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Δ.4.  Δηθαζηηθέο Τέρλεο θαη Μνπζηθήi 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Βαζηιηθή κε ηξνύιν, γιππηηθή, δσγξαθηθή ςεθηδσηά, κηθξνγξαθία, κηθξνγιππηηθή, 

λνκηζκαηηθή 

 

 

 Αξρηηεθηνληθή 

 Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή αλαθεξόκαζηε ζηνπο αξρηηεθηνληθνύο ηύπνπο νηθνδόκεζεο ησλ 

ρξηζηηαληθώλ λαώλ. 

 Οη αξρηηεθηνληθνί ηύπνη, πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηε βπδαληηλή επνρή, είλαη: 

 Βαζηιηθή (έλα νηθνδόκεκα ζε ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ). 

 Βαζηιηθή κε ηξνύιν. Καζηεξώζεθε κε ηελ Αγία νθία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (532-537). 

 Σηαπξνεηδήο κε ηξνύιν (ζηαπξόο εγγεγξακκέλνο ζε ηεηξάγσλν). Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο (10ν αη.). 

 Παξαιιαγέο ηνπ ζηαπξνεηδνύο κε ηξνύιν: 

 Αγηνξείηηθνο ηύπνο κε ηξεηο θόγρεο. 

 Πεληάηξνπινο.  

 Οθηαγσληθόο ( 

 

 Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ λαώλ δελ είλαη ηδηαίηεξα επηκειεκέλεο. 

 Οη εζσηεξηθνί ρώξνη δηαθνζκνύληαη κε ηνηρνγξαθίεο, ςεθηδσηά, αλάγιπθεο παξαζηάζεηο, 

έξγα μπινγιππηηθήο θαη θνξεηέο εηθόλεο. 

 

 

 Γιππηηθή θαη δσγξαθηθή (ηνηρνγξαθίεο, ςεθηδσηά, θνξεηέο εηθόλεο) 

 Η γιππηηθή, θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, πεξηνξίζηεθε ζε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο κε 

δηαθνζκεηηθά ζέκαηα. 

 Οη ηνηρνγξαθίεο θαη ηα ςεθηδσηά απνηεινύλ ηηο θπξηόηεξεο κνξθέο έθθξαζεο ζηνλ 

εζσηεξηθό ρώξν ηνπ λανύ, ζε όιε ηε βπδαληηλή πεξίνδν, εθηόο από ηελ πεξίνδν ηεο 

Δηθνλνκαρίαο. 

 Καηά ηελ επνρή ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο δηακνξθώλεηαη έλα ηππηθό ζρήκα ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ λαώλ: 

 ηελ θνξπθή ηνπ ηξνύινπ εηθνλνγξαθείηαη ν Παληνθξάηνξαο πεξηζηνηρηδόκελνο από 

αγγέινπο θαη πξνθήηεο. 

 ηελ αςίδα ηνπ Ιεξνύ εηθνλνγξαθείηαη ε Παλαγία, αλάκεζα ζηνπο αξραγγέινπο Μηραήι 

θαη Γαβξηήι. 

 ηα ινθία ηνπ ηξνύινπ εηθνλνγξαθνύληαη νη ηέζζεξηο επαγγειηζηέο. 

 ηνπο ηνίρνπο εηθνλνγξαθνύληαη νη δεζπνηηθέο ενξηέο, νη Άγηνη θαη νη Μάξηπξεο. 

 

 Οη βπδαληηλνί θαιιηηέρλεο: 

 Γελ ελδηαθέξνληαη γηα:  

 Σηο ζσζηέο αλαινγίεο 

 Σελ πξννπηηθή 

 Σελ θίλεζε. 



ΚΕΦ. Ε.4 Χ. Κωνσταντέλλιας  

 Παξνπζηάδνπλ ηηο κνξθέο: 

 Ληπόζαξθεο (αδύλαηεο) 

 ε όξζηα θαη κεησπηθή ζπλήζσο ζέζε 

 Δπηδηώθνπλ λα δώζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο θαη ηεο απζηεξόηεηαο. 

 Πξνβάιινπλ όρη ηνλ κάηαην ηνύην θόζκν, αιιά ηελ κεηά ζάλαην δσή θαη ηελ αησληόηεηα. 

 

 Μηθξνγξαθία, Μηθξνηερλία, Μηθξνγιππηηθή, Ννκηζκαηηθή 

 Μηθξνγξαθίεο είλαη νη εηθόλεο πνπ δηαθνζκνύλ ηα ρεηξόγξαθα. Παξηζηάλνπλ ζπλήζσο 

επεηζόδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. Από ηηο κηθξνγξαθίεο αληινύκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

θαιιηηερληθέο ηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ ρεηξνγξάθνπ. 

 Αμηόινγε είλαη ε παξαγσγή εθθιεζηαζηηθώλ θαη θνζκηθώλ έξγσλ κηθξνηερλίαο θαη 

κηθξνγιππηηθήο από πνιύηηκα κέηαιια, ζκάιην, μύιν θαη ειεθαληόδνλην. 

 Σα λνκίζκαηα έρνπλ αηζζεηηθή αμία, σο έξγα κηθξνηερλίαο. Απνηεινύλ θαη ζεκαληηθέο 

ηζηνξηθέο πεγέο, γηαηί απεηθνλίδνληαη ηζηνξηθά πξόζσπα θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ην πνιίηεπκα θαη ηε ζξεζθεία. 

 

 Μνπζηθή 

 Η εθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγηθή πνίεζε πξννξηδόηαλ, ύζηεξα από κεινπνίεζή ηεο, λα ςάιιεηαη 

θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία θαη άιιεο ιαηξεπηηθέο εθδειώζεηο. 

 ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αηώλεο ε ιεηηνπξγηθή πνίεζε θαη κνπζηθή δηαθξίλνληαη από 

απιόηεηα. Μέρξη ηνλ 7ν αη. ην ίδην πξόζσπν γξάθεη ηελ πνίεζε θαη ηε κνπζηθή (Ρσκαλόο ν 

Μεισδόο). 

 Από ηνλ 8ν αη. ν πνηεηήο (πκλνγξάθνο) δελ ήηαλ απαξαίηεηα θαη ν ζπλζέηεο (κεινπνηόο) ηνπ 

έξγνπ. 

 Η εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή είλαη θσλεηηθή θαη κνλνθσληθή, δειαδή εθηειείηαη από κία κόλν 

θσλή ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

 Η κνπζηθή γξαθή αξρηθά είλαη αιθαβεηηθή. Αξγόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα 

κνπζηθήο γξαθήο.  

 Η θνζκηθή κνπζηθή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο. Δδώ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κνπζηθά όξγαλα, θξνπζηά, πλεπζηά θαη έγρνξδα ζε ιατθέο θαη επίζεκεο 

γηνξηέο. 

 πρλά ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη ηεο ιατθήο κνπζηθήο. 

 ηνλ Ιππόδξνκν θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο νη εθδειώζεηο ζπλνδεύνληαλ από αεξόθσλν 

όξγαλν. Σν όξγαλν απηό δηαδόζεθε ζηε Γύζε, όηαλ ην 757 ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Δ΄ 

δώξηζε έλα ζηνλ βαζηιηά ησλ Φξάγθσλ Πηπίλν ηνλ Βξαρύ. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 84, εξσηήζεηο 1, 2, 3. 
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