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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το ότι η Τέχνη έχει κάποια μυστική, ιερή έννοια πολλοί κατά 

καιρούς το έχουν διαισθανθεί. Από όλες τις θεωρίες πιο ουσιαστική είναι 

η στενή σχέση της με την ομοιογένεια του ρυθμού του σύμπαντος, αφού 

η τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ρυθμός.  

Στην ταξινόμηση της παρούσας διπλωματικής γεννήθηκε το 

ζήτημα αν έπρεπε τα καθαρά μαθηματικό-γεωμετρικά σχήματα να 

προηγηθούν ή να έπονται των φυσικό-οργανικών.  Ίσως και οι δύο τρόποι 

να είναι εξίσου νόμιμοι. Ο ένας υποθέτει ότι ο Αριθμός προϋπάρχει των 

αντικειμένων είτε ως Θεϊκή σκέψη και πρότυπο, είτε και απλώς ως 

ένστικτο και ρυθμός του ανθρώπου. Ο άλλος φαντάζεται τον άνθρωπο να 

ανακαλύπτει σταδιακά διαμέσου της φύσης και της νόησής του πως ο 

νόμος του αριθμού δεσπόζει παντού. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε πως η 

γεωμετρία προϋπήρχε ως έμφυτο ένστικτο στην φύση του ανθρώπου, 

χρειάστηκε πολύς καιρός και καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να 

μετατραπεί σε ενσυνείδητη λογική έννοια. Η ανακάλυψη λοιπόν της 

γεωμετρίας αποτελεί έναν σημαντικό θρίαμβο του ανθρώπου με τα 

στοιχεία και τον εαυτό του. Είναι σαν να βρήκε το κλειδί με το οποίο 

άνοιξε σταδιακά την «πόρτα» των δυνατοτήτων του· αρκεί να σκεφτούμε 

πόσο δύσκολο είναι ακόμα και σε όσους είναι πιο ειδικευμένοι με τα 

γεωμετρικά σχήματα να αναλύσουμε για παράδειγμα τον ρυθμικό νόμο 

τον οποίο ακολουθεί η συνέχεια των κινήσεων ενός αντικειμένου. Είναι 

τελείως διαφορετικό  να παρατηρείς «κάτι» με θαυμασμό, από το να 

σχεδιάζεις. Η διανοητική ικανότητα του σχεδιασμού υπαγορεύεται από 

τους νόμους της Γεωμετρίας. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η Γεωμετρία και 

γρήγορα εξελίχθηκε βασισμένη στις ανάγκες της ζωής. Γρήγορα 

σταθεροποιήθηκε στην μορφή πρακτικών κανόνων, λιγοστών στην αρχή 

και σιγά-σιγά περισσοτέρων. Οι κανόνες αυτοί εισήλθαν από την πείρα 

και την εφαρμογή μετρώντας και παραβάλλοντας1.  

                                                 
1 Μια προσέγγιση του θέματος γίνεται στο κεφάλαιο «θεωρίες αρμονικών χαράξεων στην 
αρχιτεκτονική». 
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 Η γεωμετρία έχει μετατραπεί, από αδρομερής και πρακτική 

μορφή μετρήματος χωραφιών σε θεωρητική γνώση, οπότε εφαρμόσθηκε 

στην Αρχιτεκτονική και την τέχνη, με τη διατύπωση των αναλογιών των 

μερών μεταξύ τους και ως προς το σύνολο, τη σύνθεση καλλιτεχνικών 

έργων με βάση modulus (πρότυπα) και άλλα παρεμφερή μέσα. Τις 

μελέτες αναφορικά με το πρόβλημα των αναλογιών τις υποδέχονται εν 

γένει με δυσπιστία ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, με ελάχιστο 

ενδιαφέρον. Καμία από τις δύο αυτές στάσεις δεν προκαλεί έκπληξη. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης βασίζεται στο γεγονός ότι η έρευνα των αναλογιών 

υποκύπτει αρκετά συχνά στον πειρασμό της ερμηνείας των αντικειμένων 

σύμφωνα ακριβώς με τον ορισμό που τους έχει αποδοθεί. Η αδιαφορία 

επεξηγείται από την σύγχρονη, υποκειμενική άποψη ότι ένα έργο τέχνης 

είναι κάτι εντελώς παράλογο. Ένας σύγχρονος θεατής, που συνεχίζει να 

διατελεί υπό την επήρεια αυτής της Ρομαντικής ερμηνείας της τέχνης, 

αντιμετωπίζει με έλλειψη ενδιαφέροντος, αν όχι με  δυσαρέσκεια, τον 

ιστορικό που του λέει ότι ένα λογικό σύστημα αναλογιών, ή ακόμα κι ένα 

σαφές γεωμετρικό σχήμα, υπόκειται σε αυτή ή εκείνη την 

αναπαράσταση.  

Παρόλα αυτά, η εξέταση της ιστορίας των κανόνων των αναλογιών 

ανταμείβει τον ιστορικό της τέχνης (υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζει 

τον εαυτό του σε  θετικά δεδομένα και είναι πρόθυμος να εργαστεί με 

ανεπαρκές, αντί με αμφιλεγόμενο υλικό). Είναι εξίσου σημαντικό να 

γνωρίζει εάν συγκεκριμένοι καλλιτέχνες ή περίοδοι της τέχνης είχαν την 

τάση ή όχι να τηρούν απαρέγκλιτα ένα σύστημα αναλογιών, όσο και τον 

τρόπο με τον οποίο η μέθοδος της επεξεργασίας τους ενέχει ουσιαστικό 

νόημα. Διότι θα ήταν σφάλμα να υποτεθεί ότι οι θεωρίες των αναλογιών 

αυτές καθαυτές είναι σταθερά ίδιες και απαράλλακτες. Υπάρχει μια 

θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της μεθόδου των Αιγυπτίων και της μεθόδου 

του Πολύκλειτου, μεταξύ της διαδικασίας του Λεονάρντο και της 

διαδικασίας του Μεσαίωνα – μια διαφορά τόσο μεγάλη και, πάνω από 

όλα, τέτοιου χαρακτήρα, που αντανακλά τις βασικές διαφορές μεταξύ 

της τέχνης της Αιγύπτου και της τέχνης της κλασικής αρχαιότητας, 

μεταξύ της τέχνης του Λεονάρντο και της τέχνης του Μεσαίωνα. Αν 
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προσπαθήσουμε, αναλογιζόμενοι τα ποικίλα συστήματα αναλογιών που 

μας είναι γνωστά, να κατανοήσουμε το νόημα τους αντί για την 

παρουσίαση τους, αν επικεντρωθούμε όχι στην λύση που καταλήξαμε 

όσο στον σχηματισμό του προβλήματος που ετέθη, θα αποκαλυφθούν ως 

εκφράσεις της ίδιας «καλλιτεχνικής πρόθεσης» (Kunstwollen) που 

πραγματώθηκε στα κτίρια, στα γλυπτά και στους πίνακες μιας δεδομένης 

περιόδου ή ενός δεδομένου καλλιτέχνη. Η ιστορία της θεωρίας των 

αναλογιών είναι η απεικόνιση της ιστορίας του ρυθμού. Επιπλέον, καθώς 

πιθανότατα κατανοούμε απόλυτα ο ένας τον άλλον όταν ασχολούμαστε 

με μαθηματικούς σχηματισμούς, δύναται ίσως να θεωρηθεί και ως 

απεικόνιση η οποία συχνά υπερβαίνει το πρωτότυπο του σε σαφήνεια. 

Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η θεωρία των αναλογιών εκφράζει την 

συχνά πολύπλοκη έννοια του Kunstwollen κατά τρόπο σαφέστερο ή 

τουλάχιστον, ευκολότερο στον καθορισμό από την ίδια την τέχνη.   

Όπως αναμένεται λοιπόν θα εξετάσουμε την αναλογία σε διάφορες 

διαστάσεις και θα δούμε πότε και που χρησιμοποιείται η Χρυσή τομή 

και υπό ποιό πρίσμα. Αρχικά θα εξετάσουμε τα Στοιχεία του Ευκλείδη˙ 

έπειτα θα ασχοληθούμε με την ιστορία της Θεωρίας των Ανθρώπινων 

αναλογιών ως απεικόνιση της ιστορίας των ρυθμών, και θα γίνει η πρώτη 

γνωριμία μας με την Τέχνη. Από εκεί θα περάσουμε στις γεωμετρικές 

χαράξεις και πως αυτές δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Θα 

δούμε  την επιρροή της στην Αρχιτεκτονική, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

μέχρι τον Le Corbusier. Θα αναφέρουμε σαφώς την σημασία του 

πλαισίου ενός ζωγραφικού πίνακα και από εκεί θα δούμε που 

χρησιμοποιήθηκε η χρυσή τομή μέχρι την σύγχρονη εποχή, που 

εκφράστηκε μέσω του Κυβισμού.  

Σκοπός μας, είναι να γίνει μια ιστορική ανασκόπηση και όχι να 

προβούμε σε γενικά πάγια συμπεράσματα. Κάτι τέτοιο άλλωστε είναι 

δύσκολο και παρακινδυνευμένο όταν μιλάμε για Τέχνη. Υπάρχουν 

πολλές προεκτάσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις για πτυχές του 

θέματος. Τα όποια συμπεράσματα προέκυψαν και γράφτηκαν είναι 

συγκεκριμένα και έχουν προκύψει έπειτα από ουσιαστική μελέτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 
 
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
 

Ο ορισμός της μαθηματικής έννοιας η οποία βρίσκεται στο κέντρο 

όλων των συζητήσεων που περιέχονται σε αυτή τη μελέτη είναι 

παραπλανητικά εύκολος. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια ευθεία ΑΒ την 

οποία επιθυμούμε να διαιρέσουμε σε ένα σημείο C. Υπάρχουν φυσικά 

πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό, αλλά το θέμα που μας ενδιαφέρει 

εμφανίζεται όταν το σημείο διαίρεσης C είναι τέτοιο που όσον αφορά στο 

μεγαλύτερο και το μικρότερο τμήμα και σε ολόκληρη την ευθεία, έχουμε 

μία σταθερότητα στους λόγους που εμφανίζονται με την έννοια ότι 

ολόκληρη η ευθεία : μεγαλύτερο τμήμα = μεγαλύτερο τμήμα : μικρότερο 

τμήμα, ή AB AC
AC CB

= (βλ. Σχήμα Ι.1)  

 

 
Σχήμα Ι.1 

 

Εάν η ευθεία έχει διαιρεθεί με αυτόν τον τρόπο τότε η ορολογία 

που χρησιμοποιείται είναι ότι «η ευθεία έχει διαιρεθεί σε μέσο και άκρο 

λόγο». Πράγματι, αυτή ακριβώς είναι η ορολογία στον τρίτο ορισμό του 

Βιβλίου VI των Στοιχείων του Ευκλείδη (300 π.χ.). Πιο κάτω στο Βιβλίο 

VI  (Θεώρημα VI-30), βρίσκουμε την περιγραφή της γεωμετρικής 

διαίρεσης μιας ευθείας σε μέσο και άκρο λόγο.  

Αν αυτό ήταν το μοναδικό που αφορά στον μέσο και άκρο λόγο 

στον Ευκλείδη, η ιστορία μας – τουλάχιστον το πρώτο μέρος της – θα 

ήταν σύντομη. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια και τα 

ιστορικά προβλήματα, πρέπει να επιστρέψουμε από το Βιβλίο VI  που 

περιλαμβάνει εφαρμογές της θεωρίας αναλογιών που αναπτύσσεται από 
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το Βιβλίο V στο Βιβλίο II το οποίο έχει μια σειρά από προτάσεις σχετικές 

με τετράγωνα, ορθογώνια και τρίγωνα. Εκεί στο Θεώρημα ΙΙ-11 

βρίσκουμε μία κατασκευή η οποία ενώ δηλώνεται με όρους εμβαδών, 

στην πραγματικότητα ορίζει επίσης την διαίρεση μιας ευθείας σύμφωνα 

με την διαίρεση σε μέσο και άκρο λόγο: «Να αποκοπεί δοθείσα ευθεία 

γραμμή έτσι ώστε το εμβαδόν του ορθογωνίου που περιέχεται από όλη την 

ευθεία και ένα από τα τμήματα, να είναι ίσο με το εμβαδόν του τετραγώνου 

στο εναπομείναν τμήμα». 

 

 
Σχήμα Ι.2 

 

Με όρους του Σχήματος Ι.2 οι απαιτήσεις του θεωρήματος 

δηλώνουν ότι το τετράγωνο ACDE  με πλευρές ίσες με AC  πρέπει να έχει 

το ίδιο εμβαδόν με το ορθογώνιο με πλευρές ,AB CB . Με σύγχρονο 

συμβολισμό, μπορούμε να γράψουμε αυτή την απαίτηση ως  

AC AC AB CB=i i . Αυτό με τη σειρά του είναι ισοδύναμο με το AB AC
AC CB

=  

ή : :AB AC AC CB=  (δηλαδή με τον ορισμό της διαίρεσης σε μέσο και 

άκρο λόγο). 

Γιατί υπάρχουν δύο κατασκευές (πρόταση ΙΙ-11 και πρόταση VI-

30) που οδηγούν στο ίδιο σημείο διαίρεσης; Ένας λόγος είναι, όπως 

δηλώσαμε προηγουμένως, ότι το Βιβλίο VI περιλαμβάνει την θεωρία των 

αναλογιών η οποία εισάγεται μόνο στο Βιβλίο V και γι’ αυτό δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο Βιβλίο II. Αλλά αυτό απλά ξεπερνά το 
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πραγματικό ερώτημα που είναι γιατί η Διαίρεση σε Μέσο και Άκρο Λόγο 

(ΔΜΑΛ) εισάγεται για πρώτη φορά.  

Αυτό που μπορεί να απαντηθεί εδώ είναι το ερώτημα: Που 

χρησιμοποιείται η έννοια ΔΜΑΛ στα ίδια τα Στοιχεία; Η πρώτη θέση είναι 

στο Βιβλίο IV – και για αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μάλλον τον ορισμό 

εμβαδού ΙΙ-11 παρά τον ορισμό αναλογίας VI, ορισμός 3 – ο οποίος έχει 

σαν θέμα του την κατασκευή κάποιων κανονικών πολυγώνων. Το 

Θεώρημα IV ειδικότερα αφορά στην κατασκευή ενός κανονικού 

πενταγώνου.  

 
Σχήμα Ι.3 

 

Δεδομένου ότι σκοπός μας είναι  να δείξουμε  σύντομα γιατί η 

ΔΜΑΛ εισέρχεται στην κατασκευή του πενταγώνου, θα μιλήσουμε για 

πραγματικές γωνίες και όμοια τρίγωνα. Αυτό πάντως, δεν είναι αυτό που 

βρίσκουμε στον Ευκλείδη, όπου τα πραγματικά μεγέθη των γωνιών δεν 

αναφέρονται ποτέ και η θεωρία των όμοιων τριγώνων αναπτύσσεται μόνο 

στο Βιβλίο  VI.  

Εάν κοιτάξουμε τώρα στο σχήμα Ι.3a βλέπουμε ότι το κανονικό 

πεντάγωνο θα καθοριστεί από το 0 0 036 72 72− −  τρίγωνο που 
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σχηματίζεται από τις δύο παρακείμενες διαγώνιους. Αυτή η παρατήρηση 

είναι η βάση της κατασκευής του IV-11, ενώ το ίδιο το τρίγωνο 

κατασκευάζεται στο IV-10. Εάν διχοτομήσουμε μία από τις 72ο γωνίες 

βάσης (σχήμα Ι.3b)  βλέπουμε  ότι το μικρό τρίγωνο DCB που 

σχηματίζεται έτσι, θα είναι επίσης ένα 0 0 036 72 72− −  τρίγωνο. Αυτό με τη 

σειρά του σημαίνει ότι τα τρίγωνα ABD  και DCB  είναι ανάλογα:  

AB DB
DB BC

= . Αλλά τα τρίγωνα είναι ισοσκελή, που σημαίνει ότι  

DB DC AC= = . Η αναλογία γίνεται έτσι, AD AC
AC BC

= , το οποίο είναι 

ακριβώς η απαίτηση η ευθεία AB  να διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο 

στο C . 

Εάν τώρα εξετάσουμε τα υπόλοιπα των Στοιχείων βρίσκουμε ότι 

εκτός από μερικές ευθείες χρήσεις του πενταγώνου στα IV-12 και  IV-16 

ούτε η ΔΜΑΛ ούτε το πεντάγωνο εμφανίζονται – εκτός από τον ορισμό του 

λόγου και τη κατασκευή στο Βιβλίο VI- μέχρι το Βιβλίο XIII. Εδώ 

βρίσκουμε μια σειρά αποτελεσμάτων που εμπεριέχουν την ΔΜΑΛ, 

ιδιοτήτων του πενταγώνου – ειδικά το αποτέλεσμα του XIII-8 ότι οι 

διαγώνιοι του κανονικού πενταγώνου τέμνονται σε μέσο και άκρο λόγο 

με το μεγαλύτερο τμήμα να είναι η πλευρά του πενταγώνου – και στη 

συνέχεια η κατασκευή του εικοσάεδρου και του δωδεκάεδρου που και οι 

δύο περιλαμβάνουν το πεντάγωνο και την ΔΜΑΛ. 

Έτσι, από μία πρώτη σύντομη ματιά βλέπουμε ότι στα Στοιχεία 

τουλάχιστον η έννοια της ΔΜΑΛ συνδέεται στενά με τη κατασκευή του 

πενταγώνου και των σχετιζόμενων στερεών, χωρίς να αναφέρει πότε 

παρουσιάστηκε αρχικά.  Η δυσκολία αυτού φαίνεται αν επιστρέψουμε 

στον ορισμό  εμβαδού της ΔΜΑΛ που υπάρχει στο Θεώρημα 11 του 

Βιβλίου ΙΙ (Σχήμα Ι.2). Όπως αναφέραμε πριν, το Βιβλίο II έχει 

προτάσεις που αφορούν στα εμβαδά ορθογωνίων και τετραγώνων. Για να 

δείξουμε τη φύση του με περισσότερη ακρίβεια ας κοιτάξουμε το 

Θεώρημα ΙΙ-6  το οποίο, μαζί με το Πυθαγόρειο θεώρημα, 

χρησιμοποιείται για την απόδειξη του ΙΙ-11.  
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Στο σχήμα Ι.4 η δοθείσα ευθεία AB  της οποίας το μέσο είναι το C  

προεκτείνεται σε ένα αυθαίρετο σημείο D . Σχεδιάζουμε τα τετράγωνα  IV 

και V με πλευρές CB  και BD  αντίστοιχα, και αυτά με τη σειρά τους 

καθορίζουν τις πλευρές των ορθογωνίων I, II, και III. Έστω ότι κοπούν 

αυτά τα κομμάτια και παρατηρηθεί το μεγάλο ορθογώνιο στο πάνω μέρος 

που φτιάχνεται από τα  I, II, και V. Εάν μετακινηθεί το  II να καλύψει το  

III, και μετά μετακινηθεί το Ι ώστε να αντικαταστήσει το ΙΙ, αφήνοντας το 

V εκεί που είναι, το μεγάλο ορθογώνιο έχει μετασχηματιστεί στο μεγάλο 

τετράγωνο, εκτός από το τετράγωνο IV. Αυτό είναι και το μοναδικό 

επιχείρημα στην απόδειξη του II-11, του οποίου η πρόταση απλά βάζει 

μαζί ότι ακριβώς ειπώθηκε: εμβαδόν (ορθογωνίου με πλευρές  AD και 

DB) + εμβαδόν (τετραγώνου με πλευρά CB) = εμβαδόν (τετραγώνου με 

πλευρά CD). 

 

 
 

Σχήμα Ι.4 

 

Ας επισημάνουμε, πως παρά την απλότητα του θεωρήματος, 

διάφοροι συγγραφείς νόμιμα αναρωτήθηκαν μήπως  υπάρχει και κάτι 

παραπάνω από το προφανές σε αυτό. Στη συνέχεια έδειξαν ότι η ΙΙ-6 

μπορεί να θεωρηθεί με όρους αλγεβρικών ταυτοτήτων, ισοτήτων και 

αριθμητικών εννοιών. Το ίδιο αληθεύει για άλλα αποτελέσματα του 

Βιβλίου II και αλλού στα Στοιχεία, και ειδικά του ΙΙ-11 το οποίο, όπως 

είδαμε, ουσιωδώς εμπεριέχει την ΔΜΑΛ. Για αυτό, προκειμένου να 
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διερευνήσουμε τις απαρχές της ΔΜΑΛ, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας 

όλες αυτές τις διάφορες θεωρίες και τα συμπεράσματα τους 

Βέβαια, η ιστορία δεν τελειώνει με τα Στοιχεία, γιατί η έννοια της 

ΔΜΑΛ συνέχισε να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των 

μαθηματικών. Μία πτυχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η αριθμητική 

τιμή που σχετίζεται με την ΔΜΑΛ. Εάν πάρουμε μία αυθαίρετη ευθεία 

και την διαιρέσουμε σε μέσο και άκρο λόγο με το μεγαλύτερο τμήμα ως 

1 και ολόκληρη την ευθεία ως x (Σχήμα Ι.5) τότε ο ορισμός δίνει 1
1 1
x

x
=

−
  

ή 2 1 0x x− − = . Η θετική ρίζα αυτής της εξίσωσης δεύτερου βαθμού είναι 

η 1 5
2
+  το οποίο είναι κατά προσέγγιση 1,618.  

 

 
Σχήμα Ι.5 

 

Η έκθεση που θα γίνει παρακάτω αφιερώνεται αποκλειστικά στη 

παρουσίαση του Ευκλείδειου κειμένου και δεν παίρνει υπόψη της 

κανένα εξωτερικό μαθηματικό ή ιστορικό υλικό. Όσον αφορά στις ίδιες 

τις αποδείξεις χρησιμοποιούμε ποικίλες προσεγγίσεις. Για τα 

αποτελέσματα κλειδιά -όπως ΙΙ-11, ΙV-10, ΙV-11 XII-8- που έχουν 

καταλυτικό ρόλο, έχουμε δώσει τις πλήρεις αποδείξεις όπως στον 

Ευκλείδη, εκτός από το ότι μερικές φορές αλλάξαμε την εσωτερική σειρά 

για να είναι πιο κατανοητό το κείμενο. Για άλλα αποτελέσματα, μερικές 

φορές δώσαμε μία σκιαγράφηση της απόδειξης. Στην περίπτωση του 

ΧΙΙΙ-13 βάλαμε μαζί υπό τον αριθμό ΧΙΙΙ,13΄ το λήμμα του δεύτερου και 

το σχετικό αποτέλεσμα το οποίο χρησιμοποιείται αλλά δεν δηλώνεται 

ρητά ποτέ.  

Στο δεύτερο κομμάτι αναλύουμε  τι κάνει και τι δεν κάνει ο 

Ευκλείδης στον χειρισμό της ΔΜΑΛ. Διερευνώντας το Ευκλείδειο κείμενο 
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με λεπτομέρεια, μπορούμε να σχηματίσουμε μερικές ιδέες για την 

καταγωγή της έννοιας της ΔΜΑΛ. 

 

 

Β. ΤΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η μελέτη της ΔΜΑΛ έπρεπε να 

ξεκινήσει με μία λεπτομερή ανάλυση του Ευκλείδειου κειμένου και για 

αυτόν θα ήταν καλύτερα να συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά θεωρήματα. 

Όπως θα φανεί, έχουν παραλειφθεί τα περισσότερα θεωρήματα ισότητας 

και ομοιότητας καθώς και κάποια άλλα αποτελέσματα που δεν έχουν 

κάποιο σημαντικό ρόλο.  

Τα διαγράμματα ακολουθούν αυτά της κριτικής έκδοσης των 

Euclid-Ηeiberg  εκτός από το ότι τα ελληνικά γράμματα έχουν 

αντικατασταθεί από τις λατινικές εκδοχές τους όπως στον  Euclid-Ηeath. 

Αυτό έχει γίνει για να διευκολυνθεί η σύγκριση. Έχει πάντως 

ακολουθηθεί η κύρια ένδειξη αυτής της έκδοσης προσδιορίζοντας τα 

τετράπλευρα με τέσσερα γράμματα αντί για δύο, παρόλο που μερικές 

φορές χωρία προσδιορίζονται απλά με λατινικά αριθμητικά.  

Τα αποτελέσματα ακολουθούνται από ένα μερικό κατάλογο αυτών 

των θεωρημάτων των Στοιχείων στα οποία χρησιμοποιούνται. Μερικές 

φορές δίνεται μόνο μια αναφορά σε ένα βιβλίο˙ μια ακολουθία τριών 

τελειών δείχνει ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης. Σε μερικές περιπτώσεις 

έχουμε δώσει επίσης ένα μερικό κατάλογο των κύριων αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιούνται στην απόδειξη. Για όλους αυτούς τους 

καταλόγους έχω ακολουθήσει, με μερικές διορθώσεις και προσθήκες, 

τους καταλόγους που υπάρχουν στο Euclid –Frajese. Δεν έχει γίνει 

μεθοδική σύγκριση με άλλους καταλόγους και ενδείξεις όπως αυτές που 

δίνονται στα Euclid-Peyrard, Euclid-Heiberg, Euclid-Heath, 

Neuenschwander [1972,1973], Mueller [1981], παρόλο που  

χρησιμοποιούνται και αυτά για διάφορα αποτελέσματα.  
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ΒΙΒΛΙΟ Ι. 

  
Το βιβλίο περιέχει μερικά βασικά αποτελέσματα που αφορούν ευθείες, 

τρίγωνα και παραλληλόγραμμα. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι,32.  

Σε κάθε τρίγωνο μία εξωτερική γωνία είναι το άθροισμα των δύο απέναντι 

εσωτερικών γωνιών. Το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών ισούται με δύο 

ορθές γωνίες. 

Χρησιμοποιείται σε: IV- 10, XIII- 8, 9, 10, 11,και  18 λήμμα ... 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι,42 (ένας μετασχηματισμός του αποτελέσματος εμβαδού).  

Να κατασκευαστεί παραλληλόγραμμο του οποίου δίνεται η μία γωνία και 

του οποίου το εμβαδόν είναι ίσο με το εμβαδόν δοθέντος τριγώνου. 

Χρησιμοποιείται σε: Ι- 44, 45 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι,43 (παραπληρώματα).  

Σε (ορθογώνιο) παραλληλόγραμμο ABCD  φέρνουμε διαγώνιο AC , και 

έστω Κ τυχαίο σημείο της διαγωνίου. Τότε τα δύο παραλληλόγραμμα που 

σχηματίζονται εκατέρωθεν  της διαγωνίου-τα οποία ονομάζει 

παραπληρώματα – είναι ισοεμβαδικά. 

 

 
Σχήμα Ι.6 

 

Χρησιμοποιείται σε: Ι-44, ΙΙ-4, 5, 6, 7, 8,  VI-27, 28, 29,  X,  XIII-1, 2, 

3,4, 5. 
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Σημείωση: Η Ι-43 είναι σημαντική γιατί εμφανίζεται η έννοια του 

γνώμονα ˙ η οποία είναι Πυθαγόρεια, και αποτελεί σύνδεση των βιβλίων  

I και II, δεδομένου ότι ο ορισμός του γνώμονα είναι ο όρος 2, στο βιβλίο 

II.  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι,44 (μία εφαρμογή του αποτελέσματος των εμβαδών). 

 Να κατασκευαστεί (να εφαρμοστεί) σε δοθείσα ευθεία ένα 

παραλληλόγραμμο με τους περιορισμούς ότι μια γωνία δίνεται και ότι το 

εμβαδόν είναι ίσο με το εμβαδόν δοθέντος τριγώνου.  

Χρησιμοποιείται σε: Ι-45,   VI-25,  X,  XIII. 

Σημείωση : Γίνεται πρωτογενής εφαρμογή του 5ου αιτήματος. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι,45  (ένας μετασχηματισμός του αποτελέσματος των εμβαδών). 

Να κατασκευαστεί  ένα παραλληλόγραμμο του οποίου το εμβαδόν είναι 

ίσο με τον εμβαδόν δοθέντος ευθυγράμμου σχήματος.   

Χρησιμοποιείται σε: ΙΙ-14, VI-25, X (27 φορές) 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι,47 (Πυθαγόρειο Θεώρημα). 

 Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα BC και πλευρές AB και AC,  

κατασκευάζουμε τετράγωνα με τις παραπάνω πλευρές, ώστε το τετράγωνο 

της υποτείνουσας να ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο 

καθέτων πλευρών. 

Χρησιμοποιείται σε: ΙΙ-9,10,14, ΙΙΙ-36, ΧΙΙΙ-18 ... 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ II. 

 
 Η καταγωγή, το περιεχόμενο και το νόημα των αποτελεσμάτων σε αυτό 

το βιβλίο έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών αντικρουόμενων 

απόψεων. Στην παρούσα φάση δεν θα επεκταθούμε παρά μόνο όπου 

κρίνεται απαραιτήτως αναγκαίο. Κατά τον Van Der Waerden, είναι η 

«Γεωμετρική Άλγεβρα». Οι αποδείξεις των προτάσεων στηρίζονται μόνο 
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στις  27-33 και στην 46 του Βιβλίου I. Αναφέρουμε επίσης ότι σ’ αυτό το 

βιβλίο παρουσιάζεται μια πρώτη μορφή ασυμμετρίας. 

 

ΟΡΟΣ 2.  

Δίνεται ο ορισμός του γνώμονα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο Θεώρημα 

Ι,43  (δηλαδή τα δύο παραπληρώματα ως προς τη διαγώνιο μαζί με  ένα 

από τα παραλληλόγραμμα καλούνται γνώμων).  

Χρησιμοποιείται σε: ΙΙ-5,6,  VΙ-27,28,29,  ΧΙΙΙ-1,2,3,4... 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,1. 

 Στο διάγραμμα έστω D και E αυθαίρετα σημεία διαίρεσης της ευθείας 

BC. Τότε το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων I, II, III ισούται με το 

εμβαδόν του (ορθογωνίου) παραλληλογράμμου με πλευρές BC και BG.  

 

 
Σχήμα Ι.7 

 

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,2. 

Έστω ΑΒ όποια ευθεία και σε αυτή σχεδιάζουμε ένα τετράγωνο. Εάν  C 

είναι ένα αυθαίρετο σημείο διαίρεσης της ΑΒ τότε το εμβαδόν του 

τετραγώνου πλευράς ΑΒ ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των 

χωρίων I και II (Σχήμα Ι.8). 
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Σχήμα Ι.8 

 

Χρησιμοποιείται σε: XIII-10 και πεπλεγμένα στο  I-47. 

Σημείωση: Η απόδειξη δεν χρησιμοποιεί το ΙΙ-1. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,4.  

Σε δοθέν τετράγωνο πλευράς a b+ , φέρνουμε την διαγώνιο. Από τυχαίο 

σημείο διαίρεσης σχηματίζουμε τα παραπληρώματα ab  . Τότε το εμβαδόν 

του τετραγώνου  με πλευρά την a b+  ισούται με το άθροισμα του 

τετραγώνου πλευράς a  και με τον γνώμονα ( 22ab b+ ) .  

 

 
Σχήμα Ι.9 

 

Χρησιμοποιεί: Τον όρο 2 και το θεώρημα Ι,43. 

Χρησιμοποιείται σε: ΙΙ-12, ΙΧ, Χ, XIII,  λήμμα 2 
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ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,5 (κατ’ έλλειψιν). 

Έστω AB ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο διαιρείται σε δύο άνισα τμήματα 

AD και DB και C το μέσο του AB. Τότε το εμβαδόν  του μεγάλου 

τετραγώνου, πλευράς CB, ισούται με το άθροισμα των εμβαδών του 

τετραγώνου πλευράς CD και του ορθογωνίου με πλευρές AD και DH. 

 

 
Σχήμα Ι.10 

 

Σημείωση: Είναι I = II + III δεδομένου ότι το C είναι μέσο. Επίσης από 

την I-43 θα είναι  II = IV(παραπληρώματα).  

Χρησιμοποιείται σε:  II-14, III-35, X-17, Λήμμα 41 και 59. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,6 (καθ’ υπερβολήν). 

Έστω AB μία ευθεία γραμμή και  C το μέσο της. Προσθέτουμε άλλη μια 

ευθεία γραμμή  BD στην AB. Τότε το εμβαδόν του τετραγώνου πλευράς 

CD ισούται με το άθροισμα του τετραγώνου πλευράς CB και του 

ορθογωνίου με πλευρές AD και DM. 
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Σχήμα Ι.11 

 

Χρησιμοποιείται σε:  II-11, III-36, X-28, Λήμματα 1,2. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,9.  

Έστω ευθεία  AB και  C το μέσο της. Έστω D ένα αυθαίρετο σημείο της  

AB διαφορετικό από το  C. Τότε το άθροισμα των τετραγώνων  με πλευρές 

AD και DB αντίστοιχα, ισούται  με διπλάσιο του αθροίσματος των 

τετραγώνων με πλευρές  AC και CD αντίστοιχα.   

 

 
Σχήμα Ι.12 

 

 

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,10.  

Έστω AB μία ευθεία με C το μέσο της. Έστω ότι το τμήμα BD προστίθεται 

στο AB. Τότε  το άθροισμα των τετραγώνων που ορίζονται από τις πλευρές 

AD και DB, ισούται με το διπλάσιο του αθροίσματος των τετραγώνων που 

ορίζονται από τις πλευρές AC και CD. 



 14

 
Σχήμα Ι.13 

 

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ.  

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ,11 (Διαίρεση Τμήματος σε Μέσο και Άκρο Λόγο- 

Χρυσή Τομή- Διατύπωση μέσω εμβαδού).  

Να διαιρεθεί δοθείσα ευθεία AB σε δύο τμήματα, ένα μεγαλύτερο AH και 

ένα μικρότερο HB   έτσι ώστε το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς AB να 

ισούται με το εμβαδόν του ορθογωνίου πλευρών  AB και BH.   

 

Σημείωση: Ενώ η εικόνα που συμπεραίνουμε είναι αυτή του σχήματος 

Ι.14a, εντούτοις το σχήμα στο Ευκλείδειο κείμενο είναι το Ι.14b. 

 

 
Σχήμα Ι.14a 

 

Απόδειξη: (Βάσει Σχήματος Ι.14b).  

Κατασκευάζουμε τετράγωνο  ABDC  και έστω  E το μέσο του  AC. 

Θεωρείστε σημείο  F στην προέκταση της  EC τέτοιο ώστε FE EB=  και 

μετά κατασκευάστε τετράγωνο AFGH . Αφού το  E είναι το μέσο της   AC 

και το AF προστίθεται στο  AC, βάσει της   II-6 έχουμε ότι:  
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( ) ( ) ( ) ( ),R CF FA S AE S EF S BE+ = = 2. Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα (I-47),  

( ) ( ) ( )S BE S AE S AB= +  έτσι ώστε όταν αφαιρέσουμε το ( )S AE  έχουμε:  

( ) ( ).R CF FA S AB= . 

 
Σχήμα Ι.14b 

 

Με όρους των αριθμημένων χωρίων, η τελευταία ισότητα μπορεί να 

γραφεί  I + II = II + III έτσι ώστε αφαιρώντας  III=R(AH,HK) έχουμε  S(AH) 

= R(BD,HB) = R(AB,HB).  Αυτή δείχνει ότι το H είναι το ζητούμενο 

σημείο διαίρεσης.  

 

Χρησιμοποιεί τις : Ι-47, ΙΙ-6. 

Χρησιμοποιείται σε: ΙV-10. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ II,14 (Ένας μετασχηματισμός του αποτελέσματος του εμβαδού). 

Να κατασκευαστεί τετράγωνο που οποίου το εμβαδόν  είναι ίδιο με αυτό 

δοθέντος ορθογώνιου σχήματος. 

Χρησιμοποιεί τις : I-45, Ι-47. 

Χρησιμοποιείται σε: Βιβλίο X (5 φορές) 

 
                                                 
2 Το R συμβολίζει το γινόμενο των τμημάτων που αναφέρονται μέσα στην παρένθεση. Το S 
συμβολίζει το εμβαδόν  που σχηματίστηκε από την ευθεία που αναφέρεται στην παρένθεση. Στο 
Ευκλείδειο κείμενο γράφει «τετράγωνο στην ευθεία».  
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ΒΙΒΛΙΟ III. 
 

Αυτό το βιβλίο ασχολείται με τις ιδιότητες των κύκλων. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ III,20.  

Έστω Β και C δύο σημεία στη περιφέρεια ενός κύκλου. Έστω  BOC  η 

επίκεντρη γωνία και έστω BAC  μια εγγεγραμμένη γωνία, όπου A τυχαίο 

σημείο στην περιφέρεια του κύκλου. Τότε 2BOC BAC= ⋅   

 

Χρησιμοποιείται σε: III-27, VI-33… 

 

 

 
Σχήμα Ι.15 

Το σχήμα αναφέρεται στα θεωρήματα III-20,26,27,28,29 
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ΘΕΩΡΗΜΑ III,26. 

Έστω  BC  και  EF  τόξα ίσων κύκλων. Υποθέτουμε ότι οι επίκεντρες 

γωνίες BOC και EOF  είναι ίσες. Τότε τα τόξα BC  και EF  είναι ίσα. Το 

ίδιο ισχύει  εάν οι εγγεγραμμένες γωνίες  BAC και EDF  είναι ίσες.  

 

Χρησιμοποιείται σε: III-27,28,  IV-11, XIII-10… 

Σημείωση: Η πρόταση λέει ότι τα τόξα θα είναι ίσα εάν όποιες γωνίες,  

είτε οι επίκεντρες είτε οι εγγεγραμμένες είναι ίσες. Στο IV-11 

χρησιμοποιείται η ισότητα των εγγεγραμμένων γωνιών ενώ στο  XIII-10 

χρησιμοποιείται η ισότητα των επίκεντρων γωνιών. Πάντως για κάποιο 

λόγο η απόδειξη του  III-26 υποθέτει ότι και οι επίκεντρες και οι 

εγγεγραμμένες γωνίες είναι ίσες. Αυτό δεν φαίνεται να παρατηρήθηκε 

στα διάφορα σχόλια. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  III,27 . 

Εάν τα τόξα είναι ίσα τότε οι γωνίες είναι ίσες.  

Χρησιμοποιείται σε:  III-29, IV-11, VI-33… 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  III,28.  

Σε δύο ίσους κύκλους εάν οι χορδές CB  και  EF  είναι ίσες τότε το τόξο 

CB  είναι ίσο με το τόξο EF .  

Χρησιμοποιείται σε:  XIII,8 …  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  III,29.  

Σε δύο ίσους κύκλους εάν τα τόξα CB  και  EF  είναι ίσα τότε οι χορδές 

CB , EF  είναι ίσες. 

Χρησιμοποιείται σε: IV-11, XIII-10 … 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ III,32. 

Έστω  BC  τόξο ενός κύκλου και BF  η εφαπτομένη στο σημείο  B. Έστω  

D ένα σημείο σε αυτό από τα δύο τόξα που ορίζεται από το B και  C 

σημείο που  δεν περιλαμβάνεται στην CBF , τότε οι BDC   και FBC   

είναι ίσες.  
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Σχήμα Ι.16 

 

Σκιαγράφηση της απόδειξης: Σχεδιάζουμε διάμετρο ΑΒ έτσι ώστε 
090ABF = . Επιπλέον, οι BAD  και BCD  έχουν άθροισμα 180ο αφού 

τα αντίστοιχα τόξα τους αντιστοιχούν σε ολόκληρη την περιφέρεια. 

Συνδυάζοντας αυτά τα αποτελέσματα – μέσω προσθέσεων και αφαιρέσεων 

– με τα θεωρήματα του αθροίσματος των γωνιών τριγώνου και των γωνιών 

σε ευθεία, το θεώρημα προκύπτει άμεσα. 

Χρησιμοποιείται σε: IV-10  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ III,35 (Θεώρημα τεμνόμενων χορδών). 

Έστω  AC  και BC  δύο χορδές ενός κύκλου που συναντώνται στο E, τότε  

( , ) ( , )R AE EC R DE EB= . 

 

Σκιαγράφηση της απόδειξης: Όπως φαίνεται στο σχήμα Ι.17 φέρουμε 

κάθετη από το κέντρο F˙ έτσι διαιρείται το  AC  σε δύο μέρη. Αυτό 

εμπλέκει την II-5 η οποία δίνει μία έκφραση για το  ( , )R AE EC . Αυτή η 

έκφραση σχετίζεται με το FE  και την ακτίνα FC  μέσω του Πυθαγόρειου 

Θεωρήματος (I-47). Εργαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο με το  BD  τότε 

( , )R DE EB  συσχετίζεται με τα FE  και FB . Αλλά το FE  είναι κοινό και οι 

ακτίνες FB  και FC  είναι ίσες, και δίνουν την ζητούμενη ισότητα.  
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Σχήμα Ι.17 

  

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  III,36. 

Εάν από σημείο  D εκτός κύκλου μία εφαπτομένη DB  και μία τέμνουσα 

DA  σχεδιαστούν και εάν η DA  τέμνει επίσης τον κύκλο στο C, τότε 

( , ) ( )R DA DC S DB= . 

 
Σχήμα Ι.18 

(προσανατολισμός μεταβαλλόμενος στη Περίπτωση 2) 



 20

 
Σχήμα Ι.19 

(προσανατολισμός όπως στο κείμενο) 
 

   

Σημείωση: Ο Ευκλείδης θεωρεί δύο περιπτώσεις:  

Περίπτωση 1: όταν η AC  είναι διάμετρος (Σχήμα Ι.18). 

Περίπτωση 2: όταν η AC  είναι χορδή (Σχήμα Ι.19). 

Και στις δύο, οι οποίες αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα, υπάρχουν δύο 

βασικά σημεία στην απόδειξη. Το  F είναι το μέσο της AC  ˙ έτσι η  II-6  

μας δίνει μία τιμή για το  ( , )R AD DC . Επίσης, η ορθή γωνία μας 

επιτρέπει το Πυθαγόρειο Θεώρημα. 

 

Απόδειξη της Περίπτωσης 1:  

Από το θεώρημα II-6, ( , ) ( ) ( )R AD DC S FC S FD+ = . Εφαρμόζοντας το 

Πυθαγόρειο Θεώρημα στον όρο ( )S FD  και αντικαθιστώντας το  FB  με το 

FC  έχουμε ( , ) ( ) ( ) ( ) ( )R AD DC S FB S FD S FB S BD+ = = + . Δεδομένου ότι  

( )S FB  είναι κοινό και στις δύο πλευρές, έχουμε ( , ) ( )R AD DC S BD= . 

 

Απόδειξη της Περίπτωσης 2:  

Από το θεώρημα II-6,  ( , ) ( ) ( )R AD DC S FC S FD+ = . Η κάθετη EF  είναι 

κοινή στα δύο ορθογώνια τρίγωνα  EFD  και EFC . Έτσι αν προσθέσουμε 
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το ( )S EF  και στα δύο μέρη της ισότητας και χρησιμοποιήσουμε το 

Πυθαγόρειο Θεώρημα (I-47), έχουμε R(AC,DC)+S(EC)=S(ED) . 

Αντικαθιστώντας την  EB  με την  EC  και εφαρμόζοντας ξανά το 

Πυθαγόρειο Θεώρημα αυτή τη φορά στο ορθογώνιο τρίγωνο EDB  έχουμε 

R(AD,DC)+S(EB)=S(DB)+S(EB) . 

Αφού η  S(EB)  είναι κοινή και στα δύο μέρη, έχουμε  R(AD,DC)=S(BD) . 

 

Χρησιμοποιείται σε: III-37 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ III,37 ( Το αντίστροφο του III-36). 

 Έστω D ένα σημείο εκτός ενός κύκλου κέντρου F και έστω DA  μία 

τέμνουσα η οποία τέμνει τον κύκλο στο C. Υποθέτουμε ότι το B είναι ένα 

σημείο στο κύκλο τέτοιο ώστε να ισχύει η σχέση ( ) ( ),R AD DC S DB=   τότε 

η ευθεία DB  είναι πράγματι εφαπτομένη του κύκλου στο B. 

 

 
Σχήμα Ι.20 

 

 

Απόδειξη:  

Έστω DE  εφαπτομένη στον κύκλο, τότε από την  III-36 και την υπόθεση, 

S(DE)=R(AD,DC)=S(DB)  έτσι ώστε DE=DB . Αφού  FE=BF  και η  DF  είναι 
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κοινή, έχουμε ότι τα τρίγωνα  DEF  και DFB  είναι ίσα. Αυτό σημαίνει ότι 

η  DFB  είναι επίσης ορθή γωνία˙ συνεπώς η  DB  είναι εφαπτομένη. 

 

Χρησιμοποιείται σε:  IV-10 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟ IV.  
 

Αυτό το βιβλίο δίνει την κατασκευή διάφορων κανονικών πολυγώνων. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ IV,2.  

Να εγγραφεί ένα αυθαίρετο τρίγωνο σε κύκλο. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  IV,6.  

Να εγγραφεί ένα τετράγωνο σε  κύκλο. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  IV,10.  

Να κατασκευαστεί ένα ισοσκελές τρίγωνο με κάθε γωνία βάσης διπλάσια 

της γωνίας της κορυφής, δηλαδή το 72ο –72ο – 36ο τρίγωνο. 

 

Απόδειξη:  

Όπως φαίνεται στο σχήμα Ι.21 θεωρούμε μια ευθεία AB  και 

σχεδιάζουμε ένα κύκλο με κέντρο το  A και ακτίνα την AB . Τώρα 

χρησιμοποιώντας την II-11, κατασκευάζουμε ένα σημείο C τέτοιο ώστε 

( , ) ( )R AB BC S CA= . Έπειτα επιλέγουμε σημείο  D στη περιφέρεια ˙ άρα το 

τρίγωνο BAD  είναι ισοσκελές με AB AD=  και  ABD BDA= ˙  έτσι 

BD AC= . Τέλος, περιγράφουμε  ένα μικρότερο κύκλο γύρω από το 

τρίγωνο ACD . Συνεπώς έχουμε τα σημεία A, C, B στον μικρό κύκλο και 

ένα σημείο D εξωτερικό του μικρού κύκλου τέτοιο ώστε 

( , ) ( )R AB BC S BD= . Βάσει της III-37 η ευθεία BD  είναι πράγματι 

εφαπτομένη στον μικρότερο κύκλο. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται, 

μέσω της III-32, ότι  BOC DAC= . 
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Σχήμα Ι.21 

 

 

Αν προσθέσουμε την CDA  και στα δύο μέλη, έχουμε για την εξωτερική 

γωνία BCD :  

BCD DAC CDA BDC CDA BDA DBA CBD= + = + = = = .  

Συνεπώς το τρίγωνο BCD  είναι επίσης ισοσκελές με DC BD= . Αλλά από 

κατασκευή BD CA=  έτσι ώστε DC CA= ˙ άρα το τρίγωνο CDA  είναι 

επίσης ισοσκελές με  CDA DAC= .  

Οπότε  έχουμε: 

2 2BDA DBA BCD CDA DAC DAC DAB= = = + = ⋅ = ⋅ . 

 

Χρησιμοποιείται σε: IV-11,12,16,  XIII-16. 
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 ΘΕΩΡΗΜΑ IV,11.  

Να εγγραφεί ένα κανονικό πεντάγωνο σε δοθέντα κύκλο. 

 

 
Σχήμα Ι.22 

 

Απόδειξη: 

 Χρησιμοποιώντας την  IV-10, εγγράφουμε ένα τρίγωνο ACD , 
0 0 072 72 36− − . Διχοτομούμε τις ACD  και CDA  με τις ευθείες CE  και 

DB  αντίστοιχα. Αφού οι γωνίες της βάσης του τριγώνου  ACD  είναι 

διπλάσιες από την γωνία κορυφής  CAD , οι τέσσερις γωνίες 

, , ,ACE ECD BDA BDC  θα είναι ίσες με την  CAD . Συνεπώς, τα 

πέντε τόξα και χορδές γύρω από την περιφέρεια θα είναι ίσα, βάσει των 

θεωρημάτων  III-26,27, 29. 

 

Χρησιμοποιείται σε : IV-12,16, ΧΙΙΙ-16. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ   IV,12. 

 Να περιγραφεί κανονικό πεντάγωνο σε δοθέντα κύκλο. 

 

Χρησιμοποιεί την:  I-47  

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 
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Σημείωση: Η απόδειξη χρησιμοποιεί την ύπαρξη ενός εγγεγραμμένου 

πενταγώνου όπως στην  IV-11 αλλά δεν συνδέεται ευθέως με την ΔΜΑΛ. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ   IV,13. 

Να εγγραφεί κύκλος σε δοθέν κανονικό πεντάγωνο. 

  

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

Σημείωση: Η απόδειξη δεν εμπλέκει την ΔΜΑΛ, ούτε καν έμμεσα μέσω 

του IV-11. Το πεντάγωνο διαιρείται σε δέκα 36ο – 54ο – 90ο τρίγωνα όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

  

 
Σχήμα Ι.23 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  IV,14.  

Να περιγραφεί κύκλος σε κανονικό πεντάγωνο.  

 

Χρησιμοποιείται σε : ΧΙΙΙ-8, Λήμμα 18. 

Σημείωση: Η απόδειξη δεν εμπλέκει την ΔΜΑΛ, ούτε καν έμμεσα μέσω 

του IV-11.  
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ΘΕΩΡΗΜΑ  IV,15. 

 Να εγγραφεί κανονικό εξάγωνο σε κύκλο. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  IV,16. 

Να εγγραφεί το κανονικό πεντα-δεκάγωνο σε δοθέντα κύκλο. 

 

Απόδειξη: 

Εγγράφουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο μία πλευρά του οποίου θα αποκόψει 

το 1/3 = 5/15 της περιφέρειας. Στην συνέχεια εγγράφουμε ένα κανονικό 

πεντάγωνο του οποίου η μία πλευρά θα αποκόψει 1/5 = 3/15 της 

περιφέρειας. Έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τόξο το οποίο είναι 

το 2/15 της περιφέρειας και η διχοτόμηση του παράγει το ζητούμενο 

τόξο του 1/15 της περιφέρειας.  

 

Σημείωση: Η απόδειξη χρησιμοποιεί την ύπαρξη ενός εγγεγραμμένου 

πενταγώνου όπως στο IV-11 αλλά δεν έχει καμμία άμεση σχέση με τη 

ΔΜΑΛ. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ V. 
 

Αυτό το  βιβλίο συζητά τις έννοιες του μεγέθους, του λόγου και της 

αναλογίας. Είναι η θεωρία Λόγων-Μεγεθών(και οφείλεται καθαρά στον 

Εύδοξο). Με τον όρο μεγέθη εννοούμε μήκη ευθύγραμμων τμημάτων ή 

τόξων, κύκλων, επιφάνειες και όγκους, αλλά όχι αριθμούς. Τα μεγέθη 

είναι συνεχή και αντιπαρατίθενται στους αριθμούς (που εννοούμε τους 

φυσικούς 2, 3, …). Το βιβλίο V χρησιμοποιείται εκτενώς στο βιβλίο XII.  

Η έννοια του μεγέθους δεν ορίζεται ρητά και φαίνεται να υπάρχει αρκετή 

ασάφεια όσον αφορά στον λόγο και την αναλογία καθώς και μία 

διφορούμενη γλώσσα. Τα διάφορα εννοιολογικά και ιστορικά 

προβλήματα συζητούνται στους Mueller [1981, κεφ.3] και Fowler [1979, 

1982c, 1985]. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ 4 (Συνθήκη Ευδόξου-Αρχιμήδη). 

«Δοθέντων των a και b υπάρχει πάντα φυσικός αριθμός n τέτοιος ώστε 

bna > ». Δηλαδή, θα λέμε ότι τα μεγέθη έχουν λόγο το ένα προς το άλλο, 

όταν πολλαπλασιαζόμενα μπορούν να υπερέχουν το ένα του άλλου. 

Σημείωση: Ο ορισμός V4 χρειάζεται για την απόδειξη όλων των 

προτάσεων του Βιβλίου V. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 5 3(ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ κατά Εύδοξο). 

Θα λέμε ότι μεγέθη βρίσκονται στον ίδιο λόγο, το πρώτο προς το δεύτερο 

και το τρίτο προς το τέταρτο, όταν οποιαδήποτε ισοπολλαπλάσια του 

πρώτου και του τρίτου (όπως και αν θεωρηθούν) και οποιαδήποτε 

ισοπολλαπλάσια του δεύτερου και του τέταρτου (όπως και αν θεωρηθούν) 

τα πρώτα υπερέχουν όμοια, είναι ίσια όμοια ή είναι μικρότερα όμοια των 

άλλων, όταν θεωρηθούν στην αντίστοιχη σειρά. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ V,14.  

Εάν a c
b d
=  τότε εάν  a είναι μεγαλύτερο ( αντίστοιχα μικρότερο ή ίσο) 

από το  c, τότε το b είναι μεγαλύτερο (αντίστοιχα μικρότερο ή ίσο) από το 

d. 

 

Χρησιμοποιείται σε:  V, XII, XIII,2, 5, 8, 9,16, 17 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ VI.  
 

Αυτό το βιβλίο ασχολείται με γεωμετρικές κατασκευές. Γίνεται 

ουσιαστικά εφαρμογή της θεωρίας Λόγων του Βιβλίου V, στην Επίπεδη 

Γεωμετρία. Αυτή περιλαμβάνει τις γνωστές ομοιότητες σχημάτων και 

                                                 
3 Σε μια σύγχρονη απόδοση θα μπορούσαμε να πούμε ότι: Οι «λόγοι» ba :  και dc :  είναι ίσοι αν: 
(1) Οποτεδήποτε, για φυσικούς αριθμούς m και n, συμβαίνει nbma <  τότε και nbmc <  
(2) Οποτεδήποτε, για φυσικούς αριθμούς m και n, συμβαίνει nbma =  τότε και ndmc =  
(3) Οποτεδήποτε, για φυσικούς αριθμούς m και n, συμβαίνει nbma >  τότε και ndmc >  
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γίνεται περιγραφή της θεωρίας των δευτεροβαθμίων εξισώσεων. Οι 

προτάσεις VI-28, 29, 30 έχουν στην διατύπωσή τους κάποιες αναλογίες. 

Ο Ευκλείδης εδώ περιγράφει όλες τις ιδιότητες που αφορούν τις 

ομοιότητες σχημάτων και  γι’ αυτό χρησιμοποιεί την θεωρία αναλογιών 

του Βιβλίου V.    

 

Oρισμός 3.  

Μία ευθεία γραμμή λέγεται ότι έχει διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο 

όταν ο λόγος ολόκληρης της ευθείας προς το μεγαλύτερο τμήμα είναι ο 

ίδιος με τον λόγο του μεγαλύτερου τμήματος προς το μικρότερο. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ VI,1. 

Εάν δύο τρίγωνα (παραλληλόγραμμα) έχουν το ίδιο ύψος, τότε τα εμβαδά 

των τριγώνων (αντίστοιχα παραλληλογράμμων) έχουν τον ίδιο λόγο όπως 

οι βάσεις τους.  

Χρησιμοποιείται σε: XIII-1, 2 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ VI,3. 

 Στο τρίγωνο  ABC  έστω AD  η διχοτόμος της BAC . Τότε BD BA
DC AC

= . 

Αντίστροφα˙ εάν ισχύει η αναλογία για μία ευθεία AD , τότε αυτή η 

ευθεία είναι η διχοτόμος της γωνίας. 

 
Σχήμα Ι.24 
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Σημείωση: Η απόδειξη γίνεται χρησιμοποιώντας όμοια τρίγωνα. Το 

θεώρημα δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

 ΘΕΩΡΗΜΑ VI,8. 

 Εάν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο φέρουμε την κάθετη από την κορυφή που 

αντιστοιχεί στην ορθή γωνία προς την υποτείνουσα, τότε τα δύο νέα 

ορθογώνια τρίγωνα θα είναι και τα δύο όμοια προς το αρχικό. Η 

ομοιότητα με τη σειρά της συνεπάγεται διάφορες σχέσεις μεταξύ των 

πλευρών και των τμημάτων. 

 

  

ΘΕΩΡΗΜΑ VI,16. 

Εάν οι ευθείες , , ,A B C D  είναι ανάλογες ( )A C
B D
=  τότε ( , ) ( , )R A D R B C=  και 

αντίστροφα. Οι όροι A και D ονομάζονται οι «άκροι», οι  B και C οι 

«μέσοι». 

Χρησιμοποιείται σε:  VI-17, X . 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ VI,17.  

Εάν οι ευθείες , ,A B C  είναι ανάλογες (δηλαδή  A B
B C
= ) τότε  

( , ) ( )R A C S B=  και αντίστροφα. Οι όροι  A και C ονομάζονται «άκροι» και 

ο B «μέσος». 

Χρησιμοποιείται σε:  XIII-1,2,3,4,5,6,10,13 ... 

 

 ΘΕΩΡΗΜΑ VI,25. 

Να κατασκευαστεί ένα ορθογώνιο σχήμα το οποίο να είναι όμοιο με ένα 

δοθέν ορθογώνιο σχήμα και το οποίο έχει το ίδιο εμβαδόν με ένα άλλο 

δοθέν ορθογώνιο σχήμα. 

 

Χρησιμοποιείται σε: VI,28, 29. 
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Σημείωση: Ενώ η πρόταση επιτρέπει όποιο σχηματοποιημένο ορθογώνιο 

σχήμα, η απόδειξη υποθέτει ότι εμπλέκεται  ένα τρίγωνο και γι’ αυτό τον 

λόγο χρησιμοποιεί την  I-44 (εφαρμογή των εμβαδών, καμμία χρήση δεν 

γίνεται της γωνίας που αναφέρεται στην I-44 ). Σε περίπτωση που το 

δοθέν σχήμα δεν είναι τρίγωνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

παρόμοιες τεχνικές με εκείνες της απόδειξη της  I-45, από τις  I-42,44 

και VI-25. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ VI, 27.  

Έστω AB  ευθεία και C το μέσο της. Θεωρούμε τυχαίο παραλληλόγραμμο 

CBED . Έστω KBHF (III) ένα όμοιο παραλληλόγραμμο. Κατασκευάζουμε 

το σχήμα που φαίνεται. Τότε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου  ACDL  

-που είναι το ίδιο με αυτό του παραλληλογράμμου CBED - είναι 

μεγαλύτερο από αυτό του παραλληλογράμμου  AKFG . 

(Η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι ότι έχουν εφαρμοστεί 

παραλληλόγραμμα  ACDL  και AKFG  στην ευθεία  AB  με αντίστοιχες 

«ελλείψεις»  CBED  και KBHF ). 

 

 
Σχήμα Ι.25 

 

Χρησιμοποιεί: Ι-43 (παραπληρώματα) 

Χρησιμοποιείται σε: VI-28. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ VI,28 (μία εφαρμογή του αποτελέσματος του εμβαδού). 

 Ζητείται να γίνει η ακόλουθη κατασκευή. Μας δίνεται μία ευθεία AB , 

ένα παραλληλόγραμμο D και ένα ορθογώνιο σχήμα C. Επί της AB  

πρέπει να κατασκευάσουμε ένα παραλληλόγραμμο  ABRT  έτσι ώστε το 

υπο-παραλληλόγραμμο ASQT να έχει το ίδιο εμβαδόν με το C ενώ το 

υπο-παραλληλόγραμμο SBRQ (II) να είναι όμοιο με το D. Προκειμένου 

αυτή η κατασκευή να είναι δυνατή χρειάζεται ένας περιορισμός για το 

εμβαδόν του C. Αυτή είναι η ακόλουθη συνθήκη: Έστω E το μέσο της 

AB  και έστω ότι το παραλληλόγραμμο EBFG  είναι όμοιο με το 

παραλληλόγραμμο D. Υποθέτουμε ότι το εμβαδόν του 

παραλληλογράμμου  EBFG  είναι μεγαλύτερο από αυτό του C. (Η 

ορολογία που χρησιμοποιείται είναι ότι έχουμε εφαρμόσει στην AB  ένα 

παραλληλόγραμμο – ASQT  – ίσο με το δοθέν ορθογώνιο σχήμα C και 

κατ’ έλλειψιν του παραλληλογράμμου II όμοιο με το D). 

 

 
Σχήμα Ι.26 

 

Χρησιμοποιεί: Ι -43 (παραπληρώματα),  VΙ-25, 27, ... 

Χρησιμοποιείται σε: Χ (14 φορές) 
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ΘΕΩΡΗΜΑ  VΙ,29 (μια εφαρμογή του αποτελέσματος του εμβαδού). 

 Ζητείται να εκτελεστεί η ακόλουθη κατασκευή. Μας δίνεται μία ευθεία 

ΑΒ, ένα παραλληλόγραμμο D και ένα ορθογώνιο σχήμα C. Στην 

προέκταση της  AB  πρέπει να κατασκευάσουμε ένα παραλληλόγραμμο  

APOR  του οποίου το εμβαδόν να είναι ίδιο με αυτό του C και  τέτοιο 

ώστε το υπο-παραλληλόγραμμο BPOQ  (II) να είναι ίδιο με το  D.  

 

• Η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι ότι πρέπει «να 

εφαρμόσουμε στην  AB  ένα παραλληλόγραμμο - APOR  - ίσο με το 

δοθέν ορθογώνιο σχήμα C και καθ’ υπερβολήν  του 

παραλληλογράμμου II όμοιο με το  D. 

 

 
Σχήμα Ι.27 

 

Χρησιμοποιείται σε:  VI-30. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ VI,30 (ΔΜΑΛ).  

Να διαιρεθεί δοθείσα ευθεία AB  σε μέσο και άκρο λόγο.  
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Σχήμα Ι.28 

 

 

Απόδειξη:  

Στην VI-29 θεωρούμε το χωρίο C να είναι το τετράγωνο  ABHC  και το 

παραλληλόγραμμο D να είναι τετράγωνο. Τότε στην AC  (αντιτιθέμενης 

της ευθείας AB ) έχουμε ορθογώνιο CFDK  με εμβαδόν ίσο με αυτό του 

χωρίου C – τετράγωνο ( ABHC )– και τέτοιο ώστε το «καθ’ υπερβολήν» - 

AEDR – είναι όμοιο με το D, ένα τετράγωνο.  

Εάν τώρα αφαιρέσουμε το ορθογώνιο ACFE  και από το τετράγωνο ABHC  

και από το ορθογώνιο CFDK  έχουμε ότι AEDK EFHB= . Αυτό 

συνεπάγεται ότι FE AE
ED EB

=  και αφού FE AB=  και ED AE=  έχουμε ότι 

BA AE
AE EB

= . Επιπλέον, αφού  BA  είναι μεγαλύτερη από την  AE  η ισότητα 

συνεπάγεται ότι η  AE  είναι με τη σειρά της μεγαλύτερη από την EB . 

 

Χρησιμοποιείται σε: XIII-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18  
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ΘΕΩΡΗΜΑ VI,33.  

Στους δύο κύκλους του σχήματος Ι.29, ισχύει  BC BGC BAC
EHF EDFEF

= =  

 

 

 
Σχήμα Ι.29 

 

 

Χρησιμοποιείται σε : XIII-8, 9, 10 

Σημείωση: Η απόδειξη χρησιμοποιεί την ΙΙΙ-27 με την οποία μπορούμε 

να  συγκρίνουμε το παρόν αποτέλεσμα. Η απόδειξη της ΧΙΙΙ-8 μπορεί να 

συγκριθεί αργότερα. 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ  VII, VIII, IX.  
 

Αριθμητικά βιβλία. Βασίζονται στον Ευκλείδειο Αλγόριθμο. Στοιχεία των 

βιβλίων αυτών χρησιμοποιούνται στο βιβλίο Χ. Στο βιβλίο VII 

εμφανίζονται οι λόγοι αριθμών. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  VIΙ,1. 

Η συνθήκη ώστε δύο ακέραιοι να είναι σχετικά πρώτοι. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ  VIΙ,2 ( Ευκλείδειος Αλγόριθμος).  

Μας δίνονται δύο ακέραιοι που δεν είναι σχετικά πρώτοι – δηλαδή έχουν 

άλλο κοινό διαιρέτη εκτός από το 1 – και πρέπει να βρούμε τον μέγιστο 

κοινό διαιρέτη τους. 

Χρησιμοποιείται σε όλο το βιβλίο VII. Σήμερα γίνεται άμεση χρήση του 

στην θεωρία αριθμών.  

 

 

ΒΙΒΛΙΟ Χ.  

 
Αυτό το βιβλίο ασχολείται με την κατασκευή και τη κατηγοριοποίηση 

ασύμμετρων μεγεθών. Είναι γραμμένο από μία γεωμετρική οπτική˙ 

χρειάζεται και την θεωρία Λόγων-Μεγεθών αλλά και την θεωρία Αριθμών. 

Οφείλεται πιθανώς στον Θεαίτητο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στη διαφορά μεταξύ της  διχοτομίας σύμμετρος-ασύμμετρος και της 

διχοτομίας ρητός4-άρρητος5. 

 

• Εάν έχουμε δύο συγκρίσιμα μεγέθη Α και Β και το μήκος 

(εμβαδόν) του Α είναι ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους 

(εμβαδού) του Β τότε λέμε ότι το Β μετρά το Α. Εάν έχουμε μια 

συλλογή συγκρίσιμων μεγεθών Α, Β, C, ... και υπάρχει ένα 

μέγεθος D το οποίο μετρά κάθε μέλος της συλλογής τότε λέμε ότι 

το D είναι ένα κοινό μέτρο των μεγεθών της συλλογής. 

 

• Εάν τα Α και Β έχουν ένα κοινό μέτρο τότε όποιο μέγεθος είναι 

κοινό μέτρο και  τέτοιο ώστε κανένα άλλο κοινό μέτρο δεν έχει 

μεγαλύτερο μήκος (εμβαδόν) ονομάζεται μέγιστο κοινό μέτρο. 

 

 

                                                 
4rhetos «εκφωνήσιμος», «εκφράσιμος»  
5 alogos «σκοτεινός», «παράλογος». Περισσότερα θα δούμε στον ορισμό 3.  



 36

 

Ορισμός 1. 

 Τα μεγέθη μιας συλλογής λέγεται ότι είναι σύμμετρα εάν έχουν ένα 

κοινό μέτρο. Εάν δεν υπάρχει κοινό μέγεθος τότε τα μεγέθη καλούνται 

ασύμμετρα. 

 

Ορισμός 2. 

 Οι ευθείες γραμμές A, B, C, … μιας συλλογής καλούνται σύμμετρες ως 

προς τα τετράγωνα εάν S(A), S(B), S(C), … είναι σύμμετρα. Εάν αυτά τα 

τετράγωνα δεν είναι σύμμετρα τότε οι ευθείες γραμμές καλούνται 

ασύμμετρες ως προς τα τετράγωνα. 

 

Ορισμός 3. 

Έστω δεδομένο τμήμα F που το ονομάζουμε ρητό. Τότε ένα άλλο 

ευθύγραμμο τμήμα  A καλείται επίσης ρητό είτε εάν το A είναι σύμμετρο 

με το  F και είτε το S(A) είναι σύμμετρο με το S(F). Αλλιώς το  A καλείται 

άρρητο.... 

 

Σημειώσεις:  

1. Ο Ευκλείδης δείχνει ως μέρος του Χ-9 ότι εάν το S(A) δεν είναι 

σύμμετρο με το  S(F) τότε το A δεν θα είναι σύμμετρο με το F. 

Έτσι, αντί να πούμε «Αλλιώς το A καλείται άρρητο» θα 

μπορούσαμε να είχαμε πει «Εάν το  S(A) δεν είναι σύμμετρο με το  

S(F) τότε το  A καλείται άρρητο».  

2. Στο Χ, ορισμός 3 μία ευθεία έχει, κατά κάποιο τρόπο, δύο 

ευκαιρίες για να είναι  ρητή. Ακόμα και αν η ευθεία A δεν είναι 

σύμμετρη με την δοθείσα ευθεία  F, η  A θα λέγεται πάλι ρητή  

εάν το  S(A) είναι σύμμετρο με το  S(F).  

3. Και οι δύο ορισμοί των διχοτομιών σύμμετρος-ασύμμετρος και 

ρητός-άρρητος εμπεριέχουν «κλάσεις» ευθειών. Η διχοτομία ρητός-

άρρητος ορίζεται αναφορικά με μία δοθείσα ευθεία και ορίζεται 

για ξεχωριστές ευθείες γραμμές. Από την άλλη, ο ορισμός της 

διχοτομίας σύμμετρος-ασύμμετρος περιλαμβάνει δύο ή 
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περισσότερα μεγέθη και δεν έχει καμμία σχέση με δεδομένη 

ευθεία. 

 

Ορισμός 4. 

 Αρχίζουμε με ένα δεδομένο ευθύγραμμο τμήμα F και καλούμε το S(F) 

ρητό. Τότε κάθε επίπεδο σχήμα A το οποίο είναι σύμμετρο με το  S(F) 

καλείται επίσης ρητό. Ένα επίπεδο σχήμα A το οποίο δεν είναι σύμμετρο 

με το S(F) καλείται άρρητο. Τώρα εάν το  A είναι ένα άρρητο επίπεδο 

σχήμα έστω  B ένα ευθύγραμμο τμήμα τέτοιο ώστε S(B)= A, τότε η ευθεία  

B καλείται επίσης άρρητη. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ X,1.  

Αρχίζουμε με δύο μεγέθη  A και B και υποθέτουμε ότι το A είναι 

μεγαλύτερο από το B. Τώρα από το μέγεθος  A αφαιρούμε ένα μέγεθος C 

το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μισό του A. Μετά από το C αφαιρούμε 

ένα μέγεθος D το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μισό του C, και 

συνεχίζουμε επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία. Τότε αναπόφευκτα 

αυτό που θα μείνει θα είναι ένα μέγεθος μικρότερο από το B.  

Χρησιμοποιείται σε: X-2 και σχεδόν παντού στο βιβλίο XII. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ X,2.  

Θεωρούμε δύο μεγέθη  A και B και έστω ότι το  A είναι μεγαλύτερο από 

το B. Αφαιρούμε το  B από το A όσες φορές είναι δυνατό και έστω ότι το 

μέγεθος που απομένει είναι C. Έπειτα αφαιρούμε το  C από το B όσες 

φορές είναι δυνατό και έστω ότι το μέγεθος που απομένει είναι D.  

Συνεχίζουμε την επανάληψη της διαδικασίας. Υποθέτουμε ότι το μέγεθος 

που απομένει δεν μετρά ποτέ τον προηγούμενο όρο που αφαιρέθηκε. 

Τότε τα αρχικά δύο μεγέθη  A και B είναι ασύμμετρα. 
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Ιδέα της απόδειξης:  

Εάν υπήρχε ένα μέγεθος E που να μετρά τα  A και B θα έπρεπε να 

μετρά το C. Από αυτό, αφού τώρα έχουμε ότι το  E μετρά και το  B και το 

C θα πρέπει να μετρά και το  D. Με άλλα λόγια, σε κάθε στάδιο το E 

πρέπει να μετρά ότι απομένει. Αλλά αυτό που απομένει θα είναι κάποτε 

μικρότερο από το  E και έτσι έχουμε αντίφαση. 

Χρησιμοποιείται σε:  X,3. 

  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Χ,3 (Ευκλείδειος Αλγόριθμος).  

Μας δίνονται δύο (τρία) σύμμετρα μεγέθη Α και Β και πρέπει να βρούμε 

το μέγιστο κοινό τους μέτρο.  

 

Περιγραφή της μεθόδου:  

Έστω Α και Β δύο μεγέθη με το Α μεγαλύτερο από το Β. Συνεχίζουμε να 

αφαιρούμε με τον τρόπο που περιγράφηκε στο Χ-2. Αναπόφευκτα αυτό 

που μένει έστω F μετρά τον προηγούμενο όρο στη διαδικασία. Αυτό είναι 

το επιθυμούμενο μέγεθος γιατί προχωρώντας προς τα πίσω έχουμε ότι το 

F πρέπει να είναι ένα κοινό μέτρο του Α και του Β. Επιπλέον, αρχίζοντας 

από την αρχή έχουμε ότι όποιο κοινό μέτρο των Α και Β πρέπει επίσης 

να είναι κοινό μέτρο του F. 

 

Σημείωση: Το αντίστοιχο αποτέλεσμα για τους ακέραιους δίνεται στο 

βιβλίο VII, θεώρημα 2. Το παραπάνω θεώρημα δεν χρησιμοποιείται ποτέ 

ρητά. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ  Χ,5, 6, 7, 8.  

Δύο μεγέθη είναι σύμμετρα εάν και μόνον εάν ο λόγος των μηκών 

(εμβαδών) τους είναι ο λόγος δύο ακεραίων. Τα δύο μεγέθη θα είναι 

ασύμμετρα εάν και μόνον εάν ο λόγος δεν είναι λόγος δύο ακεραίων. 

Χρησιμοποιείται σε : Όλο το βιβλίο Χ. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ Χ,9.  

Τετράγωνα σε ευθείες σύμμετρες σε μήκος έχουν λόγο τον λόγο των 

τετραγώνων των ακεραίων, και αντίστροφα. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Χ,21 ( η άρρητη γραμμή που καλείται μέση). 

Αρχίζουμε με δυο ρητές ευθείες γραμμές AB  και BC  οι οποίες είναι 

σύμμετρες ως προς τα τετράγωνα αλλά δεν είναι σύμμετρες. Τότε  

( ),R AB BC  είναι άρρητος και εάν το D είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα 

τέτοιο ώστε ( ) ( ),S D R AB BC=  τότε το D είναι άρρητο και καλείται μέσο. 

Σημείωση: Αυτό είναι από τα τρία βασικά είδη άρρητων ευθύγραμμων 

τμημάτων. Τα άλλα δύο είναι η δυώνυμος  (X-36) και η αποτομή  (X-73).  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ X,23.  

Πόρισμα. «Από αυτό καταδεικνύεται ότι ένα χωρίο σύμμετρο με ένα μέσο 

χωρίο είναι μέσο». 

 

 ΘΕΩΡΗΜΑ X,24.  

«Το ορθογώνιο που περιέχεται από μέσες  ευθείες γραμμές σύμμετρες ως 

προς το μήκος είναι μέσον» 

 

Σημείωση: Στην απόδειξη λέει : «Έστω ότι περιγράφεται στην ευθεία AB 

το τετράγωνο AD, οπότε το AD είναι μέσον.  Ο Ευκλείδης δεν ορίζει ποτέ 

ρητά την έννοια του μέσου χωρίου αλλά από το πόρισμα του Χ-23 και 

την απόδειξη του Χ-24 μπορούμε να συνάγουμε ότι ο όρος «μέσο χωρίο» 

αφορά στο χωρίο (δηλαδή η αριθμητική ποσότητα που σχετίζεται με το 

χωρίο, σε αντίθεση με το ίδιο το χωρίο) ενός τετραγώνου του οποίου η 

πλευρά είναι μέση ευθεία (Χ-21) ή στο εμβαδόν ενός ορθογωνίου τέτοιου 

ώστε  το ορθογώνιο είναι σύμμετρο με τετράγωνο του οποίου η πλευρά 

είναι μέση ευθεία. Το Θεώρημα 24 μας λέει ότι αυτή είναι η περίπτωση 

όταν οι πλευρές ενός ορθογωνίου είναι μέσες  και σύμμετρες. Όπως και 

σε άλλα σημεία, η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι διφορούμενη. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ Χ,73 ( Η άρρητη ευθεία που καλείται αποτομή). 

Αρχίζουμε με μία ρητή ευθεία  AB . Έστω ότι το ευθύγραμμο τμήμα BC  

είναι σύμμετρο μόνο ως προς το τετράγωνο με το AB . Τότε το απομένον 

ευθύγραμμο τμήμα AC  είναι άρρητο και ονομάζεται αποτομή. 

 

Χρησιμοποιείται σε: Χ (28 φορές), XIII-6,11,17. 

Σημείωση: Στο ΧΙΙΙ,6 μαθαίνουμε ότι κάθε ένα από τα τμήματα μιας 

ρητής ευθείας διαιρεμένης σε μέσο και άκρο λόγο είναι αποτομή. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ Χ,76 ( Η άρρητη ευθεία που ονομάζεται ελάσσων).  

Αρχίζουμε με μία ευθεία AB . Έστω τμήμα BC  που ικανοποιεί τις 

ακόλουθες συνθήκες: το BC  είναι ασύμμετρο ως προς το τετράγωνο με 

την  AB , η ( )S AB BC+  είναι ρητή, το χωρίο του  ( ),R AB BC  είναι μέσον6. 

Τότε το AC , το υπόλοιπο όταν το  BC  αφαιρεθεί από τη AB , είναι 

άρρητο και καλείται  ελάσσον . 

Χρησιμοποιείται σε: Χ, XIII-11,16[b]. 

Σημείωση: Στο ΧΙΙΙ-11 θα δούμε ότι εάν εγγράψουμε ένα πεντάγωνο σε 

κύκλο με ρητή διάμετρο τότε η πλευρά του τετραγώνου θα είναι μία 

ελάσσων.  

 

ΒΙΒΛΙΑ XI, XII 
 

Το Βιβλίο XI αναφέρεται στην Γεωμετρία του χώρου, την Στερεομετρία, 

συνεπώς δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω. Το Βιβλίο XII, οφείλεται στον 

Εύδοξο, και χρησιμοποιείται ουσιωδώς το Βιβλίο V, δηλαδή η θεωρία 

Λόγου μεγεθών. 

 

  

 

 

 

                                                 
6 Αναφέρθηκε στο X 23, 24. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΧΙΙΙ.  
 

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να περιγράψει την εγγραφή σε μία 

σφαίρα ενός από τα πέντε κανονικά στερεά – τετράεδρο, οκτάεδρο, 

κύβος, εικοσάεδρο, δωδεκάεδρο. Αυτές οι δύο τελευταίες κατασκευές 

εμπλέκουν την ΔΜΑΛ. Το βιβλίο αρχίζει με ένα σύνολο προτάσεων που 

αφορούν ιδιότητες της ΔΜΑΛ. Γίνεται ευρεία χρήση των άλογων γραμμών 

του βιβλίου X, και της θεωρίας αναλογιών του βιβλίου VII. Οφείλεται 

πιθανώς στον Εύδοξο (κάποιοι υποστηρίζουν στον Θεαίτητο) και είναι 

εκείνος για τον οποίο ο Πρόκλος είχε πει ότι τελειοποίησε την «τομή». 

Δηλαδή από Τομή σε Μέσο και Άκρο Λόγο σε «Χρυσή Τομή».     

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ-1.  

Εάν μία ευθεία διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο τότε  

1(
2

S ί ύευθε ας μεγαλ τερο+
1) 5 ( )
2

ή S ίτμ μα ευθε ας= ⋅ . 

 

Απόδειξη: 

 
Σχήμα Ι.30 

 



 42

Έστω ότι η ευθεία είναι η ΑΒ και τη  διαιρούμε σε μέσο και άκρο λόγο 

στο C με το AC  να είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Προεκτείνουμε την BA  

στο D έτσι ώστε  1
2

AD AB= . Πρέπει να δείξουμε ότι  ( ) 5 ( )S CD S AD= . 

Σχηματίζουμε τα τετράγωνα και τα ορθογώνια όπως φαίνεται. Από  τον 

ορισμό 3, του βιβλίου VI, έχουμε: 

 

(a) ( , ) ( )II R AB CB S AC I= = = . Αφού 2 2AK AB AD AH= = ⋅ = ⋅  και 

( , 43)IV V I=  έχουμε 

(b) 2 ( ,1)III IV όVI IV Vαπ= ⋅ = + .  Προσθέτοντας τις (a) και (b) έχουμε: 

(c) ( )S AB II III I IV V= + = + +  ο γνώμων. Χρησιμοποιώντας την (c) μαζί 

με την 2AB AD= ⋅  έχουμε  

(d) ( ) 4 ( )ώ S AB S ADγν μων = = ⋅ . 

Τέλος, προσθέτοντας ( )S AD  και στα δύο μέρη της (d), έχουμε 

( ) ( ) 5 ( )S CD ώ S AD S ADγν μων= + = ⋅ . 

Χρησιμοποιεί:  I-43 (παραπληρώματα) VI-1,17 …  

Χρησιμοποιείται σε : XIII-6 ,11  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,2. 

 Έστω AB ευθεία,  AD ευθεία, AC ένα τμήμα της και έστω 2CD AC= ⋅ . 

Υποθέτουμε ότι ( ) 5 ( )S AB S AC= ⋅ . Τότε CB είναι το μεγαλύτερο τμήμα του  

CD όταν το τελευταίο διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο. 

 

Απόδειξη:  

Σχεδιάζουμε τα τετράγωνα και ορθογώνια όπως υποδεικνύεται. Έχουμε 

βρει ότι 5 ( ) ( ) ( ) ( )S AC S AB I II III S AC ώ S ACγν μων⋅ = = + + + = + . 

Αφαιρώντας  S(AC) από κάθε μέλος έχουμε: 
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Σχήμα Ι.31 

 

(a) 4 ( )S AC ώ I II IIIγν μων⋅ = = + + . Επίσης επειδή 2DC AC= ⋅  έχουμε 

( ) 4 ( )S CD S AC= ⋅  και έτσι από την (a) έχουμε 

(b) 4 ( ) ( )I II III ώ S AC S CD IV Vγν μων+ + = = ⋅ = = + . Πάλι, αφού 

2KC CD AC CH= = ⋅ =  και II III=  λόγω I-43 έχουμε 

(c) 2II III II V+ = ⋅ =  λόγω VI-1 

   

Αφαιρώντας την (c) από την  (b) έχουμε  ( ) ( , )S CB I IV R CD BD≡ = ≡  . 

Έτσι, από την VI-17,  CD CB
CB BD

= , και εφόσον βάσει λήμματος –παρακάτω-

το DC είναι μεγαλύτερο από το CB, συνεπάγεται λόγω V-14 ότι το CB 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το BD˙  το CB είναι πράγματι το 

μεγαλύτερο τμήμα. 

  

Χρησιμοποιεί:  I-43 (παραπληρώματα), V-14,  VI-17 , και το ακόλουθο 

λήμμα. 

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

 

 



 44

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,2 λήμμα.  

Ισχύει :  2AC  – δηλαδή DC  – είναι μεγαλύτερο από το CB . 

Χρησιμοποιεί την : II-4. 

Χρησιμοποιείται σε: XIII-2. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,3.  

Εάν μία ευθεία διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο τότε  

1(
2

S ύμεγαλ τερου ή ότμ ματος μικρ τερο+
1) 5 (
2

ή S ύτμ μα μεγαλ τερου= ⋅

)ήτμ ματος . 

 

Απόδειξη: 

 
Σχήμα Ι.32 

 

 Έστω ότι η ευθεία είναι η AB και τη διαιρούμε στο  C σε μέσο και άκρο 

λόγο με το AC να είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Έστω D το μέσο του AC. 

Τότε πρέπει να δείξουμε ότι ( ) 5 ( )S BD S DC= ⋅ . Σχεδιάζουμε τα τετράγωνα 

και τα ορθογώνια όπως υποδεικνύεται. Τότε αφού  2AC DC= ⋅  έχουμε:  

(a) ( ) 4 ( )S AC S DC= ⋅ . Επειδή η ΑΒ είναι διαιρεμένη σε μέσο και άκρο 

λόγο στο C, η VI-17 δίνει 

(b) ( , ) ( , ) ( )II III IV R BE CB R AB CB S AC+ + ≡ = = . Έτσι, συνδυάζοντας τις 

(a) και (b) έχουμε : 



 45

(c) 4 ( )II III IV S DC+ + = ⋅ . Αλλά AD DC=  και έτσι έχουμε III IV= . 

Επιπλέον, λόγω της I-43 ισχύει I=III˙ συνεπώς I=IV. Προσθέτοντας 

II III+  και στα δύο μέλη της τελευταίας ισότητας και 

χρησιμοποιώντας την (c) έχουμε:   

(d) 4 ( )ώ I II III S DCγν μων = + + = ⋅ . Προσθέτουμε ( )S DC  και στα δύο 

μέλη της (d) και έχουμε τελικά: ( ) ( ) 5 ( )S BD ώ S DC S DCγν μων= + = ⋅  

  

Χρησιμοποιεί:  I-43 (παραπληρώματα), VI-1,17. 

Χρησιμοποιείται σε:  XIII-16. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII, 4.  

Εάν μία ευθεία διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο τότε  

[S(ευθείας )+ S ( μικρότερου τμήματος ) ] = 3 ⋅S( μεγαλύτερου τμήματος)  

 

Απόδειξη: 

 
Σχήμα Ι.33 

 

 Θεωρούμε την ευθεία AB, και την διαιρούμε στο  C σε μέσο και άκρο 

λόγο, έτσι ώστε το  AC να είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Τότε πρέπει να 

δείξουμε ότι ( ) ( ) 3 ( )S AB S BC S AC+ = ⋅ . Σχεδιάζουμε τα τετράγωνα και τα 

ορθογώνια όπως υποδεικνύεται. Από τον  ορισμός 3 του βιβλίου VI και 

από το  VI-17 έχουμε: 
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(a) Ορθογώνιο ( ) ( ) ( ),ABKH R AB BC S AC= = . Από την I-43, έχουμε 

I=II. Οπότε προσθέτοντας S(CB) και στα δύο μέλη έχουμε 

ορθογώνιο ( ) ( ) ( )ABKH I S CB II S CB= + = + . Έτσι : 

(b) ( ) ( )( ) ( ) ( )2ώ S CB I S CB II S CB ώγν μων ορθογ νια+ = + + + = ⋅ ΑΒΚΗ  

Τώρα προσθέτοντας ( )S AC  στα δύο μέλη της (b) και χρησιμοποιώντας 

τις  (a) και (b), έχουμε: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3S AB S CB ώ S AC S CB ώ S AC S ACγν μων ορθογ νιο+ ≡ + + = ⋅ ΑΒΚΗ + = ⋅

 

Χρησιμοποιεί:  I-43 (παραπληρώματα),  VI-17. 

Χρησιμοποιείται σε: XIII-17. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,5. 

 Έστω AB ευθεία η οποία έχει διαιρεθεί σε μέσο και άκρο λόγο στο C, με 

το AC να είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Προεκτείνουμε την BA στο D με  

DA ίσο με AC. Τότε η ευθεία  DB είναι διαιρεμένη σε μέσο και άκρο λόγο 

στο A, με το AB να είναι το μεγαλύτερο τμήμα. 

 

Απόδειξη:  

 
Σχήμα Ι.34 

 

Σχεδιάζουμε τα τετράγωνα και τα ορθογώνια όπως υποδεικνύεται. Από 

τον ορισμό 3, του βιβλίου VI και το VI-17 έχουμε  
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( ) ( ),I II R AB BC S AC+ = = . Επίσης  II I II III+ = +  και ( ) ( )S DA S AC=  έτσι  

( )S DA III II= + . Άρα, προσθέτοντας το ορθογώνιο ABKH  στα δύο μέλη,  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

,

.

R BD DA ώ DBKL S DA ώ

III II ώ S AB

ορθογ νιο ορθογ νιο

ορθογ νιο

= = + ΑΒΚΗ =

+ + ΑΒΚΗ =
 

Έτσι, από το  VI-17 έχουμε ότι  DB BA
BA AD

= . Συνεπώς, βάσει  V-14 το EA 

είναι το μεγαλύτερο τμήμα. 

 

Χρησιμοποιεί : V-14 VI-17. 

Χρησιμοποιείται σε:  XIII-17. 

Σημείωση: Δεν δηλώνεται γιατί I +II = III + II. Ίσως είχε κατά νου το I-43 

(παραπληρώματα), κατά το Euclid-Frajese. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,6. 

Εάν μία ρητή7 ευθεία τμηθεί σε μέσο και άκρο λόγο τότε κάθε ένα από 

τα τμήματα είναι άρρητη ευθεία που ονομάζεται αποτομή8. 

Χρησιμοποιεί:  VI-17, X, XIII-2. 

Χρησιμοποιείται σε: XIII,17[b]. 

 

Παρατήρηση: 

Η απόδειξη αυτού του θεωρήματος φέρνει στο προσκήνιο το πρόβλημα 

της κατηγοριοποίησης των άρρητων. Σχετικά μπορούμε να δούμε στους 

Taisbak [1982,49] και Mueller [1981, 297]. Ο Heiberg [Euclid-Heiberg, 

262] συμπεριέλαβε αυτή τη πρόταση στην κριτική έκδοση του αλλά για 

τον Heath [Euclid- Heath, III, 451] , «φαίνεται βέβαιο ότι αυτή η 

πρόταση είναι μία παρεμβολή». Οι Frajese Maccion [Euclid, 996] δεν 

εμπλέκονται στη διαμάχη αλλά το θεωρούν ως «ένα από τα πιο όμορφα 

αποτελέσματα των Στοιχείων» με την «κλασσική απλότητα» του.   

 

 

 
                                                 
7 Ορισμός 3, βιβλίο Χ.  
8 Θεώρημα 73, βιβλίο Χ. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,8.  

Σε ένα κανονικό πεντάγωνο οι διαγώνιοι τέμνονται σε μέσο και 

άκρο λόγο και το μεγαλύτερο τμήμα είναι ίσο με την πλευρά του 

πενταγώνου. 

 

 
Σχήμα Ι.35 

 

Απόδειξη: 

Περιγράφουμε ένα κύκλο γύρω από το πεντάγωνο. Από την ισότητα των 

πλευρών και των γωνιών έχουμε ABE ABC≅ . Έτσι, BAC ABE=  και 

έτσι η εξωτερική γωνία 2AHE BAH= ⋅ (I-32). Αφού οι πλευρές του 

πενταγώνου είναι ίσες, βάσει  του θεωρήματος III-28 θα είναι και  τα τόξα 

ίσα. Έτσι 2EC ED DC BC= + = ⋅ . Συνεπώς, από το VI-33 έχουμε ότι  

2EAC BAC= ⋅  και γι’ αυτό 2 2HAE EAC BAC BAH AHE= = ⋅ = ⋅ = . 

 Αυτό δείχνει ότι το AHE  είναι ισοσκελές και άρα HE= EA = AB, δηλαδή 

το τμήμα  HE είναι πράγματι ίσο με την πλευρά του πενταγώνου. 

Στη συνέχεια ισχυριζόμαστε ότι  ABE ABH∼ . Αυτό ισχύει γιατί 

ABE BEA BAH= = . Συμπερασματικά EB AB
BA BH

=  ή αφού από 

προηγουμένως BA EH= , BE EH
EH HB

=  το οποίο είναι ο ορισμός της ΔΜΑΛ. 
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Αφού το BE είναι μεγαλύτερο από το EH, από  το V-14 έχουμε ότι το HE 

είναι μεγαλύτερο από το HB ˙  δηλαδή, το HE που δείχθηκε ότι είναι ίσο 

με την πλευρά του πενταγώνου, είναι το μεγαλύτερο τμήμα. 

Χρησιμοποιεί:  I-32, III-28, IV-14, VI-33 … 

Χρησιμοποιείται σε: ΧΙΙΙ-11, ΧΙΙΙ-17[α], πόρισμα. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,9.  

Παίρνουμε τυχαίο κύκλο,  και έστω  τα τμήματα CD, BC πλευρές 

εξαγώνου και δεκαγώνου αντίστοιχα. Τότε η ευθεία  BD που 

σχηματίζεται από τη πρόσθεση των τμημάτων  BC και CD διαιρείται σε 

μέσο και άκρο λόγο στο C και  το μεγαλύτερο τμήμα αυτής είναι η 

πλευρά του εξαγώνου CD . 

 

 

Απόδειξη: 

 
Σχήμα Ι.36 

 

Σχεδιάζουμε το παραπάνω σχήμα. Αφού το BC είναι η πλευρά 

δεκαγώνου, θα ισχύει 5ACB BC= ⋅  έτσι ώστε 4AC BC= ⋅  και  λόγω VI-33 

θα είναι 4 CEB AEC⋅ = . Αφού οι γωνίες της βάσης του ισοσκελούς 

τριγώνου BEC  είναι ίσες, η εξωτερική γωνία 2AEC ECB= ⋅  λόγω του I-
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32. Επίσης, αφού η πλευρά του εγγεγραμμένου εξαγώνου είναι ίση με 

την ακτίνα, έχουμε  EC CD=  το οποίο συνεπάγεται  CED EDC=  και 

έτσι η εξωτερική γωνία 2ECB EDC= ⋅ . 

Συγκεντρώνοντας τις παραπάνω πληροφορίες έχουμε  

[ ]4 2 2 2 4CEB AEC ECB EDC EDC⋅ = = ⋅ = ⋅ = ⋅  

και άρα BEC CEB EDC≡ = . 

Παρατηρώντας τα τρίγωνα BEC  και BED  συμπεραίνουμε ότι η EBD  

είναι κοινή και στα δύο. Από όπου, αφού μόλις δείξαμε ότι η BEC  του 

πρώτου τριγώνου είναι ίση με τη EDC  του δεύτερου, αυτά τα δύο 

τρίγωνα είναι όμοια.  

Οπότε παίρνουμε BD EB
EB CB

=   ή αφού  EB DC= , θα είναι  BD DC
DC CB

= . Αφού 

το  BD είναι μεγαλύτερο από το DC, λόγω του V-14 συνεπάγεται ότι το  

DC είναι μεγαλύτερο από το CB 

Χρησιμοποιεί: I-32, V-14, VI-33, … 

Χρησιμοποιείται σε:  XIII-16,18. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,10. 

 Θεωρούμε τυχαίο κύκλο και εγγράφουμε ένα κανονικό πεντάγωνο, 

εξάγωνο, και δεκάγωνο. Τότε, S(a5) = S(a6) + S(a10) ˙ δηλαδή το τετράγωνο 

της πλευράς του πενταγώνου, είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων 

του εξαγώνου και του δεκαγώνου, που είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο 

κύκλο. 

 

Απόδειξη:  

Έστω , ,BA BF AK  οι πλευρές του πενταγώνου, του εξαγώνου και του 

δεκαγώνου αντίστοιχα. Σχεδιάζουμε και επεκτείνουμε τις διάφορες 

ευθείες όπως φαίνονται, ως εξής: FH   κάθετη στο AB, το  K προκύπτει 

από προέκταση, FL κάθετη στο AK, το  M προκύπτει από προέκταση, το 

N είναι το σημείο τομής του FL με το AB. Από κατασκευή το τόξο CG και 

η χορδή AK θα αντιστοιχούν στο δεκάγωνο. 
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Σχήμα Ι.37 

 

 

 
Σχήμα Ι.38 
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Πάλι από κατασκευή έχουμε τις παρακάτω ισότητες:  

2

2

2

2 2

AK KM

CB BK

AB BK

CG CD AB BK

= ⋅

= ⋅

= ⋅

⋅ = = = ⋅

 

Έτσι, 2CG BK AK KM= = = ⋅ . Τώρα έχουμε 2GB BM= ⋅  και από το VI-33 

προκύπτει ότι 2GFB BFM= ⋅ . 

Στη συνέχεια θεωρούμε το AFB . Αυτό είναι ισοσκελές που σημαίνει  

από I-5 ότι FAB ABF= . Έτσι, λόγω I-,32 η εξωτερική γωνία 

2BFG FAB= ⋅ . Από όπου, 2 2BFM BFG FAB⋅ = = ⋅  και 

BFM FAB= . 

Παρατηρούμε ότι τα τρίγωνα ,ABF BFN  είναι όμοια γιατί έχουν δύο 

γωνίες ίσες και η ABF  είναι κοινή. Από την αναλογία και την  VI-17 

έχουμε: 

( ) ( , )S BF R AB BN= ,   (1) 

Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στα τρίγωνα ,KNA KBA . Είναι όμοια, 

γιατί από κατασκευή (III-29) και τα δύο είναι ισοσκελή που σημαίνει ότι 

KBN LAN LKN= =  και επιπλέον η LAN  είναι κοινή και στα δύο 

τρίγωνα. Από την αναλογία και το VI-17 έχουμε: 

( )( ) ,S AK R AB AN= ,   (2) 

Εάν θεωρήσουμε τις ισότητες (1) και (2) βλέπουμε ότι η ποσότητα AB  

είναι κοινή και στο ( ),R AB BN  και στο ( ),R AB AN  ενώ τα AN  και BN  

είναι και τα δύο ίσα με το AB . Έτσι από το ΙΙ-2 , έχουμε  

( ) ( ) ( ), ,R AB BN R AB AN S AB+ = . 

 Άρα, οι (1) και (2) μαζί δίνουν  S(AΚ) +  S(ΒF) =  S(AΒ). 

Χρησιμοποιεί:Ι-32, ΙΙ-2, ΙΙΙ-26,29, VI-17,33,…. 

Χρησιμοποιείται σε: ΧΙΙΙ,16, 18. 
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ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,11.  

Θεωρούμε  κύκλο με ρητή9 διάμετρο και σε αυτόν εγγράφουμε ένα 

κανονικό πεντάγωνο. Η πλευρά του πενταγώνου είναι η άρρητη ευθεία 

που ονομάζεται ελλάσων10. 

Χρησιμοποιεί: ΧΙΙΙ-1,8, ... 

Χρησιμοποιείται σε: ΧΙΙΙ,16[b]. 

Σημείωση: Η απόδειξη αυτού του θεωρήματος εμπλέκει συζητήσεις περί 

αρρήτων, όπως η ΧΙΙΙ,6. Σχετικά σχόλια υπάρχουν στους Taisbak [1982, 

63] και Mueller [1981, 262]. 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,12.  

Εάν ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο τότε 

( ) ( )3 3S a S r= ⋅ ˙ δηλαδή, το τετράγωνο της πλευράς του τριγώνου είναι 

τριπλάσιο του τετραγώνου της ακτίνας του κύκλου.  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,13. 

 Εγγραφή τετράεδρου. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,13' (Λήμμα). 

 Έστω ABD  ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα AB και έστω DC το 

ύψος, τότε ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

 

(a) ( )
( )

S AB AB
S BD BC

= , δηλαδή ( )
( )

S ί ί
S ά ά
υποτε νουσας υποτε νουσα

πλευρ ς πλευρ
= , λόγω VI-8 

(b) ( )
( )

S AD AB
S DC AC

= , λήμμα XIII-13 

                                                 
9 Ορισμός 3, βιβλίο Χ 
10 Θεώρημα 76, βιβλίο Χ 
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Σχήμα Ι.39 

Σημείωση: 

• Όπως δείχθηκε το (b) δηλώνεται ρητά και αποδεικνύεται ως 

λήμμα για τη κατασκευή του τετραέδρου στο XIII-13. Ο  Heath 

[Euclid – Heath, III, 471] θεωρεί ότι αυτό προστέθηκε αργότερα. 

Από την άλλη το (a) δεν δηλώνεται ποτέ ως λήμμα αλλά μάλλον 

εμφανίζεται απλά χωρίς απόδειξη σε σχέση με τον κύβο στο XIII-

15 και στο  XIII,18. Το εικοσάεδρο (στο XIII-15 αλλά όχι στο  

XIII,18 και σε σύγκριση με τις ακμές του εικοσάεδρου και 

δωδεκάεδρου στο  XIII-18. Σε αυτή τη τελευταία χρήση μας λέει 

ότι εάν τρεις ευθείες γραμμές είναι ανάλογες τότε 

( )
( )

S ώώ
ί S ί

πρ τηςπρ τη
τρ τη τρ της

=  . 

• Στη συνέχεια είναι μία απόδειξη της  (a) η οποία συναγωνίζεται 

την απόδειξη της (b) που υπάρχει στα Στοιχεία (Σχήμα Ι.40) . Στο 

AB κατασκευάζουμε τετράγωνο ABGE . Τότε αφού ορθογώνια που 

έχουν τα ίδια ύψη έχουν τον ίδιο λόγο όπως οι βάσεις τους (λόγω  

VI-1) έχουμε ( )
( )

( )
( )

( )
( )

, ,
, , ,

R AB AE R AB AB S ABAB
BC R BC AE R BC AB R BC AB

= = = . Ωστόσο, 

από το VI-8, είναι  AB BD
BD BC

=  και  από το VI-17 συμπεραίνουμε 

ότι  ( ) ( ),R BC AB S BD= . 
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Σχήμα Ι.40 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII,14.  

Εγγραφή του οκτάεδρου. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ  XIII,15. 

Εγγραφή του κύβου μέσα σε σφαίρα, και να δειχτεί ότι το τετράγωνο της 

διαμέτρου της σφαίρας είναι τριπλάσιο του τετραγώνου της πλευράς του 

κύβου, δηλαδή  ( ) ( )63S D S e= ⋅ . 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,16. 

Να εγγραφεί  εικοσάεδρο σε σφαίρα. 

Χρησιμοποιεί: IV-11, XIII-,3, 9, 10, … 

Χρησιμοποιείται σε: XIII,18. 

 

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,16) 

Έστω AB η διάμετρος της σφαίρας. Έστω BD η ακτίνα του κύκλου (στην 

οποία το οριζόμενο πεντάγωνο του εικοσαέδρου είναι εγγεγραμμένο, δες 

σχόλια παρακάτω). Τότε: 

(i) Στο σχήμα λόγω  I –34, Θα είναι 4AC CB= ⋅  και ( ) ( )5S AB S BD= ⋅   
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(ii) Σε σχέση με τον κύκλο του οριζόμενου πενταγώνου, θα ισχύει 

6 10AB a a= + , όπου a6 και a10 οι πλευρές εξαγώνου κα δεκαγώνου 

αντίστοιχα και ΑΒ διάμετρος της σφαίρας. Άρα 4AC CB= ⋅ , και DB  

η ακτίνα του οριζόμενου πενταγώνου. (Η ευθεία AD έχει προστεθεί 

στο Ευκλείδειο διάγραμμα). 

 

 
Σχήμα Ι.41 

 

Σχόλια: Το σημαντικό στη θεώρηση της κατασκευής του Ευκλείδη είναι 

να προσανατολιστεί το εικοσαέδρο έτσι ώστε να στέκεται κάθετα, 

ισορροπημένο σε μία κατακόρυφη X (σε αντίθεση με το να κείται σε 

πρόσοψη, δείτε την κατασκευή του Πάππου, Τμήμα 27). Σε αυτή τη 

θέση (Σχήμα Ι.42a) εάν κοιτάξουμε κάτω από τη κορυφή  θα δούμε ένα 

σφαιρικό τμήμα από πέντε ισόπλευρα τρίγωνα με ακμή Z – η κάθετη 

αντίθετα της X – σχηματισμένο σε πεντάγωνη βάση QRSTU  με κέντρο W. 

Έτσι οι ακμές του εικοσαέδρου – δηλαδή οι πλευρές των ισόπλευρων 

τριγώνων – είναι οι ίδιες με τις πλευρές του πενταγώνου. Αναφέρομαι σε 

αυτό το πεντάγωνο ως το οριζόμενο πεντάγωνο του εικοσαέδρου. Αυτό θα 

αποτρέψει τη σύγχυση όταν συζητάμε για εικοσάεδρο και δωδεκάεδρο 

ταυτόχρονα. Η κατακόρυφη  X της βάσης θα αντιστοιχεί στο σφαιρικό 

τμήμα που έχει σχηματιστεί πάνω στο πεντάγωνο LMNOP  (Σχήμα Ι.42b) 

με κέντρο V. Τα δύο πεντάγωνα είναι μετατοπισμένα μεταξύ τους κατά 

36ο , έτσι εάν φέρουμε μία κάθετη  Q σε ένα σημείο  E στον 

περιγεγραμμένο κύκλο του πενταγώνου LMNOP , η ευθεία  PE (Σχήμα 

Ι.42b) θα είναι η πλευρά του εγγεγραμμένου στον κύκλο δεκαγώνου.  
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Σχήμα Ι.42a 

 

 
Σχήμα Ι.42b 

 

Παρατηρούμε την  πλευρά (a5)  του οριζόμενου πενταγώνου και τις 

πλευρές των εγγεγραμμένων στον ίδιο κύκλο δεκαγώνου (a10) και  

εξαγώνου (a6).  
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Υπάρχουν τρεις βασικές αποστάσεις που εμπλέκονται στην 

κατασκευή του εικοσαέδρου. Τις αναφέρουμε με  τη σειρά που τις 

χειρίζεται ο Ευκλείδης. 

1) Η απόσταση WV  ανάμεσα στα επίπεδα των οριζόμενων 

πενταγώνων. Αποδεικνύεται ότι 6WV a=  (Σχήμα Ι.42b, f). 

2) Το ύψος ZW  της καθέτου του σφαιρικού τμήματος πάνω από τη 

βάση. Αποδεικνύεται ότι 10ZW a=  (Σχήμα b,f). Η δήλωση του 

μέρους (ii) του πορίσματος, ότι 6 102AB ZX a a= = + ⋅ , είναι απλά 

ένας συνδυασμός των δηλώσεων (1) και (2) (Σχήμα Ι.42c). 

3) H ακτίνα 6a  του κύκλου του οριζόμενου πενταγώνου και η σχέση 

της με τη διάμετρο ΑΒ της σφαίρας. Αυτή η σχέση δηλώνεται στο 

μέρος ( )i  του πορίσματος (ή ακριβέστερα, ένα πόρισμα στο 

θεώρημα του οποίου η απόδειξη θα ήταν η αντίστροφη αυτής της 

απόδειξης). 

 
Σχήμα Ι.42c 

 



 59

Αυτό το θεώρημα είναι μία κατασκευή στην οποία δεν μας 

δείχνεται γιατί οι προηγούμενες τρεις σχέσεις αληθεύουν πολύ λιγότερο 

πως καταλήξαμε σε αυτές από μιας αρχής. Μάλλον, ο Ευκλείδης 

υποθέτει ότι αυτές οι σχέσεις ισχύουν και συνεχίζει για να δείξει ότι έχει 

πράγματι κατασκευάσει το εικοσάεδρο. 

 
Σχήμα Ι.42d                 και             Σχήμα Ι.42e 

 

 

Με αυτό τον τρόπο τα διάφορα σημεία εντοπισμένα με τον τρόπο 

που δείχθηκε στα  (1) και (2), ο Ευκλείδης επιθυμεί να δείξει ότι τα 

τρίγωνα όπως το UQP , που κείνται μεταξύ δύο οριζόμενων πενταγώνων 

είναι πράγματι ισόπλευρα. Εάν θεωρήσουμε το ορθογώνιο τρίγωνο PEQ  

(Σχήμα d) τότε από το Πυθαγόρειο Θεώρημα: ( ) ( ) ( )S QE S PE S QP+ = .  

Αλλά αφού  QE =a6 και PE = a10 η ΧΙΙΙ-10 μας λέει ότι 

( ) ( ) ( )5S QE S PE S a+ = . Έτσι, 5QP a= ˙ η QP δεν είναι πράγματι ίση με 

τηνQU . Παρατηρώντας το σφαιρικό τμήμα πρέπει να δείξουμε ότι τα 

πάνω τρίγωνα όπως το QZU (Σχήμα Ι.42a) είναι ισόπλευρα. Αν 

κοιτάξουμε το ορθογώνιο τρίγωνο QWZ (Σχήμα Ι.42e) τότε, αφού 

6QW a=  και 10ZW a=  ακριβώς το ίδιο επιχείρημα που μόλις είδαμε για 

το QP ,μας δίνει 5QZ a QU= = . Αφού το  XIII-10 χρησιμοποιείται μόνο 

για το XIII-16 και XIII-18 είναι πιθανό η πρόταση του XIII-10 να 

προέκυπτε από την Πυθαγόρεια σχέση που φαίνεται στα σχήματα Ι.42d, 

e.  



 60

 

 
Σχήμα Ι.42f 

 

Τώρα, ο Ευκλείδης θέλει να δείξει ότι οι διάφορες κατακόρυφες 

όπως η Ε είναι στη σφαίρα με διάμετρο ZX . Για να το κάνει αυτό θεωρεί 

τα τρίγωνα  ,ZVE XEV  (Σχήμα f). Αφού 6VW a=   και 10WZ a=  έχουμε 

από το XIII-9 ότι η  VZ  διαιρείται σε μέσο και άκρο λόγο στο  W και 

αφού VW VE=  και WZ VX=  έχουμε ZV VE
VE VX

=  δηλαδή το VE  είναι το 

μέσο ανάλογο μεταξύ των δύο τμημάτων της ευθείας ZX . Αυτό 

συνεπάγεται ότι η XEZ  είναι ορθή γωνία. Έτσι, ένα ημικύκλιο στη 

διάμετρο  XZ  θα περάσει από το  E, που σημαίνει ότι το E είναι πάνω 

στη σφαίρα. 

Αναφέρουμε εδώ ότι η σχέση  (3) μεταξύ της διαμέτρου AB της 

δοθείσης σφαίρας και της ακτίνας BD του κύκλου του οριζόμενου 

πενταγώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Η διάμετρος AB δεν έχει καν 

αναφερθεί.  
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Μάλλον η διάμετρος ZX  ήταν η βάση της κατασκευής του 

εικοσάεδρου και η απόδειξη ότι η κατασκευή που περιγράφηκε όντως 

οδηγεί σε ένα εικοσάεδρο εγγεγραμμένο σε σφαίρα διαμέτρου ZX . Αυτή 

η απόδειξη όπως είδαμε πράγματι εμπλέκει την ακτίνα   a6 του κύκλου 

του οριζόμενου πενταγώνου μέσω του VW . Έτσι,  για να τελειώσουμε την 

απόδειξη του θεωρήματος, ή μάλλον την κατασκευή, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τη σχέση και του ZX  και του AB ως προς την ακτίνα  

a6 για να αποδείξουμε ότι ZX AB= . 

Ο Ευκλείδης επέλεξε, το σημείο C έτσι ώστε 4AC CB= ⋅ .  Έτσι, 

5AB BC= ⋅ , και από το XIII-13-I, συμπεραίνουμε ότι ( ) ( )5S AB S BD= ⋅ . 

Από την άλλη, αν κοιτάξουμε την ευθεία ZX  (Σχήμα Ι.42f) τότε από τα 

θεωρήματα XIII-9 και XIII-3 έχουμε  ότι ( ) ( ) ( )' ' 5 'S ZA S ZW WA S WA= + = ⋅  

όπου A΄ είναι το μέσο του VW . Αφού 2 ', 2 'XZ ZA WV WA= ⋅ = ⋅  και 6VW a=  

από την (1) έχουμε ότι ( ) ( ) ( )5 5S XZ S WV S BD= ⋅ = ⋅  και έτσι XZ AB= . 

Όπως και με το ΧΙΙΙ-10 είναι πιθανόν ότι οι προτάσεις των ΧΙΙΙ-3 

και 9XIII −  προέκυψαν από τις σχέσεις που εκτέθηκαν σε αυτή την 

απόδειξη. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,16-ΛΗΜΜΑ.  

Να αποδειχθεί ότι, εάν η διάμετρος της σφαίρας είναι ρητή11  η ακμή 

του εικοσάεδρου είναι η «άρρητη»12 ευθεία που καλείται «ελάσσων». 

Χρησιμοποιεί:  XIII,11. 

Χρησιμοποιείται σε: XIII,18. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ XIII -17. 

Να εγγραφεί δωδεκάεδρο σε σφαίρα.   

Χρησιμοποιεί: XIII- 4, 5, 15 ... 

Δεν χρησιμοποιείται ποτέ. 

 

 

                                                 
11 Ορισμός 3, βιβλίο Χ 
12 Θεώρημα 76, Βιβλίο Χ 
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ΠΟΡΙΣΜΑ 

 Εάν η ακμή του κύβου του εγγεγραμμένου σε σφαίρα διαιρεθεί σε μέσο 

και άκρο λόγο τότε το μεγαλύτερο τμήμα είναι η ακμή του δωδεκάεδρου 

του εγγεγραμμένου στη σφαίρα.  

Χρησιμοποιεί: Κατασκευή του ΧΙΙΙ-17, ΧΙΙΙ-8. 

Χρησιμοποιείται σε: ΧΙΙΙ-18. 

 

Σχόλιο: Όπως στην κατασκευή του εικοσάεδρου ΧΙΙΙ-17 δεν 

χρησιμοποιήσαμε το διάγραμμα του Ευκλείδειου κειμένου, εδώ 

παρουσιάζουμε  ένα ισομετρικό σχέδιο, βασισμένο στην μελέτη του 

Roger Herz-Fischler, συνδυάζοντας  πάνω και εμπρός όψεις . 

 
Σχήμα Ι.43 
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Σχήμα Ι.44 

 

 

Το σημαντικό στη θεώρηση της Ευκλείδειας κατασκευής είναι να 

προσανατολίσει κανείς το δωδεκάεδρο έτσι ώστε να στέκεται κατακόρυφα 

και να ισορροπεί σε μία ακμή (σε αντίθεση με το να κείται σε μία έδρα 

όπως γίνεται με τη κατασκευή του Πάππου, ή ισορροπημένο σε μία 

κάθετη όπως γίνεται με τη κατασκευή του Bombelli).  Σε αυτή τη θέση η 

απέναντι πάνω ακμή UV θα είναι επίσης οριζόντια. Στη πάνω όψη θα 

δούμε τότε τις δύο έδρες Ι και II που μοιράζονται την ακμή UV καθώς 

και τις έδρες III και ΙV που έχουν κορυφές τις U και V. Επιπρόσθετα θα 

υπάρχουν τέσσερις έδρες όπως η V, που είναι κάθετες και έτσι φαίνονται 

σε όψη ακμής. Στην εμπρός όψη οι έδρες III και ΙV θα φαίνονται σε όψη 

ακμής. 
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Σχήμα Ι.45 

 

Παρατηρούμε τώρα ότι οι διαγώνιοι , , ,BC EF BE FC  των I, II, III, IV 

είναι οι πλευρές ενός οριζόντιου τετραγώνου το οποίο στη 

πραγματικότητα είναι το πάνω μέρος ενός κύβου του οποίου οι κάθετες 

ακμές, όπως η BA , είναι διαγώνιοι των κάθετων πενταγωνικών εδρών. 

Αυτή η παρατήρηση μαζί με το 8XIII −  συνιστά το πόρισμα. Έτσι 

βλέπουμε ότι το μόνο πιθανό σημείο εκκίνησης για τη κατασκευή του 

δωδεκάεδρου είναι να κατασκευαστεί πρώτα ο κύβος 15XIII −  και 

πράγματι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προχωρά ο Ευκλείδης. Ας 

υποθέσουμε ότι ο κύβος έχει κατασκευαστεί με τις κορυφές του B και E 

να είναι επίσης κορυφές του δωδεκάεδρου. Αυτό που θα θέλαμε να 

κάνουμε τώρα είναι να εντοπίσουμε τη κορυφή U. Αυτή η κορυφή 

βρίσκεται πάνω από το σημείο R το οποίο βρίσκεται στην ευθεία NO η 

οποία με τη σειρά της συνδέει τα μέσα των πλευρών του πάνω 

τετραγώνου. Αφού η UV πλευρά πενταγώνου και  NO – BC = διαγώνιος 

πενταγώνου, το σημείο R μπορεί να εντοπιστεί διαιρώντας την NP σε 

μέσο και άκρο λόγο. Για να εντοπίσουμε το σημείο U θα θέλαμε τώρα να 

γνωρίζουμε την απόσταση UR. 
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Σχήμα Ι.46 

 

Προκύπτει ότι RU = RP αλλά, επειδή αυτό είναι μια κατασκευή, ο 

Ευκλείδης δεν αποδεικνύει αυτή την πρόταση αλλά μάλλον την 

υποθέτει.  Έτσι, με την υπόθεση ότι ο κύβος έχει κατασκευαστεί, το R 

εντοπισμένο από τη διαίρεση της  NP σε μέσο και άκρο λόγο και 

UR RP= , ο Ευκλείδης θέλει να δείξει ότι BU = UV, ότι η πενταγωνική 

έδρα είναι ισόπλευρη. 

 

Απόδειξη:  

Από το XIII-4, έχουμε: ( ) ( ) ( )3S PN S NR S RP+ = ⋅  ή 

( ) ( ) ( )3S BN S NR S RU+ = ⋅ . Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα εφαρμοσμένο 

στα BN  και NR  στο οριζόντιο επίπεδο έχουμε ( ) ( )3S BR S RU= ⋅ . Τώρα 

εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε ένα κάθετο επίπεδο στα BU, 

BR και UR έχουμε : ( ) ( ) ( ) ( )4S BU S BR S RU S RU= + = ⋅  έτσι ώστε 

2 2BU RU RP UV= ⋅ = ⋅ = . 

Για να δείξει ότι το σημείο U είναι  στη σφαίρα ο Ευκλείδης χρησι-

μοποιεί πάλι το ΧΙΙΙ-4 και το Πυθαγόρειο Θεώρημα μαζί με το ΧΙΙΙ-5 για 

να πάρει: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3S UZ S ZX S XU S NS S SP S NP= + = + = ⋅ . 
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Αυτό σημαίνει, από τη σχέση του ΧΙΙΙ-15 ότι το UZ  είναι ίσο με 

την ακτίνα της σφαίρας. Σημειώνουμε ότι το 4XIII −  χρησιμοποιείται 

μόνο στο 17XIII −  και αυτό μαζί με την απόδειξη υπονοεί  ότι το 4XIII −  

αναπτύχθηκε ως λήμμα για το 17XIII −  όταν ο συγγραφέας του 17XIII −  

βρέθηκε αντιμέτωπος με την εξέλιξη της απόδειξης.  

Άλλα μέρη της απόδειξης εμπεριέχουν πράγματα όπως το να 

δείξουν ότι τα πεντάγωνα είναι επίπεδα αλλά έχουν παραλειφθεί  από το 

περίγραμμα της Ευκλείδειας απόδειξης επειδή δεν σχετίζονται με την 

ΔΜΑΛ. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ-17.  

Να αποδειχθεί ότι  εάν η διαγώνιος της σφαίρας στο πόρισμα είναι ρητή  

τότε η ακμή του δωδεκάεδρου είναι η άρρητη ευθεία που ονομάζεται 

αποτομή. 

Χρησιμοποιεί: ΧΙΙΙ-6. 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΧΙΙΙ,18.  

Έστω ΑΒ η διάμετρος μιας σφαίρας. Πρέπει να κατασκευάσουμε τις 

ακμές των πέντε κανονικών πολυέδρων τα οποία μπορούν να εγγραφούν 

σε  σφαίρα. Πρέπει να συγκρίνουμε τα διάφορα μήκη.  

Οι ακόλουθες προτάσεις είναι επίσης αληθείς: 

(1) Οι ακμές των τριών πρώτων πολυέδρων είναι σε ρητό λόγο  μεταξύ 

τους αλλά οι ακμές του εικοσάεδρου (ελάσσον) και του 

δωδεκάεδρου (αποτομή) δεν είναι σε ρητό λόγο με καμμία άλλη 

ακμή. 

(2) Η ακμή του εικοσάεδρου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την 

ακμή του δωδεκάεδρου. 

(3) Δεν υπάρχουν άλλα κανονικά πολύγωνα.  

 

 

Σχόλιο: Το διάγραμμα του Ευκλείδειου κειμένου μαζί με τις οδηγίες για 

την κατασκευή δίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Ακμές των Πέντε Κανονικών Πολυέδρων (ΧΙΙΙ,18). 

Σχήμα Ι.47 

 

Σημεία: C μέσον του AB, 2AD DB= ˙ GA AB= ˙ η γραμμή GC ορίζει τα 

σημεία H, K τέτοια ώστε CK CL= . Τα E, F, M βρίσκονται πάνω από τα C, 

D, L. Το N διαιρεί το FB  σε μέσο και άκρο λόγο, με το NB να είναι το 

μεγαλύτερο τμήμα. 

 

Ακμές : AF: τετραέδρου, BE: οκταέδρου, BF: κύβου, MB: εικοσαέδρου, 

BN: δωδεκαέδρου.  
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Ακμή του εικοσάεδρου: 

 Όπως θα δειχθεί, τα μήκη LB και ML είναι, σε σχέση με το 

οριζόμενο πεντάγωνο a10 και a6, δηλαδή πλευρές δεκαγώνου και 

εξαγώνου αντίστοιχα. Έτσι, από το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το ΧΙΙΙ-10, 

θα είναι ΜΒ = a5. Αλλά η πλευρά του οριζόμενου πενταγώνου είναι 

επίσης ακμή του εικοσάεδρου και έτσι, όπως υποστηρίχθηκε, η ΜΒ είναι 

επίσης ακμή του εικοσαέδρου. 

Για να δείξουμε ότι LB =a10  και ML = a6 προχωρούμε ως εξής: 

αφού 2GA AC= ⋅  έχουμε από τα όμοια τρίγωνα 2HK KC= ⋅  και συνεπώς  

( ) ( )4S AK S KC= ⋅ ). Αφού και το HC και το CB είναι ακτίνες, το 

Πυθαγόρειο Θεώρημα μας δίνει ( ) ( ) ( ) ( )5 5S CB S CH S CK S CL= = ⋅ = . 

Αφού  2AB CB= ⋅  και 2KL CL= ⋅  έχουμε επίσης  ( ) ( )5S AB S KL= . Αλλά 

αυτό είναι το ίδιο με τη σχέση  (i) του πορίσματος για το XIII-16 το οποίο 

σημαίνει ότι  6KL a= . Βασισμένοι στο ίδιο πόρισμα, έχουμε 

6 102AB a a= + ⋅  έτσι ώστε 10AK BL a= =  (έτσι τα σημεία K και L 

αντιστοιχούν στα σημεία W και  V του Σχήμα Ι.42f). Επιπλέον, είδαμε 

προηγουμένως ότι  62HK KC KL a= ⋅ = =   και αφού τα L και  K ισαπέχουν 

από το  C, Θα είναι  6ML HK a= = .  

 

 
Σχήμα Ι.48 
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Ακμή του Κύβου: 

 Όπως ακριβώς στο ΧΙΙΙ-15 (τα διαγράμματα ταυτίζονται εκτός από τα 

γράμματα ), ο Ευκλείδης χρησιμοποιεί το ΧΙΙΙ-13-i για να δείξει ότι 

( ) ( )3S AB S BF= ⋅ και μετά επικαλείται το ΧΙΙΙ-15 για να ισχυριστεί ότι το 

BF είναι η πλευρά του κύβου. 

 

Ακμή του Δωδεκάεδρου:  

Από το ΧΙΙΙ-17 πόρισμα, γνωρίζουμε ότι όταν διαιρούμε την ακμή του 

κύβου σε μέσο και άκρο λόγο παίρνουμε την πλευρά του δωδεκάεδρου. 

Έτσι από κατασκευή, το  BN   είναι η ακμή του δωδεκάεδρου. 

Η πρόταση (1) ότι οι ακμές του εικοσάεδρου και του δωδεκάεδρου δεν 

είναι σε ρητό λόγο με καμμία από τις άλλες ακμές προκύπτει άμεσα από 

το ΧΙΙΙ-16 και από το ΧΙΙΙ-17. 

Η απόδειξη του (2) παραπάνω, η οποία συγκρίνει τις πλευρές του 

εικοσάεδρου και του δωδεκάεδρου χρησιμοποιεί το ΧΙΙΙ-13΄-i και το 

ΧΙΙΙ-9 και εμπεριέχει μια σειρά από υπολογισμούς. 

 

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 
Αφού παρουσιάσαμε την ανάπτυξη της ΔΜΑΛ όπως εμφανίζεται στα 

Στοιχεία, θα κατανοήσουμε καλύτερα τις αποδείξεις που μας 

παρουσιάζει και τη σχέση μεταξύ τους. 

 

1. Πεντάγωνο 
 

To πρώτο σημείο που παρατηρούμε είναι ότι, αφού κατασκεύασε 

το 36ο –72ο  -72ο τρίγωνο στο ΙV-10, ο Ευκλείδης στη συνέχεια 

χρησιμοποιεί αυτό το τρίγωνο ως πλαίσιο στη κατασκευή του πενταγώνου 

(ΙV-11), αντί να χρησιμοποιήσει την 36ο γωνία ως την κεντρική γωνία του 

δεκαγώνου και μετά να συνδέσει εναλλακτικές κορυφές όπως στο σχήμα 

Ι-49. 
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Σχήμα Ι.49 

Κατασκευή του Πενταγώνου από το Δεκάγωνο 

 

Πράγματι, αν κοιτάξουμε το διάγραμμα που συνοδεύει το ΙV-10, 

και απλά θεωρήσουμε τον μεγαλύτερο κύκλο ακτίνας ΑΒ ως δοθέντα 

κύκλο, τότε βλέπουμε ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει στη πραγματικότητα, 

γιατί το BD είναι πράγματι η πλευρά του δεκαγώνου και δεν υπάρχει 

ανάγκη ούτε καν να μετατεθεί το τρίγωνο. Επιπλέον, η ιδέα της 

χρησιμοποίησης ενός κανονικού σχήματος για τη κατασκευή ενός άλλου 

παρουσιάζεται στο ΙV-16, παρόλο που εκεί η γωνία διχοτομείται ενώ 

απαιτείται διπλασιασμός. Αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί από διάφορους 

συγγραφείς όπως ο Sachs [2004]. 

Δεν θα έπρεπε πάντως να βγάλει κανείς βιαστικά συμπεράσματα 

από αυτό. Παρατηρούμε ότι στην απόδειξη των ΙV-10, και IV-11 δεν 

υπάρχει καμμία πρόταση ότι η γωνία που εμπλέκεται είναι το ένα 

δέκατο του κύκλου. Τα πάντα εξαρτώνται από διπλάσιες γωνίες και από 

ίσες γωνίες. Ίσως αυτό να είναι μία από αυτές τις «παράδοξες 

παραλείψεις» στην ιστορία της μαθηματικής ανακάλυψης που 

συζητήθηκε από τον Hadamard [1945, 49] όπου η ανακάλυψη ενός 

συγκεκριμένου γεγονότος δεν έχει συναίσθηση μιας κατά τα φαινόμενα 

προφανούς συνέπειας της ανακάλυψης. Ο Hadamard θεωρεί ότι οι 

περισσότερες από αυτές τις «παραλείψεις» οφείλονται στο ότι «η προσοχή 

κατευθύνεται πολύ στενά». 
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Παρατηρούμε επίσης ότι αυτή η ίδια έλλειψη αναγνώρισης της 

φύσης αυτού που αποδείχθηκε στο ΙV-10, φαίνεται να υπάρχει στο ΧΙΙΙ,9 

όπου το δεκάγωνο εμφανίζεται εκ νέου. Καμμία τυπική κατασκευή δεν 

δίνεται στα Στοιχεία, αλλά η ιδέα του να αρχίζεις με ένα πολύγωνο και 

μετά με διχοτόμηση να παίρνεις ένα άλλο πολύγωνο εμφανίζεται στο  ΙV-

16 άρα και πάλι η ιδέα ήταν διαθέσιμη. Πιθανώς η κατασκευή του 

δεκάγωνου ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει «με κάποιο τρόπο» (ΙV-16). Και 

στα δύο διαγράμματα που συνοδεύουν τα  ΙV-10 και ΧΙΙΙ-9 εμφανίζονται 

το 36ο –72ο –72ο- τρίγωνο μαζί με τη διχοτόμηση των 72ο γωνιών. 

Παρόλα αυτά στο  ΙV,10, η κεντρική 36ο γωνία  ( BAD ) έχει την κορυφή 

της στο κέντρο του κύκλου ενώ στο ΧΙΙΙ-9 είναι η 36ο γωνία ( BEC ) που 

προκύπτει από τη διχοτόμηση αυτή που εμφανίζεται στο κέντρο.  

Μπορεί να περιμέναμε κάποιος που πραγματικά είχε επίγνωση 

αυτού που συνέβαινε στο  ΙV-10 να αποδείξει το ΧΙΙΙ-9 χρησιμοποιώντας 

μία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

 

(1) Απλά να αντιστρέψει την απόδειξη του ΙV-10 και να 

χρησιμοποιήσει το ΙΙΙ-36 για να δείξει ότι η ακτίνα και η βάση του 

τριγώνου βρίσκονται σε σχέση που αντιστοιχεί στη ΔΜΑΛ και μετά 

να χρησιμοποιήσει το ΧΙΙΙ-5 για να τα προσθέσει μαζί. 

(2) Να παρατηρήσει τη διχοτόμηση της γωνίας της βάσης του  ΙV-10 

και να χρησιμοποιήσει ένα  επιχείρημα όμοιου τριγώνου 

βασισμένο σε αυτό – χωρίς να χρησιμοποιήσει τον μικρότερο 

κύκλο – συν το αντίστροφο του ΙΙΙ-32 και το ΙΙΙ-36 για να αποδείξει 

πάλι ότι η πλευρά και η βάση βρίσκονται σε σχέση που αντιστοιχεί 

στη ΔΜΑΛ και μετά να χρησιμοποιήσει το ΧΙΙΙ-5 για να τα 

προσθέσει μαζί. 

(3) Να παρατηρήσει τη διχοτόμηση της γωνίας της βάσης του  ΙV-10 

και να χρησιμοποιήσει αυτή την ιδέα σε μία άμεση απόδειξη – 

αντί για το περιφερειακό τρόπο του ΧΙΙΙ-9 – που αντιστοιχεί στο 

διάγραμμα του ΧΙΙΙ-9 αλλά που δεν χρησιμοποιεί το ΧΙΙΙ-9.   
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Θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε γιατί οδηγήθηκε στην ανάλυση του 

πλαισίου και όχι σε μία ανάλυση που να εμπλέκει δέκα  36ο –72ο –72ο 

τρίγωνα, προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο ΙV-13. Το γεγονός ότι αυτή 

η προσέγγιση χρησιμοποιείται στο ΙV-13, παρόλο που σε αυτή τη 

περίπτωση ο κύκλος εγγράφεται στο πεντάγωνο, δείχνει ότι η ιδέα ήταν 

οπωσδήποτε διαθέσιμη. Ίσως γιατί θα απαιτούσε τη κατασκευή του 
0 0 036 54 90− −  τριγώνου. Φυσικά αυτό το τρίγωνο μπορεί να 

κατασκευαστεί αφού έχει κατασκευαστεί το 0 0 036 72 72− −  τρίγωνο, αλλά 

δεν φαίνεται να είναι εύκολα κατασκευάσιμο από πρώτες αρχές. Ας 

σημειωθεί ότι προσεγγίσεις σε αυτό το τρίγωνο όντως εμφανίζονται σε 

Βαβυλωνιακά και ύστερα Ελληνικά μαθηματικά. 

Υπάρχει άλλη μία δυνατότητα για τη κατασκευή του πενταγώνου  και 

αυτή είναι να χρησιμοποιηθεί η γωνία 072  ως επίκεντρη γωνία. Για άλλη 

μια φορά αυτό θα μπορούσε να προκύψει από το 0 0 036 72 72− −  τρίγωνο. 

Αλλά πρέπει να προσέξουμε τα ακόλουθα σχετικά με τις αποδείξεις των  

ΙV-10 και ΙV-11. Τα πραγματικά μεγέθη των γωνιών που εμπλέκονται 

(ένα πέμπτο και δύο πέμπτα του κύκλου ) δεν αναφέρονται ποτέ. Τα 

πάντα εξαρτώνται από αυτό ακριβώς που δηλώνει το ΙV,10: έχουμε μια 

γωνία που είναι το διπλάσιο μιας άλλης γωνίας. Κι όμως στο ΙV-15 η 

επίκεντρη γωνία του πενταγώνου – ένα πέμπτο του κύκλου – δηλώνεται 

ρητά και στο ΙV-15 η κεντρική γωνία του εξαγώνου – ένα τρίτο δύο ορθών 

γωνιών – επίσης δίνεται. 

Πάλι οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι η αρχική ανάπτυξη της 

κατασκευής του πενταγώνου γινόταν ώστε βασισμένοι στο ισοσκελές 

τρίγωνο του ΙV-10 να οδηγηθούμε σε μία κατασκευή στην οποία η 

διχοτόμηση των διπλασιασμένων γωνιών να δίνει ίσες γωνίες, και τα 

πραγματικά μεγέθη των τόξων ή των επίκεντρων γωνιών, πολύ απλά δεν 

παίζουν κανένα ρόλο. 
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2. Παρατηρήσεις  
 

Παρόλο που η παρατήρηση της διπλάσιας γωνίας μπορεί να ήταν το 

σημείο εκκίνησης για τη κατασκευή του πενταγώνου, η απόδειξη του  ΙV-

10 οπωσδήποτε δεν είναι ξεκάθαρη. Εάν εξετάσουμε το ΙV-10 βλέπουμε 

ότι τα κύρια αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται στην απόδειξη είναι: 

 

(1) Το Θεώρημα ΙΙΙ-32 που δίνει μία γωνία εφαπτομένης ( BDC ) ίση 

με μία εγγεγραμμένη γωνία ( DAC ). 

(2) Το Θεώρημα ΙΙΙ-37 το οποίο δείχνει ότι μία ευθεία (BD) είναι 

εφαπτομένη σε κύκλο.  

 

Όσον αφορά στο ΙΙΙ-32 εμφανίζεται στο Ευκλείδειο κείμενο ως ένα 

από τα διάφορα αποτελέσματα του Βιβλίου III που σχετίζονται με την 

εγγραφή γωνιών σε κύκλους. Σημειώνουμε ότι το ΙΙΙ-32 χρησιμοποιείται 

επίσης για την εγγραφή τριγώνου σε κύκλο (ΙV-2). Ίσως οι απαρχές, είτε 

στο ανεπίσημο είτε στο επίσημο στάδιο, συσχετίστηκαν με αυτό το 

πρόβλημα εγγραφής, ή ίσως οι απαρχές βρίσκονται σε κάποια γενική 

μελέτη – και πάλι επίσημη ή ανεπίσημη – της σχέσης μεταξύ τριγώνων 

και κύκλων. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι το ΙΙΙ-

32 συνδεόταν αρχικά με κάποιο τρόπο με τις απαρχές της ΔΜΑΛ. 

Από την άλλη, το αποτέλεσμα ΙΙΙ-37 και το αντίστροφό του ΙΙΙ-36 

έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας. Τα ΙΙΙ-36 και ΙΙΙ-37 και η 

σχέση τους με το ΙV-10 θα εξεταστούν -με λεπτομέρεια. Το πρώτο 

πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι η χρήση που γίνεται σε 

διάφορα αποτελέσματα αρχίζοντας από το ΙΙ-6 και από το ΙΙ-5 του οποίου 

η διάταξη και η απόδειξη μοιάζει πολύ με αυτή του ΙΙ-6 (Σχήμα  Ι.50). Η 

έλλειψη βέλους που να ξεκινά από ένα αποτέλεσμα δείχνει ότι το 

αποτέλεσμα δεν χρησιμοποιείται στα Στοιχεία. Φυσικά αυτό δεν 

αποκλείει «a priori» το αποτέλεσμα να έχει κάποια πηγή ή κάποια χρήση 

εκτός των Στοιχείων. Πράγματι, έχει υποστηριχθεί ευρέως ότι τα ΙΙ-5 και 

ΙΙ-6 αναπτύχθηκαν σε σχέση με τις λύσεις εξισώσεων. 
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Διαδρομές Θεωρημάτων από II-5 και  II-6 

Σχήμα Ι.50 

 

Το Βιβλίο Χ χρησιμοποιεί τη θεωρία αναλογιών του Βιβλίου V, ενώ 

το  ΙV-10 χρησιμοποιεί τον ορισμό του εμβαδού της ΔΜΑΛ στο ΙΙ-11. 

Αυτό υπονοεί, τουλάχιστον με πρώτη ματιά, ότι η ανάπτυξη του Βιβλίου 

Χ έγινε χρονικά μετά τα άλλα αποτελέσματα στο σχήμα. Αυτή η πρώτη 

ματιά μπορεί να είναι απατηλή και πράγματι έχει υποστηριχθεί ότι τα 

αποτελέσματα του Βιβλίου ΙΙ προήλθαν από την ανάπτυξη της θεωρίας 

των ασύμμετρων .  

Αν αφήσουμε εκτός το Βιβλίο Χ, βλέπουμε ότι το ΙΙ-6 χωρίζεται σε 

δύο διαδρομές – ΙΙ,11 και το ζεύγος ΙΙΙ-36 και 37 – τα οποία με τη σειρά 

τους συγκλίνουν σε ένα μοναδικό σημείο, το οποίο είναι η κατασκευή 

του πενταγώνου στο ΙV-10. Το Θεώρημα ΙΙ-5 οδηγεί μόνο στον θεώρημα 

μετασχηματισμού  των εμβαδών ΙΙ-14 και στο ΙΙΙ-35 το οποίο είναι πολύ 

κοντά στο πνεύμα των ΙΙΙ-36 και ΙΙΙ-37 και στην πραγματικότητα μπορεί 

να θεωρηθεί ως μία «εσωτερική εκδοχή» του ΙΙΙ-36. 
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Έτσι, στρέφουμε την προσοχή μας στην απόδειξη του ΙV-10. Εδώ 

ερχόμαστε αμέσως αντιμέτωποι με ένα συναφές πρόβλημα και αυτό είναι 

κατά πόσο θα έπρεπε να δούμε τη κατασκευή του πενταγώνου όπως 

δίνεται στο ΙV-10 από την οπτική κάποιου που είναι εξοικειωμένος με 

την θεωρία των όμοιων τριγώνων. Η τυπική θεωρία των όμοιων τριγώνων 

παρουσιάζεται στο Βιβλίο  VΙ επειδή χρησιμοποιεί τη θεωρία αναλογιών 

που αναπτύχθηκε στο Βιβλίο V. Πάντως, ακριβώς όπως στην περίπτωση 

του Βιβλίου Χ που αναφέρθηκε στο (i) αυτό μπορεί να είναι 

παραπλανητικό γιατί είναι πιθανόν να υπήρχε μία θεωρία όμοιων 

τριγώνων σε μία λιγότερο επεξεργασμένη μορφή σε προηγούμενη 

περίοδο. Εάν μία αρχική κατασκευή του πενταγώνου βασιζόταν σε αυτή 

την «θεωρία» όμοιων τριγώνων, τότε αυτό που μας παρουσιάζεται στο 

Ευκλείδειο κείμενο ίσως να είναι η μετάφραση μιας προηγούμενης 

κατασκευής σε διατύπωση εμβαδού. Με αυτό τον τρόπο η κατασκευή θα 

μπορούσε να τοποθετηθεί μπροστά από  την θεωρία αναλογιών και 

όμοιων τριγώνων. 

Από την οπτική όμοιων τριγώνων, όπως δείχνουν οι αποδείξεις, το 

ΙV-10 δεν φαίνεται να είναι τίποτα περισσότερο παρά μία ειδική 

περίπτωση των ΙΙΙ,36 και 37 για την οποία το μέγεθος της χορδής AC 

καθορίζεται από μία επιπρόσθετη συνθήκη, δηλαδή, αυτή που 

επιβάλλεται στις γωνίες.  

 

3. Θεωρήματα ΧΙΙΙ-1 ως 5. 
 

Εάν εξετάσουμε  τις αποδείξεις των ΧΙΙΙ,1-5 βλέπουμε ότι κανένα 

από τα αποτελέσματα του Βιβλίου ΙΙ δεν χρησιμοποιείται ποτέ (μία 

πιθανή εξαίρεση είναι ένα λήμμα του ΧΙΙΙ-2 το οποίο ο Helberg  [Euclid-

Helberg, IV, 223] δεν θεωρεί γνήσιο). Έτσι, οποτεδήποτε η εκδοχή του 

εμβαδού της ΔΜΑΛ (η πρόταση του ΙΙ-11) χρειάζεται,  χρησιμοποιείται το  

VΙ-17 για να γίνει η μετατροπή από τη πρόταση αναλογίας του  βιβλίου 

VΙ, ορισμός 3. Στο ΧΙΙΙ-5 αυτή η διαδικασία εκτελείται και προς τις δύο 

κατευθύνσεις ενώ,  εναλλακτική απόδειξη σε ένα χειρόγραφο δείχνει 

[Euclid-Heath, III, 449] ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των 
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αναλογιών του Βιβλίου VΙ. Εναλλακτικές αποδείξεις των ΧΙΙΙ,1-5 

βασισμένες στα αποτελέσματα του Βιβλίου ΙΙ μπορούν επίσης να 

δοθούν13. 

Μελετώντας  τις αποδείξεις, βλέπουμε ότι είναι πολύ ευθείες και 

βασίζονται στη πρόσθεση ορθογωνίων και τετραγώνων. Και τα πέντε 

αποτελέσματα χρησιμοποιούν δύο βασικές τεχνικές: μετάφραση του VΙ, 

ορισμός 3 ουσιαστικά στη πρόταση ΙΙ-11 μέσω του VΙ-17, όπως 

σημειώσαμε προηγουμένως. Και τη χρήση του Ι-43 που υποδηλώνει ότι 

τα συμπληρώματα συγκεκριμένων τετραγώνων είναι ίσα. Εκτός από τη 

χρήση του V-14 στο ΧΙΙΙ-2 και ΧΙΙΙ-5 για να πάρουμε μία ανισότητα από 

μία αναλογία, τίποτα άλλο δεν χρησιμοποιείται εκτός του   VΙ-1 στο ΧΙΙΙ-

1 και ΧΙΙΙ-2 και Ι-10 (διχοτόμηση ευθείας) στο ΧΙΙΙ-1. Πιθανώς, 

αποδείχτηκαν αυτά τα αποτελέσματα ως λήμματα όταν χρειάστηκαν 

αργότερα στο ΧΙΙΙ (το ΧΙΙΙ-2 δεν χρησιμοποιείται αλλά ουσιαστικά είναι 

το αντίστροφο του ΧΙΙΙ-1). 

Πράγματι, μπορεί να ισχύει ότι όταν γράφτηκαν τα ΧΙΙΙ 1-5, το 

Βιβλίο ΙΙ όπως το γνωρίζουμε να μην υπήρχε και μερικά από τα 

θεωρήματα μπορεί να μην ήταν γνωστά ή να μην είχαν καταγραφεί. 

Σχετικά με αυτό ότι οι αποδείξεις των ΙΙ-4, 5, 6, 7 και 8 βασίζονται στη 

μέθοδο των παραπληρωμάτων. Άλλωστε, η μέθοδος εφαρμογής των 

εμβαδών όπως την είδαμε στα  VΙ,27, 28 και 29 είναι επίσης βασικά μία 

θεωρία συμπληρωμάτων. 

 

4. Στάδια της Ανάπτυξης της ΔΜΑΛ στο Βιβλίο XIII 
 

Όπως γνωρίζουμε, το ΧΙΙΙ-8 εμφανίζεται αργότερα από τη κατασκευή 

του πενταγώνου και τα ΧΙΙΙ-1,5 απλά αντιπροσωπεύουν λήμματα τα 

οποία αποδείχθηκαν ειδικά για τα αποτελέσματα του Βιβλίου XIII. 

Συνεπώς, το Βιβλίο XIII αναπτύχθηκε σε τρία στάδια όσον αφορά στη 

ΔΜΑΛ (Σχήματα Ι.51 και Ι.52): 

                                                 
13 Υπάρχουν στo Euclid-Heath 
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1. Τα κατασκευαστικά μέρη ΧΙΙΙ-16, 17 (εικοσάεδρο και 

δωδεκάεδρο) και τα λήμματα τους ΧΙΙΙ,3, 9 και 10 και ΧΙΙΙ-4 και 

5 αντίστοιχα.  

2. Το μέρος της κατηγοριοποίησης λήμματος του ΧΙΙΙ,17 και τα 

λήμματα του ΧΙΙΙ-1 και 6. (αποτομή – μία από τους αρχικούς 

άρρητους) και το μέρος της κατηγοριοποίησης του ΧΙΙΙ-16 και τα 

λήμματα του ΧΙΙΙ-8 και 11 (ελάσσων, μία από τους νέους 

άρρητους) – το ΧΙΙΙ-11 με τη σειρά του χρησιμοποιεί το ΧΙΙΙ,1 

όπως έκανε το ΧΙΙΙ,6 στο (2). 

 

 

 

 

Τα Τρία Στάδια στην Ανάπτυξη της ΔΜΑΛ στο Βιβλίο XIII 
 

 

 
 

                  Στάδιο 1 

               Σχήμα 1.51 

 

 

XIII-3,9,10 

XIII-16 
Κατασκευή 
του 
εικοσαέδρου 

XIII-4,5 

XIII-17 
Κατασκευή 
του 
δωδεκαέδρου 
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Στάδιο 2 και Στάδιο 3 

Σχήμα 1.52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII-1 

XIII-6 
Εάν μία ρητή ευθεία τμηθεί 
σε μέσο και άκρο λόγο τότε 
κάθε ένα από τα τμήματα 
είναι άρρητη ευθεία που 
ονομάζεται αποτομή. 

XIII-8 
Σε ένα κανονικό πεντάγωνο οι 
διαγώνιοι τέμνονται σε μέσο και 
άκρο λόγο και το μεγαλύτερο 
τμήμα είναι ίσο με την πλευρά 
του πενταγώνου.

XIII-11 
Θεωρούμε  κύκλο με ρητή διάμετρο 
και σε αυτόν εγγράφουμε ένα 
κανονικό πεντάγωνο. Η πλευρά του 
πενταγώνου είναι η άρρητη ευθεία 
που ονομάζεται ελλάσων. 
 

XIII-17(ΛΗΜΜΑ) 
Εάν η ακμή του κύβου του 
εγγεγραμμένου σε σφαίρα 
διαιρεθεί σε μέσο και άκρο 
λόγο τότε το μεγαλύτερο 
τμήμα είναι η ακμή του 
δωδεκάεδρου του 
εγγεγραμμένου στη σφαίρα.  

XIII-16(ΛΗΜΜΑ) 
Εάν η διάμετρος της σφαίρας είναι 
ρητή  η ακμή του εικοσάεδρου είναι 
η «άρρητη» ευθεία που καλείται 
«ελάσσων». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ 
 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ 
 

Πολλές εσωτερικές διδασκαλίες είχαν στόχο να οδηγήσουν το νου 

προς τα πίσω, στη λογική του Ένα μέσω μιας αλληλουχίας αναλογικών 

σχέσεων. Μία αναλογία σχηματίζεται από λόγους και ένας λόγος είναι η 

σύγκριση δύο διαφορετικών μεγεθών, ποσοτήτων, ποιοτήτων ή ιδεών και 

εκφράζεται από τον τύπο :a b . Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένας λόγος συνιστά 

μια διαφορά προς την οποία μπορεί να ανταποκριθεί τουλάχιστον μια 

αισθητήρια ικανότητα μας. Ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε τότε, 

σχηματίζεται από περίπλοκα σύνθετα patterns˙ όπως  λέει o Gregory 

Bateson, «διαφορές που κάνουν τη διαφορά». Τότε ο λόγος a
b

 δεν είναι 

απλά η θεμελιώδης έννοια για όλες τις αντιληπτικές δραστηριότητες, 

αλλά σηματοδοτεί και μία από τις πλέον βασικές διαδικασίες της 

νοημοσύνης επειδή συμβολίζει μία σύγκριση μεταξύ δύο πραγμάτων, και 

γι αυτό είναι η στοιχειώδης βάση για την εννοιολογική κρίση. 

Μια αναλογία, παρόλα αυτά, είναι πιο σύνθετη, επειδή είναι μια 

σχέση ισοδυναμίας μεταξύ δύο λόγων, δηλαδή, ένα στοιχείο είναι ως 

προς ένα άλλο, όπως ένα τρίτο στοιχείο είναι ως προς ένα τέταρτο: το a 

είναι προς το b όπως το c είναι προς το d ή  a:b : : c:d. Αντιπροσωπεύει 

ένα επίπεδο νοημοσύνης πιο περίπλοκο και πιο βαθύ από ότι η άμεση 

ανταπόκριση σε μία απλή διαφορά όπως είναι ο λόγος, και ήταν γνωστή 

στην Ελληνική σκέψη ως αναλογία. 

Κατά τον Robert Lawlor [1982], όταν σκεφτόμαστε με τέσσερα 

στοιχεία, δηλαδή με δύο διαφορετικούς λόγους, εντοπίζουμε τη σκέψη 

μας στην εμβέλεια της εκδήλωσης του φυσικού κόσμου, αφού το τέσσερα 

είναι ένας αριθμός-σύμβολο ενδεικτικός του πεπερασμένου, λογικού, 

μετρήσιμου κόσμου της αναπαραγόμενης μορφής. Έτσι, το a:b : : c:d 

είναι ένας γενικός τύπος τεσσάρων συσχετιζόμενων στοιχείων. Το ίδιο 
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πράγμα λέγεται αριθμητικά με το 2:4 : : 3:6. Οι Πυθαγόρειοι ονόμαζαν 

αυτή την διαδικασία σκέψης μία ασυνεχή αναλογία τεσσάρων στοιχείων. 

Όταν περιοριστούμε σε τρείς όρους, δηλαδή όταν ανυψωνόμαστε στο 

βασίλειο των αρχών ή δραστηριοτήτων, ανακαλύπτουμε ότι ο 

προσδιορισμός απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω της μείωσης του 

αριθμών των στοιχείων που εμπλέκονται. Έτσι, ένα στοιχείο είναι ως 

προς ένα δεύτερο στοιχείο όπως το δεύτερο στοιχείο είναι προς ένα τρίτο: 

a:b : : b:c. Εδώ οι άκροι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός μέσου όρου, 

του  b. Οι Έλληνες το ονόμαζαν αυτό μία συνεχή αναλογία τριών όρων, 

και αυτό δείχνει μία αποφασιστική στροφή του συμβολισμού των 

αντιληπτικών και εννοιολογικών διαδικασιών. Ο Νικόμαχος και άλλοι 

Έλληνες φιλόσοφοι, το θεωρούσαν ως το μοναδικό που μπορούσε να 

θεωρηθεί αυστηρά ανάλογος. Αυτός ο ίδιος που αντιλαμβάνεται (b) είναι 

αυτός που σχηματίζει την ισοδυναμία ή ταυτότητα μεταξύ 

παρατηρημένων διαφορών (a και c). Αυτός που αντιλαμβάνεται δεν 

βρίσκεται πλέον εκτός της συγκριτικής δραστηριότητας ως τέταρτος όρος, 

ασυνεχής ή διαζευκτικός τρόπος, που αντικατοπτρίζει την αντιληπτή 

διαφορά σαν να είναι ξεχωριστοί λόγοι ή διακρίσεις. 

Ίσως εδώ θα ήταν χρήσιμο ένα παράδειγμα. Η εμπειρία μας από 

τον κόσμο οφείλεται στο ότι τα  αντιληπτικά μας όργανα είναι ευαίσθητα 

σε μεταβολές των patterns με κυματοειδή συχνότητα που 

περικυκλώνουν και διαπερνούν το πεδίο συνειδητότητας μας. 

Διακρίνουμε ένα κόκκινο φλιτζάνι από ένα πράσινο τραπεζομάντιλο μόνο 

επειδή τα οπτικά μας νεύρα δημιουργούν ένα  pattern  κυματοειδούς  

συχνότητας που αντιστοιχεί στα patterns συχνότητας που εκπέμπονται 

από το φλιτζάνι και το τραπεζομάντιλο. Αυτός που αντιλαμβάνεται γίνεται 

ο ίδιος ο απαραίτητος δεσμός στην καταγραφή αυτών των μεταβολών στα  

patterns εξωτερικής συχνότητας, ερμηνεύοντας τα και διακρίνοντας τα 

ως αντικείμενα, όπως το φλιτζάνι και το τραπεζομάντιλο.  

Πολλοί φιλόσοφοι μιλούν για μία κατάσταση συνειδητότητας στην 

οποία συνειδητοποιεί κανείς συνεχώς αυτή την ενοποίηση και τον 

συγχρονισμό μεταξύ του φαινόμενου εξωτερικού παλλόμενου πεδίου και 

του εσώτερου πεδίου αντιληπτικότητας. Αυτός ο τύπος αντιληπτικής 
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συνειδητότητας, η οποία είναι συγκρίσιμη με την τριών-όρων συνεχή 

αναλογία, αναφερόταν από τον Sri Aurobindo ως «γνώση από ταυτότητα» 

και θεωρείτο ένα σημαντικό στάδιο στην διαδικασία της πνευματικής 

ανάπτυξης: ενώ παραδεχόμαστε μία εξωτερική πηγή εμπειρίας 

αναγνωρίζουμε ότι είναι μία συνεχής ροή σχέσης με  τις εσωτερικές μας 

ικανότητες αντίληψης και γνώσης, και είναι αυτή ακριβώς η σχέση, όχι 

το ίδιο το εξωτερικό αντικείμενο, που βιώνουμε. Έτσι, ο εξωτερικός 

κόσμος  αλληλοεξαρτάται με το άτομο που αντιλαμβάνεται, και κατά 

συνέπεια θα μεταβάλλεται από αλλαγές στην εσωτερική του κατάσταση. 

Είναι δυνατό να αποκτήσουμε συνείδηση της εξαγωγής του εξωτερικού 

αντικειμένου από την ολότητα του εσώτερου μας χώρου, συγχωνεύοντας 

έτσι την αναγνώριση του εαυτού και του κόσμου. 

Είναι λοιπόν, μία τριών-όρων αναλογία η πιο κοντινή προσέγγιση 

της αίσθησης της ενότητας με την αναλογική σκέψη; Η απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα είναι όχι, επειδή υπάρχει μία και μόνο μία αναλογική 

διαίρεση η οποία είναι δυνατή με δύο όρους. Αυτή συμβαίνει όταν ο 

μικρότερος όρος είναι προς τον μεγαλύτερο όρο με τον ίδιο τρόπο που είναι 

ο μεγαλύτερος όρος προς τον μικρότερο συν τον μεγαλύτερο. Γράφεται τότε  

a:b : : b: (a+b). Ο μεγαλύτερος όρος (a+b) πρέπει να είναι μία ολότητα ή 

μονάδα που αποτελείται από το άθροισμα των δύο άλλων όρων. Ιστορικά 

σε αυτή τη μοναδική γεωμετρική αναλογία δύο όρων δόθηκε η ονομασία 

«Χρυσή Αναλογία» και συμβολίζεται με το 21ο γράμμα του Ελληνικού 

αλφαβήτου, φι (φ ), παρόλο που ήταν γνωστή και σε άλλους πολιτισμούς 

πλην του Ελληνικού. 

Υπάρχουν δύο σημαντικά διαφορετικοί τρόποι να θεωρήσει 

κάποιος αυτήν την πρωταρχική γεωμετρική αναλογία σε σχέση με την 

Μονάδα Ο πρώτος συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όρος (σε αυτή τη 

περίπτωση ο (a+b)) είναι μεγαλύτερος από το 1 ή την μονάδα). Ο 

δεύτερος τρόπος συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όρος (a+b) είναι ίσος με 

την μονάδα ή το 1 (με τύπο:  a:b : : b: 1). Κάθε ένας από αυτούς 

αναδεικνύει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του φ .  

Σκοπός κάθε συστήματος αναλογιών είναι να αντανακλά ή να 

δημιουργεί μια αίσθηση τάξης μεταξύ των στοιχείων μιας σύνθεσης. Η 
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χρήση αναλογιών εδραιώνει μια συνεκτική τάξη δομικών και οπτικών 

σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μερών ενός σχεδίου, καθώς επίσης μεταξύ 

των μερών και του όλου. Η έννοια της αναλογίας είναι στενά 

συνδεδεμένη με την μαθηματική έννοια του λόγου. Είναι γεγονός πως 

συχνά οι έννοιες της αναλογίας και του λόγου συγχέονται.  

Ο Λόγος δείχνει μια σύγκριση ποσοτική μεταξύ δύο μεγεθών. Για 

παράδειγμα, χρησιμοποιώντας δύο ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ και BC, ως 

λόγος των μηκών τους ορίζεται το αριθμητικό μέγεθος AB
BC

 ή καλύτερα 

X
Y

, όπου X και  Y είναι τα αποτελέσματα της μέτρησης των μηκών τους 

με βάση την μονάδα.  

 
Σχήμα ΙΙ.1 

 

Αναλογία, όπως την όρισε ο Ευκλείδης, καλείται μια ισότητα λόγων. 

Χρησιμοποιώντας τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα AB, BC, DE και EF με 

μήκη αντιστοίχως X, Y, Z και W λέμε ότι αυτά είναι ανάλογα όταν ισχύει 

η ισότητα AB DE
BC EF

=  ή  X Z
Y W

= .   

    
Σχήμα ΙΙ.2 
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Β. ΟΙ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΘΕΩΡΙΑ 
ΑΡΜΟΝΙΑΣ 
 
 
1. Αρμονικές αναλογίες - Γεωμετρικές χαράξεις 
 
 

«Μέγεθος»  και «σχέση» είναι δύο έννοιες με πολύ γενική χρήση 

που τις χρησιμοποιεί και η γεωμετρία και οι οπτικές τέχνες. Το μέγεθος 

αυτό καθεαυτό, όταν δηλαδή δεν το παραβάλλουμε με ένα άλλο (και 

ειδικότερα με μια μονάδα σύγκρισης) είναι ανεξάρτητο από την 

ποσότητα. Η διαίρεση ενός μεγέθους ή η πρόσθεση, ή παράθεση ενός ή 

περισσοτέρων δημιουργεί σύγκριση και εγκαθιστά σχέση. 

Όταν στις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών μεγεθών υπάρχουν κοινές 

σταθερές, στις οποίες μπορούν να αναχθούν, τότε τα μεγέθη είναι 

ανάλογα μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για ένα μέγεθος ως προς τα 

μέρη που το συνιστούν. Τότε το μέγεθος αυτό έχει τις α ή β αναλογίες. Οι 

αναλογίες και κατ’ επέκταση οι σχέσεις, που ικανοποιούν οπτικά (το 

αισθητικό κριτήριο) αυτές που θα λέγαμε «σωστές» είναι οι αρμονικές. 

Μια στοιχειώδης δημιουργία σχέσης και αναλογίας προκύπτει από τη 

διαίρεση μιας ευθείας ή από την παράθεση δύο σημείων (Σχήμα ΙΙ.3).  

 

 

 

 
        

 

 Σχήμα ΙΙ.3 

 

 

Αναζήτηση αρμονικής σχέσης στη διαίρεση μιας ευθείας αποτελεί 

και η διαίρεσή της σε μέσο και άκρο λόγο˙ χρυσή τομή (Σχήμα ΙΙ.4).  
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Σχήμα ΙΙ.4 

 

Ο καθορισμός των σχημάτων και των σχέσεων με γεωμετρικές 

μεθόδους αποτέλεσε πάντα ένα σοβαρό και πολύ διαδεδομένο μέσο της 

τέχνης, γιατί (α) πολύ συχνά συμβάλλει αποφασιστικά στην ίδια την 

κατασκευή του έργου, και (β) δίνει σαφήνεια διατύπωσης, δίνει ένα 

κανόνα. Οι χαράξεις που ορίζουν αυτές οι μέθοδοι είναι τότε γεωμετρικές 

χαράξεις.  

Ένα είδος γεωμετρικής χάραξης είναι αυτή που δημιουργείται για 

καθαρά κατασκευαστικούς λόγους14. Αυτές είναι οι τεκτονικές 

                                                 
14 Υπενθυμίζουμε ότι η λέξη αρμονία προέρχεται από το αρμόζω και ανήκει στην ίδια οικογένεια με το 
αρμόδιος. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι αρμονικές σχέσεις είναι και οι αρμόδιες σχέσεις, αυτές 
δηλαδή που ταιριάζουν. 
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χαράξεις15. Στην Αρχιτεκτονική ιδιαίτερα, η δυνατότητα και ο τρόπος 

κατασκευής του έργου αποτελούν παράγοντες ουσιαστικούς για τη 

δημιουργία της, έτσι ώστε οι γεωμετρικές χαράξεις έχουν ιδιαίτερη 

σημασία. Εκτός αυτού, μπορούν να προσφέρουν σαφήνεια και ικανότητα 

αναλυτικής διατύπωσης, χρήσιμα και τα δύο μέσα για την αρχιτεκτονική 

σύνθεση. Οι γεωμετρικές χαράξεις που ορίζουν αισθητικά αποτελέσματα 

είναι οι αρμονικές χαράξεις.  

 

 

2. Αρμονικές χαράξεις 
 

Ένα βασικό σχήμα στο επίπεδο, πρωταρχικό, είναι το ορθογώνιο. 

Οι έννοιες του μεγέθους και της σχέσης ισχύουν και εδώ. Ένα ορθογώνιο 

(= σχήμα = μέγεθος) μπορεί αυτό καθ’ αυτό να είναι «καλό» ή, με 

περισσότερη σαφήνεια, οπτικά ενδιαφέρον. Η σχέση δύο ορθογωνίων 

επίσης. Τα  ορθογώνια μπορούν να καταταγούν γενικά σε τρεις 

κατηγορίες: ουδέτερα, παθητικά και ενεργητικά. Ουδέτερο είναι το 

τετράγωνο (δεν υπερισχύει ούτε ο οριζόντιος, ούτε ο κατακόρυφος 

άξονας). Παθητικά είναι τα ορθογώνια με οριζόντιο το μεγάλο άξονα.  

Ενεργητικά είναι τα ορθογώνια με κατακόρυφο το μεγάλο άξονα. 

Μια άλλη διαίρεση των ορθογωνίων, τα οποία πάντως διατηρούν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά τους, είναι σε δύο κατηγορίες: στατικά και 

δυναμικά16. Η κατάταξη αυτή μας οδηγεί και πλησιέστερα στις 

αρμονικές χαράξεις. Στατικά είναι αυτά των οποίων η σχέση των πλευρών 

τους είναι ένας ακέραιος (ή κλασματικός) αριθμός (π.χ. 1,2,3  ή 2 3,
3 4

). 

Δυναμικά είναι τα ορθογώνια που η σχέση των πλευρών τους είναι ένας 

ασύμμετρος αριθμός (πχ. 2, 3 ). Τα ορθογώνια με σχέση πλευρών 

1, ( 1)=  και ( )4 2=  ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Η διαίρεση ενός 

ορθογωνίου σε δύο ή περισσότερα ορθογώνια δημιουργεί, εκτός από τη 

                                                 
15 Παρβλ. τη μελέτη του Ν. Μουτσόπουλου για τις τεκτονικές χαράξεις, στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, 
«Ο Ταξιάρχης των Καλυβίων παρά την Κάρυστον» ( Αρχ. Ευβοϊκών Μελετών, τ.Ή, Αθήνα 1961) 
16 Ορισμός του J. Hambidge (Dynamic Symmetry, βλ. βιβλιογραφία). Η ονομασία  δυναμικά προήλθε 
από ένα χωριό του Πλάτωνα στον «Θεαίτητο». 
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σχέση που υπάρχει μεταξύ των μεγεθών των πλευρών του και τη 

σύγκριση-σχέση αυτών των νέων ορθογωνίων που προκύπτουν, μεταξύ 

τους και προς το όλον. Η διαίρεση αυτή μπορεί πάλι να είναι «σωστή» ή 

να προκαλεί οπτικό ενδιαφέρον κλπ. Η περίπτωση των «δυναμικών» 

ορθογωνίων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μια σειρά διαιρέσεων που 

προκύπτουν με ορισμένες μεθόδους, δημιουργούν πάλι μεταξύ των 

διαφόρων μερών, ευθειών ή επιφανειών, δυναμικές σχέσεις. 

Σημειώνουμε μερικούς κύριους τρόπους για να αναλύσουμε 

αρμονικά ένα δυναμικό ορθογώνιο: 

 

(1) Η διαίρεση σε τόσα ορθογώνια παράλληλα μεταξύ τους 

και προς τη μικρή πλευρά του ορθογωνίου όσα ο 

ακέραιος αριθμός που βρίσκεται μέσα στην τετραγωνική 

ρίζα π.χ. στο 3,3  και 5,5 .   

(2) Η τομή της καθέτου που άγεται από μια κορυφή του 

ορθογωνίου πάνω σε μια διαγώνιό του, αλλά και πάνω 

στην κάθετη μιας πλευράς του ορθογωνίου, είναι 

χαρακτηριστικό σημείο. Μπορούμε από αυτό να 

φέρουμε παράλληλες προς τις πλευρές και έτσι να 

δημιουργήσουμε ορθογώνια σε δυναμική σχέση με το 

όλον και μεταξύ τους. 

(3) Τέλος η χρησιμοποίηση  των καθέτων μεταξύ τους 

ευθειών, που άγονται από δύο γωνίες πάνω στην ίδια 

πλευρά του ορθογωνίου. 

Οι αναλύσεις αυτές, και πιο γενικά οι αναζητήσεις στην περιοχή 

των σχημάτων, της σύνθεσής τους και της διαίρεσής τους έχουν πολύ 

εκτεταμένες εφαρμογές στη Ζωγραφική, στη Γλυπτική, στην 

Αρχιτεκτονική και συχνά αποφασιστική στο Βιομηχανικό Σχέδιο. Ο 

καθορισμός του σχήματος μιας επιφάνειας (π.χ. τοίχος), ενός σχήματος 

κενού (π.χ. παράθυρο), της σχέσης ενός ανοίγματος σε ένα τοίχο, της 

διαίρεσης μιας επιφάνειας τοίχου, είναι μερικές απλές εφαρμογές στην 

Αρχιτεκτονική. Υπενθυμίζουμε μια πολύ γνωστή εφαρμογή σχέσεων που 

προκύπτει από αρμονικές χαράξεις το Modulor του Le Corbusier. Oι 
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αναζητήσεις αυτές , όλη η έρευνα των αρμονικών χαράξεων, πηγάζει από 

μια βαθύτατη ανάγκη προσδιορισμού και καθορισμού «σταθερών» στην 

σύνθεση και στην κρίση ενός έργου τέχνης. Δηλαδή γνωσιολογικής 

θεμελίωσης του έργου. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα όπως 

αναπτύξαμε προηγουμένως, επιχειρεί σήμερα και πολλές φορές με 

επιτυχία, να διατυπώσει ορισμένες αρχές μιας θεωρίας της αντιληπτικής 

οργάνωσης. Οι αρμονικές χαράξεις είναι μια προ-επιστημονική έκφραση 

αυτής της ανάγκης. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα συμπεράσματα 

και γενικά τα στοιχεία που μας δίνουν οι αρμονικές χαράξεις δεν πρέπει 

να υπερτιμηθούν ή και να παρεξηγηθούν, όπως συχνά γίνεται. Οι 

πληροφορίες που μας δίνουν αποτελούν απλώς ένα χρήσιμο πολλές 

φορές και όχι πάντοτε όργανο για την οπτική οργάνωση. Ένα όργανο που 

βρίσκεται συνεχώς υπό έλεγχο και από τον ίδιο και από τους ερευνητές. 

Απόδειξη αυτού είναι οι τελευταίες πειραματικές μελέτες του D.E. 

Berlyne [1969] και του H.J. Eysenck [1968]. 

 

 

3. Ο αριθμός φ  και το ορθογώνιο φ  – Η χρυσής τομή 
 

Η γεωμετρική κατασκευή της διαίρεσης μιας ευθείας σε μέσο και 

άκρο λόγο είναι η «χρυσή τομή» της ευθείας. Ο λόγος αυτής της σχέσης 

είναι ο αριθμός φ . Ο αριθμός φ  είναι ίσος με 1 5 1,61803398875
2
+

=  και 

απλουστεύοντας φ =1,618. Το ορθογώνιο, που η σχέση των πλευρών του 

είναι ο αριθμός φ , κατά την ανάλυσή του δίνει έναν αριθμό αρμονικών 

σχέσεων. Άλλωστε, η θεωρία του αριθμού φ  παρουσιάζει πολύ 

ενδιαφέρον˙ τα οποία θα παρουσιαστούν στην παρούσα διπλωματική από 

ένα διαφορετικό πρίσμα. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά 

χαρακτηριστικά της, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους: 

 

(a) Ο αριθμός φ  είναι ο μέσος και άκρος λόγος. Ισχύει η σχέση: 

α α β
β α

+
= . Την αναλογία αυτή του μέσου και άκρου λόγου, ο 
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Pacioli την ονομάζει «Proportio divina» και ο Da Vinci «Sectio 

Aurea», δηλαδή «Χρυσή Τομή». 

 

(b) Αν διαιρέσουμε τους δύο όρους του κλάσματος του δεύτερου 

μέλους της σχέσης α α β
β α

+
=  με το β, θα έχουμε 

1α
α β

αβ
β

+
= . 

Αν θεωρήσουμε α χ
β
= , τότε προκύπτει : 

1χχ
χ
+

=  οπότε 2 1χ χ= +    ή   2 1 0χ χ− − =  

Από τις  δύο ρίζες που προκύπτουν η μία είναι θετική και η άλλη 

αρνητική :  

1
1 5

2
χ +

=  και 2
1 5

2
χ −

=  

 

Από αυτές μας ενδιαφέρει η θετική που έχει και την μεγαλύτερη 

εφαρμογή. 

Ο λόγος       1 5 1.61803398875..
2

αχ
β

+
= = =  είναι ο αριθμός φ .  

Τον συμβολισμό αυτό τον εισάγουν πρώτοι οι Barr και Schooling, 

στην μαθηματική έρευνα που έκαναν για την μελέτη του Sir T. Cook: «Οι 

καμπύλες της ζωής».  

Ισχύουν ακόμα οι σχέσεις: 

 

2

3 2

4 3 2

1 2

1

.............................

.............................
ν ν ν

φ
φ φ

φ φ φ
φ φ φ

φ φ φ− −

= +

= +

= +

= +

     όπου:    2

3

1 0,618

1,618
2,618
4,236

..........................

..........................

φ
φ

φ

φ

=

=

=

=
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(c) Συγκρίνοντας μια σειρά Fibonacci προς μια σειρά του Φ, έχουμε:  

Σειρά Fibonacci: 0,1, (0+1)+1, (1+1)=2, (2+1)=3, …, δηλαδή 0, 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21. 

Σειρά Φ: 2 3 41, , ,φ φ φ  και επειδή 2 31, 2....φ φ φ φ= + = +  η σειρά Φ είναι επίσης 

21, , 1, ,....φ φ φ φ+ +  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η σχέση ανάμεσα σε δύο συνεχείς αριθμούς της 

σειράς Fibonacci πλησιάζει πάντα τον αριθμό φ  : 5 8 13, , ,...
3 5 8

φ φ φ= = =  

(d) Από την σχέση του φ   με το τρίγωνο του Pascal και λόγω της  

σχέσης του τριγώνου του Pascal με το διώνυμο του Newton δηλαδή το 

( )να β+ , υπάρχει σχέση του φ  με το 1lim( )e ν

ν
ν

ν→∞
= +  .  

(e) Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει και μια σειρά άλλων 

έμμεσων σχέσεων όπως το 3,14...π = (εφόσον 1 0ie π+ = )  

(f) Επίσης συμπτωματικά: 

 2

4 1,273..........

1, 272........

0,617.......

1 0,618........

π
φ

π
φ

φ

=

=

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠

=

 

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν δυνατότητες συσχέτισης 

κατασκευών με βάση τη χρυσή τομή και κατασκευών με βάση χαράξεις 

με διαμέτρους ή ακτίνες κύκλου. 

 

(g) Ισχύουν επίσης οι σχέσεις: 

 

( )
2

ri
R

φ
= =   όπου r, R οι ακτίνες του εγγεγραμμένου και 

περιγεγραμμένου κύκλου αντίστοιχα, σε κανονικό πεντάγωνο. 
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 ( )ii  Στα ορθογώνια τρίγωνα με πλευρές που βρίσκονται σε γεωμετρική 

πρόοδο:   

 

 

 

1,272.....z y
x x

φ= = = , όπου x,y οι κάθετες πλευρές (χ<y), και ο λόγος της 

υποτείνουσας z  προς την μικρή πλευρά x είναι ίσος με Φ.  

Δηλαδή :       z
x
= Φ . 

 

 

4. Η χρυσή αναλογία 
 

Παρακάτω, παραθέτουμε μερικές φιλοσοφικές απόψεις για την 

χρυσή αναλογία. Κατά μία έννοια η χρυσή αναλογία μπορεί να θεωρηθεί 

ως υπέρρητος ή υπερβατικός αριθμός. Είναι στη πραγματικότητα το 

πρώτο θέμα του Ένα, η μόνη πιθανή δημιουργική δυϊκότητα  μέσα στη 

Μονάδα. Είναι η πιο μύχια σχέση, μπορεί να πει κανείς, που η 

αναλογική ύπαρξη – το σύμπαν – μπορεί να έχει με τη Μονάδα, η 

πρωταρχική ή πρώτη διαίρεση του Ένα. Γι αυτό το λόγο οι αρχαίοι την 

ονόμαζαν «χρυσή», η τέλεια διαίρεση, και οι Χριστιανοί έχουν συσχετίσει 

αυτό το αναλογικό σύμβολο με τον Υιό του Θεού.  

Γιατί, μπορεί να ρωτηθεί, δεν μπορεί η Μονάδα απλά να διαιρεθεί 

σε δύο ίσα μέρη; Γιατί να μην έχουμε μία αναλογία ενός όρου, a:a; Η 

απάντηση είναι απλά ότι με την ισότητα δεν υπάρχει διαφορά, και χωρίς 

διαφορά δεν υπάρχει αντιληπτικό σύμπαν, γιατί όπως λέει η θεωρία τουο 

Upanishad «Ανεξαρτήτως του αν το γνωρίζουμε ή όχι, όλα τα πράγματα 

παίρνουν την ύπαρξη τους από αυτό το οποίο τα αντιλαμβάνεται». Σε μία 

στατική, εξισωτική πρόταση, το ένα μέρος μηδενίζει το άλλο. Απαιτείται 

μία ασύμμετρη διαίρεση προκειμένου να δημιουργηθεί η αναγκαία 

δυναμική για την πρόοδο και την επέκταση από τη Μονάδα. Γι αυτό τον 

λόγο η αναλογία φ  είναι η τέλεια διαίρεση της μονάδας: είναι 



 91

δημιουργική, και όμως ολόκληρο το αναλογικό σύμπαν που απορρέει 

από αυτή συσχετίζεται πίσω σε αυτή και περιέχεται κυριολεκτικά σε 

αυτή, αφού κανένας όρος των πρωτότυπων βημάτων διαίρεσης δεν 

ξεφεύγει από μία άμεση σχέση με την αρχική διαίρεση της Μονάδας. 

Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ της διαίρεσης της Μονάδας από τη 

τετραγωνική ρίζα του 2 και της διαίρεσης της από το φ , ενώ και οι δύο 

είναι γεωμετρικές αναλογίες. Όπως δείχνει η γεωμετρία της πρώτης, 

διαμέσου της δημιουργίας του 2  αμέσως ωθούμαστε από το πρωτότυπο 

τετράγωνο. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας ατέλειωτης, συνεχώς 

επεκτεινόμενης προόδου και εξάπλωσης που οδηγεί όλο και πιο μακριά 

από την αρχική Μονάδα. Δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να 

έχουμε με το 2 μία γεωμετρική εσωτερική διαίρεση της Μονάδας. Η 

διαίρεση με το φ , από την άλλη, δίνει ένα μοντέλο εξέλιξης που έχει ως 

στόχο της την εικόνα της τελειότητας της αρχικής Μονάδας. 

 

Ακολουθία μέσω της Χρυσής Διαίρεσης 

 

φ 3

1 : 
φ 2

1 : : 
φ 2

1 : 
φ
1 : : 

φ
1 : 1 : : 1 :φ : : φ : φ 2 : : φ 2 : φ 3 ... κλπ 

 

Ακολουθία μέσω της 2  διαίρεσης 

 

1 : 2 : : 2 : 2 ... κλπ 

 

Προκειμένου να αναλύσουμε αυτές τις δύο ακολουθίες θα έπρεπε 

να ανακαλέσουμε μερικές βασικές ιδέες από την γραμματική της 

γεωμετρικής γλώσσας. Ένα τετράγωνο σύμβολο όπως το φ 2 αναπαριστά 

το πρώτο επίπεδο εκδήλωσης, αυτό της μορφοποίησης ή εικόνας όπου 

μία έννοια γίνεται αρχικά κατανοητή. Ένα κυβικό σύμβολο όπως το φ 3 

αναπαριστά αυτή την ίδια έννοια, ιδέα ή εικόνα στην εκδηλωμένη, 

φυσική, ογκομετρική μορφή της. Τα αντίστροφα αυτών των συμβόλων 

(1/φ 2, 1/ φ 3), είναι οι ίδιες αρχές που περιέχονται μέσα στη Μονάδα. 
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Δηλαδή είναι κλάσματα ή εσωτερικά μέρη του Ένα, που 

αντιπροσωπεύουν τα προ-εννοιολογικά στάδια αυτών των επιπέδων 

εκδήλωσης. Ας θυμηθούμε ότι το Ένα είναι επίσης το σύμβολο του Θεού. 

Η Χρυσή Διαίρεση είναι η μόνη συνεχής αναλογία που αποδίδει μια 

ακολουθία της οποίας οι όροι αντιπροσωπεύοντας το εξωτερικό σύμπαν   

(φ 2, φ 3), είναι μία ακριβής, συνεχής αναλογική αντανάκλαση της 

εσωτερικής αναλογίας (1/φ 2, 1/ φ 3),  το δημιουργικό όνειρο του Θεού. 

Η ακολουθία του 2 αντιθέτως είναι μία αυστηρά αναπαραγωγική 

δύναμη που λειτουργεί δημιουργικά μόνο στο εξωτερικό επίπεδο. 

Ας αντιπαραβάλλουμε πάλι τις ιδιότητες των δύο αυτών 

γεωμετρικών ακολουθιών φ  και 2 ως μοντέλων για την εξέλιξη – η 

ακολουθία να είναι μία ικανή αναλογία για την εξελικτική διαδικασία – 

κοιτώντας αυτή τη φορά στη φάση της εξέλιξης που κινείται από μία 

μεταφυσική, αναλογική αρχή προς τον φυσικό κόσμο. Η Χρυσή 

Αναλογία δείχνει την δυνατότητα, όχι μια ποσοτική, στατιστική εξέλιξη 

(όπως με το 2 μοντέλο με το οποίο συνάδει η Δαρβίνεια προσαρμογή) 

αλλά αντί γι’ αυτό, μιας εξέλιξης που καθοδηγείται από τα έσω, μία 

προαγωγή από τις αρχικές ιδιότητες της Θείας ιδέας που περνά άμεσα 

από το αφηρημένο στο χειροπιαστό ή ορατό, όπου ο εκδηλωμένος 

κόσμος είναι μια εικόνα του Θείου, ένα αντίγραφο ή υιός του Θεού 

(Μονάδα). Η Χρυσή Αναλογία αντιπροσωπεύει την αδιαφιλονίκητη 

αναλογική μαρτυρία της πιθανότητας μιας συνειδητής εξέλιξης καθώς 

επίσης και μιας εξέλιξης της συνειδητότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΡΥΘΜΩΝ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με τον όρο θεωρία των αναλογιών, αν ξεκινήσουμε από τον 

καθορισμό της, εννοούμε ένα σύστημα τεκμηρίωσης των μαθηματικών 

σχέσεων μεταξύ των διάφορων μελών ενός έμβιου όντος, ειδικότερα των 

ανθρωπίνων όντων, στο μέτρο που αυτά τα όντα εκλαμβάνονται ως 

θέματα μιας καλλιτεχνικής αναπαράστασης. Από αυτόν τον ορισμό 

μπορούμε να προβλέψουμε τα ποικίλα μονοπάτια στα οποία δύνανται να 

ταξιδέψουν οι μελέτες των αναλογιών.  

Οι μαθηματικές σχέσεις θα μπορούσαν να εκφραστούν από την 

διαίρεση του συνόλου καθώς και από τον πολλαπλασιασμό μιας 

μονάδας. Η προσπάθεια να τις καθορίσουμε μπορεί να οδηγηθεί από 

μια επιθυμία για ομορφιά καθώς και από ένα ενδιαφέρον προς την 

«νόρμα», ή, τελικά, από μια ανάγκη για την εδραίωση ενός προτύπου. 

Και, πάνω από όλα, οι αναλογίες θα μπορούσαν να ερευνηθούν 

αναφορικά με το αντικείμενο της αναπαράστασης καθώς και αναφορικά 

με την αναπαράσταση του αντικειμένου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά 

μεταξύ του ερωτήματος: “Ποια είναι η συνήθης σχέση μεταξύ του μήκους 

του άνω άκρου και του μήκους ολόκληρου του σώματος ενός ανθρώπου 

που στέκεται ήσυχα μπροστά μου;” και του ερωτήματος: “Πώς θα 

διαβαθμίσω το μήκος αυτού που αντιστοιχεί στο άνω άκρος, σε σχέση με 

το μήκος αυτού που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το σώμα, στον καμβά μου, 

στην ακουαρέλα μου ή στο μάρμαρο;”.  
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Β. Η αναζήτηση μιας «θεωρίας ανθρώπινων μετρήσεων». 
 

Το πρώτο αποτελεί ερώτημα «αντικειμενικών» αναλογιών – ερώτημα 

του οποίου η απάντηση προηγείται της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

Το δεύτερο αποτελεί ερώτημα «τεχνικών» αναλογιών – ερώτημα του 

οποίου η απάντηση έγκειται στην ίδια την καλλιτεχνική διαδικασία. Και 

είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να τεθεί και να επιλυθεί μόνο όπου η 

θεωρία των αναλογιών συμπίπτει με (ή είναι υποδεέστερη) από μια 

θεωρία κατασκευής. 

Υπήρχαν, συνεπώς, τρεις στοιχειωδώς διαφορετικές πιθανότητες 

στην αναζήτηση μιας «θεωρίας ανθρώπινων μετρήσεων». Αυτή η θεωρία 

θα μπορούσε να στοχεύει είτε στην σύσταση των «αντικειμενικών» 

αναλογιών, χωρίς να προβληματίζεται για την σχέση τους προς τις 

«τεχνικές», είτε στην σύσταση των «τεχνικών» αναλογιών χωρίς να 

προβληματίζεται για την σχέση τους προς τις «αντικειμενικές», είτε τελικά 

θα μπορούσε να θεωρήσει ότι εξαιρείται και από τις δύο επιλογές, 

τουτέστιν, όπου οι «τεχνικές» και οι «αντικειμενικές» αναλογίες 

συμπίπτουν μεταξύ τους. 

Η πιθανότητα που αναφέρθηκε στο τέλος πραγματοποιήθηκε, σε 

αμιγή μορφή, μόνο μια φορά: στην Αιγυπτιακή τέχνη17. Υπάρχουν τρεις 

συνθήκες που δυσχεραίνουν την σύμπτωση των «τεχνικών» και 

«αντικειμενικών» διαστάσεων, και η Αιγυπτιακή τέχνη – στον βαθμό που 

ειδικές περιστάσεις δεν δημιούργησαν εφήμερες εξαιρέσεις – κατέστησε 

ουσιαστικά άκυρες, ή ακόμα καλύτερα, αγνόησε πλήρως, και τις τρεις. 

Πρώτον, το γεγονός ότι μέσα σε ένα οργανικό σώμα κάθε κίνηση 

μεταβάλλει τις διαστάσεις του κινούμενου μέλους καθώς και τις 

αντίστοιχες άλλων μερών. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης, 

σύμφωνα με τις κανονικές συνθήκες της όρασης, βλέπει το θέμα με 

ορισμένη προοπτική απεικόνιση. Τρίτον, το γεγονός ότι ένας ενδεχόμενος 

παρατηρητής ομοίως βλέπει το ολοκληρωμένο έργο με προοπτική 

απεικόνιση, η οποία αν είναι αξιοσημείωτη (δηλαδή, με γλυπτά 

                                                 
17 Και σε ορισμένο βαθμό, στην στιλιστικά ανάλογη τέχνη της Ασίας και της Αρχαίας Ελλάδας  
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τοποθετημένα πάνω από το επίπεδο του ματιού), πρέπει να αναπληρωθεί 

από μια εσκεμμένη αναχώρηση από τις αντικειμενικά σωστές αναλογίες. 

Ούτε μία από αυτές τις συνθήκες δεν επιτυγχάνεται στην Αιγυπτιακή 

τέχνη.  

Οι «οπτικές τροποποιήσεις» που διορθώνουν την οπτική εντύπωση 

του παρατηρητή (οι temperaturae από τις οποίες, σύμφωνα με τον 

Βιτρούβιο, εξαρτάται η «εύρυθμη» απήχηση του έργου) απορρίπτονται ως 

ζήτημα αρχής. Οι κινήσεις των μορφών δεν είναι οργανικές αλλά 

μηχανικές, δηλαδή αποτελούνται από καθαρά τοπικές μεταβολές στις 

θέσεις των συγκεκριμένων μελών, μεταβολές οι οποίες δεν επηρεάζουν 

ούτε την μορφή ούτε τις διαστάσεις του υπόλοιπου σώματος. Ακόμα και 

η προοπτική απεικόνιση (καθώς και η απλοποιημένη αναπαράσταση, η 

οποία πραγματοποιεί με το φως και την σκιά αυτό που επιτυγχάνει η 

προοπτική απεικόνιση με το σχεδιασμό) απορρίφθηκε σκόπιμα σε αυτήν 

την φάση.  

Τόσο η ζωγραφική όσο και οι ανάγλυφες παραστάσεις – και για 

αυτόν τον λόγο κανένα από τα δύο δεν διαφέρει στιλιστικά από το άλλο 

στην Αιγυπτιακή τέχνη – αποκήρυξαν αυτήν την προφανή επέκταση του 

επιπέδου στο βάθος που απαιτείται από τον οπτικό νατουραλισμό 

(σκιαγραφία). Και η γλυπτική απέφυγε αυτήν την προφανή ισοπέδωση 

των τρισδιάστατων όγκων που απαιτείται από την αρχή Reliefhaftigkeit 

του Hildenbrand. Στην γλυπτική, όπως στην ζωγραφική και στις 

ανάγλυφες παραστάσεις, το θέμα αντιπροσωπεύεται κατά τέτοιο τρόπο 

από μια όψη η οποία, μιλώντας κυριολεκτικά, δεν είναι καθόλου 

aspectus (άποψη) αλλά γεωμετρικό σχέδιο.  

Όλα τα μέρη της ανθρώπινης μορφής έχουν τέτοια διάταξη που 

παρουσιάζονται είτε σε απόλυτα μετωπική προβολή ή αλλιώς σε καθαρό 

προφίλ18. Αυτό ισχύει στην ζωγραφική στα έργα σε πλήρη ανάπτυξη 

                                                 
18 Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση μπορεί να παρατηρηθεί, όσον αφορά στην ζωγραφική και στα 
ολόγλυφα, μόνο στην αναλογία πάνω από τον γοφό. Αλλά ακόμα κι εδώ δεν αντιμετωπίζουμε μια 
γνήσια προοπτική απεικόνιση, δηλαδή, την νατουραλιστική απόδοση μέρος του σώματος «εν κινήσει» 
αλλά μάλλον αντιμετωπίζουμε μια γραφική μετάβαση μεταξύ της μετωπικής ανάτασης του θώρακα 
και της ανάτασης πλάγιας όψης των ποδιών – μια μορφή που προέκυψε σχεδόν αυτόματα όταν οι δύο 
αυτές ανατάσεις ενώθηκαν με ισοϋψείς καμπύλες. Ανατέθηκε στην Ελληνική τέχνη να αντικαταστήσει 
αυτή την γραφική διαμόρφωση με μια μορφή που εκφράζει την πραγματική συστροφή των άκρων, 
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(ολόγλυφο) καθώς και στις δισδιάστατες τέχνες με την μια διαφορά ότι η 

γλυπτική σε πλήρη ανάπτυξη, με πολύ-επίπεδους κυβόλιθους δύναται 

να μεταφέρει σε εμάς όλες τις προβολές στην ολότητα τους αλλά 

διαχωρισμένες η μία από την άλλη, ενώ οι δισδιάστατες τέχνες μπορούν 

να τις μεταφέρουν ατελώς αλλά σε μια εικόνα: απεικονίζουν το κεφάλι 

και τα μέλη σε καθαρή πλάγια όψη ενώ τον θώρακα και τα άκρα 

αποδίδονται σε καθαρή μετωπική όψη. 

Σε περατωμένα έργα γλυπτικής (όπου όλες  οι μορφές είναι 

ολοκληρωμένες) αυτή η γεωμετρική ποιότητα, που θυμίζει σχέδιο 

αρχιτέκτονα, δεν είναι τόσο εμφανής όπως στους πίνακες και στις 

ανάγλυφες παραστάσεις. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε όμως από τα 

πολλά ατελείωτα κομμάτια ότι ακόμα και στην γλυπτική η τελική μορφή 

καθορίζεται πάντοτε από ένα υποκείμενο γεωμετρικό σχέδιο που 

σκιαγραφήθηκε αρχικά στις επιφάνειες του κυβόλιθου. Είναι προφανές 

ότι ο καλλιτέχνης σχεδίασε τέσσερα διαφορετικά σχέδια στις κάθετες 

επιφάνειες του κυβόλιθου (συμπληρώνοντας τα περιστασιακά με ένα 

πέμπτο, δηλαδή με το σχέδιο της επιφάνειας που εισάγεται στην 

ανώτερη, οριζόντια επιφάνεια)19, κατόπιν διαμόρφωσε την μορφή 

απομακρύνοντας το πλεόνασμα της πέτρας ώστε η μορφή να 

περιβάλλεται από ένα σύστημα επιπέδων που συναντώνται σε ορθές 

γωνίες και συνδέονται με αποκλίσεις και εν τέλει αφαίρεσε τις αιχμηρά 

ορισμένες ακμές που προέκυψαν από την διαδικασία (Εικόνα ΙΙΙ.1). 

Πέρα από τέτοιου είδους ατελή κομμάτια, υπάρχει ένα σχέδιο 

εφαρμογής του γλύπτη, ένας πάπυρος  που μέχρι πρότινος βρισκόταν 

στο Μουσείο του Βερολίνου και ο οποίος απεικονίζει την μέθοδο 

λιθοδομής αυτών των γλυπτών με ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια: σαν να 

κατασκεύαζε ένα σπίτι, ο γλύπτης κατάρτισε σχέδια για την σφίγγα του  
                                                                                                                                            
τουτέστιν, μια «μεταβολή» που υλοποιεί μια ρευστή μετάβαση μεταξύ δύο «καταστάσεων»: όπως η 
Ελληνική μυθολογία τιμούσε την μεταμόρφωση, έτσι και η Ελληνική τέχνη τονίζει αυτές τις 
μεταβατικές – ή όπως θα έλεγε ο Αριστοξένης, «κριτικές» - κινήσεις τις οποίες τείνουμε να 
καθορίζουμε ως contrapposto. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ανακλινόμενες μορφές ˙ π.χ.,  ο 
Αιγυπτιακός Θεός της Γης, Κέμπ, σε σύγκριση με μορφές που εξακοντίζονται στο έδαφος όπως οι  
Γίγαντες στο αέτωμα του «Δεύτερου Ναού της Αθηνάς». 
 
19 Το σχέδιο της επιφάνειας ήταν απαραίτητο όπου οι κύριες διαστάσεις της μορφής ήταν οριζόντιες 
αντί για κάθετες, όπως στις αναπαραστάσεις των ζώων, της σφίγγας, ή ανακλινόμενων ανθρώπων, και 
σε  ομάδες που τις συνθέτουν αρκετές ανεξάρτητες μορφές. 
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Μισοτελειωμένο Αιγυπτιακό γλυπτό, Μουσείο Καϊρου 

Εικόνα ΙΙΙ.1 
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με μετωπική ανάταση (μόνο ένα ελάχιστο μέρος αυτού του τελευταίου 

διατηρείται) ώστε ακόμα και σήμερα να δύναται να εκτελεστεί η μορφή 

σύμφωνα με το σχέδιο20 (Εικόνα ΙΙΙ.2) . 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Αιγυπτιακή θεωρία των αναλογιών θα 

μπορούσε, ως φυσικό επακόλουθο, να παρακάμψει την λήψη απόφασης  

 
Πάπυρος Αιγύπτιου γλύπτη, Βερολίνο 

Μουσείο Neues 

Εικόνα ΙΙΙ.2 

 

είτε αυτή στόχευε στην καθιέρωση των «αντικειμενικών» ή των «τεχνικών» 

διαστάσεων, είτε διατεινόταν ότι ήταν ανθρωπομετρία ή η θεωρία 

κατασκευής – που, αναγκαστικά, ήταν ταυτόχρονα και τα δύο. Διότι ο 

καθορισμός των «αντικειμενικών» διαστάσεων ενός θέματος, όπως λόγου 

χάρη το να μειωθεί το ύψος, πλάτος και βάθος σε μετρήσιμα μεγέθη, δεν 

σημαίνει τίποτα άλλο παρά την εξακρίβωση των διαστάσεων του σε 

μετωπική ανάταση, πλευρική ανάταση και σχέδιο επιφάνειας. Και καθώς 

μια Αιγυπτιακή αναπαράσταση ήταν περιορισμένη σε αυτά τα τρία 

σχέδια (εκτός του ότι ο γλύπτης τα αντιπαρέβαλε ενώ ο δεξιοτέχνης της 

δισδιάστατης τέχνης τα συνδύαζε), η «τεχνικές» αναλογίες δεν μπορούσαν 

παρά να είναι ταυτόσημες με τις «αντικειμενικές». Οι σχετικές διαστάσεις 

                                                 
20 Amtliche Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen, XXXIX, 1917, col. Io5 ff. (Borchardt). 
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του φυσικού αντικειμένου, όπως περιέχονται στην μετωπική ανάταση, 

την πλευρική ανάταση και το σχέδιο επιφάνειας δεν θα μπορούσαν παρά 

να συμπίπτουν με τις σχετικές διαστάσεις του τεχνουργήματος: αν ο 

Αιγύπτιος καλλιτέχνης υπέθετε ότι το συνολικό μήκος μιας ανθρώπινης 

μορφής διαιρείτο σε 18 ή 22 μονάδες και, επιπλέον, γνώριζε ότι το 

μήκος του ποδιού αντιστοιχούσε σε 3 ή 3 ½ τέτοιες μονάδες, και ότι το 

μήκος μέχρι την κνήμη αντιστοιχούσε σε 5 μονάδες21. Γνώριζε επίσης τι 

μεγέθη έπρεπε να σβήσει από το σχέδιο επιφάνειας του ή από τις 

επιφάνειες  του κυβόλιθου του. 

Από πολλά παραδείγματα που διατηρήθηκαν μέχρι την εποχή 

μας22, γνωρίζουμε ότι οι Αιγύπτιοι υλοποίησαν αυτήν την υποδιαίρεση 

της επιφάνειας της πέτρας ή του τοίχου μέσω ενός πλέγματος ίσων 

τετραγώνων εναρμονισμένου με ακρίβεια. Αυτό το χρησιμοποιούσαν όχι 

μόνο για την αναπαράσταση των ανθρωπίνων όντων αλλά επίσης και των 

ζώων που διαδραμάτιζαν εξέχοντα ρόλο στην τέχνη τους23. Ο σκοπός 

αυτού του πλέγματος θα γίνει καλύτερα κατανοητός αν το συγκρίνουμε 

με το απατηλά παρόμοιο σύστημα τετραγώνων που χρησιμοποιείται από 

τον σύγχρονο καλλιτέχνη για να μεταφέρει την σύνθεση του από μια 

μικρότερη σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια (mise au carreau). Ενώ αυτή η 

διαδικασία προϋποθέτει ένα προπαρασκευαστικό σχέδιο  - το οποίο δεν 

υπόκειται σε κανένα τετραγωνισμό – στο  οποίο οι οριζόντιες και κάθετες 

γραμμές υπερτίθενται στη συνέχεια σε αυθαίρετα επιλεγμένα σημεία, το 

πλέγμα που χρησιμοποιούσε ο Αιγύπτιος καλλιτέχνης προηγείτο του 

σχεδίου και προκαθόριζε το τελικό προϊόν. Με τις πιο σημαντικές 

γραμμές του μόνιμα καθορισμένες σε συγκεκριμένα σημεία του 

                                                 
21 Η υποδιαίρεση σε δεκαοκτώ τετράγωνα χαρακτηρίζει τον «πρωτύτερο κανόνα», και η υποδιαίρεση 
σε είκοσι δύο, τον «μεταγενέστερο». Και στις δύο όμως, το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού (το τμήμα 
πάνω από το os frontale στον «πρωτύτερο» κανόνα, το τμήμα πάνω από την γραμμή του τριχωτού της 
κεφαλής  στον «μεταγενέστερο») δεν λαμβάνεται υπόψη, καθώς ποικιλομορφία της κόμμωσης και του 
σαρικιού απαιτούσαν μια συγκεκριμένη ελευθερία εδώ. Δείτε H. Schäfer, Von ägyptischer Kunst, 
Λειψία, 1919, II, σελίδα 236, Σημείωση 105, και το ιδιαίτερα διαφωτιστικό άρθρο του C.C.Edgar, 
relatifs â la philologie…egyptienne, XXVII, σελίδα 137 ff – επίσης idem, Εισαγωγή στον Catalogue 
Général des Antiquités Egyptiennes du Museé du Caire, XXV, Sculptors Studies and Unfinished 
Works, Κάιρο, 1906. 
22 Εξαιρετικά πολυάριθμα στο Μουσείο του Καΐρου. Δείτε επίσης τον ενδιαφέροντα κύκλο 
τοιχογραφιών του Πτολεμαίου Ι στο Μουσείο Pelizaeus στο Hildesheim 
23 Edgar, Catalogue, σελίδα 53. Δείτε επίσης, A.Erman, στο Amtliche Berichte aus den Königlichen 
Kunstammlungen, XXX, 1908, σελίδα 197. 
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ανθρώπινου σώματος, το Αιγυπτιακό πλέγμα υποδεικνύει αμέσως στον 

ζωγράφο ή γλύπτη πώς να οργανώσει την μορφή του: θα γνωρίζει από την 

αρχή ότι πρέπει να τοποθετήσει τον αστράγαλο στην πρώτη οριζόντια 

γραμμή, το γόνατο στην έκτη, τους ώμους  στην δέκατη έκτη, και ούτω 

καθεξής (Εικόνα ΙΙΙ.3). 

 

 
Ο “Μεταγενέστερος Κανόνας” της Αιγυπτιακής Τέχνης24 

Σχήμα 1 

                                                 
24 Σύμφωνα με το Travaux Relatífs à la philologie et archéologie égyptiennes, XXVII, 905, σελίδα 144 
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Εν ολίγοις, το Αιγυπτιακό πλέγμα δεν διαθέτει μεταθετή σημασία, 

αλλά κατασκευαστική, και η χρησιμότητα του εκτεινόταν από τον 

καθορισμό των διαστάσεων στον ορισμό της κίνησης. Καθώς τέτοιου 

είδους ενέργειες όπως ο διασκελισμός προς τα εμπρός ή η αιφνιδιαστική 

επίθεση εκφράζονταν μόνο με στερεοτυπικές μεταβολές της θέσης και 

όχι με αλλαγές των ανατομικών μετατοπίσεων˙ ακόμα και η κίνηση 

μπορούσε να καθοριστεί επαρκώς από καθαρά ποσοτικά δεδομένα. Ήταν 

συμφωνημένο, λόγου χάρη, ότι σε μια μορφή που θεωρείτο ότι ήταν σε 

θέση εφόρμησης, το μήκος του βηματισμού (μετρημένο από την άκρη 

του ενός ποδιού στην άκρη του άλλου) θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε 10 ½ 

μονάδες, ενώ η απόσταση σε μια μορφή που στέκεται ήσυχα ήταν 

καθορισμένο σε 4 ½ ή 5 ½ μονάδες25. Χωρίς μεγάλη υπερβολή, κάποιος 

θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι όταν ανέθεταν σε ένα Αιγύπτιο 

καλλιτέχνη εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα των αναλογιών να 

αναπαραστήσει μια μορφή που κάθεται, στέκεται ή βηματίζει, το 

αποτέλεσμα είχε αναπότρεπτη έκβαση μόλις καθοριζόταν το απόλυτο 

μέγεθος της μορφής26. 

Αυτή η Αιγυπτιακή μέθοδος εφαρμογής της θεωρίας των 

αναλογιών αντανακλά ξεκάθαρα το Kunstwollen, το οποίο κατευθύνεται 

όχι προς την μεταβλητή αλλά προς την σταθερά, όχι προς τον 

συμβολισμό του ζωτικού παρόντος αλλά προς την πραγμάτωση μιας 

αέναης αιωνιότητας. Στην ανθρώπινη μορφή που δημιουργούσε ένας 

Αιγύπτιος υποτίθεται ότι είχε αποδοθεί μια ζωή που ήταν αληθινή, όμως 

– κατά την Αριστοτελική έννοια – μόνο «πιθανή». Αναπαράγει την μορφή, 

αλλά όχι την λειτουργία, του ανθρώπινου όντος σε ένα πιο ανθεκτικό 

αντίγραφο. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι το Αιγυπτιακό επιτύμβιο άγαλμα δεν 

αποσκοπούσε στο να μιμηθεί μια δική του ζωή αλλά να εξυπηρετήσει ως 

το υλικό υπόβαθρο μιας άλλης ζωής, της ζωής του πνεύματος «Kā». Για 

τους Έλληνες το πλαστικό ομοίωμα διαιωνίζει την μνήμη ενός 
                                                 
25 E.Mackay, στο Journal of Egyptian Archaeology, IV, 1917, Pl. XVII. Από άλλες απόψεις, ωστόσο, 
το άρθρο του Mackay δεν φαίνεται να επιτυγχάνει την αξιοπιστία των έργων του Edgar. 
26 Αντιστρόφως, το απόλυτο μέγεθος καθορίζεται, φυσικά, από ένα μόνο τετράγωνο του πλέγματος, 
καθιστώντας έτσι εφικτό για τον Αιγυπτιολόγο να ανακατασκευάσει ολόκληρη την μορφή από το 
απλούστερο τεμάχιο τέτοιου είδους πλέγματος. 
 



 102

ανθρώπινου όντος που έζησε. Για τους Αιγύπτιους είναι ένα σώμα που 

προσμένει να αναζωογονηθεί. Για τους Έλληνες, το έργο τέχνης 

ενυπάρχει σε μια σφαίρα αισθητικής ιδανικότητας. Για τους Αιγύπτιους,  

σε μια σφαίρα μαγικής πραγματικότητας. Για τους πρώτους, ο στόχος 

του καλλιτέχνη είναι η μίμησις, για τους δεύτερους, η ανακατασκευή. 

Ας στραφούμε για άλλη μια φορά σε αυτό το προπαρασκευαστικό 

σχέδιο για ένα γλυπτό ή μια σφίγγα. Χρησιμοποιούνται όχι λιγότερα από 

τρία διαφορετικά πλέγματα, και έπρεπε να χρησιμοποιηθούν, καθώς 

αυτή η συγκεκριμένη σφίγγα που κρατάει την μικρή φιγούρα μιας θεάς 

ανάμεσα στα πόδια του, αποτελείται από τρία ετερογενή μέρη, καθένα 

από τα οποία απαιτεί το δικό του σύστημα κατασκευής: το σώμα ενός 

λιονταριού, του οποίου η αναλογικότητα τηρεί τον κανόνα που είναι 

απαραίτητος για αυτή την ράτσα ζώου, το ανθρώπινο κεφάλι, το οποίο 

υποδιαιρείται σύμφωνα με το σχέδιο των επονομαζόμενων Βασιλικών 

Κεφαλιών (στο Κάιρο μόνο διατηρούνται περισσότερα από σαράντα 

μοντέλα), και η μικρή θεά, που βασίζεται στον εθιμικό κανόνα των είκοσι 

δύο τετραγώνων που έχουν προδιαγραφεί για ολόκληρη την ανθρώπινη 

μορφή27. Συνεπώς, το πλάσμα που πρόκειται να αναπαρασταθεί είναι 

μια καθαρή «ανακατασκευή», συναρμολογημένη από τρία συστατικά 

καθένα από τα οποία συλλαμβάνεται και καθορίζεται αναλογικά σαν να 

στεκόταν μόνο του. Ακόμα και εκεί όπου έπρεπε να συνδυάσει τρία 

ετερογενή στοιχεία σε μια εικόνα, ο Αιγύπτιος καλλιτέχνης δεν το 

θεωρούσε απαραίτητο να τροποποιήσει την δυσκαμψία των τριών ειδικών 

συστημάτων αναλογίας υπέρ μιας οργανικής ενότητας η οποία, στην 

Ελληνική τέχνη, εκφράζεται ακόμα και σε μια Χίμαιρα.  

 

 

 

                                                 
27 Είναι αυτή η «παράδοξη παρέκκλιση από άλλα σχέδια πλέγματος» που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην Σφίγγα Πάπυρος του Βερολίνου: ότι χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά συστήματα αναλογιών  
- μια ανωμαλία που επεξηγείται εύκολα από το γεγονός ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν είναι ομογενής 
αλλά ετερογενής – αποδεικνύει κατά τρόπο πειστικό ότι το Αιγυπτιακό σύστημα των ίσων τετραγώνων 
δεν ήταν μια μέθοδος μεταβίβαση,  αλλά ένας  κανόνας. Για τον σκοπό ενός απλού mise au carreau, οι 
καλλιτέχνες χρησιμοποιούν, φυσικά, πάντοτε ένα ομοιόμορφο πλέγμα. 
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Γ. Η κλασσική θεωρία αναλογιών 

 

Μπορούμε να προβλέψουμε από τις προηγούμενες παραγράφους 

ότι η κλασική τέχνη των Ελλήνων έπρεπε να απελευθερωθεί εντελώς από 

το Αιγυπτιακό σύστημα των αναλογιών. Οι αρχές της αρχαϊκής 

Ελληνικής τέχνης ήταν παρόμοιες με εκείνες των Αιγυπτίων. Η 

προώθηση του κλασικού ρυθμού πέρα από το αρχαϊκό αποτελείτο από 

την αποδοχή αυτών των αρχών ως θετικές καλλιτεχνικές αξίες, δηλαδή 

ακριβώς εκείνων των παραγόντων που οι Αιγύπτιοι είχαν παραμελήσει ή 

αρνηθεί. Η κλασική Ελληνική τέχνη έλαβε υπόψη της την μεταβολή των 

διαστάσεων ως αποτέλεσμα οργανικής κίνησης, την προοπτική 

απεικόνιση που απόρρεε από την διαδικασία της όρασης, και την 

ανάγκη της διόρθωσης, σε ορισμένες περιστάσεις, της οπτικής εντύπωσης 

του παρατηρητή από «ρυθμικές» προσαρμογές28.  

Επομένως, οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν με ένα 

σύστημα αναλογιών το οποίο ορίζοντας σαφώς τις «αντικειμενικές» 

διαστάσεις, έθετε, επίσης, αμετάκλητα τις «τεχνικές» διαστάσεις. Θα 

μπορούσαν να παραδεχτούν μια θεωρία αναλογιών μόνο στο μέτρο που 

επέτρεπε στον καλλιτέχνη την ελευθερία να ποικίλλει τις «αντικειμενικές» 

διαστάσεις από περίπτωση σε περίπτωση με μια ελεύθερη αναδιάταξη – 

εν ολίγοις, μόνο στο μέτρο που περιορίζεται στον ρόλο της 

ανθρωπομετρίας. 

                                                 
28Συγκρίνετε με την συχνά αναφερόμενη ιστορία ενός αγάλματος της Αθηνάς από τον Φειδία, όπου το 
χαμηλότερο μέρος του σώματος, παρότι «αντικειμενικά» πολύ κοντό, φαινόταν ωστόσο «σωστό» όταν 
το άγαλμα τοποθετήθηκε ψηλά πάνω από το επίπεδο του  ματιού (J. Overbeck, Die antiken 
Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Kunst bei den Griechen, Λειψία, 1868, No. 772). Είναι, 
επίσης, πολύ ενδιαφέρον το εδάφιο που δεν παρατηρείται συχνά στον «Σοφιστή» του Πλάτωνα, 
235Ε/236Α: «Ούκουν όσοι γε των μεγάλων πού τι πλάττουσιν έργων ή γράφουσιν. Ει γαρ αποδιδοίεν 
την των καλών αληθνήν συμμετρίαν, οίσθ’ότι σμικρότερα μέν του δέοντος τά άνω, μείζω δε τα κάτω 
φαίνοιτ’αν διά τό τά μέν πόρρωθεν, τά δ’εγγύθεν ύφ’ημών οράσθαι. Άρ’ούν ού χαίρειν το αληθές 
εάσαντες οι δημιουργοί νύν ού τάς ούσας συμμετρίας, αλλά τάς δοξούσας είναι καλάς τοίς ειδώλοις 
εναπεργάζονται». Στα Αγγλικά, σύμφωνα με  την μετάφραση του H.N.Fowler, Πλάτωνας (Κλασική 
Βιβλιοθήκη Loeb), II, σελίδα 335: «Όχι  μόνο αυτοί που παράγουν κάποιο μεγάλο έργο γλυπτικής ή 
ζωγραφικής. Διότι αν αναπαρήγαγαν τις πραγματικές αναλογίες των όμορφων μορφών, τα ανώτερα 
μέρη, όπως γνωρίζετε, θα έμοιαζαν μικρότερα και τα χαμηλότερα μέρη μεγαλύτερα από ότι θα έπρεπε 
επειδή βλέπουμε τα πρώτα από απόσταση, τα δεύτερα από κοντά….Γι’ αυτό οι καλλιτέχνες 
εγκαταλείπουν την αλήθεια και προσδίδουν στις μορφές τους όχι τις πραγματικές αναλογίες αλλά 
αυτές που μοιάζουν να είναι όμορφες, έτσι δεν είναι;».  
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Διαθέτουμε, συνεπώς, πολύ λιγότερο ακριβή πληροφόρηση 

αναφορικά με την Ελληνική θεωρία των αναλογιών, όπως αυτή 

αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στους κλασικούς χρόνους, από ότι για το 

Αιγυπτιακό σύστημα. Μόλις οι «τεχνικές» και οι «αντικειμενικές» 

διαστάσεις παύσουν να είναι ταυτόσημες, το σύστημα ή συστήματα δεν 

δύνανται πλέον να γίνονται άμεσα αντιληπτά στα έργα τέχνης29. Από την 

άλλη πλευρά, μπορούμε να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες από 

λογοτεχνικές πηγές, που συνδέονται συχνά με το όνομα του Πολύκλειτου 

– τον πατέρα, ή τουλάχιστον τον διαμορφωτή, της κλασικής Ελληνικής 

ανθρωπομετρίας30. 

Διαβάζουμε, λόγου χάρη, στο έργο Placita Hippocratis et Platonis 

του Γαληνού: «το δε κάλλος ουκ έν τη των στοιχείων, αλλ’έν τη των μορίων 

συμμετρία συνίστασθαι νομίζει [Χρύσσιπος], δακτύλου πρός δάκτυλον 

δηλονότι και συμπάντων αυτών προς τε μετακάρπιον και καρπόν, και 

τούτων προς πήχυν, και πήχεως προς βραχίονα, και πάντων προς πάντα, 

καθάπερ εν τω Πολυκλείτου κανόνι γέγραπται…»31 «Ο Χρύσσιπος … 

υποστηρίζει ότι η ομορφιά δεν έγκειται στα στοιχεία αλλά στην αρμονική 

αναλογία των μερών, την αναλογία του ενός δακτύλου προς το άλλο, 

όλων των δακτύλων προς το υπόλοιπο χέρι, όλων των μερών προς τα 

άλλα, όπως είναι γραμμένο στον κανόνα του Πολύκλειτου». 

Κατά πρώτον, αυτό το εδάφιο επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο 

υπήρχαν υπόνοιες από την αρχή: ότι ο «κανόνας» του Πολύκλειτου 

διέπεται από έναν καθαρά  ανθρωπομετρικό χαρακτήρα, δηλαδή, ότι ο 

σκοπός του δεν ήταν να διευκολύνει την θεώρηση της σύνθεσης 

κυβόλιθων ή επιφανειών τοίχου, αλλά αποκλειστικά και μόνο να 
                                                 
29 Η γνωστή Μετρολογική Ανάγλυφη Παράσταση στην Οξφόρδη (Journal of Hellenic Studies, IV, 
1883, σελίδα 335) δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την θεωρία των αναλογιών στην τέχνη, αλλά 
εξυπηρετεί μόνο την τυποποίηση αυτού που δύναται να ονομαστεί εμπορικές μετρήσεις: 1 οργνία = 7 
πόδες = 2,07 εκ., με κάθε πόδι να αντιστοιχεί σε 0,296 χιλ. Συνεπώς, δεν γίνεται καμία προσπάθεια για 
να διαιρεθεί αναλογικά η ανθρώπινη μορφή η οποία επιδεικνύει εδώ αυτές τις μετρήσεις. 
 
30 Για τους θεωρητικούς των αναλογιών που γίνεται μνεία από τον Βιτρούβιο – Μελάνθιος, Πόλλις, 
Δημόφιλος, Λεωνίδας, Ευφράνωρ, και ούτω καθεξής – δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο πέρα από τα 
ονόματα τους. Ο Kalkmann (Die Proportionen des Gesichts in der grieschischen Kunst [Berliner 
Winckelmannsprogramm, No. 53], 1893, σελίδα 43) προσπάθησε, ωστόσο, να εντοπίσει χρονολογικά 
τις Βιτρουβιανές δηλώσεις περί μετρήσεων στον κανόνα του Ευφράνωρ. Ένα πιο πρόσφατο άρθρο από 
τον Foat (στο Journal of Hellenic Studies, XXXV, 1914 σελίδα 225) δεν προώθησε ουσιαστικά την 
γνώση μας για την θεωρία των αναλογιών στην αρχαιότητα. 
31 Γαλήνος, Placita Hippocratis et Platonis, V, 3 
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εξακριβώνει τις «αντικειμενικές» αναλογίες του φυσιολογικού ανθρωπίνου 

όντος: σε καμία περίπτωση δεν προκαθόριζε τις «τεχνικές» μετρήσεις. Ο 

καλλιτέχνης που παρατηρούσε αυτόν τον κανόνα δεν ήταν απαραίτητο να 

απέχει από την απόδοση ανατομικών και μιμητικών παραλλαγών, ή από 

το να χρησιμοποιεί προοπτικές απεικονίσεις, ή ακόμα, όταν ήταν 

απαραίτητο, από το να προσαρμόζει τις διαστάσεις της μορφής του στην 

υποκειμενική οπτική εμπειρία του παρατηρητή (όπως όταν ο γλύπτης 

επιμηκύνει τα άνω μέρη μιας μορφής που είναι τοποθετημένη ψηλά ή 

πυκνώνει την πλευρά που σκιάζεται σε ένα πρόσωπο με πλάγια όψη 

στραμμένη κατά τρία τέταρτα). Κατά δεύτερον, η μαρτυρία του Γαληνού 

χαρακτηρίζει την αρχή της θεωρίας των αναλογιών του Πολύκλειτου ως, 

αν δύναται έτσι να ονομαστεί, «οργανική». 

Όπως γνωρίζουμε, ο Αιγύπτιος καλλιτέχνης –θεωρητικός 

δημιουργούσε πρώτα ένα πλέγμα  ίσων τετραγώνων32 και κατόπιν 

εισήγαγε σε αυτό το πλέγμα τα περιγράμματα της μορφής του– 

αδιαφορώντας για το αν κάθε γραμμή του πλέγματος του συνέπιπτε με 

μία από τις οργανικά σημαντικές συναρθρώσεις του σώματος. Μπορούμε 

να παρατηρήσουμε, λόγου χάρη, ότι μέσα στον «μεταγενέστερο κανόνα» 

(Εικόνα ΙΙΙ.3) ότι οι οριζόντιες συναρθρώσεις 2, 3, 7, 8, 9, 15 διέρχονται 

μέσω εντελώς ασήμαντων σημείων. Ο Έλληνας καλλιτέχνης – θεωρητικός 

κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση. Δεν ξεκινούσε με ένα μηχανικά 

κατασκευασμένο πλέγμα πάνω στο οποίο προσάρμοζε στη συνέχεια την 

μορφή. Ξεκινούσε, αντιθέτως, με την ανθρώπινη μορφή, οργανικά 

διαφοροποιημένη σε κορμό, μέλη και μέρη άκρων, και στην συνέχεια 

προσπαθούσε να εξακριβώσει πώς αυτά τα μέλη σχετίζονταν μεταξύ τους 

και προς το σύνολο. Όταν, σύμφωνα με τον Γαληνό, ο Πολύκλειτος 

περιέγραψε την ενδεδειγμένη αναλογία του δακτύλου προς το δάκτυλο, 

του χεριού προς τον πήχη, του πήχη προς τον βραχίονα και, τελικά, 
                                                 
32 Η ίδια η μονάδα ισούται με το ύψος του ποδιού από το πέλμα έως το άνω όριο του αστραγάλου [και 
πρόσφατα καθορίστηκε ως 1 «πυγμή» ή 11/3 «πλάτος χείρας» (δείτε Iversen, παραπομπή στην σελίδα 
8)]. Ωστόσο, η σχέση αυτής της μονάδας ως προς τις διαστάσεις των ανεξάρτητων μελών, ακόμα και 
ως προς το μήκος του ίδιου του ποδιού, ποικίλλει. Είναι, πράγματι, κάπως αμφίβολο αν ο σκοπός της 
ήταν τελικά να ορίσει μια τέτοιου είδους σχέση. Στον «προγενέστερο» κανόνα το μήκος του ποδιού 
ισούται γενικά με 3 μονάδες (σε σύγκριση, ωστόσο, με το Travaux, του Edgar, σελίδα 145), στον 
«μεταγενέστερο», με  περίπου 3 ½, κτλ.  
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κάθε ξεχωριστού μέλους προς ολόκληρο το σώμα, αυτό σημαίνει ότι η 

κλασική Ελληνική θεωρία των αναλογιών εγκατέλειψε την ιδέα της 

κατασκευής του σώματος βάσει ενός απόλυτου προτύπου, σαν από 

μικρές, ίσες κατασκευαστικές μονάδες: επιδίωκε να δημιουργήσει 

σχέσεις μεταξύ των μελών, ανατομικά διαφοροποιημένα και διακριτά το 

ένα από το άλλο, και με ολόκληρο το σώμα. Ως εκ τούτου, δεν 

αποτελούσε αρχή μηχανικής ταυτότητας, αλλά αρχή οργανικής 

διαφοροποίησης η οποία σχηματίζει την βάση του κανόνα του 

Πολύκλειτου. Θα ήταν εντελώς αδύνατο να ενσωματώσει τις διατάξεις του 

σε ένα πλέγμα τετραγώνων.  

Για να αποκτήσουμε μια ιδέα της χαμένης θεωρίας των Ελλήνων, 

θα πρέπει να στραφούμε, όχι στο Αιγυπτιακό σύστημα των αναλογιών, 

αλλά στο σύστημα σύμφωνα με το οποίο μετρώνται οι μορφές στο Πρώτο 

Βιβλίο της πραγματείας του Albrecht Dürer για τις ανθρώπινες 

αναλογίες (Εικόνα III.4). Οι διαστάσεις αυτών των μορφών εκφράζονται 

όλες με κοινά κλάσματα του συνολικού μήκους, και το κοινό κλάσμα 

είναι πράγματι το μοναδικό νόμιμο μαθηματικό σύμβολο για τις «σχέσεις 

των σύμμετρων ποσοτήτων». Το εδάφιο που μεταδίδεται από τον Γαληνό 

δείχνει ότι και ο Πολύκλειτος εξέφραζε με συνέπεια την μέτρηση του 

μικρότερου μέρους ως το κοινό κλάσμα μιας μεγαλύτερης  - και, εν 

τέλει, της συνολικής – ποσότητας, και δεν σκέφτηκε να εκφράσει τις 

διαστάσεις ως πολλαπλάσια ενός σταθερού modulus (προτύπου). Είναι 

ακριβώς αυτή η μέθοδος – η οποία συσχετίζει άμεσα τις διαστάσεις 

μεταξύ τους και τις εκφράζει μέσω της μίας με την άλλη,  αντί να τις 

μειώνει χωριστά σε μια, ουδέτερη μονάδα (x=y/4 όχι x=1, y=4) που 

επιτυγχάνει αυτό το άμεσα έκδηλο “Vergleichlichkeit Eins gegen dem 

Andern” (Dürer) το οποίο είναι χαρακτηριστικό της κλασικής θεωρίας. 

Δεν είναι τυχαίο, όταν ο Βιτρούβιος, ο μοναδικός αρχαίος συγγραφέας 

που μας παρέδωσε ορισμένα πραγματικά, αριθμητικά δεδομένα 

αναφορικά με τις ανθρώπινες διαστάσεις (δεδομένα που απορρέουν 

προφανώς από ελληνικές πηγές), ότι τις διαμορφώνει αποκλειστικά ως 
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κοινά κλάσματα του μήκους του σώματος33 και έχει καθοριστεί ότι στον 

ίδιο τον Δορυφόρο του Πολύκλειτου οι διαστάσεις των πιο σημαντικών 

μερών του σώματος είναι διατυπώσιμες ως τέτοιου είδους κλάσματα34. 

Ο ανθρωπομετρικός και οργανικός χαρακτήρας της κλασικής 

θεωρίας των αναλογιών συνδέεται εγγενώς με ένα τρίτο χαρακτηριστικό, 

την έντονα κανονιστική και αισθητική φιλοδοξία. Εκεί όπου το 

Αιγυπτιακό σύστημα στοχεύει μόνο στην απλοποίηση του συμβατικού σε 

μια αμετάβλητη φόρμουλα, ο κανόνας του Πολύκλειτου ισχυρίζεται ότι 

συλλαμβάνει την ομορφιά. Ο Γαληνός το αποκαλεί ρητά ορισμό αυτού 

που το κάλλος συνίστασθαι. Ο Βιτρούβιος συστήνει τον μικρό του 

κατάλογο μετρήσεων ως «οι διαστάσεις του homo bene figuratus». Και η 

μοναδική δήλωση της οποίας η προέλευση μπορεί να εξακριβωθεί με 

βεβαιότητα ότι ανήκει στον ίδιο τον Πολύκλειτο διατυπώνεται ως εξής: «το 

γάρ εϋ παρά μικρόν διά πολλών αριθμών γίγνεσθαι35», δηλαδή «το όμορφο 

προκύπτει, λίγο-λίγο, μέσω πολλών αριθμών». 

                                                 
33 Αυτό το χαρακτηριστικό δικαίως τονίστηκε από τον Kalkmann (παραπομπή, σελίδα 9) 
αντικρούοντας αυτούς που συνήγαγαν την περιγραφή ενός πρότυπου συστήματος από το ελληνικό 
εδάφιο. Αυτοί οι συγγραφείς προφανώς παραπλανήθηκαν από την λέξη δάκτυλος , την οποία 
ερμήνευσαν ως μονάδα μέτρησης, ενώ αποτελεί το μικρότερο μέρος του σώματος που μετράται. Για 
χάρη ευκολίας παραθέτω τις Βιτρουβιανές μετρήσεις: 

      α) πρόσωπο (από γραμμή τριχοφυΐας μέχρι το σαγόνι)=1/10 (του συνολικού μήκους), 
      β) χέρι (από τον καρπό μέχρι την άκρη του μέσου δακτύλου) = 1/10, 
      γ) κεφάλι (από την κορυφή του κρανίου μέχρι το πηγούνι) = 1/8, 

      δ) από την κοιλότητα του λαιμού μέχρι την γραμμή της τριχοφυΐας = 1/6, 
      ε) από την κοιλότητα του λαιμού μέχρι την κορυφή του κρανίου = ¼, 
      ζ) μήκος πέλματος ποδιού = 1/6 
      η) μήκος πήχυ = ¼, 
      θ) πλάτος θώρακα = ¼ 
 Επιπλέον, προσδιορίζεται ότι το πρόσωπο διαιρείται σε τρία ίσα μέρη (μέτωπο, μύτη, το κάτω μέρος 
συμπεριλαμβάνοντας το στόμα και το σαγόνι), και ότι ολόκληρο το σώμα, όταν είναι όρθιο με τα χέρια 
ανοιχτά, χωράει σε ένα τετράγωνο. Και όταν έχει ανοιχτά τα πόδια, χωράει σε ένα κύκλο που 
περιγράφεται γύρω από τον αφαλό. [Για την κοσμολογική προέλευση των τελευταίων προσδιορισμών, 
δείτε τώρα F. Saxl, παραπομπή σελίδα 8.]  Οι δηλώσεις (α) και (γ) έρχονται προφανώς σε αντίθεση με 
τις δηλώσεις (δ) και (ε), σύμφωνα με τις οποίες το 1/20 αντί για το 1/40 θα παραμείνει για το άνω 
μέρος του κρανίου. Καθώς μόνο η δεύτερη αξία δύναται να είναι σωστή, η παραφθορά του κειμένου 
πρέπει να βρίσκεται στην δήλωση (δ) ή (ε). Συνεπώς, οι θεωρητικοί της Αναγέννησης, π.χ. ο 
Λεονάρντο, εισήγαγαν διάφορες διορθώσεις σε αυτό το σημείο. 
34 Kalkmann, σελίδες 36-37 
35 E. Diels, στο Archäologischer Anzeiger , 1889, No.I, σελίδα 10 
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Albrecht Dürer, «Άνδρας D». Από το Πρώτο του Βιβλίο Vier Bücher von menschicher 

Proportion, Νυρεμβέργη, 1528. 

Εικόνα ΙΙΙ.4 

 

Συνεπώς, ο κανόνας του Πολύκλειτου αποσκοπούσε στο να 

πραγματοποιήσει ένα «νόμο» αισθητικής, και είναι απόλυτα 

χαρακτηριστικό της κλασικής σκέψης ότι μπορούσε να φανταστεί έναν 

τέτοιο «νόμο» της αισθητικής μόνο στην μορφή των σχέσεων που δύνανται 
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να διατυπωθούν από την άποψη των κλασμάτων. Με την μοναδική 

εξαίρεση του Πλωτίνου και των ακολούθων του, η κλασική αισθητική 

ταύτιζε την αρχή της ομορφιάς με την εναρμόνιση των μερών μεταξύ τους 

και με το σύνολο36. 

Η κλασική Ελλάδα, τότε, αντέταξε στον άκαμπτο, μηχανικό, 

στατικό και συμβατικό κώδικα του τεχνίτη των Αιγυπτίων ένα ελαστικό, 
                                                 
36Ίσως θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να γίνει μνεία των τριών συναφών εννοιών της αισθητικής 
θεωρίας του Βιτρούβιου: proportion (αναλογία), symmetria (συμμετρία)  και eurhythmia (ευρυθμία). 
Από αυτές, η ευρυθμία δημιουργεί τις λιγότερες δυσκολίες. Όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις  
(σύγκριση επίσης με Kalkmann, σελίδα 9, Σημείωση, όπως επίσης στην σελίδα 38, Σημείωση), 
εξαρτάται από την κατάλληλη εφαρμογή αυτών των «οπτικών βελτιώσεων» οι οποίες, αυξάνοντας ή 
μειώνοντας τις αντικειμενικά σωστές διαστάσεις, εξουδετερώνουν τις υποκειμενικές παραποιήσεις του 
έργου τέχνης. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Βιτρούβιο Ι, 2, ευρυθμία είναι “venusta species 
commodusque aspectus” (δηλαδή, «μια ευχάριστη εμφάνιση και ένα κατάλληλο παρουσιαστικό»). 
Είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα αυτού που ο Φίλων ο Μηχανικός (μνημονεύεται από τον Kalkmann) 
ονομάζει τά ομόλογα τη δράσει και εύρυθμα φαινόμενα, αυτού «που εμφανίζεται σύμμορφο και 
εύρυθμο στην αίσθηση της όρασης». Στην αρχιτεκτονική αυτό σημαίνει, π.χ. την πύκνωση των 
γωνιακών στηλών των περίπτερων ναών οι οποίοι λόγω της ακτινοβολίας, αλλιώς θα εμφανίζονταν πιο 
λεπτοί από τις άλλες. Ή στις κυρτότητες των στυλοβατών και των επιστηλίων. Οι διαφορές μεταξύ 
αναλογίας και συμμετρίας είναι πιο δύσκολο να καθοριστούν καθώς και οι δύο αυτοί όροι 
χρησιμοποιούνται ακόμα αλλά έχουν προσλάβει ουσιαστικά διαφορετική σημασία. Στην Βιτρουβιανή 
χρήση, μου φαίνεται ότι η συμμετρία είναι για την αναλογία ότι είναι ο ορισμός της νόρμας για την 
πραγματοποίηση της νόρμας.  Η Συμμετρία, που ορίζεται (στο Ι, 2) ως “ex ipsius operis membris 
conveniens consensus ex partibusque separatis ad universae figurae speciem ratae partis responsus” 
(«η κατάλληλη αρμονία που προκύπτει από το ίδιο το έργο, και η μετρική αντιστοιχία που προκύπτει 
από τα ξεχωριστά μέρη αναφορικά με την πλευρά ολόκληρης της διαμόρφωσης») αποτελεί αυτό που 
μπορεί να ονομαστεί η αισθητική αρχή: η αμοιβαία σχέση μεταξύ των μερών και του συνόλου. Η 
Αναλογία, από την άλλη πλευρά, που ορίζεται (στο ΙΙΙ, 1) ως “ratae partis membrorum in omni opere 
totiusque commodulatio” («ο μετρικός συντονισμός, καθ’όλη την εκτέλεση του έργου, του rata pars 
(πρότυπο, μονάδα) και του συνόλου»), είναι η τεχνική μέθοδος μέσω της οποίας «τίθενται σε 
εφαρμογή» σύμφωνα με τον Dürer αυτές οι αρμονικές σχέσεις: ο αρχιτέκτονας υιοθετεί ένα πρότυπο 
(rata pars, εμβάτης) από τον πολλαπλασιασμό του οποίου (IV, 3) λαμβάνει τις πραγματικές, μετρικές 
διαστάσεις του έργου – όπως όταν ένας σύγχρονος αρχιτέκτονας που έχει αποφασίσει να χτίσει ένα 
καθιστικό εναρμονισμένο προς μια αναλογία 5:8, καταχωρεί τις πραγματικές του διαστάσεις ως 
18΄9΄΄επί 30΄. Η Αναλογία, τότε, δεν είναι κάτι που καθορίζει την ομορφιά αλλά διασφαλίζει μόνο την 
πρακτική της πραγμάτωση, και ο Βιτρούβιος είναι πολύ συνεπής στον χαρακτηρισμό της proportio ως 
αυτού μέσω του οποίου η symmetria efficitur, ενώ επιμένει ότι η proportio, με την σειρά της, πρέπει να 
«εναρμονιστεί με την συμμετρία» (“universaeque proportionis ad symmetriam comparatio”). Εν 
ολίγοις, η proportio, που μεταφράζεται καλύτερα ως «μείωση στην κλίμακα», είναι μια μέθοδος 
αρχιτεκτονικής τεχνικής, η οποία, από κλασικής απόψεως δεν έχει μεγάλη σχέση για τις γραφιστικές 
τέχνες. Είναι απόλυτα λογικό όταν ο Βιτρούβιος περιλαμβάνει την έρευνα του αναφορικά με τις 
ανθρώπινες αναλογίες, όχι στην έκθεση του proportio, αλλά της symmetria, και όταν, όπως έχει ήδη 
σημειωθεί, τις εκφράζει όχι ως πολλαπλάσια ενός προτύπου, αλλά ως κλάσματα του συνολικού 
μήκους του σώματος. Θεωρεί την χρήση του προτύπου, commodulatio, μόνο ως μέθοδο πρακτικής 
μέτρησης, ενώ δύναται να φανταστεί την «κατάλληλη αρμονία» των διαστάσεων, η αποφασιστικότητα 
των οποίων πρέπει να προηγηθεί αυτού του commodulatio, μόνο από την άποψη των σχέσεων 
(διατυπώσιμο σε κλάσματα) που απορρέουν από την οργανική άρθρωση του ίδιου σώματος (ή, για την 
ακρίβεια, του οικοδομήματος). Δείτε επίσης, Kalkmann, σελίδα 9, Σημείωση 2: “ Η Proportio 
επηρεάζει μόνο την κατασκευή με την βοήθεια του προτύπου, του rata pars. Η Symmetria είναι ένας 
επιπρόσθετος παράγοντας: τα μέλη πρέπει να σχετίζονται όμορφα και κατάλληλα μεταξύ τους, ένα 
αξίωμα το οποίο δεν έχει ακόμα εγείρει η proportio”. Επίσης, A.Jolles, Vitruvs Aesthetik (Freiburg, 
1906) σελίδα 22. 
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δυναμικό, και αισθητικά σχετικό σύστημα σχέσεων. Και αυτή η αντίθεση 

ήταν ευαπόδεικτα γνωστή στην ίδια την αρχαιότητα. Ο Διόδωρος ο 

Σικελός, διηγείται στο ενενηκοστό όγδοο κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου 

του την ακόλουθη ιστορία: Στην αρχαία εποχή (δηλαδή, στον 6ο αιώνα 

π.χ.) δύο γλύπτες, ο Τηλεκλής και ο Θεόδωρος, δημιούργησαν ένα 

λατρευτικό άγαλμα σε δύο χωριστά μέρη – ενώ ο πρώτος προετοίμαζε το 

δικό του κομμάτι στην Σάμο, ο δεύτερος έφτιαχνε το δικό του στην 

Έφεσο και όταν τελικά τα ένωσαν, το ένα μισό ταίριαζε απόλυτα με το 

άλλο. Αυτή η μέθοδος εργασίας, συνεχίζει η ιστορία, δεν ήταν 

συνηθισμένη στους Έλληνες αλλά στους Αιγύπτιους. Διότι, για αυτούς «οι 

αναλογίες του αγάλματος δεν ήταν καθορισμένες, όπως στους Έλληνες, 

σύμφωνα με την οπτική εμπειρία» (από της κατά την όρασιν φαντασίας), 

αλλά αμέσως μόλις οι πέτρες εξορύσσονταν, διαιρούνταν και 

ετοιμάζονταν, οι διαστάσεις καθορίζονταν «άμεσα» (το τηνικαυτα) από το 

μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι το μικρότερο37. Στην Αίγυπτο, μας λέει ο 

Διόδωρος, ολόκληρη η κατασκευή του σώματος38 υποδιαιρείτο σε 21 ¼ 

ίσα μέρη 39. Ως εκ τούτου, μόλις είχε αποφασιστεί το μέγεθος της 

μορφής προς κατασκευή, οι καλλιτέχνες μπορούσαν να διαιρέσουν το  

έργο ακόμα και αν λειτουργούσαν σε διαφορετικές τοποθεσίες και 

παρόλα αυτά επιτύγχαναν μια ακριβή ένωση των μερών.  

Είτε το αμφισβητούμενης αξιοπιστίας περιεχόμενο αυτής της 

διασκεδαστικής ιστορίας είναι αληθινό είτε όχι, παρουσιάζει με γλαφυρή 

αίσθηση την διαφορά, όχι μόνο μεταξύ της Αιγυπτιακής και της 

κλασικής Ελληνικής τέχνης, αλλά επίσης και μεταξύ των Αιγυπτιακών 
                                                 
37 Υπάρχει μια αξιοσημείωτη αντιστοιχία μεταξύ αυτής της περιγραφής και του εδάφιου στο Ησαίας 
44:13, όπου η δραστηριότητα του (Ασσύριου – Βαβυλώνιου) «δημιουργού σκαλιστών εικόνων» 
περιγράφεται ως ακολούθως: «Ο ξυλουργός τέντωσε τον χάρακα του, το σημείωσε με μια γραμμή, το 
προσάρμοσε με επίπεδα και το σημάδεψε με την πυξίδα και το σχημάτισε αργότερα στην μορφή ενός 
ανθρώπου, σύμφωνα με την ομορφιά ενός ανθρώπου…..» 
38 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διόδωρος, όταν αναφέρεται στους Έλληνες, λέει συμμετρία 
(«αρμονική αναλογία»), αλλά όταν αναφέρεται στους Αιγύπτιους, κατασκευή («δομή», «διάρθρωση»). 
39 Αυτό είναι ένα μικρό λάθος, όσον αφορά στην ύπαρξη είκοσι δύο διαστάσεων. Η αρχή, όμως, 
γίνεται απολύτως σωστά κατανοητή, ειδικότερα το γεγονός ότι για το άνω μέρος της κεφαλής 
επιφυλάσσεται ένα μικρό κομμάτι (ένα τέταρτο) έξω από το πραγματικό πλέγμα. Αξιοσημείωτη, 
επίσης, είναι ότι η καλλιτεχνικο-ιστορική διορατικότητα με την οποία ο Διόδωρος αντιλαμβάνεται την 
συγγένεια των ρυθμών μεταξύ της Αιγυπτιακής και της αρχαίας Ελληνικής τέχνης, ώστε και οι δύο να 
θεωρηθούν ως μία σε αντιδιαστολή προς τον κλασικό ρυθμό. Συγκρίνετε, επίσης, με το προηγούμενο 
κεφάλαιο, όπου συζητείται ο μυθικός ιδρυτής της Ελληνικής γλυπτικής: τον τε ρυθμόν των αρχαίων 
κατ’Αίγυπτον ανδριάντων τον αυτόν είναι τοις υπό Δαιδάλου κατασκευασθέισι παρά τοις Έλλησι.  
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και των κλασικών Ελληνικών θεωριών των αναλογιών. Η ιστορία του 

Διόδωρου είναι σημαντική, όχι τόσο επειδή επιβεβαιώνει την ύπαρξη 

ενός Αιγυπτιακού κανόνα, όσο στο ότι τονίζει την μοναδική του 

σπουδαιότητα για την παραγωγή ενός έργου τέχνης. Ακόμα και ο πιο 

εξαιρετικά ανεπτυγμένος κανόνας δεν θα μπορούσε να προσφέρει την 

δυνατότητα στους δύο καλλιτέχνες να κάνουν ότι αναφέρεται για τον 

Τηλεκλή και τον Θεόδωρο μόλις οι «τεχνικές» αναλογίες του έργου τέχνης 

είχαν αρχίσει να διαφέρουν από τα «αντικειμενικά» δεδομένα που 

διατυπώνονταν στον κανόνα. Δύο Έλληνες γλύπτες του 5ου, πόσο μάλλον 

του 4ου, αιώνα με ακόμα και την πιο ακριβή συμφωνία τόσο στο σύστημα 

των αναλογιών που θα ακολουθηθεί όσο και στο συνολικό μέγεθος της 

μορφής που θα σκαλιστεί, δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν το ένα 

τμήμα ανεξάρτητα από το άλλο. Ακόμα και αν τηρούσαν αυστηρά τον 

θεσπισμένο κανόνα μέτρησης, θα είχαν το ελεύθερο όσον αφορά στην 

συμμετρική διαμόρφωση40.  

Η αντίθεση που θέλει συνεπώς να προβάλει ο Διόδωρος δεν θα 

μπορούσε καθόλου να σημαίνει, όπως υποτίθετο, ότι οι Έλληνες, σε 

αντίθεση με τους Αιγύπτιους, δεν είχαν κανένα κανόνα αλλά καθόριζαν 

τα μεγέθη στις μορφές τους «με το μάτι»41 - πέρα από το γεγονός ότι 

Διόδωρος, τουλάχιστον μέσω παράδοσης, έπρεπε να είχε γνώση των 

προσπαθειών του Πολύκλειτου. Αυτό που προσπαθεί να εκφράσει είναι 

ότι για τους Αιγυπτίους ο κανόνας των αναλογιών ήταν, από μόνος του, 

επαρκής για να προκαθορίσει το τελικό αποτέλεσμα (και για αυτόν τον 

λόγο, μπορούσε να εφαρμοστεί «επιτόπου» αμέσως μόλις ετοιμάζονταν οι 

                                                 
40 Προφανώς ο Jolles, κάνει λάθος όταν συσχετίζει το απόσπασμα μας με μια διχοτόμηση που 
υποτίθεται ότι υπάρχει μέσα στην ίδια την κλασική Ελληνική τέχνη – μια διχοτόμηση την οποία 
χαρακτηρίζει ως αντίθεση μεταξύ μιας «συμμετρικής» και μια «εύρυθμης» αντίληψης της τέχνης, με 
την δεύτερη και όχι την πρώτη να βασίζεται στην κατά την όρασιν φαντασία. Η ιστορία του Διόδωρου 
σχετικά με τον Τηλεκλή και τον Θεόδωρο δεν αναφέρεται καθόλου στην έννοια της συμμετρίας  - 
μάλιστα, χρησιμοποιεί την έκφραση συμμετρία αναφερόμενος ακριβώς σε αυτό το κλασικό (και σε 
σχέση με τον Τηλεκλή και τον Θεόδωρο, πιο σύγχρονο) στιλ, ,το οποίο σύμφωνα με τον Jolles θα 
σηματοδοτούσε μια μη-«συμμετρική», δηλαδή, «εύρυθμη», αντίληψη της τέχνης.  
 
41 Όπως έκανε ο Wahrmund στην μετάφραση του για τον Διόδωρο (1869). Αυτή η άποψη 
απορρίφθηκε σωστά από τον Kalkmann (σελίδα 38, Σημείωση) λόγω του ότι βρισκόταν σε διάσταση 
με την ίδια την έννοια της συμμετρίας η οποία υπονοεί από μόνη της ότι το έργο της τέχνης δεν 
διαμορφώνεται καθαρά «με το μάτι», αλλά βασίζεται σε παγιωμένες νόρμες μέτρησης. 
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πέτρες). Ενώ, από την οπτική των Ελλήνων, απαιτείτο κάτι εντελώς 

διαφορετικό επιπλέον του κανόνα: οπτική παρατήρηση. Θέλει να τονίσει 

ότι ο Αιγύπτιος γλύπτης, όπως ο λιθοδόμος, δεν χρειαζόταν τίποτα 

περισσότερο από τις διαστάσεις για να κατασκευάσει το έργο του, και, 

βασιζόμενος απόλυτα επάνω τους, μπορούσε να αναπαράγει –ή 

ακριβέστερα, να παράγει– τις μορφές σε οποιοδήποτε μέρος και σε 

οποιοδήποτε αριθμό μερών. Ενώ, σε αντίθεση με αυτό, ο Έλληνας 

καλλιτέχνης δεν μπορούσε να εφαρμόσει αμέσως τον κανόνα σε αυτό τον 

κυβόλιθο, αλλά έπρεπε, ανάλογα με την περίσταση, να συσκεφθεί με την 

«κατά την όρασιν φαντασία"», δηλαδή, με ένα «οπτικό αντιληπτό» που 

λαμβάνει υπόψη την οργανική ευελιξία του σώματος που πρόκειται να 

αναπαρασταθεί, την ποικιλομορφία των προοπτικών απεικονίσεων που 

εμφανίζονται στο μάτι του καλλιτέχνη και, πιθανότατα, ακόμα και τις 

ειδικές περιστάσεις κάτω από τις οποίες δύναται να θεαθεί το 

ολοκληρωμένο έργο. Όλο αυτό, είναι περιττό να ειπωθεί, υποβάλει το 

κανονιστικό σύστημα μέτρησης σε άπειρες μετατροπές όταν τίθεται σε 

εφαρμογή42. 

Η αντίθεση που θέλει να καταστήσει σαφή η ιστορία του Διόδωρου, 

και η οποία γίνεται σαφής με αξιοσημείωτη ζωντάνια, είναι λοιπόν η 

αντίθεση μεταξύ «ανακατασκευής» και «μίμησης», μεταξύ μιας τέχνης η 

οποία κυβερνάται πλήρως από ένα μηχανικό και μαθηματικό κώδικα 

και μιας άλλης μέσα στην οποία, παρά την συμμόρφωση προς τον 

κανόνα, υπάρχει ακόμα χώρος για το «irrationale43» της καλλιτεχνικής 

ελευθερίας44.  

                                                 
42 Το να υποθέσουμε, όπως ο Kalkmann, ότι ο Διόδωρος εδώ σκέφτεται αποκλειστικά τις «εύρυθμες» 
temperaturae μου φαίνεται ότι αποτελεί πολύ περιορισμένη ανάγνωση. 
 
43 παράλογο 
44 Έτσι και ο Leone Battista Alberti, ο οποίος, παραδόξως, αναφέρει επίσης την πιθανότητα παραγωγής 

ενός αγάλματος σε δύο μέρη και σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες (Leone Battista Albertis kleinere 

kunsttheoretische Schriften, H. Janitschek, έκδοση [Quellenschriften für Kunstgeschichte, XI], Βιέννη, 

1877, σελίδα 199), αναλογίζεται αυτήν την πιθανότητα μόνο σε σχέση με την εργασία της πιστής 

αντιγραφής ενός υπάρχοντος αγάλματος. Δεν το διέβλεπε με σκοπό την απεικόνιση μιας μεθόδου 

δημιουργικής καλλιτεχνικής παραγωγής αλλά για να τονίσει την ακρίβεια μιας μεθόδου μετάβασης την 

οποία είχε εφεύρει ο ίδιος.  
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Δ. Η Βυζαντινή θεωρία αναλογιών  
 

Ο ρυθμός της μεσαιωνικής τέχνης (εκτός, ίσως, από την περίοδο 

γνωστή ως Υψηλή Γοτθική), σε αντιδιαστολή με αυτό της κλασικής 

αρχαιότητας, ορίζεται εθιμοτυπικά ως «επίπεδος» (flächenhaft). 

Συγκριτικά με την Αιγυπτιακή τέχνη, ωστόσο, όφειλε να χαρακτηρίζεται 

ως απλά «επιπεδοποιημένος» (verflächigt). Διότι η διαφορά μεταξύ της 

Αιγυπτιακής και της μεσαιωνικής «επιπεδοποίησης» έγκειται στο ότι στην 

πρώτη τα μοτίβα του βάθους είναι σε απόλυτη καταστολή, ενώ στην 

δεύτερη είναι απλά υποτιμημένα. Οι Αιγυπτιακές αναπαραστάσεις είναι 

επίπεδες επειδή η Αιγυπτιακή τέχνη αποδίδει μόνο αυτά που μπορούν 

να παρουσιαστούν de facto (εκ των πραγμάτων) στο επίπεδο. Οι 

μεσαιωνικές αναπαραστάσεις φαίνονται επίπεδες παρότι η μεσαιωνική 

τέχνη αποδίδει de facto αυτό που δεν δύναται να παρουσιαστεί στο 

επίπεδο. Εκεί όπου οι Αιγύπτιοι εξαιρούν εντελώς την κατά τρία-τέταρτα 

πλάγια όψη και τις λοξές πλευρές του κορμού ή των μελών, ο 

μεσαιωνικός ρυθμός, προϋποθέτοντας την ελεύθερη κίνηση του αρχείου, 

παραδέχεται εξίσου και το ένα και το άλλο (μάλιστα, η κατά τρία-τέταρτα 

πλάγια όψη αποτελεί τον κανόνα και η καθαρά μετωπική όψη αποτελεί 

την εξαίρεση).  

Ωστόσο, αυτές οι θέσεις δεν αξιοποιούνται πλέον τόσο ώστε να 

δημιουργούν μια ψευδαίσθηση πραγματικού βάθους. Καθώς τα οπτικά 

τελεσφόρα μέσα κατασκευής προπλασμάτων και σκίασης έχουν 

εγκαταλειφθεί, αυτές οι θέσεις εκφράζονται, ως κανόνας, μέσω μιας 

μεθόδευσης των γραμμικών περιγραμμάτων και των ενιαίων χρωματικών 

επιφανειών45.  

Ως εκ τούτου, στην μεσαιωνική τέχνη υπάρχουν όλων των ειδών οι  

μορφές οι οποίες, από μια καθαρά τεχνική άποψη, μπορούν να 

περιγραφούν ως «προοπτικές απεικονίσεις». Καθώς, όμως, το αποτέλεσμα 

τους δεν υποστηρίζεται από οπτικά μέσα, δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως 
                                                                                                                                            
 
45 Στον Υψηλό Μεσαίωνα ακόμα και οι μορφές των υψηλών φωτισμών και σκιάσεων τείνουν να 
στερεοποιούνται σε καθαρά γραμμικά στοιχεία 
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«προοπτικές απεικονίσεις», σύμφωνα με την συνήθη χρήση του όρου. 

Πόδια, λόγου χάρη, τα οποία έχουν τοποθετηθεί πλαγίως δίνουν τις 

περισσότερες φορές την αίσθηση ότι κρέμονται από κάπου αντί ότι τα 

βλέπει κανείς από την πρόσοψη – και η όψη τριών τετάρτων των ώμων, 

όταν απλοποιείται σε επίπεδη έκφραση, τείνει να υπονοεί το κύρτωμα 

ενός καμπούρη.  

Υπό αυτές τις συνθήκες η θεωρία των αναλογιών έπρεπε να 

προσανατολιστεί σε νέους στόχους. Από την μία πλευρά, η 

επιπεδοποίηση των μορφών του σώματος δεν ήταν συμβατή με την 

ανθρωπομετρία της αρχαιότητας η οποία προϋποθέτει την ιδέα ότι η 

μορφή υπάρχει ως τρισδιάστατη σταθερά. Από την άλλη πλευρά, η 

ανεξέλεγκτη κινητικότητα αυτών των μορφών, ένα ανέκκλητο 

κληροδότημα από την κλασική τέχνη, καθιστούσε αδύνατη την αποδοχή 

ενός συστήματος το οποίο, αντίστοιχα προς το Αιγυπτιακό, θα 

προκαθόριζε τις «τεχνικές» καθώς και τις «αντικειμενικές» διαστάσεις. 

Συνεπώς, ο Μεσαίωνας αντιμετώπισε την ίδια επιλογή με την κλασική 

Ελλάδα αλλά αναγκάστηκε να επιλέξει την αντίθετη εναλλακτική. Η 

Αιγυπτιακή θεωρία των αναλογιών, εξισώνοντας τις «τεχνικές» με τις 

«αντικειμενικές» διαστάσεις, είχε την δυνατότητα να συνδυάσει τα 

χαρακτηριστικά της ανθρωπομετρίας με εκείνα ενός συστήματος 

κατασκευής. Η Ελληνική θεωρία των αναλογιών, καταργώντας αυτή την 

ταυτότητα, εξαναγκάστηκε στην αποκήρυξη της φιλοδοξίας του 

καθορισμού των «τεχνικών» διαστάσεων. Το μεσαιωνικό σύστημα, από την 

άλλη, αποκήρυξε την φιλοδοξία του καθορισμού των «αντικειμενικών» 

διαστάσεων – περιορίστηκε στην οργάνωση της επίπεδης άποψης της 

εικόνας. Εκεί όπου η Αιγυπτιακή μέθοδος υπήρξε κατασκευαστική, και 

εκείνη της κλασικής αρχαιότητας ανθρωπομετρική, η μέθοδος του 

Μεσαίωνα δύναται να περιγραφεί ως σχηματική.  

Μέσα σε αυτήν την μεσαιωνική θεωρία των αναλογιών, ωστόσο, 

δύνανται να παρατηρηθούν δύο διαφορετικές τάσεις. Συμφωνούν, 

σίγουρα, στο ότι και οι δύο βασίζονται στην αρχή της επιπεδομετρικής 

σχηματοποίησης. Διαφέρουν, όμως, στο ότι αυτή η αρχή ερμηνεύεται με 

ανόμοιους τρόπους: τον Βυζαντινό και τον Γοτθικό. 
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Η Βυζαντινή θεωρία των αναλογιών, η οποία ανταποκρινόμενη 

στην τεράστια επιρροή της Βυζαντινής τέχνης, ενείχε επίσης εξαιρετική 

σημασία για την Δύση (Εικόνα ΙΙΙ.5), προδίδει ακόμα τις επιπτώσεις της 

κλασικής παράδοσης στο ότι εκπόνησε την σχηματογραφία της 

θεωρώντας ως σημείο εκκίνησης την οργανική άρθρωση του ανθρώπινου 

σώματος και αποδέχτηκε το θεμελιώδες γεγονός ότι τα μέρη του σώματος 

εξισορροπούνται το ένα με το άλλο από την φύση. Αλλά ήταν εντελώς μη-

κλασική στο ότι οι μετρήσεις αυτών των μερών δεν εκφράζονταν πλέον 

από κοινά κλάσματα αλλά από μια κάπως τραχύ εφαρμογή της μονάδας 

ή του συστήματος προτύπου. Οι διαστάσεις του σώματος όπως 

εμφανίζονται στο επίπεδο –οτιδήποτε βρισκόταν εκτός επιπέδου 

παραβλεπόταν ως αναμενόμενο γεγονός– εκφράζονταν σε μήκη 

κεφαλιού, ή ακριβέστερα, σε μήκη προσώπου (στα Ιταλικά: viso ή faccia, 

το οποίο αναφερόταν επίσης συχνά ως testa)46, με  το συνολικό μήκος 

του σώματος να αντιστοιχεί σε εννέα τέτοιες μονάδες. Συνεπώς, σύμφωνα 

με το Εγχειρίδιο του Ζωγράφου για το Όρος Άθως, 1 μονάδα κατανέμεται 

στο πρόσωπο, 3 στον κορμό , από 2 στα άνω και στα κάτω μέρη του 

ποδιού, 1/3 (=ένα μήκος μύτης) στην κορυφή του κεφαλιού, 1/3 στο 

ύψος του ποδιού, και 1/3 στον λαιμό47 – το πλάτος του μισού θώρακα 

                                                 
46 Αυτό από μόνο του αποτελεί χαρακτηριστικό της τάσης της εποχής. Από την κλασική άποψη, οι 
μετρικές αξίες του προσώπου, του ποδιού, του αντιβραχίου, του χεριού, του δαχτύλου, κατείχαν 
ισόποσο ενδιαφέρον. Όσον αφορά τώρα στο πρόσωπο, την έδρα της πνευματικής έκφρασης, 
εκλαμβάνεται ως η μονάδα της μέτρησης, «λόγω της σημασίας του, της ομορφιάς του και της 
διαιρετότητας του», όπως το έθεσε ο Averlino Filarete στα μέσα του 15ου αιώνα (δείτε Antonio 
Averlino Filaretes Traktat über die Baukunst, W. Von Oettingen, (Quellenschriften für Kunstgeschihte, 
νέα σειρά, ΙΙΙ), Βιέννη 1890, σελίδα 54. 
 
47 Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos, Godehard Sshäfer, έκδοση 1885, σελίδα 82. Στον 
αριστοτεχνικό σχολιασμό του Julius v. Schlosser’s για το Commentarii του Ghiberti (Lorenzo 
Ghibertis Denkwürdigkeiten, Βερολίνο, 1912, ΙΙ, σελίδα 35), εμφανίζεται η δήλωση (με σημειωμένο 
ένα ερωτηματικό από τον ίδιο τον Schlosser) ότι ο κανόνας του Όρους Άθως ισχυρίζεται ότι το «ύψος 
του ποδιού» ισούται με μια ολόκληρη μονάδα Αυτή είναι μια μικρή ανακρίβεια, λόγω μιας σύγχυσης 
με το μήκος του ποδιού από «τον αστράγαλο έως τα δάχτυλα του ποδιού», το οποίο, όπως ακριβώς 
στον Gennini, αντιστοιχεί όντως σε μια μονάδα. Το ύψος του ποδιού, σύμφωνα πάλι με τον Gennini, 
ορίζεται ρητά ότι ισούται με ένα μήκος μύτης, ή 1/3 μιας μονάδας, και αυτό, συν τον λαιμό και την 
κορυφή του κεφαλιού (και τα δύο επίσης = 1/3), συνθέτουν την μονάδα που ολοκληρώνει το συνολικό 
μήκος του σώματος σε εννέα μήκη προσώπου. 
Η τεκμηριωμένη αξία των προδιαγραφών που περιέχεται στο Εγχειρίδιο του Ζωγράφου για το Όρος 
Άθως, δεν έχει λάβει δέουσας σημασίας στην πρόσφατη λογοτεχνία. Παρότι αποκαλύπτει την επιρροή 
των Ιταλικών πηγών, το μεγαλύτερο μέρος του βασικού περιεχομένου διαφαίνεται ότι ανατρέχει πίσω 
στην πρακτική του Υψηλού Μεσαίωνα. Ότι αυτό αληθεύει για το κεφάλαιο των αναλογιών 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι διαστάσεις που καθορίστηκαν στον κανόνα του Όρου Άθως 
δύνανται να τεκμηριωθούν από τα Βυζαντινά και Βυζαντινίζοντα έργα που παράγονταν τον 12ο και τον 
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(συμπεριλαμβάνοντας την καμπύλη των ώμων) υποτίθεται ότι ήταν 1 1/3 

μονάδες, ενώ τα εσωτερικά μήκη του αντιβραχίου και του βραχίονα, 

καθώς επίσης και το μήκος του χεριού, υποτίθεται ότι ισούταν το καθένα 

με 1.  

Αυτές οι προδιαγραφές έχουν αρκετές ομοιότητες με αυτές που 

μεταδόθηκαν από τον Gennino Gennini, τον θεωρητικό του τέλους της 

περιόδου του 13ου αιώνα, οι περισσότερες απόψεις του οποίου ήταν 

ριζωμένες βαθιά στον Βυζαντινισμό. Οι δηλώσεις του συμφωνούν με τις 

αντίστοιχες του κανόνα του Όρου Άθως σε όλες τις λεπτομέρειες, εκτός 

του ότι το μήκος του θώρακα (3 μήκη προσώπου) υποδιαιρείται από δύο 

συγκεκριμένα σημεία, την κοιλιακή χώρα και τον αφαλό, και ότι το ύψος 

της κορυφής του κεφαλιού δεν ορίζεται ρητά ως το 1/3 μιας μονάδας, 

ώστε χωρίς αυτό να προκύπτει συνολικό μήκος μόνο 8 2/3 visi.  

 

                                                                                                                                            
13ο αιώνα και ακόμα νωρίτερα .Αυτό ισχύει επίσης για δηλώσεις που δεν μπορεί να τους αποδοθεί η 
προέλευση στην κλασική αρχαιότητα, λόγου χάρη, στην διαίρεση ολόκληρου του σώματος σε 9 μήκη 
προσώπου (σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, 10), στην δήλωση ότι η κορυφή του κεφαλιού ισούται με ένα 
μήκος μύτης ή 1/27 του συνολικού ύψους (σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, 1/40) και στον καταμερισμό 
μόνο 1/9 του μήκους του κάτω μέρος του ποδιού (σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, 1/6). Συνεπώς, όταν οι 
αναλογίες του Gennini συμφωνούν με τον κανόνα του Όρους Άθως σε όλα αυτά τα σημεία, δεν πρέπει 
να θεωρηθεί ως συμπέρασμα ότι ο κανόνας του Όρους Άθως βασίζεται σε Ιταλικές πηγές αλλά, 
μάλλον, ότι μια Βυζαντινή παράδοση διασώζεται στον Gennini.  
Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι το Εγχειρίδιο του Ζωγράφου, 
ενσωματώνει πολλά πρόσφατα, Δυτικά στοιχεία. Στις οδηγίες για την εικονογράφηση του δωδέκατου 
κεφαλαίου της Αποκάλυψης, λόγου χάρη, ο καλλιτέχνης διατάσσεται να παρουσιάσει «το Βρέφος 
μεταφέρεται προς τα πάνω σε ύφασμα από δύο αγγέλους» (Schäfer, σελίδα 251) και αυτό, γιατί 
αποτελεί, μια καινοτομία του Dürer, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ξυλογλυπτική του Β.71 
[Ακολούθως, o L. H. Heydenreich, στο “Der Apokalypsenzyklus im Athosgebeit und seine 
Beziehungen zur deutschen Bibelillustration”, Zeitschrift für Kunstegschihte, VIII, 1939, μπόρεσε να 
αποδείξει ότι η Apocalypse του Dürer έγινε γνωστή στους Βυζαντινούς καλλιτέχνες μέσω της 
μεσολάβησης των ξυλογραφιών του Holbein στην Καινή Διαθήκη που εκδόθηκαν στην Βασιλεία 
(Wolff) το 1523.] 
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Παναγία. Hamburg, Εθνική Βιβλιοθήκη, 13ος αιώνας 

Εικόνα ΙΙΙ.5 
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Από εκεί κι έπειτα, αυτός ο Βυζαντινός κανόνας των 9 μηκών 

προσώπου, διείσδυσε στην ιστορία της τέχνης των διαδεχόμενων 

περιόδων, όπου διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο ακόμα και τον 17ο 

και 18ο αιώνα48 – αναλλοίωτος κατά διαστήματα, όπως στον Pomponius 

Gauricus, με ελάχιστες μετατροπές κατά διαστήματα, όπως στους 

Ghilberti και Filarete. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προέλευση αυτού του συστήματος, το 

οποίο επιτυγχάνει καταμέτρηση μέσω αρίθμησης πρέπει να αναζητηθεί 

στην Ανατολή. Αληθεύει ότι μια αρκετά αμφισβητήσιμη αναφορά της 

ύστερης Αναγέννησης (Philander) αποδίδει στον Ρωμαίο Varro49 έναν 

κανόνα ο οποίος – διαιρώντας το συνολικό μήκος του σώματος σε 9 1/3 

teste – φαίνεται να σχετίζεται στενά με τα συστήματα που αναφέραμε 

μέχρι στιγμής. Πέρα όμως από το γεγονός ότι η λογοτεχνία της 

αρχαιότητας για την τέχνη δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος ανάλογου 

κανόνα50 και ότι οι δηλώσεις του Πολύκλειτου και του Βιτρούβιου 

βασίζονται σε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα (δηλαδή, στο σύστημα 

των κοινών κλασμάτων), η ύπαρξη των προηγηθέντων της παράδοσης 

που αντιπροσωπεύεται από το Εγχειρίδιο του Ζωγράφου για το Όρος Άθως 

και από το έργο Treatise του Gennini δύναται να επιβεβαιωθεί στην 

Αραβία. Στις ιερές γραφές των «Αδελφών της Αγνότητας», μιας Αραβικής 

ακαδημαϊκής αδελφότητας που ήκμασε τον ένατο και τον δέκατο αιώνα, 

εντοπίζουμε ένα σύστημα  των αναλογιών που προβλέπει τις αναλογίες 

υπό συζήτηση εκφράζοντας τις διαστάσεις του σώματος με μία αρκετά 

                                                 
48 Οι εν λόγω κανόνες της Πρώιμης Αναγέννησης  παραθέτονται σε απόσπασμα από τον Schlosser . 
Για την ύστερη περίοδο, κάποιος μπορεί να αναφέρει, μεταξύ άλλων, τους Mario Equicola, Giorgio 
Vasari, Raffaele Borghini και Daniel Barbaro. Ο τελευταίος συγγραφέας (La pratica della prospettiva, 
Βενετία, 1569, σελίδα 179) μεταβιβάζει – μαζί με τον Βιτρουβιανό κανόνα – έναν κανόνα «δικής του 
εφεύρεσης» ο οποίος, ωστόσο, διαφέρει από τον γνωστό τύπο των 9 seste μόνο στο ότι το 1/3 μιας 
testa (δηλ., ένα μήκος μύτης), ανυψώνεται στο κύρος ενός προτύπου και αναφέρεται ως “police” 
(αντίχειρας). Τότε, η κορυφή του κρανίου ισούται με 1 αντίχειρα, το ύψος του ποδιού και ο λαιμός με 
1 ½ αντίχειρα το καθένα. Έτσι, το τελικό σύνολο αντιστοιχεί σε 9 1/3 teste  - τα υπόλοιπα 8 teste 
καταμερίζονται με τον συνήθη τρόπο.  
 
49 Schlosser, σελίδα 35. Σημείωση. Το επιπλέον τρίτο κατανέμεται στο γόνατο, όπου αυτός ο ψευδο-
Βαρονικός κανόνας εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο ανάλογος με την διάταξη του Ghiberti: ο Ghiberti 
υπολογίζει το μήκος του μηρού συμπεριλαμβάνοντας το γόνατο, στις 2 ½ μονάδες και χωρίς το 
γόνατο, στις 2 1/6 μονάδες, ώστε εδώ επίσης το 1/3 μιας μονάδας να  υπολείπεται για το ίδιο το 
γόνατο. 
50 Kalkmann, σελίδα 11 
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μεγάλη μονάδα ή πρότυπο51. Και παρότι αυτός ο κανόνας μπορεί να 

απορρέει από ακόμα παλαιότερες πηγές52, η καταγωγή του δεν φαίνεται 

να ανατρέχει πιο πίσω από την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο, με άλλα 

λόγια, σε μια εποχή όπου ολόκληρη η εικόνα του κόσμου 

μεταμορφώθηκε, όχι χωρίς ανατολίτικες επιρροές, υπό το πρίσμα του 

μυστικισμού των αριθμών. Και όταν με μια γενική μεταβολή από το 

συγκεκριμένο στο αφηρημένο, τα ίδια τα αρχαία μαθηματικά, τα οποία 

έφτασαν στο αποκορύφωμα τους και κατέληξαν με τον Διοφάντη της 

Αλεξάνδρειας, υποβλήθηκαν σε αριθμητοποίηση53 τους. 

Ο κανόνας των «Αδελφών της Αγνότητας», αυτός καθαυτός, δεν 

σχετίζεται καθόλου με καλλιτεχνικές πρακτικές. Αποτελώντας μέρος μιας 

«αρμονιστικής» κοσμολογίας, δεν είχε ως σκοπό να παράσχει μια μέθοδο 

για την εικαστική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος αλλά 

αποσκοπούσε στο να προσδώσει μια ενόραση στην απέραντη αρμονία 

που ενοποιεί όλα τα μέρη του σύμπαντος με αριθμητικές και μουσικές 

αντιστοιχίες. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που μεταδίδονται εδώ δεν 

ισχύουν για τον ενήλικα αλλά για ένα νεογέννητο βρέφος, ένα ον που 

είναι μόνο δευτερεύουσας σημασίας για τις τέχνες αναπαράστασης αλλά 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κοσμολογικό και αστρολογικό 

στοχασμό. Δεν είναι, όμως, τυχαίο που η Βυζαντινή πρακτική του 

καλλιτεχνικού εργαστηρίου υιοθέτησε ένα σύστημα μέτρησης το οποίο 

διατυπώθηκε για έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό και εν τέλει 

λησμόνησε εντελώς την κοσμολογική του προέλευση. Παρότι ακούγεται 

παράδοξο, ένα αλγεβρικό ή αριθμητικό σύστημα μέτρησης που μειώνει 

τις διαστάσεις του σώματος σε ένα μόνο πρότυπο – υπό την προϋπόθεση 

ότι το πρότυπο είναι δεν είναι πολύ μικρό – είναι πολύ περισσότερο 

                                                 
51 F. Dieterici, Die Propädeutik der Araber, Λειψία, 1865, σελίδα 135. Εδώ, ωστόσο, δεν είναι το 
μήκος του προσώπου που γίνεται αποδεκτό ως μονάδα, αλλά το «άνοιγμα» του χεριού, το οποίο 
αντιστοιχεί σε 4/5 του μήκους του προσώπου. 
52 Σύμφωνα με ένα ευγενικό μήνυμα από τον Καθηγητή Helmut Ritter, δεν έχουν υπάρξει μέχρι 
στιγμής άλλες δηλώσεις σε Αραβικές πηγές αναφορικά με την αναλογικότητα του ανθρώπινου 
σώματος. Οδηγίες, ωστόσο, για την αναλογικότητα των γραμμάτων έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας 
και αυτές, επίσης, βασίζονται σε ένα σύστημα προτύπου αντί στην αρχή των κοινών κλασμάτων. 
53 M. Simon, Geschichte der Mathematik im Altertum in Verbindug mit antike Kulturgeschichte, 
Βερολίνο, 1909, σελίδες 348, 357. 
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συμβατό με την μεσαιωνική τάση προς την σχηματοποίηση από ότι με το 

κλασικό σύστημα των κοινών κλασμάτων. 

Το «κλασματικό» σύστημα διευκόλυνε την αντικειμενική εκτίμηση 

των ανθρώπινων αναλογιών, αλλά όχι και κατάλληλη αναπαράσταση τους 

σε ένα έργο τέχνης. Ένας κανόνας που μεταδίδει σχέσεις αντί για τις 

πραγματικές ποσότητες που παρείχε στον καλλιτέχνη μια ζωντανή και 

ταυτόχρονη ιδέα του τρισδιάστατου οργανισμού, αλλά όχι με μια μέθοδο 

για την διαδοχική κατασκευή της δισδιάστατης εικόνας του. Το 

αλγεβρικό σύστημα, από την άλλη πλευρά, αναπληρώνει την έλλειψη της 

ελαστικότητας και της ζωντάνιας με το να είναι άμεσα «κατασκευάσιμος». 

Όταν ο καλλιτέχνης γνώριζε, μέσω της παράδοσης, ότι ο 

πολλαπλασιασμός μιας συγκεκριμένης μονάδας μπορούσε να του δώσει 

όλες τις βασικές διαστάσεις του σώματος, είχε την δυνατότητα, με την 

διαδοχική χρήση τέτοιων modulus, να συγκεντρώσει, όπως ήταν, κάθε 

μορφή, στο επίπεδο της εικόνας «με αμετάβλητο το άνοιγμα του 

διαβήτη», με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και σχεδόν ανεξάρτητα από την 

οργανική δομή του σώματος54. 
 Στην Βυζαντινή τέχνη, αυτή η μέθοδος της σχηματικής, γραφικής 

δεξιοτεχνίας του επίπεδου σχεδίου διατηρήθηκε μέχρι την σύγχρονη 

εποχή: ο Adolphe Didron, ο πρώτος εκδότης του Εγχειριδίου του 

Ζωγράφου για το Όρος Άθως, παρατήρησε ότι οι μοναστικοί καλλιτέχνες 

του 19ου αιώνα χρησιμοποιούσαν ακόμα μια μέθοδο όπου χάραζαν τις 

ξεχωριστές διαστάσεις με τον διαβήτη και τις μετέφεραν αμέσως στον 

τοίχο. Συνεπώς, η Βυζαντινή θεωρία των αναλογιών ανέλαβε να 

καθορίσει ακόμα και τις μετρήσεις των  λεπτομερειών του κεφαλιού από 

την άποψη του συστήματος προτύπου, θεωρώντας το μήκος της μύτης (= 

1/3 του μήκους του προσώπου) ως μονάδα. Το μήκος της μύτης ισούται, 

σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Ζωγράφου για το Όρος Άθως, όχι μόνο με 

το ύψος του μετώπου και του κατώτερου μέρους του προσώπου (το οποίο 

                                                 
54 Μόλις ο κανόνας εδραιωθεί, μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου επιτυχώς σε μορφές που κάθονται και σε 
μορφές που στέκονται (Εικόνα 3).  Σε αυτό το παράδειγμα, τα «μήκη του προσώπου» δεν αθροίζονται 
μέχρι την αρχή του τριχωτού της κεφαλής, αλλά μέχρι την άκρη του μαντηλιού: διότι ένα βασικά μη-
νατουραλιστικό είδος γραφικής εμφάνισης είναι πιο σημαντικό από τα ανατομικά δεδομένα. Όπως 
απαιτείται από τον κανόνα, αυτό το μήκος προσώπου καθορίζει αυτόματα το μήκος του χεριού.  
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συμφωνεί με τον κανόνα του Βιτρούβιο και τους περισσότερους κανόνες 

της Αναγέννησης), αλλά επίσης και με το ύψος του άνω μέρους του 

κεφαλιού, την απόσταση από την άκρη της μύτης έως την γωνία του 

ματιού, και το μήκος, μέχρι την κοιλότητα, του λαιμού.  

Αυτή η μείωση των κάθετων και των οριζόντιων διαστάσεων του 

κεφαλιού σε μια μόνο μονάδα κατέστησε εφικτή μια διαδικασία η οποία 

φανερώνει με ιδιαίτερη σαφήνεια την μεσαιωνική έφεση στην 

επιπεδομετρική σχηματοποίηση – μια διαδικασία μέσω της οποίας, όχι 

μόνο οι διαστάσεις αλλά ακόμα και οι μορφές μπορούσαν να 

καθοριστούν «geometrico more». Διότι, όταν οι μετρήσεις του κεφαλιού, 

τόσο οι οριζόντιες όσο και οι κάθετες, μπορούσαν να εκφραστούν ως 

πολλαπλάσια μιας σταθερής μονάδας, του «μήκους της μύτης»,  υπήρχε 

πλέον η δυνατότητα να καθορίζεται ολόκληρος ο σχηματισμός από τρεις 

ομόκεντρους κύκλους που είχαν το κοινό τους κέντρο στην βάση της 

μύτης. Ο εσώτερος κύκλος – με 1 μήκος μύτης ως ακτίνα – σκιαγραφεί 

το περίγραμμα του μετώπου και των μάγουλων. Ο δεύτερος – με 2 μήκη 

μύτης ως ακτίνα – δίνει τις εξωτερικές μετρήσεις του κεφαλιού 

(συμπεριλαμβάνοντας τα μαλλιά) και καθορίζει το κατώτερο όριο του 

προσώπου: ο εξώτερος κύκλος – με 3 μήκη μύτης ως ακτίνα – περνάει 

μέσω της λακκούβας του λαιμού, και γενικά σχηματίζει επίσης την άλω 

(Εικόνα ΙΙΙ.6).  Αυτή η μέθοδος έχει αυτόματα ως αποτέλεσμα το 

ασυνήθιστα υπερβολικό ύψος και πλάτος του κρανίου το οποίο, στις 

μορφές αυτού του ρυθμού, σχηματίζει πολύ συχνά την εντύπωση μιας 

θέας από ψηλά, αλλά η χρήση της μπορεί στην πραγματικότητα να 

εντοπιστεί χρονικά σε αυτό που ονομαζόταν «το Βυζαντινό σχέδιο των 

τριών κύκλων» - ένα σχέδιο που δείχνει πόσο λίγο «προσβλήθηκε» η 

θεωρία των αναλογιών, η οποία επιδίωκε με επιμονή μόνο μια εύχρηστη 

εκλογίκευση των «τεχνικών» διαστάσεων, από την «αντικειμενική» 

ανακρίβεια. Ο κανόνας των αναλογιών εμφανίζεται εδώ, όχι μόνο ως 

σύμπτωμα του Kunstwollen, αλλά σχεδόν ως ο φορέας μιας ειδικής 

στιλιστικής δύναμης55. 

                                                 
55 Στην Βυζαντινή ζωγραφική, ακόμα και αυτό το έθιμο του καθορισμού του περιγράμματος του 
κεφαλιού μέσω του διαβήτη παρέμεινε σταθερά μέχρι την σύγχρονη εποχή. 
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Το Βυζαντινό σχέδιο των «τριών-κύκλων» 

Εικόνα ΙΙΙ.6 

 

Αυτό το «σχήμα τριών κύκλων», για την απεικόνιση του οποίου 

αναπαράγουμε μια σελίδα από το ίδιο χειρόγραφο από το οποίο 

δανειστήκαμε την Μαντόνα που αναπαράχθηκε στην  εικόνα ΙΙΙ.6, και το 

οποίο περιέχει συγκριτικά πολλά κατασκευασμένα κεφάλια (Εικόνα 

ΙΙΙ.7) ήταν εξαιρετικά δημοφιλές στην Βυζαντινή και στην Βυζαντινίζουσα 

τέχνη. Στην Γερμανία56, όπως και στην Αυστρία57 (Εικόνα ΙΙΙ.8), στην 

Γαλλία58  καθώς και στην Ιταλία59,  στην ζωγραφική μνημείων60 καθώς 

                                                 
56Πολυάριθμα παραδείγματα π.χ. στο Die romanische Wandmalerei in den Rheinlanden του P. 
Clemen, Ντίσελντορφ, 1916. 
57 Δείτε, π.χ. P. Buberl, “Die romanischen Wandmalereien im Kloster Nonnberg”, Kunsgeschichtliches 
Jahrbuch der K. K. Zentral-Kommission…, III, 1909, σελίδα 25, Μορφές 61 και 63. Για καλύτερες 
εικονογραφήσεις, δείτε H. Tietze, Die Denkmale des Stiftes Nonnberg in Salzburg (Oesterreichische 

Kunsttopographie, VIII), Βιέννη, 1911. Ο Buberl ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την ύπαρξη ενός 
συστήματος κατασκευής στους προ-Γοτθικούς καιρούς.   
58 Δείτε, π.χ. Album de Villard de Honnecourt, εγκεκριμένη έκδοση της Bibliothèque Nationale, XXXII 
(έντονα Βυζαντινίζουσα ακόμα και σε ρυθμό). 
59 Δείτε π.χ. τα κεφάλια του Pietro Cavallini στον ναό της Αγίας Καικιλίας στο Trastevere, που 
αναπαράχθηκαν ικανοποιητικά στο Le Galerie nazionali d’Italia, Ρώμη, 1902 V. 
60 Συμπεριλαμβάνοντας παράθυρα με βιτρό. Δείτε π.χ. τα παράθυρα των Αποστόλων στο δυτικό 
χοροστάσι της Καθεδρικής του Naumburg. 
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και στις ελάσσονες τέχνες61, αλλά πάνω από όλα στις αναρίθμητες 

εικονογραφήσεις χειρογράφων62. Ακόμα κι εκεί όπου δεν υφίσταται – 

ειδικότερα σε έργα με μικρό σχήμα -  μια ακριβής περιγραφή με 

διαβήτη και χάρακα, ο ίδιος ο χαρακτήρας των μορφών υποδεικνύει 

συχνά την προέλευση τους από το παραδοσιακό σχήμα63. 
 

 
Το κεφάλι του Χριστού, Ibidem, fol.59 

Εικόνα ΙΙΙ.7 

 
                                                 
61 Δείτε π.χ. το σμάλτο που αναπαράγεται στο Altchristliche und byzantinische Kunst, του O. Wulff, 
Βερολίνο-Neubabelsberg, 1914,II, σελίδα 602, καθώς και πολυάριθμα αντικείμενα από 
ελεφαντόδοντο. 
62 Δείτε ειδικά A. Haseloff, Eine thüringisch-sächsische Malershcule des 13. Jahrhunderts, 
Στρασβούργο, 1897. 
63 Αυτό το σχήμα (το οποίο απαντάται επίσης σε συντετμημένη μορφή με μόνο τα περιγράμματα του 
κεφαλιού αλλά όχι το περίγραμμα του προσώπου να καθορίζονται μέσω ενός διαβήτη) μεταβαλλόταν 
περιστασιακά ώστε να αποφευχθεί η «αφύσικη» ανύψωση του κρανίου: η αναλογία των ακτινών των 
τριών κύκλων δεν αξίωνε ότι είναι 1:2:3, αλλά 1:1 ½ :2 ½. Τότε, το ύψος του κρανίου μειώνεται σε μια 
μονάδα και το στόμα δεν εμπίπτει στην περιοχή μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων κύκλων, αλλά 
κείται στον ίδιο τον δεύτερο κύκλο. Τέτοια είναι η περίπτωση των τοιχογραφιών στην Εκκλησία της 
Μονής Nonnberg στο Σάλτσμπουργκ (Σημείωση 41, σελίδα 109 και Εικόνα 5), και σε αρκετές άλλες 
περιστάσεις, π.χ  - με ιδιαίτερη σαφήνεια εδώ λόγω της φθοράς της μπογιάς – στα Ύστερα Ρωμαϊκά 
Αποστολικά πορτραίτα στο νότιο παραπέτασμα του χοροστασίου του δυτικού (Άγιος Πέτρος) 
χοροστασίου στην Καθεδρική του Bamberg.  
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Στην Βυζαντινή και στην Βυζαντινίζουσα τέχνη, η τάση προς την 

επιπεδομετρική σχηματοποίηση προχώρησε τόσο ώστε ακόμα και 

κεφάλια στραμμένα σε πλάγια όψη τριών τετάρτων κατασκευάζονταν με 

αναλογικό τρόπο64. Ακριβώς όπως στην περίπτωση του μετωπικού 

προσώπου, το πρόσωπο με την «προοπτική απεικόνιση» κατασκευαζόταν 

μέσω ενός επίπεδου σχήματος που λειτουργεί με ίσα πρότυπα και 

κύκλους. Και αυτό το σχήμα δημιουργήθηκε για να παράγει την 

εντύπωση μιας αποτελεσματικής αν και αρκετά «ανακριβούς» 

προοπτικής απεικόνισης εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι, σε μια 

«εικόνα», οι γραφικά ίσες αποστάσεις μπορεί να «δηλώνουν» 

αντικειμενικά άνισες αποστάσεις. 

Αντιπροσωπεύοντας, ως έχει, ένα συμπλήρωμα στο «σύστημα των 

τριών κύκλων» που χρησιμοποιήθηκε για το μετωπικό πρόσωπο, αυτή η 

κατασκευή της πλάγιας όψης των τριών τετάρτων μπορούσε να 

εφαρμοστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το κεφάλι, ενώ είναι 

στραμμένο, δεν πρέπει να γέρνει προς τα εμπρός αλλά να έχει μόνο 

κλίση προς τα αριστερά ή τα δεξιά (Εικόνες III.9, III.10)65. Κατόπιν, με 

τις κάθετες διαστάσεις να παραμένουν αναλλοίωτες, η εργασία 

περιοριζόταν σε μια σχηματική προοπτική απεικόνιση των οριζόντιων 

διαστάσεων, και αυτό μπορούσε να επιτευχθεί μόνο κάτω από δύο 

συνθήκες: πρώτον, η εθιμική μονάδα (1 μήκος μύτης) πρέπει να 

συνεχίσει να είναι έγκυρη, και δεύτερον, πρέπει να είναι ακόμα πιθανόν, 

παρά τις αλλαγές στην ποσότητα, να καθορίζεται το περίγραμμα του 

κεφαλιού από ένα κύκλο με ακτίνα 2 μηκών μύτης και η άλως (αν 

υπάρχει) μέσω ενός ομόκεντρου κύκλου με ακτίνα 3 μήκων μύτης.  

 

 

 

 

                                                 
64 Παρατηρείται π.χ. στο κεφάλι της Μαντόνας του Rucellai στην εκκλησία Santa Maria Novella αλλά 
όχι στο κεφάλι της Μαντόνας της Ακαδημίας του Giotto. 
 
65 Τα κεφάλια των Μαντόνων γέρνουν σχεδόν πάντα προς τα δεξιά (όπως το βλέπει ο παρατηρητής). 
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Κεφαλή του Αγ.Φλωριανού (τοιχογραφία) 

Salzburg, Μοναστήρι Nonnbeg, 12ος αιώνας 

Εικόνα ΙΙΙ.8 
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Η Αγία Noëmisia (τοιχογραφία). Καθεδρικός ναός Anagni, 12ος  

Εικόνα ΙΙΙ.9 
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Meo da Siena, Madonna. 

Φλωρεντία, S. M. Maggiore. 14ος αιώνας 

Εικόνα ΙΙΙ.10 

 

Λόγω της κάθετης στροφής, το κέντρο αυτού του κύκλου, ή 

κύκλων, θα μπορούσε, φυσικά, να μην συμπίπτει πλέον με την βάση της 

μύτης αλλά θα έπρεπε να κείται μέσα στο μισό του προσώπου το οποίο 

είναι στραμμένο προς τα εμάς – και για να μπορεί να συμπίπτει με ένα 

χαρακτηριστικό σημείο της φυσιογνωμίας, έτεινε να μεταφέρεται είτε 

στην εξωτερική γωνία του ματιού είτε στο φρύδι είτε στην κόρη του 

ματιού. Αν αυτό το σημείο, που θα ονομάσουμε Α, υποτίθεται ότι είναι το 

κέντρο ενός κύκλου με ακτίνα 2 μηκών μύτης, αυτός ο κύκλος καθορίζει 

την καμπύλη του κρανίου και καθορίζει (στο σημείο C) το πλάτος του 
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μισού του προσώπου που είναι στραμμένο αλλού66. Η επίδραση των 

αποτελεσμάτων της «προοπτικής απεικόνισης» από το γεγονός ότι η 

απόσταση ΑC (που αντιστοιχεί σε μόνο 2 μήκη μύτης), η οποία στην 

αυστηρά μετωπική όψη είχε «δηλώσει» μόνο ½  του πλάτους του 

κεφαλιού, «δηλώνει» πολύ περισσότερο από αυτό στην πλάγια όψη τριών 

τετάρτων, τουτέστιν, πολύ περισσότερο καθώς το σημείο Α αφαιρείται από 

το μεσαίο τμήμα του προσώπου. Μια περαιτέρω υποδιαίρεση των 

διαστάσεων μπορεί να επιτευχθεί με αυθεντική μεσαιωνική 

σχηματοποίηση, δηλαδή, με την απλή διχοτόμηση και διαίρεση στα 

τέσσερα της απόστασης ΑC (όπου, φυσικά, η αντικειμενική σημασία των 

σημείων J, D και K διαφέρει ανάλογα με το αν το κέντρο του κύκλου 

έγκειται στην γωνία ή στην κόρη του ματιού)67. 

Οι κάθετες διαστάσεις παραμένουν, όπως έχουμε παρατηρήσει, 

αναλλοίωτες: η μύτη, το κάτω μέρος του προσώπου και του λαιμού 

λαμβάνουν το καθένα 1 μήκος μύτης. Το μέτωπο, όμως, και το άνω 

μέρος του κεφαλιού πρέπει να ικανοποιηθούν με μικρότερη διάσταση , 

διότι η βάση της μύτης (Β), από την οποία καθορίζονται οι κάθετες 

διαστάσεις, δεν είναι πλέον ισόπεδη (όπως στο μετωπικό κεφάλι) με το 

κέντρο του κύκλου που διαγράφει το περίγραμμα του κρανίου. Καθώς 

συμπίπτει είτε με την γωνία του ματιού είτε με την κόρη, πρέπει 

αναγκαστικά να έγκειται κάπου ψηλότερα. Συνεπώς, αν η απόσταση ΑΕ 

ισούται με 2 μήκη μύτης, τότε η απόσταση BL πρέπει να είναι λίγο 

λιγότερη από 2 μήκη μύτης. 

Πάρα την τάση του προς την σχηματοποίηση, ο Βυζαντινός 

κανόνας βασιζόταν, τουλάχιστον μέχρι κάποιο βαθμό, στην οργανική 

δομή του σώματος και η τάση προς τον γεωμετρικό προσδιορισμό της 

                                                 
66 Σε μια κάπως στοιχειώδη μορφή αυτό το σχέδιο μπορεί να φανεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα 
Ρωμανικό κεφάλι στην εκκλησία St Mary στο Καπιτώλιο στην Κολωνία (Clemen, XVII): ο κύκλος 
που καθορίζει το περίγραμμα του κεφαλιού μπορεί να φανεί καθαρά, αλλά ο καλλιτέχνης δεν έμεινε 
αυστηρά μέσα στα πλαίσια του κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 
67 Στην πρώτη περίπτωση, το σημείο D (το μέσο σημείο της απόστασης AD) προσδιορίζει την 
εσωτερική γωνία του αριστερού ματιού, στην δεύτερη, την κόρη του. Το σημείο Ι (το μέσο σημείο της 
απόστασης AD) προσδιορίζει, στην πρώτη περίπτωση, την κόρη του δεξιού ματιού και στην δεύτερη, 
την εσωτερική του γωνία. Συνεπώς, και στις δύο περιπτώσεις μια «προοπτική απεικόνιση» υπονοείται 
από το γεγονός ότι τεχνικά ίσες ποσότητες «δηλώνουν» μια μεγαλύτερη αξία στην πλευρά που είναι 
στραμμένη παρά στην πλευρά που είναι γυρισμένη προς τα εμάς.  
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μορφής αντισταθμιζόταν ακόμα από ένα ενδιαφέρον στις διαστάσεις. Το 

Γοτθικό σύστημα –ένα βήμα πιο απομακρυσμένο από το αρχαίο– 

εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά στον καθορισμό των περιγραμμάτων και 

των διευθύνσεων της κίνησης. Αυτό που επιθυμεί να μεταφέρει ο Γάλλος 

αρχιτέκτονας Villard de Honnecourt στους confrères (συναδέλφους) του 

ως την “art de pourtraicture” είναι μια “méthode expéditive du dessin” η 

οποία σχετίζεται ελάχιστα με την μέτρηση των αναλογιών, και αγνοεί από 

την αρχή την φυσική δομή του οργανισμού. Εδώ η μορφή δεν «μετράται» 

πλέον καθόλου, ούτε σύμφωνα με τα μήκη του κεφαλιού- ή του 

προσώπου. Το σχήμα «αποκήρυξε» σχεδόν πλήρως το αντικείμενο. Το 

σύστημα των γραμμών – το οποίο γίνεται συχνά αντιληπτό από μια 

καθαρά διακοσμητική άποψη και κατά διαστήματα είναι αρκετά 

συγκρίσιμο με τα σχήματα των Γοτθικών αρχιτεκτονικών διακοσμητικών 

– υπερτίθεται της ανθρώπινης μορφής σαν ένα ανεξάρτητο συρμάτινο 

πλαίσιο. Οι ευθείες γραμμές είναι «κατευθυντήριες γραμμές» αντί για 

γραμμές μέτρησης – όχι πάντοτε ίσης έκτασης με τις φυσικές διαστάσεις 

του σώματος, καθορίζουν την εμφάνιση της μορφής μόνο στο μέτρο που 

η θέση τους υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να 

κινούνται τα μέλη, και που τα σημεία διασταύρωσης τους συμπίπτουν με 

τους μοναδικούς, χαρακτηριστικούς loci (τόπους) της μορφής. Συνεπώς, 

η ευθυτενής αντρική μορφή (Εικόνα ΙΙΙ.11) προκύπτει από μια 

κατασκευή η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την οργανική 

δομή του σώματος: η μορφή (μείον το κεφάλι και οι βραχίονες) 

εγγράφεται σε ένα κάθετα επιμηκυμένο πεντάγραμμο του οποίου  η 

κορυφή ανακόπτεται και του οποίου η οριζόντια πλευρά ΑΒ είναι 

περίπου 1/3 των μακροσκελών πλευρών AH και BG68. 

                                                 
68 Ως εκ τούτου, δημιουργείται μια λανθασμένη εντύπωση όταν, όσον αφορά σε αυτές τις μορφές του 
Villard, ο B. Haendcke, “Dürers Selbstbildnisse und konstruierte Figuren”, Monatshefte für 
Kunstwissenschaft, V, 1912, σελίδα 185 (σελίδα 188), μιλάει για μια «αναλογική κατασκευή 
ολόκληρου της μορφής οκτώ προσώπων». 
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Κατασκευή της μετωπικής μορφής, Villard de Honnecourt. 

 Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Εικόνα ΙΙΙ.11 

 

Κατόπιν, τα σημεία Α και Β συμπίπτουν με τις αρθρώσεις των 

ώμων, τα G και Η με τις φτέρνες, το J – το σημείο στο μέσο της 

απόστασης ΑΒ, καθορίζει την θέση της κοιλότητας του λαιμού και τα 

σημεία που διαιρούν τις μακροσκελείς πλευρές σε τρίτα (C, D, E και F) 

καθορίζουν αντίστοιχα την θέση του γοφού και των αρθρώσεων του 

γόνατου69. 

Ακόμα και τα κεφάλια (τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων) 

κατασκευάζονται όχι μόνο από τόσο «φυσικά» σχήματα όπως οι κύκλοι, 

αλλά επίσης από το τρίγωνο ή ακόμα και από το προαναφερθέν 

                                                 
69Η μαγική σημασία του πενταγράμμου δεν παίζει σίγουρα περισσότερο ρόλο στην “pourtraicture” 
του Villard από ότι η μυστική ή κοσμολογική σημασία των αριθμητικών μετρήσεων στον Βυζαντινό 
κανόνα των ανθρωπίνων αναλογιών. 
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πεντάγραμμο, το οποίο, από μόνο του, είναι εντελώς ξένο προς την 

φύση70. Οι μορφές των ζώων – αν επιχειρείται καθόλου κάποιο είδος 

άρθρωσης – συγκεντρώνονται, κατά ένα πλήρως αν-οργανικό τρόπο, από 

τρίγωνα, τετράγωνα και κυκλικά τόξα (Εικόνα ΙΙΙ.12)71. Και ακόμα κι εκεί 

όπου φαίνεται να υπερισχύει ένα ενδιαφέρον για τις απλές αναλογίες 

(όπως όταν το μεγάλο κεφάλι που αναπαράχθηκε στην Εικόνα 8 

τοποθετείται σε ένα μεγάλο τετράγωνο που υποδιαιρείται σε 16 ίσα 

τετράγωνα, η πλευρά του καθενός από τα οποία ισούται με 1 μήκος 

μύτης όπως στον κανόνα του Όρους Άθως)72, ένα αναποδογυρισμένο 

τετράγωνο σχηματισμένο από διαγώνιους και εγγράφεται σε ένα μεγάλο 

τετράγωνο (όπως στο τυπικό σχέδιο επιφάνειας των Γοτθικών 

διακοσμητικών), εισάγει άμεσα μια επιπεδομετρική, σχηματοποιημένη 

αρχή η οποία καθορίζει την μορφή αντί για τις αναλογίες. Αυτό καθαυτό 

το κεφάλι, παρεμπιπτόντως, μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι όλα 

αυτά τα πράγματα δεν είναι, όπως θα έμπαινε κάποιος στον πειρασμό να 

υποθέσει, πλήρης φαντασία (παρότι συχνά φαίνεται ότι καταφεύγουν σε 

αυτή την άποψη): ένα κεφάλι από ένα σύγχρονο παράθυρο βιτρό στην 

πόλη Rheims (Εικόνα ΙΙΙ.15) αντιστοιχεί επακριβώς στην κατασκευή του 

Villard όχι μόνο όσον αφορά στις διαστάσεις73 αλλά επίσης και στο ότι τα 

                                                 
70 Παρόμοια «σχεδιαστικά βοηθήματα» επιβιώνουν, παρεμπιπτόντως, στην πρακτική του 
καλλιτεχνικού εργαστηρίου μέχρι την σύγχρονη εποχή, δείτε J. Meder, Die Handzeichnung, Βιέννη, 
1919, σελίδα 254, όπου αυτή η συνήθεια χαρακτηρίζεται πολύ σωστά ως «μεσαιωνική». Μπορεί να 
παρατηρηθεί ακόμα και στον Μιχαήλ Άγγελο και στο σχέδιο του K. Frey, Die Handzeichnungen 
Michelagniolos Buonarroti, Βερολίνο, 1909-11, Νο. 290. Μια πιο πλήρης επιβίωση της 
“pourtraicture” του Villard de Honnecourt μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα Γαλλικό χειρόγραφο των 
μέσων του 16ου αιώνα (τώρα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, Συγκλητική Βιβλιοθήκη,  Τμήμα των 
Τεχνών) όπου όλων των ειδών τα ζώα και οι άνθρωποι παραθέτονται σχηματικά κατά τρόπο απόλυτα 
Villarδικό – εκτός από αυτό, αντιστοιχώντας στην ημερομηνία, η επιπεδομετρική μέθοδος του 13ου 
αιώνα συνδυάζεται ενίοτε με την στερεομετρική προσέγγιση των θεωρητικών της Αναγέννησης. [δείτε 
Panofsky, Codex Huygens (παραπομπή σελίδα 8), σελίδα 119, Σχήματα 97-9] 
71 Ακόμα και οι ανθρώπινες φιγούρες, όταν απεικονίζονται σε καθιστή ή σε άλλες ασυνήθιστες θέσεις, 
επιτυγχάνονται περιστασιακά με ένα συνδυασμό τριγώνων, κτλ, δείτε Villard, XLII. 
72 Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ανύψωση του κρανίου, το οποίο, όπως στον κανόνα του Όρους Άθως, 
ισούται με ένα μήκος μύτης. Αυτός επίσης, από τους 26 τύπους του Dürer, παρουσιάζει το κρανίο 
ανυψωμένο σε ένα μήκος μύτης και δεν πρέπει να ερμηνευθεί (με του V. Mortet, “La mesure de la 
figure humaine et le canon des proportions d’après les dessins de Villard de Honnecourt, d’Albert 
Dürer et de Léonard de Vinci”, στο Mélanges offerts à M. Emile Chatelain, Παρίσι, 1910, σελίδα 367) 
ως απόδειξη μιας πραγματικής σύνδεσης. 
73 Η μόνη απόκλιση συνίσταται στην σχετική μεγέθυνση των βολβών των ματιών. 
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χαρακτηριστικά του προσώπου προσδιορίζονται σαφώς από την ιδέα ενός 

αναποδογυρισμένου τετραγώνου.  

 

 
Ο Villard de Honnecourt κατασκεύαζε κεφάλια, χέρια και κυνηγετικά σκυλιά. Παρίσι, 

Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Εικόνα ΙΙΙ.12 

 

Ο Villard de Honnecourt, όπως οι Βυζαντινοί και οι 

Βυζαντινίζοντες καλλιτέχνες, έκανε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια για να 
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εφαρμόσει το σχήμα που επινοήθηκε από την κατασκευή της μετωπικής 

άποψης στην πλάγια όψη των τριών τετάρτων, αλλά προσπάθησε, επίσης,  

να κατασκευάσει ολόκληρες μορφές αντί για κεφάλια και καταπιάστηκε 

με αυτό με τρόπο ακόμα λιγότερο διαφοροποιημένο και ακόμα 

περισσότερο αυθαίρετο (Εικόνα ΙΙΙ.13). 

 

 
Κατασκευή της μορφής στραμμένης προς πλάγια όψη τριών τετάρτων, Villard de 

Honnecourt. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Εικόνα ΙΙΙ.13 

 

 Χρησιμοποίησε το σχήμα του πενταγράμμου, όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, χωρίς καμία μετατροπή, εκτός του ότι μετέφερε την άρθρωση 

του ώμου – η οποία συνέπιπτε με το σημείο Β – στο σημείο Χ, περίπου 

στο μέσο της απόστασης JB. Όπως στην Βυζαντινή κατασκευή της 

πλάγιας όψης τριών τετάρτων, η εντύπωση της «προοπτικής απεικόνισης» 
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επιτυγχάνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ίδιο μήκος καταφέρνει να 

«δηλώνει», στην πλευρά που είναι στραμμένη από εμάς, τόσο όσο το μισό 

του συνολικού πλάτους του κορμού, δηλαδή, την απόσταση από την 

κοιλότητα του λαιμού έως την άρθρωση του ώμου (JX), ενώ στην πλευρά 

που είναι στραμμένη προς εμάς αντιπροσωπεύει μόνο το ¼ του 

συνολικού πλάτους. Αυτή η περίεργη κατασκευή αποτελεί ίσως το πιο 

εντυπωσιακό παράδειγμα μιας θεωρίας των αναλογιών η οποία – “pour 

légièrement ouvrier” – ασχολείτο αποκλειστικά με μια γεωμετρική 

σχηματοποίηση των «τεχνικών» διαστάσεων, ενώ η κλασική θεωρία, 

προχωρώντας βάσει διαμετρικά αντίθετων αρχών, περιόρισε τον εαυτό 

της σε έναν ανθρωπομετρικό προσδιορισμό των «αντικειμενικών» 

διαστάσεων. 

 

 
Villard de Honnecourt. Κατασκευή κεφαλής. Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισιού. 

Εικόνα ΙΙΙ.14 
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Κεφαλή του Χριστού (υαλογράφημα). Reims, Cathedral. Ca. 1235. 

Εικόνα 15 

 

Ε. Αναγέννηση 
 

Η πρακτική σημασία των διαδικασιών που μόλις περιγράφηκαν 

ήταν, όπως είναι φυσικό, μεγαλύτερη εκεί όπου ο καλλιτέχνης ήταν 

περισσότερο δεσμευμένος από την παράδοση και τον γενικότερο ρυθμό 

της εποχής του: στην Βυζαντινή τέχνη και στην Ρωμανική74. Στην 

επόμενη περίοδο η χρήση τους φαίνεται να μειώνεται, και ο Ύστερος 

Γοτθικός ρυθμός του 14ου και του 15ου αιώνα, ο οποίος βασίζεται στην 

υποκειμενική παρατήρηση και στο εξίσου υποκειμενικό συναίσθημα, 

εμφανίζεται να έχει απορρίψει όλα τα κατασκευαστικά βοηθήματα75. Η 

Ιταλική Αναγέννηση, ωστόσο, αντιμετώπιζε την θεωρία των αναλογιών με 

απεριόριστο σεβασμό, παρόλα αυτά όμως την θεωρούσε, σε αντίθεση με 
                                                 
74 Ακόμα κι εδώ αυτή η πρακτική σημασία δεν πρέπει να υπερτιμάται. Οι μορφές που 
κατασκευάστηκαν με ακρίβεια αποτελούν, στο σύνολο τους, την μειοψηφία σε αντίθεση με αυτές που 
σχεδιάστηκαν με το χέρι, και ακόμα κι εκεί όπου οι καλλιτέχνες ήταν προσεκτικοί στην κατασκευή 
των κατευθυντήριων γραμμών, συχνά εκτρέπονταν από αυτές κατά την διάρκεια της εκτέλεσης (π.χ. 
Εικόνα 4). 
 
75 Η αρκετά συχνή ένδειξη μιας κεντρικής καθέτου η οποία, ως έχει, υποστηρίζει η μορφή να 
θεωρείται είτε ως ένα βοήθημα στην κατασκευή είτε ως μέσο για τον καθορισμό των αναλογιών. 
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τον Μεσαίωνα, όχι ως τεχνικό πλέον μέσο αλλά ως την πραγμάτωση ενός 

μεταφυσικού αξιώματος. 

Αληθεύει ότι ο Μεσαίωνας υπήρξε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με μια 

μεταφυσική ερμηνεία της δομής του ανθρώπινου σώματος. Είδαμε ένα 

παράδειγμα αυτού του τρόπου σκέψης στις θεωρίες των «Αδελφών της 

Αγνότητας», και οι κοσμολογικοί στοχασμοί, που επικεντρώνονται γύρω 

από την θεσπισμένη από τον Θεό αντιστοιχία μεταξύ του σύμπαντος και 

του ανθρώπου (και, επομένως, των εκκλησιαστικών κτιρίων), έπαιξαν ένα 

τεράστιο ρόλο στην φιλοσοφία του 14ου αιώνα. Στις ιερές γραφές του 

Αγίου  Hildegard του Bingen επισημάνθηκε μια εκτενής έκθεση όπου οι 

αναλογίες του ανθρώπινου όντος από το αρμονικό σχέδιο της θεϊκής 

δημιουργίας76. Ωστόσο, όσον αφορά στο ότι η μεσαιωνική θεωρία των 

αναλογιών ακολούθησε την γραμμή της αρμονιστικής κοσμολογίας, δεν 

είχε καμία σχέση με την τέχνη. Και στον βαθμό που σχετιζόταν με την 

τέχνη, είχε εκφυλιστεί σε έναν κώδικα πρακτικών κανόνων77 ο οποίος 

είχε χάσει εντελώς την σύνδεση με την αρμονιστική κοσμολογία78. 

Μόνο στην Ιταλική Αναγέννηση συγχωνεύτηκαν ξανά τα δύο 

ρεύματα. Σε μια εποχή που η γλυπτική και η ζωγραφική άρχισαν να 

παίρνουν θέση μεταξύ των artes liberals (ελευθέριες τέχνες), και στην 

οποία οι ασκούμενοι καλλιτέχνες προσπάθησαν να αφομοιώσουν 

ολόκληρη την επιστημονική κουλτούρα της εποχής τους (ενώ, 

αντιστρόφως, οι λόγιοι και οι άνθρωποι των γραμμάτων επιζητούσαν να 

κατανοήσουν το έργο της τέχνης ως εκδήλωση των υψηλότερων και πιο 

καθολικών νόμων), ήταν απόλυτα φυσικό ακόμα και η πρακτική θεωρία 

                                                 
76 Pater Ildefons Herwwgen, “Ein mittelalterlicher Kanon des menschlichen Körpers“, Repertorium für 
Kunstwissenschaft, XXXII, 1909, σελίδα 445, Δείτε επίσης το χρονικό του St Trond (G. Weise στο 
Zeitschrift für Geschichte der Architektur, IV, 1910-11, σελίδα 126). Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά 
αμφιβολία ότι μια πιο ενδελεχής έρευνα των πηγών θα έφερνε στο φως πολύ περισσότερα από τα ίδια 
στην Δύση. 
77  Για ακόμα μια φορά, η φράση του Villard “manière pour légièrement ouvrier”. Είναι 
χαρακτηριστικό της μεσαιωνικής θεωρίας των αναλογιών  ότι το Εγχειρίδιο του Ζωγράφου για το Όρος 
Άθως παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με το πόσο θα πρέπει το πλάτος της 
ενδεδυμένης μορφής να υπερβαίνει το πλάτος της μη-ενδεδυμένης ( ½ μιας μονάδας «θα πρέπει να 
προστεθεί» για τα υφάσματα με πτυχές). 
78Το ότι αρχικά υφίστατο μια τέτοιου είδους σύνδεση είναι εύλογο από ιστορικής απόψεως . Ακόμα 
και η αλλαγή από τύπο δέκα προσώπων υπέρ ενός τύπου εννέα προσώπων μπορεί να είχε βασιστεί 
στον μυστικισμό των αριθμών ή στις κοσμολογικές γραμμές της σκέψης (θεωρία των σφαιρών) . 
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των αναλογιών να πρέπει να επανεπενδυθεί με μεταφυσικό νόημα. Η 

θεωρία των ανθρώπινων αναλογιών θεωρήθηκε εξίσου ως αναγκαία 

προϋπόθεση καλλιτεχνικής παραγωγής και ως έκφραση της 

προκαθορισμένης αρμονίας μεταξύ του μικρόκοσμου και του 

μακρόκοσμου – και θεωρήθηκε περαιτέρω ως η λογική βάση της 

ομορφιάς. Η Αναγέννηση συνένωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, την 

κοσμολογική ερμηνεία της θεωρίας των αναλογιών, παρούσα στους 

Ελληνιστικούς χρόνους και στον Μεσαίωνα, με την κλασική έννοια της 

«συμμετρίας» ως την θεμελιώδη αρχή της αισθητικής τελειότητας79. 

Καθώς συνεχιζόταν η αναζήτηση μιας σύνθεσης μεταξύ του 

μυστικιστικού πνεύματος και του λογικού, μεταξύ του Νέο-Πλατωνισμού 

και του Αριστοτελισμού, έτσι και η θεωρία των αναλογιών που 

ερμηνεύτηκε τόσο από την άποψη της αρμονιστικής κοσμολογίας όσο 

και από την άποψη της κανονιστικής αισθητικής, φαινόταν να γεφυρώνει 

το χάσμα μεταξύ της Ύστερης Ελληνιστικής φαντασίας και της κλασικής 

τάξης του Πολύκλειτου. Ίσως η θεωρία του Πολύκλειτου φάνηκε τόσο 

απείρως πολύτιμη για την Αναγεννησιακή σκέψη ακριβώς επειδή αυτή η 

                                                 
79 Ο Juliis von Schlosser έχει υποδείξει ότι ένας από τους προγενέστερους μετακλασικούς υπέρμαχους 
αυτού του δόγματος, ο Ghiberti, το άντλησε – πιθανότατα μέσω ενός Δυτικού μεσάζοντα, για τον 
οποίο δείτε παρακάτω – από μια Αραβική πηγή, το Optica του Alhazen. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, 
ωστόσο, είναι το γεγονός ότι ο Ghiberti, ενώ έκανε χρήση στοιχείων από τον Alhazen, προωθούσε 
παρόλα αυτά την ιδέα της αναλογικότητας σε μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα. Ο Alhazen δεν 
θεωρεί την αναλογικότητα ως «την» θεμελιώδη αρχή της ομορφιάς, παρά την αναφέρει, όπως θα έλεγε 
κάποιος, en passant (εν παρόδω). Στην αξιόλογη πραγματεία του αναφορικά με το τι ονομάζουμε 
αισθητική, απαριθμεί όχι λιγότερες από είκοσι-μία αρχές ή κριτήρια ομορφιάς διότι, σύμφωνα με 
αυτόν, δεν υπάρχει καμία κατηγορία οπτικής αντίληψης (όπως το φως, το χρώμα, το μέγεθος, η θέση, 
η συνέχεια κτλ.) που δεν δύναται να λειτουργήσει ως αισθητικό κριτήριο υπό ορισμένες συνθήκες – 
και στο πλαίσιο αυτού του μακροσκελή καταλόγου εμφανίζεται, αρκετά ανοργανικά συνδεδεμένο με 
τις άλλες «κατηγορίες», ο παιάνας στην «σχέση των μελών». Ο Ghiberti, τότε, αγνόησε όλες τις άλλες 
κατηγορίες και – με ένα αξιοθαύμαστο ένστικτο για αυτό το οποίο είναι κλασικό – προσάρτησε μόνο 
το εδάφιο στο οποίο απαντάται η σκόπιμα επαναλαμβανόμενη λέξη «αναλογικότητα». Η αισθητική 
του Alhazen είναι αξιόλογη, παρεμπιπτόντως, όχι μόνο για την διαίρεση του όμορφου σε τόσα πολλά 
κριτήρια όσο και κατηγορίες οπτικής εμπειρίας αλλά, πάνω απ’ όλα, για την διεισδυτική της 
σχετικότητα. Η απόσταση μπορεί να συντελεί στην ομορφιά από την άποψη ότι εξομαλύνει τις 
ατέλειες και τις ανωμαλίες. Το ίδιο όμως ισχύει και για την εγγύτητα στο ότι καθιστά αποτελεσματικές 
τις τροποποιήσεις του σχεδίου, κτλ. (αντιθέτως, η απολυταρχία των Στωϊκών [Aëtius, Stoicorum 
veterum Fragmenta, J. ab Armin, έκδοση, Λειψία, II, σελίδα 299]: «το» πιο όμορφο χρώμα είναι το 
σκούρο μπλε, «το» πιο όμορφο σχήμα είναι η σφαίρα, κτλ.). Συνολικά, το σχετικό εδάφιο του Optica 
(το οποίο αντιγράφηκε λέξη προς λέξη, και όχι επιλεκτικά, από ένα συγγραφέα του Μεσαίωνα σαν τον 
Βιτέλλιο) αξίζει την προσοχή των Ανατολιστών μόνο και μόνο επειδή μια τόσο καθαρά αισθητική 
προσέγγιση της ομορφιάς φαίνεται να ξενίζει τους άλλους Άραβες στοχαστές – δείτε, λόγου χάρη, Ibn 
Chaldûn (Khaldoun), Prolegomena, (Γαλλική μετάφραση στο Notices et Extraits de la Bibliothèque 
Impèriale, Παρίσι, 1862-5, ΧΙΧ-ΧΧ), Τόμος ΙΙ, σελίδα 413: «….κι αυτό [δηλαδή, η σωστή αναλογία, 
εδώ χρησιμοποιείται με μια ηθική καθώς και με μια αισθητική έννοια] εννοείται με τον όρο όμορφο 
και καλό.»  
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θεωρία –ταυτόχρονα μαθηματική και θεωρητική– μπορούσε να 

ικανοποιήσει τις ανόμοιες πνευματικές ανάγκες της εποχής. 

Συνεπώς, διπλά και τριπλά εξαγνισμένη (ως επιπρόσθετη αξία 

πρέπει να λάβουμε υπόψη το ιστορικό ενδιαφέρον το οποίο «οι διάδοχοι 

της αρχαιότητας» ήταν σίγουρο ότι θα επιδείκνυαν για τις λιγοστές νύξεις 

των κλασικών συγγραφέων, για το λόγο και μόνο ότι αυτοί οι συγγραφείς 

ήταν κλασικοί80), η θεωρία των αναλογιών έχαιρε πρωτοφανούς κύρους 

στην Αναγέννηση. Οι αναλογίες του ανθρώπινου σώματος εκθειάστηκαν 

ως μια μουσική πραγμάτωση της μουσικής αρμονίας81, υποβιβάστηκαν 

σε γενικές αριθμητικές ή γεωμετρικές αρχές (ειδικότερα «το χρυσό 

τμήμα», στο οποίο αυτή η περίοδος της λατρείας του Πλάτωνα προσέδωσε 

μια αρκετά υπερβολική σημασία)82, συνδέονταν με τους διαφορετικούς 

κλασικούς θεούς, ώστε φαίνονταν ότι τους είχε προσδοθεί μια 

αρχαιοπρεπής και ιστορική, καθώς και μυθολογική και αστρολογική, 

                                                 
80 Ο Βιτρούβιος, τον οποίο με τόσο ζήλο εκμεταλλεύτηκαν και ερμήνευσαν οι συγγραφείς της 
Αναγέννησης, δεν ήταν άγνωστος στον Μεσαίωνα (Schlosser, σελίδα 33), αλλά είναι ακριβώς αυτές οι 
προδιαγραφές των αναλογιών που παραμελούνται εν γένει από τους συγγραφείς του Μεσαίωνα. Ως 
κανόνα, μεταβιβάζουν, πέρα από την διαίρεση του προσώπου σε τρίτα, μόνο την οικεία δήλωση 
σχετικά με την επιδεκτικότητα εγχάραξης της ανθρώπινης μορφής σε ένα τετράγωνο και σε ένα κύκλο 
(μια δήλωση που προσέδωσε στον εαυτό της μια κοσμολογική ερμηνεία), και δεν έγινε καμιά 
προσπάθεια για να εξεταστούν εμπειρικά τα δεδομένα του Βιτρούβιου ή ακόμα να διορθωθούν οι 
προφανείς παραφθορές στο κείμενό του (δείτε Σημειώσεις 16 και 83, σελίδες 95 και 127). Ο Ghiberti 
προτείνει να περιγράφεται ο κύκλος γύρω από την μορφή,  όχι από τον ομφαλό αλλά από την 
βουβωνική χώρα. Ο Cesare Cesariano, M. Vitruvio Pollione, De Architettura Libri Decem, Κόμο, 
1521, XLIX και Ι, χρησιμοποίησε την Βιτρουβιανή διαίρεση του προσώπου σε 3 ίση μέρη, καθένα από 
τα οποία είναι 1/30 του συνολικού μήκους, για την χαρτογράφηση ενός «βαθμονομημένου πλέγματος» 
που θα εμπεριέχει ολόκληρη την μορφή, κτλ. 
 
81 Pomponius Gauricus, De Sculptura (H. Brockhaus, Βιέννη, 1886, σελίδα 130). Περισσότερο από 
αυτήν άποψη εντρυφά ένα έργο που δημοσιεύτηκε στην Βενετία το 1525, Francisci Giorgii Veneti de 
harmonia mundi totius cantica tria. Δεν είναι ασυνήθιστο το ότι ο συγγραφέας (ο ίδιος Francesco 
Giorgi που παρείχε την πασίγνωστη αναφορά για το S. Francesco della Vigna στην Βενετία) συνάγει 
από την πιθανότητα εγχάραξης της ανθρώπινης μορφής σε κύκλο – το κέντρο του οποίου, όπως και ο 
Ghiberti μεταφέρει στην βουβωνική χώρα – μια αντιστοιχία μεταξύ του μακρόκοσμου και του 
μικρόκοσμου. Συνδέει, όμως, επίσης τις σχέσεις του ύψους, του πλάτους και του βάθους μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα με τις διαστάσεις της Κιβωτού του Νώε (300:50:30) και με μεγάλη σοβαρότητα 
εξισώνει τις καθορισμένες αναλογίες με τα αρχαία μουσικά διαστήματα, λόγου χάρη: 
Συνολικό μήκος: το μήκος μείον το κεφάλι = 9:8 (tonus) 
Μήκος του κορμού: μήκος των ποδιών = 4:3 (diatessaron) 
Θώρακας (από την κοιλότητα του λαιμού έως τον ομφαλό): κοιλιακή χώρα = 2:1 (diapason),κτλ. 

 
82 Luca Pacioli, La divina proportione, C. Winterberg, έκδοση (Quellenschriften für Kunstgeschichte, 
νέα σειρά ΙΙ), Βιέννη, 1889, σελίδα 130. Επιπλέον: Mario Equicola, Libro di natura d’amore. 
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σημασία83. Και έγιναν και νέες προσπάθειες  - σε σύνδεση με ένα σχόλιο 

του Βιτρούβιου – να εξισώσει τις ανθρώπινες αναλογίες με εκείνες των 

κτιρίων, αποσκοπώντας να καταδείξει τόσο την αρχιτεκτονική 

«συμμετρία» του ανθρωπίνου σώματος όσο και την ανθρωπομορφική 

ζωτικότητα της αρχιτεκτονικής. 

Αυτή η υψηλή αξιολόγηση της θεωρίας των αναλογιών ήταν, 

ωστόσο, πάντοτε εφάμιλλη με μια ετοιμότητα να τελειοποιήσει τις 

μεθόδους της. Με  όσο περισσότερο ενθουσιασμό διογκώνουν οι 

συγγραφείς της Αναγέννησης την μεταφυσική σημασία των ανθρώπινων 

αναλογιών, τόσο λιγότερο διατεθειμένοι εμφανίζονται, εν γένει, προς την 

εμπειρική μελέτη και επαλήθευση. Αυτό που παρήγαγαν στην 

πραγματικότητα ήταν γενικά μια ανακεφαλαίωση σχεδόν (το πολύ, μια 

διόρθωση) του Βιτρούβιου ή, ακόμα πιο συχνά, μια αναπαραγωγή του 

συστήματος των εννέα μονάδων που ήταν ήδη γνωστό στον Gennini. 

Μόνο περιστασιακά επιχειρούσαν να καθορίσουν λεπτομερώς τις 

μετρήσεις του κεφαλιού με μια νέα μέθοδο84, ή, να συμβαδίσουν με την 

κατάκτηση της τρίτης διάστασης, αναζητώντας να συμπληρώσουν τις 

δηλώσεις για το μήκος και το πλάτος με δηλώσεις αναφορικά με το 

βάθος85. Κάποιος συναισθάνεται την αυγή μιας νέας εποχής κυρίως στο 

ότι οι θεωρητικοί άρχισαν να ελέγχουν τα Βιτρουβιανά δεδομένα 

μετρώντας τα κλασικά αγάλματα – στα οποία, αρχικά επιβεβαιώνονταν τα 

δεδομένα από όλες τις απόψεις86 αλλά αργότερα κατέληξαν, 

περιστασιακά, σε αποκλίνοντα αποτελέσματα87 – και τουλάχιστον σε λίγα 

από αυτά, συχνά με αναφορά στην κλασική μυθολογία, επέμεναν σε μια 

ορισμένη διαφοροποίηση του ιδανικού κανόνα. 

                                                 
83 Giovanni Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte della pintura, Μιλάνο, 1584 (ανατυπωμένο στην Ρώμη, 
1844), Βιβλίο IV, Κεφάλαιο 3, Βιβλίο Ι, Κεφάλαιο 31. 
 
84 Δείτε Ghiberti, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, επαναλαμβάνει τον κανόνα του Βιτρούβιου μαζί με τον 
δικό του, δείτε επίσης Luca Pacioli. 
85 Αυτό ισχύει για τον Pomponius Gauricus ο οποίος – σαφώς κάτω από την επιρροή του Λεονάρντο 
ντα Βίντσι, επίσης καταφανές και από άλλες απόψεις – δίνει, μιλώντας συγκριτικά, περισσότερο 
λεπτομερείς πληροφορίες από τους άλλους συγγραφείς. 
 
86Luca Pacioli, σελίδες 135-6  
87 Cesare Cesariano, op. cit., fol. XLVIII 
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Η συνύπαρξη των Βιτρουβιανών και των ψευδό-Varronic 

παραδόσεων υπονοούσε, per se, δύο διαφορετικούς τύπους, με τον ένα 

να αποτελείται από εννέα μήκη προσώπου και τον άλλο από δέκα – και 

όταν αυτοί τύποι συμπληρώνονταν από έναν ακόμα μικρότερο, οι 

θεωρητικοί κατέληξαν σε μια τριάδα η οποία θα μπορούσε να σχετιστεί, 

ανάλογα με το γούστο, με συγκεκριμένους θεούς88, με τους τρεις 

ρυθμούς της κλασικής αρχιτεκτονικής89, ή με τις κατηγορίες της 

αριστοκρατίας, της ομορφιάς και της χάρης90. Είναι σημαντικό, ωστόσο, 

ότι η προσμονή μας να δούμε αυτούς τους τύπους να επεξεργάζονται 

λεπτομερώς, σχεδόν πάντα μας οδηγεί στην απογοήτευση. Όταν αφορά 

σε ακριβείς, ατομικές μετρήσεις, οι συγγραφείς είτε σιωπούν είτε, ενώ 

αναγνωρίζουν μια πολλαπλότητα τύπων, ξεχωρίζουν μία, η οποία με μια 

δεύτερη ματιά, αποδεικνύεται ταυτόσημη με τις παλιούς και αξιόπιστους 

κανόνες του Βιτρούβιου και του Gennini91. Και αν το Πρώτο Βιβλίο του 

Lomazzo, Trattato della Pintura ξεχωρίζει τόσο για την μεγάλη του 

ποικιλία τύπων όσο και για την ακριβή του προδιαγραφή αναφορικά με 

τις μετρήσεις του, οφείλει την διάκριση του στο απλό γεγονός ότι ο 

Lomazzo, ο οποίος έγραψε τόσο αργά όσο το 1584, είχε προκατόχους 

τους οποίους είχε την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί αδιαφορώντας για τις 

συνέπειες – ο άνθρωπος με τα εννέα μήκη κεφαλιού (Κεφ.9) είναι 

ταυτόσημος με τον «Τύπο D» του Dürer, αυτός με τα οχτώ μήκη 

κεφαλιού (Κεφ.10) με τον «Τύπο Β» του Dürer, αυτός με τα επτά μήκη 

κεφαλιού (Κεφ.11) με τον «Τύπο Α» του Dürer, ο πολύ λεπτός άνδρας 

(Κεφ.8) με τον «Τύπο Ε» του Dürer, κ.τ.λ. 

Όσον αφορά στην σταθερή γνώση και μεθοδολογική διαδικασία, 

μόνο δύο καλλιτέχνες-θεωρητικοί της Ιταλικής Αναγέννησης 

                                                 
88 Δείτε Lomazzo, IV, 3. Η ταύτιση του των παγανιστικών θεών με τους Χριστιανικούς χαρακτήρες 
είχε προεξοφληθεί από τον Dürer. 
 
89 Filarete, επίσης  Francesco Giorgi, I, σελίδα 229, όπου ένας τύπος εννέα κεφαλιών διαχωρίζεται από 
έναν τύπο με επτά κεφάλια. 
 
90 Έτσι, Federigo Zuccari (Schlosser, Die Kunstliteratur, Βιέννη, 1924, σελίδα 345) 
91 Ταυτόσημο με το δεύτερο είναι, π.χ. ο «Δωρικός» άντρας του Filarete ο οποίος, παραδόξως, είναι 
πιο λεπτός από τον «Ιωνικό» και τον «Κορινθιακό». 
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προχώρησαν δυναμικά στην ανάπτυξη της θεωρίας των αναλογιών πέρα 

από τα μεσαιωνικά πρότυπα: ο Leon Battista Alberti, ο προφήτης του 

«νέου, μεγαλοπρεπούς ρυθμού», στην τέχνη, και ο Leonardo da Vinci, ο 

εγκαινιαστής του92. 

Συμφωνούν και οι δύο στην αποφασιστικότητα τους να υψώσουν 

την θεωρία των αναλογιών στο επίπεδο μιας εμπειρικής επιστήμης. 

Δυσαρεστημένοι με τα ανεπαρκή δεδομένα του Βιτρούβιου και των δικών 

τους Ιταλών προάγγελων, αγνόησαν την παράδοση για χάρη μιας 

εμπειρίας η οποία υποστηριζόταν από την ακριβή παρατήρηση της 

φύσης. Όντας Ιταλοί, δεν επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τον ένα, 

ιδανικό τύπο με μια πολλαπλότητα «χαρακτηριστικών» τύπων. Έπαυσαν 

όμως να καθορίζουν αυτόν τον ιδανικό τύπο βάσει μιας αρμονιστικής 

μεταφυσικής ή αποδεχόμενοι τα δεδομένα των αγιοποιημένων αρχών: 

τόλμησαν να αντιμετωπίσουν την ίδια την φύση και προσέγγισαν το 

ζωντανό ανθρώπινο σώμα με χάρακα και διαβήτη, εκτός από το γεγονός 

ότι από έναν μεγάλο αριθμό προτύπων επέλεξαν εκείνα που, κατά την 

προσωπική τους κρίση και γνώμη ως αρμόδιων συμβούλων, θεωρούνταν 

ως τα πιο όμορφα93.  Η πρόθεση τους ήταν να ανακαλύψουν το ιδανικό 

σε μια προσπάθεια να καθορίσουν το φυσιολογικό, και αντί να 

καθορίσουν τις διαστάσεις μόνο κατά προσέγγιση και μόνο στον βαθμό 

που ήταν ορατά στο επίπεδο, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το ιδανικό 

μιας καθαρά επιστημονικής ανθρωπομετρίας εξακριβώνοντας τα, με 

μεγάλη ακρίβεια και προσεκτική εκτίμηση της φυσικής δομής του 

σώματος, όχι μόνο από την άποψη του ύψους αλλά και του πλάτους και 

του βάθους. 

Ο Alberti και ο Leonardo, τότε, συμπλήρωσαν μια καλλιτεχνική 

πρακτική η οποία είχε ελευθερωθεί από τους μεσαιωνικούς 

περιορισμούς , με μια θεωρία των αναλογιών η οποία εκπλήρωσε πολύ 

                                                 
92 Ευελπιστείται ότι οι σπουδές του Bramante στις αναλογίες, η ύπαρξη των οποίων μαρτυρείται σε 
λογοτεχνικές αναφορές, θα ανακαλυφθεί στο μέλλον. 
 
93 Ο Alberti, σελίδα 201. Leonardo (Leonardo da Vinci, das Buch von der Malerei, H. Ludwig, 
[Quellenschriften für Kunstgeschichte, XV-XVII, Βιέννη 1881, Άρθρα 109 και 137) παραδέχεται 
ακόμα και την εγκυρότητα της γενικότερης κοινής γνώμης (Πλάτωνας, Πολιτικός, 602β) 
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περισσότερα από το να παρέχει στον καλλιτέχνη ένα επιπεδομετρικό 

σχήμα του σχεδίου – μια θεωρία η οποία, βασισμένη στην εμπειρική 

παρατήρηση, ήταν ικανή να καθορίσει την φυσιολογική ανθρώπινη 

μορφή στην οργανική της άρθρωση και στην πλήρη τρισδιάστατη εικόνα 

της. Αυτοί οι δύο σπουδαίοι «σύγχρονοι» διέφεραν, ωστόσο, σε ένα 

σημαντικό σημείο: ο Alberti προσπάθησε να επιτύχει τον κοινό στόχο 

τελειοποιώντας την μέθοδο – ο Leonardo, με την διεύρυνση και την 

επεξεργασία του υλικού. Με την έλλειψη της προκατάληψης που 

χαρακτηρίζει την προσέγγιση του ακόμα προς το αρχαίο94, ο Alberti 

απελευθερώθηκε από κάθε παράδοση, όσον αφορά στην μέθοδο. 

Επινόησε – προσαρτώντας μόνο αόριστα την διαδικασία του στην δήλωση 

του Βιτρούβιου ότι το πόδι ισούται με το 1/6 του συνολικού μήκους του 

σώματος – ένα νέο, ιδιοφυές σύστημα μέτρησης το οποίο ονόμασε 

“Exempeda”. Διαίρεσε το συνολικό μήκος σε έξι pedes (πόδια), εξήντα 

unceolae (ίντσες), και εξακόσια minuta (μικρότερες μονάδες)95 – με το 

αποτέλεσμα ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα και με παρόλα αυτά με 

ακρίβεια να εξασφαλίσει και να συνοψίσει τις μετρήσεις που ελήφθησαν 

από το ζωντανό μοντέλο (Εικόνα ΙΙΙ.12). Οι ποσότητες θα μπορούσαν 

ακόμα να προστεθούν και να αφαιρεθούν σαν δεκαδικά κλάσματα – που 

όντως είναι. Τα πλεονεκτήματα αυτού του νέου συστήματος είναι 

προφανή. Οι παραδοσιακές μονάδες – teste ή visi – ήταν πολύ μεγάλες 

για λεπτομερή μέτρηση96. Το να εκφραστούν οι μετρήσεις σε κοινά 

κλάσματα του συνολικού μήκους ήταν περίπλοκο διότι είναι αδύνατον 

να υπολογιστεί πόσες φορές περιέχεται ένα άγνωστο μήκος σε ένα γνωστό 

χωρίς παρατεταμένο πειραματισμό (χρειάστηκε η unica et infinita 

                                                 
94 Δείτε επίσης, π.χ. Dagobert Frey, Bramantestudien, I, Βιέννη, 1915, σελίδα 84 
95 Alberti, σελίδα 178, Ο όρος “Exempeda” υποτίθεται ότι προέρχεται από το ρήμα έξεμπεδόω 
(«παρατηρώ αυστηρώς»). Σύμφωνα με τους άλλους, φέρεται να εκφράζει,  σε αμφίβολη ελληνική 
μετάφραση, την ιδέα ενός «συστήματος έξι-ποδών». 
 
96 Το σύστημα του Alberti, από την άλλη πλευρά, ήταν από πολλές απόψεις εξαιρετικά περίπλοκο για 
πρακτική χρήση. Στην πράξη, οι περισσότεροι καλλιτέχνες προσέφυγαν στην μονάδα ενός  testa  
διαιρεμένο σε μισά ή τρίτα – παραπομπή στον γνωστό σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου, Thode 532 
(φωτογραφία Braun 116). Σύμφωνα με την ίδια την δήλωση του Μιχαήλ Άγγελου, τα ενδιαφέροντα 
του ήταν, όντως, στραμμένα λιγότερο προς την σύνταξη αριθμητικών μετρήσεων από ότι προς την 
παρατήρηση του atti e gesti. 
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diligentia ενός Dürer για να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς να 

χάνει κανείς την υπομονή του). Και θα αποδεικνυόταν άκαρπο να 

εφαρμοστούν τα εμπορικά πρότυπα μέτρησης (όπως, λόγου χάρη, «ο 

Φλωρεντινός πήχης» και η «Ρωμαϊκή canna») και οι υποδιαιρέσεις αυτών 

όταν η πόζα του εγχειρήματος στόχευε στο να εξακριβώσει, όχι τις 

απόλυτες αλλά τις σχετικές διαστάσεις του αντικειμένου: ο καλλιτέχνης 

μπορούσε να ωφεληθεί από μόνο από έναν κανόνα που του παρείχε την 

δυνατότητα να αντιπροσωπεύσει την μορφή του σε οποιαδήποτε κλίμακα 

απαιτείται. 

Τα αποτελέσματα που αποκομίστηκαν από τον ίδιο τον Alberti 

είναι, κατά γενική παραδοχή, κάπως ανεπαρκή. Αποτελούνται από έναν 

μόνο πίνακα μετρήσεων τον οποίο, ωστόσο, ο Alberti ισχυρίζεται ότι έχει 

επαληθεύσει διερευνώντας ένα αξιόλογο αριθμό διαφορετικών ατόμων97. 

Ο Leonardo, αντί να βελτιώσει την μέθοδο της μέτρησης, επικεντρώθηκε 

στην μεγέθυνση του πεδίου παρατήρησης. Όταν ασχολιόταν με 

ανθρώπινες  - σε αντίθεση με ιππικές – διαστάσεις, κατέφευγε τις 

περισσότερες φορές, σύμφωνα με το πρότυπο του Βιτρούβιου και σε 

έντονη αντίθεση με όλους τους άλλους Ιταλούς θεωρητικούς98, στην 

μέθοδο των κοινών κλασμάτων χωρίς, ωστόσο, να απορρίπτει εντελώς την 

«Ιταλο-Βυζαντινή» διαίρεση του σώματος σε εννέα ή δέκα μήκη 

προσώπου99.  Ήταν ικανοποιημένος με αυτές τις σχετικά απλές μεθόδους 

διότι ερμήνευε το τεράστιο ποσό οπτικού υλικού που συγκέντρωσε 

(χωρίς, δυστυχώς, ποτέ να το συνθέσει) από μια εντελώς πρωτότυπη 

άποψη.  
 

                                                 
97 Alberti, σελίδα 198 
98 Τον οποίο παρέθεσε και διόρθωσε (Richter, The Literary Works of Leonardo Da Vinci, Λονδίνο, 
1883, Νο. 307, ΧΙ). Το γεγονός ότι ο Lomazzo χρησιμοποίησε την μέθοδο των κοινών κλασμάτων 
βασίζεται στην άμεση εξάρτηση του από τον Dürer. 
99 Στις μελέτες του Leonardo και οι δύο τύποι – ο ένας που αντιστοιχεί στις Βιτρουβιανές αναλογίες, ό 
άλλος στον κανόνα των Gennini/Gauricus – συνυπάρχουν χωρίς διαφοροποίηση ώστε είναι συχνά 
δύσκολο ή αδύνατον να συνδεθεί μια συγκεκριμένη δήλωση με τον ένα ή  με τον άλλο. [Για το ακόμα 
πιο εξεζητημένο σύστημα μέτρησης των αναλογιών ενός αλόγου του Leonardo, δείτε τώρα E. 
Panofsky, The Codex Huygens and Leonardo da Vinci’s Art Theory (Μελέτες του Ινστιτούτου 
Warburg, XIII), Λονδίνο, 1940, σελίδα 51]. 
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Ακόλουθος του Leonardo da Vinci.  

Μορφή ρυθμισμένη αναλογικά σύμφωνα με το “Exempeda” του L.B. Alberti.  

Σχέδιο στο Codex Vallardi. 

Εικόνα ΙΙΙ.16 

 
Εξισώνοντας το όμορφο με το φυσικό, επιχείρησε να εξακριβώσει, 

όχι τόσο την αισθητική υπεροχή όσο την οργανική ομοιομορφία της 

ανθρώπινης μορφής. Και για αυτόν, στου οποίου την επιστημονική 
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σκέψη κυριαρχούσε κυρίως η αναλογία100, το κριτήριο για αυτήν την 

οργανική ομοιομορφία συνίστατο στην ύπαρξη των «αντιστοιχιών» μεταξύ 

όσο το δυνατόν περισσοτέρων, αν και συχνά εντελώς ανόμοιων, μελών 

του σώματος101.  

Συνεπώς, οι περισσότερες από τις δηλώσεις του εκφράζονται από 

την μορφή: “da  x a  y è simile a lo spatio che è infra v e z” («η 

απόσταση xy ισούται με την απόσταση vz»). Πάνω από όλα, ωστόσο, 

επέκτεινε τους ίδιους τους σκοπούς της ανθρωπομετρίας σε μια νέα 

κατεύθυνση: ανέλαβε μια συστηματική έρευνα εκείνων των μηχανικών 

και ανατομικών διαδικασιών με τις οποίες οι αντικειμενικές διαστάσεις 

του ήρεμα στητού ανθρώπινου σώματος διαφοροποιούνται από 

περίπτωση εις περίπτωση, και με αυτόν τον τρόπο συγχώνευσε την 

θεωρία των ανθρώπινων αναλογιών με μια θεωρία ανθρώπινης κίνησης. 

Καθόρισε την πυκνότητα των αρθρώσεων κατά την κάμψη τους ή την 

συστολή και διαστολή των μυών που συνεπάγεται το λύγισμα ή το 

τέντωμα του γόνατου ή του αγκώνα, και εν τέλει κατόρθωσε να ανάγει 

όλες τις κινήσεις σε μια γενική αρχή η οποία δύναται να περιγραφεί ως η 

αρχή της συνεχούς και ομοιόμορφης κυκλικής κίνησης102. 

Αυτές οι δύο εξελίξεις ρίχνουν φως σε αυτό που ίσως αποτελεί την 

θεμελιώδη διαφορά μεταξύ της Αναγέννησης και όλων των άλλων 

περιόδων της τέχνης. Έχουμε δει επανειλημμένως ότι υπήρχαν τρεις 

περιστάσεις που θα μπορούσαν να εξαναγκάσουν τον καλλιτέχνη να 

κάνει ένα διαχωρισμό μεταξύ των «τεχνικών» αναλογιών και των 

«αντικειμενικών»: η επίδραση της οργανικής κίνησης, η επίδραση της 

προοπτικής απεικόνισης και η θεώρηση της οπτικής εντύπωσης του 

παρατηρητή. Αυτοί οι τρεις παράγοντες απόκλισης έχουν μόνο ένα κοινό 
                                                 
100 L. Olschki, Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur, I. Χαϊδελβέργη, 1919, 
σελίδα 369. 
101 Panofsky, Dürers Kunsttheorie, Βερολίνο, 1915, σελίδα 105. Η μέθοδος του «καθορισμού των 
αναλογιών» υιοθετήθηκε από τον Pomponius Gauricus, και μεταξύ άλλων, από τον Affricano 
Colombo, που επισύναψε στο μικρό του βιβλίο για τους πλανήτες (Natura e inclinatione delle sette 
Pianeti) μια θεωρία των αναλογιών για ζωγράφους και γλύπτες (η οποία από κάθε άλλη άποψη 
βασίζεται εξολοκλήρου στον Βιρούβιο). Ο συγκερασμός του των αστρολογικών δογμάτων με την 
θεωρία των αναλογιών αποτελεί μια χαρακτηριστική προσπάθεια στην επανερμηνεία του 
επιστημονικού νατουραλισμού του Leonardo στο πνεύμα του κοσμολογικού μυστικισμού. 
102 Trattato della pittura, Άρθρο 267. Ο Alberti είχε ήδη παρατηρήσει (σελίδα 203) ότι το πλάτος και η 
πυκνότητα του βραχίονα αλλάζει σύμφωνα με την κίνηση του, αλλά δεν έχει επιχειρήσει ακόμα να 
καθορίσει αριθμητικά την έκταση αυτών των αλλαγών. 
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σημείο: όλοι προϋποθέτουν την καλλιτεχνική αναγνώριση της 

υποκειμενικότητας. Η οργανική κίνηση εισάγει στην μαθηματική 

ανάλυση της καλλιτεχνικής σύνθεσης την υποκειμενική θέληση και τα 

υποκειμενικά συναισθήματα του θέματος που αντιπροσωπεύεται – η 

προοπτική απεικόνιση, την υποκειμενική οπτική εμπειρία του 

καλλιτέχνη – και εκείνες οι «εύρυθμες» προσαρμογές που μεταβάλουν 

αυτό που είναι σωστό για χάρη αυτού που φαίνεται σωστό, την 

υποκειμενική οπτική εμπειρία ενός ενδεχόμενου παρατηρητή. Και είναι 

η Αναγέννηση η οποία, για πρώτη φορά, όχι μόνο επιβεβαιώνει αλλά 

νομιμοποιεί νόμιμα και εκλογικεύει αυτές τις τρεις μορφές 

υποκειμενικότητας. 

Στην Αιγυπτιακή τέχνη μόνο το αντικειμενικό μετρούσε επειδή τα 

όντα που αντιπροσωπεύονταν δεν κινούνταν με την δική τους βούληση 

και συνείδηση, αλλά φαίνονταν, ως αποτέλεσμα των μηχανικών νόμων, 

να είναι αιώνια καθηλωμένα σε αυτή ή εκείνη την στάση – διότι δεν 

λάμβανε χώρα καμιά προοπτική απεικόνιση και επειδή δεν γίνονταν 

καθόλου παραχωρήσεις στην οπτική εμπειρία του παρατηρητή103. Στον 

Μεσαίωνα, η τέχνη ενστερνίστηκε, ούτως ειπείν, τον λόγο του επιπέδου 

έναντι αυτού του υποκειμένου όπως και του αντικειμένου, και παρήγε 

αυτόν τον ρυθμό στον οποίο, παρότι υπήρχε «πραγματική» κίνηση – σε 

αντίθεση με «ενδεχόμενη» -, οι μορφές φαίνονταν να ενεργούν υπό την 

επιρροή μιας ανώτερης δύναμης αντί με την δική τους ελεύθερη 

βούληση και στον οποίο, παρότι τα σώματα είναι στραμμένα και 

περιστρέφονται με ποικίλους τρόπους, δεν επιτυγχάνεται ούτε 

σχεδιάζεται καμιά πραγματική εντύπωση βάθους.  

Μόνο στην κλασική αρχαιότητα έχαιραν αναγνώρισης αυτοί οι 

τρεις υποκειμενικοί παράγοντες της οργανικής κίνησης, της προοπτικής 

απεικόνισης και της οπτικής προσαρμογής, αλλά  - και αυτή είναι η 

θεμελιώδης διαφορά – μια τέτοιου είδους αναγνώριση ήταν, τρόπος του 

λέγειν, ανεπίσημη. Η ανθρωπομετρία του Πολύκλειτου δεν 

παραλληλιζόταν με μια ισότιμα ανεπτυγμένη θεωρία της κίνησης ούτε με 
                                                 
103 Παραβλέποντας όλους τους στιλιστικούς συντελεστές, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα πιο 
σημαντικά Αιγυπτιακά έργα τέχνης δεν δημιουργήθηκαν με σκοπό να τα βλέπουν – τοποθετούνταν σε 
σκοτεινούς, δυσπρόσιτους τύμβους, μακριά από οποιαδήποτε θέα. 
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μια ισότιμα ανεπτυγμένη θεωρία της προοπτικής: όποια προοπτική 

απεικόνιση συναντάται στην κλασική τέχνη δεν απορρέει από την 

ερμηνεία της οπτικής εικόνας ως κεντρική προβολή που δύναται να 

κατασκευαστεί από αυστηρές γεωμετρικές μεθόδους. Και οι 

προσαρμογές που αποσκοπούν στην διόρθωση την όψη για χάρη του 

παρατηρητή χειρίζονταν μόνο, από όσο γνωρίζουμε,  «με την 

εμπειροτεχνική μέθοδο». Ήταν, συνεπώς, θεμελιώδης καινοτομία όταν η 

Αναγέννηση συμπλήρωσε την ανθρωπομετρία ταυτόχρονα με μια 

φυσιολογική (και ψυχολογική) θεωρία της κίνησης και με μια 

μαθηματική ακριβή θεωρία της προοπτικής104. 

Αυτοί που θέλουν να ερμηνεύουν συμβολικά τα ιστορικά γεγονότα 

ίσως αναγνωρίσουν σε αυτό το πνεύμα μιας συγκεκριμένα «σύγχρονης» 

σύλληψης του κόσμου το οποίο επιτρέπει στο υποκειμενικό να εκφράσει 

τον εαυτό του έναντι του αντικειμενικού ως κάτι ανεξάρτητο και ισότιμο. 

Ενώ η κλασική αρχαιότητα δεν έχει επιτρέψει μέχρι τώρα την ρητή 

διατύπωση αυτής της αντίθεσης, και ενώ ο Μεσαίωνας θεωρούσε εξίσου 

το υποκειμενικό με το αντικειμενικό έχουν καταδυθεί σε μια ανώτερη 

ένωση.  

Η πραγματική μετάβαση από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (και 

κατά μία έννοια, πέρα από αυτήν) μπορεί να παρατηρηθεί, σαν υπό 

εργαστηριακές συνθήκες, στην ανάπτυξη του πρώτου Γερμανού 

θεωρητικού των ανθρωπίνων αναλογιών: τον Albrecht Dürer. Διάδοχος 

της Βόρειας, Γοτθικής παράδοσης, ξεκίνησε με ένα επιπεδομετρικό 

σχήμα επιφάνειας (και αρχικά δεν είχε ενσωματώσει καν τα δεδομένα 

του Βιτρούβιου) το οποίο, όπως η “pourtraicture” του Villard de 

                                                 
104 Στην Αναγέννηση ακόμα και οι «εύρυθμες» μεταβολές στις οποίες έπρεπε να υπόκεινται οι 
μετρήσεις στα έργα που τοποθετούνταν πάνω από το επίπεδο του ματιού (ή, λόγου χάρη, σε θολωτές 
επιφάνειες) καθορίζονταν μέσω ακριβούς γεωμετρικής κατασκευής. Δείτε τις οδηγίες του Leonardo 
για την απεικόνιση αντικειμένων σε καμπυλωτούς τοίχους (Richter, XXXI, Trattato, Άρθρο 130), ή τις 
οδηγίες του Dürer για την διαβάθμιση των γραμμάτων τα οποία, παρότι τοποθετημένα σε διαφορετικά 
επίπεδα, φαίνονταν ότι είναι ισομεγέθη (Underweysung der Messung…,1525, K.10). Η μέθοδος του 
Dürer, μεταφερόμενη από επιγραφές σε τοίχους, σε τοιχογραφίες, επαναλαμβάνεται στον Barbaro, 
σελίδα 123. 
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Honnecourt, φερόταν να καθορίζει ταυτόχρονα την στάση, την κίνηση, το 

περίγραμμα και τις αναλογίες (Εικόνα ΙΙΙ.17)105.  

 

 
Albrecht Dürer.  Πλάνο κατασκευής μιας γυναικείας φιγούρας (drawing L.38). Berlin, 

Kupferstichkabinett. Ca. 1500. 

Εικόνα III.17 

 

                                                 
105 Είναι αυτή η δομική συνάφεια αντί για συμπτωματική αντιστοιχία που παρατηρείται από τον Mortet 
η οποία συντελεί μια εγγενή σχέση μεταξύ του Dürer και του Μεσαίωνα, ειδικότερα με τον Villard de 
Honnecourt. Ο H. Wölfflin (στο Monatshefte für Kunstwissenschaft, VIII, 1915, σελίδα 254) θα 
φαινόταν συνεπώς ότι υπερβάλλει την περίσταση όταν αναφέρει ότι δηλώνει ότι ο Mortet ορθώς είχε 
αναγνωρίσει την σύνδεση μεταξύ των πρώιμων σπουδών του Dürer για την ανθρώπινη αναλογία και 
της Γοτθικής παράδοσης. Μπορεί να αναφερθεί εδώ ότι ο. Edmund Schilling κατόρθωσε να 
ανακαλύψει κυκλικές αψίδες, τις οποίες εντόπισε με διαβήτη  στο σχέδιο του Sebastian. L.190 που ο 
συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι ανήκαν σε μια σειρά κατασκευασμένων σχεδίων, με αρχή L.74/75 
(Εικόνα ΙΙΙ.17). 
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Υπό την επίδραση του Leonardo και του Alberti, ωστόσο, μετέβαλε 

τους στόχους του προς μια καθαρά ανθρωπομετρική επιστήμη για την 

οποία πίστευε ότι είχε εκπαιδευτική αντί για πρακτική αξία˙ στα 

«αυστηρά περιγράμματα» αναφέρει σχετικά με τα πολυάριθμα, 

λεπτομερή παραδείγματα του, ότι «οι μορφές δεν έχουν καμία απολύτως 

κίνηση»106. Στην αναζήτηση γνώσης, ο Dürer χρησιμοποίησε την κλασική 

και «Λεοναρδική» μέθοδο των κοινών κλασμάτων (Εικόνα ΙΙΙ.4) στο Πρώτο 

και στο Δεύτερο Βιβλίο του, και το “Exempeda” του Alberti (του οποίου 

την μικρότερη μονάδα, 1/600, διαίρεσε σε τρεις περαιτέρω 

υποδιαιρέσεις )107 στο Τρίτο του Βιβλίο. Ξεπέρασε, όμως, και τους δύο 

σπουδαίους Ιταλούς όχι μόνο με την ποικιλία και ακρίβεια των 

μετρήσεων του, αλλά επίσης με έναν αυθεντικά κριτικό αυτοπεριορισμό. 

Αποκηρύσσοντας σθεναρά την φιλοδοξία να ανακαλύψει έναν ιδανικό 

κανόνα ομορφιάς, ανέλαβε το απείρως πιο κοπιώδες έργο να συνθέσει 

διάφορους «χαρακτηριστικούς» τύπους οι οποίοι, ο καθένας με τον τρόπο 

του, θα έπρεπε να «αποφύγει την άξεστη ασχήμια». Συνάθροισε όχι 

λιγότερες από είκοσι έξι σειρές αναλογιών, συν ένα παράδειγμα του 

σώματος ενός βρέφους και τις λεπτομερείς μετρήσεις του κεφαλιού, του 

ποδιού και του χεριού108. Μη ικανοποιημένος ακόμα και με αυτό, 

υπέδειξε τρόπους και τρόπους περαιτέρω μεταβολής αυτών των πολλών 
                                                 
106 “Dann die Bilder döchten so gestrackt, wie sie vorn beschrieben sind, nichts zu brauchen.„ 
Panofsky, Dürers Kunsttheorie, σελίδα 81, ειδικότερα σελίδες 89 και 111. 
107 Αποτελεί αναπάντητο ερώτημα το πώς ο Dürer εξοικειώθηκε με το “Exempeda” του Alberti , καθώς 
το De Statua, στο οποίο περιγράφεται, δεν δημοσιεύθηκε παρά αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο του 
Dürer. Η πηγή του Dürer δύναται να ταυτιστεί με το Harmonia mundi totius του Francesco Giorgi 
Αυτό το έργο περιέχει μια εμπεριστατωμένη περιγραφή της μεθόδου του Alberti, η οποία – πέρα από 
μια τεχνολογική παρανόηση – είναι αρκετά ακριβής και ισοδυναμεί με μια άμεση παράθεση: 
“Attendendum est ad mensuras, quibus nonnulli microcosmographi metiuntur ipsum humanum corpus. 
Dividunt enim id per sex pedes….et mensuram unius ex iis pedibus hexipedam [!] vocant. Et hanc 
partiuntur in gradus decem, unde ex sex hexipedis gradus sexaginta resultant, gradum vero quemlibet 
in decem…minuta.” «Πρέπει να δοθεί προσοχή στις μετρήσεις που εφαρμόζουν ορισμένοι 
μικροκοσμογράφοι στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Το διαιρούν σε έξι πόδια…και το μέτρο ενός από 
αυτά τα πόδια το ονομάζουν exempeda [!]. Αυτό το μέτρο το διαιρούν σε δέκα μέρη [gradus, ο Alberti 
τα ονομάζει unceolae], ώστε έξι πόδια να αθροίζονται σε εξήντα μέρη, και κάθε μέρος σε δέκα 
μικρότερες μονάδες [minuta, ο αυθεντικός όρος του Alberti]”. Ο ίδιος ο συγγραφέας, ωστόσο, προτιμά 
μια διαίρεση σε 300 αντί για 600 minuta, για να διατηρήσει τις προαναφερθείσες  αντιστοιχίες μεταξύ 
του ανθρωπίνου σώματος και της κιβωτού του Νώε. Η ημερομηνία έκδοσης της δουλειάς του 
Francesco Giorgio, το 1525, θα συμφωνούσε με την υπόθεση μας, καθώς δύναται να αποδειχθεί 
(Panofsky, Dürers Kunsttheorie, σελίδα 119) ότι ο Dürer ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το 
“Exempeda” μεταξύ του 1523 και του 1528. [Ο Agrippa του Nettesheim μπορεί να άντλησε από την 
ίδια πηγή, καθώς αναφέρεται στο σύστημα “Exempeda” στην τυπωμένη έκδοση του έργου του De 
occulta philosophia (εκδόθηκε το 1531), ΙΙ, 27, αλλά όχι στην αρχική του έκδοση του 1509.] 
108 Albrecht Dürer, Vier Bücher von menschlicher Proportion, Νυρεμβέργη, 1528, Βιβλία Ι και ΙΙ. 
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τύπων ώστε να συλλάβει ακόμα και το ανώμαλο και γκροτέσκο με 

αυστηρά γεωμετρικές μεθόδους (Εικόνα ΙΙΙ.18)109. 

 

 
Albrecht Dürer, Τέσσερα κακέκτυπα πλάγιας όψης.  

Από το Τρίτο του Βιβλίο Vier Bücher von menschicher Proportion, Νυρεμβέργη, 1528. 

Εικόνα ΙΙΙ.18 

 

Ο Dürer επίσης, επιχείρησε να συμπληρώσει την θεωρία της 

μέτρησης με μια θεωρία κίνησης (η οποία, ωστόσο, κατέληξε να είναι 

κάπως δύσχρηστη και μηχανική110 λόγω της έλλειψης γνώσης του 

αναφορικά με την ανατομία και την φυσιολογία) και με μια θεωρία 

προοπτικής111. Καθώς αυτός, όπως ο σπουδαίος Ιταλός ζωγράφος, 

θεωρητικός Pierro della Francesca, επιθυμούσε να δει την προοπτική να 

                                                 
109 Ibidem, Βιβλίο ΙΙΙ 
110 Ibidem , Βιβλίο IV 
111 Albrecht Dürer, Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt, Νυρεμβέργη, 1525. 
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εφαρμόζεται εξίσου σε ανθρώπινες μορφές και σε άψυχα αντικείμενα, 

προσπάθησε να διευκολύνει αυτή την αρκετά περίπλοκη διαδικασία 

ανάγοντας τις παράλογες επιφάνειες του ανθρωπίνου σώματος σε 

σχήματα που μπορούσαν να καθοριστούν από απλά επίπεδα112, και είναι 

εξαιρετικά διαφωτιστικό να συγκρίνονται αυτά τα σχέδια, τα οποία 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στην δεκαετία του 1920, με τις 

κατασκευές περίπου του 1500 (Εικόνα ΙΙΙ.17). Αντί να παρέμβει στην 

τελική αναπαράσταση, ο Μεταγενέστερος Dürer το προετοιμάζει μόνο. 

Αντί να καθορίζει τα περιγράμματα με κυκλικά τόξα, εγγράφει πλαστικές 

μονάδες σε στερεομετρικά στερεά, και στην μαθηματική σχηματοποίηση 

του γραμμικού σχεδίου αντιπαραθέτει μια μαθηματική αποσαφήνιση των 

πλαστικών εννοιών (Εικόνα ΙΙΙ.19)113. 

Το έργο Vier Bücher von menschicher Proportion του Dürer 

σηματοδοτεί μια κλιμάκωση στην οποία ποτέ δεν έφτασε ούτε επρόκειτο 

να φτάσει η θεωρία των αναλογιών. Σηματοδοτεί επίσης, ωστόσο, την 

αρχή της παρακμής του. Ο ίδιος ο Dürer υπέκυψε, έως ένα βαθμό, στον 

πειρασμό της αναζήτησης μελέτης των ανθρωπίνων αναλογιών ως 

αυτοσκοπό: με την ίδια την ακριβολογία και πολυπλοκότητα τους οι 

έρευνες του προχώρησαν ολοένα και πιο μακριά από τα όρια της 

καλλιτεχνικής χρησιμότητας και εν τέλει έχασαν σχεδόν όλη την σχέση 

τους με την καλλιτεχνική πρακτική. 

                                                 
112 Dürer, Vier Bücher…, Βιβλίο IV, και πολυάριθμα σχέδια. Αναφέρομαι στο διάσημο «σύστημα των 
κύβων» το οποίο, σύμφωνα με τον Lomazzo, ανατρέχει χρονικά στον Foppa, και το οποίο αργότερα 
ανέλαβαν και ανέπτυξαν οι Holbein, Altdorfer, Luca Cambiaso, Erhard Schön. Αυτό το σύστημα 
σχετίζεται με τα σχέδια κεφαλιών του Dürer, οι επιφάνειες των οποίων μειώνονται σε πολύγωνα 
(εικονογράφηση στον Meder, σελίδα 622), ένα τέχνασμα που  να ανατρέξαμε σε Ιταλικές πηγές 
(Kunstchronik, νέα σειρά, XXVI, 1915, στήλη 514) και στις οποίες ο Meder (σελίδα 564, Σχήμα 267) 
παρήγε μια πιο πειστική αναλογία. 
113 Κατά άλλον τρόπο, παρομοίως όχι πλέον επιπεδομετρικό, η μορφή εν κινήσει σχηματοποιείται σε 
μια σειρά από σχέδια, αποδιδόμενα στον Erhard Schön, ένα παράδειγμα των οποίων αναπαράγεται στο 
(Εικόνα ΙΙΙ.20) (αναπαραγωγές επίσης στο έργο του Fr.W.Ghillany, Index rarissimorum aliquot 
librorum, quos habet bibliotheca publica Noribergensis, 1846, σελίδα 15). Για την μέθοδο που 
ακολουθήθηκε σε αυτά τα σχέδια, παραπομπή στην απεικόνιση στο Trattato του Leonardo, Άρθρο 
173. 
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Albrecht Dürer. Στερεομετρική κατασκευή μιας αντρικής φιγούρας.  

Εθνική βιβλιοθήκη Sächsische.  

Εικόνα ΙΙΙ.19 

  

 

Στο ίδιο του το έργο, η συνέπεια αυτής της υπέρ-αναπτυγμένης 

ανθρωπομετρικής τεχνικής είναι λιγότερο διακριτή από τις αρχικές του, 

ελλιπείς προσπάθειες. Και, αν θυμηθούμε ότι η μικρότερη μονάδα 

αυτού του μετρικού του συστήματος, το επονομαζόμενο «μόριο» 

(Trümlein), ήταν ίσο με λιγότερο από ένα χιλιοστό, το χάσμα μεταξύ 

θεωρίας και πρακτικής γίνεται φανερό. 
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Erhard Schön, Σχηματοποίηση της ανθρώπινης κίνησης (εντοπισμός). 

 Νυρεμβέργη, Κρατική βιβλιοθήκη. 

Εικόνα ΙΙΙ.20 

 

Το επακόλουθο των προσπαθειών του Dürer στην θεωρία των 

ανθρωπίνων αναλογιών ως κλάδος της θεωρίας της τέχνης είναι, 

συνεπώς, από την μια πλευρά μια σειρά από ασήμαντες παραγωγές 

καλλιτεχνικού εργαστηρίου, οι οποίες εξαρτώνται λίγο ή πολύ από το 

opus maius, όπως τα βιβλιαράκια των Lautensack114, Beham115, 

Schön116, van der Heyden117, ή Bergmüller118 και, από την άλλη 

πλευρά, τέτοιων ανούσια δογματικών έργων όπως του Schadow119 ή του 

                                                 
114 H. Lautensack, Des Circkels und Richtscheyts, auch der Perspectiva und Proportion der Menschen 
und Rosse Kurtze doch gründliche Underweisung, Νυρεμβέργη, 1564. 
115 H.S. Beham, Dies Büchlein zeyget an…ein Mass oder Proporcion des Ross, Νυρεμβέργη, 1528 – 
του ιδίου, Kunst und Lere Büchlein…Φρανκφούρτη, 1546 (και συχνά κατόπιν), παραπομπή επίσης στις 
γκραβούρες του, σελίδες 219-221. 
116 Ε. Schön, Underweysung der Proportion und Stellung der Possen, Νυρεμβέργη, 1542 (πιστό 
αντίγραφο έκδοσης, L. Baer, έκδοση, Φρανκφούρτη, 1920). 
117 J. van der Heyden, Reissbüchlein…, Στρασβούργο, 1634 
118 J.G. Bergmüller, Anthropometria oder Statur des Menschen, Augsburg, 1723. 
119 G. Schadow, Polyclet oder von den Massen der Menschen, Βερολίνο, 1834 (11η έκδοση, Βερολίνο, 
1909). 
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Zeising120. Αλλά, ενώ οι μέθοδοι του δεν εξυπηρετούσαν, όπως 

ευελπιστούσε, τον λόγο της τέχνης, αποδείχθηκαν πολύτιμοι για την 

ανάπτυξη τέτοιου είδους νέων επιστημών όπως η ανθρωπολογία, η 

εγκληματολογία και – το πιο εκπληκτικό – η βιολογία121. 

 

 

ΣΤ. Συμπεράσματα 

 
Αυτή η τελική εξέλιξη της θεωρίας των αναλογιών ανταποκρίνεται, 

ωστόσο, στην γενικότερη εξέλιξη της ίδιας της τέχνης. Η καλλιτεχνική 

αξία και σημασία μιας θεωρίας που αφορούσε αποκλειστικά στις 

αντικειμενικές διαστάσεις των σωμάτων που περιέχονταν σε 

προσδιορισμένα  όρια δεν μπορούσε παρά να βασίζεται στο αν ή όχι η 

αναπαράσταση ανάλογων αντικειμένων αναγνωριζόταν ως ο ουσιαστικός 

στόχος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Η σημασία της ήταν σίγουρο 

ότι μειωνόταν σε αναλογία καθώς η καλλιτεχνική ιδιοφυία άρχισε να 

προσδίδει έμφαση στην υποκειμενική αντίληψη του αντικειμένου αντί 

στο ίδιο το αντικείμενο. Στην Αιγυπτιακή τέχνη, η θεωρία των αναλογιών 

σήμαινε σχεδόν τα πάντα διότι το υποκείμενο δεν σήμαινε σχεδόν τίποτα 

– ήταν καταδικασμένο να βυθιστεί στην ασημαντότητα αμέσως μόλις 

αυτή η σχέση αντιστρεφόταν. Η νίκη της υποκειμενικής αρχής 

προετοιμαζόταν, ας θυμηθούμε, από την τέχνη του 15ου αιώνα, η οποία 

επιβεβαίωνε την αυτόνομη κινητικότητα των αναπαριστώμενων 

αντικειμένων καθώς και την  αυτόνομη οπτική εμπειρία του καλλιτέχνη 

καθώς και του παρατηρητή. Όταν αυτές οι πρώτες παραδοχές στην 

υποκειμενική αρχή έγιναν αντικείμενο πλήρους εκμετάλλευσης, αφότου 

η «αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας» είχε εξαντλήσει την ορμή της, ο 

ρόλος της θεωρίας των ανθρωπίνων αναλογιών ως παρακλάδι της θεωρίας 

της τέχνης έληξε.  

                                                 
120 A. Zeising, Neue Lebre von den Proportionen des Körpers, Λειψία, 1854 – του ιδίου, Aesthetische 
Forschungen, Φρανκφούρτη, 1855. 
121 Αναφορικάμε την αναβίωση του δόγματος του Dürer: «γεωμετρική απόκλιση» (Vier Bücher…, 
Βιβλίο ΙΙΙ) στον D’Arcy W. Το διάσημο βιβλίο του Thompson, On Growth and Form, εκδόθηκε για 
πρώτη φορά το 1917. 
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Οι ρυθμοί που δύνανται να ομαδοποιηθούν υπό την επικεφαλίδα 

«εικονογραφημένη» υποκειμενικότητα – οι ρυθμοί που αναπαριστώνται 

πιο εύγλωττα από την Ολλανδική ζωγραφική του 17ου αιώνα και τον 

Ιμπρεσιονισμό του 19ου αιώνα – δεν είχαν καμία χρήση για μια θεωρία 

των ανθρωπίνων αναλογιών, διότι για αυτούς τα στέρεα αντικείμενα εν 

γένει, και η ανθρώπινη μορφή ειδικότερα, ήταν ελάσσονος σημασίας σε 

σύγκριση με το φως και τον αέρα που διαχέεται σε απεριόριστο 

διάστημα122. Οι ρυθμοί που δύνανται να ομαδοποιηθούν «μη-

εικονογραφημένη» υποκειμενικότητα  - ο Μανιερισμός του 16ου αιώνα 

και ο μοντέρνος «Εξπρεσιονισμός» - δεν είχαν καμία χρήση για μια 

θεωρία των ανθρωπίνων αναλογιών, διότι για αυτούς τα στερεά 

αντικείμενα εν γένει, και η ανθρώπινη μορφή ειδικότερα, παρουσίαζαν 

κάποιο ενδιαφέρον μόνο στον βαθμό που είχαν την δυνατότητα να 

μικραίνουν ή να επιμηκύνονται αυθαίρετα, να συστρέφονται και, τελικά, 

να αποσυντίθενται123. 

Στους «μοντέρνους» καιρούς, ως εκ τούτου, η θεωρία των 

ανθρώπινων αναλογιών, εγκαταλελειμμένη από τους καλλιτέχνες και 

τους θεωρητικούς της τέχνης, αφέθηκε στους επιστήμονες – εκτός από 

κύκλους που αντιτίθεντο ουσιαστικά στην προοδευτική ανάπτυξη που 

έτεινε προς την υποκειμενικότητα. Δεν είναι τυχαίο που ο ώριμος Γκαίτε, 

                                                 
122 Στην τέχνη των Βορείων αυτό εφαρμόζεται σε ακόμα προγενέστερες χρονολογίες (15ο και 16ο 
αιώνα), εκτός από τέτοιου έιδους καλλιτέχνες όπως ο Dürer και οι ακόλουθοι του οι οποίοι δεν 
κατάφεραν να αντισταθούν στην μαγεία των κλασικών τάσεων. 
123 Παραπομπή στην δήλωση του Μιχαήλ Άγγελου που αναφέρεται στην Σημείωση 81, σελίδα 125. 
Ακόμα και στην λογοτεχνική θεωρία της τέχνης η οποία, αυτή καθεαυτή, έλκεται αναγκαστικά προς 
τον κλασικισμό του «αντικειμενισμού» - μια βαθμιαία μείωση του ενδιαφέροντος στην επιστημονική 
θεωρία των αναλογιών δύναται να παρατηρηθεί σε ορισμένα μέρη και σε ορισμένες εποχές. Ο 
Vincenzo Danti, ο επίγονος του Μιχαήλ Άγγελου, σχεδίασε ένα έργο (δημοσιευμένο μόνο σε μικρά 
αποσπάσματα) το οποίο, παρά τον τίτλο του Delle perfette proportioni, δεν προχωρεί μαθηματικά 
αλλά προσεγγίζει το υποκείμενο από μια ανατομική, μιμητική και παθογνωμική άποψη (δείτε J. von 
Schlosser, Die Kunstliteratur, σελίδες 343,359,396). Και ο Ολλανδός Carel van Mander χειρίστηκε το 
θέμα των αναλογιών με αξιοσημείωτη αδιαφορία (δείτε Schlosser), [επίσης Panofsky, Idea (Studien 
der Bibliothek Warburg, V), Λειψία και Βερολίνο, 1924, σελίδα 41, στην Ιταλική μετάφραση, 
Φλωρεντία, 1952, σελίδα 57]. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο Rembrandt, ο 
οποίος σίγουρα δεν είχε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην θεωρία των αναλογιών, σε μια περίσταση 
σχεδίασε έναν Βιτρουβιανό άνδρα σε τετράγωνο – τον μεταμφίεσε όμως, με τόση επιτυχία που δεν έχει 
αναγνωριστεί ως έχει: ως έναν Ανατολίτη, σκιτσαρισμένο από το πρότυπο και ενδεδυμένο με 
τουρμπάνι και έναν μακρύ μανδύα, του οποίου η στάση είναι περισσότερο χαλαρή αντί για άκαμπτη, 
και το κεφάλι ελαφρά γυρισμένο πλάγια. Αν δεν ήταν το τετράγωνο και οι διαγώνιες που διαιρούν τον 
κορμό, το σχέδιο (C. Hofstede de Groot, Die Handzeichnungen Rembrandts, Haarlem, 1906, No. 631) 
θα γινόταν δεκτό ως ενδυματολογική σπουδή παρμένη από την πραγματική ζωή, και τα χέρια σε 
διάσταση θα ερμηνεύονταν ως μια εκφραστική χειρονομία 
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έχοντας εγκαταλείψει τον Ρομαντισμό των νιάτων του υπέρ μιας 

ουσιωδώς κλασικιστικής αντίληψης της τέχνης, αφιέρωσε ένα ένθερμο 

και ενεργό ενδιαφέρον σε αυτό που είχε αποτελέσει την αγαπημένη 

πειθαρχία του Leonardo και του Dürer: «Να εργάζεσαι ασταμάτητα σε 

ένα κανόνα αρσενικών και θηλυκών αναλογιών» γράφει στον J.H.Meyer, 

«να αναζητάς τις αποκλίσεις από τις οποίες προκύπτει ο χαρακτήρας, να 

εξετάζεις πιο στενά την ανατομική δομή, και να αναζητάς τις όμορφες 

μορφές που σημαίνουν εξωτερική τελειότητα – σε τέτοιου είδους 

δύσκολες έρευνες θα επιθυμούσα να συμβάλλεις την δική σου 

συνεισφορά καθώς εγώ, από μέρους μου, έχω διεξάγει κάποιες 

προκαταρκτικές έρευνες.»124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
124 Γκαίτε, Γράμμα στον Meyer της 13ης Μαρτίου 1791 (έκδοση Weimar, ΙV, 9, σελίδα 248). 



 157

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
 

 

Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Υπάρχουν μαθηματικές σχέσεις, γεωμετρικές χαράξεις ή 

αριθμητικές αναλογίες, εφαρμοσμένες στα έργα Τέχνης και τι επίδραση 

έχει η χρήση αυτών στην πληρότητα του έργου; Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό δεν είναι απλή και δεν μπορεί να δοθεί προτού γίνει μια 

πολύπλευρη αναλυτική μελέτη του προβλήματος. Το όλο ζήτημα μπορεί 

να χωρισθεί όμως σε δύο βασικές ερωτήσεις: 

• Υπήρχαν μαθηματικές σχέσεις στα έργα προηγούμενων εποχών; 

• Εάν υπήρχαν, ποιος ο ρόλος τους και η σημασία τους; 

Η πρώτη ερώτηση είναι καθαρά ιστορική και μ’ αυτήν ασχολήθηκαν οι 

ερευνητές τα τελευταία 50 χρόνια, μελετώντας τα μνημεία όλων των 

περασμένων εποχών. Η δεύτερη ερώτηση είναι η ουσιαστικότερη για τον 

σημερινό καλλιτέχνη αλλά συνάμα και δυσκολότερη, δεδομένου ότι η 

έρευνά της απαιτούσε από τον ερευνητή και καλλιτεχνικές ικανότητες, 

και για αυτό τον λόγο οι απαντήσεις που μας δόθηκαν δεν μπόρεσαν 

ακόμη να στηρίξουν μια πιθανή θεωρία. Όμως, η μελέτη του πρώτου 

ερωτήματος αφήνει στον καθένα, που ενδιαφέρεται για τα ζητήματα 

αυτά, μια αρχή για να βγάλει απλά  συμπεράσματα, να αναλύσει 

σκέψεις και να σκεφτεί θεωρίες, κάτι που θα του φανεί σημαντικό όταν 

θελήσει παίρνοντας τον αντίθετο δρόμο και συνθέτοντας να βγάλει δικά 

του συμπεράσματα και να πει την γνώμη του στο δεύτερο ερώτημα· στην 

σημασία των μαθηματικών σχέσεων για την τέχνη. 
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Α.2. Η ΕΡΕΥΝΑ 
 

Η έρευνα του προβλήματος άρχισε πριν 100 χρόνια περίπου, 

αλλά μόνο τα τελευταία 50 μελετήθηκε πιο έντονα και προέκυψαν 

κάποια συμπεράσματα. Όλες οι εποχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

του ανθρώπου (από την παλαιολιθική μέχρι σήμερα) έγιναν αντικείμενο 

έρευνας, με εστίαση στην Αρχαία Ελλάδα και στον Μεσαίωνα. 

Ο τρόπος έρευνας είναι για τους περισσότερους μελετητές ο ίδιος: 

το καλλιτεχνικό έργο εξετάζεται πάντοτε βάσει των προβολών του σε ένα 

επίπεδο, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για αρχιτεκτονικό, πλαστικό ή 

ζωγραφικό έργο. Αυτές τις προβολές προσπαθεί ο ερευνητής να αναλύσει 

και να διαπιστώσει αν πίσω από την μορφή τους κρύβονται σχέσεις 

μαθηματικές, γεωμετρικές ή αριθμητικές. 

Ήδη αυτός ο τρόπος έρευνας γεννά μια προφανή αμφιβολία: Είναι 

σωστό για όλες τις καλλιτεχνικές περιόδους να εξετάζουμε ένα έργο μόνο 

σε ορισμένες προβολές του, ενώ κάθε εποχή είχε μια διαφορετική 

αντίληψη του χώρου, άλλοτε αισθανομένη το τρισδιάστατο του χώρου και 

άλλοτε όχι, άλλοτε επιζητώντας τον τονισμό της έννοιας του χώρου και 

άλλοτε αποφεύγοντας την; Παρόλα αυτά η έρευνα εξασκείται από όλους 

τους γνωστούς μελετητές χωρίς να διακρίνει διαφορετικούς τρόπους 

μελέτης για τις εποχές. 

Το βασικό συμπέρασμα όλων είναι ότι στην μορφή των 

καλλιτεχνικών έργων των προηγούμενων εποχών υπάρχουν διάφορες 

μαθηματικές σχέσεις· στον προσδιορισμό όμως του είδους αυτών των 

σχέσεων γίνεται ο πρώτος διχασμός. Η μια πλευρά των ερευνητών, η 

πολυπληθέστερη, αποδεικνύει ότι τα απλά γεωμετρικά σχήματα, 

τρίγωνα, τετράγωνα, και κανονικά πολύγωνα με όλες τις σχέσεις που 

αυτά δημιουργούν, σχέσεις που εισάγουν και άρρητους(ασύμμετρους) 

αριθμούς, είναι η βάση για τον προσδιορισμό της μορφής των διαφόρων 

καλλιτεχνικών έργων, βασισμένη στις προβολές αυτών. Η άλλη πλευρά 

ωστόσο με ελάχιστους αντιπροσώπους αρνείται κάθε ύπαρξη 

γεωμετρικής χάραξης και παραδέχεται ότι η μορφή των διαφόρων έργων 

προσδιορίστηκε σύμφωνα με απλές αριθμητικές αναλογίες μεταξύ δύο 
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αριθμών, πάντα σύμμετρων και μάλιστα κατά προτίμηση των μικρών 

ακεραίων μεταξύ 1 και 15. 

Βασισμένοι στις έρευνες αυτές τις οποίες θα παραθέσουμε και θα 

αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: Είναι οι 

μαθηματικοί νόμοι εφαρμοσμένοι συνειδητά που δημιουργούν την τέχνη 

ή μήπως πίσω από κάθε μορφή Τέχνης δημιουργημένης χωρίς 

μαθηματικό υπολογισμό κρύβεται ένας μαθηματικός νόμος που 

επέδρασε υποσυνείδητα στον «τεχνίτη», δεδομένης της χρήσης του στην 

εκάστοτε εποχή του; 

 

 

Β. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΩΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΗΣ 

 

1. “Triangulatur und Quadratur” 

 
Η γεωμετρική χάραξη, που είναι άλλωστε πιο σύμφωνη, με την 

ιδιοσυγκρασία του αρχιτέκτονα έχει και τους περισσότερους 

υποστηρικτές. Τόσο η προφορική όσο και η γραπτή παράδοση που μας 

έμεινε από τους τεχνίτες του Μεσαίωνα για την Triangulatur και την 

Quadratur125 ήταν οι λόγοι που έστρεψαν το ενδιαφέρον  των 

καλλιτεχνών προς την αναζήτηση των γεωμετρικών χαράξεων αρχικά στα 

ρωμαϊκά και γοτθικά έργα και κατ’ επέκταση στα δημιουργήματα όλων 

των άλλων περιόδων του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Πρώτοι 

ασχολήθηκαν μ’ αυτήν οι Baisseree, Viollet, le Due de Vogue και ο 

Semper ο οποίος έδωσε ιδίως σημασία στα κανονικά πολύγωνα και στις 

αναλογίες που προέρχονται από αυτά. Ο πρώτος αναλυτικός μελετητής 

που εισήγαγε την έρευνα με την Triangulatur στην νεότερη επιστήμη 

είναι ο G.Dehio ο οποίος δημοσίευσε το 1894 και 1895 δύο μελέτες 

κάνοντας γνωστά τα συμπεράσματά του. Σύμφωνα με αυτά, η βάση όλων 

                                                 
125 Θα χρησιμοποιήσουμε τους καθιερωμένους λατινικούς όρους, αντί των «τριγωνισμός» κα 
«τετραγωνισμός» αντιστοίχως.  
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των αρχιτεκτονικών μορφών της αρχαιότητας και του μεσαίωνα είναι το 

ισόπλευρο τρίγωνο το οποίο με τις ιδιότητες των δευτερευόντων στοιχείων 

του (ύψος, μεσοκάθετος) σχηματίζει ένα πλέγμα γραμμών που 

προσδιορίζει τα σπουδαιότερα σημεία και τις κυριότερες γραμμές των 

διαφόρων οικοδομημάτων.(Σχήμα IV.1) 

 

 

 
Σχήμα IV.1 

 

Ο αναλογικός αυτός νόμος εφαρμόστηκε αρχικά στην αρχαία 

αρχιτεκτονική και εξαφανίστηκε στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. 

Ένα χρόνο αργότερα ο μαθηματικός A.Drach δημοσιεύει τα 

συμπεράσματα μιας μελέτης που έκανε σε ορισμένα γερμανικά 

μεσαιωνικά μνημεία θέλοντας να εξηγήσει τα μυστικά της τέχνης των 

λιθοξόων του Μεσαίωνα και την σημασία τους για την μεσαιωνική 

γερμανική Αρχιτεκτονική, με την βοήθεια της  Triangulatur.  
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Σχήμα IV.2 

 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πράγματι τα διάφορα μνημεία 

χαράσσονται με την βοήθεια τριγώνων, εκτός του ισοπλεύρου το οποίο 

κατ’ αυτόν δίνει λίγες σύμμετρες διαιρέσεις. Στην προσπάθειά του να 

προσδιορίσει έναν «νόμο αναλογιών» παρατηρεί ένα άλλο τρίγωνο 

εφαρμοσμένο στα έργα τέχνης. Αυτό είναι το τρίγωνο με βάσει την 

πλευρά ενός τετραγώνου και κορυφή δε, επί της κορυφής του ίδιου 

τετραγώνου κατά στροφή 45˚ (Σχήμα IV.2). 

Το τρίγωνο αυτό που οδηγεί μάλλον στην Quadratur το ονομάζει 

π/4 τρίγωνο και χρησιμοποιείται συχνά λόγω της «παραγωγικότητάς» 

του. Πολλοί από τους μετέπειτα ερευνητές, ιδίως οι Γερμανοί, 

επηρεασμένοι από την μεσαιωνική παράδοση αναζήτησαν στο τρίγωνο 

αυτό την βάση όλων των χαράξεων. Οι περισσότεροι όμως, υποστήριξαν 

δικά τους απλά τρίγωνα ως πρωταρχικά σχήματα των διαφόρων έργων. 

Έτσι, ο Kart Witzel υποθέτει την γένεση καννάβων με αρχή το ισόπλευρο 

τρίγωνο, το ισοσκελές με γωνία κορυφής 45˚ (:π/4) και το ισοσκελές με 

γωνία κορυφής  36˚ (:π/5). Ο L.Spitzepjeil πιστεύει στην εφαρμογή μιας 

Triangulatur με βασικό τρίγωνο όμως ένα τρίγωνο δικής του επινόησης 

σε αντιστοιχία με ένα σύνθετο μαθηματικό τύπο. 
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Ο J. Haase σε διάφορες εργασίες που δημοσίευσε, θεωρεί το 

τρίγωνο ως πρωταρχικό σχήμα συνδυασμένο όμως ποικιλοτρόπως με 

άλλα τρίγωνα επιτυγχάνοντας έτσι τις ζητούμενες αναλογίες. Ο 

Hauftmann ασχολήθηκε ιδίως με τα έργα του τάγματος των Βενεδικτίνων 

και βρίσκει σε αυτά σχέσεις με την αρχαιότητα. Βάση γι’ αυτόν είναι το 

τρίγωνο (Σχήμα IV.3). 

 
Σχήμα IV.3 

 

Αποδεικνύει όμως στα έργα αυτά και την ύπαρξη ως κοινού 

μέτρου όλων των μεγεθών τον πόδα 0,3329μ. που σχετίζεται με τις 

γεωδαιτικές μετρήσεις του Ερατοσθένη. Παραπλήσια είναι η προσπάθεια 

του I. Knouth˙ η εφαρμογή ενός τριγώνου με ίση βάση και ύψος, το 

οποίο επαληθεύει τις υποθέσεις περί Quadratur.  Σε αυτό το πλαίσιο 

φαίνεται να κινείται και ο γερμανός Muler, συνδυάζοντας τρίγωνα και 

τετράγωνα (Σχήμα IV.4). 
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Σχήμα IV.4 

 

Αντιπροσωπευτικότερος όλης αυτής της προσπάθειας είναι ο 

καθηγητής Th.Ficher˙ πιστεύει στην εφαρμογή αναλογιών που προήλθαν 

από την ανάγκη να δοθεί μια συνεπής και κανονική κατασκευή του 

χώρου. Δεν αποκλείει καμμιά από τις προηγούμενες μεθόδους αλλά ο 

ίδιος πιστεύει στην εφαρμογή της Triangulatur και  Quadratur, ως 

συστημάτων με βάση το ισόπλευρο τρίγωνο και το τετράγωνο (Σχήματα 

IV.5, IV.6). 

 

 
Σχήμα IV.5 
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Σχήμα IV.6 

 

Τα συμπεράσματά του συνοψίζονται στο γεγονός ότι η μαθηματική 

βάση αναλογιών οφείλεται αρχικά στην προσπάθεια  τάξης που προήλθε 

από τεχνικούς λόγους, η οποία με τα χρόνια έγινε άλλοτε συνειδητά 

άλλοτε υποσυνείδητα έκφραση της αρμονίας κατά τους κανόνες απλών 

αναλογιών. 

Ένας από τους τελευταίους ερευνητές είναι ο Max Raphael που 

ασχολήθηκε ειδικά με τις αναλογίες του δωρικού ναού. Αρχικά δίνει 

σημασία στις απλές αναλογίες που εμφανίζονται μεταξύ των τμημάτων 

του ναού, δηλαδή στο ότι σε 2 κιόνας + 1 μετακιόνιον αντιστοιχούν 2 

μετόπες + 3 τριγλύφους, σε 2 κιόνας αντιστοιχούν 5 πρόμοχθοι κτλ. Με 

αυτές τις απλές αναλογίες όχι μεγεθών αλλά πλήθους αντιστοιχούντων  

μελών, δίνεται ρυθμός στα τμήματα του ναού οπότε αυτά συνδέονται και 

αποτελούν το σύνολο. «Καí εκ πάντων το εν, και εξ ‘ ενός τα πάντα» κατά 

τον Ηράκλειτο. 

Εκτός όμως αυτών των σχέσεων πιστεύει στην ύπαρξη για κάθε 

δωρικό ναό μιας αυστηρώς εφαρμοσμένης γεωμετρικής κατασκευής, δια 

χρήσεως μερικών σχημάτων τα οποία υπό διαφορετική τάξη εμφανίζονται 

σε όλους τους ναούς. 
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Σχήμα IV.7 

 

Το Σχήμα IV.7 είναι χαρακτηριστικό του τρόπου εργασίας του. 

Σχηματίζει το κεντρικό τρίγωνο το οποίο έχει γωνίες 30˚ και 75˚ και το 

ονομάζει τρίγωνο χρυσής τομής. Έπειτα φέρνοντας συνεχείς καθέτους στις 

πλευρές του βρίσκει διάφορα ύψη, προσδιορίζει άξονες κιόνων και 

χαράζει κίονες. Υποστηρίζει ότι αυτή η μέθοδος είναι πλήρης, γιατί 

βασίζεται σε μορφή εμφανιζόμενη προς τον δωρικό ναό (τρίγωνο) διότι 

ορίζει όλα τα σημεία κατόψεως και προσόψεως, δεδομένου ότι έχει 

ενότητα και διατηρεί την παράδοση. Άλλωστε, τα ίδια στοιχεία με 

διαφορετική τάξη εφαρμόζονται σε όλους τους ναούς. Η έρευνά του 

όμως, διαψεύδει όλη την θεωρία του. Καταρχήν, η βάση από την οποία 

ξεκινά˙ το τρίγωνο 30˚ και 75˚ δεν είναι τρίγωνο χρυσής τομής, διότι τότε 

θα έπρεπε να έχει γωνίες 36˚ και 72˚. Από αυτήν την κατασκευή δεν 

προσδιορίζονται όλα τα σημεία του ναού. Εκτός αυτού αποδεικνύει την 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου μόνο σε τρεις ναούς, και σε αυτούς ακόμη 

απέχουν πολλές φορές τα δεδομένα μεγέθη από την χάραξη τόσο, ώστε 

να αναγκάζεται να δικαιολογήσει αυτό με την υπόθεση ότι η διαφορά 

που παρουσιάζουν τα πραγματικά μεγέθη από τα γεωμετρικά ή 

αριθμητικά δεδομένα δεν είναι ανακρίβεια αλλά έχει σκοπό να δώσει 

ζωή στο έργο.  Γεννάται τότε το ερώτημα ˙ εφόσον η απόκλιση θετική ή 

αρνητική και συνήθως σημαντική από τον κανόνα (αυτόν καθ’ αυτόν 

τόσο αυθαίρετο) γεννά την τέλεια μορφή, τότε τι σκοπό έχει ο κανόνας; 
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2. Ο κύκλος και τα κανονικά πολύγωνα 
 

Λιγότερο επηρεασμένοι από την μεσαιωνική παράδοση, άλλοι 

ερευνητές ζήτησαν στον κύκλο και στα εγγεγραμμένα πολύγωνα την 

αφετηρία όλων των κατασκευών. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι είναι οι 

δύο αναφερόμενοι. Πρώτος ο θεωρητικός P.O.Wolf δημοσιεύει το 1912 

την μελέτη του για τους νόμους των αναλογιών στα αρχαία και 

παλαιοχριστιανικά ιερά. Συνήθως εργάζεται με τα αστεροειδή που 

δημιουργούνται από τον διπλασιασμό του ισόπλευρου τριγώνου (Σχήμα 

IV.8). Μόνο αυτός θεωρεί το αισθητικό μέρος των χαράξεων ως το 

σπουδαιότερο, παρά το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει την παραδοχή του 

αρκετά˙ οι υπόλοιποι θεωρούν ως πρωτεύων  το τεχνικό μέρος. 

 

 
Σχήμα IV.8 

 

Λίγο αργότερα, το 1915 ο μηχανικός Ernst Mϋssel ανακοινώνει 

την πρώτη του μελέτη πάνω σ’ αυτό το θέμα. Γι’ αυτόν η μελέτη του 

έργου αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ζωή του. Μελέτησε συστηματικά  

όλες τις εποχές της ανθρώπινης δημιουργίας  και δεν αρκέστηκε σε 

απλές σχεδιαστικές δοκιμές όπως οι υπόλοιποι, αλλά έκανε όλους τους 

αναγκαίους αριθμητικούς υπολογισμούς αποφεύγοντας έτσι ανακρίβειες. 

Εκτός αυτού, ασχολούμενος μέχρι πρόσφατα με τα ζητήματα αυτά 
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μπόρεσε να μελετήσει όλους τους προηγούμενους ερευνητές και να  

χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματά τους για να συστηματοποιήσει τις 

εργασίες του. Ολοκληρωμένο το υλικό δεν δημοσιεύτηκε αλλά τα δύο 

βιβλία του «Η αναλογία στην Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα»[1926]) και 

«οι πρωτογενείς μορφές του χώρου ως βάσει της διαμορφώσεως»[1931] 

μας δίνουν πλήρη εικόνα των συμπερασμάτων του τα οποία μπορούν να 

συνοψιστούν στις παρακάτω προτάσεις: 

(a) Οι  σχέσεις και αναλογίες στα αρχιτεκτονικά και γλυπτικά έργα 

από τα αιγυπτιακά χρόνια μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα είναι 

προσδιορισμένες από ένα ορισμένο σύστημα αναλογιών. 

(b) Το σύστημα αυτό είναι κατά γενικό κανόνα γεωμετρικής και όχι 

αριθμητικής φύσεως. Προέρχεται από την διαίρεση του κύκλου σε 

4, 5, 6, 7, 8 και 10 ίσα τμήματα, από την οποία «γεννιούνται» 

συστήματα τριγώνων, ορθογωνίων, πολυγώνων, αστεροειδών, τα 

οποία σχηματίζουν δικτυωτές μορφές και αποτελούν την βάση για 

την μορφή των αρχιτεκτονικών και γλυπτικών έργων. 

(c) Τα αρχιτεκτονικά και γλυπτικά συστήματα των άλλων ερευνητών 

(Viollet le Due, Dehio, Drach.v.Witzel) όπως το συστήματα των 

τετραγώνων και των τριγώνων είναι απόρροια του συστήματος της 

διαίρεσης του κύκλου˙ το δε σύστημα της δισδιάστατου 

γεωμετρικής αναλογίας (Triersch) είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα 

του ίδιου συστήματος  της «γεωμετρίας του κύκλου». 

(d) Αυτή η εις το επίπεδο – κάτοψης και όψης- εμφανιζομένη 

γεωμετρία μπορεί να θεωρηθεί ως η απήχηση της γεωμετρίας του 

χώρου. Οι προαναφερθείσες διαιρέσεις του κύκλου εμφανίζονται 

στις προβολές στο επίπεδο των 5 κανονικών πολυέδρων τα οποία 

εγγράφονται στην σφαίρα˙ του τετραέδρου, εξαέδρου, οκταέδρου, 

δωδεκαέδρου και εικοσαέδρου˙ των 5 αυτών λεγόμενων 

πλατωνικών σωμάτων, και έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην 

αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. 

(e) Οι αριθμητικές αναλογίες οι οποίες εμφανίζονται συχνά 

προέρχονται από τις γεωμετρικές που είναι και οι πρωτογενείς. Οι 

αριθμοί και σειρά αριθμών εμφανίζονται κατά την εκτέλεση των 
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έργων, αντί των γεωμετρικών χαράξεων προς απλούστευση της 

εργασίας. 

(f) Στην νεότερη εποχή χρησιμοποιήθηκαν μεν οι γεωμετρικές 

αναλογίες αλλά κατά την Αναγέννηση εμφανίζονται υπό μορφή 

αριθμητικών αναλογιών˙ ακριβώς λόγω της μετάβασης από την 

τεχνική κατασκευή (Γεωμετρία) σε μια παράλογη μέθοδο 

(Αριθμός) χάθηκε η πρωτογενής και ειδική σημασία της 

γεωμετρικής αναλογίας. 

(g) Επειδή η γεωμετρική κατασκευή προσδιορίζει την κάτοψη, τις 

όψεις και τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες κατά όμοιο τρόπο, 

γεννιέται μια ομοιογενής τάξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων˙ 

δηλαδή, των περιεχομένων μεγεθών χώρου. Έτσι δημιουργείται η 

γεωμετρική ομοιότητα των τμημάτων ενός οικοδομήματος μεταξύ 

τους, αλλά και προς το σύνολο. 

(h) Οι γεωμετρικοί κανόνες προσδιορίζουν εκτός των όψεων, 

κατόψεων, και των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, ακόμα και τα 

έργα της λεγόμενης «ελεύθερης τέχνης» εφόσον αυτά συντείνουν 

στην έκφραση του πνεύματος της αρχιτεκτονικής (αετώματα 

αρχαίων ναών, τύμπανα μεσαιωνικών θυρών). 

(i) Η «γεωμετρία του κύκλου» γεννήθηκε στους αρχαιότερους 

πολιτισμούς και εξελίχθηκε πιθανώς από την αλληλεπίδραση 

απλών τεχνικών κατασκευών συνδυασμένων με την αστρονομία. Η 

γεωμετρική κατασκευή μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και 

εφαρμόστηκε πολλές φορές ως νόμος του οποίου όμως ήταν 

άγνωστη η σημασία. Κανένας ωστόσο αριθμητικός υπολογισμός 

δεν έγινε από τους κατασκευαστές. 

(j) Η «γεωμετρία του κύκλου» δεν είχε αισθητικό σκοπό. Αυτός 

εισήλθε αργότερα.  

 

Η βασική έννοια αυτών των κανόνων είναι ότι η τάξη επιβάλλεται δια των 

μαθηματικών, ενάντια στην αυθαιρεσία με την έννοια που έθετε το 

«πέρας» εναντίον του «απείρου». Η γεωμετρική δηλαδή κατασκευή 
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γεννήθηκε στον τόπο εκτέλεσης της οικοδομής κα μετά μεταδόθηκε στο 

σχέδιο υπό κλίμακα. 

 

 

 
Σχήμα IV.9 

 

Η γεωμετρική κατασκευή γίνεται στην αρχή με κάτοψη, και 

χαρασσόταν με σχοινιά και πασσάλους στο έδαφος. Μια δυνατότητα 

χαράξεως και προσόψεως με πασσάλους και σχοινιά υπάρχει στους 

μικρασιάτικους τάφους τους σκαλισμένους στον βράχο (Σχήμα IV.9). 

Μετά την πρόσοψη η γεωμετρική κατασκευή μεταδόθηκε και σε μεγάλα 

κομμάτια όπως ο Κίων, το Κιονόκρανο, ο Θριγκός κτλ., αργότερα σε 

γλυπτικά τμήματα συνδεδεμένα με την αρχιτεκτονική ιδέα και τέλος σε 

έργα άσχετα προς αυτήν. Χρονολογικά το σύστημα εμφανίστηκε στους 

προϊστορικούς χρόνους και εξελίχθηκε ως σήμερα. Σε πιο εξελιγμένη 

μορφή βλέπουμε τα ίδια στον Ελληνικό πολιτισμό. Το σύστημα των 

αναλογιών ήταν στενά συνδεδεμένο με τις κοσμογονικές αντιλήψεις και 

την αντίληψη περί τέχνης. Όπως είχε αναφέρει ο Πλάτωνας άλλωστε 
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«Εάν αφαιρέσει κανείς από την Τέχνη την αριθμητική και την μετρική τότε 

θα μείνει ένα πολύ φτωχό υπόλειμμα». 

Αυτή είναι με λίγα λόγια η θεωρία του  Mϋssel. Πρακτικά 

κατέληξε στο να βγάλει ορισμένους τύπους γεωμετρικών κατασκευών για 

διάφορες εποχές και διάφορα κτίρια όπως μας δείχνουν τα Σχήματα 

IV.10, IV.11, και IV.12. 

 

 

        Σχήμα IV.10 
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         Σχήμα IV.11 

        
Σχήμα IV.12 
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Η διαφορά του Müssel σε σχέση με τους άλλους ήταν η 

προσπάθειά του να εξηγήσει την αισθητική αξία του όλου συστήματος. 

Βασισμένος στην απόδειξη της ύπαρξης χαράξεως, και στο ότι όλα τα 

αρχαία έργα έγιναν βάσει χαράξεων, που μας ικανοποιούν πλήρως, 

συμπέρανε ότι: Η αισθητική τελειότητα είναι αποτέλεσμα της γεωμετρικής 

χάραξης, συνδεδεμένης με όλα όσα περικλείει η σταθερότητα της εξέλιξης. 

 

• Εκτός από τις δύο προαναφερθείσες προσπάθειες να αναχθούν 

όλα τα έργα στο τρίγωνο, στο τετράγωνο και στον κύκλο, και οι 

οποίες απασχόλησαν το σύνολο σχεδόν των ερευνητών, μας 

εμφανίστηκαν σποραδικά επιστήμονες υποστηρίζοντας άλλες 

θεωρίες με εντελώς διαφορετικές βάσεις ˙ η ομοιότητα επίπεδων 

σχημάτων και  οι αναλογίες εμβαδών . 

 

 

3.  Η ομοιότητα επίπεδων σχημάτων 
 

Ο August Thiersch μελέτησε τα Αιγυπτιακά, Ελληνικά, Ρωμαϊκά 

κτίρια καθώς και της Αναγέννησης και των Νεώτερων χρόνων. Τα 

πορίσματά του τα εξέδωσε στο βιβλίο « Αναλογίες στην Αρχιτεκτονική. 

Προσπάθεια για μια Αναγέννηση της θεωρίας των Αναλογιών». Το βασικό 

του συμπέρασμα είναι : η αναλογία των πλευρών ενός ορθογωνίου α : β 

δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά μόνο δια της επανάληψης α : β = γ : δ 

γεννιέται η αναλογία. Δεν είναι τυχαία˙ έχει εφαρμοστεί συνειδητά σε 

όλες τις προαναφερθείσες εποχές για αισθητικούς λόγους. Η ομοιότητα 

αυτή που παρουσιάζει είναι διδιάστατη και εμφανίζεται όταν ορισμένα 

ορθογώνια ενός οικοδομήματος έχουν ανάλογες πλευρές˙ δεν έχει 

καμμία σχέση με την μονοδιάστατη αναλογία. Η αναλογία λοιπόν στην 

αρχιτεκτονική είναι η ομοιότητα επίπεδων σχημάτων, όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα IV.13. 
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   Σχήμα IV.13 

 

 

Η θεωρία του έχει μεν το προτέρημα ότι όμοια ορθογώνια μπορούν 

να γίνουν ευκολότερα αντιληπτά τονίζοντας έτσι την σχέση των μεγεθών 

τους ˙ από πλευρά έρευνας όμως, δεν είναι πειστική. Πράγματι όπως 

παρατηρούμε στο Σχήμα IV.14. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Σχήμα IV.14 
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Ο προσδιορισμός των περάτων διάφορων ορθογωνίων δεν είναι 

καθόλου ακριβής και επιτρέπει μεγάλη ελαστικότητα στις παραδοχές. 

 

 

4. Αναλογίες Εμβαδών 
 

Διαφορετική με όλες τις προσπάθειες, με μια μικρή ομοιότητα με 

την θεωρία του Thiersch εμφανίζεται η θεωρία του Jay Hambidge. Η 

βάση και γι’ αυτή είναι ότι : οι αναλογίες των επιφανειών έχουν σημασία˙  

όχι όμως των μορφών τους όπως νομίζει ο Thiersch αλλά των μεγεθών 

τους. 

Ο Hambidge μελέτησε τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς και 

εξέδωσε τα συμπεράσματά του το 1924 στο «Ο Παρθενώνας και άλλοι 

Ελληνικοί ναοί. Η Δυναμική τους Συμμετρία». Υποστηρίζει την εφαρμογή 

μιας τόσο γεωμετρικής όσο και αριθμητικής αναλογίας από τους 

αρχαίους Έλληνες. Θεωρεί αξιοσημείωτο όχι εάν δύο διαστάσεις 

παρουσιάζουν αναλογικά τετράγωνα, αλλά εάν είναι «δυνάμει σύμμετροι» 

κατά του Αρχαίους Έλληνες. Την δυναμική συμμετρία κατά τον 

Hambidge, την βλέπουμε και στον Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, στον 

Μιχαήλ Άγγελο και στον Leonardo da Vinci, ενώ η στατική συμμετρία 

είναι χαρακτηριστικό των Ρωμαίων (Βιτρούβιος). Για να γίνουν όμως 

αυτά αντιληπτά χρειάζεται ένα παράδειγμα. Έστω η πρόσοψη του 

Παρθενώνα (Σχήμα IV.15). 

 

 
Σχήμα IV.15 
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Όπως παρατηρούμε, χαράσσεται το ορθογώνιο των μεγίστων 

διαστάσεων, ύψους και μήκους, και μέσα σε αυτό ορίζονται οι 

κυριότερες οριζόντιες διαιρέσεις: 

 

• Η βάση του αετώματος 

• Η γραμμή των κορυφών των κιόνων 

• Η γραμμή του στυλοβάτη. 

 

Έτσι χωρίζεται η πρόσοψη σε 4 τμήματα: αέτωμα, θριγκός, κίονας, 

βάση. Η κυριότερη διαίρεση είναι η μεσαία, μεταξύ φέροντος μέρους και 

φερομένου. Η ευθεία ΑΒ χωρίζει το όλο ορθογώνιο σε μέσο και άκρο 

λόγο, δηλαδή στην χρυσή τομή. Έπειτα προσδιορίζεται το F με τις 

γνωστές ευθείες CD και AE και τέλος ο στυλοβάτης. Η ευθεία GH έχει 

έτσι χαραχθεί ώστε GR : GH να είναι 1:2 * 0,618 δηλαδή, η διαγώνιος 

δύο συνεχόμενων ορθογωνίων χρυσής τομής. Έτσι προσδιορίζεται το 

σημείο Κ και επομένως ο στυλοβάτης. Δια του προσδιορισμού και των 

σημείων Ν και Ο προσδιορίζονται οι άξονες των μεταξονίων και έτσι οι 

άξονες των μεσαίων κιόνων. Με τα S και T βρίσκονται και οι άξονες των 

άκρων κιόνων. Την σχέση μεταξύ κατόψεως και τομής βλέπει κανείς 

εντελώς σχηματικά στο παρακάτω σχήμα  16, όπου μέσα σε κάθε 

σχηματιζόμενο ορθογώνιο είναι γραμμένη η αναλογία του. Το S 

παριστάνει τα τετράγωνα, το δε V5 αναλογία πλευρών 1 : V5 . Έτσι 

βγαίνουν εύκολα οι αναλογίες επιφανειών CB = 1
2

WX , AD = 1
4

WY, κτλ. 

 

  
Σχήμα IV.16 
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Παρακάτω, στο σχήμα IV.17,  φαίνεται και η καλύτερα η 

αντιστοιχία  με τον χρυσό αριθμό φ. Ως πρακτικά προτερήματα αυτού 

του συστήματος αναφέρει ο  Hambidge ότι : 

 

• Μοντέλα του κτιρίου ή μέρων αυτού μπορούσαν να 

κατασκευαστούν εύκολα υπό κλίμακα με μεγάλη ακρίβεια, και 

• Ο υπολογισμός όλων των μερών του ναού ήταν εύκολος προς την 

κατασκευή του.  

 

Τα προτερήματα αυτά όμως δεν είναι ιδιαίτερα αυτού του 

συστήματος. Αυτά μας τα προσφέρουν όλες οι θεωρίες. Το ιδιαίτερο είναι 

ότι όλες οι σχέσεις των επιφανειών μπορούν να έχουν αισθητική 

σημασία, εάν μάλιστα συνδυάσουμε αυτά με τις γνώσεις περί 

φωτεινότητας επιφανειών, εντάσεως χρωμάτων κτλ της εποχής μας. 

Δυστυχώς, η έρευνα του  Hambidge περιορίζεται μόνο στον Παρθενώνα 

και σε δύο άλλους δύο ναούς των οποίων μάλιστα ούτε σχέδια 

δημοσίευσε και έτσι δεν έχουμε υλικό μελετημένο ώστε να μπορούμε να 

βασιστούμε στα συμπεράσματά του. 
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Σχήμα IV.17 
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Γ. Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 
 Οι υποστηρικτές της εφαρμογής απλών αριθμητικών αναλογιών 

και πολέμιοι των γεωμετρικών χαράξεων και της χρήσης των ασύμμετρων 

αριθμών είναι λίγοι και αυτοί περιορίζονται στην μελέτη της Ελληνικής 

Αρχιτεκτονικής. Αναφέρουμε τους επόμενους δύο.  

 Ο W.Watkiss Lloyd μελέτησε τον Παρθενώνα καταλήγοντας στο   

συμπέρασμα ότι ο αρχιτέκτονάς του, εφάρμοσε δύο σειρές αναλογιών: 

μία κατά την οποία το β' μέρος είναι μεγαλύτερο του α' κατά 5, δηλαδή 

1:5, 2:7, 3:8, 4:9…Και μια απλή 1:2, 2:3, 3:4, 4:5…Την εφαρμογή αυτών 

των αναλογιών αποδεικνύει σε πολλά σημεία του Παρθενώνα, αλλά δεν 

τα συνδέει λογικά μεταξύ τους, όπως και με τις αναλογίες που βρήκε σε 

άλλους δύο ναούς που μελέτησε: στο Θησείο και τον ναό του 

Επικούρειου Απόλλωνα των Βασσών. 

 Ο Max Theuer μελέτησε το ζήτημα συστηματικότερα, αλλά και 

αυτός μόνο τα Ελληνικά έργα. Βρίσκει ότι παντού μέτρο είναι ο πούς˙ 

υπολογίζει δε μέχρι 1/5 ποδός αναλογίας. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν εφαρμοσμένες αναλογίες του τύπου   B : L = N (2u+1)  ή 

B : L = N 2(u+1)  και ότι ορισμένες αναλογίες αντιστοιχούν σε ορισμένους 

θεούς, όπως 3:8 στην Ήρα, 2:5 στον Απόλλωνα και 5:11 στον Δία. 

Βασική απαίτηση στην μελέτη του αρχιτεκτονικού έργου από τους 

Αρχαίους Έλληνες είναι η δημιουργία αναλογιών. Από αυτές 

κυριαρχείται η διάταξη όχι μόνο των κατόψεων αλλά και των προσόψεων 

και μέσω αυτών και του χώρου. Η αντίληψη του χώρου στους Αρχαίους 

Έλληνες είναι συνδεδεμένη με την συμμετρία του αρχιτεκτονικού 

σώματος, το οποίο εξαρτάται από τα τμήματά του˙ τα τελευταία 

βρίσκονται με απλές σχέσεις προς αυτό και μεταξύ αυτών. Έτσι εξηγείται 

το γεγονός ότι ο θόλος -η κύρτωση- δεν είναι Ελληνικό στοιχείο 

δεδομένης της ασυμμετρίας του. 

 Ο ναός του Δία στην Ολυμπία αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα: (Σχήμα IV.18) 



 179

 
Σχήμα IV.18 

 

• πλάτος ναού προς μήκος  B : L =5 : 11 

• πλάτος ναού  58 0,5225×       με    πάχος τοίχου  12 0,5225
2
×  

• μήκος σηκού  58 0,5225×     με    ύψος στερεοβάτη  12 0,5225
2
×  

• πλάτος σηκού 58 0,5225×      με    ύψος κιονόκρανου 12 0,5225
2
×  

• μήκος βάσεως αγάλ. 19 0,5225×    με   ύψος κίονος  20 0,5225×  

• πλάτος βάσεως αγάλ. 212 0,5225
3
×    με  ύψος θριγκού  10 0,5225×  

 

 Το ουσιώδες συμπέρασμα του Theuer είναι ότι όταν μιλάμε 

σήμερα για «καλές αναλογίες» ύψους προς διάμετρο κίονος κάνουμε 

λάθος. Αυτές δεν είναι αναλογίες, αλλά σχέσεις. «Αναλογία» κατά την 

αρχαία ελληνική έννοια γεννάται όταν συγκρίνουμε δύο σχέσεις 2 

αριθμών, και όχι όταν σχετίζουμε δύο σχετικά μεγέθη με δύο απόλυτα. 

Μόνο μέσα από αυτήν την πραγματική αναλογία μπορεί να αναπτυχθεί η 

αισθητική αναλογία. Έτσι στο τέλος συμφωνεί με την θεωρία του 

Thiersch, παρότι ξεκίνησε από αριθμητική βάση. Σε αυτό το σημείο 

όμως που συμπίπτουν και οι δύο θεωρίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε 

για γεωμετρία ή αριθμητική γιατί και τα δύο συμπίπτουν στο ίδιο˙ και η 

θεωρία αυτή τελικά εμφανίζεται ως μια επανάληψη της θεωρίας του 

Thiersch με μια προσεκτικότερη μελέτη της ελληνικής αρχιτεκτονικής 

μέσω αριθμητικών υπολογισμών. 
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Βασισμένοι σε όσα αναφέραμε θα δούμε την αναλογία στην Τέχνη 

μέσω της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής, αφήνοντας ένα παράθυρο 

στην λεπτή διαχωριστική γραμμή της απόλυτης μαθηματικής σκέψης 

και της φαντασίας. Άλλωστε καμμία από τις προσπάθειες που έγιναν δεν 

μας ικανοποιεί πλήρως, γιατί καμμία δεν εξέτασε τα διάφορα έργα ως 

σύνολα, αλλά ως ξεχωριστές προβολές και μάλιστα κομματιαστά. Δεν 

συνδυάστηκε κάτοψη με πρόσοψη για να ερευνηθεί  αν πράγματι 

υπάγονται στο ίδιο μαθηματικό σύνολο, όπως τονίστηκε χωρίς να 

αποδειχτεί. 

Συνεχίζοντας την έρευνά μας θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

στο ερώτημα: Μήπως πίσω από κάθε μορφή Τέχνης δημιουργημένης 

χωρίς μαθηματικό υπολογισμό κρύβεται ένας μαθηματικός νόμος που 

επέδρασε υποσυνείδητα στον τεχνίτη; Ή μήπως αυτοί  εφαρμόστηκαν 

συνειδητά; Ίσως τελικά να μην είναι μονοδιάστατη η απάντηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η πεποίθηση ότι η Αρχιτεκτονική είναι επιστήμη και ότι κάθε μέρος 

ενός οικοδομήματος, μέσα και έξω, θα πρέπει να εντάσσεται σ’ ένα ενιαίο 

σύστημα μαθηματικών λόγων, υπήρξε θεμελιώδης για τη θεωρία της 

Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση και πέρα [Wittkower, 1971]. Για να 

συναγάγουν τους μαθηματικούς λόγους που εξέφραζαν την αρμονία του 

σύμπαντος, οι θεωρητικοί της Αναγέννησης στράφηκαν πάλι στις ιδέες 

της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, στο έργο του Πυθαγόρα και του 

Πλάτωνα. Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε ότι οι μουσικοί τόνοι έχουν το 

αντίστοιχό τους σε χωρική έκταση. Ανακάλυψε ότι οι μουσικές 

συνηχήσεις ορίζονται από λόγους μονοψήφιων ακέραιων αριθμών. Οι 

συνηχήσεις πάνω στις οποίες βασιζόταν το ελληνικό μουσικό σύστημα 

μπορούν να εκφραστούν με την πρόοδο 1:2:3:4.  Ο  Πλάτωνας έβρισκε 

αυτή την αρμονία στα τετράγωνα και στους κύβους του διπλάσιου και 

του τριπλάσιου της μονάδας, πράγμα που τον οδήγησε στις δύο 

γεωμετρικές προόδους 1, 2, 4, 8, ... και 1, 3, 9, 27, ...  Για την σχεδίαση 

επίσης, οι βασικές συνηχήσεις της μουσικής δεν θεμελιώνονταν απλώς 

ως θεωρία, αλλά εφαρμόζονταν και στην πράξη. Οι αρμονικές της 

μουσικής δεν ήταν σημαντικές, επειδή ήταν ευχάριστες, αλλά, επειδή 

ήταν έκφραση της Μαθηματικής τελειότητας, που διέπει το σύμπαν. Είτε 

γινόταν αντιληπτή με το αυτί, είτε με το μάτι, η μαθηματική τελειότητα 

προσδιόριζε την ομορφιά. 

Σκοπός κάθε συστήματος αναλογιών είναι να αντανακλά ή να 

δημιουργεί μια αίσθηση τάξης μεταξύ των στοιχείων μιας σύνθεσης. Η 

χρήση αναλογιών εδραιώνει μια συνεκτική τάξη δομικών και οπτικών 

σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μερών ενός σχεδίου, καθώς επίσης μεταξύ 

των μερών και του όλου. Η έννοια της αναλογίας είναι στενά 
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συνδεδεμένη με τη μαθηματική έννοια του λόγου. Στην τέχνη 

χρησιμοποιούνται γεωμετρικές πρόοδοι με ακέραιους αριθμούς, 

άρρητους, όπως 1, 2,2 2,4,...  υπάρχει η συσχετιζόμενη πρόοδος με 

βάση τον αριθμό Θ ως λόγο, ο οποίος ισούται με 1 2+ . Μια ειδική 

περίπτωση γεωμετρικής προόδου έχουμε όταν επιπροσθέτως προς την 

ισότητα α β
β γ
=   ικανοποιείται και η συνθήκη α β γ+ = . Η περίπτωση 

αυτή αποδίδεται με το όρο «θεία αναλογία» ή «χρυσή τομή». Ο όρος 

αναλογικότητα δεν μπορεί να λεχθεί ότι έχει σαφή εφαρμογή στις 

αριθμητικές προόδους. Εντούτοις, εξαιτίας της τάξης που εμπεριέχεται σ’ 

αυτές, οι αριθμητικές πρόοδοι έχουν μεγάλη σημασία για τις οπτικές 

μορφές. 

 

 

Β. ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

 
Η αναλογία είναι το πρώτο και κύριο θέμα της αρχιτεκτονικής 

θεωρίας. Ο αρχιτέκτονας δεν σκέπτεται μόνο το «πώς» αλλά και το «γιατί». 

Αυτό το στάδιο τεκμηριώνεται από το  De architectura libri decem  (Η 

αρχιτεκτονική σε δέκα βιβλία) [Vitruvius 2000], την πιο παλιά σωζόμενη 

πραγματεία της αρχαιότητας και οπωσδήποτε την πλέον κατανοητή. Ο 

Βιτρούβιος δεν προσφέρει μόνο πρακτικές συμβουλές για τον σχεδιασμό, 

τους τύπους οικοδόμησης, τις μορφές και τις τεχνικές αλλά επίσης και 

θεωρητικές σκέψεις σχετικά με τις απαρχές και, τουλάχιστον μερικά, για 

την αισθητική της αρχιτεκτονικής. Οι απόψεις του Βιτρούβιου ως προς 

τις δύο οπτικές το De architectura έγιναν η βάση για μεταγενέστερες 

πραγματείες στην αρχιτεκτονική. Από εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε, για να 

φτάσουμε στον ρόλο της χρυσής τομής στην Αρχιτεκτονική θεωρία. 

Κατά τον Βιτρούβιο, ο αρχιτέκτονας οπλίζεται με «Γνώση» πολλών 

Επιστημών και εμπειρία διαφόρων «Τεχνών»- έτσι μπορεί και κρίνει όλα 

όσα κατασκευάζει ο άνθρωπος: η αρχιτεκτονική είναι καρπός πράξης και 

θεωρίας. Η πράξη είναι η συνεχής μέσα στο χρόνο άσκηση, με την οποία 
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έχουμε εξοικειωθεί, μιας δραστηριότητας -της επεξεργασίας της Ύλης με 

τα χέρια- που, όποιο κι αν είναι το επιτελούμενο έργο, έχει ως ζητούμενο 

την απόδοση μορφής. Η θεωρία είναι αυτή που έχει την δυνατότητα να 

παρουσιάσει και να πραγματοποιήσει, με βάση την αναλογία, τα 

προϊόντα της ικανότητας και του λογισμού. 

Άλλωστε, οι αρχιτέκτονες που αρκέστηκαν μόνο στην πρακτική  

εξάσκηση, δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν έργα με κύρος ανάλογο 

του μόχθου που κατέβαλαν. Όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στην 

αρχιτεκτονική, ενυπάρχουν τα ακόλουθα δύο: αυτό που «σημαίνεται» και 

αυτό που «σημαίνει». Αυτό που «σημαίνεται» είναι το ζητούμενο, το 

αντικείμενο για το οποίο συζητούμε. Αυτό το ζητούμενο όμως, το 

«σημαίνει», ο σχεδιασμός του γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης. Είναι, επομένως, φανερό κατά τον Βιτρούβιο 

ότι ο αρχιτέκτονας πρέπει  να είναι οξύνους  και με διάθεση για 

μαθητεία, γιατί ούτε η οξύνοια χωρίς μαθητεία ούτε η μαθητεία χωρίς 

οξύνοια μπορούν να δημιουργήσουν τον τέλειο δημιουργό της Τέχνης. 

Πρέπει επίσης να είναι άνθρωπος μορφωμένος, έμπειρος στη 

σχεδιαστική γραφίδα, παιδευμένος στη γεωμετρία, να γνωρίζει ιστορία, 

να έχει ακούσει με προσοχή φιλοσοφία, να ξέρει μουσική, να μην έχει 

άγνοια της ιατρικής, να κατέχει την νομολογία, να είναι γνώστης της 

αστρονομίας και των νόμων του ουρανού. Οι λόγοι είναι εμφανείς: Ο 

αρχιτέκτων πρέπει να είναι μορφωμένος ώστε να μπορεί εύκολα να 

αποδώσει με αναπαραστατικά σχέδια τη μορφή του έργου που θέλει να 

κατασκευάσει. Η γεωμετρία παρέχει στην αρχιτεκτονική πολλαπλή 

αρωγή: διδάσκει τη χρήση πρώτα του κανόνα και έπειτα του διαβήτη, με 

τα οποία διευκολύνονται η σχεδίαση (του ίχνους) του κτιρίου στο 

οικόπεδο , η διαμόρφωση οριζοντίων επιφανειών και η χάραξη ορθών 

γωνιών και κατευθύνσεων. Με την οπτική οδηγείται σωστά το φως από 

ορισμένες περιοχές του ουρανού στα κτίρια. Με την αριθμητική 

υπολογίζονται οι συνολικές δαπάνες κατασκευής των κτιρίων και 

αναπτύσσονται οι μέθοδοι μέτρησης. Τα δύσκολα ζητήματα των 

αναλογιών επιλύονται με την λογική και τις μεθόδους της γεωμετρίας 
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ώστε να επιτευχθεί η πραγματοποίηση, με τρόπο έγκυρο, του 

ζητούμενου. 

Βασισμένος στην Αριθμητική και την Γεωμετρία, οι κανόνες του 

Βιτρούβιου συνδυάζουν και τις δύο μεθόδους: όλα τα σχέδια των ναών 

αναπτύσσονται τελείως μέσω γεωμετρικών διαιρέσεων και σχέσεων. 

[Βιβλία IV-4,1; IV-7]. Αριθμητικές πράξεις υπομονάδων που 

χρησιμοποιούν την χαμηλότερη διάμετρο του κίονα  ως μονάδα 

μέτρησης ρυθμίζουν τις διαστάσεις και τις αναλογίες των κιόνων και των 

διαστημάτων μεταξύ των στηλών,[Βιβλίο IV-1]. Εδώ, ο Βιτρούβιος 

χρησιμοποιεί επίσης γεωμετρικές μεθόδους και η διακόσμηση του 

[Βιβλίο III-8-12] και το σταδιακό λέπταιμα των κυλινδρικών στηλών 

[III,3,12] περιορίζονται από τις διαστάσεις των κιόνων. Ακόμα και η 

μονάδα μέτρησης προκύπτει από διαίρεση του πλάτους του ναού, που 

εξαρτάται από το τύπο κάθε ναού [Βιβλία III-3,7; IV-3,3-4; IV-3,7]. 

 

 

 
Αναλογίες ιωνικού κιονόκρανου, Βιτρούβιος 

Εικόνα V.1 
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Αναλογίες ιωνικού κιονόκρανου, Βιτρούβιος 

Ξυλογραφία 
Εικόνα V.2 

 
 

 

Αυτή η αλληλοσυσχέτιση μονάδας και γεωμετρίας βρίσκεται 

επίσης στην λεπτομερή ανάλυση των αναλογιών του ανθρώπινου 

σώματος. [Βιβλίο III-1]. Ο Βιτρούβιος παρουσιάζει τον κανόνα του, την 

διάσημη φιγούρα του ανθρώπου σε ένα κύκλο κι ένα τετράγωνο  

προκειμένου να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του ότι « Κανένας ναός δεν 

μπορεί να έχει μια ορθολογιστική σύνθεση χωρίς συμμετρία και 

αναλογία, δηλαδή, εάν δεν έχει ένα ακριβή υπολογισμό μελών όπως ένας 

καλοσχηματισμένος άνθρωπος [Βιβλίο III-1,1]. Έτσι, το σώμα είναι ένα 

μοντέλο χάρη στην τελειότητα του συμμετρικού σχηματισμού [Frings, 

1998]. Το ανθρώπινο σώμα, σαν παράδειγμα μοναδιαίας δημιουργίας 

από τη φύση, επιλέγεται από τον Βιτρούβιο σαν παράδειγμα για τους 

απαιτούμενους κανόνες αναλογίας. 
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Βιτρουβιανή φιγούρα, σύμφωνα με την έκδοση του Βιτρούβιου από τον Τεζαριάνο 

Ξυλογραφία αποδιδόμενη στον Βιργίλιο Σόλις 
Εικόνα V.3 

 

Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό σημείο του ανθρώπινου σώματος 

είναι από την φύση του ο ομφαλός. Αν δηλαδή τοποθετηθεί η ακίδα του 

διαβήτη στον ομφαλό του ανθρώπου, που βρίσκεται σε ύπτια θέση με 

εκτεταμένα χέρια και πόδια, και χαραχθεί κύκλος, ο κύκλος αυτός 

περνάει από τα άκρα των δακτύλων, τόσο των χεριών όσο και των ποδιών. 

Στο ανθρώπινο σώμα λοιπόν παρουσιάζεται το σχήμα ενός κύκλου ˙ αλλά 

στο ανθρώπινο σώμα μπορούμε να βρούμε και το σχέδιο ενός 

τετραγώνου: αν μετρηθεί η απόσταση μεταξύ των πελμάτων και της 

κορυφής του κεφαλιού και στην συνέχεια συσχετισθεί προς αυτήν που 
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ορίζεται από τα εκτεταμένα χέρια, διαπιστώνεται ότι το πλάτος είναι ίσο 

προς το ύψος, όπως και σε επίπεδα σχήματα που σχεδιάζονται 

τετράγωνα με τον γνώμονα. Αφού η Φύση συνέθεσε το ανθρώπινο σώμα 

έτσι, ώστε οι σχέσεις μεγεθών των μελών του να αντιστοιχούν στην μορφή 

του συνόλου, φαίνεται ότι οι Αρχαίοι δικαίως καθόρισαν ότι κατά την 

οικοδόμηση (των ναών) πρέπει να υπάρχει ακριβής, έμμετρη σχέση των 

διακριτών μελών της και της –αντιληπτής ως σύνολο- μορφής του έργου. 

Μας παρέδωσαν έτσι κανόνες για την διαμόρφωση όλων των τεχνικών 

έργων, και ιδιαίτερα των ναών, επειδή οι αρετές και τα σφάλματά τους 

μένουν στους αιώνες. 

Από τα μέλη του σώματος, επίσης, συγκέντρωσαν τις μονάδες 

μέτρησης που είναι απαραίτητες σε όλες τις τεχνικές κατασκευές, όπως 

τον δάκτυλο, την παλάμη, τον πόδα και τον πήχυ, τις οποίες κατένειμαν 

κατά τον αριθμό που οι Έλληνες καλούν «τέλειο». Οι Αρχαίοι είχαν ως 

τέλειο τον αριθμό που ονομάζεται 10, γιατί ο αριθμός αυτός βρίσκεται 

στα χέρια ως το πλήθος των δακτύλων. Απεναντίας, ο Πλάτωνας 

θεωρούσε ότι ο αριθμός αυτός είναι τέλειος, επειδή η δεκάδα απαρτίζεται 

από 10 «μονάδες», όπως τις ονομάζουν οι Έλληνες126. Όταν αυτές οι 

μονάδες γίνουν 11 ή 12, οι αριθμοί αυτοί δεν είναι -όντας μεγαλύτεροι 

του 10- τέλειοι, μέχρι να φτάσουν στην επόμενη δεκάδα. Οι μονάδες 

δηλαδή είναι (τα συνθετικά) μόρια του αριθμού αυτού. 

Αντίθετα, οι μαθηματικοί υποστήριζαν ότι τέλειος είναι ο αριθμός 

που ονομάζεται 6, επειδή οι υποδιαιρέσεις του είναι εναρμονισμένες με 

το σύστημα μέτρησής τους, που έχει σαν βάση τον 6. Έτσι το 1/6 είναι ο 

1, το 1/3 είναι ο 2, το 1/2 είναι ο 3, τα 2/3  που ονομάζουν «δίμοιρον», 

είναι ο 4, τα 5/6 που ονομάζουν «πεντέμοιρον» είναι ο 5, και ο 6 είναι ο 

τέλειος αριθμός. Κατά την   αύξηση του αριθμού αυτού και μέχρι του 

διπλασιασμού του, προκύπτει με την πρόσθεση της μονάδας (στον 6) ο 

«έφεκτος»˙ με την πρόσθεση του 1/3 προκύπτει ο 8, που καλείται 

                                                 
126 Κατά τον Ευκλείδη ο αριθμός είναι «πλήθος μονάδων» (Βιβλίο VII, ορ.2). Κατά τον Πλάτωνα 
όμως η μονάδα είναι μεν τυπικό συστατικό κάθε αριθμού- όχι μόνο του 10- αλλά οι αριθμοί δεν είναι 
άθροισμα μονάδων. Ο κάθε αριθμός είναι ανεξάρτητη οντότητα. Κατά τον Πλάτωνα δεν υπάρχει Είδος 
του αριθμού, αφού ο κάθε ξεχωριστός αριθμός αποτελεί ο ίδιος Είδος, πρβ. Φαίδων 104α -104β.  
   Η προσθήκη του «10» από τον Krohn αμβλύνει το πρόβλημα. Σημειώνεται ότι το 10 και το 100 είχαν 
και για τους Πυθαγόρειους ιδιαίτερη, συμβολική σαμασία: 1+2+3+4=10, 12+22+32+42=100. 
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«επίτριτος»˙ με την πρόσθεση του 1/2 προκύπτει ο 9, που καλείται 

«ημιόλιος»˙ με την πρόσθεση των 2/3 προκύπτει ο 10, που καλείται 

«επιδίμοιρος»˙ με την πρόσθεση του 5, προκύπτει ο αριθμός 11, που 

καλείται «επίπεμπτος». Τον αριθμό 12 τον ονομάζουν «διπλασίωνα», 

επειδή αποτελείται από δύο απλούς δηλαδή τέλειους αριθμούς. Οι 

μαθηματικοί επίσης θεωρούσαν ότι ο 6 είναι τέλειος αριθμός, επειδή το 

πόδι του ανθρώπου είναι το 1/6 του ύψους του- δηλαδή 6 φορές το 

μέγεθος του ποδιού ορίζει το ύψος του σώματος- και επειδή ο πήχυς 

αποτελείται από 6 παλάμες ή 24 δακτύλους. 

Εφόσον λοιπόν υπάρχει συμφωνία στο ότι οι αριθμοί βρέθηκαν 

στη διάρθρωση του ανθρωπίνου σώματος και στο ότι μεταξύ των 

διαφόρων μελών του σώματος και του σώματος αντιληπτού ως συνόλου, 

υπάρχει έμμετρη αντιστοιχία βασισμένη σε ένα κοινό μέτρο, απομένει να 

αποδώσουμε τιμή σε εκείνους, οι οποίοι κατά την οικοδόμηση των ναών 

των αθάνατων θεών όρισαν Τάξη στα μέλη έτσι ώστε αυτά -με τις σχέσεις 

των μεγεθών τους και την σύμμετρη διάρθρωσή τους- να κατανέμονται127 

(στο έργο), απόλυτα εναρμονισμένα, και το καθένα χωριστά ως σύνολο. 

Ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας απέχει πολύ από το να αναπτύξει  ένα 

πειστικό σύστημα αναλογιών. Παρόλα αυτά, οι γενικές αρχές του 

σχεδιασμού είναι μία αξιοσημείωτη απόπειρα να ενοποιήσει 

διαφορετικές μεθόδους τις οποίες προφανώς έχει πάρει από τις 

Ελληνικές και Ρωμαϊκές παραδόσεις. Η γνώση του για τη μουσική 

θεωρία φαίνεται να υπερβαίνει τις δεξιότητες του στη γεωμετρία για την 

οποία ενδιαφέρεται λιγότερο. 

Η μόνη περίπλοκη γεωμετρία είναι η  ad quadratum (στο 

τετράγωνο), η οποία οργανώνει το κιονόκρανο Κορινθιακού ρυθμού 

[IV,1,11]. Δεν βρίσκουμε την χρυσή τομή στο De architectura libri 

decem. 

                                                 
127 Distributions: Ο Βιτρούβιος χρησιμοποιεί την λέξη που αντιστοιχεί στην ελληνική λέξη οικονομία 
και που ενέχει την έννοια της κατανομής. Κατά τους Granger «by the help of proportion and symmetry, 
their several and general distribution is rendered congruous» και  Morgan «that both the separate 
parts and the  whole design mat harmonize in their proportions and symmetry». Αρμονία με την έννοια 
της βασισμένης σε κοινό μέτρο συναρμογής, θεωρεί ότι πρόκειται κυρίως για τις σχέσεις μεταξύ των 
μελών και λιγότερο για την διάρθρωση των ίδιων μελών. 
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Στον Μεσαίωνα τα αρχιτεκτονικά γραπτά μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν: από λόγιους σε εγκυκλοπαίδειες που αναφέρονται 

σε Λατίνους συγγραφείς, όπως ο Βιτρούβιος ή ο Πλίνιος, από θεολόγους 

οι οποίοι εξηγούν την οικοδόμηση εκκλησιών με αλληγορικούς τρόπους, 

και τέλος από πρακτικούς της αρχιτεκτονικής. Σε αυτή τη τρίτη 

κατηγορία έχουμε μερικά βιβλία τα οποία απλά δίνουν μερικές 

συμβουλές (π.χ. το mappa claviculae, όγδοος αιώνας, [Mortet 1911: 

225-267]) και μερικά μοντέλα και σχέδια οικοδόμησης [Villard 

d’Honnecourt, c. 1220/25-1230/35 [Hahnloser 1972]. Σε όλες τις τρεις 

κατηγορίες λείπει η Χρυσή Τομή. 

 

 

Γ. Η ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
 

Οι αρχιτεκτονικές θεωρίες της Πρώιμης Αναγέννησης συχνά 

χρησιμοποιούν το ανθρώπινο μοντέλο ως παράδειγμα καλής 

αρχιτεκτονικής, συχνά με διαφορετικούς τρόπους. 

Ο  Leon Battista Alberti απευθύνεται στους λόγιους στην 

αρχιτεκτονική πραγματεία του Περί Αρχιτεκτονικής (De re aedificatoria), 

η οποία εκδόθηκε στα Λατινικά στην Φλωρεντία, το 1450 [Alberti 1967], 

η σύνθετη αισθητική του διακηρύσσει τους νόμους του numerus, finitio 

και collocatio (δηλαδή νούμερο, τέλος και τοποθεσία), προκειμένου να 

επιτύχει τον απώτατο στόχο  concinnitas (ευρυθμίας, κομψότητας). Ο 

Alberti συστήνει απλές αριθμητικές αναλογίες στους αρχιτέκτονες, ειδικά 

μουσικές  [Alberti 1967: v.2, 822-824]. Στο έργο του Alberti De pictura, 

Filarete [c. 1461-64] αναφέρει τη πρόταση του Πρωταγόρα για το  Homo 

mensura (ανθρώπινο μέτρο) και την θεωρεί κυριολεκτικά και έτσι 

παράγει κτίρια όσο το δυνατόν πιο μακριά από το ανθρώπινο σώμα. Στο 

βιβλίο IX στο κεφάλαιο V, ο  Alberti εξηγεί πως τα εύηχα στο ανθρώπινο 

αυτί μουσικά διαστήματα, η οκτάβα, η πέμπτη και η τετάρτη, 

αντιστοιχούν στην διαίρεση μιας χορδής σε 2, σε 3, ή σε 4 μέρη 

1 2 3, ,
2 3 4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Αυτές οι αναλογίες, τις οποίες ονόμαζαν εκείνη την εποχή 
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διαπασών, διαπέντε και διατεσσάρων, θα χρησιμοποιηθούν ως βάσεις και 

στις πλαστικές τέχνες και πρωτίστως στην αρχιτεκτονική. Στην Γαλλική 

μετάφραση του Alberti, από τον Jean Martin128, είναι πιο κατανοητά: 

 

-Το Διαπασών ή διπλούν. «Οι αριθμοί αντιστοιχούν στο διπλάσιό 

τους, όπως το δύο στο ένα ή το όλο στο μισό».(Οκτάβα: 1
2

) 

-Το Διαπέντε ή ημιόλιον. «Η μεγάλη χορδή περιέχει ολόκληρη τη 

μικρή μιάμιση φορά».(Πέμπτη: 2
3

) 

-Το Διατεσσάρων ή επιτρίτον. «Η μεγάλη χορδή περιέχει ολόκληρη 

την μικρή και το ένα τρίτο της».(Τετάρτη: 3
4

)  

-Το Διαπασών-Διαπέντε ή τριπλούν. «Ένα τρίτο του ολόκληρου»( 

1 2 1
2 3 3
× = ). 

-Οι μουσικοί ονομάζουν όλους αυτούς τους αριθμούς ένα, δύο, 

τρία, τέσσερα. Αλλά, υπάρχει ο τόνος, στον οποίο η πιο μεγάλη χορδή, 

συγκρινόμενη με την μικρότερή της, την προσπερνάει κατά το 1
8

. 

 

 Στο κεφάλαιο VI ο Alberti εφαρμόζει αυτήν την θεωρία στα 

αρχιτεκτονικά σχέδια και στις «επίπεδες επιφάνειες». Αυτή η «μουσική» 

εκφράζεται με χάρη και καθαρότητα στα μνημεία που δημιούργησε ο 

Alberti, καθώς και σε όλα τα έργα των αρχιτεκτόνων, των ζωγράφων και 

των γλυπτών οι οποίοι διαποτίστηκαν από τις ιδέες του. Αφού ο 

Φιλαρέτης στο έργο του  Trattato di architettura [c. 8], πέτυχε μόνο εν 

μέρει – στον ανθρωπομορφικό κίονα – δεν ξεπερνά κατά πολύ τον 

Βιτρούβιο. Μία ανθρωπομορφική αρχιτεκτονική, η οποία θα μπορούσε 

να ονομαστεί ακόμα και «ανθρωπομιμητική», σχεδιάζεται από τον 

Francesco di Giorgio Martini από τη Σιένα, στις δύο αρχιτεκτονικές του 

πραγματείες (ca. 1465-1492; Trattati di Architettura [Martini 1967], και 

Das Skizzenbuch [Martini1989]). 
                                                 
128 Jan Martin, Παρίσι, Kerver, 1533, σελίδα 193 
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Flagellation of Christ, Francesco di Giorgio 

Εικόνα V.4 
 

 Όπως ο Βιτρούβιος, ο Francesco συνδυάζει γεωμετρικές πράξεις 

όπως η τετραγωνική ρίζα με μια μοναδιαία προσέγγιση. Σε καμμία από 

τις δύο πραγματείες του, ούτε στη συμβουλή του για τον Καθεδρικό του 

Μιλάνου, δεν μιλά ο Francesco για τη χρυσή τομή, ούτε ο Alberti, ούτε ο 

Φιλαρέτης. Καθώς ο Βιτρούβιος δεν την χρησιμοποιούσε, οι θεωρητικοί 

της Αρχιτεκτονικής δεν σκέφτηκαν να την αναζητήσουν στα Στοιχεία του 

Ευκλείδη. 

Παρόλα αυτά, ο Luca Pacioli, ήταν μεγάλος θαυμαστής της 

χρυσής τομής όπως φαίνεται από τον τίτλο της πραγματείας του Divina 

proportione, η οποία στην ουσία περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητες 

εργασίες [Pacioli 1509]. Αρχικά ο Pacioli εκδίδει την Compendium de 

divina proportione, το βιβλίο για τη Χρυσή Τομή το οποίο αφιέρωσε στον 

Δούκα  Lodovico Sforza του Μιλάνου. Ο μορφωμένος Φραγκισκανός  
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Pacioli βρίσκει πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού σε αυτή την 

ειδική αναλογία, οι πρώτες τέσσερις είναι η ενοποίηση και η 

μοναδικότητα, η αγία τριάδα, η μη δυνατότητα ορισμού με όρους 

ανθρώπινων λόγων, και η σταθερότητα. Στην πέμπτη λειτουργική 

σύγκριση ο Pacioli θέτει τη «Θεία Αναλογία» σε σχέση με Πλατωνική 

πεμπτουσία: «Si commo Idio l’essere conferesci alla virtu celeste per 

altro nome detta quinta essentia e medinante quella ali altri quatro corpi 

semplici cioe ali quattro elementi Terra... E per questi l’essere a 

cadauna ltra cosa in natura. Cosi questa nostra proportione l’essere 

formale da (secondo ... Timeo) a epso cielo atribuendoli la figura del 

corpo detto Duodecedron, altramente corpo de 12 pentagoni». Δηλαδή, 

«όπως ο Θεός καλεί το ον στην ουράνια αρετή, που ονομάζεται αλλιώς 

«πέμπτη ουσία» και μέσω αυτής στα άλλα τέσσερα απλά σώματα, δηλαδή 

στα τέσσερα γήινα στοιχεία ... και έτσι μέσω αυτών σε κάθε άλλο πράγμα 

στη φύση. Έτσι, αυτή η αναλογία μας είναι η τυπική ύπαρξη του 

(σύμφωνα με τον Τίμαιο) ουρανού, αποδίδοντας σε αυτή το σχήμα του 

στερεού που ονομάζεται Δωδεκάεδρον, αλλιώς γνωστό ως το στερεό των 

12 πενταγώνων» [Pacioli 1509, c. I-5]. Εδώ αναγνωρίζουμε καθαρά τον 

μεταφυσικό χαρακτήρα του Pacioli, Πλατωνικό και Χριστιανικό. Στο 

υπόλοιπο του πρώτου βιβλίου ο Pacioli περιγράφει λεπτομερειακά τις 

γεωμετρικές ιδιότητες της αναλογίας που έχει «ένα μέσο και δύο άκρα». 

Δεν αναπτύσσει την έρευνα στην επιστήμη του, δεν δίνει συμβουλές ή 

σκέψεις για την πρακτική εφαρμογή των γραφικών τεχνών. Πράγματι, το 

επίτευγμα του Pacioli συνίσταται περισσότερο στην φιλόπονη μετάφραση 

παρά στην επιστημονική πρωτοτυπία. 

Φυσικά το  Compendium δεν είναι αρχιτεκτονική θεωρία, αλλά ο 

ίδιος ο Pacioli έγραψε το 1509 στην Βενετία ένα μικρό  Tractato de 

l’architectura, που δημοσιεύεται στο  Divina porportione ως το δεύτερο 

βιβλίο. Λέει ότι έχει γράψει αυτή τη μικρή εργασία -μόνο 22 σελίδες- 

κατόπιν αίτησης μερικών «σεβαστών οικοδόμων, φίλεργων φίλων της 

γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής». Τους υπόσχεται «κανόνες και 

μεθόδους για να φθάνουν στο επιθυμούμενο αποτέλεσμα στην 

αρχιτεκτονική». Η σχέση του με την αρχιτεκτονική χρονολογείται από 
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την εποχή που ήταν στη Ρώμη φιλοξενούμενος για μήνες του  Alberti. 

Αργότερα, μεταξύ 1472 και 1474 είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους   

Francesco di Giorgio, Martini Bramante, και στο Μιλάνο [1494-

1499/1500] συνεργάστηκε με τον Leonardo. 

Για τον Pacioli επίσης το ανθρώπινο σώμα εξυπηρετεί σαν 

παράδειγμα τέλειων αναλογιών αλλά επίσης και σαν χειροπιαστό 

μοντέλο. Κατανοεί τη Βιτρούβια μορφή του ανθρώπου στον κύκλο και το 

τετράγωνο  με την έννοια ότι τα γεωμετρικά σχήματα έχουν την καταγωγή 

τους στο ανθρώπινο σώμα.  [c. I-1, f. 25r]. Μία τρίτη γεωμετρική μορφή 

προστίθεται από τον Ρacioli, το ισόπλευρο τρίγωνο σχεδιασμένο στο 

προφίλ ενός κεφαλιού με ακανόνιστο πλέγμα, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα V.5). 

 

 
“Divina proportio” (προφίλ κεφαλιού), Pacioli 

Εικόνα V.5 
 

Με αυτό και πάλι διανοητικά ακολουθεί τον Φιλαρέτη [1972: I, 

18], ο οποίος ήδη θεωρούσε το κεφάλι ως το πιο ευγενές μέρος του 

σώματος και γι’ αυτό τον λόγο ως την καταγωγή του συστήματος 

μετρήσεων. Έτσι ο Pacioli θέτει στην αρχή της πραγματείας τις τρείς 
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κύριες μορφές, κύκλο, τετράγωνο και τρίγωνο – παρόμοια με τον 

Ευκλείδη στα Στοιχεία. Αυτό δείχνει τον πρωταρχικό ρόλο που δίνει ο 

Pacioli στη γεωμετρία. Μάλιστα ασκεί σκληρή κριτική σε αυτούς τους 

τεχνίτες και τους αρχιτέκτονες που κάνουν χρήση της γεωμετρίας  

«ακόμα και αν δεν την γνωρίζουν». Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνει μία 

ειδική τριών διαστάσεων μορφή που χρησιμοποιείται συχνά στην 

αρχιτεκτονική, το στερεό με 72 έδρες το οποίο χειρίζεται επίσης στο 

Compendium de la divina proportione (Εικόνα V.6), [c. Pacioli 1509: 

I,54, f. 16rv]. Η περιγραφή του οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι σκέφτεται 

ένα θόλο με πινακίδες (coffered cupola) αλλά ίσως σύνθετο όπως οι 

Γοτθικοί θόλοι. Παρόλη την έμφαση που δίνει στη γεωμετρία, η 

προσέγγιση του Pacioli παραμένει συμβατική και Βιτρουβιανή. 

 

 
Στερεό με 72 έδρες, Pacioli, 1509. 

Εικόνα V.6 
 

 

Φαίνεται καθαρά ότι ο  Pacioli δεν προτείνει καθόλου την 

αντικατάσταση παραδοσιακών μερών, των οποίων ο «σωστός» 

σχηματισμός ήταν καθήκον των αρχιτεκτόνων και των γλυπτών για 
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δεκαετίες, από τα Πλατωνικά πολύεδρα. Ο ίδιος περιγράφει τους κανόνες 

με τον «Βιτρουβιανό» τρόπο. Ο Pacioli συνιστά στους αρχιτέκτονες – 

εκτός από τους κανόνες του Βιτρούβιου – τα σχήματα του κύκλου και 

του τετραγώνου, ενώ το προηγούμενα επιδοκιμασμένο τρίγωνο λείπει. 

Επίσης συνιστά απλούς λόγους ακέραιων αριθμών όπως 1 1 3 2, , ,
2 3 4 3

  κλπ. 

Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν άρρητοι λόγοι όπως αυτοί που 

βασίζονται στο 2 , οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να τους σχεδιάσουν 

ξεχωριστά και να μην τους υπολογίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Χρυσή 

Τομή δεν παίζει κανένα ρόλο. 

Οι τρεις εικονογραφήσεις στο τέλος του κειμένου του Pacioli απλά 

επεξηγούν τους τεχνικούς όρους μερικών μερών του χτισίματος και 

παρουσιάζουν – χωρίς να έχουν σχέση με το κείμενο- μία ιδανική 

αρχιτεκτονική. Η δεύτερη εκδοχή του κεφαλιού σε προφίλ έχει τίτλο  

Divina Proportio, και εγκαθιδρύει μία σχέση μεταξύ της μαθηματικής 

περιοχής και της αρχιτεκτονικής πραγματείας (Εικόνα V.5). Καμμία από 

τις γραμμές δεν δείχνει τη Χρυσή Τομή. Αντιθέτως είναι απλά 

απομεινάρια ακανόνιστου πλέγματος της προηγούμενης εκδοχής. Ούτε 

στο κείμενο, ούτε στις εικονογραφήσεις δεν συνιστάται η Χρυσή Τομή για 

πρακτική χρήση. Αυτό προκαλεί έκπληξη δεδομένης της μεγάλης 

αξιολόγησης της  ως divina proportione, αλλά υπάρχουν λόγοι: Ο  

Pacioli δεν θέλει να δώσει συγκεκριμένες αρχές αναλογίας αλλά θέλει να 

δείξει το νόημα των υπολογισμένων αναλογιών στην αρχιτεκτονική 

γενικά, όπως και ο Βιτρούβιος. Ο ρόλος του Pacioli στην αρχιτεκτονική 

θεωρία έχει υπερεκτιμηθεί για πολύ καιρό. Παρουσιάζει τον εαυτό του 

ως μαθηματικό ο οποίος όμως δεν αναπτύσσει τις δικές του προτάσεις 

σχετικά με τον σχεδιασμό ενός κτιρίου. 

Αντίθετα, αυτό ακριβώς είναι το επίτευγμα του Sebastiano Serlio 

[1475-1554]. Αφιερώνει τον πρώτο τόμο της εξαιρετικής αρχιτεκτονικής 

του πραγματείας στις γενικές αρχές [Serlio 1537]. Το συνεπές του 

σύστημα των πέντε γενικών αρχών με απλή αναλογική κατασκευή είναι 

το βιβλίο διδασκαλίας που περίμεναν οι πρακτικοί. Τοποθετώντας πλάι-

πλάι το ιταλικό κείμενο και διδακτικές εικόνες, ο  Serlio συμβουλεύει 
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τους κτίστες. Με αυτή τη πραγματεία γίνεται ο δημιουργός των 

σύγχρονων γενικών αρχών. Ακολουθώντας τις ίδιες παραδόσεις με τον 

Pacioli, ο Serlio χρησιμοποιεί απλές σύμμετρες αναλογίες. Οι κίονες 

κατασκευάζονται με μοναδιαίο σύστημα  (module system), οι θριγκοί και 

τα μέρη τους χρησιμοποιούν υποδιαιρέσεις της μονάδας (divisions of the 

module) και επίσης το βάθρο σχεδιάζεται με γεωμετρικές πράξεις. Το 

κάτω μέρος του κίονα είναι τετράγωνο, το οποίο λεπταίνει από  

Tοσκάνικο σε Σύνθετο ρυθμό, στο ρυθμό  της Τοσκάνης είναι κύβος, 

στον Δωρικό ρυθμός το ύψος του είναι ίσο με τη τετραγωνική ρίζα του 

πλάτους του, στον Ιωνικό το πλάτος είναι ένα και μισό, στον Κορινθιακό 

ένα και δύο τρίτα, και στον Σύνθετο ο κύβος διπλασιάζεται. 

Αυτές είναι μερικές από τις επτά πιο σημαντικές αναλογίες που ο  

Serlio [1545] αναφέρει στη συνέχεια με τους κλασσικούς όρους τους 

(Εικόνα V.7). Εδώ επίσης, και ακόμα και λίγο πριν στην κατασκευή του 

κανονικού πενταγώνου [f. 20v] η χρυσή τομή απουσιάζει, παρόλο που 

εδώ θα ήταν η σωστή θέση. Ολόκληρο το βιβλίο για την γεωμετρία 

παραμένει σιωπηλό για τη χρυσή τομή˙ στην πραγματικότητα απουσιάζει 

από ολόκληρο το έργο του Serlio. Τα περισσότερα τμήματα της 

Architettura του καταπιάνονται με την γεωμετρία και την προοπτική, 

καθώς επίσης με ναούς και κατοικίες από αγροτόσπιτα μέχρι παλάτια 

και θέατρα. Το ξύλινο θέατρο που κατασκεύασε το 1539 στην αυλή του 

Παλάτσο Πόρτο-Κολεόνε στη Βιτσέντσα συνδύασε την κάτοψη με μια 

τομή η οποία έδειχνε σε προοπτικό τη σκηνή και τις ευθείες που 

συγκλίνουν σ’ ένα φανταστικό σημείο φυγής. 
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Οι εφτά πιο σημαντικές αναλογίες στην αρχιτεκτονική, Serlio (1619) 

Εικόνα V.7 
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Κάτοψη θεάτρου(κάτω) με ένα προοπτικό της σκηνής του(επάνω), 1539 

Παλάτσο Πόρτο-Καλεόνε στη Βιτσέντσα 
Εικόνα V.8 

 

Αυτό προφανώς δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την 

πραγματιστική στάση του  Serlio. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις μεγάλες 

πραγματείες από τους  Vignola και Palladio, Scamozzi και τους Ιταλούς 

κλασσικιστές έως τη θεωρία του δέκατου ένατου αιώνα. Ας δούμε λίγο 

πιο αναλυτικά το έργο τους. 

Η επίδραση του Vignola στη θεωρία και την πρακτική των 

κατασκευών για την νεότερη εποχή υπήρξε ανεκτίμητη. Με λιγότερους 

περιοριστικούς  κανόνες και άφθονες χειροπιαστές οδηγίες για σωστά 
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χτίσματα, άνοιξε το δρόμο προς μια νέα αρχιτεκτονική θεωρία που 

συνδυάζεται με την πρακτική και ταυτόχρονα υπηρετεί την ανάγκη του 

Μπαρόκ για επίδειξη. Με περισσότερες από 250 εκδόσεις το Regola delli 

cinque ordini d’architettura (Κανόνας για τους πέντε ρυθμούς της 

αρχιτεκτονικής), 1594 θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα 

εγχειρίδια αρχιτεκτονικής, αλλά οι ιστορικοί της τέχνης ενοχλήθηκαν 

τόσο από τον χαρακτήρα του έργου και την επιβλητική εικονογράφηση 

όσο και από τον περιορισμό του θέματος στην θεωρία των κιόνων.  

Το κύριο μέρος αυτού του βιβλίου κανόνων (αφού η απουσία 

συνοδευτικών επιχειρημάτων μας εμποδίζει να το αποκαλέσουμε 

πραγματεία) παρουσιάζει τους πέντε ρυθμούς των κιόνων -Τοσκανικό, 

Δωρικό, Ιωνικό, Κορινθιακό και Σύνθετο- όπως είχαν καθιερωθεί από τον 

Serlio. Υπήρχαν όμως περισσότερα στο σύστημα του Vignola˙ στόχος του 

ήταν να αναπτύξει ένα σύνολο αναλογικών κανόνων, που να είναι 

κατανοητοί στον «μέσο νου» (mediocri ingregni). Υποστηρίζει ότι οι περί 

των αναλογιών θεωρίες των αρχιτεκτόνων πριν από αυτόν ήταν 

ανεπαρκείς γιατί εφαρμόζονταν δύσκολα. Ο ίδιος είχε την ευφυή ιδέα να 

αντιστρέψει την σχέση υπολογισμού των αναλογιών, ξεκινώντας από τις 

συνολικές διαστάσεις του κτίσματος. Γενικεύοντας όσα είχε συναγάγει 

από την πρακτική του, κατέληξε στο ότι η αναλογία μεταξύ βάθρου, 

κυρίως κίονα και θριγκού έπρεπε να είναι 4:12:3. Έτσι, το συνολικό 

ύψος κάθε ρυθμού όφειλαν να το αποτελούν 19 συμβατικές μονάδες ή 

15 αν έλειπε το κιονόβαθρο. Για να διαφοροποιήσει τους ρυθμούς, ο 

αρχιτέκτονας δεν είχε παρά να ορίσει το πάχος του κορμού κι από εκεί 

τις αναλογίες του συγκεκριμένου ρυθμού, υπολογίζοντας ένα 

πολλαπλάσιο 14 μονάδων για το ύψος του τοσκανικού κίονα, 16 για το 

ύψος του δωρικού, 18 για το ύψος του ιωνικού και 20 για τα ύψη του 

κορινθιακού και σύνθετου. Για να απαλλάξει τον αναγνώστη του από 

σύνθετους υπολογισμούς ο Vignola δίνει τύπους που διευκολύνουν τις 

μετρήσεις των επιμέρους τμημάτων. Υπερασπίστηκε μια οικουμενική 

μέθοδο μετρήσεων η οποία θα μπορούσε να εφαρμόζεται εύκολα στις 

διαστάσεις κάθε επιμέρους έργου.  
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Θριγκός και κιονόκρανο τοσκανικού ρυθμού (με επεξηγήσεις) 

Εικόνα V.9 
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Αψίδα Δωρικού ρυθμού 

Εικόνα V.10 
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Ο Palladio εξέδωσε το 1570 στην Βενετία, το Quattro libri dell’ 

architettura (τέσσαρα βιβλία για την αρχιτεκτονική). Παρά το γεγονός ότι 

χρησιμοποιεί και αυτός υποβλητικές εικόνες όπως ο Serlio, εντούτοις 

είναι πιο αυστηρός στις προδιαγραφές τους. Οι δικές του απεικονίσεις 

κτιρίων εμφανίζονται σταθερά σε κατόψεις, όψεις και τομές, με τις δύο 

τελευταίες να ακολουθούν πιστά την ορθή προβολή χωρίς προοπτικές 

παραμορφώσεις και συνεπώς χωρίς παραπειστικές εμφανίσεις 

αναλογιών. Οι χώροι με τους τέσσερις κίονες στις γωνίες, που μιμούνται 

δωμάτια των κλασσικών κτισμάτων και αντιστοιχούν στις περιγραφές του 

Βιτρούβιου για τα «τετράστυλα», παίζουν σημαντικό ρόλο στα κτίσματα 

του ίδιου του Palladio. Τέσσερις ελεύθεροι κίονες στις γωνίες ενός 

τετραγωνικού δωματίου στηρίζουν το φορτίο των ορόφων ή των θόλων. Ο 

Palladio τους χρησιμοποίησε στη βίλα Πιζάνι στη Μοντιάνα και στη βίλα 

Κορνάρο. Στην ανακατασκευή της όψης της κλασικής βίλας ο  Palladio 

είχε επιμείνει ότι το πρόπυλο με κίονες και αέτωμα ήταν μόνιμο 

διακοσμητικό μοτίβο στην παράδοση της αρχαίας ρωμαϊκής οικοδομής.    

Ο Scamozzi που θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους 

αρχιτέκτονες της Βενετίας έγινε γνωστός από την αναγεννησιακή 

πραγματεία του που εκδόθηκε το 1615 με τίτλο L’ idea della architettura 

universale (η ιδέα για μια οικουμενική αρχιτεκτονική), όπου είναι και η 

τελευταία ιστορικά όπου η αρχιτεκτονική παρουσιάζεται ως οικουμενική 

επιστήμη. Παρουσίασε ένα ομοιογενές σύστημα μαθηματικών 

αναλογιών, το οποίο θα έπρεπε να διέπει τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ 

των τμημάτων κάθε κτίσματος. Οι θεωρητικοί της Αναγέννησης είδαν το 

πρότυπο γι’ αυτό το σύστημα στην εικόνα του τέλειου ανθρωπίνου 

σώματος και των αναλογιών του. Ομοίως, τα κτίρια έπρεπε να αποτελούν 

εκφάνσεις αυτής της κοσμικής τάξης πραγμάτων. Ο Scamozzi είναι ο 

πρώτος που χρησιμοποιεί τον όρο «ordine» για τις πέντε υποδιαιρέσεις 

της κλασικής θεωρίας των κιόνων. Υποστηρίζει πως όχι μόνο οι 

υπολογισμοί και η διαμόρφωση των επιμέρους αρχιτεκτονικών τμημάτων  

οφείλουν να διέπονται από τις κανονιστικές αρχές του εκάστοτε 

αρχιτεκτονικού ρυθμού, αλλά και το σύνολο της κατασκευής και των 

εσωτερικών χώρων της.  
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Ιδεώδεις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος και βασικά γεωμετρικά σχήματα. 

Μελέτες αναλογιών Scammozi, Μέρος I, Βιβλίο 1, σελ.40. 
Εικόνα V.11 

 

Πουθενά λοιπόν δεν εμφανίζεται η Χρυσή Τομή. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών των πραγματειών συνιστώνται οι απλοί, σύμμετροι 

λόγοι και η μόνο άρρητη αναλογία είναι η πολύ γνωστή 2 . Επιπλέον 

του ανθρώπινου σώματος ως σχετικής σχηματοποίησης, Βενετοί 

συγγραφείς -όπως οι Francesco Giorgi, Barbaro- εισάγουν μουσικές 
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αρμονίες. Όταν για παράδειγμα ο  Palladio ασχολείται με τα ύψη 

δωματίων, η χρυσή τομή θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά 

θέτει το μήκος, ύψος και πλάτος χρησιμοποιώντας άλλες μαθηματικές 

σχέσεις [Palladio 1570: c. I, 23]. 

Ας κοιτάξουμε δύο άτομα στο χείλος της αρχιτεκτονικής θεωρίας, 

οι οποίοι δραστηριοποιηθήκαν ως καλλιτέχνες και ως θεωρητικοί των 

αναλογιών. Ακόμα και ένας πολύ επιδέξιος χειριστής της εφαρμοσμένης 

προοπτικής όπως ο  Leonardo, ο συνεργάτης του Pacioli, δεν 

ενδιαφέρθηκε για τη Χρυσή Τομή αλλά δίνει μόνο προσεγγίσεις στο 

κανονικό πεντάγωνο.  Ο Albrecht Dürer πράγματι γνώριζε -ίσως από τον 

ίδιο τον Pacioli στο δεύτερο ταξίδι του στην Ιταλία το  1506/7- μια σωστή 

κατασκευή του κανονικού πενταγώνου μέσω της χρυσής τομής, αλλά δεν 

φαίνεται να είχε κατανοήσει τη συσχέτιση τους [Dürer  1525:II,15]. Το 

πρακτικό του εργαλείο που καλείται Vergleicher (συγκριτής), το οποίο θα 

βοηθούσε στην κατασκευή προοπτικών ανθρώπινων σχημάτων, παράγει 

μία συνεχή αναλογία η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρυσή 

τομή. Βλέπουμε μια εικόνα παρόμοια με αυτή του  Pacioli: στα 

γεωμετρικά γραπτά και ο  Dürer, επίσης, περιγράφει τη κατασκευή του 

πενταγώνου και γνωρίζει τη Χρυσή Τομή, αλλά στη πραγματεία του για 

την αρχιτεκτονική δεν εμφανίζεται τίποτα από τα δύο. [Dürer 1527]. 

 

 

Δ. Ο 19ος ΑΙΩΝΑΣ: ZEISING 

 
Πράγματι η Χρυσή Τομή δεν εισέρχεται στην αρχιτεκτονική 

θεωρία παρά μόνο στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα. Την εποχή της 

απαρχής του Ιστορισμού  (Historicism) και των μεγάλων επιστημονικών 

ανακαλύψεων, ο   Adolf Zeising (1810-76) άρχισε τις έρευνες του για τις 

αναλογίες στη φύση και τη τέχνη. Προερχόμενος από φιλοσοφική 

αισθητική, δεν είναι στη κυριολεξία ένας θεωρητικός της αρχιτεκτονικής. 

Η εργασία του εγκαινιάζει αυτό το είδος της λογοτεχνίας στη τέχνη που 

προσπαθεί να αναλύσει τις αναλογίες προκειμένου να αποκομίσει 

πληροφορίες για τη διαδικασία του σχεδίου. Δυστυχώς, στα πρώτα 
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στάδια αυτού του λογοτεχνικού κινήματος, υπάρχει μια σημαντική 

έλλειψη μεθοδικού αναστοχασμού και ιστορικής βάσης. 

Η εργασία του Zeising παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη 

μελετημένη: οι πηγές του και οι εμπνεύσεις του, τα γραπτά του και η 

επίδραση τους. Αφού βγήκε στη σύνταξη από μία θητεία ως καθηγητής 

το 1853, αφιερώθηκε στις μελέτες του και σε στίχους τραγουδιών. Ακόμα 

και η πρώτη δημοσίευση του  [Zeising 1854] δηλώνει στο τίτλο της το 

πρόγραμμα του˙ «Νέα Θεωρία των αναλογιών του ανθρώπινου σώματος, 

αναπτυγμένη από ένα βασικό μορφολογικό νόμο, μέχρι τώρα άγνωστο 

και που διαπερνά όλη τη φύση και τη τέχνη, συνοδευόμενη από μία 

πλήρη περίληψη των επικρατούντων συστημάτων». 

Αφού συζητήσει διεξοδικά όλες τις προηγούμενες θεωρίες ο  

Zeising αναπτύσσει την δική του αισθητική που γεννήθηκε σε μία 

ρομαντική ιδεαλιστική παράδοση. Στη θεωρία του η Χρυσή Τομή παίζει 

ένα σημαντικό ρόλο ως η τέλεια ισορροπία μεταξύ της απόλυτης 

ενότητας και της απόλυτης διαφορετικότητας. Ο Zeising είναι 

πεπεισμένος ότι η Χρυσή Τομή «περιέχει την βασική αρχή κάθε 

σχηματισμού που αποβλέπει στην ομορφιά και την ολότητα στο βασίλειο 

της φύσης και στο πεδίο των γραφικών τεχνών, και ότι από την αρχή 

ήταν ο απώτερος στόχος και ιδανικό όλων των σχηματισμών και των 

τυπικών σχέσεων, είτε των προσωπικών, είτε των κοσμικών, οργανικών 

και ανόργανων, ακουστικών ή οπτικών, η οποία έχει βρει την πιο τέλεια 

πραγματοποίηση της πάντως μόνο στη ανθρώπινη μορφή» [Zeising 1854: 

V]. 

Επιπλέον παρουσιάζει τις δικές του αναλογικές αναλύσεις του 

ανθρώπινου σώματος, περιλαμβάνοντας κάθετες και οριζόντιες 

μετρήσεις, αλλά τις δείχνει ξεχωριστά (Εικόνα V.12). Χειρίζεται τους 

αριθμούς με ένα χαλαρό τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο τους 

μικρότερους αριθμούς της ακολουθίας Fibonacci ως προσεγγίσεις, και 

εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των φύλων, των φυλών και των σταδίων της 

ζωής από το έμβρυο έως τον ηλικιωμένο άνθρωπο, και μετά στρέφεται 

στη φύση: αστέρια, κρύσταλλοι, φυτά και ζώα. 
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Οι αναλογίες του ανθρωπίνου σκελετού στην Χρυσή Τομή, Zeising, 1854. 

Εικόνα V.12 
 
 

Συμφωνώντας με τη παλιά ιδέα του «natura naturans», ο Zeising 

δηλώνει ότι ο άνθρωπος πρέπει «να συνεχίσει τη φύση» στις δημιουργίες 

του μέσω της χρυσής τομής. Κοιτάζει τα έργα τέχνης με λιγότερη ένταση: 

τον Παρθενώνα – είναι ο πρώτος που δημοσίευσε μια ανάλυση στην 

οποία βρίσκεται η χρυσή τομή, δύο σημαντικές εκκλησίες στη Γερμανία,  

τον Καθεδρικό της Κολωνίας (Cologne Cathedral) και την St.Elizabeth 

στο Marburg της Έσσης (Marburg-Hesse) καθώς και την Sistine 

Madonna του Ραφαήλου, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
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Παρθενώνας 

 

Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε μεταξύ 447 και 438 π.Χ. και χρειάστηκαν άλλα 5 

χρόνια για τα γλυπτά του. Στο σχέδιο του δεν υπάρχει ούτε μία ευθεία γραμμή αλλά 

παντού συναντάμε απαλές καμπύλες. Στις αναλογίες του συναντάμε τον χρυσό αριθμό 

φ. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εκτός από αρμονικό πολλές φορές και απροσδόκητο, 

μιας και ο Παρθενώνας καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά μεγαλύτερος από το 

πραγματικό του μέγεθος χωρίς όμως να βαραίνει τον χώρο. Αν συγκρίνουμε το μέγεθός 

του (69,54μ. μήκος, 30,78μ. πλάτος, 20μ. ύψος) με διάφορα σύγχρονα κτήρια θα 

διαπιστώσουμε την μεγάλη διαφορά που προκαλεί η οπτική εντύπωση. Λέγεται από 

κάποιους ότι εν μέρει οφείλεται στην ενέργεια που εκπέμπει και μοιάζει με την 

αντίστοιχη της σελήνης που επίσης την κάνει να μας μοιάζει κάποιες στιγμές τεράστια. 
Οι κίονες του Παρθενώνα δεν είναι κάθετοι αλλά αν προεκταθούν νοητά προς τα επάνω 

συναντώνται στα 1852 μέτρα. Ο όγκος της νοητής πυραμίδας που σχηματίζεται είναι ο 

μισός της μεγάλης πυραμίδας της Αιγύπτου, 45.000.000 ελληνικά κυβικά πόδια. 

Το πλάτος της βάσης του Παρθενώνα (100 ελληνικά πόδια) αντιστοιχεί σε γωνία ενός 

δευτερολέπτου της μοίρας στην Ισημερινό. 

Εικόνα V.13 
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Καθεδρικός Ναός Κολωνίας, Γερμανία 
Εικόνα V.14 

 

 

 

 

Η εύρεση της Χρυσής Τομής στη μουσική τον ταλαιπωρεί, αλλά 

αγκαλιάζει τη ποίηση, τη φιλοσοφία και τη θρησκεία. Σε ένα παράρτημα 

δίνει στους καλλιτέχνες πρακτικές συμβουλές για τη κατασκευή του 

ανθρώπινου σώματος και τη μέτρηση των αναλογιών. 
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Sistine Madonna, Ραφαήλου 

Εικόνα V.15 
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Εκκλησία Αγίας Ελισάβετ, Marburg, Γερμανία.  
Εικόνα V.16 

 

Μόνο μερικά χρόνια πριν τη δημοσίευση της Νέας Θεωρίας του  

Zeising δημιουργήθηκε ο όρος «Goldener Schnitt» (χρυσή τομή). 

Μπορούμε αρχικά να τον βρούμε σε βιβλία διδασκαλίας για τη 

γεωμετρία και τα μαθηματικά το 1830 [Wolff 1833: 127; Ohm 1835: 

194, στην πρόταση 5; και Kroll 1839: sec. 178,p. 189]. Το 1849 

εμφανίστηκε ένα μικρό βιβλίο σχετικά τις ειδικές ιδιότητες της Χρυσής 

Τομής από μία μαθηματική-γεωμετρική οπτική [Wiegand 1849]. Την 

ίδια χρονιά η μακρά παράδοση των αναλογικών αναλύσεων του 

ανθρώπινου σώματος συνεχίστηκε με μία νέα εργασία του  Zeising. 

Πρέπει να δούμε τον  Zeising σε αυτή τη παράδοση, εδώ βρίσκεται στο 

στοιχείο του. 

Δεν θα έπρεπε κανείς να υποτιμήσει την επίδραση του Zeising. 

Είναι αυτός που εισάγει τη χρυσή τομή στη λογοτεχνία της τέχνης και με 

αυτό τον τρόπο τη θέτει στη διάθεση των καλλιτεχνών. Από τη 

προηγούμενη ιστορική συζήτηση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι o 
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Zeising  «ανακάλυψε» τη Χρυσή Τομή για την αρχιτεκτονική και τις 

γραφικές τέχνες γενικά. Με ένα περίεργο συνδυασμό ιδεαλιστικής 

αισθητικής και υποτιθέμενης ακριβούς επιστημονικής ανάλυσης, 

διακηρύσσει μία απλή αλήθεια σχετικά με τις μάλλον σύνθετες 

εκδηλώσεις της φύσης και με τις αποκλίνουσες μορφές τέχνης, οι οποίες 

εκείνες την εποχή δεν δείχνουν μία στιλιστική ενότητα. Σε μια εποχή 

βαθειάς αβεβαιότητας ο Zeising επιστρέφει σε μία ανθρωποκεντρική, 

κανονιστική αισθητική, η οποία φαίνεται ότι δεν ήταν πλέον αρεστή από 

την εποχή του Γαλλικού Ορθολογισμού και του Βρετανικού Εμπειρισμού 

τον 18ο αιώνα. Αποκαθιστά τον άνθρωπο ως τη κορωνίδα της 

δημιουργίας και αποκαθιστά την έννοια της έμφυτης αρμονίας του 

κόσμου την οποία βλέπει ως ευνόητη . 

Είναι πιθανόν αυτή η ενότητα να προκάλεσε την τεράστια 

δημοτικότητα της θεωρίας του Zeising. Πολλές «επιστήμες» υιοθέτησαν το 

αξίωμα του και διεύρυναν την εμβέλεια του σε άλλες τέχνες και σε άλλα 

μέρη της φύσης. Από όλες τις προσπάθειες να βρεθούν κανονιστικά 

αναλογικά συστήματα στην ιστορία της τέχνης (π.χ.  ad quadratum (στο 

τετράγωνο), ad triangulum (στο τρίγωνο), τα «όμοια σχήματα» του August 

Thiersch129), αυτές που είναι αφιερωμένες στη Χρυσή Τομή είναι 

σίγουρα οι πιο πολλές και μέχρι τώρα οι πιο διεισδυτικές. Παρόλο που 

αυτές οι παγκόσμιες μορφολογίες μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μέσα 

στην παράδοση του λογικού θετικισμού, πολλές μεταφυσικές μελέτες 

έχουν εμφανιστεί από την αρχή του 20ου αιώνα (π.χ. [Ghyka 1927]), μια 

παράδοση που συνεχίζει με τα σύγχρονα «εσωτερικά» (π.χ. [Bόhler 

1996]). 

Η ανερχόμενη ψυχολογία προσπάθησε να αποδείξει την επίδραση 

της χρυσής τομής στους ανθρώπους, που είχε το παράδειγμα της 

πειραματικής ψυχολογίας. Ο Gustav Theodor Fechner το 1864 

παρατήρησε ότι σε μία σειρά ορθογωνίων μεταξύ τετραγώνου και διπλού-

τετραγώνου, οι δόκιμοι του προτιμούσαν το ορθογώνιο της Χρυσής 

Τομής. Δεδομένου ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αυτό το 

αποτέλεσμα με ελλείψεις ή με την απλή διαίρεση ευθειών είπε ότι « ο 
                                                 
129 Μελετήθηκαν στο κεφάλαιο των αρμονικών χαράξεων, κεφάλαιο IV. 
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Zeising υπερεκτιμούσε την αισθητική αξία της χρυσής τομής». Μετά την 

καθιέρωση της   Einfόhlungspsychologie, ο Theodor Lipps, έθεσε υπό 

αμφισβήτηση το απόλυτο νόημα του Χρυσού Λόγου και πολλά 

πειράματα δεν μπορούσαν ούτε καν να αναπαράγουν τα αποτελέσματα 

του Fechner για το «χρυσό ορθογώνιο». Σήμερα είναι δεν πλέον 

αμφισβητήσιμο ότι είναι αδύνατον να καθιερώσει κανείς ένα ψυχοφυσικό 

κανόνα των σχημάτων. Παρόλα αυτά, τα πειράματα του   Fechner είχαν 

μια σημαντική επίδραση στη μεγάλου εύρους αντίληψης επιστημονική 

αισθητική από την αρχή του 20ου αιώνα. 

 

 

Ε. Ο 20ος ΑΙΩΝΑΣ: NEUFERT ΚΑΙ LE CORBUSIER 

 

Από τις λιγότερο ή περισσότερο επιστημονικές αναλύσεις των 

αναλογιών, την τεχνοϊστορική επιστήμη και την ψυχολογία των πρώτων 

δεκαετιών του εικοστού αιώνα, προέκυψε μια γενική πεποίθηση ότι η 

καλλιτεχνική δραστηριότητα βασίζεται σε θεμελιώδεις «αναλογίες-

τόξων»130. Η καθιερωμένη επιστημονική ιστορία της τέχνης μόνο 

παρεμπιπτόντως συμμετέχει σε αυτούς τους συλλογισμούς, αλλά επίσης 

περιέχει λίγη αντίφαση. Μερικές ομάδες καλλιτεχνών φαίνεται να έχουν 

συζητήσει προβλήματα αναλογιών σχετιζόμενων με τη χρυσής τομής˙  

γνωρίζουμε ότι ο  Paul Serusier τη χρησιμοποίησε ως εργαλείο για να 

ελέγξει τα σχέδια του  [Herz-Fischler 1997], αλλά η Παρισινή ομάδα των 

κυβιστών «Section d’ or» (χρυσής τομής) με τους Delaunay, Duchamp, 

Liger και Gris, πήραν το όνομα τους μάλλον ως σφραγίδα του 

ενδιαφέροντος τους για την επιστήμη και τη φιλοσοφία. 

Άλλοι αρχιτέκτονες της εποχής ενδιαφέρονταν πολύ για τις 

αναλογίες˙ ο Johannes Ludovicus Mattheus Lauweriks ανέπτυξε το 

δικό του σύστημα και ο  Peter Behrens πειραματίστηκε επίσης σε αυτό 

το πεδίο. Σε αυτό το πλαίσιο η χρυσή τομή προσέλκυσε δύο αρχιτέκτονες 

                                                 
130 Arch-proportions 



 213

των οποίων η στάση απέναντι στις αναλογίες δεν θα μπορούσε να είναι 

πιο διαφορετική: τους Ernst Neufert και Le Corbusier. 

Πιο αποτελεσματική για την αρχιτεκτονική είναι μάλλον η 

απόφαση του  Neufert να παρουσιάσει την χρυσή τομή στο διάσημο του  

Bauentwurfslehre το οποίο από το 1936 έως σήμερα έχει εκδοθεί σε 

ατέλειωτες εκδόσεις και μεταφράσεις. Ο Neufert (1900-1986), μαθητής 

και υπάλληλος του  Walter Gropius, συνδυάζει τη λογική νόρμα 

(rational norming) με την αισθητική ορμή. Προπαγανδίζει τη χρυσή τομή 

ως «αρχιτεκτονική της αναλογίας», η οποία μαζί με τα δικά του 

κανονικοποιημένα μέτρα131 οδηγεί σε «πνευματικό διαλογισμό» και σε 

μία ανανέωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από ένα «εσώτερο νόμο» 

στο πνεύμα της Αρχαιότητας, του Γοτθικού, της Αναγέννησης και του 

Κλασσικισμού του Palladio και Schinkel [Neufert 1936: 30]. Στην 

πραγματικότητα ο Neufert δεν συμφωνεί πραγματικά με τις ανθρώπινες 

«χρυσές» αναλογίες του Zeising και με τα ανθρωπομετρικά τους μέτρα 

επειδή διαλέγει αποστάσεις πολύ πραγματιστικά κοιτάζοντας την 

εσωτερική αρχιτεκτονική, (Εικόνες V.17, V.18), [Neufert 1936: 23, 24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
131 Normed  measures  
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Οι αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος,Neufert, 1943. 
Εικόνα V.17 
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Μετρήσεις και οι φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, Neufert, 1943. 

Εικόνα V.18 
 

 

Ο Neufert εξηγεί τα ιστορικά συστήματα αναλογίας και του 

Χρυσού Μέσου πιο αναλυτικά στο βιβλίο του Bauordnungslehre 

(κανονισμός διδασκαλίας-μαθητείας) από το 1943. Και πάλι η Χρυσή 

Τομή παρέχει πρωταρχική σύνδεση μεταξύ όλων των αρμονιών στην 

αρχιτεκτονική. Αλλά τώρα ο Neufert τελειώνει την ιστορική επισκόπηση 

του με μία δήλωση, που δείχνει  ένα στίχο του Γκαίτε για την 

κληρονομιά των πατέρων και την έκκληση να διαμορφώσουμε τις 

σύγχρονες δομές βασισμένες σε αυτή την εσώτερη πληρότητα [Neufert 

1943: 54]. Πάνω από όλα, το  Bauordnungslehre διαδίδει τη γνώση 
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διαφορετικών αναλογικών συστημάτων και ιδιαίτερα της χρυσής τομής σε 

φοιτητές της αρχιτεκτονικής. Ακόμα και αν ο  Neufert επιθυμεί 

αισθητική συνέπεια με τις νόρμες του, είχε προκαλέσει το αντίθετο – ένα 

σχεδιασμό σε διαστάσεις που προκαλούνται από τις λειτουργίες και τις 

τεχνικές της παραγωγής. 

Από την άλλη, βλέπουμε σχεδιασμό με αναλογίες που 

προκαλούνται από λόγους αισθητικής στο άλλο μεγάλο σύστημα του 

20ου αιώνα, στο σύστημα του  Le Corbusier (1887-1965).  Εργάζεται 

μέχρι την τελευταία πραγματεία του με διαφορετικά αναλογικά 

συστήματα στα πρώτα του χρόνια – υπαλληλία στο  Behrens και μελέτη 

των σχεδίων του  Lauweriks– στο μανιφέστο «Vers une architecture» (Για 

μια αρχιτεκτονική), [1923] . Γραμμένο με ένα προφητικό τόνο όπως όλα 

τα βιβλία του, παρουσιάζει την Χρυσή Τομή ως το φυσικό ρυθμό, έμφυτο 

σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό [Le Corbusier 1923:5]. Παρόλα αυτά ο Le 

Corbusier δεν προτείνει ειδικές αναλογίες αλλά μόνο τη χρήση tracιs 

regulateurs, χαράκων-μέτρησης (measure-rulers), για να ελέγχεται η 

γεωμετρική οργάνωση του σχεδίου. 

Τα γεωμετρικά σχήματα, των ίδιων των χαράκων-μέτρησης, 

εξαρτώνται από το τι αρέσει στον αρχιτέκτονα αλλά ο  Le Corbusier 

παρουσιάζει μόνο μερικούς, και τα παραδείγματα του έχουν έντονη 

ομοιότητα με αυτά της ιστορίας της αρχιτεκτονικής του Auguste Choisy 

ο οποίος επίσης αποδίδει τα σχήματα του Le Corbusier. [1923: 67-70]. 

Μόνο στην πλέον σημαντική του πραγματεία τη  Le Modulor [1948], ο Le 

Corbusier αναφέρει το μοντέλο του, όταν λέει μια ιστορία ανακάλυψης 

με καρτ-ποστάλ στο μικρό διαμέρισμα του στο Παρίσι, η οποία λέει ότι 

θα έπρεπε να είχε συμβεί το 1909. Μετά διηγείται την ανάπτυξη του 

δικού του συστήματος μέτρων, το Modulor, αρχίζοντας από μία εντολή 

από το γραφείο τυποποίησης στο Βισύ – Γαλλία (AFNor) το 1943. Μέχρι 

τότε φαίνεται ότι είχε οργανώσει σχέδια για  faηades και πίνακες με ένα 

αυθόρμητο και μη συστηματικό τρόπο με τη βοήθεια των tracis 

regulateurs και του χρυσού μέσου, (π.χ. στο [Le Corbusier 1948: 34 ff., 

213-16]). Πιθανόν μόνο τότε, μέσω του Bauordnungslehre του Neufert, 
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εμπνεύστηκε ο Le Corbusier τη συστηματοποίηση και κατά συνέπεια την 

οργάνωση της  tracis regulateurs ιδέας του [Hilpert 1999]. 

Το « Le Modulor» στην ιστορία του  Le Corbusier συνδυάζει 

τετράγωνη και xρυσή τομή. Ο Le Corbusier μεταχειρίστηκε το σύστημα 

της χρυσής τομής για να σχηματίσει το δικό του σύστημα αναλογιών, 

γνωστό ως Modulor, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 
Modulor, Le Corbusier 

Εικόνα V.19 
 

 

 Το σύστημα μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα μέσα από τα λόγια του 

ίδιου: «…Το όνειρό μου είναι να στήσω στους χώρους οικοδόμησης, που 

θα δημιουργηθούν παντού στον κόσμο έναν κάναβο αναλογιών (βλ. 

παρακάτω εικόνα V.20) ζωγραφισμένο στον τοίχο ή καμωμένο από 

σιδερένια ράβδο, που θα χρησιμεύει σαν κανόνας όλου του 

σχεδιαζόμενου έργου, μια νόρμα που θα προσφέρει μια ατέλειωτη σειρά 

διάφορων συνδυασμών και αναλογιών˙ ο χτίστης, ο μαραγκός, ο 

συγκολλητής, θα την συμβουλεύονται κάθε φορά που θα χρειάζεται να 

διαλέξουν τα μέτρα για την δουλειά τους˙ και όλα τα πράγματα που θα 
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κάνουν ενώ θα είναι διάφορα και ποικίλα, θα έχουν την ενότητα της 

αρμονίας. Αυτό είναι το όνειρό μου».  

 

 

 
Εικόνα V.20 

 

 

Το  Modulor είναι ένα εργαλείο μέτρησης βασισμένο στο 

ανθρώπινο σώμα και στα μαθηματικά. Ένας άνθρωπος με σηκωμένα 

χέρια, στα σημεία κατά τα οποία ορίζεται η στάση μέσα στο χώρο – 

πόδια, ηλιακό πλέγμα, κεφάλι, άκρα των δακτύλων των απλωμένων 

χεριών- παρέχει 3 διαστήματα τα οποία επιτρέπουν την αποκατάσταση 

μιας σειράς χρυσών τομών, την ονομαζόμενη σειρά Fibonacci. Από την 

άλλη μεριά τα μαθηματικά προσφέρουν τις απλούστερες και ισχυρότερες 

παραλλαγές μιας αξίας: την απλή μονάδα, τη διπλασιασμένη μονάδα, 

και τις 3 χρυσές τομές που αναφέραμε. 
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Κατά τον Le Corbusier, «τα αντικείμενα που κατασκευάζονται σε 

διεθνή κλίμακα με τη βοήθεια του Modulor, προορίζονται να ταξιδέψουν 

σε όλη την υφήλιο και να τα αποκτήσουν χρήστες όλων των φυλών και 

όλων των αναστημάτων. Γι’ αυτό, είναι σωστό και πράγματι επιβάλλεται 

να υιοθετηθεί το υψηλότερο ανθρώπινο ανάστημα». Έτσι δημιούργησε το 

Modulor που βασίζεται στο ύψος ενός άντρα, ύψους 6 πόδων, που 

αντιστοιχεί σε 1,83μέτρα ύψος. 

 

 
Μετρήσεις ενός άντρα, Le Corbusier, 1948. 

Εικόνα V.21 
 

 

Για να βγάλει τις διαστάσεις του Modulor, o Le Corbusier διαίρεσε 

το συνολικό ύψος ενός  ανθρώπου, από τα πόδια ως την παλάμη του 

σηκωμένου χεριού του, σε 2 ίσα μέρη στο ύψος του αφαλού, και 

αποδείχθηκε ότι το συνολικό ύψος διαιρείται σύμφωνα με τη χρυσή τομή 

στο ύψος του καρπού του χεριού που κρέμεται (86:140). Παρόμοια, η 

απόσταση από τα πόδια ως την κορυφή του κεφαλιού διαιρείται επίσης 

με τη χρυσή τομή, στο ύψος του αφαλού τώρα (70:113) (Εικόνες V.21, 

V.22). Αυτοί οι 2 λόγοι  χρησιμοποιούνται ως βάσεις για τις 2 

αριθμητικές προόδους, την Μπλε και την Κόκκινη πρόοδο (Εικόνα 

V.23). 
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Κατάλογος των μετρήσεων, Le Corbusier, 1948. 

Εικόνα V.22 
 

 

Στο ρόλο του αφαλού ως απαρχή της κόκκινης ακολουθίας ο  Le 

Corbusier υπαινίσσεται την παράδοση του  «homo vitruvianus» και τις 

σχετιζόμενες υποθέσεις σχετικά με τις αρμονίες του ανθρωποκεντρικού 

κόσμου, κάτι που φαίνεται καλά σε μία ανακεφαλαιωτική μορφή στο 

δεύτερο βιβλίο Modulor 2 [Le Corbusier 1955]. Και οι δυο αυτές σειρές 

ανταποκρίνονται στην ακολουθία του Fibonacci. Είναι  ...,33, 53, 86, 

140, 226, ...  και  27, 43, 70, 113, 183, ... 

Ο Le Corbusier  χρησιμοποίησε τον Modulor για τη σχεδίαση μιας 

σειράς θεμάτων, αρχίζοντας από το έπιπλο και φτάνοντας σε κτιριακά 

συγκροτήματα. Το σύνολο κατοικιών στη Μασσαλία είναι ένα 

παράδειγμα οικοδομής, στο οποίο ο Modulor χρησιμοποιήθηκε για να 

καθοριστούν οι διαστάσεις των αρχιτεκτονικών στοιχείων στην κάτοψη 

και την πρόσοψη. 
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Εικόνα V.23 
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Άνθρωπος σε συμμετρικό τετράγωνο, Le Corbusier, 1955. 

Εικόνα V.24 

 

Μελετώντας το έργο του Le Corbusier, τόσο στην αρχιτεκτονική 

όσο και στην ζωγραφική, παρατηρούμε ότι υπήρξε συγγενής με τις 

καταστάσεις του κυβισμού132: επιδιώκει μια μεγαλύτερη αυστηρότητα 

στη σύνθεση του ζωγραφικού πίνακα και μια καθαρότερη σχέση 

«αντικειμένου» και χώρου, όπου τούτο βρίσκεται. Οδηγείται μαζί με τον 

Amendee Ozenfant σε μια ορθολογικότερη σχέση μορφής και χώρου. 

                                                 
132Ο κυβισμός αποτελεί ένα ρεύμα που αναπτύχθηκε από τον Ζορζ Μπρακ και τον Πάμπλο Πικάσο  
μετά το 1906 και αποτελεί πηγή όλης της αφηρημένης τέχνης κατά τον 20ο αιώνα. Ο κυβισμός 
επηρέασε βαθειά τον καλλιτεχνικό κόσμο κυρίως στις αρχές του 2ου  αιώνα και αποτέλεσε πρόδρομο 
μελλοντικών τάσεων όπως ο Φουτουρισμός, ο Κονστρουκτιβισμός και ο Εξπρεσιονισμός.  
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Θέλουν να κάνουν σαφέστερη την ταυτότητα του αντικειμένου στο 

ζωγραφικό πίνακα και οδηγούνται σε μια γεωμετρικότερη απόδοση των 

περιγραμμάτων των αντικειμένων, χωρίς να εγκαταλείπουν τις αρχές της 

ταυτόχρονης θεάσεως (simultaneity) πολλών όψεων και σημείων της 

δομής τους, όπως τις διατύπωσε ο κυβισμός, εξελίσσοντας με αυτό τον 

τρόπο παραπέρα την κυβιστική μέθοδο. 

Η «πουριστική»133 αντίληψη του Le Corbusier  θα μεταφερθεί 

mutatis mutandis και στην Αρχιτεκτονική (βίλα Savoye) όπου διαφάνεια 

και δυναμισμός των στοιχείων υποτάσσονται στην αυστηρή 

γεωμετρικότητα της οργανώσεως που χαρακτηρίζουν και τους πίνακες 

του. 

 
Όψη της Villa Savoye (1928-1931), Poissy - France 
Αρχιτέκτονες Le Corbusier και Pierre Jeanneret) 

Εικόνα V.25 
                                                 
133Πουρισμός,1918. Οι Jeanneret, Ozenfant δημιουργούν καθαρά δομημένους πίνακες, η μηχανή (το 
σύμβολο του νέου αιώνα που ερχόταν) θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως το νέο θέμα της τέχνης. Τα 
έργα τους απεικονίζουν με τρόπο κυβιστικό και τρισδιάστατο, μετωπικά και με συγκρατημένα 
χρώματα απλά αντικείμενα. Το κίνημα αυτό ονομάστηκε Πουρισμός (pure= απλό, καθαρό, αγνό) 
ακριβώς επειδή οι καλλιτέχνες που το επινόησαν ήθελαν να αποφύγουν τη διακοσμητικότητα του 
κυβισμού και να επιστρέψουν στην καθαρότητα της δομής. 
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Η λογική της οργανώσεως αυτής, που έχει το παράλληλό της στην 

ορθολογιστική αυστηρότητα και στην οικονομία των μέσων που 

χαρακτηρίζει τους μηχανικούς στο σχεδιασμό των μηχανών, οδήγησε τον 

Le Corbusier στο να ονομάσει τα έργα του «κατοικίες-μηχανές» (machine 

á habiter). Η πρόθεση βέβαια του Le Corbusier δεν ήταν να 

κατασκευάσει μηχανές για κατοικία, αλλά να δείξει ότι η ίδια αντίληψη, 

το νέο πνεύμα (esprit nouveau) των μηχανικών πρέπει να περάσει και 

στην Αρχιτεκτονική, ώστε και οι κατοικίες να διακρίνονται από την ίδια 

νομοτέλεια που χαρακτηρίζει τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα 

κλπ. Αυτό φαίνεται από το εσωτερικό της προαναφερθείσας βίλας Savoye 

(Εικόνες V.26, V.27). 

 

 

 
Villa Savoye, Mπανιέρα και κρεβάτι στην κύρια κρεβατοκάμαρα (1928-1931), France. 

Εικόνα V.26 
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Villa Savoye, Ημικυκλική σπειροειδής σκάλα (1928-1931),  France. 

Εικόνα V.27 

 

 Στο πρόβλημα της μορφής ο Le Corbusier  είναι σαφής με την 

αντίθεσή του προς κάθε ιστορική αναφορά. Προσπαθεί να δημιουργήσει 

ένα καθαρό αρχιτεκτονικό έργο με τα αξιώματα σχεδιασμού που 

χρησιμοποιεί τις βασικές γεωμετρικές μορφές, με ορθές γωνίες, επίπεδες 

επιφάνειες, κύβους και σφαίρες, που θυμίζουν την «πουριστική» 

οργάνωση των στοιχείων στη ζωγραφική του. Με την ίδια καθαρότητα 

ζητά να ορίσει και στην Αρχιτεκτονική τα στοιχεία και τα μέσα από τη 

μια μεριά και τον τρόπο οργανώσεως τους και τη σχέση των στοιχείων 

μεταξύ τους από την άλλη. Τα αρχιτεκτονικά αυτά μέσα θα τα συνοψίσει 

στο συντακτικό των γνωστών «πέντε σημείων». 

Ο λανθάνων δυναμικός χαρακτήρας του σκελετού Hennebique στο 

Maison Dom-Ino και οι συμπαγείς τοίχοι του Maison Citrohan 

αποτελούσαν, με τρόπο ισοδύναμο, το βασικό μέρος των σπιτιών που τα 
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χαρακτήριζε η επινοητική χρήση ελεύθερων υποστυλωμάτων, οι όψεις με 

τις ζώνες παραθύρων και οι πλάκες με τους προβόλους των ορόφων 

(εικόνα V.28 παρακάτω). 

 

 
 

Villa Savoye, Εξωτερικό κιγκλίδωμα σκάλας και παράθυρο (1928-1931). 
Εικόνα V.28 

 

 Η δομική υποδιαίρεση του Maison Dom-Ino (ο ρυθμικός τύπος 

ΑΑΒ που αντιστοιχούσε σε 2 μεγάλα ανοίγματα και ένα μικρότερο που 

περιλάμβανε τη σκάλα), συνδυάζει την φοβερή επίδραση του Palladio 

στην βίλα Schwob, και στην Garches (γνωστή ως βίλα Stein), σπίτια 

οργανωμένα και τα δύο με βάση τον κλασσικό ρυθμό ΑΒΑΒΑ του 

Palladio, όπως είχε παρατηρήσει ο Colin Rowe. 
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Maison Dom-Ιno (1914-1915),  Le Corbusier. 

Εικόνα V.29 

 

 
Villa Schwob 

Εικόνα V.30 

Η βίλα Malcontenta του Palladio του 1560 και η βίλα Garches 

του Le Corbusier, 350 χρόνια περίπου αργότερα, έχουν το κοινό 

στοιχείο της έκτασης κατά μήκος, εναλλάσσοντας διπλά και μονά 

ανοίγματα που αντιστοιχούν στο ρυθμό 2:1:2:1:2. Όπως έχει 

παρατηρήσει ο Rowe, παρόμοιος ρυθμός ισχύει και στην κατακόρυφη 

διάσταση.  
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Villa Malcontenta, αρχιτέκτονας Andrea Palladio. 
Εικόνα V.22 

 

 
 

Προοπτική αναπαράσταση της  εξωτερικής όψης της Villa Stein, 1927. 
Αρχιτέκτονας Le Corbusier 

Εικόνα V.32  
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Oυσιαστικά,  η χρήση της Χρυσής Τομής από τον  Le Corbusier 

αρχίζει το 1927 στη  Villa Stein στο Garches, της οποίας η ορθογώνια 

αναλογία στο επίπεδο του εδάφους και στο υψόμετρο, καθώς επίσης και 

η εσωτερική δομή του ισογείου σχεδίου, δείχνουν κατά προσέγγιση τη 

Χρυσή Τομή.  [Le Corbusier1948: 34 ff.]. Ο ίδιος ο Le Corbusier 

αποκαλεί την  Unité d’ Habitation (Σύνολο Κατοικιών) στη Μασσαλία   

(1945-52) μία επίδειξη του συστήματος του Modulor. Πράγματι, το 

Σύνολο Κατοικιών στη Μασσαλία είναι ένα παράδειγμα οικοδομής στο 

οποίο ο Modulor χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστούν  οι διαστάσεις 

των αρχιτεκτονικών στοιχείων στην κάτοψη και στην πρόσοψη.  

 

     
Unite d'Habitation, Μασσαλία, Γαλλία,1946. 

Εικόνα V.33 
 

Η χρήση του Modulor προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με την 

έκταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανθρώπινη μορφή  σαν 

σταθερός κανόνας. Το επιχείρημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι 

βασίζοντας το σύστημά του ο Le Corbusier στο ύψος αναστήματος ενός 

Άγγλου αστυνομικού, εννοούσε ότι οι διαστάσεις των σχεδιαζόμενων 

στοιχείων πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά με βάση έναν ανθρώπινο 

τύπο. Εντούτοις, με δεδομένα  τα γραπτά και το έργο του Le Corbusier, 

φαίνεται μάλλον ότι μεταχειρίστηκε τον τύπο των Άγγλων για να δώσει 

μια εικόνα της προσέγγισής του στο πρόβλημα του σχηματισμού ενός 
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αναλογικού συστήματος. Μπορεί αντίστοιχα κάποιος να φανταστεί την 

αντίστοιχη χρήση του μέσου όρου μιας Ελληνίδας ή το μέσο όρο ενός 

Γάλλου, ως αφετηρία ενός αναλογικού συστήματος σχηματισμένου κατά 

το παράδειγμα του Modulor. 

Όντως, τα πραγματικά μέτρα διαφέρουν σημαντικά από τη θεωρία: 

πραγματικό μήκος 140 μ , αντί για Modulor 139,01 μ, πλάτος  24 , 

Modulor 25,07 μ, ύψος  56μ , Modulor 53,10 μ [Le Corbusier 1948: 

134, cf. the series of measures p. 84]. Για να διευθετηθούν αυτές οι 

διαφορές έγιναν απόπειρες να ανιχνευθούν οι διαστάσεις του κτιρίου όχι 

στο  Modulor αλλά στις ακριβείς σχέσεις του Χρυσού Μέσου, αλλά με 

μικρή επιτυχία, [Padovan 1999: 332 ff.]. Επίσης ο Rowe εντοπίζει την 

αντίθεση ανάμεσα στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα της βίλας Malcontenta 

και το φυγοκεντρικό χαρακτήρα της  βίλας στην Garches: «Στην 

Garches, το επίκεντρο έχει διασπαστεί συνειδητά, η συγκέντρωση σε ένα 

και μόνο σημείο έχει αποφευχθεί και αντικατασταθεί από μια 

περιφερειακή διασπορά των στοιχείων. Τα διαμελισμένα στοιχεία της 

κεντρικής εστίας γίνονται στην πραγματικότητα αντικείμενο ενός 

συνεχούς ενδιαφέροντος γύρω από τα όρια της κίνησης». 

Το Modulor πάντως έχει και κάποιες ανεπάρκειες. Καταρχήν 

παρόλο που ο  Le Corbusier σκόπευε να χρησιμοποιείται σε όλες τις 

διαστάσεις, το βασίζει αποκλειστικά στην κάθετη διάσταση. Επιπλέον, 

βασίζεται σε προσεγγίσεις των αριθμών  Fibonacci. Αφού η μπλε και η 

κόκκινη ακολουθία μπορούν να συνδυαστούν, το σύστημα γίνεται τόσο 

ελαστικό που η Χρυσή Τομή δύσκολα ανιχνεύεται. Ο ίδιος ο Neufert 

ασκεί κριτική, σε μία νεώτερη έκδοση του Bauordnungslehre, και στην 

χαλαρή πρακτική της στρογγυλοποίησης των αριθμών, έτσι που μερικά 

αθροίσματα δεν είναι πλέον σωστά, και σε περαιτέρω ανακρίβειες στην 

μεταφορά των μετρικών μέτρων στο Βρετανικό σύστημα των ιντσών. 

Τέλος, το  Modulor δεν απέχει πολύ από το “Oktameter-System” του  

Neufert [Neufert 1941]. Γι’ αυτό, το  Modulor δεν θα έπρεπε να 

ονομάζεται ένα σύστημα αναλογιών αλλά ένας κατάλογος μη κανονικών 

μέτρων. 
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Η σημασία του Le Corbusier και η μεγάλη του επίδραση φαίνεται 

να προέρχονται από την κανονιστική134 του αισθητική, η οποία 

προπαγανδίζει τον συνδυασμό αφηρημένης γεωμετρίας και 

ανθρωπομορφικών μέτρων. Έτσι σχεδόν κάθε σύγχρονο βιβλίο 

διδασκαλίας αρχιτεκτονικής περιγράφουν εκτενώς τη Χρυσή Τομή. Για 

παράδειγμα τα βιβλία των Ching [1996] και Krier [1988].  Που και που 

χρησιμεύει ως θεωρητικός αναστοχασμός που μπορεί να δοθεί στα 

αρχιτεκτονικά σχέδια [Bofill 1985]. 

Ο Le Corbusier έκτισε 75 κτίρια σε 12 χώρες και ανέλαβε 42 

μεγάλα πολεοδομικά προγράμματα. Άφησε 8.000 σχέδια, περισσότερα 

από 400 ζωγραφικά έργα, 44 γλυπτά και 27 ταπετσαρίες. ‘Έγραψε 34 

βιβλία 7.000 σελίδων συνολικά και εκατοντάδες άρθρα. Έδωσε πολλές 

διαλέξεις και άφησε 6.500 ιδιωτικά γράμματα επί πλέον της ογκώδους 

επαγγελματικής αλληλογραφίας του.  

 

 

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Για μία μακρά χρονική περίοδο η Χρυσή Τομή δεν εμφανίζεται 

στην αρχιτεκτονική θεωρία. Εμφανίζεται αρχικά στον 19ο αιώνα μέσω 

των  Zeising και Fechner, και μετά έρχεται κατά κάποιο τρόπο στη μόδα 

την τρίτη και τέταρτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, όπου την κάνουν 

γνωστή οι   Neufert και Le Corbusier. Ο  Neufert είχε μεγάλες ελπίδες 

για μία ανανέωση της αρχιτεκτονικής μέσω του Χρυσού Μέσου αλλά 

σύντομα λογικεύτηκε. Μετά από πρώιμα πειράματα ο Le Corbusier 

χρησιμοποιεί τη Χρυσή Τομή για να αναπτύξει των κατάλογο των μέτρων 

ο οποίος δεν έχει – εξαιτίας των στρογγυλοποιήσεων και των 

συνδυασμών- πολλά κοινά στοιχεία ούτε με το Χρυσό Μέσο ούτε με τη 

ακολουθία Fibonacci. Στη πραγματικότητα, Neufert και Le Corbusier 

φαίνεται να χρησιμοποιούν τη Χρυσή Τομή ως ένα τρόπο για να διανθίσουν 

την δική τους υποκειμενική καλλιτεχνική δημιουργία μέσω της θεωρίας και 

                                                 
134 normative 
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του λόγου.  Σε κάθε περίπτωση, η Χρυσή Τομή οπωσδήποτε έχει κάποιο 

ρόλο στα γραπτά αυτών των θεωρητικών της αρχιτεκτονικής. Πριν από 

τον δέκατο ένατο αιώνα πάντως, η Χρυσή Τομή απλά απουσιάζει από την 

γραπτή αρχιτεκτονική θεωρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
 

 

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τι είναι η τέχνη της σύνθεσης ενός πίνακα και γιατί κάποιοι μας 

βεβαιώνουν πως πολύ εξειδικευμένες και συγκαλυμμένες μαθηματικές 

γνώσεις, κρύβονται πίσω από την «φαινομενική ελευθερία» των μεγάλων 

δασκάλων; Μήπως είναι απλά ζήτημα ενστίκτου και ματιάς; Στην αρχή η 

πολυπλοκότητα του θέματος είναι μεγάλη˙ η οργάνωση των ιδεών 

διέπεται από κανόνες που δεν αφορούν αποκλειστικά τις αναγκαιότητες 

της ζωγραφικής. Οι αρχές της μνημειακής τέχνης επιβάλλονται σε κάθε 

έργο μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφικής, γλυπτικής ή αρχιτεκτονικής. Η 

επενέργεια του πλαισίου στο περιεχόμενό του, είναι στην αρχή πολύ 

γενική, αλλά καθοριστική για την οργάνωση της ζωγραφικής επιφάνειας, 

πάνω στην οποία «γεννάει» γεωμετρικά σχήματα, μερικές φορές πολύ 

σύνθετα. 

Η εξέλιξη των ιδεών και των μορφών διαμέσου των αιώνων, έχει 

καταλυτικό ρόλο. Υπάρχει μια γεωμετρία του Μεσαίωνα. Έχει δικά της 

εντελώς στοιχεία και «σβήνει» μαζί με τον πολιτισμό που εκφράστηκε 

μέσω αυτής. Οι αρμονικές χαράξεις που κατασκευάζονται με τον 

διαβήτη, γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες και σταδιακά 

εγκαταλείπονται. Στην αρχή της Αναγέννησης, μια στροφή προς την 

απλότητα, μια αποστροφή προς την υπερβολή, δημιουργούν το 

περιβάλλον που ευνοεί την επικράτηση νέων αισθητικών αντιλήψεων : 

την εφαρμογή στις πλαστικές τέχνες, αρμονικών σχέσεων, δανεισμένων 

από τη μουσική, την φιλοσοφική ομορφιά των οποίων είχε ήδη υμνήσει 

ο Πλάτωνας στον Τίμαιο. Αυτές οι σχέσεις, αφού μελετήθηκαν αρχικά 

από τους θεωρητικούς, εφαρμόστηκαν από τους αρχιτέκτονες και πολύ 

σύντομα χρησιμοποιήθηκαν από τους ζωγράφους. Αποτελούν ένα βασικό 

στοιχείο της τεχνοτροπίας της Ιταλικής Αναγέννησης. Οι αισθητικές 
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αντιλήψεις του Μεσαίωνα δεν ξεχάστηκαν εντελώς. Το έντονο ενδιαφέρον 

για την γεωμετρία παραμένει, αλλά οι εφαρμογές της απλοποιούνται και 

οι καλλιτέχνες στρέφονται στην χρήση κύκλων και κυκλικών τόξων ή της 

χρυσής τομής. Τέλος, η απλή αλλά συνάμα έντονη επενέργεια του 

ορθογώνιου σχήματος του πίνακα, συνεχίζει να ασκείται, ανεξάρτητα από 

τις προσωπικές προτιμήσεις ή τις διάφορες τεχνοτροπίες. Το ίδιο το 

γεωμετρικό σχήμα του πλαισίου, δημιουργεί και επιβάλλει  μια 

αρμονική κατανομή του περιεχομένου, η οποία μπορεί να είναι μια 

απλή διακριτική υπόδειξη ή μια αυστηρή πειθαρχία.  

Όπως είναι κατανοητό το να παρουσιάσουμε μια συνολική 

θεώρηση της γεωμετρίας και πως ενήργησε στην ζωγραφική διαμέσου των 

αιώνων δεν είναι εφικτό στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Έχοντας ωστόσο 

αναφέρει τις αρμονικές χαράξεις, και την ιστορία της θεωρίας των 

ανθρώπινων αναλογιών ως απεικόνιση του ρυθμού του σύμπαντος, 

έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη της τέχνης σε σχέση με τα 

μαθηματικά.  Στα πλαίσια λοιπόν της ζωγραφικής θα δούμε πότε και 

υπό πιο πρίσμα παρουσιάστηκε η χρυσή τομή. Η αρχιτεκτονική άλλοτε 

συμβαδίζει με την ζωγραφική άλλοτε όχι. Εκεί τα γεγονότα είναι πιο 

ξεκάθαρα˙ η χρυσή τομή δεν παρουσιάζεται πριν τον 19ο αιώνα.  

Στο πρώτο παράρτημα που ακολουθεί έχει γίνει προσωπική 

μελέτη του έργου του Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form (Η 

Προοπτική ως Συμβολικά Μορφή) δεδομένης της σημασίας της 

προοπτικής στην ζωγραφική και την άμεση σχέση της με τα μαθηματικά. 

Στο δεύτερο παράρτημα, είναι μια περαιτέρω πιο ελεύθερη μελέτη στο 

έργο του Leonardo Da Vinci, βασισμένη στο βιβλίο του Bülent Atalay, 

Math and the Mona Lisa.  
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Β. ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ  
 

Οι καλλιτέχνες του Μεσαίωνα παρότι δεν ήταν πολύ εξοικειωμένοι 

με τους αριθμητικούς υπολογισμούς των μεγεθών, ήξεραν να 

χρησιμοποιούν τον διαβήτη και προσπάθησαν με την βοήθεια της 

γεωμετρίας να αγγίξουν το ιδανικό τους. Η σύνθεση στηρίζεται γενικά σε 

ένα πυθαγόρειο γεωμετρικό σχήμα. Οι συνθέσεις ήταν οργανωμένες με 

βάση το τετράγωνο, τα τρίγωνο, τον κύκλο, το εξάγωνο, το οκτάγωνο ή 

ήταν εγγεγραμμένες στον κύκλο.  

Εμείς θα σταθούμε σε ένα άλλο κανονικό πολύγωνο˙ το πεντάγωνο. 

Σύμβολο της πλατωνικής πεμπτουσίας135 απέκτησε εκείνη την εποχή 

μια ξεχωριστή σημασία˙ επειδή τα στοιχεία του συνδέονται μεταξύ τους 

με μια συγκεκριμένη αναλογία την οποία θεωρούσαν «θεία» του 

αποδόθηκε ένας ιδιαίτερος μυστικισμός. Η κατασκευή του  με τον 

διαβήτη -λίγο πολύπλοκη- δεδομένου ότι είναι συναρτημένη με την 

χρυσή τομή136 ήταν ένα από τα μυστικά της τέχνης που διαφύλασσαν 

στις συντεχνίες. 

 Για να κατασκευάσουμε το πεντάγωνο ξεκινώντας από μια πλευρά, 

πρέπει πρώτα να βρούμε την χρυσή τομή αυτής της πλευράς, κατασκευή 

που γινόταν με διαβήτη, και αναφέρουμε παρακάτω.  

 

Κατασκευή χρυσής τομής: 

Έστω η πλευρά AB . Από το Β φέρνουμε μια κάθετη ευθεία προς την AB  

και πάνω σε αυτήν ορίζουμε τμήμα BC  ίσο με το μισό του τμήματος AB . 

Στην συνέχεια ορίζουμε επί της ευθείας CA  σημείο D  έτσι ώστε 

CD CB= , και σημείο Ε επί της ευθείας AB έτσι ώστε AE AD= , ορίζοντας 

έτσι το σημείο της χρυσής τομής στο Ε.  

                                                 
135 Ο Λούκα Πατσιόλι, ο οποίος εμφορείται από μεσαιωνικές αντιλήψεις, συνδέει την κατασκευή του 
δωδεκαέδρου, κανονικό στερεό, αποτελούμενο από δώδεκα πεντάγωνα, με την ιδέα της πεμπτουσίας, 
έτσι όπως αυτή εκφράζεται στον Τίμαιο του Πλάτωνα (La Divine Proportion) κεφάλαιο  V. 
136 Διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο κα άκρο λόγο : ο λόγος των δύο τμημάτων είναι 
ίσος με τον λόγο του μεγαλύτερου προς το άθροισμά τους.  
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Κατασκευή της χρυσής τομής 

Εικόνα VI.1 

 

Κατασκευή πενταγώνου 

Αν πάρουμε σημείο F  πάνω στην προέκταση της AB  τέτοιο ώστε 

BF AE=  τότε αυτό δίνει την διαγώνιο AF του πενταγώνου. Το σημείο 

τομής των τόξων των κύκλων  με κέντρα τα σημεία  A και F και ακτίνες 

AB και EF  αντίστοιχα, δίνει την κορυφή του πενταγώνου. 

 
Κατασκευή πενταγώνου 

Εικόνα VI.2 
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Η ιδέα ότι το πεντάγωνο είναι το τέλειο γεωμετρικό σχήμα και η 

χρυσή αναλογία μια θεία αναλογία, είχε επηρεάσει βαθιά τους 

καλλιτέχνες του Μεσαίωνα. Η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι η χρήση 

αυτών των κατασκευών στην σύνθεση των αξιολογότερων έργων τέχνης 

εκείνης της εποχής. Στην ζωγραφική ο τρόπος που προσεγγίζουν αυτές 

τις αναλογίες είναι περιορισμός από το πλαίσιο, χωρίς να επεκτείνονται 

μέσα στον χώρο.  

Το πιο αξιόλογο παράδειγμα χρήσης πενταγώνου είναι η 

Αποκαθήλωση του Rogier van der Weyden (ή Rogier de la Pature, Ροζιέ 

βαν ντερ Βέυντεν ή Ροζιέ ντε λα Παστύρ, 1400-1464) που βρίσκεται στο 

μουσείο  Πράδο, στην Μαδρίτη. Το πλαίσιο του έργου παρόλο που 

θυμίζει ένα τρίπτυχο, στην πραγματικότητα είναι μονοκόμματο. Η 

συμμετρία και η τριαδική σύνθεση που «κληρονόμησε» από το τρίπτυχο 

εξακολουθούν να υπάρχουν. Η κατασκευή του πλαισίου είναι στενά 

συνδεδεμένη με εκείνη του περιεχομένου.  Ο Weyden  ξεκίνησε την 

σύνθεσή του από  ένα τετράγωνο πλευράς  'BB . Η κατάκλιση της 

διαγωνίου αυτού του τετραγώνου πάνω στην προέκταση της βάσης του το 

μετατρέπει σε ορθογώνιο. Η διαγώνιος αυτού του ορθογωνίου, 

κατακλινόμενη πάνω στην προέκταση της βάσης του ορίζει το μήκος  

' 'A B  του ρετάμπλ και υψωμένη προς τα πάνω, ορίζει την κορυφή του 

κεντρικού τμήματος, το οποίο είναι κατασκευασμένο κατά την χρυσή 

τομή της ίδιας διάστασης :  

 

 

AC AD AD AB
CD AC DB AD

= = =  
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Η Αποκαθήλωση, Rogier van der Weyden, Μαδρίτη, Μουσείο Πράδο. 

Εικόνα VI.2 

 

 
Εικόνα VI.3 

 

Η χορδή του τόξου ' 'A C  τέμνει την AB  στο σημείο Ε˙ από την 

άλλη μεριά η συμμετρική χορδή ' 'D B ορίζει το σημείο F. Με κέντρο το 
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μέσο των ευθειών 'EE  , 'FF  και ακτίνα ίση με το ήμισυ του μήκους τους, 

γράφουμε δυο κύκλους,  οι οποίοι έχουν διαμέτρους τις ευθείες 'EE  και 

'FF  αντίστοιχα. Οι κύκλοι αυτοί εφάπτονται στο πλαίσιο και μπορούν να 

εγγραφούν στο αρχικό τετράγωνο. Το σημείο τομής τους Ο είναι το 

κέντρο ενός άλλου κύκλου, ίδιας ακτίνας που εφάπτεται στην ' 'C D , 

πλευρά του μικρού πάνω τετραγώνου και τέμνει την ευθεία ΑΒ στα 

σημεία G  και 'G . Όπως φαίνεται, όλη η σύνθεση του έργου είναι 

οργανωμένη μέσα σε αυτούς τους κύκλους. Το έργο είναι τέλεια 

ισορροπημένο και ισοζυγισμένο. Η δραματική αίσθηση εντείνεται με την 

καμπύλη των ευλύγιστων σωμάτων, που γέρνουν προς τους δύο πόλους 

σύγκλισης: την Παναγία και τον Χριστό. Σε αυτούς τους κύκλους είναι 

εγγεγραμμένα πεντάγωνα. Οι διαγώνιές τους προσδίδουν ζωντάνια και 

«αρχιτεκτονική» σε αυτό που διαφορετικά θα είχε την μορφή ενός 

στροβίλου. Επισημαίνουμε ότι οι δύο κορυφές του κεντρικού 

πενταγώνου συμπίπτουν ακριβώς με τα σημεία   G  και 'G .    

 Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η Παρθένος με τα τριαντάφυλλα του 

γερμανού ζωγράφου Stefan Lochner (Στέφαν Λόχνερ, 15ος αιώνας) , από 

τον οποίο ήταν επηρεασμένος ο Ροζιέ. Παρατηρώντας το έργο 

διακρίνουμε την ύπαρξη μιας αρμονικής χάραξης παρόλο που η 

γεωμετρική κατασκευή της είναι πολύ σύνθετη˙ η Παρθένος είναι 

εγγεγραμμένη σε δύο πεντάγωνα που σχηματίζουν την κληματαριά και 

τον μικρό τοίχο. Πιο συγκεκριμένα, ένας κύκλος που εφάπτεται στα 

κατακόρυφες πλευρές  ενός ορθογωνίου περικλείει δύο πεντάγωνα. Το 

πεντάγωνο που στηρίζεται στη μία πλευρά του ως προς τον ορίζοντα, 

απέχει εξίσου και από τις δύο οριζόντιες πλευρές του ορθογωνίου και 

ορίζει την θέση αυτού του κύκλου. Οι προεκτάσεις ορισμένων διαγωνίων 

των πενταγώνων σχηματίζουν το σκελετό της κληματαριάς. Ο μικρός 

τοίχος που περιβάλλει την Παρθένο έχει σχεδιαστεί πάνω στο τόξο, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του πενταγώνου που στηρίζεται 

στην μια κορυφή του ως προς τον ορίζοντα. 
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Η Παρθένος με τα τριαντάφυλλα, Stefan Lochner 

Μουσείο Κολωνίας. 

Εικόνα VI.4 

 
Τέλος, αναφέρουμε ένα πολύ γνωστό έργο του Jean Fouquet ή 

Foucquet (Ζαν Φουκέ, 1420-1480)˙ η Παρθένος με το Βρέφος. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα οι διαγώνιες ενός πενταγώνου σχηματίζουν το 

βασικό τρίγωνο. Ένα δεύτερο πεντάγωνο συνδυάζεται με το πρώτο για να 

σχηματίσουν ένα εσωτερικό ορθογώνιο, καθορίζοντας την διάταξη της 

καρέκλας και την σειρά με τους κόκκινους αγγέλους. Το δίπτυχο 

εγγράφεται μέσα σε ένα ημικύκλιο με ακτίνα ίση με το ύψος του πίνακα. 

Η ακριβής διάταξη των δύο πινάκων (Εικόνες VI.4, VI.5) υποδηλώνεται 

με τις γραμμές προοπτικής.  

 



 241

 
Η παρθένος με το Βρέφος, Ζαν Φουκέ, Μουσείο Αμβέρσας. 

Εικόνα VI.5 

 

Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πολλά ζωγραφικά έργα εκείνης 

της εποχής και να βρούμε στην σύνθεσή τους το πεντάγωνο και την 

χρυσή τομή. Δεν θα βρούμε όμως καμμία αδιάσειστη απόδειξη που να 

τεκμηριώνει  όλα αυτά. Άλλωστε κάποιος θα αντίκρουε όσα λέμε, 

υποστηρίζοντας ότι σε ένα συμμετρικό έργο, του οποίου η σύνθεση είναι 

κανονική μπορούν να εφαρμοστούν πολλές διαφορετικές χαράξεις με 

ικανοποιητικό τρόπο. Το γιατί πρέπει να βάλουμε μέσα τον χρυσό 
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αριθμό σε αυτά τα έργα, αφού κανείς στον Μεσαίωνα δεν μίλησε γι’ 

αυτόν βρίσκει απάντηση από το κείμενο που αποκαλύπτει την σκέψη 

πολλών αιώνων προφορικής παράδοσης˙ την Θεία Αναλογία του Fra Luca 

Bartolomeo de Pacioli (1445–1514 ή 1517). 

Η Πραγματεία Περί Θείας Αναλογίας (Compendio de Divina 

Proportione) χρονολογείται από το 1498. Ο συγγραφέας παρουσιάζει στα 

πρώτα είκοσι τρία κεφάλαια, τις δεκατρείς πιο θαυμαστές ιδιότητες της 

Θείας Αναλογίας, με την οποία μπορούμε να κατασκευάσουμε τα 

διάφορα απλά γεωμετρικά σχήματα και κυρίως το πεντάγωνο. Ορίζει με 

ακρίβεια την πρώτη «ιδιότητα» (κεφάλαιο VIII): είναι μια άρρητη 

αναλογία ανάμεσα σε τρεις όρους, τέτοια που αν ο μεγαλύτερος είναι 

ίσος με 10, ο μεσαίος θα είναι 125 5−  και ο μικρότερος 15 125− . Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για την χρυσή αναλογία που γνωρίζουμε ήδη, 

α β
β α β
=

+
. Είναι ο αριθμός φ και η ακριβής τιμή του είναι 1 5

2
+  ή κατά 

προσέγγιση 1,618...Η επαλήθευση είναι εύκολη ˙ αν πολλαπλασιάσουμε 

το  φ με τον μικρότερο όρο του Pacioli,  15 125− , βρίσκουμε τον 

μεγαλύτερο 125 5− , και αν πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον τελευταίο με 

το φ θα βρούμε το άθροισμα και των δύο, δηλαδή το 10137. Ακολουθούν 

οι άλλες δώδεκα ιδιότητες, οι οποίες είναι κατά σειρά «το ουσιώδες, το 

μοναδικό, το άρρητο, το θαυμαστό, το απερίγραπτο, το ανεκτίμητο, το 

υπέρμετρο, το υπέρτατο, το εξαιρετικό, το ακατάληπτο και το 

αξιοσέβαστο».  Πρόκειται για τις βασικές μαθηματικές εφαρμογές της 

αναλογίας. Θα σταθούμε, στην έβδομη ιδιότητα «οι πλευρές του 

εξαγώνου και του δεκαγώνου τέμνονται με αυτήν την αναλογία», στην 

ένατη «τα σημεία τομής των διαγωνίων του πενταγώνου ορίζουν το λόγο 

της πλευράς προς τη  διαγώνιο» και κυρίως την δέκατη τρίτη ιδιότητα 

«γιατί είναι αδύνατο να κατασκευάσουμε ένα κανονικό πεντάγωνο χωρίς 

                                                 
137 Η πρώτη επαλήθευση έχει ως εξής: 

( )
( ) ( )

1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5125 5 15 125
2 2 23 5 15 5 5

2 5 1 3 5 1 5 2 5 2 2 5 2

+ − + − +
− = − ⇔ = ⇔ = ⇔

− −

− = + ⇔ − = −
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αυτήν την αναλογία». Όλες αυτές οι αποδείξεις εικονογραφούνται στα 

περιθώρια μόνο με απλές γεωμετρικές κατασκευές. Ο Pacioli 

ολοκληρώνοντας την πραγματεία του, παρουσιάζει τα ωραία γεωμετρικά 

σχήματα που εικονογραφούν το δεύτερο μέρος, ευχαριστώντας γι’ αυτά 

τον δημιουργό τους, τον Leonardo Da Vinci, τον Φλωρεντινό. 

Αναφέρουμε, πως η όλη δουλειά του Pacioli, ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο, 

στο οποίο δέσποζε η καθοριστική μορφή του Leonardo Da Vinci, το 

όνομά του οποίου, ανοίγει νέους ορίζοντες, όπου θα αναφερθούμε 

παρακάτω. 

 

 

Γ. ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  
 

Φτάνουμε στην γενιά των καλλιτεχνών που έζησαν στη Φλωρεντία ή 

στη Βόρεια Ιταλία στα μέσα του 15ου αιώνα, οι οποίοι είναι γνωστοί ως 

καλλιτέχνες της πρώιμης Αναγέννησης. Η εποχή τους χαρακτηρίστηκε 

ως ο αιώνας του ουμανισμού. Ορισμένοι από αυτούς, ανώτερα πνεύματα, 

ενθουσιώδεις, όχι μόνο  δημιούργησαν ένα πρωτότυπο έργο, αλλά 

εξέφρασαν τη σκέψη τους σε κείμενα που επηρέασαν βαθιά το 

περιβάλλον τους. Στην  αρχιτεκτονική έχουμε αναφέρει τους: Leon 

Battista Alberti (Λεόν Μπατίστα Αμπέρτι, 1404-1472), Sebastiano 

Serlio (Σεμπαστιάνο Σέρλιο, 1475-1554), Andrea Palladio (Αντρέα 

Παλλάντιο, 1508-1580)και τώρα στην ζωγραφική θα δούμε τον Piero 

della Francesca (Πιέρο ντε λα Φραντσέσκα, 1412-1492).  

Εκφράζει την αισθητική του Alberti138 στην πιο καθαρή της 

μορφή. Είναι ένας γεωμέτρης139 , όπως και ο μαθητής του Luca Pacioli, 

και γι’ αυτό  βλέπει στην ζωγραφική την εφαρμογή των προβλημάτων της  

προοπτικής και της αναπαράστασης των όγκων. Το Περί της Ζωγραφικής 

Προοπτικής, (De prospettiva pingendi) είναι μια πραγματεία προοπτικής 

και περιλαμβάνει τρία μέρη: σχέδιο, μέτρα και χρώμα. Το δεύτερο 

                                                 
138 Έχουμε  αναλύσει το έργο του στην Αρχιτεκτονική, στη περίοδο της Πρώιμης Αναγέννησης.  
139 Λέγεται ότι 20 χρόνια πριν το θάνατό του, σταμάτησε κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα, και 
αφιερώθηκε στα μαθηματικά. 
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χειρόγραφό του είναι μια μικρή πραγματεία αριθμητικής και γεωμετρίας 

με τίτλο, De Abaco. Το τρίτο και τελευταίο είναι το Περί των Πέντε 

κανονικών στερεών (De quinque corporibus regularibus) του οποίου ο 

τίτλος μας θυμίζει την μελέτη του Pacioli. Θα επιβεβαιώσουμε όλα αυτά 

αναλύοντας δύο από τα έργα του.   

 

 
Η Παρθένος και το θείο βρέφος μεταξύ Αγίων και Αγγέλων, 

 Piero della Francesca, Μουσείο Brera, Μιλάνο. 

Εικόνα VI.6 
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Στο έργο του, Η Παρθένος και το θείο βρέφος μεταξύ Αγίων και 

Αγγέλων, φαίνεται πόσο «αυστηρά» χρησιμοποιεί την γεωμετρία. Ο 

πίνακας διαιρείται σε δύο μέρη, στο ύψος και στο πλάτος και είναι μια 

σύνθεση βασισμένη στο λόγο 2/3. Τα κάθετα και ακίνητα πρόσωπα της 

σύνθεσης εγγράφονται σε έναν κύκλο. Αυτές οι ιδιαιτερότητες φαίνονται 

καθαρά στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το οικοδόμημα: η 

μαύρη λωρίδα βρίσκεται στο δεύτερο από τα τρία τμήματα, στα οποία 

έχει διαιρεθεί το ύψος˙ οι δύο κύκλοι του θόλου τέμνουν έναν άλλο 

κύκλο, που έχει το κέντρο του πάνω στο ένα τρίτο του ύψους και στον 

οποίο εγγράφονται δύο εξάγωνα. Οι προεκτάσεις των πλευρών ενός 

εξαγώνου ορίζουν το πάνω μέρος του θόλου. Έτσι, παρά την φαινομενική 

μετατόπιση μέσα στον χώρο, η σύνθεση είναι μονολιθική όπως ένα 

πυθαγόρειο  στερέωμα.  

Στο έργο του ίδιου, Η Μαστίγωση, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο 

αρμονικές χαράξεις τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Η 

αρχιτεκτονική των κτιρίων και η προοπτική κατασκευή του χώρου 

βασίζονται στην κατάκλιση των μικρών πλευρών του ορθογωνίου. Η 

οργάνωση του όλου θέματος έχει γίνει πάνω σε αυτήν τη χάραξη: τα 

πλακάκια του δαπέδου, οι κολώνες του πρώτου πλάνου, το ύψος της 

αίθουσας, οι λωρίδες της οροφής. Οι ανθρώπινες μορφές όμως είναι 

διατεταγμένες σύμφωνα με την «μουσική» διαίρεση της επιφάνειας προς 

τους αριθμούς 4/6/9, ξεκινώντας από δεξιά: η τομή 4 οριοθετεί τους 

τρεις όρθιους άντρες, η τομή 6 βρίσκεται πάνω στον Χριστό. Οι τομές 

αυτές προσθέτουν στην αυστηρότητα της γεωμετρίας μια πιο 

εκλεπτυσμένη αρμονία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η διαγώνιος του 

αριστερού τετραγώνου πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί το δοκάρι της 

οροφής και η άκρη της λωρίδας των λευκών πλακών του δαπέδου, 

«σπάει» από τον άνδρα που φοράει ένα mazzochio (πολυεδρικό στεφάνι). 

Με μια εντυπωσιακή οπτική απάτη, αυτός ο άνδρας παρεκκλίνει την 

προοπτική. 
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Η Μαστίγωση, Piero della Francesca. 

Δουκικό παλάτι, Ουρμπίνο. 

Εικόνα VI.7 

 

 Ο Leonardo Da Vinci, μαθητής του Pacioli, σχεδίασε τα 

γεωμετρικά σχήματα του πρωτότυπου χειρογράφου, της Θείας 

Αναλογίας. Όμως, γι’ αυτόν ο χρυσός αριθμός δεν παρουσίαζε μεγάλο 

ενδιαφέρον. Ακόμα κι αν διαπιστώσουμε την εφαρμογή του σε κάποιο 

από τα έργα του, δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά την δύναμη της 

παράδοσης.  

Είναι ο πιο αινιγματικός και πολυμαθής καλλιτέχνης, και ο 

στοχασμός του είναι βαθύς και μύχιος.  Ο Μυστικός Δείπνος , έχει μια 

απλή διάταξη. Είναι ένα γεωμετρικό σχήμα της αναλογίας του 

διαπασών140, ένα διπλό τετράγωνο. Επειδή όμως το κέντρο της σύνθεσης 

βρίσκεται στο κεφάλι του Χριστού, η αρμονική χάραξη περιλαμβάνει ένα 

κεντρικό τετράγωνο τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο μισές επιφάνειες 

τετραγώνων. Στο κεντρικό τετράγωνο εγγράφεται ένα μικρό τετράγωνο, η 

πάνω πλευρά του οποίου αντιστοιχεί στο ύψος των πλαϊνών πανό. 

                                                 
140 Οκτάβα, λόγος 1/2 
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Οριοθετείται δεξιά και αριστερά με τα παράθυρα και κάτω με την πλευρά 

του τραπεζιού. Εάν χαράξουμε έναν κύκλο πάνω από το κεντρικό 

άνοιγμα, θα σχηματιστεί ένα μεγάλο φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι 

του Χριστού. Οι διαγώνιες του ορθογωνίου, που είναι ταυτόχρονα και οι 

γραμμές φυγής των πάνω πλευρών των πλαϊνών πανό, καταλήγουν στο 

σώμα του Χριστού.   

 

 
Ο Μυστικός Δείπνος, Leonardo Da Vinci 

Εικόνα VI.8 
 

Δεν μπορούμε όμως να συγκρίνουμε τον Leonardo με τους 

συγχρόνους του˙ είναι ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Δεν μιμείται κανένα 

πρότυπο, δεν θέλει να μελετήσει κανένα μεγάλο δάσκαλο, κανένα έργο 

τέχνης, αλλά μόνο την φύση και σαφώς όχι να την αντιγράψει αλλά  να 

αποσπάσει τα μυστικά της. Οι απόψεις που διατυπώνει στην περίφημη 

πραγματεία του Περί Ζωγραφικής, στο κεφάλαιο για το χρώμα, είναι 

πολύ επαναστατικές για την εποχή του, όπως άλλωστε και όλες οι 

παρατηρήσεις που κάνει για ότι καταπιάνεται. Στα πολυάριθμα 

χειρόγραφά του, ο Leonardo, εξετάζει και επιλύει όλα τα ζωγραφικά 

προβλήματα της εποχής μας με πολύ ικανοποιητικό τρόπο, χωρίς 

ωστόσο να μένει κανένα ίχνος στην ζωγραφική του. Το ίδιο ισχύει και για 

την ευρηματική προοπτική του, την οποία δεν εφάρμοσε παρά μόνο σε 

μερικά σχέδια, χρησιμοποιώντας μοναχά στα πίσω πλάνα των 
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ζωγραφικών του έργων τις ανεπαίσθητες χρωματικές και γραμμικές 

διαβαθμίσεις, τις οποίες ο ίδιος ονόμασε «ατμοσφαιρική προοπτική». Στα 

εξαιρετικά σχέδια του, αφήνει ελεύθερη την φαντασία του δείχνοντας την 

προτίμησή του για τα κυκλικά τόξα, περικλείοντας με πολύ φυσικό 

τρόπο τις μορφές μέσα στους δακτυλίους τους.  

Αναφέρουμε το πολύ γνωστό σε όλους, Homo Vitruvianus, στο 

οποίο εικονογραφεί τον κανόνα των ανθρώπινων αναλογιών που 

διατύπωσε ο Βιτρούβιος. Το κείμενο του Βιτρούβιου μεταφέρθηκε στα 

ιταλικά από τον Leonardo. Εκεί η ανθρώπινη φιγούρα τοποθετείται 

αρχικά μέσα σε έναν κύκλο κι έπειτα σε ένα τετράγωνο, διαδικασία που 

ακολούθησε ο Leonardo για όλες τις εικονογραφήσεις της πραγματείας 

του Βιτρούβιο (Εικόνα VI.9).  

Η προφορική παράδοση που υπήρξε σημαντική και καθοριστική 

κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, δεν έχασε την αποτελεσματικότητα 

ούτε τώρα. Αυτό αποδεικνύεται σε ένα απόσπασμα σε ένα απόσπασμα 

γράμματος του Άλμπρεχτ Ντύρερ (Albrecht Dürer), το 1506, οποίος μετά 

από ένα χρόνο παραμονής του στην Βενετία γράφει στον φίλο του 

Pirkheimer, ότι θα ταξιδέψει πρώτα στην Μπολόνια πριν επιστρέψει, «για 

να γνωρίσω την τέχνη της μυστικής προοπτικής που κάποιος θέλει να 

μου διδάξει»141. Κάποιοι υπέθεσαν ότι πρόκειται για τον χρυσό αριθμό 

και ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο Pacioli. Όμως, ο Dürer, όπως και όλοι 

οι καλλιτέχνες του Βορρά που μαθήτευσαν στις συντεχνίες, γνώριζε 

εξίσου καλά με τον Pacioli τον χρυσό αριθμό. Στα έργα του άλλωστε, 

χρησιμοποιεί πολλές φορές την χρυσή τομή σε όλες τις περιόδους της 

ζωής του, ιδιαίτερα στα νεανικά του χρόνια. 

                                                 
141 13 Οκτωβρίου 1506. (Γράμματα του Ντύρερ, εκδόσεις M.Thausing, Quellenschriften…, Βιέννη 
1872, σελ.21-22). Βλ.επίσης : A.Dürer Records of the journey to Venice and the Low Countries, 
Βοστόνη 1913. 
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Homo Vitruvianus, Βενετία,  Πινακοθήκη της Ακαδημίας. 

Εικόνα VI.9 
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Η σύνθεση των ξυλογραφιών της Αποκάλυψης που χρονολογούνται 

από το 1498, καθώς και ενός μεγάλου αριθμού ζωγραφικών έργων, 

βασίζεται σε αυτήν την διαίρεση. Αυτό λοιπόν που μάλλον επιδίωκε να 

μάθει ο Dürer ήταν τα μυστικά των ιταλών καλλιτεχνών της νέα σχολής. 

Την γεωμετρία εφαρμοσμένη «καθαρά» στην τέχνη. Αυτό φαίνεται 

καθαρά στα παρακάτω έργα του. 

 

 
Γεωμετρική προσέγγιση της Αποκάλυψης 

Εικόνα VI.10 
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Αποκάλυψη: Το Άνοιγμα της έκτης σφραγίδας, Albrecht Dürer. 

Εικόνα VI.11 
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Η ζωή της Παρθένου: Η Ανάληψη, Albrecht Dürer. 

Εικόνα VI.12 
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Γεωμετρική προσέγγιση της Ανάληψης 

Εικόνα VI.13 

 

Την ίδια περίοδο περίπου ο Ιταλός Tiziano (Τιτσιάνο) ζωγράφισε 

Τα Εισόδια της Θεοτόκου, ένα έργο στο οποίο οι «μουσικές» αναλογίες 

έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη άνεση: τα αρχιτεκτονήματα, η προοπτική 

κατασκευή και η θέση της μικρής Παρθένου πάνω στα σκαλοπάτια 

έχουν οριστεί με βάση την αρμονική διαίρεση της αναλογίας του 

διαπασών διαπέντε προς τους αριθμούς 3/6/9. Ο ρυθμός της 

αρχιτεκτονικής ορίζεται από τα ένατα. Το σημείο φυγής βρίσκεται πάνω 

στην 3η αριστερή κατακόρυφη τομή. Η μικρή Παρθένος είναι 

τοποθετημένη πάνω στην διασταύρωση της 6ης κάθετης τομής με την 6η 

οριζόντια τομή. Όλα αυτά φαίνονται στην εικόνα VI.15 παρακάτω, 

βασισμένα στο έργο αυτό (Εικόνα VI.14). 

 



 254

 
 

Τα Εισόδια της Θεοτόκου, Tiziano 

Εικόνα VI.14 

 

 

 
 

Γεωμετρική προσέγγιση των Εισόδιων της Θεοτόκου 

Εικόνα VI.15 

 

Ο ρόλος των μουσικών συνηχήσεων θα συνεχιστεί λίγο ακόμα με 

τους Giorgone {Giorgio da Castelfranco, γνωστός ως Τζορτζόνε, 1477-

1510}, Nicolas Poussin (Νικολάς Πουσσέν, 1594-1664), Giovanni Paolo 

Lomazzo (Τζοβάνι Πάολο Λομάτζο, 1538-1600) υπό το πνεύμα της 

εποχής που παρουσιάστηκε στην Φλωρεντία και την Λομβαρδία και 

ονομάστηκε Μανιερισμός. Ήταν, άλλωστε, μια ιδέα της ουμανιστικής 

Αναγέννησης που έβλεπε σε αυτές το μέσο συνένωσης και ορθολογικής 

οργάνωσης όλων των τεχνών. 

Δ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
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Οι πολύπλοκοι σχηματισμοί εγκαταλείφθηκαν την περίοδο της 

Αναγέννησης, για να αντικατασταθούν με πιο απλές αρμονικές χαράξεις. 

Ο κύκλος είναι  ένα από τα γεωμετρικά σχήματα, που εκτιμήθηκε 

ιδιαίτερα. Η καθαρότητα και η απλότητά του καθώς και ο συμβολικός 

χαρακτήρας που του αποδίδεται, συμβάλλουν στο να είναι το κυρίαρχο 

σχήμα των αρχιτεκτονικών σχεδίων, της ζωγραφικής, των διακοσμήσεων 

των αετωμάτων. Ο χρυσός αριθμός είναι πλέον στην διάθεση των 

καλλιτεχνών χάρη σε εύχρηστα θεωρητικά κείμενα από τα οποία 

μπορούσαν οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης να αντλούν με έναν 

αυξανόμενο εκλεκτισμό χρήσιμα στοιχεία. Είναι λάθος να συγκρίνουμε 

τις συνθέσεις του 16ου και 17ου αιώνα στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ο 

χρυσός αριθμός με τις αντίστοιχες του Μεσαίωνα.  

Οι ίδιες οι πλευρές του πλαισίου έχουν διαιρεθεί απευθείας με την 

χρυσή τομή, η οποία από αυτά τα σημεία διατάσσει τα πρόσωπα της 

σύνθεσης, τις επιφάνειες των τοίχων, τα κτίρια. Η χρυσή τομή αποτελεί 

λοιπόν ένα συνηθισμένο τρόπο διαίρεσης της επιφάνειας των συνθέσεων 

σε μια ορισμένη απόσταση από τις πλευράς του πλαισίου ˙ διαίρεση που 

θα γίνεται κατά κάποιον τρόπο ενστικτωδώς. 

Ο Veronese {Paolo Calliari (Πάολο Κάλιαρι) γνωστός ως Βερονέζε, 

1528-1588}) και ο Tintoretto {Jacopo Robusti (Τζάκοπο Ρομπούστι) 

γνωστός ως Τιντορέτο, 1518-1594} θα χρησιμοποιήσουν συνειδητά την 

χρυσή τομή μαζί με άλλες χαράξεις. Στην παρακάτω εικόνα, του 

Tintoretto, Η Ανάσταση επαληθεύονται τα παραπάνω. Ο ζωγράφος 

τοποθετεί τις ανθρώπινες μορφές και τις ζώνες του φωτός και της σκιάς 

πάνω στις διαγώνιες που ορίζονται από τις γωνίες του ορθογωνίου και τις 

δύο διαδοχικές χρυσές τομές των τεσσάρων πλευρών του πίνακα. 
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Η Ανάσταση, Τιντορέτο.  
Βενετία, Σκάλα στην San Rocco. 

Εικόνα VI.16 
 

Ο Βερονέζε συνθέτει συχνά τις προσωπογραφίες του με βάση τον 

χρυσό αριθμό : Το πορτραίτο του Fr.Franceschini (Λονδίνο 1927), Η 

Daniela Barbaro (Φλωρεντία) και άλλα. Από τα έργα του Βερονέζε που 

έχουν γίνει με βάση την χρυσή τομή μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής : 

Ο Ιησούς και ο εκατόνταρχος (Δρέσδη), Ο Ιησούς ανάμεσα στους 

φαρισαίους (Μαδρίτη), Ευαγγελισμός και Η Ανάσταση του Λαζάρου 

(Μουσείο Ουφίτσι). Στην Οικογένεια του Δαρείου (Λονδίνο)  σχεδίασε τα 

κτίρια με βάση τον χρυσό αριθμό και τις ανθρώπινες φιγούρες με βάση 

τον δομικό σκελετό του ορθογωνίου. Στο έργο Δείπνος στο σπίτι του Λεβί 

(Βενετία) τα αρχιτεκτονήματα έχουν γίνει με βάση τη χρυσή τομή και 

τους διάφορους αριθμούς και σχέσεις που προκύπτουν από αυτήν. Τα 

σημεία τομής των γραμμών που συνδέουν τους διαδοχικούς όρους της 

γεωμετρικής προόδου  φ, φ΄, φ΄΄, φ΄΄΄ μεταξύ τους και με τις κορυφές 

του ορθογωνίου, είναι τα αρμονικά σημεία που ορίζουν την διάταξη όλων 
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των κιόνων. Οι κουπαστές της σκάλας τονίζουν έντονα τις διαγώνιες του 

ορθογωνίου.  

 

 
 

Ο Δείπνος στο σπίτι του Λεβί, Βερονέζε. 

Εικόνα VI.17 

 

Οι Φλωρεντινοί καλλιτέχνες θα εφαρμόσουν ξανά την χρυσή τομή 

με την ίδια επιμονή με την οποία ακολουθούν μια γραμμική χάραξη και 

στις μικρότερες λεπτομέρειες. Στο μεταξύ στις Κάτω Χώρες εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούν με απόλυτη πιστότητα την χρυσή αναλογία, καθώς και 

άλλες συνήθειες του παρελθόντος, δεδομένου ότι οι αλλαγές του τρόπου 

σκέψης και οι μεταστροφές των αισθητικών αντιλήψεων που έγιναν στην 

Ιταλία, έφτασαν εξασθενημένες σε αυτές τις χώρες με τις ακλόνητες 

ζωγραφικές παραδόσεις. 

Αναφέρουμε ότι, ιστορικά, στην Γαλλία ο Φλωρεντινός 

Μανιερισμός διείσδυσε σαν ανεμοστρόβιλος, σαρώνοντας πολλές παλιές 

συνήθειες, χωρίς όμως να ριζώσει τόσο βαθιά όσο στην Ιταλία ή στην 

Γερμανία και να προετοιμάσει το δρόμο για το Μπαρόκ. Η 

υπερβάλλουσα λογική είναι χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας των 

Γάλλων.  
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Ε. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 
 

Η διδασκαλία της τέχνης, στον αιώνα αυτό, έγινε λιγότερο 

φιλοσοφική και πιο συγκεκριμένη. Ο George Seurat (Ζωρζ Σερά, 1859-

91) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής του. Τα έργα του 

έχουν έναν ολοφάνερο γεωμετρικό χαρακτήρα. Όλες οι ανθρώπινες 

μορφές του, όλα τα αντικείμενα έχουν ίχνη μιας αρμονικής χάραξης. Οι 

παράλληλες και οι κάθετες δεσπόζουν επίμονα. Εφαρμόζει την 

κατάκλιση μικρών πλευρών του ορθογωνίου πάνω στις μεγάλες και 

χαράζει τις τεμνόμενες διαγώνιες των δύο τετραγώνων που σχηματίζονται 

με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας στο κέντρο του πίνακα ένα μικρό 

τετράγωνο, οι διαγώνιες του οποίου είναι παράλληλες προς τις πλευρές 

του ορθογωνίου. Οι προβολές των κορυφών αυτού του μικρού 

τετραγώνου και οι τομές των διαγωνίων, ορίζουν τα κύρια σημεία και 

καθορίζουν τις διαιρέσεις, μέσα στις οποίες ο Seurat  τοποθετεί συχνά 

οξείες γωνίες.  

Το Μοντέλο είναι το πιο γοητευτικό από όλα τα έργα του Seurat ˙ η 

γεωμετρία του είναι διακριτική. Η όρθια γυναικεία μορφή που 

απεικονίζεται σε μετωπική στάση πάνω στον κατακόρυφο κεντρικό 

άξονα, εγγράφεται με ακρίβεια σε μια κατακόρυφη λωρίδα που 

βρίσκεται ανάμεσα στην πλευρά της Γκράντ Ζατ (το κεντρικό μοντέλο) 

και των πλευρών των κάδρων. Οι άλλες δύο γυναίκες που απεικονίζονται 

από την μία και από την άλλη πλευρά της κατακόρυφης λωρίδας, 

υποτάσσονται σε ισοσκελή τρίγωνα. Το δεξί τρίγωνο περιγράφει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τη γυναικεία φιγούρα: ακολουθεί δεξιά την γραμμή 

των ποδιών και αριστερά εκείνη της ομπρέλας. Το κεφάλι της γυναίκας 

φωλιάζει μέσα στην οξεία γωνία του. Αριστερά η γεωμετρία είναι πιο 

διακριτική: πάνω στο τρίγωνο του συμπλέγματος της Γκραντ Ζατ 

προστίθεται το τρίγωνο της γυναίκας που απεικονίζεται από πίσω, με 

τέτοιο τρόπο, που φαίνεται να κάθεται  σε ένα πτυσσόμενο κάθισμα, 

πάνω στη διασταύρωση μιας ομπρέλας και της προοπτικής γραμμής του 

τοίχου που τονίζεται με μια βεντάλια. Αναλύσαμε το παραπάνω έργο, 

θέλοντας να δείξουμε την αυστηρά γεωμετρική προσπάθεια του Seurat .  
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Το Μοντέλο, Seurat. Μέριον, Ίδρυμα Barnes 

Εικόνα VI.18 

 

 

Ο Paul Cézanne (Πωλ Σεζάν, 1839-1906) επίσης θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης ο οποίος προσπάθησε 

δουλεύοντας επίμονα να ξαναβρεί το κλασικό μεγαλείο. Προτιμά τις 

κατακόρυφες και τις οριζόντιες γραμμές, καθώς και την ορθή γωνία που 

σχηματίζουν όταν τέμνονται, αλλά και το αντιστάθμισμα των διαγωνίων 

γραμμών. Οι Μικρές Λουόμενες, ο Χαρτοπαίχτες, ορισμένες 

προσωπογραφίες, είναι τα ορόσημα αυτής της εγγραφής απλοποιημένων 

όγκων και επίπεδων σχημάτων στο συγκαλυμμένο πλέγμα των 

καμπυλών, των ρόμβων, και των πυραμίδων που στηρίζει τις στατικές και 

κλειστές συνθέσεις του.  Στο έργο του Ο άντρας με το κόκκινο γιλέκο, 

εκτός από μια επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις διαγώνιες και τις πλάγιες, 

που επιβάλλονται άμεσα από την εσωτερική δομή του έργου- 
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αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο μεγάλο τρίγωνο- μερικές πλάγιες γραμμές, 

αισθητά παράλληλες εξασφαλίζουν την ισορροπία.  

 

 
Ο άντρας με το γιλέκο, Cézanne. 

Ζυρίχη, συλλογή Bührle. 

Εικόνα VI.19 
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Η γεωμετρία ποτέ δεν θα εκφράσει το βάθος στο έργο του Σεζάν 

δεδομένου ότι ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ απευθείας τις 

διαγώνιες του ορθογωνίου, οι οποίες δημιουργούν την προοπτική.  

 

 

ΣΤ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ   
 

Στην σύγχρονη εποχή, η ζωγραφική κυριολεκτικά εξερράγη και οι 

ζωγράφοι του 20ου αιώνα βρέθηκαν αντιμέτωποι κάποιοι με το πρόβλημα 

της τρίτης ή τέταρτης διάστασης, κάποιοι με τις αρμονίες των καθαρών 

χρωμάτων και κάποιοι τέλος με τις γραμμές των γεωμετρικών 

κατασκευών που ρυθμίζουν την επίπεδη σύνθεση. Εμείς θα σταθούμε 

στο τελευταίο. Ο Vassily Kandinsky (Βασίλι Καντίνσκι, 1866-1944) 

ήξερε ότι μόνο με την βοήθεια της γεωμετρίας μπορούσε να εκφράσει τον 

δυναμισμό που τον διακατείχε. Στην εποχή μας, ο πουρισμός142 

απομονώνοντας το κάθε συστατικό στοιχείο της ζωγραφικής θα πετύχει 

τον «εγκλεισμό» αυτού μέσα σε επίπεδα, έως ότου καταλήξει στην 

σύνθεση των μορφών αποκλειστικά πάνω στην διδιάστατη επιφάνεια του 

πίνακα. Αυτήν την επίπεδη όραση  την συναντάμε ήδη στον George 

Braque (Ζωρζ Μπρακ, 1882-1963) και στον Pablo Picasso (Πάμπλο 

Πικάσο, 1881-1973) αμέσως μετά την περίοδο του αναλυτικού 

κυβισμού.  

Ορισμένοι σύγχρονοι ζωγράφοι, στηρίζονται θεληματικά σε 

μετρήσεις και σε κατασκευές που γίνονται με τον διαβήτη, οι οποίες μας 

φέρνουν ξανά στον Μεσαίωνα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σταθούμε σε 

ένα ιδιαίτερο γεγονός: στο εντελώς νέο ενδιαφέρον για τον χρυσό αριθμό, 

ο οποίος είχε πάψει πια να χρησιμοποιείται και η θεωρία του φαινόταν 

απρόσιτη.  Οι Γερμανοί θεωρητικοί είναι αυτοί που στις αρχές του 19ου 

αιώνα, ανέσυραν την έννοια του χρυσού αριθμού ερευνώντας τον κυρίως 

πάνω στα αιγυπτιακά μνημεία. Η νεοκλασική σχολή του Peter von 

Cornelius (Πέτερ φον Κορνέλιους, 1783-1867) και των Johann 

                                                 
142 Βλέπε σελίδα 229, υποσημείωση 132. 
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Friedrich Overbeck (Γιόχαν Φρήντριχ Όβερμπεκ, 1789-1869), τείνοντας 

περισσότερο προς την αφαίρεση – καθόσον γερμανική- από εκείνη του 

Jacques-Louis David (Ζακ-Λουί Νταβίντ, 1784-1825), προτίμησε τους 

άρρητους αριθμούς 2 , 1 5
2
+ .  

 

 
 

Γεωμετρική κατασκευή των τετραγωνικών ριζών των πρώτων αριθμών  

Εικόνα VI.20 

 

Με τον Πατέρα Ντιντιέ (P. Lenz), αυτοί οι αριθμοί έγιναν η ουσία 

των περίφημων «Θείων Μέτρων», καλλιτεχνικό πιστεύω του μοναστηριού 

των Βενεδικτίνων του Beuron. Οι Γάλλοι καλλιτέχνες γνώρισαν τα «Θεία 

Μέτρα» από τον Paul Sérusier (Πωλ Σερυζιέ, 1865-1927) στον οποίο τα 

αποκάλυψε το 1897 ο φίλος του Verkade, δόκιμος μοναχός στο 

μαναστήρι του Beuron, όταν συναντήθηκαν στην Πράγα. 

Ο Sérusier θεωρούσε τον εαυτό του «πατέρα του κυβισμού», 

επειδή ο Roger de la Fresnaye (Ροζέ ντε λα Φρεναί) υπήρξε μαθητής του. 

Είδαμε πράγματι το ενδιαφέρον για τον χρυσό αριθμό να εκδηλώνεται 

στο περιβάλλον των κυβιστών. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

στον χώρο αυτό υπήρξαν οι Gaston Duchamp {Γκαστόν Ντυσάν, γνωστός 

ως (Ζακ Βιγιόν) Jacques Villion 1875-1963}, και τα αδέρφια του Marcel  

και Raymond Duchamp (Μαρσέλ και Ραϋμόν Ντυσάν, 1887-1968 και 

1876-1918 αντίστοιχα), και οι André Lhote (Αντρέ Λοτ, 1885-1962) ο 

Albert Gleize (Αλμπέρ Γκλεζ 1881-1953), ο Francis Picabia (Φράνσις 

Πικαμπιά, 1879-1953). Οι παραπάνω οργάνωσαν, τον Οκτώβριο του 

1912, το Σαλόνι της Χρυσής Τομής, την πατρότητα του οποίου διεκδικεί ο 
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Villion. Οι κυβιστές βέβαια έχουν το ενδιαφέρον τους στραμμένο στην 

δημιουργία πλαστικής γραφής.  

 

    

Το Ταριχευμένο πουλί, Ζακ Βιγιόν. 

Εικόνα VI.21 

 

 
Γεωμετρική προσέγγιση 

Εικόνα VI.22 
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Αναφερόμενος στο έργο του Το Ταριχευμένο Πουλί, ο Jacques 

Villion είπε   «όπως στον Μεσαίωνα έκαναν μια προσευχή πριν αρχίσουν 

να ζωγραφίζουν, έτσι κι εγώ, για μεγαλύτερη ασφάλεια στηρίζομαι στην 

χρυσή τομή»143. Στο σχήμα φαίνεται καθαρά η γεωμετρική του διάσταση. 

Τα σημεία τομής των διάφορων διαγωνίων γραμμών που συνδέουν τις 

κορυφές με τις χρυσές τομές του πλαισίου και οι ορθογώνιες γραμμές 

που συνδέουν μεταξύ τους αυτές τις τομές, επιτρέπουν τον καθορισμό 

όλων των διαιρέσεων αυτής της αποκλειστικά ευθύγραμμης και 

ορθογώνιας σύνθεσης. Το παραπάνω έργο βρίσκεται στο Παρίσι, στην 

συλλογή Galerie Louis Carré. 

Όμως οι Γάλλοι δεν τόλμησαν ποτέ να προχωρήσουν τόσο πολύ 

στην χρήση της καθαρής γεωμετρίας και στην αυστηρή εφαρμογή της 

χρυσής τομής όσο ο Ολλανδός Piet Mondrian (Πιέτ Μόντριαν, 1872-

1944).  Το 1920 δημοσίευσε στο μικρό περιοδικό Τέχνης «De Stijls»  μια 

σειρά διαλόγων με τίτλο  Φυσική πραγματικότητα και Αφηρημένη 

πραγματικότητα, όπου διατύπωσε τις αυστηρές μεν, αλλά απόλυτα 

λογικές έννοιες, στις οποίες είχαν καταλήξει οι συλλογισμοί του.  

Οι σχέσεις στον χώρο δεν είναι «οι σχέσεις των διαστάσεων των 

γραμμών και των επιπέδων, αλλά η θέση στην οποία βρίσκονται σε σχέση 

προς τα άλλα. Η πιο τέλεια από αυτές τις σχέσεις είναι η ορθή γωνία, η 

οποία εκφράζει τη σχέση δύο αντίθετων τύπων γεωμετρικών ευθειών». 

Έτσι, η δυαδικότητα, αυτό που ο Μόντριαν ονομάζει «το ένα και το άλλο», 

είναι απαραίτητη στην ορθογώνια σχέση που παρουσιάζεται μόνο πάνω 

στο επίπεδο, γιατί κάθε έκφραση του όγκου «υλοποιεί». Η ορθή γωνία 

καθορίζει την «πρωταρχική σχέση» όμως μέσα στην ποικιλία «την οποία 

δεν είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρήσουμε πολλαπλή», παύει να είναι 

μονάδα, είναι «σπασμένη» και γεννά τον ρυθμό, ο οποίος αλλάζει με την 

ανισότητα των σχέσεων. Ο Mondrian άλλωστε προτιμάει την ευθεία 

γραμμή γιατί «το ευθύγραμμο είναι η τελείωση της καμπύλης». Τα 

παρακάτω έργα βρίσκονται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη. 

 

  
                                                 
143 Αναφέρεται από τον Dora Vallier, Cahiers d’art, 1957 
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Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη. 

Εικόνα VI.23 



 266

 

 

 
Εικόνες VI.24 α, β, γ   
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Στο παραπάνω έργο (Εικόνα VI.23) , ο Mondrian όπως φαίνεται 

στις εικόνες VI. 24 (α, β, γ), διαιρεί το μεγάλο αρχικό τετράγωνο με την 

διαγώνιο AC  και με μια παράλληλη προς τις δύο πλευρές του EF , η 

οποία διέρχεται από το σημείο φ, χρυσή τομή της διαγωνίου. Το μεγάλο 

ευθύγραμμο τμήμα Αφ, είναι ίσο με την πλευρά ενός μικρού τετραγώνου 

που υπακούει στην ίδια αρμονική χάραξη με το πρώτο και το οποίο θα 

τοποθετηθεί πάνω σε αυτό αλλά, αντιστρέφοντας τις θέσεις: η διαγώνιος 

' 'A C  θα συμπέσει πάνω στην EF , ενώ η ' 'E F  θα βρεθεί πάνω στην 

πρώτη διαγώνιο AC ˙ με αυτόν τον τρόπο τα σημεία των τομών θα 

συμπέσουν. Από αυτό το σύνολο των ενεργειών σχηματίζεται η γωνία 045  

των πλευρών του ' ' ' 'A B C D  ως προς τις αντίστοιχες του ABCD  καθώς και 

η ακριβής του θέση πάνω στο πρώτο τετράγωνο. Το πάχος των μαύρων 

γραμμών είναι ανάλογο προς τους αριθμούς 3, 4, 5. 

Στο έργο του, Broadway Boogie-Woogie, -εικόνες VI.25, VI.26- 

σχεδόν όλες οι οριζόντιες και οι κάθετες που σχηματίζουν αυτό το έργο, 

διέρχονται από τα σημεία των χρυσών πλευρών του. Τα πρώτα κάθετα 

ευθύγραμμα τμήματα  που σχηματίστηκαν με αυτόν τον τρόπο, 

διαιρέθηκαν και αυτά με την σειρά τους, έξι φορές, στην χρυσή τομή. Οι 

οριζόντιες, διαιρέθηκαν αρχικά στη χρυσή τομή και στη συνέχεια 

ξαναδιαιρέθηκαν, πότε προς τα πάνω και πότε προς τα κάτω. Τα 

ευθύγραμμα τμήματα που προκύπτουν από τη διαίρεση με το διαβήτη, 

ορίζουν την έγχρωμη λωρίδα, πότε από μια πλευρά και πότε την άλλη. 

Προφανώς με αυτόν τον τρόπο ο Mondrian ήθελε να δώσει στο έργο του 

μια σχετική πλαστικότητα.  
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Εικόνα VI.25 

 
 

Εικόνα VI.26 



 269

Έτσι, με μια υπερβολική αδιαλλαξία, ο Mondrian δεν επιδιώκει 

παρά μόνο την έκφραση των αμετάβλητων  σταθερών του ανθρώπινου 

πνεύματος. Ο Mondrian έφτασε στην καθαρή αρμονική χάραξη. Όπως 

είδαμε τα πάντα διαδραματίζονται μέσα στις τεμνόμενες λωρίδες, στα 

ορθογώνια, στο πάχος των γραμμών : «σχέσεις στον χώρο», η ορθή γωνία 

και οι παράλληλες γραμμές, «σχέσεις αναλογιών», απλές διαιρέσεις και 

χρυσός αριθμός, «σχέσεις χρωμάτων», διακριτική και ηχητική αρμονία 

μονόχρωμων αποχρώσεων, όλες αυτές οι σχέσεις τροποποιημένες 

μερικές φορές από τους ρυθμούς της πολλαπλότητας. Οι πίνακες του 

Μόντριαν  καθοδηγούν ορισμένους σύγχρονους αρχιτέκτονες στην 

οργάνωση των προσόψεων τους. 

 

 

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η γενίκευση των μαθηματικών παραμένει συνδεδεμένη με την 

αναζήτηση του ωραίου. Ο καλλιτέχνης πρέπει να ελευθερώσει αυτήν την 

ομορφιά, να την κάνει ορατή σε όλους και μέσω αυτής να μεταφέρει τη 

φρεσκάδα των ανθρώπων του 15ου αιώνα οι οποίοι θαύμαζαν αυτήν τη 

μεγάλη ποικιλία σχημάτων, με την πολλαπλότητα των βάσεων και 

μορφών τους, με την συμφωνία των αρμονικών σχέσεών τους. Πολλά 

έχουν γραφεί, ειπωθεί και ακόμα πολλά ερευνούνται. Η λεπτή 

διαχωριστική γραμμή μερικές φορές εναπόκειται στην προσωπική κρίση 

του κάθε μελετητή. Ποιος όμως μπορεί να μείνει ασυγκίνητος στην 

«αρμονία» που τα συνδέει; 
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ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ «ΑΡΜΟΝΙΑ»… 

 
The Lamentation over the Dead Christ, Andrea Mantegna  (1480). 

( Το  μοιρολόι πάνω στο σώμα του νεκρού Χριστού)  
Μουσείο Brera, Μιλάνο 

 

   Ο πίνακας παρουσιάζει τον νεκρό Χριστό ύπτια πάνω σ’ ένα 

μαρμάρινο μαδεροκρέββατο. Είναι πλαισιωμένος από την Παρθένο, τον 

Αγ. Ιωάννη και την Μαρία την Μαγδαληνή που θρηνούν  για τον θάνατό 

του. Ενώ το θέμα είναι κοινότυπο στην εποχή της Αναγέννησης, ωστόσο 

εδώ αποκαλύπτεται μια νεωτερίζουσα αντίληψη της Αναγέννησης στην 

παρουσίαση της ανθρώπινης φιγούρας συγκρινόμενη με την  αντίληψη 

της μεσαιωνικής περιόδου  που έτεινε προς τον συμβολισμό και την  

καλλιτεχνία. Ο Mantegna ζωγράφισε μια πολύ συγκεκριμένη 

αναπαράσταση του φυσικού και συναισθηματικού τραύματος, κόντρα 

στον πνευματικό ιδεαλισμό. Από τους λόγιους της τέχνης του καιρού του, 

ελέχθη πως ο Mantegna  αναπαρέστησε τον Χριστό κατά κάποια 
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«Ρωμαϊκή» μόδα, σαν κάποιον «κοινό» θνητό. Θεωρήθηκε ότι υποβιβάζει 

την  αξία της ζωγραφικής.   

  Ο ρεαλισμός και η τραγωδία της σκηνής τονίζονται από την έντονη 

αντίθεση της προοπτικής, η οποία καταργείται, λόγω του ότι συρρικνώνει 

και δραματοποιεί τη μισοπλαγιασμένη φιγούρα, τονίζοντας τις 

ανατομικές λεπτομέρειες˙ συγκεκριμένα τον θώρακα του Χριστού. Οι 

οπές στα χέρια και τα πόδια του Χριστού, όπως επίσης και τα πρόσωπα 

των δύο οδυρόμενων, αναπαριστάνονται χωρίς καμιά παραχώρηση 

ιδεαλισμού ή ρητορικής. Το έντονα ζωγραφισμένο υφασμάτινο κάλυμμα 

που σκεπάζει το πτώμα, καθιστά πιο δραματική την ατμόσφαιρα. 

Μοναδικό στον πίνακα αυτόν είναι η κεντρική ιδέα τού πίνακα που 

εστιάζεται στα γεννητικά όργανα του Χριστού – μια καλλιτεχνική επιλογή 

που αφήνει μεγάλα περιθώρια πλήθους ερμηνειών.     

  Ο ρεαλισμός του Mantegna υπερτερεί οποιασδήποτε αισθητικής 

ικανοποίησης. Ο ρεαλισμός του διακατέχεται από έπαρση ποιητικής 

αίσθησης για τον πόνο και τα βάσανα και της χριστιανικής 

εγκαρτέρησης. Η δημιουργική δύναμη του Mantegna  βρίσκεται στην 

δική του ερμηνεία για το «ιστορικό», στην αίσθησή του για την θεώρηση 

της έννοιας της μικρής όπως και της μεγάλης κλίμακας.  Πέραν της 

έκδηλης ψυχρότητάς του και των ζωγραφικών μελημάτων του, τα 

αισθήματα του Mantegna είναι εκείνα του ιστορικού, και όπως όλοι οι 

μεγάλοι ιστορικοί είναι γεμάτος από ανθρωπισμό. Έχει τραγική 

αντίληψη της ιστορίας και της μοίρας του ανθρώπου και των 

προβλημάτων του Θεού, του Κακού, της Ζωής και του Θανάτου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

του Erwin Panofsky 

Ι 

«Item Perspectiva ist ein lateinisch Wort, bedeutt ein Durchsehung» 

(«Perspectiva είναι μια λατινική λέξη που σημαίνει «βλέποντας με 

προοπτική»). Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Dürer προσπάθησε να εξηγήσει την 

έννοια της προοπτικής. Και παρόλο που αυτή η λατινική λέξη ήδη 

χρησιμοποιούταν από τον Βοήθιο και δεν είχε αρχικά τόσο ακριβή 

σημασία, πρέπει να υιοθετήσουμε κατ’ ουσίαν τον ορισμό του Dürer. Θα 

μιλήσουμε για μία ολοκληρωτικά προοπτική άποψη του χώρου, όχι 

μόνο όταν απομονωμένα αντικείμενα όπως σπίτια ή έπιπλα 

απεικονίζονται συμπυκνωμένα, αλλά αντιθέτως μόνο όταν ολόκληρη η 

εικόνα έχει μεταμορφωθεί –για να αναφέρουμε και έναν άλλο θεωρητικό 

της Αναγέννησης– σε «παράθυρο» και όταν έχουμε την πρόθεση να 

πιστέψουμε πως μέσω αυτού του παραθύρου κοιτάμε το χώρο. Η υλική 

επιφάνεια πάνω στην οποία οι ατομικές φιγούρες ή αντικείμενα 

σχεδιάζονται, ζωγραφίζονται ή σκαλίζονται συνεπώς καταργείται και σε 

αντικατάσταση επαναμεταφράζεται σαν απλό «επίπεδο εικόνας». Πάνω σ’ 

αυτό το επίπεδο εικόνας προβάλλεται η συνεχής σειρά του χώρου, η 

οποία παρατηρείται μέσω αυτού και η ουσία συμπεραίνεται ότι 

περιλαμβάνει τα διάφορα ατομικά αντικείμενα. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει σημασία εάν αυτή η προβολή καθορίζεται 

από μια άμεση αισθητήρια επίδραση ή από μία περισσότερο ή λιγότερο 

«ορθή» γεωμετρική κατασκευή. Στην πραγματικότητα αυτή η ορθή 

κατασκευή επινοήθηκε την εποχή της Αναγέννησης και παρόλο που 

αργότερα υποβλήθηκε σε διάφορες τεχνικές βελτιώσεις και 

απλοποιήσεις, παρέμεινε, ωστόσο στις προϋποθέσεις και τους στόχους 

της απαράλλαχτη την εποχή του Desargues. Πιο απλά εξηγείται 

ακολούθως: Φανταζόμαστε την εικόνα –σε συμφωνία με τον ορισμό του 
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«παραθύρου»- ως μια επίπεδη διασταυρούμενη τομή μέσω μιας επίσης 

αποκαλούμενης οπτικής πυραμίδας· η κορυφή αυτής της πυραμίδας 

είναι το μάτι, το οποίο τότε συνδέεται με μεμονωμένα σημεία εντός του 

χώρου ο οποίος αναπαριστάται. Επειδή η σχετική θέση αυτών των 

«οπτικών ακτινών» καθορίζει τη φαινομενική θέση των αντίστοιχων 

σημείων στην οπτική απεικόνιση, το μόνο που απαιτείται είναι να 

σχεδιάσω ολόκληρο το σύστημα σε κάτοψη και πλάγια όψη για να 

καθορίσω την εικόνα πάνω στην τμηθείσα επιφάνεια. Η κάτοψη αποδίδει 

το πλάτος, η πλάγια όψη αποδίδει το ύψος· και αν συνδυάσω αυτές τις 

έννοιες σε ένα τρίτο σχέδιο, θα εξασφαλίσω την επιθυμητή προοπτική 

προβολή (Σχήμα Α.1). 

 

 

Μοντέρνα «γραμμική προοπτική» κατασκευή ενός ορθογωνίου εσωτερικού χώρου 
(«χώρος κουτιού»). Αριστερά άνω: σχέδιο. Αριστερά κάτω: πλάγια όψη. Δεξιά: προοπτική 
απεικόνιση που επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τα τμήματα που χαράσσονται στη «γραμμή 
προβολής». 

Σχήμα Α.1 

 

Σε μια εικόνα που κατασκευάζεται μ’ αυτόν τον τρόπο – δηλαδή 

μέσω αυτού που ο Dürer ονομάζει μία «επίπεδη, διαυγής τομή όλων 



 275

αυτών των ακτινών που προσπίπτουν από το μάτι στο αντικείμενο που 

βλέπει» – οι ακόλουθοι κανόνες είναι έγκυροι. Πρώτον, όλες οι κάθετοι ή 

ορθογώνιοι συναντιούνται στο αποκαλούμενο σημείο φυγής, το οποίο 

καθορίζεται από την κάθετο που σχεδιάζεται από το μάτι στο επίπεδο της 

εικόνας. Δεύτερον, όλες οι παράλληλοι που εκτείνονται σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, έχουν ένα κοινό σημείο φυγής. Εάν εκτείνονται σε οριζόντιο 

επίπεδο, τότε το σημείο φυγής τους  βρίσκεται στον ορίζοντα, δηλαδή 

στην οριζόντια γραμμή που διέρχεται από το κεντρικό σημείο φυγής. 

Επιπλέον αν συμβαίνει και σχηματίσουν μια γωνία 45° με το επίπεδο 

της εικόνας, τότε η απόσταση ανάμεσα στο σημείο φυγής τους και το 

κεντρικό σημείο φυγής τους είναι ίση με την απόσταση ανάμεσα στο μάτι 

και το επίπεδο της εικόνας. Τελικά ίσες διαστάσεις μειώνονται 

προοδευτικά όσο απομακρύνονται στο χώρο έτσι, ώστε οποιοδήποτε 

τμήμα της εικόνας – υποθέτοντας ότι η θέση του ματιού είναι γνωστή – 

είναι υπολογίσιμη από το προηγούμενο ή το επόμενο τμήμα (βλ. Σχήμα 

Α.7). 

Για να εγγυηθούμε έναν πλήρως ορθολογιστικό – δηλαδή 

απεριόριστο, αμετάβλητο και ομογενές – χώρο, αυτή η «κεντρική» 

προοπτική δημιουργεί δύο υπονοούμενες αλλά απαραίτητες 

προϋποθέσεις: πρώτον ότι βλέπουμε με ένα μοναδικό και ακίνητο μάτι 

και δεύτερον ότι η επίπεδη διασταυρωμένη τομή, αντιπροσωπευτικό 

δείγμα της οπτικής πυραμίδας, μπορεί να περάσει για μια επαρκή 

αναπαραγωγή από το οπτικό μας είδωλο. Στην πραγματικότητα αυτές οι 

δύο προϋποθέσεις είναι περισσότερο τολμηρές αφηρημένες έννοιες από 

την πραγματικότητα, εάν με τον όρο «πραγματικότητα» εννοούμε την 

πραγματική υποκειμενική οπτική εντύπωση. Για τη δομή ενός 

απεριόριστου, αμετάβλητου και ομογενούς χώρου – εν συντομία, ένας 

αμιγώς μαθηματικός χώρος – είναι τελείως διαφορετικός από τη δομή 

ενός ψυχοφυσιολογικού χώρου: «Η προοπτική» δε γνωρίζει την έννοια 

του απείρου· από την αφετηρία περιορίζεται μέσα σε συγκεκριμένα όρια 

χώρου που έχουν επιβληθεί από την δική μας ικανότητα αντίληψης. Και 

σε σχέση με τον αντιληπτικό χώρο δε μπορούμε πλέον για ομοιογένεια 

παρά για το άπειρο. Η απόλυτη βάση της ομοιογένειας του γεωμετρικού 
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χώρου είναι ότι όλα τα στοιχεία της, τα σημεία που συνδέονται σ’ αυτήν 

είναι καθορισμοί θέσης, κατέχοντας όχι ανεξάρτητο περιεχόμενο από το 

δικό τους εξωτερικό αυτής της σχέσης, αυτή τη θέση την οποία κατέχουν 

σε σχέση το ένα με το άλλο. Η πραγματικότητά τους εξαντλείται στην 

αμοιβαία τους σχέση: Είναι μία καθαρά λειτουργική και όχι ουσιαστική 

πραγματικότητα. Διότι βασικά αυτά τα σημεία είναι χωρίς περιεχόμενο, 

γιατί έχουν γίνει απλώς εκφράσεις ιδανικών σχέσεων· δε χωρά 

αμφισβήτηση για την ποικιλία του περιεχομένου. Η ομοιογένειά τους δεν 

εκφράζει τίποτα άλλο παρά αυτήν την ομοιότητα της δομής βασισμένη 

στην κοινή λογική τους λειτουργία, τον κοινό ιδανικό τους σκοπό και 

σημασία. Για αυτό το λόγο ομοιογενής χώρος δεν είναι ποτέ δοσμένος 

χώρος αλλά χώρος που έχει παραχθεί από κατασκευής και μάλιστα η 

γεωμετρική αρχή της ομοιογένειας μπορεί να εκφραστεί από το αξίωμα 

το οποίο από κάθε πλευρά πρέπει να είναι δυνατό να σχεδιάσει 

παρόμοια σχήματα σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα μεγέθη. 

Πουθενά στο χώρο της άμεσης αντίληψης δε μπορεί αυτό το αξίωμα να 

εκπληρωθεί. Εδώ δεν υπάρχει αυστηρή ομοιογένεια θέσης και 

κατεύθυνσης· κάθε χώρος έχει το δικό του τρόπο και τη δική του αξία. Ο 

οπτικός χώρος και ο τακτικός χώρος [tastraum] είναι και ανισοτροπικοί 

και ανομοιογενείς σε αντίθεση με το μετρικό χώρο της Ευκλείδειας 

Γεωμετρίας: «οι κύριες κατευθύνσεις οργάνωσης – πριν-πίσω, πάνω-κάτω, 

δεξιά-αριστερά – είναι ανόμοιες και στους δύο ψυχολογικούς χώρους» 

Ακριβής προοπτική δομή είναι μια συστηματική αφαίρεση από τη 

δομή αυτού του ψυχολογικού χώρου. Διότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα 

της προοπτικής δομής αλλά στην πραγματικότητα η σκόπιμη επιδίωξή 

του να συνειδητοποιήσει στην απεικόνιση του χώρου με απόλυτη 

ακρίβεια ότι η ομοιογένεια και το απεριόριστο ξενίζουν στην άμεση 

εμπειρία αυτού του χώρου. Κατά μία έννοια, η προοπτική μετατρέπει τον 

ψυχολογικό χώρο σε μαθηματικό χώρο. Αρνείται τις διαφορές ανάμεσα 

στο μπροστά και το πίσω, ανάμεσα στο αριστερά και δεξιά, ανάμεσα στα 

σώματα και το χώρο που μεσολαβεί («κενό» χώρο) ώστε το άθροισμα όλων 

των μερών του χώρου και όλα του τα περιεχόμενα απορροφούνται μέσα 

σε ένα μοναδικό κβαντικό συνεχές και ομοιογενές μέσο. Ξεχνάει ότι δε 
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βλέπουμε με ένα μόνο ακίνητο μάτι αλλά με δύο συνεχώς κινούμενα 

μάτια που καταλήγουν σε ένα σφαιροειδές πεδίο όρασης. Δε λαμβάνει 

καθόλου υπόψη του την τεράστια διαφορά ανάμεσα στο ψυχολογικά 

προετοιμασμένο «οπτικό είδωλο» μέσω του οποίου ο ορατός κόσμος 

έρχεται στη συναίσθησή μας και το μηχανικά προετοιμασμένο 

«αμφιβληστροειδικό είδωλο» που ζωγραφίζεται στο φυσικό μας μάτι. Διότι 

μια ασυνήθιστη σταθεροποιητική τάση εντός του ενδιαφέροντός μας – 

προωθημένη από τη συνεργασία της όρασης με την αφή – αποδίδει σε 

παρατηρημένα αντικείμενα ένα σαφές και κατάλληλο μέγεθος και σχήμα 

και έτσι τείνει να μη λαμβάνει καθόλου υπόψη τουλάχιστον εν μέρει, τις 

παραμορφώσεις, τις οποίες αυτά τα μεγέθη και σχήματα υφίστανται στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Τελικά, η προοπτική δομή αγνοεί 

την κρίσιμη περίσταση όπου αυτό το αμφιβληστοειδικό είδωλο – τελείως 

ξέχωρα από την επακόλουθη διαδοχική επεξήγηση και ακόμα ξέχωρα 

από το γεγονός ότι τα μάτια κινούνται – είναι προβολή όχι στην επίπεδη 

αλλά πάνω στην κοίλη επιφάνεια. Έτσι, ήδη σ’ αυτό το χαμηλότερο αλλά 

ακόμα ψυχολογικό επίπεδο των γεγονότων υπάρχει μια θεμελιώδης 

ασυμφωνία ανάμεσα στην «πραγματικότητα» και τη δομή της. Αυτό 

επίσης ισχύει και για τον ολοκληρωτικά ανάλογο χειρισμό της 

φωτογραφικής μηχανής. 

Εάν, για να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, μια γραμμή χωρίζεται 

ώστε τα τρία της μέρη, a, b και c εκτείνουν ίσες γωνίες, αυτά τα 

αντικειμενικά άνισα μέρη θα αναπαρασταθούν στην κοίλη επιφάνεια 

(όπως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού) ως περίπου ίσα μήκη· 

ενώ αν προβάλλονταν πάνω σε επίπεδη επιφάνεια θα φαίνονταν όπως 

πριν σαν άνισα μήκη (Σχήμα Α.2). Αυτή είναι η πηγή αυτών των οριακών 

παραμορφώσεων που μας είναι πιο γνώριμες από τη φωτογραφία, αλλά 

και που ξεχωρίζουν το προοπτικά δομημένο είδωλο από το 

αμφιβληστροειδικό είδωλο. 
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 Εξήγηση της «οριακής παραμόρφωσης». 

Σχήμα Α.2 

 

Αυτές οι παραμορφώσεις μπορούν μαθηματικά να εκφραστούν ως 

η ασυμφωνία ανάμεσα στην αναλογία των οπτικών γωνιών και την 

αναλογία των γραμμικών τμημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την 

προβολή πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Όσο πιο πλατύ είναι το σύνολο ή η 

σύνθετη οπτική γωνία – που σημαίνει ότι όσο μικρότερη αναλογία 

ανάμεσα στην απόσταση από το μάτι μέχρι το είδωλο και το μέγεθος του 

ειδώλου – τόσο πιο εμφανής είναι η παραμόρφωση. Αλλά παράλληλα με 

αυτήν την αχνά ποσοτική ασυμφωνία ανάμεσα στο αμφιβληστροειδικό 

είδωλο και την προοπτική αναπαράσταση, η οποία είχε ήδη αναγνωριστεί 

στις αρχές της Αναγέννησης, υπάρχει και μια επίσημη ασυμφωνία. Αυτό 

το τελευταίο προκύπτει αρχικά από την κίνηση του βλέμματος και 

δευτερευόντως για ακόμη μια φορά από την καμπύλωση του 

αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού· διότι την ώρα που η προοπτική 

προβάλλει ίσες γραμμές σαν ίσες γραμμές το μάτι μας τις λαμβάνει (από 

το κέντρο της προβολής) ως κυρτές καμπύλες. Ένα κανονικό δείγμα 

σκακιέρας εμφανίζεται σε μικρή ακτίνα για να ρυθμίσει το σχήμα της 
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ασπίδας· μία αντικειμενικά καμπυλωτή σκακιέρα αυτού του είδους θα 

γίνει ίσια. Τα ορθογώνια ενός κτιρίου που σε κανονική προοπτική 

κατασκευή φαίνονταν ίσια, θα μπορούσαν, εάν γινόταν να 

ανταποκριθούν στο πραγματικό αμφιβληστροειδικό είδωλο, να είχαν 

μετασχηματισθεί σαν καμπύλες. Μιλώντας ευθέως, ακόμα και οι κάθετες 

θα έπρεπε να υποβληθούν σε ένα είδος απόκλισης (Σχήμα Α.3). 

 

 

Κιονοστοιχία κατασκευασμένη σύμφωνα με την «υποκειμενική» ή καμπυλωτή 
προοπτική (αριστερά) και σύμφωνα με τη σχηματική ή γραμμική προοπτική (δεξιά). 

(Μετά τον Guido Hauck). 

Σχήμα Α.3 

 

Αυτή η καμπυλότητα του οπτικού ειδώλου έχει παρατηρηθεί δύο 

φορές στη σύγχρονη εποχή: από τους μεγάλους Ψυχολόγους και 

Φυσικούς στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, καθώς και από τους 

μεγάλους Αστρονόμους και Μαθηματικούς στις αρχές του 17ου αιώνα 

(και δεν έχει παρατηρηθεί ξανά μέχρι σήμερα). Πρέπει να ανακαλέσουμε 

για τα παραπάνω τα λόγια του αξιόλογου Wilhelm Schickhardt, 

ξάδερφος του Αρχιτέκτονα της Βυρτεμβέργης και Ιταλού ταξιδιώτη 

Heinrich Schickhardt: «Λέω ότι όλες οι γραμμές ακόμα και οι πιο ίσιες, 

οι οποίες δε στέκονται directe contra pupillam [κατευθείαν μπροστά από 

το μάτι]… αναγκαστικά εμφανίζονται να αποκλίνουν κάπου. Παρόλα 

αυτά κανείς ζωγράφος δεν τα πιστεύει˙ να γιατί ζωγραφίζουν τις ευθείες 
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πλευρές ενός κτηρίου με ευθείες γραμμές ακόμα κι αν σύμφωνα με την 

πραγματική αρχή της προοπτικής αυτό είναι λάθος. Σπάστε αυτό το 

δύσκολο πρόβλημα καλλιτέχνες!». Αυτό υποστηρίχθηκε μόνο από τον 

Kepler και από κανέναν άλλον, τουλάχιστο στο βαθμό που παραδέχθηκε 

την πιθανότητα ότι η αντικειμενικά ευθεία ουρά ενός κομήτη ή η 

αντικειμενικά ευθεία τροχιά ενός μετεωρίτη λαμβάνεται υποκειμενικά ως 

καμπύλη. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Kepler αναγνώρισε 

ολοκληρωτικά ότι αρχικά είχε αγνοήσει ή ακόμη και αρνηθεί αυτές τις 

απατηλές καμπύλες μόνο και μόνο γιατί είχε εκπαιδευθεί σε γραμμική 

προοπτική. Είχε καθοδηγηθεί από τους νόμους της καλλιτεχνικής 

προοπτικής και πίστευε ότι την ευθεία πάντα τη βλέπουμε ως ευθεία 

χωρίς να σταματήσει το μάτι, στην πραγματικότητα δεν προβάλλει πάνω 

σε plana tabella αλλά πάνω στην εσώτερη επιφάνεια της σφαίρας. Και 

πραγματικά, αν ακόμη και σήμερα μόνο λίγοι από μας έχουμε 

αντιληφθεί αυτές τις καμπυλότητες, αυτό είναι σίγουρα εν μέρει εξ αιτίας 

της συνέπειάς μας – περαιτέρω ενισχυμένη από το κοίταγμα 

φωτογραφιών – στη γραμμική προοπτική δομή: μια δομή που είναι 

κατανοητή μόνο σε τελείως συγκεκριμένη, ειδικά μοντέρνα αίσθηση του 

χώρου, ή εάν θέλετε αίσθηση του κόσμου. 

Έτσι, σε μια εποχή της οποίας η αντίληψη ελεγχόταν από την αρχή 

του χώρου εκφρασμένη από την αυστηρή γραμμική προοπτική, οι 

καμπυλότητες του σφαιρικού οπτικού κόσμου έπρεπε να ανακαλυφθούν 

ξανά. Όμως, σε μια εποχή όπου συνηθιζόταν να βλέπεις προοπτικά, όχι 

όμως γραμμικά προοπτικά, αυτές οι καμπυλότητες απλά λαμβάνονταν 

ως δεδομένες όπως στην Αρχαιότητα. Στην αρχαία οπτική και τη θεωρία 

της τέχνης (όπως επίσης και στη φιλοσοφία, μόνο που εδώ ήταν στη 

μορφή των αναλογιών) συνεχώς αντιμετωπίζουμε τις παρατηρήσεις ότι τις 

ευθείες γραμμές τις βλέπουν σαν καμπυλωτές και τις καμπυλωτές 

γραμμές τις βλέπουν σαν ευθείες· αυτές οι στήλες πρέπει να υπόκεινται 

στην ένταση (που συνήθως είναι σχετικά αδύναμη, πάντα στην κλασική 

εποχή) για να μην παρουσιασθούν αποκλίνουσες· αυτό το επιστήλιο και 

ο στυλοβάτης πρέπει να χτισθούν κυρτά για να αποφύγουμε την 

εντύπωση ότι γέρνουν. Και πραγματικά οι γνώριμες καμπυλότητες του 
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Δωρικού Ναού επιβεβαιώνουν τις πρακτικές συνέπειες αυτών των 

ευρημάτων. Παλαιοί οπτικοί, που έφεραν όλες αυτές τις βαθιές γνώσεις 

σε καρποφορίας, ήταν λόγω αυτού στις πρώτες αρχές τους αρκετά 

αντίθετοι με τη γραμμική προοπτική. Και αν καταλάβαιναν τόσο καθαρά 

τις σφαιρικές παραμορφώσεις του σχήματος, αυτό πηγάζει μόνο (ή 

τουλάχιστον ανταποκρίνεται) από την ακόμα πιο σπουδαία αναγνώριση 

των παραμορφώσεων του μεγέθους. Διότι, και εδώ ακόμα οι οπτικοί 

προσαρμόζουν τη θεωρία τους πιο άνετα στην πραγματική δομή της 

υποκειμενικής οπτικής εντύπωσης απ’ ότι το έκανε η αναγεννησιακή 

προοπτική. Επειδή κατανόησαν το πεδίο της όρασης σαν σφαίρα, οι 

παλαιοί οπτικοί υπερασπίσθηκαν πάντα και χωρίς εξαίρεση ότι αυτά τα 

φαινομενικά μεγέθη (που είναι προβολές αντικειμένων μέσα σ’ αυτό το 

σφαιρικό πεδίο της όρασης) είναι καθορισμένα όχι από τις αποστάσεις 

των αντικειμένων από το μάτι, αλλά αποκλειστικά από το πλάτος των 

γωνιών της όρασης. Έτσι η σχέση ανάμεσα στα μεγέθη των αντικειμένων 

είναι εκφράσιμη μόνο σε βαθμούς γωνίας ή τόξου και όχι σε απλά 

μεγέθη μήκους. Στην πραγματικότητα, το 8ο θεώρημα του Ευκλείδη 

ξεκάθαρα αντικαθιστά κάθε αντίθετη θέση. Ο Ευκλείδης δηλώνει ότι η 

φαινομενική διαφορά ανάμεσα σε δύο ίσα μεγέθη παρατηρημένη από 

άνισες αποστάσεις είναι καθορισμένη όχι από την αναλογία αυτών των 

αποστάσεων αλλά μάλλον από την αρκετά λιγότερο μη σύμφυτη 

αναλογία των γωνιών όρασης (Σχήμα Α.4). Αυτό είναι διαμετρικά 

αντίθετο με το δόγμα πίσω από τη μοντέρνα προοπτική δομή, γνωστή 

στον τύπο του Jean Pélerin, γνωστός ως Viator: «Les quantitez et les 

distances Ont concordables differences» («οι ποσότητες και οι 

αποστάσεις ποικίλουν ανάλογα»). Και ίσως είναι κάτι παραπάνω από ένα 

απλό ατύχημα που στις αναγεννησιακές παραφράσεις του Ευκλείδη, 

ακόμα και στις μεταφράσεις, ακριβώς αυτό το 8ο θεώρημα ήταν είτε 

εντελώς συγκαλυμμένο ή διορθωμένο μέχρι που έχασε την αρχική του 

σημασία. Προφανώς η αντίφαση ήταν προφανής ανάμεσα στη φυσική 

προοπτική του Ευκλείδη ή την επικοινωνία, την οποία έψαχνε απλά για 

να διαμορφώσει μαθηματικά τους νόμους της φυσικής όρασης (και γι’ 

αυτό συνέδεσε το φαινόμενο μέγεθος με την οπτική γωνία) και την 
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perspective artificialis που σχηματίσθηκε στο μεταξύ, την οποία 

αντιθέτως προσπάθησε να ορίσει ως μια χρήσιμη μέθοδο για να 

κατασκευάσει είδωλα σε δισδιάστατες επιφάνειες. Ξεκάθαρα αυτή η 

αντιλογία θα μπορούσε να επιλυθεί μόνο με το να εγκαταλείψει το 

αξίωμα της γωνίας· για να αναγνωριστεί το αξίωμα πρέπει να εκθέσει τη 

δημιουργία της προοπτικής εικόνας σαν ένα αδύνατα επιτεύξιμο έργο 

γιατί μια σφαίρα δε μπορεί να μην κυλήσει πάνω σε μια επιφάνεια. 

 

 

Σύγκριση της «γραμμικής προοπτικής» και της «γωνιακής προοπτικότητας» κατασκευές: 

στη γραμμική προοπτική (αριστερά), τα φαινόμενα μεγέθη (HS και JS) είναι 

αντιστρόφως ανάλογα προς τις αποστάσεις (ΑΒ και AD)· στη γωνιακή προοπτική (δεξιά), 

τα φαινόμενα μεγέθη (β και α+β) δεν είναι αντιστρόφως ανάλογα προς τις αποστάσεις 

(2b και b). 

Σχήμα Α.4 
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ΙΙ 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναρωτηθούμε εάν και σε ποιο βαθμό 

η αρχαιότητα ανέπτυξε μία γεωμετρική προοπτική. Οι αρχαίοι, εξ όσων 

γνωρίζουμε, ποτέ δεν παρέκλιναν από την αρχή ότι τα εμφανή μεγέθη 

καθορίζονταν όχι από τις αποστάσεις αλλά από τις γωνίες. Αφενός, είναι 

φανερό ότι για όσο καιρό σεβόταν αυτήν την αρχή, η αρχαία ζωγραφική 

δε θα μπορούσε να θεωρήσει μία προβολή πάνω σε μία επιφάνεια, αλλά 

θα μπορούσε να εμμένει σε μία προβολή πάνω σε μία σφαιρική 

επιφάνεια. Αφετέρου, είναι αναμφισβήτητο ότι η αρχαία ζωγραφική ήταν 

ακόμη λιγότερο έτοιμη από την Αναγέννηση να εφαρμόσει τη 

«στερεογραφική προβολή», για παράδειγμα όπως εννοεί τον όρο ο 

Ίππαρχος. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσουμε εάν η αρχαιότητα κατόρθωσε 

να πραγματοποιήσει μια καλλιτεχνικά «αξιοποιήσιμη» προσέγγιση. Θα 

μπορούσαμε να φανταστούμε μια τέτοια κατασκευή να στηρίζεται στην 

έννοια μιας «σφαίρας της προβολής» – ή στο σχέδιο και στην ανύψωση, 

έναν κύκλο προβολής – με τα τόξα του κύκλου να έχουν αντικατασταθεί 

από τις χορδές τους. Αυτό θα επιτύγχανε μια συγκεκριμένη προσέγγιση 

των απεικονιζόμενων μεγεθών στα πλάτη των γωνιών, χωρίς να 

δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ ότι η σύγχρονη διαδικασία. Και 

πράγματι μοιάζει πιθανό -σε καμία περίπτωση δεν το ισχυριζόμαστε αυτό 

με βεβαιότητα- η αρχαία ζωγραφική, τουλάχιστον κατά την ύστερη 

ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, να διέθετε μία παρόμοια διαδικασία.  

Ο Βιτρούβιος, σε ένα πολυσυζητημένο χωρίο των Δέκα Βιβλίων για 

την Αρχιτεκτονική, εκθέτει τον ακόλουθο αξιοθαύμαστο ορισμό: Η 

«Σκηνογραφία», δηλαδή η προοπτική αναπαράσταση μίας τρισδιάστατης 

δομής πάνω σε μία επιφάνεια, στηρίζεται σε ένα «omnium linearum ad 

circini centrum responses». Στην αρχή, βέβαια, κάποιος θα ήλπιζε να 

ανακαλύψει σε αυτό το circini centrum το κεντρικό σημείο φυγής της 

σύγχρονης προοπτικής. Ωστόσο ούτε ένα διασωθέν έργο της αρχαιότητας 

περιέχει ένα τέτοιο ενοποιημένο σημείο φυγής. Οι λέξεις καθαυτές 

μοιάζουν να αποκλείουν αυτήν την ερμηνεία, καθώς circini centrum 

σημαίνει «σημείο-πυξίδα», όχι «σημείο ενός κύκλου»: το κεντρικό σημείο 
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φυγής της σύγχρονης γραμμικής προοπτικής, το σημείο μερικής 

σύγκλισης των ορθογωνιοτήτων, δεν μπορεί να ερμηνευθεί  ως το σταθερό 

σημείο μιας πυξίδας. Αν, όμως, ο Βιτρούβιος κάνει λόγο για μία ακριβή 

προοπτική κατασκευή (που έπεται από τη χρήση του circinus), υπάρχει 

τουλάχιστον η πιθανότητα με το centrum να εννοεί όχι ένα σημείο φυγής 

εντός της εικόνας, αλλά ένα «κέντρο προβολής» που παριστάνει το μάτι 

του παρατηρητή. Το κέντρο αυτό (και αυτό θα ερχόταν σε πλήρη 

συμφωνία με το αρχαίο αξίωμα για τις γωνίες) θα ήταν στις 

προπαρασκευαστικές εικόνες το κέντρο ενός κύκλου που τέμνει τις 

οπτικές ακτίνες, ακριβώς όπως η ευθεία γραμμή που παριστάνει το 

επίπεδο της εικόνας τέμνει τις οπτικές ακτίνες στη σύγχρονη προοπτική 

κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος σήμερα κατασκευάσει με τη 

βοήθεια ενός τέτοιου «κύκλου προβολής» (όπου, όπως έχει αναφερθεί, τα 

τόξα του κύκλου αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες χορδές), το 

αποτέλεσμα θα βρίσκεται σε συμφωνία με τα σωζόμενα μνημεία σε ένα 

κρίσιμο σημείο: οι προεκτάσεις των ορθογωνιοτήτων δε συγκλίνουν σε 

ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά, έχοντας μία ελαφρά κλίση, συναντώνται 

ανά ζεύγη σε διάφορα σημεία που βρίσκονται σε έναν κοινό άξονα. Διότι 

όταν ο κύκλος τραβηχτεί προς τα πίσω, τα τόξα «σπάνε» στις άκρες. Αυτό 

δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με «σκελετό ψαριού» (Σχήμα 

Α.5). Δεν είναι προφανές ότι μία τέτοια ερμηνεία του χωρίου του 

Βιτρούβιου μπορεί να έχει λογική βάση. Είναι σχεδόν απίθανο να 

αποδειχθεί, καθώς τα σωζόμενα έργα σχεδόν ανεξαιρέτως δεν είναι 

κατασκευασμένα με αυστηρότητα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το 

«ψαροκόκαλο» ή, σε πιο επίσημη γλώσσα, η αρχή του άξονα φυγής ήταν, 

τουλάχιστον σε βαθμό που μπορούμε να το ελέγξουμε, αναγκαία στην 

αρχαία χωρική αναπαράσταση. 
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Παλαιά «γωνιακή προοπτική» κατασκευή ενός ορθογωνίου εσωτερικού χώρου («χώρος 
κουτιού»). Αριστερά άνω: σχέδιο. Αριστερά κάτω: πλάγια όψη. Δεξιά: προοπτική 
απεικόνιση που επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τα τμήματα που χαράσσονται στον «κύκλο 
προβολής». 

Σχήμα Α.5 

 

Μερικές φορές τη συναντούμε στη μορφή της τμηματικής 

σύγκλισης, όπως αυτή περιγράφηκε και σε συμφωνία με την υποθετική 

κατασκευή κύκλου. Ορισμένες φορές στην πιο σχηματική, αλλά πιο 

εφαρμόσιμη, μορφή ενός λίγο ή πολύ αγνού παραλληλισμού των 

κεκλιμένων ορθογωνιοτήτων. Η τελευταία εκδοχή μαρτυρείται ήδη σε 

αγγεία της νότιας Ιταλίας του 4ου αιώνα π.Χ. Αυτή, όμως, η μέθοδος 

αναπαράστασης του χώρου πάσχει, σε σύγκριση με τη σύγχρονη μέθοδο, 

από μια περίεργη αστάθεια και εσωτερική ασυνέπεια. Η σύγχρονη 

κατασκευή του σημείου φυγής παραμορφώνει όλα τα μήκη, πλάτη και 

ύψη σε συγκεκριμένη αναλογία, και με αυτόν τον τρόπο καθορίζει με 

σαφήνεια το εμφανιζόμενο μέγεθος κάθε αντικειμένου, το μέγεθος που 

αντιστοιχεί στις πραγματικές διαστάσεις του και τη θέση του σε σχέση με 

το μάτι. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο πλεονεκτεί σημαντικά η 

σύγχρονη μέθοδος και ο λόγος για τον οποίο αυτή αναζητήθηκε με τόσο 
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πάθος. Μια σταθερή διαστρέβλωση δεν είναι δυνατή υπό την αρχή του 

άξονα φυγής καθώς η διευθέτηση των ακτινών δεν είναι αξιόπιστη. Αυτό 

αποτυπώνεται εύγλωττα από την αδυναμία της αρχής του άξονα φυγής 

να συμπυκνώσει σταδιακά και κατάλληλα ένα πλακόστρωτο μονοπάτι: τα 

τετράγωνα στο κέντρο είναι είτε πολύ μεγάλα είτε πολύ μικρά. Ήδη στη 

αρχαιότητα, αλλά προπαντός στο Μεσαίωνα, οπότε η κατασκευή αυτή 

αναγεννήθηκε σε πολλά μέρη της Ευρώπης, τέτοιες αδέξιες ασυμφωνίες 

αποκρύπτονταν από ένα σκυθεό, μία γιρλάντα, ένα τμήμα κουρτίνας ή 

κάποιο άλλο προοπτικό «φύλλο συκής». Επιπλέον, οι διαγώνιοι ενός 

κατά αυτόν τον τρόπο κατασκευασμένου πλακόστρωτου πατώματος θα 

αναπτύσσονται προς το βάθος εάν τα διαστήματα βάθους στο πίσω μισό 

του πατώματος μοιάζουν να μεγαλώνουν, αντί να σμικρύνονται όπως θα 

όφειλαν. Και αντιστρόφως εάν τα διαστήματα σμικρύνονται, τότε οι 

διαγώνιοι θα εμφανίζονται «σπασμένες». 

Αυτό μοιάζει περισσότερο με μαθηματικό παρά με καλλιτεχνικό 

θέμα, καθώς κάποιος θα μπορούσε δίκαια να επισημάνει ότι η σχετική 

ατέλεια, ακόμη και η ολοκληρωτική απουσία, μίας προοπτικής 

κατασκευής δεν έχει να κάνει με την καλλιτεχνική αξία (όπως, 

αντιστρόφως, η αυστηρή παρατήρηση των νόμων της προοπτικής δε 

χρειάζεται να καταστρατηγεί την καλλιτεχνική «ελευθερία»). Αν όμως η 

προοπτική δεν είναι κριτήριο αξίας, είναι με βεβαιότητα κριτήριο ύφους-

στυλ. Πράγματι, μπορεί ακόμη και να χαρακτηρισθεί ως (για να 

επεκτείνουμε τον επιτυχημένο όρο του Ernst Cassirer στην ιστορία της 

τέχνης) μία από εκείνες τις «συμβολικές μορφές» στις οποίες «το 

πνευματικό νόημα επισυνάπτεται σε ένα στέρεο, υλικό σύμβολο και 

εγγενώς αποδίδεται σε αυτό το σύμβολο». Για το λόγο αυτό οφείλουμε να 

ερευνούμε εάν οι καλλιτεχνικές περίοδοι και περιοχές έχουν προοπτική 

καθώς και επίσης ποια προοπτική έχουν.  

Η τέχνη της κλασσικής αρχαιότητας ήταν μια γνήσια υλική τέχνη. 

Αναγνώριζε ως καλλιτεχνική πραγματικότητα μόνο ότι ήταν αντιληπτό 

από τις αισθήσεις. Τα αντικείμενά της ήταν υλικά και τρισδιάστατα, με 

σαφώς καθορισμένες λειτουργίες και αναλογίες, και κατά συνέπεια ήταν 

σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ανθρωπομορφικά. Αυτά τα αντικείμενα δε 
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συγχωνεύονταν καλλιτεχνικά σε μία χωρική ενότητα, αλλά 

επισυνάπτονταν το ένα στο άλλο σε ένα τεκτονικό ή πλαστικό 

σύμπλεγμα. Η Ελληνιστική τέχνη άρχισε να επιβεβαιώνει όχι μόνο την 

αξία του εσωτερικά υποκινούμενου σώματος, αλλά και τη γοητεία της 

εξωτερικής του επιφάνειας. Άρχισε επίσης να κατανοεί ως άξια 

απεικόνισης (και αυτό είναι σχετικό με το θέμα μας) όχι μόνο την 

κινούμενη αλλά και την ακίνητη φύση, όχι μόνο το πλαστικό και όμορφο 

αλλά και το καλλιτεχνικά αδέξιο και άσχημο, ή κοινό, όχι μόνο τα 

στερεά σώματα αλλά και τον περιβάλλοντα και ενοποιημένο χώρο. 

Επιπλέον, ακόμη κι η Ελληνιστική καλλιτεχνική φαντασία παρέμεινε 

προσκολλημένη στα ατομικά αντικείμενα, σε βαθμό ώστε ο χώρος να 

κατανοείται όχι ως κάτι που μπορούσε να περιβάλει και να διαλύσει την 

αντίθεση μεταξύ σωμάτων και μη-σωμάτων, αλλά μόνο ως αυτό που 

απομένει μεταξύ των σωμάτων. 

 Ο χώρος, λοιπόν, διακηρύχθηκε καλλιτεχνικά εν μέρει από την 

απλή εναπόθεση από πάνω, εν μέρει από την ακόμη μη συστηματική 

υπέρθεση. Ακόμη κι όπου η Ελληνορωμαϊκή τέχνη μεταπήδησε στην 

αναπαράσταση των πραγματικών εσωτερικών χώρων ή των πραγματικών 

τοπίων, αυτός ο εμπλουτισμένος και διευρυμένος κόσμος δεν ήταν σε 

καμία περίπτωση ένας ενοποιημένος κόσμος, ένας κόσμος όπου τα 

σώματα και τα κενά μεταξύ τους ήταν απλά διαφοροποιήσεις ή 

τροποποιήσεις του συνεχούς μίας υψηλότερης τάξης. Τα διαστήματα 

βάθους έχουν γίνει πλέον πιο σαφή(κατανοητά), αλλά δε μπορούν να 

εκφρασθούν με τους όρους ενός προκαθορισμένου «συστήματος 

μέτρησης». Οι σταδιακά συμπυκνωμένες ορθογωνιότητες συγκλίνουν, 

αλλά όχι προς έναν συγκεκριμένο ορίζοντα, για να μην κάνουμε λόγο για 

ένα συγκεκριμένο κέντρο (ακόμη κι αν στις αναπαραστάσεις της 

αρχιτεκτονικής κατά κανόνα η ανύψωση των γραμμών της βάσης και η 

κατάβαση των γραμμών της οροφής είναι προς παρατήρηση). Τα μεγέθη 

γενικά σμικρύνονται όσο υποχωρούν, αλλά αυτή η σμίκρυνση δεν είναι 

σε καμία περίπτωση σταθερή, και πάντοτε παρεμβάλλονται φιγούρες με 

κακή αναλογία, φιγούρες ασύμφωνες προς την κλίμακα. Οι 

μετασχηματισμοί που παράγονται από την απόσταση και το 
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παρεμβαλλόμενο μέσο στη μορφή και το χρώμα των σωμάτων 

αναπαριστώνται με τόση τολμηρή δεξιοτεχνία που το στυλ αυτών των 

έργων ζωγραφικής θεωρείται ως πρόδρομος του σύγχρονου 

Ιμπρεσιονισμού. Και παρ’ όλα αυτά ποτέ δεν επιτυγχάνουν ενοποιημένο 

«φωτισμό». Ακόμη κι όταν η έννοια της προοπτικής ως «θέασης δια 

μέσου» λαμβάνεται με την κυριολεκτική της σημασία –για παράδειγμα, 

όταν καλούμαστε να πιστέψουμε ότι βλέπουμε μέσα από μία σειρά από 

στήλες πάνω σε ένα συνεχές τοπίο– ο αναπαριστώμενος χώρος παραμένει 

ένας αθροιστικός χώρος. Ποτέ δε γίνεται αυτό που η σύγχρονη εποχή 

απαιτεί και πραγματοποιεί, ένας συστηματικός χώρος.  

Ακριβώς σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι σαφές ότι ο αρχαίος 

«ιμπρεσιονισμός» ήταν σχεδόν ιμπρεσιονισμός, καθώς το σύγχρονο 

κίνημα στο οποίο αποδίδουμε αυτό το όνομα προϋποθέτει πάντοτε αυτή 

την ανώτερη ενότητα που κείται υπεράνω του κενού χώρου και των 

σωμάτων. Ως αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις του αποκτούν αυτόματα 

κατεύθυνση και ενότητα. Με αυτό τον τρόπο ο Ιμπρεσιονισμός μπορεί με 

τόση επιμονή να υποτιμά και να αποσυνθέτει τις στέρεες μορφές χωρίς 

να διακινδυνεύει τη σταθερότητα του χώρου και τη στερεότητα των 

ατομικών αντικειμένων. Από την άλλη πλευρά, αποκρύπτει αυτή τη 

σταθερότητα και τη στερεότητα. Η αρχαιότητα, αντιθέτως, μη διαθέτοντας 

αυτή την κυριαρχούσα ενότητα, πρέπει να αποκομίσει κάθε χωρικό 

όφελος με την απώλεια της υλικής ύπαρξης, ώστε ο χώρος πραγματικά 

να μοιάζει να αφομοιώνει τα αντικείμενα. Αυτό εξηγεί το σχεδόν 

παράδοξο φαινόμενο που μέχρι στιγμής και ενώ η αρχαία τέχνη δεν 

αποπειράται να αναπαραστήσει το χώρο μεταξύ σωμάτων, ο κόσμος της 

μοιάζει πιο στέρεος και αρμονικός από τον κόσμο που παριστάνεται από 

τη μοντέρνα τέχνη. Αλλά εφόσον ο χώρος περιλαμβάνεται στην 

αναπαράσταση, και προπαντός στη ζωγραφική τοπίων, ο κόσμος αυτός 

γίνεται περιέργως αναληθής και ασυνεπής, σαν ένα όνειρο ή μία 

οφθαλμαπάτη.  

Η αρχαία προοπτική είναι, συνεπώς, η έκφραση μιας 

συγκεκριμένης και θεμελιωδώς μη σύγχρονης θεώρησης του χώρου (αν 

και είναι μια αυθεντικά χωρική θεώρηση, παρά τον Spengler). Η αρχαία 
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προοπτική είναι επιπλέον η έκφραση μιας εξίσου σαφούς και όχι 

σύγχρονης αντίληψης του κόσμου. Και μόνο τώρα μπορούμε να 

κατανοήσουμε πως ο αρχαίος κόσμος μπορούσε να ικανοποιηθεί από ότι 

ο Goethe καλούσε «τόσο αμφίβολη ακόμα και λανθασμένη» ερμηνεία για 

την εντύπωση του χώρου. Γιατί απέτυχαν οι αρχαίοι να κάνουν το 

φαινομενικά μικρό βήμα της τμήσης της οπτικής πυραμίδας από ένα 

επίπεδο και να προχωρήσουν σε μία πραγματικά ακριβή και 

συστηματική κατασκευή του χώρου; Αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί 

εφόσον συνέχιζε να κυριαρχεί το αξίωμα των θεωρητικών για τις γωνίες. 

Αλλά γιατί δεν παρέβλεψαν το αξίωμα, όπως θα συνέβαινε δεκαπέντε 

αιώνες αργότερα; Δεν το έπραξαν διότι η αίσθηση του χώρου που 

αναζητούσε έκφραση στις πλαστικές τέχνες απλά δεν απαιτούσε έναν 

συστηματικό χώρο. Ο συστηματικός χώρος ήταν αδιανόητος τόσο για 

τους αρχαίους φιλοσόφους όσο και για τους αρχαίους καλλιτέχνες. 

Συνεπώς θα ήταν μεθοδολογικά ασθενές να ταυτίσουμε το ερώτημα «Είχε 

προοπτική η αρχαιότητα;» με το ερώτημα «Είχε η αρχαιότητα την 

προοπτική μας;» όπως συνέβη τον καιρό των Perrault και Sallier, 

Lessing και Klotzen.  

 Αν και υπήρξαν διάφορες αρχαίες θεωρίες του χώρου, καμία από 

αυτές δεν πέτυχε να ορίσει το χώρο ως ένα σύστημα απλών σχέσεων 

μεταξύ ύψους, πλάτους και βάθους. Στην περίπτωση αυτή, στο σχήμα 

ενός «συστήματος συντεταγμένων», η διαφορά μεταξύ «εμπρός» και 

«πίσω», «εδώ» και «εκεί», «σώματος» και «μη σώματος» θα είχε επιλυθεί 

στα πλαίσια μιας πιο αφηρημένης έννοιας της τρισδιάστατης επέκτασης, 

ή ακόμη, όπως ο Arnold Geulinex αναφέρει, μιας έννοιας ενός «corpus 

genera liter septum» («σώματος λαμβανομένου κατά μια γενικότερη 

έννοια»). Η ολότητα του κόσμου πάντοτε παρέμεινε κάτι ριζικά ασυνεχές. 

Ο Δημόκριτος, για παράδειγμα, κατασκεύασε έναν γνήσια υλικό κόσμο 

από αδιαίρετα στοιχεία, και στη συνέχεια, μόνο για να εξασφαλίσει στα 

στοιχεία αυτά τη δυνατότητα κίνησης, απαίτησε επιπλέον το άπειρο κενό 

να αντιστοιχεί σε «μη ον» (αν και, σε σχέση με το ον, αυτό μοιάζει με 

αναγκαιότητα). Ο Πλάτων άφησε το χώρο να σταθεί σε αντίθεση με τον 

κόσμο των στοιχείων που είναι μειώσιμα σε γεωμετρικά σχηματισμένα 
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σώματα, όπως το άμορφο υπερδοχείο ή υποδοχέας (που είναι στην πράξη 

ακόμη και εχθρικό προς τη μορφή). Ο Αριστοτέλης, εν τέλει, με μία 

βασικά μη μαθηματική μεταφορά των ποιοτικών κατηγοριών στο 

βασίλειο του ποσοτικού, απέδωσε έξι διαστάσεις (διαστάσεις, διαστήματα) 

στον κοινό τόπο (πάνω και κάτω, μπροστά και πίσω, δεξιά και αριστερά), 

παρ’ όλο που τα ατομικά σώματα ορίζονταν επαρκώς από τρεις 

διαστάσεις (ύψος, πλάτος, βάθος). Επιπλέον, ο Αριστοτέλης συνέλαβε 

αυτόν τον «γενικό χώρο» ως απολύτως το απώτατο σύνορο ενός απόλυτα 

μεγάλου σώματος, ονομαστικά την εξώτατη ουράνια σφαίρα – ακριβώς 

όπως η ακριβής τοποθεσία των ατομικών πραγμάτων (τόπος ίδιος) είναι 

για αυτόν το σύνορο όπου η Μονάδα (το Ένα) συναντά το Άλλο. Ίσως το 

Αριστοτέλειο δόγμα για το χώρο καταδεικνύει με ιδιαίτερη σαφήνεια την 

αδυναμία της αρχαίας σκέψης να φέρει τα συμπαγή εμπειρικά 

«αντικειμενικά χαρακτηριστικά» του χώρου, και συγκεκριμένα τη 

διάκριση μεταξύ «σώματος» και «μη σώματος», σε έναν κοινό 

παρονομαστή μίας substance etendue: τα σώματα δεν αφομοιώνονται σε 

ένα ομοιογενές και άπειρο σύστημα διασταλτικών σχέσεων, αλλά είναι τα 

αντιπαρατιθέμενα περιεχόμενα ενός πεπερασμένου δοχείου. Γιατί, όπως 

για τον Αριστοτέλη δεν υπάρχει «quantum continuum» στο οποίο η 

ουσία των ατομικών πραγμάτων να μπορούσε να αποσυντεθεί, ομοίως 

δεν υπάρχει πραγματικό άπειρο (εν ενεργεία άπειρον) που να 

επεκτείνεται πέρα από το όλον των ατομικών αντικειμένων (καθώς, με 

σύγχρονους όρους, ακόμη και η σφαίρα συγκεκριμένων αστεριών θα 

αποτελούσε ένα «ατομικό αντικείμενο»). Και είναι ακριβώς εδώ που 

γίνεται σαφές ότι ο «αισθητικός χώρος» και ο «θεωρητικός χώρος» 

επαναδιατυπώνουν τον αντιληπτικό χώρο με την ακριβώς ίδια αίσθηση: 

στη μια περίπτωση η αίσθηση αυτή συμβολίζεται οπτικά και στην άλλη 

εμφανίζεται σε λογική μορφή.  
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III 

Όταν η πρόοδος σε συγκεκριμένα καλλιτεχνικά προβλήματα είναι 

τέτοια ώστε επιπλέον εργασία στην ίδια κατεύθυνση και με τις ίδιες 

προϋποθέσεις να μοιάζει απίθανη να αποδώσει καρπούς το αποτέλεσμα 

είναι μία μεγάλη υποχώρηση, ή ίσως καλύτερα, μια αντιστροφή πορείας. 

Τέτοιες αντιστροφές, που συχνά συνδυάζονται με τη μεταβίβαση της 

καλλιτεχνικής «καθοδήγησης» σε μια νέα χώρα ή σε ένα νέο ύφος, 

δημιουργούν τη δυνατότητα ανέγερσης ενός νέου οικοδομήματος από τα 

ερείπια του παλαιού. Αυτό το επιτυγχάνει κάποιος εγκαταλείποντας ότι 

έχει ήδη επιτευχθεί και στρεφόμενος σε εμφανώς πιο «στοιχειώδεις» 

μεθόδους αναπαράστασης. Αυτές οι αντιστροφές αποτελούν τη βάση για 

μία δημιουργική επανατοποθέτηση σε παλαιότερα προβλήματα, 

διατηρώντας ταυτόχρονα μια απόσταση από αυτά. Έτσι βλέπουμε τον 

Donatello να ξεπηδά όχι από τον βαρετό κλασικισμό των επιγόνων του 

Arnolfo, αλλά από μια αποφασιστική γοτθική τάση. Ομοίως, οι ισχυρές 

φιγούρες του Konrad Witz έπρεπε να εκτοπιστούν από τα πιο κομψά 

πλάσματα του Wolgemut και του Schongauer πριν εμφανιστούν οι 

Τέσσερις Απόστολοι του Dürer. Και μεταξύ της αρχαιότητας και της 

σύγχρονης εποχής μεσολάβησε ο Μεσαίωνας, η μεγαλύτερη από τις 

προαναφερθείσες «αντιστροφές». Η ιστορική αποστολή του Μεσαίωνα 

όσον αφορά την τέχνη ήταν να αναμείξει ότι ήταν κάποτε μια 

πολλαπλότητα ατομικών αντικειμένων (ανεξάρτητα του πόσο εφευρετικά 

σχετίζονταν το ένα με το άλλο) σε μια πραγματική ενότητα. Αυτή η νέα 

ενότητα -και αυτό προφανώς είναι παράδοξο- επιτυγχανόταν μόνο με τον 

απόλυτο θρυμματισμό της ήδη υπάρχουσας ενότητας: δηλαδή μέσω της 

συγκέντρωσης και της απομόνωσης αντικειμένων που κάποτε δένονταν 

με υλικούς αλλά και με χωρικούς και προοπτικούς δεσμούς. Στα τέλη 

της αρχαιότητας, και σε συνδυασμό με τις αναπτυσσόμενες δυτικές 

επιρροές (των οποίων η εμφάνιση εδώ είναι λιγότερο αιτία και 

περισσότερο σύμπτωμα και εργαλείο για τη νέα ανάπτυξη), το εκτεταμένο 

τοπίο και ο κλειστός εσωτερικός χώρος αρχίζουν να διαχωρίζονται. Η 

εμφανής διαδοχή των μορφών στο βάθος δίνει τη θέση της ξανά στην 
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εναπόθεση από πάνω και στην τοποθέτηση πλάι-πλάι. Τα ατομικά 

στοιχεία της εικόνας, είτε φιγούρες είτε κτίρια ή μοτίβα τοπίων, που 

μέχρι τώρα αποτελούσαν εν μέρει το περιεχόμενο, εν μέρει τα συστατικά 

ενός κατανοητού χωρικού συστήματος, μετασχηματίζονται σε μορφές 

που, αν και όχι απολύτως ισορροπημένες, είναι τουλάχιστον 

προσανατολισμένες εξ ολοκλήρου προς το επίπεδο. Αυτές οι μορφές 

δρουν επικουρικά σε αντίθεση με ένα χρυσό ή ουδέτερο έδαφος και δεν 

παρατάσσονται σύμφωνα με κάποια προϋπάρχουσα λογική σύνθεσης. 

Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να ακολουθηθεί βήμα προς βήμα στους 

αιώνες από τον 2ο μέχρι και τον 6ο. Ένα έργο σαν το μωσαϊκό του 

Αβραάμ από την San Vitale στη Ραβέννα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, 

καθώς εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ξεκάθαρα την αποσύνθεση της 

προοπτικής ιδέας: οι σχηματισμοί της γης, οι οποίοι στα τοπία της 

Οδύσσειας αποκόπτονταν από την άκρη της εικόνας σαν να ήταν από το 

πλαίσιο ενός παραθύρου, πρέπει τώρα να διευθετηθούν  στην καμπύλη 

αυτής της άκρης. Δύσκολα εκφράζεται με περισσότερη σαφήνεια ότι η 

αρχή του χώρου που είναι απόλυτα αποκομμένος από την άκρη της 

εικόνας αρχίζει τώρα να παραχωρεί τη θέση της στην αρχή της 

επιφάνειας που περικλείεται από την άκρη της εικόνας, μια επιφάνεια 

που δεν προορίζεται για να δούμε από μέσα της αλλά για να γεμίσει. Οι 

«συμπυκνώσεις» (fore shortenings) της Ελληνορωμαϊκής τέχνης, 

επιτέλους χάνουν το αρχικό αναπαραστατικό νόημά τους – αυτό της 

δημιουργίας του χώρου – αλλά διατηρούν τις δεδομένες γραμμικές 

μορφές τους. Υπόκεινται με αυτόν τον τρόπο στις πιο περίεργες, αλλά 

συχνά ασυνήθιστα εκφραστικές, νέες ερμηνείες: Η προηγούμενη θέα ή 

«θέαση δια μέσου» αρχίζει να πλησιάζει. Εξάλλου μπορεί να 

παρατηρηθεί με πόση ακρίβεια εδώ τα ατομικά εικονικά στοιχεία, που 

είχαν απολέσει σχεδόν εξ ολοκλήρου τη δυναμική σχέση των υλικών 

στοιχείων και των χειρονομιών και την προοπτική χωρική τους σχέση, 

μπορούσαν πλέον να συναρμολογηθούν με τους όρους μίας νέας και πιο 

στενής σχέσης: σε ένα άϋλο αλλά άρρηκτο πλέγμα στο οποίο η ρυθμική 

εναλλαγή χρώματος και χρυσού ή, η σμίλευση του φωτός και του 

σκότους, αποκαθιστά μία έννοια ενότητας, ακόμη κι αν αυτή είναι μόνο 
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μία χρωματική ή φωτεινή ενότητα. Η συγκεκριμένη μορφή αυτής της 

ενότητας βρίσκει ξανά το θεωρητικό της ανάλογο στη θεώρηση του χώρου 

στη φιλοσοφία της εποχής: στη μεταφυσική του φωτός του παγανιστικού 

και του Χριστιανικού νεοπλατωνισμού. «Χώρος δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά το ωραιότερο φως», σύμφωνα με τον Πρόκλο. Εδώ, ακριβώς όπως 

και στην τέχνη, ο κόσμος συλλαμβάνεται για πρώτη φορά ως ένα συνεχές 

(continuum). Στερείται της στερεότητας και της λογικής του: ο χώρος 

έχει μετατραπεί σε ένα ομογενές και ομογενοποιούν ρευστό, μη 

μετρήσιμο και στην πράξη μη διαστατό. 

Συνεπώς το επόμενο βήμα στο μονοπάτι προς τον σύγχρονο 

«συστηματικό χώρο» έπρεπε να είναι η μετατροπή του κόσμου – που είχε 

μεν ενοποιηθεί αλλά παρουσίαζε διακυμάνσεις ως προς τη φωτεινότητα – 

σε έναν στέρεο και μετρήσιμο κόσμο. Στέρεο και μετρήσιμο, βέβαια, όχι 

με την αρχαία έννοια αλλά με τη μεσαιωνική. Ήδη στη Βυζαντινή τέχνη, 

ακόμη κι αν αυτό εμποδίστηκε από τη συνεχώς επανερχόμενη 

μεροληψία της αρχαίας ταχυδακτυλουργίας, εκφράζεται μία τάση 

«πίεσης» για αποτελέσματα μέσω της αναγωγής του χώρου σε επιφάνειες 

(«πίεση για αποτελέσματα», διότι ο κόσμος της πρώιμης Χριστιανικής και 

ύστερης αρχαίας τέχνης δεν είναι ακόμη ένας πλήρως γραμμικός και 

δισδιάστατος κόσμος, αλλά ένας κόσμος χώρου και σωμάτων, παρόλο 

που τα πάντα είναι προσανατολισμένα προς την επιφάνεια). Η Βυζαντινή 

τέχνη, επιπλέον, έτεινε να υπερτονίσει το στοιχείο που στα πλαίσια αυτής 

της δισδιαστατικότητας θα μπορούσε να παρέχει σταθερότητα και 

σύστημα: τη γραμμή. Αλλά ακόμη κι η Βυζαντινή τέχνη, που εν τέλει 

ποτέ δεν αποκόπηκε από την αρχαία παράδοση, απέτυχε να μεταφέρει 

αυτήν την ανάπτυξη σε μία θεμελιώδη ρήξη με τις αρχές της ύστερης 

αρχαιότητας (ακριβώς όπως, αντίστροφα, δεν έφθασε ποτέ σε μια 

«Αναγέννηση»). Η Βυζαντινή τέχνη δεν μπορούσε να αποφασίσει για το αν 

θα απεικονίσει τον κόσμο με έναν απολύτως γραμμικό ή με έναν 

καλλιτεχνικά αφηρημένο τρόπο. Από εκεί έπεται η εμμονή της στο 

μωσαϊκό, του οποίου η φύση είναι να κρύβει την αμείλικτα δισδιάστατη 

δομή του γυμνού τοίχου απλώνοντας ένα απαστράπτον πέπλο πάνω του. 

Τα μονοπάτια του φωτός και τα αυλάκια των σκιών της αρχαίας και 
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ύστερης αρχαίας ψευδαίσθησης  μετατρέπονται σε γραμμικές μορφές. 

Ωστόσο το αυθεντικό καλλιτεχνικό νόημα των μορφών αυτών δεν είναι 

ποτέ τόσο ολοκληρωτικά ξεχασμένο οπότε αυτές γίνονται απλώς 

γραμμές. Ομοίως συμβαίνει και σε ότι αφορά την προοπτική: η 

Βυζαντινή τέχνη μπορεί να έπαψε να ασχολείται με μοτίβα τοπίων και 

αρχιτεκτονικών μορφών ως σκηνικά σε ένα ουδέτερο φόντο, αλλά αυτά τα 

μοτίβα και οι μορφές ποτέ δεν έπαψαν να υπονοούν κάπως το χώρο, 

ακόμη κι αν δεν δρούσαν προσανατολιστικά σε αυτόν. Συνεπώς η 

Βυζαντινή τέχνη – και για τους σκοπούς μας αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό – κατόρθωσε, παρά την αποδιοργάνωση του όλου, να 

διατηρήσει τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του αρχαίου προοπτικού 

χώρου, και με αυτόν τον τρόπο να τα έχει σε ετοιμότητα για τη Δυτική 

Αναγέννηση. 

Η τέχνη της βορειοδυτικής Ευρώπης, της οποίας το σύνορο κατά 

τον Μεσαίωνα δεν ήταν τόσο οι Άλπεις όσο τα Απέννινα Όρη, 

μεταμόρφωσε την ύστερη αρχαία παράδοση πιο ριζικά από ότι ο 

νοτιοανατολικός Ευρωπαϊκός Βυζαντινός πολιτισμός. Μετά τις σχετικά 

αναδρομικές και για εκείνη την εποχή προκαταρκτικές εποχές των 

Καρλοβιγγιανών και Οθωνιανών «αναγεννήσεων», αναδύθηκε εκείνο το 

ύφος που συνήθως καλούμε Ρωμανικό ρυθμό («Romanesque»). Το 

Ρωμανικό στυλ, ώριμο από τα μέσα του 12ου αιώνα, ολοκλήρωσε την 

αποποίηση της αρχαιότητας που η Βυζαντινή τέχνη ποτέ δεν έφερε σε 

πέρας. Τώρα η γραμμή είναι απολύτως γραμμή, δηλαδή, ένα γραφικό 

μέσο έκφρασης μοναδικό στο είδος του που βρίσκει το νόημά του στον 

περιορισμό και τη διακόσμηση των επιφανειών. Η επιφάνεια, εν τω 

μεταξύ, είναι τώρα απολύτως επιφάνεια, δηλαδή όχι πλέον η ασαφής 

υπόνοια ενός άϋλου χώρου, αλλά η –χωρίς- συμβάσεις δισδιάστατη 

επιφάνεια ενός υλικού εικονικού στηρίγματος. Αυτό το ύφος επεκτάθηκε 

στις γραμμές και έγινε πιο συστηματικό και τεκτονικό από την επόμενη 

εποχή. Πως το Ρωμανικό ύφος κατέστρεψε τα τελευταία απομεινάρια της 

αρχαίας προοπτικής θεώρησης μπορεί να φανεί στο ιδιαίτερα γνωστό 

παράδειγμα (μεταξύ πληθώρας) της μεταμορφώσεως του προοπτικά 

συμπυκνωμένου Ποταμού Ιορδάνη, στις αναπαραστάσεις της Βάπτισης, 
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εντός ενός «υδάτινου βουνού». Στη Βυζαντινή και στη βυζαντινογενή 

ζωγραφική, κατά κανόνα, η μορφή της όχθης του ποταμού που 

συγκλίνει στο βάθος και η λαμπερή διαφάνεια του νερού είναι ακόμη 

εμφανώς αναγνωρίσιμες. Το γνήσιο Ρωμανικό ύφος (η μετάβαση 

εκδηλώνεται περί το έτος 1000) αναδιαμορφώνει με ακόμη μεγαλύτερη 

ακρίβεια τα καλλιτεχνικά κύματα σε ένα πλαστικό και στέρεο βουνό από 

νερό, και τη σύγκλιση που καθορίζει το χώρο σε μια διακοσμητική 

μορφή επιφάνειας. Ο οριζόντια συμπυκνωμένος ποταμός, που επιτρέπει 

στο σώμα του Χριστού να λάμπει, γίνεται ένα κατακόρυφα ανερχόμενο 

αυλάκι πίσω από το οποίο εξαφανίζεται (ή κατά περίσταση μία 

μαντόρλα144 που κατά μια έννοια τον περιορίζει). Η επίπεδη όχθη που 

μετέφερε τον Βαπτιστή, παράλληλα, γίνεται μια σκάλα που πρέπει αυτός 

να ανεβεί. 

Με αυτόν το ριζοσπαστικό μετασχηματισμό όλη η χωρική 

ψευδαίσθηση εγκαταλείφθηκε μια για πάντα. Και αυτός ο 

μετασχηματισμός ήταν ο προαπαιτούμενος για την ανάδυση της 

πραγματικά σύγχρονης θεώρησης του χώρου. Διότι αν η Ρωμανική 

ζωγραφική ανήγαγε τα σώματα και το χώρο σε επιφάνειες, με τον ίδιο 

τρόπο και την ίδια αποφασιστικότητα, με τα ίδια αυτά μέσα κατόρθωσε 

επίσης  για πρώτη φορά να επικυρώσει και να εγκαθιδρύσει την 

ομοιογένεια των σωμάτων και του χώρου. Αυτό το πέτυχε με το να 

μετατρέψει τη χαλαρή οπτική ενότητά τους σε μία στέρεα δομημένη 

ενότητα.  Από δω και στο εξής, τα σώματα και ο χώρος δένονται μεταξύ 

τους. Συνεπώς αν ένα σώμα είναι να απελευθερωθεί από την επισύναψή 

του στην επιφάνεια, δε μπορεί να μεγαλώσει, εκτός κι αν μεγαλώσει και 

ο χώρος μαζί του κατά ομοιογενή τρόπο. 

Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, μεταφέρεται στη μεσαιωνική γλυπτική 

με ιδιαίτερα ζωηρά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει διότι και η γλυπτική 

υπόκειται στην ίδια διαδικασία επανεκτίμησης και συνένωσης με τη 

ζωγραφική. Η γλυπτική, επίσης, απαλλάσσεται από τα υπολείμματα της 

αρχαίας ψευδαίσθησης και μετατρέπει μια καλλιτεχνική και 

                                                 
144 μαντόρλα: Η αγιογραφική άλως που περιβάλλει ολόκληρο το σώμα του Αγίου [Στμ] 
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αναταραγμένη επιφάνεια, μια επιφάνεια στην οποία παρεμβάλλεται το 

φως και η σκιά, σε μια στερεομετρικά συμπυκνωμένη επιφάνεια, μια 

επιφάνεια που αρθρώνεται από γραμμικά περιγράμματα. Η γλυπτική, 

επίσης, δημιουργεί μια ακατάλυτη ενότητα μεταξύ των φιγούρων και του 

χωρικού περιβάλλοντός τους, δηλαδή την επιφάνεια στο φόντο, με τη 

διαφορά ότι αυτή η ενότητα δεν εμποδίζει μια τρισδιάστατη διόγκωση των 

μορφών. Μία ανάγλυφη φιγούρα δεν είναι πλέον ένα σώμα που στέκεται 

μπροστά από έναν τοίχο ή μέσα σε ένα κοίλωμά του. Η φιγούρα και το 

ανάγλυφο έδαφος είναι διακηρύξεις της ίδιας και της αυτής ουσίας. Με 

αυτόν τον τρόπο αναδύεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μία 

αρχιτεκτονική γλυπτική που δεν είναι εντοπισμένη τόσο εντός ή επάνω 

στο κτίριο, όπως τα ανάγλυφα των αρχαίων μετοπών ή οι καρυάτιδες, 

αλλά μια ευθεία ανάπτυξη από το ίδιο το δομικό υλικό του κτιρίου. Το 

Ρωμανικό άγαλμα της εισόδου είναι ένας πλαστικά αναπτυγμένος στύλος 

στην πόρτα, η Ρωμανική ανάγλυφη φιγούρα, ένας πλαστικά 

αναπτυγμένος τοίχος. Με αυτόν τον τρόπο το στυλ της αγνής επιφάνειας, 

που η ζωγραφική είχε ανακαλύψει, βρήκε το γλυπτικό του ισοδύναμο 

στο στυλ της αγνής μάζας. Η γλυπτική αποκτά τρισδιαστατικότητα και 

ουσιαστικότητα για τα σώματα, των οποίων η συνέπεια είναι εγγυημένη 

για τους στόχους του καλλιτεχνικού αποτελέσματος μέσω μίας σύνδεσης 

διακεκριμένων κομματιών με ατομικά ορισμένη επέκταση, μορφή και 

λειτουργία (δηλαδή «όργανα»). Αυτή είναι το τρισδιάστατο και η 

ουσιαστικότητα του ομοιογενούς περιεχομένου, του οποίου η συνέπεια 

είναι εγγυημένη για τους σκοπούς του καλλιτεχνικού αποτελέσματος 

μέσω της σύνδεσης διακεκριμένων κομματιών, με ομοιόμορφη (ή 

απείρως μικρή) επέκταση, μορφή και λειτουργία (δηλαδή «σωματίδια»). 

Εξάλλου, η τέχνη του Γοτθικού Ρυθμού εκ νέου διαφοροποιεί αυτή 

τη «μάζα» σε δήθεν υλικές μορφές. Επιτρέπει στο άγαλμα να αναδυθεί 

μέσα από τον τοίχο ως μία ανεξάρτητα αναπτυγμένη δομή και η 

ανάγλυφη φιγούρα να διαχωρισθεί από το έδαφος σχεδόν σαν ανεξάρτητο 

γλυπτό. Είναι βέβαιο πως αυτή η αναγέννηση ενός συναισθήματος για το 

σώμα μπορεί να ερμηνευθεί ως μια μορφή επαναπροσέγγισης στην 

αρχαιότητα. Πράγματι, σε πολλά μέρη συνοδεύτηκε από μια βαθιά 
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επιθυμία για μια καλλιτεχνική αποδοχή της αρχαιότητας, διότι αυτός 

ήταν ο ίδιος Γοτθικός ρυθμός μέσω του οποίου ο Vitellio, o Peckham και 

ο Roger Bacon αναζωογόνησαν την αρχαία οπτική, και μέσω του οποίου 

ο Thomas Aquinas (αν και με σημαντικές διαφοροποιήσεις) αναγέννησε 

το δόγμα του Αριστοτέλη για το χώρο. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν 

ήταν μια επιστροφή στην αρχαιότητα αλλά μια επαναστατική πρόοδος 

στο «σύγχρονο». Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του Γοτθικού Καθεδρικού, 

που συλλαμβάνονταν και πάλι ως σώματα, μαζί με τα αγάλματά του και 

τις ανάγλυφες φιγούρες που ξεδιπλώνονταν με πλαστικότητα, παρόλα 

αυτά παρέμεναν συστατικά αυτής της ομοιογενούς ολότητας της οποίας 

η ενότητα και η αδιαιρετότητα είχε εξασφαλισθεί μια για πάντα από το 

Ρωμανικό στυλ. Παράλληλα, λοιπόν, επιτυγχάνεται η απελευθέρωση των 

πλαστικών σωμάτων -θα θέλαμε να προσθέσουμε αυτομάτως- και η 

απελευθέρωση  μίας χωρικής σφαίρας που κατανοεί τα σώματα αυτά. 

Ένα εκφραστικό σύμβολο αυτού είναι το Γοτθικό άγαλμα, που δε μπορεί 

να ζήσει χωρίς το πλούσια διακοσμημένο ύφασμά του, καθώς το 

τελευταίο δεν ενώνει μόνο το άγαλμα με τη μάζα του κτιρίου, αλλά 

επίσης περιορίζει και αποδίδει σε αυτό ένα συγκεκριμένο μερίδιο 

ελεύθερου χώρου. Ένα άλλο είναι το ανάγλυφο που διατηρεί το βαθιά 

σκοτεινό αψιδωτό κάλυμμά του. Εδώ, επίσης, το κάλυμμα υπηρετεί τον 

σκοπό της εξασφάλισης μίας συγκεκριμένης χωρικής ζώνης για τις 

πλαστικά απελευθερωμένες πλέον φιγούρες, και της δημιουργίας του 

πεδίου δραστηριότητας σε ένα πραγματικό πλατό. Αυτό το πλατό είναι 

ακόμη περιορισμένο, ακριβώς όπως η Γοτθική εκκλησία είναι 

αποφασιστικά μία χωρική κατασκευή και επιπλέον τεμαχίζεται σε μία 

ποσότητα σαφώς διακεκριμένων ατομικών διαμερισμάτων, που μόνο στην 

ύστερη γοτθική αρχιτεκτονική θα συνενωθούν μεταξύ τους. Επίσης το 

πλατό είναι ήδη ένα τεμάχιο ενός κόσμου που, αν και είναι κτισμένος 

από ορισμένα ατομικά κελιά χώρου, μοιάζει παρ’ όλα αυτά εγγενώς 

ικανός για μία απεριόριστη επέκταση. Και εντός αυτού του κόσμου τα 

σώματα και ο κενός χώρος ήδη θεωρούνται ισοδύναμες μορφές για την 

έκφραση μιας ομοιογενούς και αδιαίρετης ενότητας. Κατά όμοιο τρόπο, 

το δόγμα του Αριστοτέλη για τον χώρο, που υιοθετήθηκε ενθουσιωδώς 
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από τη Σχολαστική φιλοσοφία, επανερμηνεύθηκε θεμελιωδώς, στο ότι η 

υπόθεση του πεπερασμένου του εμπειρικού κόσμου αντικαταστάθηκε 

από την υπόθεση του απείρου της θείας ύπαρξης και επιρροής. Για να 

είμαστε βέβαιοι, αυτό το άπειρο – σε αντίθεση με τη σύγχρονη θεώρηση 

που πρωτοεμφανίζεται περί το 1350 – δεν θεωρείται ότι 

πραγματοποιείται στη φύση. Από την άλλη πλευρά, πιθανότατα ήδη 

αναπαριστά (σε αντίθεση με την αυθεντική Αριστοτέλεια εκδοχή) ένα 

πραγματικό άπειρο, που αρχικά παραμένει ορισμένο σε μια υπερφυσική 

σφαίρα, αλλά που θα μπορούσε να υπεισέλθει και στη φυσική σφαίρα. 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε σχεδόν να προβλέψουμε που η 

σύγχρονη προοπτική θα αναπτυχθεί: ονομαστικά, εκεί όπου το βόρειο 

Γοτθικό αίσθημα για χώρο, ενδυναμωμένο στην αρχιτεκτονική και 

ιδιαίτερα στη γλυπτική, δράττεται τις αρχιτεκτονικές και τοπιακές 

μορφές που διατηρήθηκαν στην Βυζαντινή ζωγραφική, και τις συγκολλεί 

σε μία νέα ενότητα. Και στην πράξη οι ιδρυτές της σύγχρονης  

προοπτικής θεώρησης του χώρου ήταν οι δύο σπουδαίοι ζωγράφοι των 

οποίων τα στυλ ολοκλήρωσαν τη μεγαλόπρεπη σύνθεση του Γοτθικού και 

του Βυζαντινού: ο Giotto και ο Duccio. Οι κλειστοί εσωτερικοί χώροι 

επανεμφανίζονται για πρώτη φορά στα έργα τους. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις  εσωτερικού χώρου μπορούν σε τελική ανάλυση να 

κατανοηθούν μόνο ως καλλιτεχνικές προβολές αυτών των «κουτιών 

χώρου» που ο βόρειος Γοτθικός είχε παράγει σε πλαστικές μορφές. Και 

επιπλέον αποτελούνται από στοιχεία που ήταν ήδη παρόντα στη 

Βυζαντινή τέχνη. Στην πράξη, αυτά τα στοιχεία – αν και αυτό είχε 

αμφισβητηθεί πολύ στη λογοτεχνία – ήταν διαθέσιμα στα προϊόντα της 

maniera greca. Ένα μωσαϊκό από την Baptistry στην Φλωρεντία 

επιδεικνύει μία προβολική κορνίζα της οικείας αρχής του άξονα φυγής 

(vanishing axis). Πράγματι έχει μία προοπτικά φωτοσκιασμένη οροφή, 

παρ’ όλο που πληροφορίες για το πάτωμα και ενδείξεις για τους 

πλευρικούς τοίχους απουσιάζουν. Ένα μωσαϊκό στην Monreale, 

αντίστροφα, δείχνει τους πλευρικούς τοίχους να συμπυκνώνονται με το 

βάθος, αλλά από την άλλη χωρίς πάτωμα και χωρίς ένδειξη οροφής, έτσι 

ώστε ο Τελευταίος Δείπνος – αν θέλαμε να το ερμηνεύσουμε ρεαλιστικά – 
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φαίνεται να λαμβάνει χώρα σε μια ανοικτή αυλή. Σε μία δεύτερη σκηνή  

από την ίδια σειρά, το πάτωμα έχει ήδη ένα συμπυκνωμένο μονοπάτι 

από πλακάκια των οποίων οι ορθογωνιότητες συγκλίνουν σχεδόν «σωστά». 

Αν και προς δύο διαφορετικά εκλιπόντα σημεία. Αλλά τότε αυτό το 

μονοπάτι από πλακάκια εμφανίζεται εντελώς ασύνδετο με τα υπόλοιπα 

αρχιτεκτονικά συστατικά. Πράγματι, τελειώνει σχεδόν ακριβώς όπου 

αρχίζει η σύνθεση των φιγούρων, έτσι ώστε τα αναπαριστώμενα 

αντικείμενα να μοιάζουν να στέκονται , στο μεγαλύτερο μέρος, πιο πολύ 

πάνω από το πάτωμα παρά επί αυτού. Κατά συνέπεια το χωρικό σύστημα 

της ώριμης τέχνης του Trecento (γιατί ότι ισχύει για τις αναπαραστάσεις 

εσωτερικού χώρου ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, και για τα τοπία) 

κατασκευάστηκε αναδρομικά από τα στοιχεία του. Απαίτησε απολύτως 

τη Γοτθική αίσθηση του χώρου για να φέρει αυτά τα διακεκριμένα μέλη 

σε ενότητα. 

Η κατάκτηση της μεσαιωνικής αναπαραστατικής αρχής αρχίζει με 

αυτό το κατόρθωμα των Duccio και Giotto. Γιατί η αναπαράσταση ενός 

κλειστού εσωτερικού χώρου, που εμφανιζόταν σαν ένα κοίλο σώμα, 

δηλώνει περισσότερα από την συνένωση των αντικειμένων. Σηματοδοτεί 

μία επανάσταση στην τυπική αποτίμηση της αναπαραστατικής 

επιφάνειας. Η επιφάνεια αυτή δεν είναι πλέον ο τοίχος ή το πλαίσιο που 

περιβάλλει τις μορφές των ατομικών πραγμάτων και φιγούρων, αλλά 

είναι για μία ακόμη φορά το διαφανές επίπεδο μέσω του οποίου 

καλούμαστε να πιστέψουμε ότι βλέπουμε μέσα σε ένα χώρο, ακόμη κι 

αν αυτός ο χώρος είναι περιορισμένος από όλες τις μεριές. Μπορούμε να 

ορίσουμε αυτήν την επιφάνεια ως ένα «επίπεδο-εικόνα», με την ακριβή 

έννοια του όρου. Η θεώρηση που είχε εμποδιστεί από την αρχαιότητα, η 

θέα ή «θέαση δια μέσου», έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της. Και 

διαισθανόμαστε την πιθανότητα η ζωγραφισμένη εικόνα να γίνει μία τομή 

από έναν απεριόριστο χώρο, έναν πιο στέρεο και πιο ακέραια δομημένο 

χώρο από τον αντίστοιχο της αρχαιότητας.  

Βέβαια, έχει μείνει μία ικανή ποσότητα εργασίας, πριν φθάσουμε 

στο στόχο αυτό. Διότι ο χώρος του Duccio δεν είναι απλά ένας 

περιορισμένος χώρος, στο ότι είναι κλειστός από μπροστά από το 
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«επίπεδο-εικόνα», από πίσω από τον τοίχο στο φόντο και πλευρικά από 

τους ορθογώνιους τοίχους. Είναι, επίσης, ένας μη συνεπής χώρος, στον 

οποίο τα αντικείμενα – για παράδειγμα, στο τραπέζι του Τελευταίου 

Δείπνου – εμφανίζονται να στέκονται μπροστά από το «κουτί του χώρου» 

παρά μέσα σε αυτό. Και στο ότι οι ορθές γωνίες στα αντικείμενα που 

παρατηρούνται μη συμμετρικά (για παράδειγμα, κτίρια ή έπιπλα που 

βρίσκονται προς τις πλευρές) ακόμη μοιάζουν να είναι παράλληλες, ενώ 

σε συμμετρική θέαση (δηλαδή όταν ο κεντρικός άξονας της εικόνας 

συμπίπτει με τον κεντρικό άξονα του αναπαριστώμενου αντικειμένου) οι 

ορθογωνιότητες είναι ήδη κατά προσέγγιση προσανατολισμένες προς ένα 

σημείο φυγής ή τουλάχιστον προς κάποιον ορίζοντα. Αλλά ακόμη και 

στα πλαίσια μίας τέτοιας συμμετρικής θέασης, όταν η οροφή διαιρείται 

σε διαφορετικούς τομείς, ο κεντρικός τομέας διακρίνεται από τα 

γειτονικά κομμάτια. Μόνο οι ορθογωνιότητες του πρώτου συγκλίνουν 

προς αυτή την κοινή εκλιπούσα περιοχή, ενώ αυτές του τελευταίου 

αποκλίνουν περισσότερο ή λιγότερο από αυτήν. Αρχικά, λοιπόν, μόνο 

ένα «μερικό επίπεδο» ενοποιήθηκε προοπτικά, και όχι ένα ολόκληρο 

επίπεδο, για να μην κάνουμε λόγο για ολόκληρο το χώρο. 

Εντός, λοιπόν, της επόμενης γενιάς καλλιτεχνών, τουλάχιστον σε 

ό,τι αφορά την προοπτική, εμφανίστηκε ένας περίεργος διαχωρισμός. Η 

ανάγκη για μία συγκεκριμένη αποσαφήνιση και συστηματοποίηση της 

προοπτικής του Duccio ήταν εμφανώς αισθητή. Ωστόσο αυτή 

επιτεύχθηκε μέσω διαφορετικών οδών. Μία ομάδα ζωγράφων – κατά μία 

έννοια οι συντηρητικοί – σχηματοποίησαν τη διαδικασία του άξονα 

φυγής (την οποία ο Duccio είχε παραβλέψει) και την ανήγαγαν σε μία 

γνήσια κατασκευή παραλλήλων. Τέτοιοι καλλιτέχνες ήταν ο Ugolino της 

Siena, o Lorenzo di Bicci ή ο άγνωστος δάσκαλος της ζωγραφικής στο 

Στρασβούργο που επιχείρησε να παρακάμψει το δυσοίωνο πρόβλημα 

του κεντρικού τομέα της οροφής με την προσθήκη ενός τμήματος που 

μοιάζει με πυργίσκο. Μία άλλη ομάδα, παράλληλα – κατά μία έννοια οι 

προοδευτικοί – τελειοποίησαν και συστηματοποίησαν τη μέθοδο που 

στον Duccio είχε εφαρμοστεί μόνο στον κεντρικό τομέα της οροφής. 

Τώρα υπέβαλαν το πάτωμα στην ίδια μέθοδο. Οι αδελφοί Lorenzetti ήταν 
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αυτοί που έκαναν το πιο σημαντικό βήμα. Αυτό που καθιστά τόσο 

σημαντικό ένα έργο σαν τον Ευαγγελισμό του Ambrogio Lorenzetti του 

1344 είναι, πρώτα απ’ όλα, ότι οι ορατές ορθογωνιότητες του επιπέδου 

του εδάφους είναι εδώ για πρώτη φορά όλες προσανατολισμένες προς ένα 

μόνο σημείο, κάτι που συμβαίνει αναμφισβήτητα με πλήρη μαθηματική 

συνείδηση. Διότι η ανακάλυψη του σημείου φυγής ως «εικόνας των 

απείρως απομακρυσμένων σημείων όλων των ορθογωνιοτήτων» είναι, 

κατά μία έννοια, το χειροπιαστό σύμβολο για την ανακάλυψη του ίδιου 

του απείρου. Αλλά η εικόνα είναι εξίσου σημαντική για το εντελώς νέο 

νόημα που αποδίδει στο επίπεδο του εδάφους. Το επίπεδο αυτό δεν είναι 

πλέον η κατώτερη επιφάνεια του «χωρικού κουτιού» που είναι κλειστή 

από αριστερά και δεξιά και που τερματίζει στις άκρες της εικόνας, αλλά 

η επιφάνεια του εδάφους ενός απογυμνωμένου χώρου, που, αν και 

ακόμη περιορίζεται  από πίσω από το παραδοσιακό χρυσό υπόβαθρο και 

από μπροστά από το επίπεδο-εικόνα, μπορεί παρά ταύτα να θεωρηθεί ως 

αυθαίρετα προεκτεινόμενο και προς τις δύο πλευρές. Και, αυτό που είναι 

ίσως ακόμη πιο μνημειώδες, το επίπεδο του εδάφους μας επιτρέπει 

ξεκάθαρα να κατανοήσουμε όχι μόνο τα μεγέθη, αλλά και τις αποστάσεις 

των ατομικών σωμάτων που παρατάσσονται σε αυτό. Το μονοπάτι από 

πλακάκια – που ήταν ήδη έτοιμο, όπως έχουμε δει, στα βυζαντινά 

μωσαϊκά στην Monreale, αν και παρουσιάζεται ως ένα μοτίβο και δεν 

τυγχάνει πλήρους εκμετάλλευσης με αυτήν την έννοια – τώρα στην 

πράξη βρίσκεται κάτω από τις φιγούρες και αποτελεί με αυτόν τον τρόπο 

έναν δείκτη για τις χωρικές αξίες, τόσο για αυτές των ατομικών σωμάτων 

όσο και για αυτές των διαστημάτων. Μπορούμε πράγματι να εκφράσουμε 

τόσο τα σώματα όσο και τα διαστήματα – και συνεπώς τη βλέψη κάθε 

κίνησης – με νούμερα, ως έναν αριθμό από τετραγωνάκια στο πάτωμα. 

Αυτό είναι ένα εικονικό μοτίβο που από δω και στο εξής θα 

επαναλαμβάνεται και θα τροποποιείται με φανατισμό που τώρα είναι 

απολύτως δικαιολογημένος. Δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι 

ένα μονοπάτι από πλακάκια  που χρησιμοποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο 

αναπαριστά το πρώτο παράδειγμα ενός συστήματος συντεταγμένων: διότι 

αποτυπώνει το σύγχρονο «συστηματικό χώρο» σε μία καλλιτεχνικά 
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συμπαγή σφαίρα, αρκετά πριν τα συστήματα συντεταγμένων 

διατυπωθούν από την αφηρημένη μαθηματική σκέψη. Και στην πράξη η 

προβολική γεωμετρία του 17ου αιώνα θα αναδυόταν μέσα από 

προοπτικές αναζητήσεις και προσπάθειες: και αυτός όπως και τόσοι 

άλλοι κλάδοι της σύγχρονης επιστήμης είναι σε τελική ανάλυση ένα 

προϊόν της εργασίας των καλλιτεχνών.  

Αλλά ακόμη και το έργο του Lorenzetti αφήνει ανοικτό το ερώτημα 

για το αν ολόκληρο το επίπεδο του εδάφους ήταν προσανατολισμένο προς 

ένα σημείο φυγής. Διότι όταν οι φιγούρες εκτείνονται μέχρι τις άκρες και 

κρύβουν με αυτόν τον τρόπο τα πλευρικά τμήματα του χώρου, όπως 

συμβαίνει σε πολλά έργα ζωγραφικής, δε μπορεί να καθοριστεί εάν οι 

ορθογωνιότητες που θα ξεκινούσαν εκτός του πλαισίου της εικόνας και 

θα διέρχονταν από τις φιγούρες στα δεξιά και αριστερά θα συνέκλιναν 

επίσης σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Κάποιος θα μπορούσε να 

αμφιβάλλει, καθώς σε ένα άλλο έργο του ίδιου καλλιτέχνη που δεν 

αφήνει ανοικτή τη θέα σε αυτά τα πλευρικά τμήματα του χώρου, οι 

ορθογωνιότητες στην άκρη αποφεύγουν ξεκάθαρα και με επιδεξιότητα το 

κοινό σημείο φυγής των κεντρικών ορθογωνιοτήτων. Η αυστηρή συνάφεια 

είναι ακόμη περιορισμένη σε ένα «μερικό επίπεδο». Και παρά τη 

δυσπραγία του το συγκεκριμένο έργο μοιάζει να προετοιμάζει ακόμη πιο 

αποφασιστικά την επερχόμενη ανάπτυξη. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ 

κεντρικών και ακραίων ορθογωνιοτήτων αποτυπώνεται σε αμέτρητα 

παραδείγματα του 15ου αιώνα. Αυτό δείχνει, αφενός, ότι η έννοια του 

απείρου είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, και, αφετέρου (και αυτή είναι 

καλλιτεχνικά η ιστορική σημασία της), ότι το γραμμικό μοντέλο του 

χώρου – παρόλο που ο χώρος, μαζί με τα περιεχόμενά του, ήταν μια 

αντιληπτή ενότητα και τις προσπάθειες που είχαν γίνει ώστε να γίνει 

εφικτό αυτό – ήταν ακόμη μεταγενέστερο του γραμμικού μοντέλου της 

σύνθεσης των φιγούρων. Τα πράγματα δεν έχουν φθάσει ακόμη στο 

σημείο όπου, όπως ο Pomponius Gauricus έθεσε 160 χρόνια αργότερα, 

«ο χώρος προ-υπάρχει των σωμάτων που φέρονται σε αυτόν και ως εκ 

τούτου πρέπει να καθοριστεί γραμμικά». 
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Η κατάκτηση αυτής της «σύγχρονης» θεώρησης φαίνεται να 

διαδόθηκε στο βορρά και στο νότο από δύο θεμελιωδώς διαφορετικούς 

τρόπους. Ο βορράς γνώριζε τη μέθοδο του άξονα φυγής ήδη πριν τα μέσα 

του 14ου αιώνα, και τη μέθοδο του σημείου φυγής με το τελευταίο τρίτο 

του αιώνα αυτού. Και στις δύο περιπτώσεις η Γαλλία υπήρξε επικεφαλής 

των εξελίξεων. O Bertram, για παράδειγμα, που βρισκόταν υπό την 

επιρροή της Βοημίας, κατασκευάζει τα πλακόστρωτα πατώματά του 

σύμφωνα με την αρχή του άξονα φυγής. Αποπειράται να αποκρύψει τον 

κρίσιμο κεντρικό τομέα με ένα  πόδι να περπατάει πάνω του εμφανώς 

από ατύχημα, ή με μια κουρτίνα που είναι τοποθετημένη με μια κωμικά 

προφανή χάρη. Η τέχνη του Francke, αντιθέτως, μπορεί να αντληθεί 

άμεσα από τη Γαλλία. Όπως ο Broederlam και άλλοι Γάλλοι και Γαλλο-

Φλαμανδοί καλλιτέχνες, κατασκευάζει σύμφωνα με το σύστημα του 

σημείου φυγής του Lorenzetti. Εδώ, παρόλα αυτά, εμφανίζεται εξίσου 

αβέβαιος για τις ορθογωνιότητες στις άκρες (αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές 

στη δεξιά πλευρά του Βασανισμού του Αγίου Θωμά) όπως και οι 

περισσότεροι των συγχρόνων και των προκατόχων του. Μοιάζει σαν να 

πήγαινε κόντρα στις πεποιθήσεις των καλλιτεχνών η στροφή των 

πλευρικών ορθογωνιοτήτων τόσο μακριά που να σκοπεύουν στο ίδιο 

σημείο στο οποίο σκοπεύουν οι κεντρικές ορθογωνιότητες. 

 

Προοπτικό σχήμα της Madonna of Canon van der Paele του Jan van Eyck. 

Σχήμα Α.6 
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Ο πλήρως ενοποιημένος προσανατολισμός ολόκληρου του επιπέδου 

– και πλέον και του κατακόρυφου επιπέδου – μοιάζει να 

πραγματοποιήθηκε συνειδητά μόνο στο στιλιστικό επίπεδο του van Eyck 

(Σχήμα Α.6). Εδώ, επιπλέον, προσπαθήθηκε η τολμηρή καινοτομία της 

απελευθέρωσης του τρισδιάστατου χώρου από τους δεσμούς του με το 

μπροστινό επίπεδο της εικόνας. Αυτό ήταν ένα εξ ολοκλήρου προσωπικό 

κατόρθωμα του σπουδαίου Jan van Eyck. Μέχρι τώρα, ακόμα και στη 

μινιατούρα που φαίνεται στο παράρτημα (που μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα αυθεντικό πρώιμο έργο του Jan van Eyck), ο αναπαριστώμενος 

χώρος έφθασε την μπροστινή του κατάληξη στο επίπεδο-εικόνα, ακόμη 

κι αν αυτός ο χώρος μπορούσε να επεκταθεί κατά βούληση προς τις 

πλευρές και συχνά προς τα πίσω σε βάθος. Στην Παρθένο στην Εκκλησία 

του Jan van Eyck,  αντιθέτως, η αρχή του χώρου δεν συμπίπτει πλέον 

με το σύνορο της εικόνας: το επίπεδο της εικόνας διέρχεται από το μέσο 

του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο ο χώρος μοιάζει να επεκτείνεται προς τα 

εμπρός στο επίπεδο της εικόνας. Πράγματι, λόγω της μικρής κάθετης 

απόστασης μοιάζει να περιέχει τον παρατηρητή που στέκεται προ του 

πλαισίου. Η εικόνα έχει γίνει ένα μερικό «τμήμα» της πραγματικότητας, 

με την έννοια ότι ο υποτιθέμενος χώρος τώρα φθάνει σε όλες τις 

κατευθύνσεις πέρα από τον αναπαριστώμενο χώρο. Ακριβώς αυτό το 

πεπερασμένο της εικόνας κάνει κατανοητή την απειρία και τη συνέχεια 

του χώρου. 

Παρόλα τα προαναφερθέντα, η προοπτική της εικόνας του van 

Eyck είναι, από καθαρά μαθηματικής πλευράς, όχι σωστή. Οι 

ορθογωνιότητες, αν και μπορεί να συγκλίνουν σε ένα σημείο εντός ενός 

ολόκληρου επιπέδου, δε συγκλίνουν κατά όμοιο τρόπο σε όλον τον χώρο 

(Σχήμα Α.6). Αυτή η τελευταία σύγκλιση φαίνεται να επιτεύχθηκε 

αρχικά από τον Dirk Bouts (Σχήμα Α.7). Η επίτευξη αυτή δεν ήταν 

ιδιαίτερα επιδραστική ή δεσμευτική αρχικά στο βορά. Ακόμη και στην 

Ολλανδία υπήρξαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Roger van der 

Weyden, που δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαιτέρως για τα χωρικά προβλήματα 

που εξετάζουμε, και των οποίων οι εικόνες δεν είναι ενοποιημένες από 
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κάποιο σημείο φυγής. Και όσον αφορά στη Γερμανία, αν εξαιρέσουμε τα 

έργα του κατά το ήμισυ Ιταλού Michael Pacher, δεν εμφανίζεται ούτε ένα 

σωστά κατασκευασμένο έργο ζωγραφικής σε ολόκληρο τον 15ο αιώνα: 

Αυτό συμβαίνει μέχρι την υιοθέτηση της ακριβούς και μαθηματικά 

θεμελιωμένης θεωρίας των Ιταλών, και πιο συγκεκριμένα από τη 

δραστηριότητα του Albrecht Duerer. 

 

Προοπτικό σχήμα του Μυστικού Δείπνου του Dirk Bouts. 

Σχήμα Α.7 

Ο βορράς, τότε, αν και άρχισε από τις μεθόδους του ιταλικού 

Trecento, έφθασε σε μεγάλο βαθμό σε μία «σωστή» κατασκευή μέσα από 

μία εμπειρική πορεία. Η ιταλική πρακτική της προοπτικής, 

χαρακτηριστικά, επικαλέστηκε τη μαθηματική θεωρία. Οι εικόνες του 

Trecento μετά τους Lorenzetti έγιναν με την πάροδο του χρόνου ακόμη 

πιο λανθασμένες, μέχρι το 1420, οπότε και επινοήθηκε η 

νομιμοποιημένη κατασκευή. Δε γνωρίζουμε, αν και είναι πιθανό, εάν ο 

Brunelleschi ήταν πράγματι ο πρώτος που παρήγαγε μία από 

μαθηματικής πλευράς ακριβή γραμμική προοπτική διαδικασία, και εάν 

η διαδικασία αυτή αποτελείτο από το σχέδιο και την πλάγια όψη που 

φαίνονται στο Σχήμα Α.1. Μια τέτοια κατασκευή επιβεβαιώθηκε από 

γραπτές αναφορές δύο γενιές αργότερα, στο De prospectiva pingendi του 
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Piero della Francesca. Σε κάθε περίπτωση, η τοιχογραφία Τριάδα του 

Masaccio είναι ήδη με ακρίβεια και ομοιογένεια κατασκευασμένη. Λίγα 

χρόνια αργότερα συναντούμε την πλέον διαδεδομένη τότε διαδικασία 

που περιγράφεται πέραν πάσης αμφιβολίας: μία διαδικασία που 

αυτοπαρουσιάζεται ως μία άμεση επέκταση αυτού που ήταν ήδη γνωστό 

στο Trecento, ακόμη κι αν δε στηρίζεται σε μία εξ ολοκλήρου νέα ιδέα. 

Ήδη οι Lorenzetti είχαν σεβαστεί την αυστηρή μαθηματική σύγκλιση των 

ορθογωνιοτήτων. Ωστόσο, δεν υπήρχε ακόμη μέθοδος για μία σχετικά 

ακριβή μέτρηση των διαστημάτων του βάθους των λεγόμενων εγκαρσίων 

γραμμών (συγκεκριμένα, οι θέσεις αυτών των γραμμών περιείχαν μεταξύ 

τους ένα «τετράγωνο εδάφους» που ξεκινούσε από την μπροστινή άκρη 

της εικόνας). Αν πιστέψουμε τον Alberti, η λανθασμένη πρακτική της 

μηχανικής ελάττωσης κάθε λωρίδας του πατώματος κατά το ένα τρίτο 

ήταν ακόμη πολύ διαδεδομένη στις μέρες του. Εδώ ο Alberti προτείνει το 

δικό του ορισμό, που έμελλε να παραμείνει θεμελιώδης για όλες τις 

επόμενες γενιές: «Η εικόνα είναι μία επίπεδη τομή της οπτικής 

πυραμίδας». Επειδή οι κάθετες της τελικής εικόνας είναι ήδη γνωστές, 

χρειάζεται να κατασκευάσει αυτήν την «οπτική πυραμίδα» μόνο με 

πλάγια όψη, ούτως ώστε να καταστήσει τα επιθυμητά διαστήματα βάθους 

ευανάγνωστα κατά μήκος της κατακόρυφης τομής, και να τα εισάγει 

χωρίς κόπο στο υπάρχον σύστημα των ορθογωνιοτήτων που κλίνουν προς 

τα πίσω (Σχήμα Α.8). 

Είναι πιθανό αυτή η βολική και εφαρμόσιμη διαδικασία του Alberti 

να προήλθε από τη διαδικασία του σχεδίου και της ανύψωσης. Γιατί με 

βεβαιότητα η ιδέα του επανασχεδιασμού της πρακτικής του Trecento με 

την εισαγωγή της ανύψωσης της οπτικής πυραμίδας έγινε αντιληπτή 

μόνο αφού η συστηματική κατασκευή ολόκληρης της οπτικής 

πυραμίδας έγινε κατανοητή. Δεν υπάρχει λόγος να μην αποδώσουμε 

στον Brunelleschi την επινόηση της κατασκευής αυτής, που είναι το 

κατόρθωμα ενός αληθινού αρχιτέκτονα. Και με το ίδιο τεκμήριο η φήμη 

για την εναρμόνιση της αφηρημένης και λογικής μεθόδου με την 

παραδοσιακή χρήση, και με αυτόν τον τρόπο η διευκόλυνση της 

πρακτικής εφαρμογής της μπορεί με ασφάλεια να αποδοθεί στον 
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«ερασιτέχνη» (με την αρχαία έννοια της λέξης) ζωγράφο Alberti. Σε ένα 

βαθμό, βεβαίως, οι δύο διαδικασίες συμπίπτουν: αφού και οι δύο 

στηρίζονται με τον ίδιο τρόπο στην αρχή της intercisione della piramide 

visiva, επιτρέπουν όχι μόνο την κατασκευή κλειστών χώρων, αλλά και 

την ανάπτυξη σκηνικών ελευθέρων τοπίων και εν τέλει το «σωστό» 

χειρισμό και μέτρηση των ατομικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα 

σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο η Αναγέννηση που ακολούθησε συνετέλεσε 

στην πλήρη μαθηματική ορθολογικοποίηση μίας εικόνας του χώρου που 

είχε προηγουμένως από αισθητικής πλευράς ενοποιηθεί. Αυτό, όπως 

έχουμε δει, περιελάμβανε ιδιαίτερη αφαίρεση από την ψυχοφυσιολογική 

δομή του χώρου, και την αποκήρυξη των αρχαίων αυθεντιών. Αλλά, από 

την άλλη πλευρά, τώρα ήταν δυνατή η κατασκευή μιας σαφούς και 

συνεπούς χωρικής δομής της άπειρης προέκτασης (στα πλαίσια του 

«πεδίου ορατότητας»), όπου τα σώματα και τα διαστήματα του κενού 

χώρου που τα χώριζε είχαν συγχωνευτεί κατά κανονικό τρόπο σε ένα 

corpus generaliter sumptum. Υπήρχε τώρα ένας γενικά έγκυρος και 

μαθηματικά τεκμηριωμένος κανόνας καθορισμού του «πόσο μακριά θα 

έπρεπε να στέκονται δύο πράγματα το ένα από το άλλο, ώστε η 

κατανόηση του παρουσιαζόμενου θέματος να γίνεται αβίαστα και να μην 

εμποδίζεται από το συνωστισμό ή την αραιότητα». 
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Προοπτική κατασκευή του «τετραγωνικού εδάφους» τύπου σκακιέρας, Leon Battista 

Alberti. Πάνω αριστερά: προκαταρκτικό σχέδιο εκτελεσμένο στον ίδιο τον καμβά του 

πίνακα, και πανομοιότυπο προς την κατασκευή του Lorenzetti (ορθογώνια της 

προοπτικής σμίκρυνσης του τετραγωνικού εδάφους. Πάνω δεξιά: Βοηθητικό σχέδιο 

εκτελεσμένο σε ξεχωριστό φύλλο (πλάγια όψη της «παραστατικής πυραμίδας», που 

παράγει τα διαστήματα των τεμνουσών v, w, x, y, z). Κάτω: Τελικό σχέδιο (μεταφορά των 

εν βάθει διαστημάτων που επιτυγχάνονται από το βοηθητικό σχέδιο στο 

προπαρασκευαστικό σχέδιο: η διαγώνιος εξυπηρετεί μόνο για τον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων). 

Σχήμα Α.8 

 

Με αυτόν τον τρόπο η σπουδαία πρόοδος από τον ενοποιημένο 

χώρο στον συστηματοποιημένο χώρο βρήκε το προσωρινό της 

συμπέρασμα. Για μία ακόμη φορά το προοπτικό αυτό κατόρθωμα δεν 

είναι τίποτα άλλο από μία συμπαγή έκφραση μιας προσωρινής προόδου 

στην επιστημολογία ή τη φυσική φιλοσοφία. Ο χώρος του Giotto και του 

Duccio αντιστοιχούσαν στη μεταβατική, σχολαστική θεώρηση του χώρου. 
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Τα χρόνια όπου ο χώρος τους σταδιακά εκτοπίστηκε από την 

πραγματικά κεντρική προοπτική, με τον απεριόριστα προεκτεινόμενο 

χώρο να εστιάζεται σε ένα αυθαίρετα θεωρούμενο σημείο φυγής, η 

αφηρημένη σκέψη ολοκλήρωνε τη ρήξη με την Αριστοτέλεια 

κοσμοθεωρία. Από αυτό ακολούθησε ο αποχωρισμός της ιδέας ενός 

κόσμου που στο απόλυτο κέντρο του βρίσκεται το κέντρο της γης και με 

την εξώτατη ουράνια σφαίρα ως το απόλυτο όριό του. Το αποτέλεσμα 

ήταν η σύλληψη της έννοιας ενός απείρου, ενός απείρου που όχι μόνο 

είναι προσχηματισμένο από τον Θεό, αλλά και που είναι ενσωματωμένο 

στην εμπειρική πραγματικότητα (κατά μία έννοια, το εν ενεργεία άπειρο 

στη φύση). «Μεταξύ αυτών των δύο προτάσεων: το άπειρα ισχυρό δεν 

οδηγεί σε αντιφάσεις, και το άπειρα μεγάλο μπορεί να πραγματοποιηθεί 

στην πράξη, οι λογικοί του 14ου αιώνα – William of Ockham, Walter 

Burley, Albert of Saxony, Jean Buridan – αποκάλυψαν ένα εμπόδιο 

που νόμιζαν ότι είναι συμπαγές και αδιαπέραστο. Θα δούμε αυτό το 

εμπόδιο να καταρρέει. Αυτό όμως δε θα συμβεί απότομα αλλά σταδιακά 

κατά την περίοδο 1350-1500». Το πραγματικό άπειρο, που κατά τον 

Αριστοτέλη δε μπορούσε να συλληφθεί και για το Σχολαστικισμό 

ενυπάρχει μόνο στο σχήμα του πανταχού παρόντος Θεού, δηλαδή ένας 

υπερουράνιος τόπος έχει τώρα γίνει natura naturata. Η θεώρηση του 

σύμπαντος από-θεολογικοποιείται, και ο χώρος, του οποίου η 

προτεραιότητα σε σχέση με τα ατομικά αντικείμενα είχε εκφρασθεί ήδη 

από τον Gauricus, τώρα γίνεται μια «συνεχής ποσότητα, που αποτελείται 

από τρεις φυσικές διαστάσεις, που υπάρχουν στη φύση για όλα τα 

σώματα και προ αυτών, και που δέχονται τα πάντα». Δεν προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Giordano Bruno τώρα 

εφοδιάζει τον κόσμο αυτό με το χωρικό και το άπειρο, και τον καθιστά 

με αυτόν τον τρόπο πλήρως μετρήσιμο, έναν κόσμο που υπερμεγέθυνε το 

πανταχού παρόν του Θείου με μια θρησκευτική μεγαλοπρέπεια. Τον 

«ντύνει, μαζί με την άπειρη προέκταση του Δημοκρίτειου κενού, με την 

απεριόριστη δυναμική του νέο-πλατωνικού κόσμου-ψυχής». Και, παρ’ 

όλα αυτά, αυτή η θεώρηση του κόσμου, με όλες τις μυστικιστικές 
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αποχρώσεις της, είναι η ίδια θεώρηση που αργότερα θα αιτιολογηθεί από 

τον Καρτεσιανισμό και θα τυποποιηθεί από τον Καντιανισμό. 

Μπορεί να μας φαίνεται σήμερα κάπως παράξενο να βλέπουμε μία 

ιδιοφυΐα σαν τον Leonardo να περιγράφει την προοπτική ως το «ηνίο και 

το πηδάλιο της ζωγραφικής», και να ακούμε έναν ευφάνταστο καλλιτέχνη 

σαν τον Paolo Uccello να απαντάει στην κλήση της γυναίκας του στη 

συζυγική κλίνη λέγοντας τη χιλιοειπωμένη φράση «Μα πόσο γλυκιά είναι 

η προοπτική!». Μπορούμε να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τι 

σήμαινε αυτό το κατόρθωμα εκείνη την εποχή. Γιατί δεν ανήγαγε μόνο 

την τέχνη σε μία «επιστήμη» (και για την Αναγέννηση αυτή ήταν μία 

ανύψωση): η υποκειμενική οπτική εντύπωση είχε αιτιολογήσει λογικά ότι 

αυτή η ίδια εντύπωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για έναν 

στέρεα δομημένο και, με μία εντελώς σύγχρονη έννοια του όρου, 

«άπειρο» εμπειρικό κόσμο. (Κάποιος θα μπορούσε ακόμη και να 

συγκρίνει τη λειτουργία της προοπτικής της Αναγέννησης με αυτή της 

κριτικής φιλοσοφίας, και τη λειτουργία της Ελληνο-Ρωμαϊκής 

προοπτικής με αυτήν του σκεπτικισμού.) Το αποτέλεσμα ήταν μία 

μετάφραση του ψυχοφυσιολογικού χώρου σε μαθηματικό χώρο - με 

άλλα λόγια, μία αντικειμενικοποίηση του υποκειμενικού. 
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IV 

Αυτή η φόρμουλα επίσης υποδηλώνει ότι μόλις η προοπτική έπαψε 

να είναι ένα τεχνικό και μαθηματικό πρόβλημα, αποτέλεσε ένα 

καλλιτεχνικό πρόβλημα. Γιατί η προοπτική είναι από τη φύση της 

δίκοπο μαχαίρι: δημιουργεί χώρο για τα σώματα να ξεδιπλωθούν με 

πλαστικότητα και να χειρονομήσουν, αλλά και, ταυτόχρονα, επιτρέπει 

στο φως να διαδοθεί στο χώρο και να αποσυνθέσει τα σώματα κατά έναν 

καλλιτεχνικά αφηρημένο τρόπο. Η προοπτική δημιουργεί απόσταση 

μεταξύ των ανθρωπίνων κορμιών και των αντικειμένων «το πρώτο είναι το 

μάτι που βλέπει, το δεύτερο είναι το παρατηρούμενο αντικείμενο, το 

τρίτο είναι η απόσταση μεταξύ αυτών», αναφέρει ο Dürer ύστερα από τον 

Piero della Francesca). Αλλά τότε ακολούθως καταργεί την απόσταση 

σχεδιάζοντας, κατά μία έννοια, έναν κόσμο πραγμάτων, αυτόνομο που 

αντιμετωπίζει τα άτομα, μέσα στο μάτι. Η προοπτική υποβάλλει το 

καλλιτεχνικό φαινόμενο σε ευσταθείς και μαθηματικά ακριβείς κανόνες, 

αλλά από την άλλη πλευρά, καθιστά το φαινόμενο όχι δεσμευτικό για 

τους ανθρώπους, και το άτομο συγκεκριμένα: διότι οι κανόνες αυτοί 

αφορούν στις ψυχολογικές και φυσικές συνθήκες της οπτικής 

εντύπωσης, και ο τρόπος που δρουν καθορίζεται από την ελεύθερα 

επιλεγόμενη θέση της υποκειμενικής «προσωπικής θεώρησης. Η ιστορία, 

λοιπόν, της προοπτικής μπορεί να κατανοηθεί εξίσου ως ένας θρίαμβος 

στη δημιουργία αποστάσεων και την αντικειμενικοποίηση της αίσθησης 

του αληθινού, και ως ένας θρίαμβος της ανθρώπινης προσπάθειας, που 

αρνείται τις αποστάσεις, για έλεγχο. Είναι τόσο μία συνένωση και μία 

συστηματοποίηση του εξωτερικού κόσμου, όσο και μία επέκταση του 

πεδίου του εαυτού. Η καλλιτεχνική σκέψη θα πρέπει να ερχόταν 

συνεχώς αντιμέτωπη με το πρόβλημα του χειρισμού αυτής της 

διφορούμενης μεθόδου. Τέθηκε το ερώτημα εάν η προοπτική 

διαμόρφωση ενός έργου θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένη προς το 

πραγματικό σημείο που θα στέκεται ο παρατηρητής (όπως στην ιδιαίτερη 

περίπτωση της «ψευδαισθησιακής» ζωγραφικής σε οροφές, που έχει να 

κάνει με την οριζόντια διευθέτηση της εικόνας, και στη συνέχεια με το 
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σχεδιασμό όλων των συνεπειών από αυτήν την κατά 90 μοίρες 

περιστροφή του κόσμου). Ή αντίστροφα ο παρατηρητής θα έπρεπε 

ιδανικά να προσαρμοστεί στην προοπτική διαμόρφωση της εικόνας. Στην 

τελευταία περίπτωση, πρέπει επιπλέον να ερωτηθεί ποιο στο πεδίο της 

εικόνας είναι το ιδανικό σημείο τοποθέτησης του κεντρικού σημείου 

φυγής, πόσο κοντά ή μακριά η κάθετη απόσταση θα έπρεπε να μετρηθεί, 

και εάν και σε ποιο βαθμό μία υπό κλίση θέαση ολόκληρου του χώρου 

είναι αποδεκτή. Για όλα αυτά τα ερωτήματα, η «απαίτηση» του 

αντικειμένου (για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχρονο όρο) αντιμετωπίζει 

τη φιλοδοξία του υποκειμένου. Το αντικείμενο τείνει να παραμείνει σε 

απόσταση από το θεατή (ακριβώς σαν κάτι «αντικειμενικό»). Επιθυμεί να 

προτάξει, ανεμπόδιστα, την έγκυρη νομιμότητά του (τη συμμετρικότητά 

του, για παράδειγμα, ή την μετωπικότητά του). Δε θέλει να αναφέρεται σε 

ένα εκκεντρικό σημείο φυγής, ούτε με βεβαιότητα, όπως στην υπό κλίση 

θέαση, που κατευθύνεται από ένα σύστημα συντεταγμένων του οποίου οι 

άξονες δεν εμφανίζονται πλέον κατά αντικειμενικό τρόπο στο έργο, αλλά 

υπάρχουν μόνο στη φαντασία του παρατηρητή. Μπορούμε να φθάσουμε 

σε μια απόφαση μόνο αν συμπεριλάβουμε αυτές τις μεγάλες αντιθέσεις 

που συνήθως καλούμε ελεύθερη βούληση εναντίον κανόνα, ατομισμό 

εναντίον κολεκτιβισμού, μη ορθολογισμό εναντίον ορθολογισμού. Και 

ήταν αυτά τα σύγχρονα προοπτικά προβλήματα που προκάλεσαν τις 

εποχές, τα έθνη και τα άτομα να πάρουν εμφατικές και ξεκάθαρες θέσεις 

σε παρόμοια θέματα.  

Είναι, λοιπόν, λογικό που η Αναγέννηση θα ερμήνευε το νόημα της 

προοπτικής εντελώς διαφορετικά από την εποχή του Baroque, και η 

Ιταλία εντελώς διαφορετικά από το βορρά: στις πρώτες περιπτώσεις, σε 

γενικές γραμμές, η αντικειμενική σημασία της προοπτικής φαινόταν να 

είναι πιο σημαντική, στις δεύτερες περιπτώσεις η υποκειμενική σημασία 

της. Συνεπώς, ο Antonello da Messina, υπό την ισχυρή επιρροή της 

Ολλανδίας, κατασκευάζει τη μελέτη του St. Jerome με μια μεγάλη 

κάθετη απόσταση, έτσι ώστε, όπως σχεδόν όλες οι ιταλικές 

αναπαραστάσεις εσωτερικού χώρου, να είναι βασικά μια αρχιτεκτονική 

αναπαράσταση εξωτερικού χώρου με την μπροστινή επιφάνεια να έχει 
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αφαιρεθεί. Επίσης αφήνει το χώρο να ξεκινήσει μόνο στο -ή στην πράξη 

πίσω από το- επίπεδο-εικόνα και τοποθετεί το κεντρικό σημείο φυγής 

σχεδόν ακριβώς στο κέντρο. Ο Dürer, αντιθέτως, και χωρίς να είναι ο 

πρώτος, μας δείχνει τον St. Jerome σε έναν πραγματικό «θάλαμο». 

Φανταζόμαστε ότι μας έχουν υποδεχθεί εντός του, καθώς το πάτωμα 

μοιάζει να επεκτείνεται κάτω από τα πόδια μας, και επειδή η κάθετη 

απόσταση, που εκφράζεται σε πραγματικές διαστάσεις, δε θα αναλογούσε 

σε πάνω από ενάμισι μέτρο. Η ολοκληρωτικά εκκεντρική θέση του 

κεντρικού σημείου φυγής ενισχύει την εντύπωση μίας αναπαράστασης 

που καθορίζεται όχι από την αντικειμενική νομιμότητα της 

αρχιτεκτονικής, αλλά από την υποκειμενική θέση του παρατηρητή, που 

μόλις τώρα έχει εμφανιστεί. Μια αναπαράσταση που οφείλει το ιδιαίτερα 

«οικείο» αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την προοπτική 

διαρρύθμιση. Στην Ιταλία, η άνοδος της προοπτική κατασκευής 

πράγματι έδρασε ενάντια στη θέαση υπό κλίση, που ήταν ακόμη κοινή 

στο Trecento, παρόλο που καλλιέργησε μόνο ατομικά αρχιτεκτονικά 

στοιχεία εντός του χώρου και όχι τον χώρο ως τέτοιο. Ο Altfolder 

χρησιμοποίησε μία τέτοια οπτική για να δημιουργήσει, τη Γέννηση της 

Παρθένου στο Μόναχο, έναν «απόλυτο κεκλιμένο χώρο», δηλαδή έναν 

χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν πλέον μετωπικά και ορθογωνιότητες. 

Επίσης ενισχύει την περιστροφική κίνηση, οπτικά και με σχετική 

υπερβολή, με έναν κυκλικό χορό εμπνευσμένων αγγέλων. Αναμένει με 

αυτόν τον τρόπο μία αναπαραστατική αρχή που αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε από τους σπουδαίους Ολλανδούς του 17ου αιώνα: τον 

Rembrandt, τον Jan Steen και, συγκεκριμένα, τους ζωγράφους 

αρχιτεκτονικής του Delft, και κυρίως τον De Witte. Δεν είναι τυχαίο ότι 

ήταν αυτοί οι ίδιοι Ολλανδοί που ανέλυσαν το πρόβλημα του «κοντινού 

χώρου» στις απώτατες συνέπειές του, ενώ παρέμεινε για τους Ιταλούς η 

δημιουργία του «υψηλού χώρου» στις τοιχογραφίες οροφής. Σε αυτήν την 

τριάδα των μορφών αναπαράστασης – «υψηλός χώρος», «κοντινός χώρος» 

και «κεκλιμένος χώρος» – εκφράζεται η θεώρηση ότι ο χώρος σε μία 

καλλιτεχνική αναπαράσταση καθορίζεται από το υποκείμενο. Παρ’ όλα 

αυτά, οι ίδιες αυτές μορφές, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ανήκουν στη 
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στιγμή που ο χώρος ως εικόνα μίας κοσμοθεωρίας επιτέλους εξαγνίζεται 

από τις υποκειμενικές μείξεις, τόσο από τη φιλοσοφία (Descartes) και 

από την προοπτική θεωρία (Desargues). Διότι όταν η τέχνη κέρδισε το 

δικαίωμά της να προσδιορίσει για τον εαυτό της τι θα έπρεπε να είναι το 

«επάνω» και «κάτω», το «μπροστά» και «πίσω», «δεξιά» και «αριστερά», 

απλώς επέστρεφε στο υποκείμενο κάτι που ήταν δικαιωματικά δικό του, 

και που η αρχαιότητα είχε όχι φυσιολογικά θεωρήσει (από λογική και 

ιστορική αναγκαιότητα) ως αντικειμενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του χώρου. Το αυθαίρετο της κατεύθυνσης και της απόστασης στα 

πλαίσια του σύγχρονου απεικονιζόμενου χώρου απαιτεί και επιβεβαιώνει 

την αδιαφορία για την κατεύθυνση και την απόσταση στο σύγχρονο 

διανοητικό χώρο. Και αντιστοιχεί τέλεια, τόσο χρονολογικά όσο και 

τεχνικά, σε αυτό το στάδιο στην ανάπτυξη της θεωρητικής προοπτικής 

όπου, στα χέρια του Desargues, έγινε μία γενική προβολική γεωμετρία. 

Αυτό συνέβη μόλις η προοπτική, αντικαθιστώντας για πρώτη φορά τον 

απλό Ευκλείδειο «οπτικό κώνο» με την παγκόσμια «γεωμετρική ακτίνα», 

αφαίρεσε τον εαυτό της πλήρως από τη γραμμή της όρασης και άνοιξε 

εξίσου όλες τις χωρικές κατευθύνσεις. Για μια ακόμη φορά, ωστόσο, 

είναι φανερό πόσο η καλλιτεχνική κατάκτηση αυτού του όχι μόνο 

άπειρου και «ομογενούς», αλλά και «ισοτροπικού» συστηματικού χώρου 

(παρ’ όλο τον εμφανή νεωτερισμό της Ελληνο-Ρωμαϊκής ζωγραφικής) 

προϋποθέτει τη μεσαιωνική ανάπτυξη. Γιατί ήταν το μεσαιωνικό «μαζικό 

στυλ» που πρώτα δημιούργησε αυτήν την ομοιογένεια του 

αναπαριστώμενου υπεδάφους χωρίς την οποία όχι μόνο η απειρία, αλλά 

και η ανεξαρτησία ως προς την κατεύθυνση θα ήταν αδιανόητες.  

Είναι επιτέλους ξεκάθαρο ότι η προοπτική θεώρηση του χώρου (και 

όχι απολύτως η προοπτική κατασκευή) θα μπορούσε να αμφισβητηθεί 

από δύο αρκετά διαφορετικές πλευρές: Ο Πλάτων την καταδίκασε ήδη 

από την ταπεινή αφετηρία της επειδή διαστρέβλωνε τις «αληθινές 

αναλογίες» των πραγμάτων, και αντικαθιστούσε την πραγματικότητα και 

τον νόμο με την υποκειμενική εμφάνιση και την αυθαιρεσία. Από την 

άλλη, η πιο σύγχρονη αισθητική σκέψη την κατηγορεί, αντιθέτως, ότι 

είναι το εργαλείο ενός περιορισμένου και περιοριστικού ορθολογισμού. Η 
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αρχαία Ανατολή, η κλασσική αρχαιότητα, ο Μεσαίωνας καθώς και κάθε 

αρχαΐζουσα τέχνη (για παράδειγμα ο Boticelli) όλοι λίγο ή πολύ 

απέρριψαν ολοκληρωτικά την προοπτική, διότι έμοιαζε να εισάγει έναν 

ατομικό και τυχαίο παράγοντα μέσα σε έναν επιπλέον ή υπερ-

υποκειμενικό κόσμο. Ο Εξπρεσιονισμός (καθώς πρόσφατα έχει συμβεί 

άλλη μία αλλαγή πορείας) την απέφυγε, αντιστρόφως, επειδή 

επιβεβαιώνει και εξασφαλίζει αυτό το κατάλοιπο αντικειμενικότητας που 

ακόμη και ο Ιμπρεσιονισμός ήταν υποχρεωμένος να αποκρύψει από την 

ατομική «παραγωγική θέληση» – ονομαστικά, τον πραγματικό 

τρισδιάστατο χώρο. Αλλά αυτή η εκ διαμέτρου αντίθεση είναι 

πραγματικά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και αυτές οι αντιρρήσεις 

σκόπευαν σε ένα και μόνο σημείο: η προοπτική θεώρηση, ανεξάρτητα αν 

αποτιμάται και ερμηνεύεται περισσότερο με την έννοια της λογικής και 

του αντικειμενικού, ή περισσότερο με την έννοια του ενδεχομένου και 

του υποκειμενικού, βασίζεται στη θέληση για κατασκευή εικονικού 

χώρου, κατά βάση, από τα στοιχεία (και σύμφωνα με το σχέδιο του) του 

εμπειρικού οπτικού χώρου, αν και ακόμη στερημένου σημαντικά από τα 

ψυχοφυσιολογικά δεδομένα. Η προοπτική μαθηματικοποιεί αυτόν τον 

οπτικό χώρο, και είναι πολύς οπτικός χώρος που μαθηματικοποιείται. 

Είναι μία διάταξη, αλλά μία διάταξη του οπτικού φαινομένου. 

Ανεξάρτητα του αν κάποιος επαναπροσεγγίζει την προοπτική για να 

εξατμίσει την «πραγματική ύπαρξη» σε μία μερική εκδήλωση των 

ορωμένων πραγμάτων, ή για να αγκυροβολήσει την ελεύθερη και 

πνευματική ιδέα της μορφής σε μία εκδήλωση των μερικώς ορωμένων 

πραγμάτων, είναι εν τέλει λίγο περισσότερο από μία ερώτηση για 

έμφαση. 

Μέσω αυτής της περίεργης μεταφοράς του καλλιτεχνικού 

αντικειμενισμού στο πεδίο του φαινομενικού, η προοπτική αποσπά τη 

θρησκευτική τέχνη από το βασίλειο του μαγικού, όπου η τέχνη 

επεξεργάζεται το θαύμα, και από το βασίλειο του δογματικού και του 

συμβολικού, όπου το έργο αφορά στην πρόβλεψη ή την μαρτυρία του 

υπερφυσικού. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται σε κάτι εντελώς νέο: το 

βασίλειο του οπτικού, όπου το υπερφυσικό γίνεται μία άμεση εμπειρία 
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για τον παρατηρητή, στην οποία τα υπερφυσικά γεγονότα κατά μία 

έννοια αναπτύσσονται εντός του, εμφανώς φυσικού, οπτικού χώρου και 

του επιτρέπει  πραγματικά να εσωτερικεύσει υποκειμενικό χαρακτήρα 

στην υπερφυσικότητά τους. Η προοπτική, τελικά, οδηγεί την τέχνη στο 

βασίλειο του ψυχολογικού όπου το υπερφυσικό βρίσκει το τελευταίο του 

καταφύγιο στην ψυχή του ανθρωπίνου όντος που αναπαριστάται στο έργο 

τέχνης. Όχι μόνο οι φαντασμαγορίες του Baroque – που σε τελική 

ανάλυση προετοιμάστηκαν από την Sistine Madonna του Raphael, την 

Αποκάλυψη του Dürer, το βωμό στο Isenheim του Gruenewald, ίσως και 

την τοιχογραφία του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο του Giotto στο S. Croce – 

αλλά επίσης τα τελευταία έργα του Rembrandt δε θα ήταν δυνατά χωρίς 

την προοπτική θεώρηση του χώρου. Η προοπτική, μεταμορφώνοντας την 

ουσία σε φαινόμενο, μοιάζει να ανάγει το θείο σε ένα μερικό αντικείμενο 

μελέτης για την ανθρώπινη συνείδηση. Αλλά για αυτό τον ίδιο λόγο, 

αντιστρόφως, επεκτείνει την ανθρώπινη συνείδηση σε ένα δοχείο για το 

θείο. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο, εάν αυτή η προοπτική θεώρηση του 

χώρου έχει ήδη συντελέσει δύο φορές στην πρόοδο της τέχνης: την 

πρώτη φορά ως το σήμα του τέλους, οπότε η αρχαία θεοκρατία 

κατέρρευσε, τη δεύτερη φορά ως το σήμα της αρχής, οπότε η σύγχρονη 

«ανθρωποκρατία» εμφανίστηκε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

ΤΟΥ BÜLENT ATALAY 

Math and The Mona Lisa 
The Art and Science of Leonardo da Vinci 

 

 

Σημείωση 

Μια διαφορετική και πιο ελεύθερη προσέγγιση δίνει ο Bülent Atalay, στο 

βιβλίο του. Δεδομένου ότι στα πλαίσια της διπλωματικής δεν θα 

μπορούσαμε να παραθέσουμε προεκτάσεις διαφοροποιημένες από την 

αναλογία, στο παράρτημα αυτό δίνουμε μια διαφορετική πτυχή  της 
πολύπλευρης προσωπικότητας του  Leonardo και όσων επηρεάστηκαν ή 

τον επηρέασαν μέσα στους αιώνες. 

 

 

  «Οι αρχές των μαθηματικών...... πραγματεύονται μεταβαλλόμενα και μη 

μεγέθη και ποσότητες με απόλυτη ακρίβεια. Εδώ δεν ρισκάρει κανείς να 

μαντέψει εάν τα δύο δέντρα είναι περισσότερα ή λιγότερα από τα έξι, ή εάν 

οι γωνίες ενός τριγώνου έχουν άθροισμα λιγότερο από δύο ορθές. Εδώ 

κάθε μορφή μαντείας και πρόβλεψης είναι καταδικασμένη σε απόλυτη 

σιωπή, και οι επιστήμες αυτές αποτελούν την αγαλλίαση εκείνων που είναι 

αφοσιωμένοι σ’ αυτές, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να συμβεί με τις εξ 

ολοκλήρου πνευματικές/εγκεφαλικές φανταστικές επιστήμες. 

– Leonardo da Vinci.» 

 

 

 

 

 

 



 318

 

 

1. ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 

      Ο Leonardo  συχνά ασκούσε κριτική στον φιλόσοφο που προτιμούσε 

να αναζητά την επιστημονική αλήθεια αντί να την εντοπίζει στο  πείραμα 

και στην μαθηματική απόδειξη. Τετρακόσια χρόνια μετά τον Leonardo ο 

επιφανής φυσικός Λόρδος Kelvin, εξέφρασε την ανάγκη να είναι ακριβής 

(ο επιστήμονας) όταν προβαίνει σε (επιστημονική) ανακοίνωση. «Όταν 

μπορείς να μετρήσεις εκείνο για το οποίο ομιλείς και να το εκφράσεις με 

αριθμούς, τότε ξέρεις κάτι γι’ αυτό, αλλά όταν δεν μπορείς να το 

μετρήσεις, όταν δεν μπορείς να το εκφράσεις με αριθμούς, η γνώση σου 

είναι πενιχρή και δεν ικανοποιεί. Η γνώση μπορεί να είναι πενιχρή αλλά 

η εμπειρία μπορεί να είναι πλούσια». 

Η ρήση αυτή του Λόρδου Kelvin  για τις επιστήμες είναι αληθινή 

και αυτό είναι το περιεχόμενο με το οποίο θα πρέπει να εκλαμβάνονται 

(οι επιστήμες) αλλά εξαιτίας του απόλυτου χαρακτήρα της (ρήσης αυτής), 

αντιμετώπισε και θα αντιμετωπίζει βίαιη αντιπαράθεση από τους 

πρακτικολόγους της τέχνης.  Θα αποτελούσε ιεροσυλία να κριθεί με 

μαθηματικούς όρους η ομορφιά και η δύναμη μιας ωδής του Keats, 

ενός σονέτου του Shakespeare, ή μιας συμφωνίας του Beethoven. Εν 

τούτοις υπάρχουν ποσοστιαίες εκφράσεις στην αρχιτεκτονική, στην 

γλυπτική, στην ποίηση και στην μουσική που βοηθούν να περιγράψουν 

την δομή τους.  Επίσης υπάρχουν ποσοστιαίες εκφράσεις στις γραφικές 

τέχνες –στην ζωγραφική– ειδικά σε ότι αφορά στην προοπτική, στις 

αναλογίες στην συμμετρία και στο σχήμα  (φόρμα/μορφή) με τα οποία ο 

ζωγράφος έχει ενσωματώσει  στο έργο του, (ηθελημένα ή αθέλητα). 

 Εντάσσοντας αριθμούς σ’ ένα έργο ζωγραφικής δεν μεταβάλλει την 

διαδικασία σε «ζωγραφική με αριθμούς». Κατά όμοιο τρόπο το μήνυμα 

του Λόρδου Kelvin μπορεί να αποτελέσει ανάθεμα για τον ανθρωπιστή, 

πολιτικό  Edmund Burke τού 18ου αιώνα. Η δήλωσή του ότι «είναι στην 

φύση κάθε μεγαλοσύνης να μην είναι ακριβής»  θα ήταν χωρίς κανένα 
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νόημα  εάν εκλαμβανόταν μεμονωμένη –πράγμα που συνιστά λόγο 

περιφρόνησης για τους επιστήμονες. 

   «Ζωγραφίζοντας με αριθμούς» ενδέχεται να μην είναι τόσο 

απατηλή αναζήτηση όσο θα νόμιζε κανείς.  O ίδιος ο Leonardo επινόησε 

κάποια μέθοδο-φόρμα γι’ αυτό, αναθέτοντας στους βοηθούς του να 

χρωματίζουν περιοχές σε έργο που είχε ήδη σκιτσάρει και είχε 

αριθμήσει˙ πολύ πιθανόν κάθε χρόνο ζωγράφιζε κάποια οροφή (ταβάνι) 

στο Βατικανό.  Το ίδιο και ο Michelangelo  αριθμούσε περιοχές για τούς 

δεκατρείς βοηθούς του. Όμως δεν είναι αυτή η έννοια κατά την οποίαν 

προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω τούς αριθμούς, αλλά μάλλον στην 

αναζήτηση να συνεκτιμηθούν οι απόψεις τέχνης και επιστήμης. Οι 

αριθμοί και τα μαθηματικά είναι απαραίτητα στις επιστήμες και 

οποιαδήποτε προσπάθεια να αναζητηθεί σύγκλιση τέχνης και επιστήμης, 

απαιτεί απαραίτητα έρευνα της κατά ποσοστό κοινής, μεταξύ των δύο, 

βάσης.  

 

Η προέλευση των αριθμών 
  

Τα μαθηματικά  περιλαμβάνουν περισσότερα από τους απλούς 

αριθμούς. Η αφηρημένη έννοια των αριθμών και η εκτέλεση βασικών 

πράξεων μ’ αυτούς όπως πρόσθεση, αφαίρεση πολλαπλασιασμός και 

διαίρεση, σηματοδοτεί την γέννηση των μαθηματικών. Μεταξύ των 

προγόνων μας της Παλαιολιθικής εποχής –περίπου πριν από 30.000 

χρόνια– υπάρχει απόδειξη εκτέλεσης υπολογισμών με αριθμούς, ακόμη 

και ομαδοποίησης αριθμών δηλαδή κάποιας στοιχειώδους 

χρησιμοποίησης βάσεων.  Σε δέρμα λύκου που βρέθηκε σε ανασκαφές 

στην Τσεχοσλοβακία, το 1937, εμφανίζονται χαρακιές ομαδοποιημένες  

ανά  πέντε, υπενθυμίζοντας πως  θα μπορούσε κάποιος και σήμερα να 

μετρήσει μικρές ποσότητες σημειώνοντας τέσσερις πλάγιες ή 

κατακόρυφες παράλληλες γραμμές διασταυρούμενες διαγώνια από μία 

πέμπτη (γραμμή). Μετρούσαν δηλαδή στο πενταδικό σύστημα, με βάση 

το πέντε. Έγιναν  πειράματα με διαφορετικές βάσεις αλλά μερικές από 

αυτές μοιάζουν να είναι πιο φυσικές και συνεπώς πιο αξιόπιστες από 
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άλλες. Σύμφωνα με τον ιστορικό των μαθηματικών Carl Boyer  οι 

τριακόσιες φυλές των αυτοχθόνων Αμερικανών για τις οποίες  έχει 

ταυτοποιηθεί ο τρόπος που εκτελούσαν τους  υπολογισμούς, χονδρικά 

μόνο το ένα τρίτο χρησιμοποιεί την βάση του δέκα (δεκαδικό σύστημα). 

Περίπου 10% χρησιμοποιεί την βάση του είκοσι  (vigesimal system) και 

κάποιος αμελητέος αριθμός (περίπου 1%) την βάση τού τρία (ternary 

system). 

  Τυχαία βιολογική εξέλιξη μας έδωσε πέντε δάκτυλα σε κάθε χέρι και 

πόδι έτσι ώστε να καθιστά τις βάσεις τού πενταδικού, δεκαδικού και 

εικοσαδικού  συστήματος φυσικές, ενώ τις βάσεις του τρία, του τέσσερα ή 

του επτά κατασκευασμένες.    

 

Μέτρηση στην αρχαία Μεσοποταμία 

 
Ανάμεσα στους Βαβυλωνίους αλλά και πιο πριν, στους 

Σουμέριους, η κοινή  βάση ήταν το έξι (εξαδικό σύστημα)  Η έμπνευση 

για το εξαδικό σύστημα έχει χαθεί στην λήθη του χρόνου. Θα μπορούσε 

ίσως να είχε προκύψει από την σύμπηξη της βάσης του πέντε και της 

βάσης του δώδεκα (δωδεκαδικό σύστημα) αφού και τα δύο έχουν 

υπάρξει στην ιστορία, ή θα μπορούσε να είχε επινοηθεί από το πλήθος 

των ημερών, 360, που τότε πίστευαν ότι αποτελούσε το έτος, ή ακόμη 

ίσως επειδή το 60 διαιρείται με το 1, 2, 3, 4, 5, και 6. Παρά το γεγονός 

ότι η εξαδική βάση εξαφανίστηκε στο μακρινό παρελθόν άφησε πίσω της 

κατάλοιπα τα 60 δευτερόλεπτα στο λεπτό και τα 60 λεπτά στην ώρα.  

   Στην τέταρτη χιλιετηρίδα π.Χ. οι φυλές των Σουμερίων εργαζόμενοι 

στον υγρό πηλό έγραφαν και υπολόγιζαν κατά ένα τρόπο που ονόμαζαν 

cuneiform145. Το σύστημα έδειξε τέτοια αντοχή στον χρόνο που 

χρησιμοποιείται ακόμα και δύο χιλιετίες αργότερα. Η αρχαιότερη γνωστή 

συμφωνία ειρήνης  μεταξύ δύο εθνών, χαράχτηκε σε μια παραλλαγή της 

cuneiform και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό μουσείο τής 

Κωνσταντινούπολης. Το αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιούσε  η 

                                                 
145 Μάλλον πρόκειται για την σφηνοειδή γραφή. 
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μέθοδος cuneiform  αποτελείται από δύο σύμβολα  “ < “  και  “ I “  που 

αντιπροσώπευαν το δέκα και το ένα αντίστοιχα. Οι εγγραφές είναι 

διευθετημένες σε στήλες (που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα 

αριστερά)  των 0 1 2 3 460 ,60 ,60 ,60 ,60 ... ( ή 1, 60, 3600, 216 000, 12 960 000 

αντίστοιχα) . Έτσι τα σύμβολα ομαδοποιημένα σαν  « <<< ΙΙΙ [ κενό] << 

ΙΙΙ» μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν 33 60 23 1 2003× + × = . Λέγω, θα 

μπορούσε, επειδή οι πολλαπλασιαστές θα μπορούσαν με την ίδια 

ευκολία να ήταν 360  και 260  κάνοντας ένα συνολικό άθροισμα  

33 216000 23 3600× + ×  ή 7210800 . Παρά το γεγονός ότι οι Βαβυλώνιοι 

χρησιμοποιούσαν το σύστημα  “place value” (αξία σχετική με την θέση 

του αριθμού στην παρουσίασή του) εν τούτοις δεν είχαν σύμβολο για το 

Μηδέν κι έτσι θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει το περιεχόμενο μόνον 

κατά εκτίμηση.  Δεν αντιμετώπισαν ποτέ την ανάγκη να εισάγουν κάποιο 

σύμβολο που θα αντιπροσώπευε το «τίποτα». Όμως σύμφωνα με τον 

Robert Kaplan  μια τουλάχιστον φυλή, γύρω στον έβδομο αιώνα π.Χ. 

χρησιμοποιούσε ένα ζευγάρι ανάποδες ( πλάγιες) καθέτους «\\» για να 

δηλώσει κενό ή κάποια απολεσθείσα δύναμη του 60. Έτσι ο συνδυασμός 

των συμβόλων :  « < \\ < \\ » θα ήταν 10 3600 0 60 12 1 36012× + × + × = .  

 Οι Βαβυλώνιοι μαθηματικοί δεν ανέπτυξαν την έννοια του μηδενός ως  

επισήμου συμβόλου του «τίποτα», εν τούτοις έδειξαν σημαντική 

μαθηματική πολυπλοκότητα  στους υπολογισμούς τους, αναγνωρίζοντας 

για παράδειγμα ότι 2 2 23 4 5+ =  δηλαδή συχνά αναφέρεται ως Πυθαγόρειο 

Θεώρημα. Τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη Πυθαγόρεια Τριάδα ή 

«Τρίο»(3,4,5,) είχαν καταφέρει να κάνουν αυτόν τον συνδυασμό. Ίσως  

ναι, ίσως όχι, να είχαν καταφέρει να ανακαλύψουν και άλλες τέτοιες 

τριάδες (όπως 5,12,13 ).  Δεν υπάρχει απόδειξη αν είχαν αναγνωρίσει  τον 

γενικό κανόνα ότι  2 2 2a b c+ = . Οι μαθηματικές επιτεύξεις 

προχρονολογούνται του Πυθαγόρα κατά αιώνες. 
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2. Η ΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

 

«Η απόσταση μεταξύ της γραμμής του στόματος (της γραμμής των χειλιών) 

και της βάσης της μύτης είναι το ένα έβδομο του προσώπου...... Η 

απόσταση μεταξύ στόματος και μέχρι κάτω από το πηγούνι είναι ένα 

τέταρτο του προσώπου και παρόμοια προς το μέγεθος τού στόματος....... Η 

απόσταση μεταξύ τού πώγωνος και τής κάτω βάσης τής μύτης είναι το ένα 

τρίτο του προσώπου και παρόμοια προς την μύτη και προς το μέτωπο. Η 

απόσταση μεταξύ του κέντρου του μήκους της μύτης και μέχρι κάτω από το 

πηγούνι είναι το ήμισυ του προσώπου ..... Αν διαιρέσετε όλο το  μήκος της 

μύτης σε τέσσερα ίσα μέρη δηλαδή από τα χείλη μέχρι το σημείο που η 

μύτη συναντά τα φρύδια, θα διαπιστώσετε πώς ένα απ’ αυτά τα (τέταρτα) 

μέρη ταιριάζει (χωρεί) στον χώρο από πάνω από τα ρουθούνια προς τα κάτω 

μέχρι την άκρη τής μύτης και το άνω (τέταρτο) μέρος χωρεί στον χώρο 

μεταξύ τού δακρυγόνου αυλού (αδένα) στην εσωτερική γωνία τού ματιού 

και τού σημείου όπου αρχίζουν τα φρύδια και τα δύο ενδιάμεσα τμήματα 

(τέταρτα) είναι μεγέθους ίσου προς τα μάτια (το μήκος) από την εσωτερική 

γωνία των, μέχρι την εξωτερική.» 

                                                     -Leonardo Da  Vinci 

 

Ο Leonardo δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έκανε 

υπολογισμούς για τις ιδανικές αναλογίες του  προσώπου, παρά το 

γεγονός ότι με βασανιστικές μετρήσεις έγραψε περισσότερα από 

οκτακόσιες (800) λέξεις περιγράφοντας τις αναλογίες μόνο του 

προσώπου, πριν προχωρήσει στην περιγραφή των αναλογιών του 

υπόλοιπου σώματος.  Από τον Χρυσό Αιώνα της Ελλάδας, οι αναλογίες 

του ανθρώπινου σώματος αποτελούσαν πηγή σοβαρών προκαταλήψεων 

μεταξύ των καλλιτεχνών.  Εξετάζοντας  γλυπτά της κλασσικής Ελλάδας 

και της Ρώμης  βλέπουμε μια ειδική συνθήκη – ο λόγος του συνολικού 
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ύψους του σώματος προς το ύψος μέχρι τον ομφαλό είναι  φ. Τον 20ο  

αιώνα ο Le Corbusier  έκανε συστηματική μελέτη  αυτών των αναλογιών 

και διαπίστωση σχέση αυτών προς την Θεία Αναλογία ή τον Χρυσό 

Μέσον Όρο. 

Ο Le Corbusier γεννημένος στην πόλη La Chaux-de-Fond της 

Ελβετίας, με το όνομα Charles-Edouard Jeanneret, υιοθέτησε το όνομα 

που έκανε πασίγνωστο και φημισμένο μόνον αφού έφυγε από την 

Ελβετία και εγκαταστάθηκε στην Γαλλία. Ειδικευμένος αρχικά σαν 

χαράκτης ρολογιών, έγινε αρχιτέκτονας και ανέπτυξε μια ξεχωριστή 

αντίληψη για την έννοια της απλότητας, της λειτουργικότητας, του χώρου 

και της αναλογίας. Σπίτι που σχεδίασε σε προάστιο των Παρισίων και 

που σήμερα στεγάζει την «Κοινωνία του Le Corbusier» αποτελεί έργο 

βασιζόμενο στον Χρυσό Μέσο Όρο ( χρυσή τομή ). Αλλά είτε βάζοντας την 

φαντασία του να σχεδιάζει έπιπλα, είτε κτίρια, είτε ολόκληρες πόλεις, η 

αναζήτησή του αποσκοπούσε πάντοτε στις πιο σημαντικές αναλογίες και 

στην αρμονία. Ο Le Corbusier  δημιούργησε μέθοδο γραφικών  γνωστή 

ως Modulor  αναδεικνύοντας τα τμήματα του ανθρωπίνου σώματος.  Η 

χρυσή αναλογία, το φ, εμφανίζεται ξανά και ξανά στο γραφικό: το ύψος 

της κεφαλής (του ανθρώπου) ως προς το ύψος του σώματος μέχρι τον 

ομφαλό,  η απόσταση από τον ομφαλό μέχρι την κορυφή της κεφαλής, 

ως προς την απόσταση από την κορυφή τής κεφαλής μέχρι την άκρη 

προεκτεταμένου χεριού. Το αναπόδραστο συμπέρασμα από την εξέταση 

όλων των γραφικών τού Le Corbusier  είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 

ολοκληρωτικά προκατειλημμένος με την Θεία Αναλογία. 

Εκπληκτική επιβεβαίωση των επικρατουσών αναλογιών στο 

ανθρώπινο σώμα ευρίσκεται στα οστά του χεριού.  Αυτό αποκαλύφτηκε 

δραματικά σε ακτινογραφία που κατέγραψε ο Wilhelm Rontgen,  που 

επινόησε τον εξοπλισμό και τις ακτίνες-Χ για τις οποίες τιμήθηκε με το 

βραβείο Νόμπελ (1901). Η ακτινογραφία αυτή, στα πρώτα βήματα αυτής 

της τεχνολογίας, ανατριχιαστική ως προς το περιεχόμενό της (γιατί 

απεικόνιζε τα σκάγια από βολή κυνηγετικού όπλου, σε κυνηγητικό 

ατύχημα) δείχνει τα οστά με εξαιρετική διαύγεια (εικόνα Β.1 παρακάτω).  
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Η χρυσή τομή του χεριού. Ακτινογραφία του Wilhelm Röntgen’s (1896, Berlin) 

Εικόνα Β.1 

 

Τα οστά του καρπού είναι γνωστά ως «κάρπια οστά» και τα οστά 

του χεριού ως «μετακάρπια οστά». Το πρώτο μετακάρπιο, που είναι 

συνδεδεμένο στον αντίχειρα έχει μήκος που ορίζουμε ως ' 'A B . Τα οστά 

στον αντίχειρα είναι η άμεσος (η εγγύς) φάλαγγα  και η απομακρυσμένη 
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(απέχουσα) φάλαγγα, τα μήκη των οποίων θα ορίσουμε ως ' 'B C   και 

' 'C D  αντίστοιχα. Στην περίπτωση τού (δακτύλου) δείκτη,  το δεύτερο 

μετακάρπιο (που έχει μήκος ΑΒ) συνδέεται στα οστά του δακτύλου 

δηλαδή στην εγγύς, στην μεσαία και στην απομακρυσμένη φάλαγγα (των 

οποίων τα μήκη ορίζουμε ως BC , CD  και DE  αντίστοιχα. Οι 

κληρονομικές (σύμφυτες) αναλογίες αυτών των οστών κατά μέσον όρων 

τελούν σε εκπληκτική προσέγγιση προς την θεία αναλογία.  

 

Έτσι για τα οστά του αντίχειρα :  

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1,618...
' ' ' ' ' '

A B B C A B B C C D
A B B C C D

φ+ +
= = = =  

Για τα οστά του δείκτη : 

1,618...AB BC AB BC CD CD DE
AB BC CD DE

φ+ + +
= = = = =  

 

Τον 1ο αιώνα μ.Χ. ο Ρωμαίος καλλιτέχνης-αρχιτέκτονας Vitruvius  

διαμόρφωσε μιαν αρχιτεκτονική θεωρία εμπνευσμένη από τις αναλογίες 

του ανθρωπίνου σώματος και στην πραγματικότητα είναι το μήνυμα που 

η αρχιτεκτονική θεωρία τού  Le Corbusier ηχεί  στον 20ο αιώνα. Ο  

Leonardo ήταν πάντα πειστικός  ως εμπνευσμένος από τα φυσικά 

πρότυπα. Έτσι όταν ετοιμαζόταν το 1511, μια νέα έκδοση του 

Βιτρούβιου, ποιος θα μπορούσε καλύτερα από τον Leonardo  να φωτίσει 

τον Ελληνορωμαϊκό κανόνα των τέλειων ανθρώπινων αναλογιών; Ο 

Leonardo δημιούργησε μία από τις πιο γνωστές φιγούρες της Δυτικής 

τέχνης , τον Βιτρουβιανό (Vitruvian Man) (Εικόνα Β.2). Το ανάπτυγμα 

των χεριών του, ισούται με το ύψος του. Όταν ανοίξει τα χέρια του και τα 

πόδια του (σαν πέταγμα αετού), εγγράφεται σε κύκλο, τού οποίου το 

κέντρο  ευρίσκεται  στον ομφαλό του. Ο λόγος του ύψους του, προς το 

ύψος του μέχρι τον ομφαλό του, δίνει την  κλασσική χρυσή τομή δηλαδή 

το 1,618...φ =  

Σύγχρονος, κλινικός, ορθοδοντικός γιατρός, ο Robert Rickets 

αφιέρωσε την καριέρα του στην διόρθωση μεγάλης ποικιλίας εγγενών και 

τυχαίων παραμορφώσεων (ανθρώπων). Οι συστηματικές του έρευνες για  
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Οι αναλογίες του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τον Βιτρούβιο (The Vitruviun Man). 

Leonardo Da Vinci, Βενετία. 

Εικόνα Β.2 
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την ανάπτυξη της κάτω σιαγόνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

καλύτερη περιγραφή της εξέλιξης της μορφής ανάπτυξης της κάτω 

σιαγόνας, αναφέρεται σε όρους ήπιας εξελισσόμενης σπειροειδούς 

καμπύλης (λογαριθμικού έλικα). Ειδικότερα, καταδεικνύει ότι η 

οδοντοφυΐα της κάτω σιαγόνας και η προέκταση των δοντιών (να φύονται 

απομακρυσμένα με κατεύθυνση προς τα έξω) κατά την περίοδο της 

ανάπτυξης, μεταξύ των ηλικιών 3 και 8 ετών και μεταξύ 13 και 18 ετών, 

δείχνουν εκπληκτική ομοιότητα με την μορφή του λογαριθμικού έλικα. 

Τα διαγράμματά του, προσομοιάζουν το ανάγλυφο του ανθρώπινου 

αυτιού όπως και επίσης και το σχήμα του εμβρύου, περίπου έξι 

εβδομάδων, του ανθρώπου που και αυτά επίσης προσομοιάζουν τον 

λογαριθμικό έλικα.  Ο Leonardo κατά την διάρκεια παραμονής του στο 

Μιλάνο είχε αναλάβει την ανατομική μελέτη ζώων και κατά την διάρκεια 

μελέτης τεμαχισμένης αγελάδας σκιτσάρισε το έμβρυο αυτής, 

αποκαλύπτοντας επίσης εκείνον τον αλάνθαστο λογαριθμικό έλικα. 
 

Θεία Αναλογία στην Αισθητική του Προσώπου 

 

Ο λόγος του ύψους ενός ανθρώπου προς το ύψος του μέχρι τον 

ομφαλό του, και οι αναλογίες διαφόρων παρακείμενων οστών, στο χέρι 

του, φαινόταν πως σχετίζονται με τον Χρυσό Κανόνα και οι καλλιτέχνες 

από τους κλασσικούς χρόνους ήταν ενήμεροι γι’ αυτές τις αναλογίες. 

Στην αισθητική και ορθοδοντική χειρουργική του, ο Ricketts,  έκανε τις 

δικές του εκτεταμένες μελέτες πάνω σ’ αυτό το θέμα και χρησιμοποιεί 

την κατοχυρωμένη μέθοδό του, τον «Χρυσό Διαιρέτη» (Golden Divider) 

που αποτελείται από έναν νάρθηκα τριών περόνων αντί για τις 

συνηθισμένες δύο περόνες και που ήταν σχεδιασμένο να διατηρεί 

αμετάβλητες τις αποστάσεις μεταξύ των περόνων του 1:φ  (Εικόνα Β.3). 



 328

 
Εικόνα Β.3 

 

Σε κάποια ειδική μελέτη ο Robert Ricketts αναφέρει τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων ενός πλήθους φωτογραφικών μοντέλων 

γυναικών, που θεωρούνταν «εκ φύσεως όμορφες γυναίκες». Ο τεχνικός 

όρος που χρησιμοποιήθηκε  από τον αισθητικό χειρουργό για να ορίσει 

τον αριθμό των σημείων πάνω στο πρόσωπο σημειώνεται στο σκίτσο με 

μολύβι. Εκεί υπάρχουν δεξιόστροφα (όπως κινούνται οι δείκτες τού 

ωρολογίου) από πάνω αριστερά :  

-Ένα σημείο που βρίσκεται πολύ κοντά στην γραμμή που αρχίζει η 

τριχοφυΐα των τριχών της κεφαλής, ( trichion T).  



 329

-Ο μαλακός ιστός TS.  

-Η εξωτερική άκρη του ματιού (Lateral Canthus) LC.  

-Το κέντρο του τόξου της εξωτερικής καμπύλης του ρουθουνιού (Alar 

Rim) AL.       

-Η πλάγια άκρη των χειλιών (Chilion) CH.  

-Το κατώτατο όριο του μαλακού ιστού του σαγονιού (menton) M.  

-Τα εξωτερικά όρια των ρουθουνιών (lateral nares) LN.  

-Τα μήλα τού προσώπου ZP.  

-Το κατώτατο όριο τής καμπύλης των φρυδιών EB . 

Για πλήθος αποστάσεων μετρούμενων κατακόρυφα πάνω στο πρόσωπο 

των δέκα μοντέλων,  ο Ricketts  κατέγραψε τις παρακάτω μέσες τιμές:  

 

21.3
33.7
34.7

AL CH mm
CH M mm
LC AL mm

− =
− =
− =

 και 
52.1
54.5

55.6

T LC mm
AL M mm
LC CH mm

− =
− =
− =

 και 
88.6
89.3

144.3

T AL mm
LC M mm
T M mm

− =
− =

− =
 

 

Όλες αυτές οι τιμές είναι εκπληκτικά πολύ κοντά στον  9ο, 10ο, 11ο, και 

12ο όρο της σειράς Fibonacci  ( π.χ. 21, 34, 55, 89, 144). Το γεγονός ότι 

η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε  δηλαδή το χιλιοστό του 

μέτρου, δίνει αυτές τις τιμές να προσεγγίζουν τόσο κοντά τους όρους της 

σειράς Fibonacci,  αποτελεί ευτυχή σύμπτωση απαλείφοντας την ανάγκη 

αναγωγής αυτών σε αυθαίρετη διάσταση.  Τρείς από τις αποστάσεις που 

μετρήθηκαν : [T-LC,  AL-CH, και AL-M]  και δύο άλλες διαστάσεις [CH-

M, και  LC-AL],  παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη  

από 3-4%. Οι τιμές που παρουσιάζονται στον προηγούμενο πίνακα 

δίνουν με λογική ακρίβεια την θεϊκή αναλογία: 

T M T AL AL M
T AL AL M M CH

φ− − −
= = =

− − −
 

 

Σε ότι αφορά τις οριζόντιες αναλογίες των φωτογραφικών μοντέλων ο 

Ricketts  αναφέρεται στην σχέση μεταξύ του εύρους της μύτης, του 

στόματος, των ματιών και του μετώπου. Το εύρος της μύτης ορίζεται ως η 

απόσταση μεταξύ των δύο πλευρικών ρουθουνιών (LN) και δίνει μέση 
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τιμή περίπου 28,4mm. Το εύρος του στόματος ορίζεται ως η απόσταση 

μεταξύ τού δεξιού και αριστερού άκρου του, (CH) και έδωσε μέσες τιμές 

45,4 mm ή 1.6 φορές το εύρος (πλάτος) τής μύτης. Η απόσταση μεταξύ 

τής εξωτερικής άκρης των ματιών (LC) δίνει μέση τιμή 75,3 mm ή 1,66 

φορές το εύρος (πλάτος) τού στόματος. Η απόσταση μεταξύ των κροτάφων  

(ST) δίδει μέση τιμή 118,2 mm ή 1,57 φορές την απόσταση μεταξύ των 

εξωτερικών άκρων των ματιών.  Η τιμή 1.57 συμβαίνει να μεταβάλλεται 

σχεδόν ίσον προς π/2 ή κατά την μέση τιμή περιμέτρου της κεφαλής. 

Είναι αξιοσημείωτη παρατήρηση ότι η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών 

άκρων των ματιών είναι ίση προς το ένα τέταρτο ( ¼)  της περιμέτρου της 

κεφαλής. Όσον αφορά τους αριθμούς που δόθηκαν παραπάνω για τις 

μετρήσεις τού προσώπου από αριστερά (Left) προς τα δεξιά (Right): 

, ,L R L R L RTS TS LC LC CH CH− − −  και L RLN LN−  η σχέση μπορεί να 

συνοψιστεί χονδρικά ως εξής:  

 

L R L R L R

L R L R L R

TL TS LC LC CH CH
LC LC CH CH LN LN

φ− − −
= = =

− − −
. 

 

Οι οδοντίατροι αισθητικής διαθέτουν μια φόρμουλα για την 

ανακατασκευή των δοντιών με στόχο το «όμορφο χαμόγελο». Πρώτον, τα 

δόντια πρέπει να είναι συμμετρικά στις δύο πλευρές της  μεσογραμμής, 

με τον καθένα από τούς δύο κοπτήρες να δίνει λόγο μήκους προς πλάτος 

4:3 (ή 1.33). Άλλη φόρμουλα θέλει τούς δύο εμπρόσθιους κοπτήρες 

μαζί, να σχηματίζουν χρυσό τετράγωνο διαμορφούμενο οριζοντίως και με 

τον καθένα κοπτήρα να δίνει λόγο μήκους προς πλάτος περίπου 5:4 (ή 

1.25). Έτσι εμπνευσμένη από την χρυσή τομή (την χρυσή αναλογία) 

αυτή η φόρμουλα απαιτεί ώστε οι κεντρικοί κοπτήρες να είναι 1,62 

φορές φαρδύτεροι από το ζευγάρι των πλευρικών τους κοπτήρων. Και όσο 

τα δόντια διαμορφώνουν την καμπύλη τους και απομακρύνονται από τον 

παρατηρητή οι πλευρικοί κοπτήρες θα πρέπει να «φαίνονται» ότι είναι 

1,62 φορές φαρδύτεροι από το επόμενο ζευγάρι δοντιών, τους κυνόδοντες 

οι οποίοι με την σειρά τους θα πρέπει να «φαίνονται» 1,62 φορές 

φαρδύτεροι από τούς πρώτους προγόμφιους  που τούς περιβάλλουν. Οι 
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τιμές αυτές για το σχετικό εύρος των δοντιών  όπως μετρούνται από την 

κεντρική μεσογραμμή, συνθέτουν την σειρά :  
0 1 2 3, , , ,...(1,0.618,0.382,0.236,...)φ φ φ φ− − −  

   

Η Μάσκα του MARQUARDT 

 
Ο Stefhen Marquardt, συνταξιούχος στοματο-γναθοχειρουργός 

στο Ιατρικό Κέντρο της UCLA  έχει διεξάγει εντυπωσιακή έρευνα πάνω 

στους τύπους των αναλογιών και της συμμετρίας που έχουν να κάνουν 

με την ανθρώπινη αισθητική. Έχει χειρουργήσει άτομα που 

επιθυμούσαν διαφορετική και γενικώς πιο ελκυστική εικόνα  του 

προσώπου τους και για την αποκατάσταση προσώπου τραυματιών μετά 

από ατυχήματα.  Η εργασία του καταλήγει σε μια σειρά από μάσκες 

ομορφιάς που παραπέμπουν όλες στην θεία αναλογία. Επεξεργάζοντας 

την φωτογραφία του ατόμου με μια κατάλληλα βαθμονομημένη κάτω 

υπό κλίμακα μάσκα, μπορεί, ισοδύναμα, σαν να ήταν η  ίδια η φυσική 

εικόνα του ατόμου, να μελετήσει-εφαρμόσει μαθηματικά πάνω σ’ αυτήν,  

δηλαδή τον διαχωρισμό των ματιών, το σχετικό μήκος του μετώπου και 

της μύτης κ.ο.κ. βάζοντας όλα τα μέρη μέσα στην μελέτη του. Η 

αρχέτυπη μάσκα τού Marquardt  παρουσίαζε τις αναλογίες του ιδανικού 

προσώπου (FR=Frontal Repose = Ήρεμο και γαλήνιο πρόσωπο ατόμου – 

την ώρα που κοιμάται). Ακολούθως μετέφερε την εφαρμογή της μάσκας 

ομορφιάς στο χαμογελαστό πρόσωπο (FS=Frontal Smiling= Ήρεμο και 

γαλήνιο χαμόγελο) στις  διαφορές κατά το φύλο,  κατά την φυλή (ράτσα), 

ακόμη και κατά την ηλικία. 

   Στην μάσκα FR εμφανίζεται το χρυσό τρίγωνο (με χαρακτηριστικές 

γωνίες 72ο -36ο -72ο ) γύρω από τα ρουθούνια, μεταμορφωμένο σε 

πεντάγωνο  γύρω από το στόμα και το πηγούνι όταν το άτομο δείχνει 

μεγάλο (πλατύ)  χαμόγελο.  Ο Marquardt σήμερα ασχολείται με την 

δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων της μάσκας που θα μπορούσαν να 

περιστραφούν και να παρατηρηθούν κατά τρόπο εικονικής 

πραγματικότητας.  Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την εφαρμογή της 
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μάσκας πάνω σε πορτρέτα ατόμων κατά το ήμισυ ή κατά το τέταρτο 

προφίλ.  

 

 
Η Μάσκα του Marquardt. Η επιλογή του Dr.Marquardt έξι όμορφων μυθικών γυναικών, 

με και χωρίς την επικάλυψη της μάσκας Φ. Επάνω αριστερά το πορτραίτο της 

Βασίλισσας Νεφερτίτης(1350). Επάνω δεξιά της Ασπασίας, μνηστής του Περικλή(5ος 

αιώνας). Κέντρο αριστερά το πορτραίτο της Virgin in Raphael’s Cowper Madonna 

(1505). Κέντρο δεξιά John Singer Sargent’s Portrait of Lady Agnew (1893). Κάτω 

αριστερά η Marlene Dietrich (1936) και κάτω δεξιά η Marilyn Monroe (1957). (Matrix, 

Courtesy Stephen Marquardt.) 

Εικόνα Β.4 

 

Στην ιστοσελίδα του  Marquardt, παρουσιάζει την μάσκα-Φ όπως 

εφαρμόζεται πάνω στα πρόσωπα μιας συλλογής από έξι (γυναικείες) 

μυθικές ομορφιές που καλύπτουν χρόνο τριάντα δύο αιώνων – από την 
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βασίλισσα Νεφερτίτη μέχρι την Μαρλέν Ντίτριχ και την Μέρλιν Μονρόε 

(Εικόνα Β.4). Το πορτραίτο κάθε γυναίκας ζευγαρώνεται με το ίδιο 

πορτραίτο επικαλυμμένο με την «Μάσκα-Φ». Σε κάθε περίπτωση, το 

σχεδόν απόλυτο ταίριασμα, μοιάζει να δημιουργεί μια πειστική  

συνθήκη για την αξιοπιστία της μάσκας σαν μέτρο σύγκρισης της 

ανθρώπινης ομορφιάς, του ανθρώπινου σωματικού κάλους. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου που σχετίζονται στην θεία αναλογία είναι 

ακριβώς εκείνα τα οποία το ανθρώπινο  είδος, συναρτά με την ομορφιά 

και πράγματι μοιάζουν  να είναι αιώνια.  Η σύγχρονη κωδικοποίηση 

είναι ακόμη πιο λεπτομερέστερος εξευγενισμός των αναλογιών που 

καθορίστηκαν από τον Leonardo.  
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3. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 
  «Ο πρωταρχικός στόχος του ζωγράφου είναι να κάνει μια επίπεδη 

επιφάνεια να δείχνει ένα σώμα σαν να ήταν ανάγλυφο και αποχωρισμένο 

από το επίπεδο..... Το επίτευγμα αυτό....... γεννάται με το φώς και την 

σκιά...... Η προοπτική σε σχέση με την ζωγραφική χωρίζεται σε τρία μέρη.... 

το πρώτο μέρος είναι η σμίκρυνση των διαστάσεων των σωμάτων στις 

διάφορες αποστάσεις, το δεύτερο μέρος είναι εκείνο που έχει να κάνει με 

τον χρωματισμό (διάλυση χρωμάτων και αποχρώσεις) αυτών των σωμάτων 

το τρίτο μέρος είναι η σμίκρυνση στον τονισμό των σκιών και των 

περιγραμμάτων τα οποία παρουσιάζει το σώμα στις διάφορες αποστάσεις 

(σιλουέτα).»   

Leonardo da Vinci    

 

 

  

Σύμφωνα με την Φυσική αυξανομένης της απόστασης από την 

φωτεινή πηγή ελαττώνεται η φωτεινή ισχύς κατά το αντίστροφο του 

τετραγώνου της αποστάσεως. Υπάρχει επίσης πρόσθετη απόσβεση της 

εντάσεως του φωτός εξαιτίας της απορρόφησης και της διάχυσής του στον 

ενδιάμεσο χώρο που μεσολαβεί  μέχρι τον παρατηρητή. Αυτή η διάχυση, 

η διασπορά του φωτός από την ατμόσφαιρα δημιουργεί επίσης 

υποβάθμιση της ευκρίνειας του ειδώλου όπως επίσης και απόσβεση και 

παραμόρφωση της του μήκους κύματος που ορίζει το χρώμα˙ διαδικασία 

που επίσης οδηγεί στο να φαίνεται μπλε ο ουρανός. Επειδή οι ακτίνες 

του φωτός ταξιδεύουν ευθύγραμμα και λαμβάνονται από το μάτι σ’ ένα 

σημείο,  το μέγεθος του ειδώλου μεταβάλλεται γραμμικά ανάλογα με την 

απόσταση.  

Οι παρατηρήσεις του Leonardo, που αναφέρονται στην εισαγωγική 

παράγραφο, είναι απόλυτα συμβατές με τις αρχές που έχει θεμελιώσει η 

επιστήμη.   Μόρια σκόνης, μικροσκοπικά μόρια γύρης, και μόρια νερού 
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που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα  διαχέουν το φως και μεταβάλλουν την 

συχνότητά του. Το αποτέλεσμα σ’ αυτά είναι η δημιουργία (προσθήκη) 

«λευκού φωτός», και το «ξάσπρισμα» της ζωντάνιας του χρωματικού 

φάσματος  από την πηγή.  Σε ότι αφορά το «γαλάζιο τ’ ουρανού», αυτό  

μπορεί να εξηγηθεί με το φαινόμενο διάχυσης τού Rayleigh, που 

διατύπωσε με μαθηματικά, σχεδόν 400 χρόνια μετά την πρόβλεψη του 

Leonardo. 

  Χαρακτηριστική ιδιότητα του φωτός που είναι κρίσιμη για τον 

επιστήμονα αλλά άνευ σημασίας για τον καλλιτέχνη (ζωγράφο), είναι η 

ταχύτητά του, με την οποία αποδίδει, έγκαιρα, την σύνθετη εικόνα που 

βλέπει ο παρατηρητής. Για τον αστρονόμο είναι στοιχειώδες να λάβει 

υπόψη του πως στο είδωλο του νυκτερινού ουρανού μερικά άστρα 

βρίσκονται έτη φωτός μακριά ενώ άλλα βρίσκονται μερικές εκατοντάδες, 

χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια έτη φωτός. Ενδέχεται να είναι 

ενδιαφέρον, αν και εντελώς άσχετο για  τον πορτρετίστα-ζωγράφο. Γιατί 

στην εικόνα του μοντέλου του ζωγράφου, το φως από τα μάγουλα και τα 

αυτιά, είναι «πιο παλιό» (δηλαδή έφτασε πιο αργά) κατά μερικά 

κλάσματα νανοδευτερολέπτου, από το φώς που έφτασε από την άκρη της 

μύτης του (ανάλογα βεβαίως την θέση του μοντέλου). Είναι επίσης 

άσχετο ότι στην εικόνα που βλέπει ο ζωγράφος ενός τοπίου, το φώς από 

τα μακρινά βουνά και τις κοιλάδες είναι «παλαιότερο» κατά μερικά 

νανοδευτερόλεπτα σε σχέση με το φώς που έρχεται από αντικείμενα  που 

βρίσκονται κοντά και μπροστά στον παρατηρητή. 

 

Προοπτική, Συμμετρία και Σχήμα.       
 

Η θεωρία της γραμμικής προοπτικής είναι κεντρικής 

σπουδαιότητας σαν εργαλείο του ζωγράφου για να δημιουργήσει την 

ψευδαίσθηση του βάθους, την εμφάνιση τριών διαστάσεων σ’ ένα πεδίο 

δύο διαστάσεων.  Υπήρχε ήδη στα έργα του Αγάθαρχου, που ήταν 

ζωγράφος τοπίων (σκηνογράφος) για τον Αισχύλο τον μεγάλο τραγικό 

δραματουργό, τού 5ου αιώνα π.Χ. Πράγματι, τα σκηνικά του Αγάθαρχου 

ήταν τόσο πειστικά (αποδοτικά) που είχαν κερδίσει τον ενθουσιώδη 
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έπαινο του Πλάτωνα για την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας που 

παρουσίαζαν. Μολονότι δεν έχει διασωθεί κάποιο ζωγραφικό έργο της 

αρχαιότητας με χαρακτηριστικά προοπτικής, η Πομποιΐα, σαν αυθεντική 

χρονική κάψουλα του 79 μ.Χ. (που έμεινε αναλλοίωτη στον χρόνο) 

άνοιξε ένα παράθυρο στα Ρωμαϊκά αρχιτεκτονικά σχέδια και επίσης, 

πολύ πιθανόν και στα πρώτα Ελληνικά (σχέδια). Ο νευροχειρουργός 

Christopher Tyler, συγγραφέας σε θέματα ανθρώπινης όρασης και 

ξεχωριστά για την θεωρία της προοπτικής στην ζωγραφική, πιστεύει πως 

θα μπορούσε να είναι Έλληνας ο ζωγράφος που ζωγράφισε εκείνες τις 

αρχιτεκτονικές γιγαντογραφίες, στην Πομποιΐα, όπου εμφανίζεται η 

έννοια της προοπτικής. 

   Ο Ευκλείδης (325-270 π.Χ.), έδωσε μορφή στην γεωμετρία αλλά 

η χρήση της προοπτικής στην Αρχαία Τέχνη βρισκόταν στην αντίληψη 

του καλλιτέχνη και όχι σε κάποιο μαθηματικό κανόνα. Για παράδειγμα, 

στα αρχιτεκτονικά σχέδια της Πομποιΐας, υπάρχουν ασύνδετα σημεία 

που σβήνουν (χάνονται, εξαφανίζονται) κατά μήκος ενός ζεύγους 

οριζοντίων παράλληλων γραμμών, ενώ η σωστή εικόνα σε ένα σημείο του 

προοπτικού σχεδίου, απαιτεί μια απλή οριζόντια γραμμή και ένα σημείο 

που να σβήνει (να χάνεται, να εξαφανίζεται και να απομακρύνεται). Οι 

καλλιτέχνες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης  ήταν ικανοποιημένοι με 

το να παρουσιάζουν τα θέματά τους συμβολικά.  Δεδομένου ότι τα 

θέματά τους  ήταν κυρίως θρησκευτικά, ο φόντος (το background) ήταν -

τις περισσότερες φορές- επίπεδα φύλλα χρυσού, τραβηγμένα τόσο 

μακριά από την πραγματικότητα και την έννοια της προοπτικής όσο 

απέχει ο ουρανός από την Γη.  

Η προβολική γεωμετρία, και τα μαθηματικά που υπογραμμίζουν  

τους κανόνες της προοπτικής, γεννήθηκαν στην Αναγέννηση και 

πράγματι, ίσως να οδήγησαν και στην τέχνη της Υψηλής Αναγέννησης.  

Η προοπτική του μονού σημείου, εμφανίστηκε πρώτον στα έργα του 

Masaccio και του Masolino το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, και έφτασε σε 

πλήρη έκφραση στα έργα του Leonardo Da Vinci, το δεύτερο μισό του 

ίδιου αιώνα. Καίτοι, το σύστημα  καθιερώθηκε σταθερά από  τον 

Leonardo, βελτιώθηκε στους επόμενους αιώνες με την εισαγωγή της 
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προοπτικής των δύο σημείων -ένα αιώνα αργότερα- και με την προοπτική 

των τριών σημείων πολύ αργότερα, τον 20ο αιώνα, μετά την επινόηση των 

φωτογραφικών μηχανών με φακούς μεταβλητού οπτικού άξονος για 

αρχιτεκτονικές εφαρμογές. 

Η πραγματική χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης της προβολικής 

γεωμετρίας που είναι παράλληλα τόσο κοντά στην ανάπτυξη των κανόνων 

της προοπτικής στην τέχνη, υποδηλώνει συνεχή μεταξύ τους διασύνδεση, 

και αποκαλύπτει την δυναμική μεταξύ τέχνης και επιστήμης  σχέση. Ο 

καλλιτέχνης της Αναγέννησης ήταν εκείνος που επέμενε στην ανάγκη να 

αποδίδει την φύση όπως εμφανιζόταν στην πραγματικότητα και όχι όπως 

νόμιζε ο καθένας πως εμφανιζόταν. Η  άποψη αυτή, έγινε υπέροχο δώρο 

του καλλιτέχνη προς τον επιστήμονα.  Ο ρόλος του Leonardo, με αυτήν 

την έννοια, δεν μπορεί να μην υπερεκτιμηθεί. Ένας από τους πλέον 

σημαντικούς υποκινητές της θεωρίας της προοπτικής ήταν ο Leonardo, ο 

παράγοντας καλλιτέχνης-επιστήμονας: ο δεξιοτέχνης καλλιτέχνης που 

ασκεί επιστήμη, ο τέλειος επιστήμονας που δουλεύει την τέχνη. Στην 

εικόνα B.4 βλέπουμε τα πορτρέτα τριών γυναικών που ζωγράφισε ο 

Leonardo σε χρονικά μεσοδιαστήματα 15 ετών.  Με κάθε πορτρέτο  ο 

επέστρεφε στην ζωγραφική  χωρίς να έχει ενδιαμέσως κάνει πολλά για 

την τέχνη, αλλά κάθε φορά που επέστρεφε έδειχνε εκπληκτική ανάπτυξη 

(βελτίωση) σαν καλλιτέχνης, όχι απλά αρχίζοντας από εκεί που είχε 

σταματήσει, αλλά από εκπληκτικά υψηλότερο επίπεδο τελειότητας. Στο 

μεσοδιάστημα της ζωγραφικής έκανε σχεδόν τα πάντα, τις πνευματικές 

ανακαλύψεις, τα σκίτσα του, τις ανατομικές μελέτες, σχέδια για γέφυρες, 

οχήματα κινούμενα με ελατήρια, ιδέες ανθρώπινης πτήσεως και οπτικά 

πειράματα. Η ζωγραφική από μόνη της ήταν τόσο εύκολη που παρήγαγε 

αυτόματα πίνακα μετά από πίνακα χωρίς ουσιώδη πειραματισμό – ήταν 

μια νωχελική διέξοδος.  Κατηγορούσε και κολάκευε άλλους καλλιτέχνες 

(ζωγράφους).  Έγραφε: «Όσοι αγαπούν την εξάσκηση χωρίς επιστήμη, 

είναι σαν τους πλοηγούς που μπαίνουν σ’ ένα πλοίο χωρίς τιμόνι ή 

πυξίδα. Ο Leonardo έφερε μαζί τα δύο πεδία της τέχνης και της 

επιστήμης δημιουργώντας όσο προχωρούσε. Ο Ραφαέλ απεναντίας, ο  
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Τα τρία διάσημα πορτραίτα γυναικών του Leonardo. (αριστερά) Ginevra de’Benci, 

(παρουσίαση με το ελλιπών δεξί άκρο και το  κατώτερο τρίτο του επίπεδου τμήματος 

αναστυλωμένο ψηφιακά). Ελαιογραφία σε φάσα, Εθνική Πινακοθήκη τέχνης, 

Ουάσινγκτον. (κέντρο) Lady with the Ermine (Πορτραίτο της Cecilia Gallerani), 1491. 

Ελαιογραφία σε φάσα, Συλλογή του Gzartoryski, Kraków. (δεξιά) The Mona Lisa. 

Ελαιογραφία σε φάσα, Μουσείο Λούβρου, Παρίσι. 

Σε κάθε πορτραίτο ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει επιβληθεί ενσωματώνοντας το 

κεφάλι και το άνω στήθος (μέχρι το μπούστο). Μεταγενέστερα, ένα τετράγωνο έχει 

περιγραφεί στο επάνω τμήμα του ορθογωνίου, στο ύψος του κεφαλιού καθορίζοντας το 

μέγεθος του τετραγώνου. Οι διαγώνιοι των τετραγώνων τέμνονται στην «κυρίαρχη 

σύνθεση» του επικείμενου ματιού. Η κάθετος διχοτομώντας κάθε πορτραίτο  διαπερνά ή 

περνάει πολύ κοντά από το μάτι, σύμφωνα με την αρχή της κεντρικής γραμμής του 

Christopher Tyler. (Ένθεμα πάνω αριστερά), Το αποτύπωμα του Leonardo. (πάνω 

δεξιά) Μία απλή ερμηνεία  έχει το πρόσωπο της Mona Lisa πλαισιωμένο από το χρυσό 

ορθογώνιο. Η μορφή της είναι οριοθετημένη από το χρυσό ισοσκελές τρίγωνο 720-360-

720. 

Εικόνα Β.4 
 
 

τέλειος τεχνίτης  δούλευε  όμορφη και αλάνθαστη προοπτική αλλά δεν 

υπήρξε ο «υποκινητής» της αντίστοιχης αντίληψης. Εφήρμοσε 

καθιερωμένους νόμους αλλά δεν επινόησε κάποιον καινούριο. Αν 
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κάποιος ζητά απάντηση στο γιατί  οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης 

αντιλήφθηκαν τα θέματα της προοπτικής θα πρέπει να κοιτάξει την 

κατάληξη (τύχη) που είχε ο καλλιτέχνης σαν αρχιτέκτονας και 

μηχανικός. Η εικόνα του ανθρώπου της Αναγέννησης, όπως συχνά 

προκαταλαμβάνεται με φιλοσοφία, λογοτεχνία, ποίηση, μουσική, 

μαθηματικά και φυσική φιλοσοφία (επιστήμες), όπως επίσης και με τις 

δεξιοτεχνίες του καλλιτέχνη-αρχιτέκτονα, δεν είναι απλά ένα κενό 

σύμβολο ή ένα σχήμα λόγου. Η επικάλυψη της ποικιλίας των 

ενδιαφερόντων που εισήγαγε στην εργασία του και η παρουσία 

«πεφωτισμένων πατρώνων» (αφεντικών) που ήταν πρόθυμοι να 

εισακούσουν και να προσέξουν, απετέλεσαν ουσιώδη συστατικά της 

αξιοσημείωτης πνευματικής και καλλιτεχνικής άνθισης της εποχής 

εκείνης.   

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν ευκαιρίες να δει κανείς πως ο 

καλλιτέχνης άρχιζε την εργασία του και πως  αντιλαμβανόταν και 

απέδιδε την ζωγραφική. Σε μερικές περιπτώσεις λεπτομερειακές μελέτες 

τελειωμένων έργων ζωγραφικής έχουν διασωθεί σε καρτούν (σκίτσα σε 

χαρτόνι). Σε άλλες περιπτώσεις τα σκίτσα φαίνονται, ως μισοτελειωμένο 

έργο,  πάνω στον καμβά. Μοντέρνες τεχνολογίες, όπως η στερεοσκοπική 

μικρογραφία, η υπεριώδης  ομοιογραφία,  ή  η ραδιογραφία (με ακτίνες 

Χ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τελειωμένα έργα ζωγραφικής για να 

αποκαλύψουν τυχόν επικάλυψη (εάν έχουν χρωματιστεί ξανά ή αν ο 

χρωματισμός έγινε πάω σε σκίτσο). Πριν ζωγραφίσει το «Προσκύνημα των 

Μάγων», ο 91 ετών Leonardo, σκιτσάρισε πρώτα πολύπλοκα σχέδια 

σύνθεσης και προοπτικής.  Το ίδιο το έργο έμεινε τελικά ημιτελές όμως 

έγινε το στολίδι της Uffizi  στην Φλωρεντία. Εντωμεταξύ  ο σύγχρονος του 

Leonardo, Albrecht Durer  ήταν  τόσο βαθειά προκατειλημμένος με την 

κατανόηση των θεμάτων προοπτικής που στα έργα του προσκολλήθηκε 

πιστά στο σύστημα που ο ίδιος μόνος του ανέπτυξε. Δημιούργησε έργα, 

κυρίως ξυλόγλυπτα (χαρακτικά) αποκαλύπτοντας και επιδεικνύοντας 

πραγματικές τεχνικές για την επίτευξη αλάνθαστης προοπτικής. Σε ένα 

ξυλόγλυπτο (χαρακτικό) ο καλλιτέχνης φαίνεται να παρατηρεί το θέμα 

του από προκαθορισμένο σημείο προοπτικής, μέσα από ένα πλαίσιο, 
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πάνω στο οποίο έχει τοποθετήσει ένα πλέγμα.  Όπως παρατηρεί το θέμα 

του μέσα από το πλέγμα, που ορίζει  το οπτικό του πεδίο, σχεδιάζει 

προσεκτικά και με αυξημένη επιμέλεια την εικόνα, πάνω σε ένα 

σχεδιαστήριο που είναι παρόμοια  σημειωμένο με πλέγμα, και που 

βρίσκεται πάνω στο τραπέζι του. 

Σ’ άλλο ξυλόγλυπτο (χαρακτικό) έργο του φαίνεται  μονταρισμένο 

μέσα στο πλέγμα ένα κομμάτι γυαλί. Το γυαλί μπορούσε να τοποθετηθεί 

σαν παράθυρο που ανοίγει προς τα έξω ούτως ώστε η γωνία που θα 

σχημάτιζε με το οπτικό πεδίο να μπορούσε να ρυθμίζεται (Εικόνα Β.5). 

Ο καλλιτέχνης προσπαθεί να συσχετίσει την διχοτόμηση (διασταύρωση-

συνάντηση)  των ακτινών (του φωτός) που προέρχονται από το θέμα του, 

μέσα από την γωνία που δημιουργεί  το κομμάτι του γυαλιού  με το 

οπτικό πεδίο που ορίζει  το ίδιο το πλαίσιο. 

 

 
Albrecht Dürer, De Symmertia Partium Humanorum Corporum 

 (Προσχέδιο φτιάχνοντας προοπτικό σκίτσο γυναίκας) 1532. 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στην Νέα Υόρκη. 

Εικόνα Β.5 

 

Προβολική γεωμετρία 

 

Η αναζήτηση του καλλιτέχνη της Αναγέννησης ήταν πώς να 

χρησιμοποιήσει τις θεωρίες που θα τον βοηθούσαν στην ακριβή χάραξη 

τρισδιάστατων σκηνών που παρατηρούσε ή φανταζόταν πάνω σ’ ένα 

φανταστικό τεμάχιο γυαλιού ή πως θα μπορούσε να καθορίσει με 

ακρίβεια πώς θα φαινόταν μια σκηνή πάνω σ’ ένα δισδιάστατο επίπεδο.  
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Οφθαλμοφανώς ο ίδιος ο καμβάς δεν είναι διάφανος, αλλά η σκηνή, αν 

την οραματιστεί κανείς πάνω σ’ ένα γυάλινο επίπεδο τότε θα μπορούσε 

να την αναπαραστήσει πάνω στον καμβά.  

Τα ερωτήματα  που έθετε ο καλλιτέχνης της Αναγέννησης και οι 

θεωρίες που απεκόμιζε, αποδείχτηκαν αποφασιστικά στοιχεία για τον νέο 

κλάδο των μαθηματικών˙ την προβολική γεωμετρία. Στα χέρια των 

επιστημόνων μαθηματικών ο κλάδος αυτός άνθισε και εξελίχτηκε σε 

εκλεπτυσμένη, γενική και πανίσχυρη γεωμετρία με εφαρμογές στην 

Φυσική, την κρυσταλλογραφία και Χημεία. 

Ένα τετράγωνο που βρίσκεται σε κάποια απόσταση, φαίνεται 

διαφορετικά ανάλογα με την θέση που έχει και το βλέπει ο παρατηρητής 

-κάτι που είναι αυθόρμητα οφθαλμοφανές- αλλά και που μπορεί να 

αποδειχθεί με την Ευκλείδεια Γεωμετρία. Εκείνο που βοηθά τον 

καλλιτέχνη  να  διαμορφώσει  το σωστό σχήμα, είναι αυτό το διάφανο 

πεδίο που μεσολαβεί μεταξύ αυτού  του καλλιτέχνη και του αντικειμένου 

δηλαδή  του τετραγώνου.  Ένα απλό τετράγωνο πλακάκι πατώματος, όταν 

το βλέπει κανείς από πάνω (το πλακάκι είναι στο πάτωμα) φαίνεται 

τετράγωνο με κάθετες γωνίες (90ο) και με ισομήκεις πλευρές.  Αλλά όταν 

βλέπει κανείς υπό γωνία –από τα πλάγια- μια σειρά πλακάκια, διακρίνει 

σχέδια τετράπλευρων εικόνων, με παράλληλες γραμμές, που ορίζουν οι 

πλευρές των πλακακιών και που φαίνονται να συγκλίνουν σ’ ένα σημείο 

που απομακρύνεται (φεύγει-χάνεται). Και όμως η εντύπωση που 

δημιουργούν είναι ακριβώς εκείνη του τετράγωνου πλακακιού. 

Οι Ολλανδοί ζωγράφοι τού 17ου αιώνα, ειδικά ο Pieter de Hooch 

και ο  Johannew Vermeer  που είναι γνωστοί για εκείνες τις τέλειες 

γραμμές προοπτικής με πλακάκια πατώματος, με εισόδους κτιρίων και 

με τοίχους καθορίζουν την προοπτική του ενός ή δύο σημείων. Η 

σύνθεση του Vermeer, στο  «Η τέχνη της ζωγραφικής»  (Εικόνα Β.6)  

δείχνει πως η εμφάνιση των πλακακιών, ένα -ένα, στον επίπεδο χώρο της 

ζωγραφικής  είναι οτιδήποτε άλλο παρά τετράγωνα, αλλά η μορφή που 

μεταφέρει είναι ότι πρόκειται για απόλυτα τετράγωνα πλακάκια. 
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(Αριστερά) Η λατρεία της Magi, Diego Velázquez. Ελαιογραφία σε καμβά, Μαδρίτη. 

Ολόκληρος ο καμβάς δομεί ένα χρυσό ορθογώνιο. (Δεξιά) Η τέχνη της ζωγραφικής, 

Johannes Vermeer. Ελαιογραφία σε καμβά, Βιέννη. (στο ένθεμα κάτω φαίνεται η 

προοπτική κατασκευή για το δάπεδο) 

Εικόνα Β.6 

 

Παράλληλες γραμμές που προκύπτουν από τις απέναντι πλευρές των 

πλακακιών τείνουν στο άπειρον, όπου και συναντώνται σε πολύ 

απομακρυσμένο σημείο της γραμμής του ορίζοντα, καταδεικνύοντας έτσι 

την προοπτική των δύο σημείων.  

  Ο Vermeer ζωγράφιζε βασανιστικά, νέα έργα ζωγραφικής -περίπου 

τρεις δωδεκάδες από τις οποίες μόνο δύο δωδεκάδες διασώθηκαν- μισό 

έργο ζωγραφικής κάθε χρόνο για όλη του την ζωή και τα μισά μόνο από 

το πλήθος  των πορτρέτων προσώπων που ζωγράφισε ο Ρέμπραντ. Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των έργων του είναι η αλάνθαστη προοπτική για 

την φύση και το θέμα  που οργάνωνε στο εργαστήριό του με μοντέλο μια 

γυναίκα. Μετά τον θάνατο του πατέρα του όταν ο καλλιτέχνης ήταν 

είκοσι ετών, έμεινε να ζει με την μητέρα και την αδελφή του. Όταν 
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παντρεύτηκε την Catharina Thins μετακόμισε σε ενοικιαζόμενο σπίτι 

που του εξασφάλισε η πεθερά του, συνεχίζοντας να έχει  άμεση την 

συντροφιά γυναικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι είχε έντεκα παιδιά, 

τα περισσότερα κορίτσια. Αυτή η θάλασσα των θηλυκών που τον 

περιέβαλε ενδεχομένως «χρωμάτιζε» την επιλογή των θεμάτων του. Σε όλα 

εκτός από δύο από τα έργα του, το θέμα είναι γυναίκα. Παρόλα αυτά 

έχει ζωγραφίσει αυτές τις γυναίκες τόσο ευαίσθητα, σε έργα που ακόμη 

μας συγκινούν και μας εκπλήττουν, έργα που περιγράφονται σαν 

«γαλήνια, άνευρα, αισθησιακά, και άϋλα». Μοιάζουν γλυκά, ευγενικά, 

και αιώνια.  

Δημοφιλές τέκνο της Ολλανδικής σχολής ο Vermeer  είναι 

δεύτερος μόνο σε σύγκριση με τον Ρέμπραντ, ο οποίος άφησε τεράστιο 

έργο.  Παρά το γεγονός ότι μερικοί από τους σύγχρονους Ολλανδούς του 

Vermeer, ειδικά ο Ρέμπραντ και ακόμη ο Franz Hals ενδεχομένως έχουν 

ζωγραφίσει περισσότερο δυναμικούς  και δραματικούς ψυχολογικούς 

χαρακτήρες, τα θέματά τους είναι ολοφάνερα  αντίστοιχα  των 

καλλιτεχνών του 17ου αιώνα.  Στα έργα του Vermeer βλέπει κανείς στα 

θέματά του ένα αθάνατο χαρακτηριστικό: θα μπορούσαν να είναι 

σύγχρονοί μας.  Εκτός από ορισμένα μεγαλοπρεπή τοπία του Delft  ο 

φόντος είναι σχεδόν πάντα ο ίδιος: το εργαστήριο του ζωγράφου, μερικά 

στάχυα ανάλογα με την περίπτωση, υποτονικό φώς από το παράθυρο στα 

αριστερά. 

Ο Phillip Steadman, αρχιτέκτονας από πείρα, που ανέλυσε, για 

δύο δεκαετίες, βασανιστικά τα ζωγραφικά έργα του Vermeer και 

ανίχνευσε από κοντά τα δύο σπίτια που έζησε ο  ζωγράφος, δημοσίευσε 

πρόσφατα την θεωρία για την χρήση από τον Vermeer «σκοτεινού 

θαλάμου»146, ή «κουτιού προοπτικής» ομοίου εκείνου που 

χρησιμοποιήθηκε από τον Samuel van Hoogstraten όταν σχεδίασε το 

έργο του και πέτυχε αλάνθαστη προοπτική  (με χρήση απλής οπτικής με 

δύο ομάδες ζεύγη συγκλινόντων (κυρτών) φακών τοποθετημένων στην 

                                                 
146 τεχνική πρωτόγονης φωτογραφικής μηχανής, ένα κουτί κύβος κλειστός από παντού με μια τρύπα 
διαμέτρου 1 mm  στην τομή των διαγωνίων της μιας πλευράς για να σχηματίσει ανεστραμμένο είδωλο 
των ακτινών που μπαίνουν από την τρύπα στην απέναντι εσωτερική πλευρά όπου τοποθετείται 
φωτοευαισθησιών «χαρτί»- φιλμ 
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συσκευή του κουτιού). Η θεωρία του Steadman  αμφισβητείται  έντονα 

από τον ιστορικό της τέχνης  Walter Liedtke. Εστιάζοντας τα σχόλιά του 

σε ένα έργο ζωγραφικής «The Milkmaid»  ο Liedtke  γράφει : «Δεν είναι 

φωτογραφικό ούτε καν υλιστικό το αποτέλεσμα, αλλά φανταστικός 

μηχανισμός που λειτουργεί θαυμάσια σε εκείνη τη μικρή έντονα 

χρωματισμένη εικόνα.... ο Vermeer κατάφερε ένα αποτέλεσμα όμοιο με 

εκείνο που βλέπει κανείς στον σκοτεινό θάλαμο  (η μια φωτογραφική 

ανακατασκευή του πως λειτουργεί) και  επίσης είχε  τα  ευχάριστα  

αποτελέσματα του φωτός τα οποία είχαν περιγραφεί από τους Ολλανδούς 

καλλιτέχνες πριν μερικές δεκαετίες (π.χ. τον Franz Hals). Επιπλέον 

σύμφωνα με τον Liedtke, o Vermeer μπορεί να είναι ασυνήθιστος στο 

ταλέντο του, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μακριά από την 

επικρατούσα σχολή τεχνικής του Delft, και  «σπάνια ταλέντα μπορεί να 

γεννηθούν μόνον εάν έχουν μέσα τους το αίμα μιας τέτοιας κοινωνίας». 

Χωρίς να πέφτω με το κεφάλι στην μάχη, από την προσωπική μου 

προοπτική σαν επιστήμονας-καλλιτέχνης, πιστεύω ότι είναι πολύ 

πιθανότερο να υπάρχει  αλήθεια στη ρήση του Steadman  όπως και στην 

αντίθετη του Liedtke.  Ο Vermeer ήταν πραγματικά εκπληκτικό ταλέντο 

και η χαρά και αγαλλίαση από την χρήση νέων οργάνων ήταν μέσα στα 

δεδομένα τής χρυσής Ολλανδικής εποχής. 

Η αντιπαράθεση σχετικά με το εάν και μέχρι ποίου βαθμού ο 

Vermeer χρησιμοποίησε οπτικούς μηχανισμούς για να επιτύχει τα 

εκπληκτικά αποτελέσματα της ζωγραφικής του δεν έχει ποτέ κοπάσει. 

Όμως, ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο Vermeer  είχε πρόσβαση 

στους καλύτερους κατασκευαστές φακών τής εποχής του. Στενός του 

φίλος ήταν ο Antonie van Leeuwenhoek, ο εφευρέτης του μικροσκοπίου. 

Το τηλεσκόπιο διαθλάσεως είχε επινοηθεί στην Ολλανδία και η άκρως 

επιτυχημένη θεωρία τής κυματικής μορφής του φωτός, που 

χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα στην στοιχειώδη Φυσική, είχε 

διατυπωθεί από κάποιον άλλον Ολλανδό συμπατριώτη του τον Christian 

Huygens. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ήταν ότι αναπτυσσόταν γύρω από 

τον Vermeer, οπτική θεωρία και εφαρμογές για την τέχνη και την 
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επιστήμη εκείνος δε γινόταν και γενναιόδωρος ευεργέτης και ευγνώμονας  

χορηγός αυτών.  

 

 
(κορυφή) Το τελευταίο δείπνο, Leonardo Da Vinci, 1498. Ελαιογραφία με τέμπερα. 

(κάτω αριστερά) Η προοπτική μελέτη με πυκνές παράλληλες αναλυμένο από τον ιστορικό 

τέχνης Martin Kemp. (κάτω δεξιά) Μια λεπτομέρεια του Raphael Morghen, Τελευταίο 

Δείπνο, γκραβούρα εμπνευσμένη από την τοιχογραφία του Leonardo. 

Εικόνα Β.7 

 

  Ενώ ο Vermeer και οι μεγάλοι  Ολλανδοί ζωγράφοι εμπορεύονταν 

τα έργα τους στην Ολλανδία, ο αυτοδίδακτος Γάλλος αρχιτέκτονας 

μηχανικός Girard Desargues διατύπωσε μια πανίσχυρη θεωρία στην 

προβολική γεωμετρία, γνωστή και σήμερα ως «θεωρία του Desargues».  Η 

θεωρία αυτή -πολύπλοκη στην σύλληψή της και δυσαπόδεικτη 

μαθηματικώς- αναφέρεται σε σημεία σύγκλισης γραμμών σε μια 

γεωμετρική κατασκευή.  Σε μερικά έργα μεγάλων ζωγράφων, μέσα στα 

οποία περιλαμβάνονται και εκείνα τα  γαλήνια και ανυπέρβλητα έργα 

ζωγραφικής με τις εσωτερικές σκηνές του Vermeer  και ίσως και το 
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«σήμα κατατεθέν» των Βενετσιάνικων  πανοραμάτων  του Canaleto, σε 

αυτά τα  έργα εμφανίζεται αυθόρμητη συμμόρφωση με τους κανόνες της 

θεωρίας του Desargues. Μάλιστα πολύ πιο νωρίς, ο Leonardo, 

συνθέτοντας τον «Μυστικό Δείπνο» είχε αποκαλύψει πλήρη γνώση της, 

προκύπτουσας από την θεωρία, προοπτικής. Η προοπτική που 

υπογραμμίζεται  στον «Μυστικό Δείπνο» φαίνεται στην εικόνα Β.7. 
 

Τα δεδομένα ( στοιχεία) του Fechner 
 

Ο H.E.Huntley  γράφοντας για την πειραματική αισθητική 

αναφέρει τις μελέτες διαφόρων Γερμανών ψυχολόγων του τέλους του 19ου 

και των αρχών του 20ου αιώνα σχετικά με τις προτιμήσεις  τετραγώνων 

διαφορετικών αναλογιών.  Το 1876  ο Gustav Fechner  δημιούργησε  

ένα αρχείο χιλιάδων κοινών τετραγωνικών σχημάτων (τετραπλεύρων), από 

παράθυρα μέχρι τραπουλόχαρτα, από καλύμματα βιβλίων μέχρι σελίδες 

σημειωματάριων και βρήκε ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό τετραγώνων 

που το σχήμα τους ταίριαζε με το σχήμα του χρυσού τετραγώνου.  Στην 

συνέχεια επέλεξε και συγκέντρωσε μεγάλες ομάδες ανθρώπων και 

πινακοποίησε τις προτιμήσεις τους για τετράγωνα (τετράπλευρα), 

διαφορετικών σχέσεων μήκους προς πλάτος : 1:1,  6:5,  5:4,  4:3, 10:7,  

3:2,   φ =1,618…,  23:13,  2:1,  και 5:2. Τα αποτελέσματα που 

πινακοποίησε ο Fechner παρουσιάζονται σαν πίνακας για δέκα 

διαφορετικά τετράγωνα (τετράπλευρα) ως 1,2,3,4,.....10 αντίστοιχα με το 

σχετικό ιστόγραμμα σε ραβδοειδή κωδικοποιημένη μορφή (Εικόνα Β.8).  

Στο σχέδιο παρουσιάζονται ράβδοι για κάθε σχέση (λόγο) για να δείξει τις 

πραγματικές προτιμήσεις των ιδιωτών, σε εκατοστιαία ποσοστά.  Όπως 

φαίνεται καθαρά στο ιστόγραμμα, το χρυσό τετράγωνο, με λόγο πλευρών 

Φ , είναι η συντριπτική προτίμηση μεταξύ όλων των τετραγώνων που 

συγκεντρώνουν το 35% των ψήφων.   
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Ιστόγραμμα του Gustav Fechner, 1876. 

Εικόνα Β.8 
 

 

Τα αποτελέσματα παρόμοιων μελετών από άλλους ερευνητές του 

τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα -μεταξύ των οποίων ο 

Adolf Zeising στο “Der Goldene Schnitt” (1884), ο Witmar (1894), ο 

Lalo (1908) και ο Thorndike (1917), σύμφωνα με τον Huntley δείχνουν 

αναμφισβήτητα την λαϊκή προτίμηση για τετράγωνα (τετράπλευρα) που 

προσεγγίζουν τις διαστάσεις του χρυσού τετραγώνου. Η Helen Hedian 

αναφέρει κάποια ανάλυση,  στα πλαίσια του χρυσού τετραγώνου, για 400 

πίνακες ζωγραφικής «αποδεκτής υπεροχής». Σύμφωνα με την Hedian  

όλα πλην ελαχίστων από αυτά τα έργα υπήχθησαν σ’ αυτήν την ανάλυση, 

με την πλειονότητα αυτών να ανταποκρίνεται στο φ =1,618 και με 
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απόκλιση 5 -ορθογωνίου πχ. 1:2.236 066.  Αυτές και άλλες τιμές, 

σχετιζόμενες με το χρυσό λόγο, βρέθηκαν μεταξύ των έργων ζωγραφικής 

που αναλύθηκαν. Το αρχείο της Hedian  περιλαμβάνει το έργο 

«Ognissanti Madonna» (1310) του ζωγράφου Giotto,μεταξύ των πρώτων 

της Αναγέννησης, και που βρίσκεται στην Uffizi. Το έργο αυτό 

παρουσιάζει γραμμές αναλογίας και τμήματα του χρυσού τετραγώνου 

που θυμίζουν έντονα μερικές γεωμετρικές κατασκευές. Από τον 18ο  και 

19ο αιώνα περιλαμβάνει το έργο «Bay Of Baise» του J.M.W.Turner,  που 

βρίσκεται στην πινακοθήκη Tate του Λονδίνου, και το έργο «Lady de la 

Pole», του George Romney (1786) που βρίσκεται στο Μουσείο Καλών 

Τεχνών της Βοστόνης. Και τα δύο έργα  τελούν υπό ανάλυση με όρους 

χρυσού τετραγώνου και των τμημάτων του. Μεταξύ των έργων που 

αναφέρει πως έχουν λόγο κοντά στο 1:2.236 είναι  το έργο «Still Life with 

Peppermint Bottle» του Cezanne (1885) που βρίσκεται στην Εθνική 

Πινακοθήκη της Washington D.C., το έργο «Fishing Fleet» του Seurat 

(1885) που βρίσκεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης  της Ν.York, το 

έργο «Lady with a Fan» του Πικάσο(1905), που περιέχεται στην συλλογή 

Harriman στην Εθνική Πινακοθήκη της Washington,  και το έργο 

«Variation on de Heem» του Matisse (1915).  Τέλος, αναφέρει ένα αριθμό 

αρχαίων έργων μεταξύ των οποίων είναι οι Αιγυπτιακές στήλες (2150 

π.Χ.), ένας Σύριος φτερωτός ημίθεος του 9ου αιώνα π.Χ. και τα «Dying 

Lioness» από την Νινευή του 7ου αιώνα π.Χ. για επικείμενη ανάλυση με 

όρους χρυσού τετραγώνου.  

 

Το Προσκύνημα των Μάγων και το χρυσό σημείο 
 

Η Ισπανία μπορεί να υπερηφανεύεται για τα αγαπημένα παιδιά 

της τον El Greco, Diego Velazquez, Francisco Goya, Pablo Picasso και 

Salvador Dali μερικοί από τους πιο φημισμένους καλλιτέχνες στην 

ιστορία της τέχνης.  Το έργο «Adoration of the Magi» (Η λατρεία της Magi) 

του Diego Velazquez (Εικόνα Β.6) παρουσιάζει ένα λόγο ύψους προς 

πλάτους πολύ κοντά στο φ . Επί πλέον σαν ένα σχεδόν χρυσό τετράγωνο 
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μπορεί  εύκολα  να χωριστεί ώστε να  ορίζει ένα τετράγωνο στο κατώτερο 

τμήμα του και ταυτόχρονα το πάνω τμήμα του να δημιουργεί χρυσό 

τετράγωνο. Το τετράγωνο στο πάνω μέρος του χωρίζεται ξανά 

δημιουργώντας ένα τετράγωνο πάνω αριστερά και ένα άλλο χρυσό 

τετράγωνο πάνω δεξιά. Η τομή αυτών των γραμμών, που ορίζουν το 

χρυσό σημείο, βρίσκεται στο σημείο ανάμεσα στα μάτια του νεογνού 

(Χριστού).  

 

Η παρέλαση τού Τσίρκου ( The Circus Side Show) 

 
Μέχρι to τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, οι 

δημιουργικοί καλλιτέχνες έβλεπαν στο πρόσωπό τους την δεσμευτική 

υποχρέωση να αποδίδουν την φύση. Υπήρχε μάλιστα σχετικό μήνυμα 

στα λόγια του Leonardo: «Η πιο επαινετή μορφή ζωγραφικής είναι εκείνη 

που προσομοιάζει εκείνο που μιμείται». Έναν αιώνα αργότερα αυτό το 

συναίσθημα αντηχούσε  στα λόγια του Shakespeare, στον Άμλετ: «Ο 

σκοπός του παιχνιδιού ήταν και είναι να φαίνεσαι  όπως ο καθρέπτης 

δείχνει την φύση». Στην Αγγλία, στην ρομαντική εποχή στην ποίηση- 

αρχικά επί Wordsworth και Coleridge, και μετέπειτα επί Keats, Shelley, 

και Byron- οι καλλιτέχνες άρχισαν να φωτίζουν την φύση μάλλον παρά 

να την ανακλούν. Ιμπρεσιονιστές και προ-ιμπρεσιονιστές καλλιτέχνες δεν 

θα είχαν τέτοια άνθηση και επικράτηση χωρίς αυτήν την μεταμόρφωση 

της γενικής τους εικόνας ούτε η σχολή του  Κυβισμού, λίγο αργότερα. Ο 

μετά-ιμπρεσιονιστής καλλιτέχνης  George Seurat  προσπάθησε να 

αποδώσει το εφέ του τεχνητού φωτισμού την νύχτα χρησιμοποιώντας την 

τεχνική «pointillism», μια τεχνική μέθοδο που είχε ο ίδιος επινοήσει.  

Επηρεασμένος από την γαλλική μετάφραση μιας διαλέξεως με θέμα το 

τεχνητό φώς από τον Αμερικανό καλλιτέχνη James Whistler, ο Seurat  

διαμόρφωσε μια επιστημονική θεωρία παραλληλίζοντας τις ιδέες του 

Charles Henry (1859-1926), στην οποία έπλεξε μαζί την αισθητική και 

την φυσιολογία και ψυχολογία των αισθήσεων. Ο ίδιος ο Seurat  

περιγράφοντας τις σκέψεις του λέει: « Η τέχνη είναι αρμονία, η αρμονία 

είναι το ανάλογο της αντίθεσης και των όμοιων στοιχείων του τόνου, του 
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χρώματος, της γραμμής, εξεταζομένων σε σχέση με την βαρύτητά τους 

και κάτω από την επίδραση του φωτός σε συνδυασμούς χαράς ή 

λύπης..... ο χαρούμενος χαρακτήρας του τόνου αποδίδεται με την ένταση 

της λαμπρότητας, του χρώματος  από τον βαθμό της ζεστασιάς, της 

γραμμής, από τις γραμμές που σημειώνονται πάνω από τον ορίζοντα». 

Στα έργα του Seurat, συχνά συνυπάρχει η χρυσή αναλογία, αλλά κανένα 

τόσο εμφανώς όσο στο έργο του «Circus Sideshow» (La Parade) (Εικόνα 

Β.9).  

 

 
Εικόνα Β.9 

 

 

Ζωγραφισμένο κοντά στο τέλος της σύντομης ζωής του, το έργο 

περιγράφει την σκηνή της εισόδου περιοδεύοντος τσίρκου που προσφέρει 

δωρεάν διασκέδαση με σκοπό να προσελκύσει πελάτες για να 

παρακολουθήσουν στη συνέχεια το κυρίως πρόγραμμα του τσίρκου.  

Διαφοροποιήσεις και χωρίσματα στα χρώματα και στην ποιότητα  δίδουν 

την εντύπωση της τμηματοποίησης (κατάτμησης-διαχωρισμού)του καμβά 

με κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές, όπως τις NE, CI, LG (Βλέπε 
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εικόνα Β.8). Το τετράγωνο που ορίζεται από τις γραμμές ΝΕΗΚ  στον 

πίνακα δίδει τον λόγο μήκους προς πλάτος πολύ κοντά στο Φ 

μετατρέποντας αυτό το τμήμα του πίνακα χρυσό τετράγωνο.  Οι γραμμές 

NCIK  ορίζουν ένα τετράγωνο που δημιουργεί άλλο χρυσό τετράγωνο το 

CEHI .  Στην πραγματικότητα το φ βρίσκεται τουλάχιστον στις παρακάτω 

σχέσεις:  

 

1.618...MK KL AB CD
AM ML BC BC

φ= = = = =  

 

 Η πολλαπλή εμφάνιση του λόγου (του χρυσού τετραγώνου)  είναι πολύ 

πιθανόν προϊόν της καλλιτεχνικής  διαίσθησης του Seurat, που αποτελεί 

επιβεβαίωση των ευρημάτων του Fechner. Εάν είχε εφαρμόσει  

επισήμως τους νόμους της θείας αναλογίας, κατά πάσα πιθανότητα δεν 

θα παρέμενε σιωπηρός στο να περιγράψει τον τρόπο, δεδομένου ότι δεν 

ήταν ντροπαλός όταν επρόκειτο να μιλήσει για την δική του 

«επιστημονική θεωρία».  

 

Κυκλικοί Πίνακες ή «Tondi» 
 

Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα ο κύκλος θεωρείτο θεϊκό σύμβολο  ή 

του ουρανού (όπως άλλωστε για πολλούς αιώνες, από τους Κινέζους 

φιλοσόφους). Ο λόγος μπορεί να ήταν επειδή ο κύκλος φαίνεται να 

αποτελεί ένα ατελείωτο πολύγωνο, χωρίς αρχή και τέλος. Η Γη 

αναπαριστώμενη με ένα τετράγωνο με τα αυστηρώς προσδιορισμένα 

χαρακτηριστικά της, ήταν συμβολικά υποδεέστερη του ουρανού, επειδή 

το τετράγωνό της  ήταν εγγεγραμμένο μέσα στον κύκλο του ουρανού, 

(περιγεγραμμένο από τον κύκλο). Το τετράγωνο με την σειρά του, 

βολεύει στην δημιουργία ισοπλεύρων τριγώνων με γωνίες 0 0 060 60 60− −  ή 

ισοσκελών με γωνίες  0 0 045 90 45− − . Μέχρι την Αναγέννηση η Γη είχε 

αποκτήσει την μέγιστη σπουδαιότητά της και ο άνθρωπος ήταν το 

επίκεντρο όλων των πραγμάτων. Συχνά χρησιμοποιούταν, κατά την 

Υψηλή Αναγέννηση μια τριμερής σύνθεση (τριγωνική σύνθεση)  μέσα σε 
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κυκλικά όρια (περικυκλωμένη), όπως για παράδειγμα σε δύο 

σπουδαιότατα έργα ζωγραφικής του Μιχαήλ Αγγέλου «Θεία Οικογένεια» 

και του Ραφαέλ  «Alba Madonna» (Εικόνα Β.10). 

Στον κυκλικό πίνακα του Μιχαήλ Αγγέλου, του μόνου έργου του 

καλλιτέχνη που είναι γνωστό ότι ζωγραφίστηκε πάνω σε καμβά ή σε 

πλάκα, διακρίνεται γεωμετρική κατασκευή σε ένα ζεύγος αλληλο-

εμπλεκομένων τριγώνων, παραπέμποντας στο άστρο του Δαυίδ. Η 

γραμμή του ορίζοντα ορίζει την μια από τις πλευρές του κατώτερου 

τριγώνου του άστρου. Περίεργο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι τα 

πρόσωπα αναπαριστώνται με απαστράπτουσα ποιότητα σαν πορσελάνη. 

Όμως τότε, ο Μιχαήλ Άγγελος, σύμφωνα με το δικό του ισχυρισμό ήταν ο 

πρώτος και ο καλύτερος γλύπτης. Η φιγούρα της «Παρθένου Μαρίας» έχει 

ελικοειδές σχήμα που χρησιμοποιείτο για να δώσει βάθος και 

δυναμισμό, και πρώτο-χρησιμοποιήθηκε από τον Leonardo. Σε ότι 

αφορά στο έργο του Ραφαήλ «Alba Madonna» που εμπεριέχει την 

ωραιότερη σύνθεση (φωτογραφικής) αναπαράστασης  της Αναγέννησης, 

το έργο ήταν μέρος μιας συλλογής που αγοράστηκε από το μουσείο 

Hermitage  το 1930 και ο πωλητής ήταν ταμίας του Στάλιν που ουδόλως 

τον ενδιέφερε η τέχνη. Τα τρία πρόσωπα στο έργο είναι διευθετημένα σε 

τριγωνική διάταξη  ορθογωνίου ισοσκελούς τριγώνου με την ορθή γωνία 

στην κορυφή.   
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(κορυφή) The Alba Madonna, Raphael, 1510. Εθνική πινακοθήκη Ουάσινγκτον  

(κάτω) The Holy Family with the Infant Saint Jihn the Baptist(the  Doni 

Tondo), 1503-1510. Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία. 

Εικόνα Β.10 
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Όμως, ακόμη ακριβέστερη οργανωτική διευθέτηση, απ’ εκείνη που 

παρουσιάζει το τρίο των προσώπων, είναι ο τρισδιάστατος πυραμοειδής 

τύπος παρουσίασης, που επίσης παρουσιάστηκε αρχικά από τον 

Leonardo. Τελικά, η ελικοειδής  στάση του σώματος της Παρθένου, που 

είναι επίσης προϊόν της επίδρασης από τον Leonardo, δίνει μια αίσθηση 

δυναμισμού.        

 

Δυναμική Συμμετρία στην Αρχιτεκτονική- Η δεύτερη  χιλιετία 
 

Η δυναμική συμμετρία εφαρμόστηκε στην αρχαιότητα -στις 

Αιγυπτιακές πυραμίδες πριν  4700 χρόνια, στους ναούς του Karnak και 

του Luxor πριν 3300 χρόνια, στους ελληνικούς ναούς της εποχής του 

Περικλή πριν 2400 χρόνια και στα ρωμαϊκά κτίρια μερικούς αιώνες 

αργότερα- και επικρατούσε για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Στην τέχνη 

και στην αρχιτεκτονική σε ανόμοιες περιόδους έμοιαζε σαν κάποιος να 

ανακάλυπτε ξανά την δυναμική συμμετρία και αναπτυσσόταν ανεξάρτητα 

(παρά την ελληνική επίδραση πάνω στους Ρωμαίους).  Το  ανεπανάληπτο  

στολίδι της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, η Αγία Σοφία, κτίστηκε στα μέσα 

τού 16ου αιώνα πάνω σε ένα πρότυπο ενός  ημισφαιρίου που βρίσκεται 

σε σύμπλεξη με  ένα κανονικό πολύεδρο. Όμως ακόμη και 500 χρόνια 

αργότερα οι Γοτθικοί Καθεδρικοί ναοί της Δυτικής Ευρώπης 

κατασκευάζονταν σε μερικές περιπτώσεις με το στοιχείο της δυναμικής 

συμμετρίας. Στην Αναγέννηση, η δυναμική συμμετρία ξαναζωντάνεψε 

σαν στοιχείο που συνόδευε το ενδιαφέρον για την λογοτεχνία και την 

τέχνη του κλασσικού κόσμου.  Παρακάτω θα εξετάσουμε ένα ζεύγος 

κτισμάτων -τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων (Notre Dame) 

που αποτελεί αριστούργημα της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και τους 

δίδυμους πύργους Petronas  της  Kuala Lumpur -που είναι ο 

καθεδρικός ναός του εμπορίου- όπου και τα δύο ανεβαίνουν στον 

ουρανό με διαφορά 900 χρόνια. 
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Ο καθεδρικός ναός τής Παναγίας των Παρισίων και οι δίδυμοι 

πύργοι Petronas  
 

Τα χρόνια από το 1163  μέχρι  το 1250, που σχεδόν συμπίπτουν 

με τις ζωές των  Leonardo και Fibonacci, αυτά τα χρόνια «είδαν» την 

κατασκευή του πλέον φημισμένου Γοτθικού καθεδρικού ναού όλης της 

χριστιανοσύνης: του καθεδρικού  ναού της Παναγίας των Παρισίων. Οι 

ιστορικοί της αρχιτεκτονικής διατυπώνουν λεπτές καλλιτεχνικές και 

αρχιτεκτονικές ερμηνείες για σχεδόν όλα τα θέματα που αφορούν  αυτό 

το αριστούργημα, που ανεβαίνει τόσο ψηλά στον ουρανό με αλάνθαστη 

τοιχοποιία, φαινομενικά για διακοσμητικούς λόγους, και όχι για την 

στατική υποστήριξη των τεράστιων τοιχωμάτων που εξασθενούν από τα 

κολοσσιαία παράθυρα. Όμως εκτίμηση μπορεί να κάνει κανείς για το 

πως οι αρχιτέκτονες διάλεξαν τις αναλογίες των διαφόρων εξωτερικών 

τμημάτων -ήταν τυχαίες, ήταν η αισθητική κρίση του αρχιτεκτονικού 

ματιού, ή εφαρμογή των κανόνων των σειρών Fibonacci. Δεν θα μάθουμε 

ποτέ. Όμως οι σειρές Fibonacci μόλις τότε διατυπώνονταν στην Πίζα, 

παρά το γεγονός ότι η θεία αναλογία που προέκυπτε από το φ ήταν από 

πολύ πριν γνωστή.   Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η πρόσοψη του ναού 

διακρίνεται από τις αναλογίες που περικλείονται στην χρυσή τομή 

(Εικόνα Β.11). Τα διάφορα τμήματα που παρουσιάζονται σαν  γειτονικά 

ζεύγη γραμμών εμφανίζουν λόγους πολύ κοντά στον μαγικό λόγο 

1:1,618.  Ειδικά οι παρακάτω αναλογίες είναι εκπληκτικά ακριβείς για 

τον μεγαλύτερο καθεδρικό ναό  της Ευρώπης: 

 

ab bc ab de ef ef fg ef fh gh fh
ab bc de ef fg fh gh

φ+ + + +
= = = = = = =  

Η επιφάνεια abfe  ορίζει ένα τετράγωνο.  Αν σ’ αυτό προστεθεί το 

τετράγωνο bcjf , η επιφάνεια που προκύπτει έχει το σχήμα του χρυσού 

τετραγώνου.  Όμοια, η επιφάνεια cdqh  ορίζει ένα τετράγωνο, αλλά αν 

προστεθεί σ’ αυτό, το τετράγωνο  bcjf , η επιφάνεια που προκύπτει 

γίνεται χρυσό τετράγωνο.  Φυσικά το τετράγωνο bcgf  είναι από μόνο του  
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Δύο εξέχοντα αρχιτεκτονικά έργα, χτισμένα σχεδόν μια χιλιετία διαφορά, διευκρινίζουν 

την επαναλαμβανόμενη χρήση της χρυσής αναλογίας. (αριστερά) Notre Dame de Paris 

(Η Παναγία των Παρισίων). (δεξιά) Petronas Towers  (Οι Δίδυμοι της Petronas), Kuala 

Lumpur. 

Εικόνα Β.11 

 

χρυσό τετράγωνο. Στην δεύτερη βαθμίδα τα  όρια ijml , ορίζουν ένα 

τετράγωνο, και αν σ’ αυτό προστεθεί το χρυσό τετράγωνο jknm , τότε η 

επιφάνεια που προκύπτει είναι χρυσό τετράγωνο. Το αντίθετο είδωλο 

αυτών των τμημάτων (αντίθετο κατά την έννοια του καθρέπτη- που δίνει 

ίδιο αλλά αντίθετο είδωλο) στην δεξιά πλευρά, ικανοποιεί επίσης την 

Θεία Αναλογία. Στο κατώτερο τμήμα, η επιφάνεια που ορίζεται από τα 

rspo , είναι τετράγωνο, αλλά αν προστεθεί σ’ αυτό, το χρυσό τετράγωνο 

stqp , τότε η προκύπτουσα επιφάνεια είναι χρυσό τετράγωνο. Το αντίθετο 

είδωλο στην δεξιά πλευρά επίσης ικανοποιεί την συνθήκη  της θείας 

αναλογίας.  Τέλος, ολόκληρη η δυτική πρόσοψη μαζί με τους πύργους, 

παρουσιάζει αναλογίες πολύ κοντά σ’ εκείνες του χρυσού τετραγώνου. 



 357

 Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα η εφαρμογή αυτής της αρχής στις 

νέες κατασκευές  είχε  γίνει κινητήριος δύναμη  του αρχιτέκτονα Le 

Corbusier.  Άλλοι μοντέρνοι αρχιτέκτονες έχουν επικαλεστεί στοιχεία 

δυναμικής συμμετρίας  στις δικές τους κατασκευές. Στους πύργους του 

Halliburton  στο κολλέγιο Rhodes στο Memphis Tennessee (ΗΠΑ) ο 

αρχιτέκτονας H.Clinton Parrent, έχει χρησιμοποιήσει τις αναλογίες που 

προκύπτουν από διαδοχικούς όρους της σειράς Fibonacci, για να 

υπολογίσει τα ύψη των διαφόρων μερών. 

Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα ένα κτίριο πολύ περισσότερο 

εντυπωσιακό παρά από τους πύργους -δίδυμοι πύργοι έχουν συνδεθεί με 

γέφυρα-  κατασκευάστηκε στην Kuala Lumpur (Εικόνα Β.11). Η εθνική 

εταιρεία πετρελαίων της Μalaysia, η Patronas,  κατασκεύασε τους 

δίδυμους πύργους που ξεπερνούν το ύψος του πύργου Sears στο Σικάγο 

(Ιλινόϊς), δηλαδή τον προηγούμενο κάτοχο του τίτλου του υψηλότερου 

κτιρίου του κόσμου.  Οι δίδυμοι της Patronas  σχεδιάστηκαν το 1998 

από το αρχιτεκτονικό Γραφείο του  Cesar Pelli  για ύψος 1470 ποδιών 

για να διακηρύξει την Μαλαισία σαν την ανερχόμενη οικονομική δύναμη 

του κόσμου. Στο δομικό τους  σχέδιο η βάση εκάστου πύργου είναι ένα 

οκτάγωνο – σχέδιο που προκύπτει από επικάλυψη (διαπλοκή) δύο 

τετραγώνων, συμβολικών της ένωσης ουρανού και Γης.  Ογκώδης 

κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας  

και χάλυβας αναβλύζουν από κάθε σημείο διασταύρωσης των πλευρών 

των τετραγώνων ώστε να δίνουν δομική ενότητα στις ογκώδης κατασκευές 

που είναι πάνω στις επιφάνειες, στερεωμένες με ανοξείδωτο ατσάλι και 

γυαλί. Μετρήσεις των κομματιών των πύργων αποκαλύπτουν ότι οι 

αναλογίες τους συμπίπτουν με το φ : 

  

AF CE DE
AE DE CD

φ= = = , αντανακλώντας την Θεία Αναλογία.  
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