΰ Α. Όρλάνδου.
* Βλ. Μαρίας Γ. Σωτηρίου, ό Ναός τής Σκριποΰς τής Βοιωτίας, έν Άρχ.Έφημ. 

τοϋ έτους 1931 σελ. 140 κ.έ.
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τοΰ οσίου Μελετίου (είκ. 7). Τό κιονόκρανου τοϋτο — μικρών διαστάσεων ( 
προερχόμενου πιθανώτατα εκ τοΰ κιβωρίου τής 'Αγίας Τραπέζης*τοΰ βυζαν
τινοί ναοϋ τοΰ 11ου αίώνος — έχει τό ανάγλυφου άβαθέστερον και τήν^ μορ
φήν τοΰ αμπελόφυλλου διάφορον μέ τούς λοβοΰς του χωριζομένους εν εΐδει 
ακάνθου ή ανθεμίου. Τά ήμίφυλλα εις τάς γωνίας είνε περισσότερον σχημα
τοποιημένα, περιοριζόμενα εις απλά στελέχη μέ δυο αποφύσεις συνδεομένας 
μέ τό αμπελόφυλλου ούτως, ώστε ό διάκοσμος νά πληροί ολόκληρον την 
επιφάνειαν, τό δέ βάθος νά άποβάλλη την υλικήν του ύπόστασιν.

Είκ. 6. Κιονόκρανου τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Όμοιον κατά τό θέμα καί την τεχνικήν, διάφορον δέ μόνον κατά τό 
σχήμα, εινε έτερον, μικρόν κιονόκρανου ευρισκόμενον έν τφ Μουσείφ Σπάρ
της (είκ. 8), δπερ ανήκει πιθανώτατα εις τον γλυπτικόν διάκοσμον τοΰ ναοΰ 
τοΰ οσίου Νίκωνος τοΰ Μεταννοεΐτε εν Σπάρτη, μνημείου τοΰ 10ου αίώνος. 
Τά δύο ταΰτα κιονόκρανα θά ήδύναντο — ώς άνήκοντα εις χρονολογημένα 
μνημεία — νά άναχθώσιν είς τον 10ον καί τό 110Ύ αιώνα.

Όταν λάβωμεν επομένως ΰπ’ ό'ψιν την σειράν αυτήν τής εξελίξεως, τά 
κιονόκρανα τής Βουλγαρίας τόσον τοΰ ναοΰ τοΰ Τυρνόβου δσον και τής 
Πρεσλαύας ούτε ώς μεμονωμένα καί διάφορα τών βυζαντινών κιονοκράνων 
τών άλλων χωρών δύνανται νά θεωρηθώσιν ούτε είναι, ώς νομίζει ταΰτα 
ό Filov, βουλγαρικά, ήτοι έργα έχοντα επιτόπιον καταγωγήν καί ίδιάζουσαν 
σημασίαν διά τήν βουλγαρικήν τέχνην. Άλλ’ ούτε καί τοΰ Grabar ή γνώμη 1

1 Grabar, Recherches sur les influences orientales dans l’art balkanique, Paris 
1928 σ. 11 κ.έ. είκ. 8.
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δύναται νά γίνη δεκτή, καθ’ ήν τά κιονόκρανα ταΰτα — μαζ'ι μέ τα όίλλα σύγ
χρονα γλυπτά τά άνευρεθέντα εν Πρεσλαύα—εύρίσκονται εις Ιδιαιτέραν και 
άμεσον σχέσιν μέ την ανατο
λικήν τέχνην.

"Ολοι εκείνοι οί χαρακτή
ρες τών νομιζομένων βουλγα
ρικών κιονόκρανων, οι όποιοι 
φαίνονται νέοι και διάφοροι, 
δταν ή σύγκρισις γίνεται μόνον 
προς τά παλαιοχριστιανικά, είνε 
τυπικοί χαρακτήρες τής βυζαν
τινής γλυπτικής τοΰ 9ου και 
10ου αίώνος, οΐτινες συνεχί
ζουν τήν τέχνην τής μεταβα
τικής εποχής. Και τό άβαθές 
άνάγλυφον καί τό γεωμετρικόν 
κόσμημα τής βάσεως τοΰ κιο- 
νοκράνου, τό εν εΐδει ακάνθου 
φυλλον καί ή σχηματική μετα
τροπή τών ήμιφυλλων εις 
πλαίσια παρατηρούνται εις τά κιονόκρανα τής μεταβατικής εποχής από τοΰ 
7ου εις τον 10ον αιώνα, ως εΐδομεν ανωτέρω.

Εις τό κιονόκρανον τής Βουλγαρίας διαφορά υπάρχει εις τήν έτι σχημα-
τικωτέραν μετατροπήν τών αρχικών ήμιφΰλ- 
λων τών πλαισιοΰντων τούς καρπούς πεΰκης 
εις διπλήν ταινίαν ομοίως διαφορά υπάρχει 
καί εις τήν διακόσμησιν τού άβακος τοΰ κιο- 
νοκράνου διά πλέγματος αντί τών φύλλων 
ακάνθου. Τά πλέγματα δμως αναμιγνυόμενα 
μέ φυτικάς διακοσμήσεις ή καί άντικαθι- 
στώντα βλαστούς φυτών εινε εκ τών συνη- 
θεστέρων θεμάτων τής βυζαντινής γλυπτικής 
τοΰ ενδεκάτου αίώνος. Ώς παράδειγμα φέρω 
ενταύθα τά κιονόκρανα τοΰ τέμπλου τοΰ 
οσίου Λουκά (είκ. 9), 6 διάκοσμος τών 
οποίων δέν εινε όλως άσχετος προς τον τύπον 
τών έξεταζομένων κιονοκράνων, δταν μάλι

στα λάβη τις ύπ’ ό'ψιν τήν άπλοποίησιν ήν έ'λαβε τό μετ’ άμπελοφύλλων κιο- 
νόκρανον κατά τον 11ον αιώνα εις τά μικρά κιονόκρανα τοΰ κιβωρίου τής 
αγίας Τραπέζης τής Βασιλικής τής Καλαμπάκας (είκ. 10). Όθεν τά έν Βουλ-

Είκ. 7. Κιονόκρανον τοΰ καθολικού της Μονής 
οσίου Μελετίου επί τοΰ Κιθαιρώνος.
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γαρία υπάρχοντα κιονόκρανα τοΰ εξεταζόμενου τύπου αποτελούν ένα κρίκον 
εις την άλυσιν τής εξελίξεως τής βυζαντινής γλυπτικής και ως προς τον διάκο
σμον και ως προς την τεχνικήν, εΐνε δε αξιόλογα χαρακτηριστικά δείγματα τής 
τέχνης τοΰ τέλους τοΰ 9ου αίώνος και τών αρχών τοΰ 10ου, τής περιόδου 
δηλαδή ήτις δεν διέσωσε μέχρις ημών πλούσια λείψανα, δπως αί προγενέ
στεροι και μεταγενέστεροι εποχαί.

'Έν τελευταΐον κιονόκρανον, προερχόμενον εκ Σερρών (είκ.11), τοΰ άπλου- 
στευμένου τόπου τής Καλαμπάκας1, είνε ενδιαφέρον διά την παραλλαγήν του, 
διότι, αντί καρπών πευκης, φέρει έσχηματοποιημένας σταφυλάς, τό δέ κλημα- 
τόφυλλον, παρά την διαίρεσιν τών λοβών του, εΐνε φυσικώτερον και δεν έχει

9 10

Εΐκ. 9. Κιονόκρανον τοΰ τέμπλου τοΰ Καθολικοΰ τής Μονής όσιου Λουκά.
Εΐκ. 10. Κιονόκρανον τοΰ κιβωρίου τής άγ. Τραπέζης τοΰ ναοϋ τής Καλαμπάκας.

σχέσιν με άκανθον. ”Αν καί εΐνε πιθανώτατον δτι ή παραλλαγή αυτή οφεί
λεται εΐς πρωτοτυπίαν τοΰ τεχνίτου, εΐνε δμως δυνατόν νά έχωμεν εις τό κιονό- 
κρανον τούτο τήν μακρυνήν άπήχησιν τού αγνώστου προτύπου, εις τό όποιον 
ό διάκοσμος τών φύλλων τής αμπέλου συνεδυάζετο μέ σταφυλάς, αν και τοιοΰ- 
τον παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον δεν έχει ακόμη άνευρεθή.

Έξ όσων μέχρι σήμερον προ οφθαλμών έχομεν και μέ τήν προσθήκην 
ακόμη τοΰ άρχαιοτέρου κιονοκράνου τής Θεσσαλονίκης, ή ανατολική Ιπίδρα- 
σις εΐνε φανερά τόσον διά τό θέμα τών καρπών πεύκης μέ χονδρόν μακρόν 
στέλεχος δσον και διά τήν τεχνικήν.

Δέν δύναται δμως νά στηριχθή δτι τό μετ’ άμπελοφύλλων κιονόκρανον 
εΐνε χαρακτηριστικόν τής βουλγαρικής τέχνης, ως δέχεται ό Filov, επειδή 
εΰρέθησαν κατά τον 90ν αιώνα τοιαΰτα κιονόκρανα έν Βουλγαρία, ούτε δτι 
ταΰτα εΐνε αραβικής προελεύσεως εΐσαχθέντα εις τό Βυζάντιον κατά τήν

1 Βλ. Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας 1Γ' καί ΙΔ' αίώνος, έν 
Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τ. <7', 1929 σ. 300 κ. έ.
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παλαιόν θεωρίαν τοΰ Strzygowski, επειδή τα πρώτα παρατηρηθέντα τοϋ 
τύπου τούτου εύρέθησαν είς Τζαμία. Τό μετ’ άμπελοφύλλων κα'ι καρπών πεύ- 
κης κιονόκρανον εμφανίζεται, ως εΐδομεν, είς την παλαιοχριστιανικήν εποχήν, 
συνεχίζεται δέ κατόπιν είς τήν βυζαντινήν μέχρι τοΰ 11ου αίώνος μετατρεπό- 
μενον και κατά τό σχήμα καί κατά τον χαρακτήρα τοΰ διακόσμου, δστις ακο
λουθεί τήν εξέλιξιν τής τεχνοτροπίας τής βυζαντινής καθόλου γλυπτικής.

Είκ. 11. Κιονόκρανον προερχόμενον έκ Σερρών της Μακεδονίας. 
(Φωτ. Α. Ξυγγοπούλου).

Τόσον τά παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα Θεσσαλονίκης καί Χίου, δσον 
καί τό εξετασθέν ΰφ’ ημών ανωτέρω κιονόκρανον τό ευρισκόμενον εις τό εσω
τερικόν τοϋ ναοϋ τοϋ άγ. Μάρκου Βενετίας—προερχόμενα ή άπηχοϋντα τήν 
τέχνην τοΰ Βυζαντίου — μαρτυροΰν δτι τήν πρώτην διαμόρφωσιν τοΰ τύπου 
τούτου δέον ν’ άναζητήσωμεν είς τό Βυζάντιον, δπου κατά τήν μεγάλην 
προϊουστινιάνειον καί τήν ϊουστινιάνειον εποχήν άνατολικαί παρορμήσεις συγ- 
χωνευθεΐσαι με τάς ελληνικός παραδόσεις έδωσαν τόσα δείγματα νέων εμπνεύ
σεων εις τό Βυζάντιον άλλως τε εδημιουργήθη κατά πρώτον τό νέον «έπιθη- 
ματοειδές» κιονόκρανον κατά τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος (πρβλ. Wulff, έ.ά. 
σελ. 412 καί ν. Alten, έ.ά. σελ. 23 κέ.), επομένως καί ό μετ’άμπελλοφύλλων 
καί καρπών πεύκης διάκοσμος είνε από τάς πρώτας διακοσμήσεις τάς οποίας 
έλαβε τό Ιπιθηματοειδές κιονόκρανον εν Βυζαντίω.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜ. Ή ανωτέρω μελέτη είνε μέρος τής άνακοινώσεως *περί βυζαντινής γλυπτικής·, 
ήν ό σ. είχεν αναγγείλει διά τό 40ν Συνέδρων των βυζαντινών σπουδών τής Σόφιας.
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