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ή βαπτισισ  του Χριστου στον οσιο λουκα
Το Καθολικό του Οσίου Λουκά, στη Βοιωτία, εγκαινιάστηκε το 1011 
από τον ηγούμενο Φιλόθεο για να στεγάσει το λείψανο του οσίου. Η 
εικονογράφηση του ναού εξυπηρετεί ακριβώς τη λατρεία του τοπικού 
αγίου, με την κάλυψη των επιφανειών με πλήθος αγίων. Τα ψηφιδωτά 
του ανήκουν σε ένα ρεύμα που απομακρύνεται συνειδητά από την 
κλασική παράδοση. Η άψογη τεχνική εκτέλεση, η μοναδική αρμονία 
των χρωμάτων, καθώς και η εμφανής θεολογική σκέψη στη διάταξη των 
αγίων είναι μερικά από τα γνωρίσματα της υψηλής τέχνης της εποχής.
(10ος αι.)

iL Battesimo di cristo a osios Lukas
La chiesa di Osios Lukas in beozia fu costruita nel 1011 dall’abate Filoteo 
per custodire le reliquie di san Luca. il programma iconografico è 
incentrato sul culto del santo eponimo, e le superfici sono ricoperte con 
le immagini di numerosi santi. i mosaici appartengono a una corrente 
stilistica che si allontana intenzionalmente dalla tradizione classica. La 
tecnica impeccabile, la mirabile armonia dei colori e la riflessione teologica 
che traspare nella disposizione delle figure sono alcuni dei tratti che 
caratterizzano la grande arte di questo periodo. (X secolo)

«крещение Христа» В осиос лукас 
Церковь монастыря Святого Луки (Осиос Лукас) в Беотии появилась 
в 1011 году, благодаря стараниям возглавившего монастырь Филофея, 
над кельей, где хранились мощи основателя монастыря Святого 
Луки. Святилище украшают изображения многочисленных местных 
святых. Мозаики выполнены в стиле, который сознательно отходит от 
классической традиции. Безупречное техническое исполнение, редкая 
гармония цвета и отчетливая стройность богословской мысли в 
изображении святых – отличительные особенности лучших образцов 
искусства того периода.

Baptism of christ at hosios Loukas
The church of Hosios Loukas in boeotia was initiated in 1011 by 
Philotheos to house the relics of Hosios Loukas. The sanctuary’s 
iconography served the worship of the local saint, by covering the surfaces 
with numerous saints. its mosaics belong to a style, which consciously 
diverges from the classical tradition. The flawless technical execution, the 
unique harmony of colors, and the apparent theological thought in the 
arrangement of the saints are some of the features of the high quality art of 
that period. (10th century)

Le Baptême du christ à hosios Loukas
L’église de Hosios Loukas en béotie a été construite en 1011 par l’abbé 
Philotée pour conserver les reliques de saint Luc. son programme 
iconographique est centré sur le culte du saint éponyme et ses murs sont 
ornés des images de nombreux saints. Les mosaïques appartiennent à un 
courant stylistique qui s’écarte intentionnellement de la tradition classique. 
Leur technique impeccable, l’admirable harmonie des couleurs et la 
réflexion théologique qui transparaît dans la disposition des figures sont 
des éléments qui caractérisent le grand art de cette période. (Xe siècle)

taufe christi in hosios Loukas 
Die Kirche des Klosters Hosios Loukas in böotien wurde 1011 von 
Philotheos erbaut, um dort die sterblichen Überreste von Hosios Loukas 
aufzubewahren. Der bilderschmuck des Gotteshauses war dem örtlichen 
Heiligen gewidmet, aber die Mosaiken zeigen auch andere Heilige. ihr 
stil unterscheidet sich bewusst von der klassischen Tradition. sie sind 
technisch herausragend, ihre Farben harmonieren auf einzigartige Weise, 
und die Anordnung der Heiligen vermittelt theologische Grundsätze. Dies 
unterstreicht die hohe Qualität dieser Kunst in der damaligen Zeit.  (10. 
Jahrhundert)

aptism of Christ 
Hosios Loukasat
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hosios Loukas at  hagios demetrios church 
1.  in the Church of Hagios Demetrios in Thessaloniki a mural is preserved in excellent 

condition, with the full-length oversized representation of Hosios Loukas.

2.  Opposite, on the right side of the church, between the arch and the last window of 
the same wall, is the historical mural depicting the triumphal entrance of Emperor 
Justinian ii to Thessaloniki. (12th century)

saint Luc dans L’égLise saint-démétrios
1.  Dans l’église saint-Démétrios à salonique, une fresque dans un excellent état de 

conservation représente saint Luc en pied et plus grand que nature.
2.  En face, la scène historique de l’entrée triomphale à salonique de l’empereur 

Justinien ii est représentée sur le côté droit de l’église, entre l’arc et la dernière 
fenêtre du mur. (Xiie siècle)

hosios Loukas in der kirche hagios demetrios 
1.  in der Kirche Hagios Demetrios in Thessaloniki gibt es ein hervorragend erhaltenes 

Wandgemälde mit einer übergroßen und vollständigen Darstellung des Hosios 
Loukas. 

2.  Gegenüber, auf der rechten seite des Kirchengebäudes, findet sich zwischen  dem 
bogen und dem letzten Fenster jener Wand ein historisches Wandgemälde, das den 
triumphalen Einzug Kaiser Justinian ii. in Thessaloniki zeigt. (12. Jahrhundert)

san Luca neLLa chiesa di san demetrio 
1.  nella chiesa di san Demetrio a salonicco, un affresco in ottimo stato di 

conservazione rappresenta san Luca a figura intera e più grande del vero.
2.  Di fronte, sul lato destro della chiesa, tra l’arco e l’ultima finestra della parete, 

è raffigurata la scena storica dell’ingresso trionfale in salonicco dell’imperatore 
Giustiniano ii. (Xii secolo)

24    
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осиос лукас В Базилике
сВятого Димитрия 
1.  Базилика Святого Димитрия в Салониках может 

похвастаться прекрасно сохранившимися фресками, в том 
числе изображением в полный рост Преподобного Луки 
(Осиос Лукас).

2.  Напротив, по правую сторону, между аркой и последним 
на стене окном, сохранилась историческая фреска с 
изображением триумфального въезда императора 
Юстиниана II в Салоники. (XII век)

        25

at

osios Loukas
Hagios Demetrios

Church

ο οσιοσ λουκασ στον αγιο δήΜήτριο
1.  Στο ναό του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη, σώζεται σε 

άριστη κατάσταση τοιχογραφία με την ολόσωμη παράσταση του 
οσίου Λουκά σε υπερφυσικό μέγεθος.

2.  Απέναντι, στο δεξί μέρος του ναού, ανάμεσα στο τοξωτό και 
το τελευταίο παράθυρο του ίδιου τοίχου, βρίσκεται ιστορική 
τοιχογραφία που παριστάνει θριαμβευτική είσοδο του 
αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β‘ στη Θεσσαλονίκη. (12ος αι.)

Le icone ortodosse • Византийские иконы • εικονεσ ορθοδοξιασ
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τοιΧογραφιεσ στον αγιο ανδρεα
Ο ναός του Αγίου Ανδρέα, στη Νάξο, χτίστηκε το 12ο αιώνα και είναι διακοσμημένος με 
τοιχογραφίες που διασώζονται μέχρι σήμερα. (12ος αι.)

frESCOES aT HaGIOS anDrEaS
The Church of Hagios Andreas in naxos, built in the 12th century is decorated with 
frescoes preserved to this date. 

frESQuES DE SaInT-anDré
L’église saint-André à naxos, bâtie au Xiie siècle, a conservé sur ses murs ses fresques 
d’origine. (Xiie siècle)

fresken in hagios andreas
Die Kirche des Hagios Andreas in naxos wurde im 12. Jahrhundert erbaut und ist mit 
Fresken ausgeschmückt, die bis zum heutigen Tag erhalten sind.  (12. Jahrhundert)

affrESCHI In SanT’anDrEa
La chiesa di sant’Andrea a nasso, costruita nel Xii secolo, conserva ancora gli affreschi che 
ne ornavano in origine le pareti.  (Xii secolo)

фрески ЦеркВи сВятого анДрея на наксосе
Церковь, построенная в XII веке, украшена фресками, которые дошли до наших 
дней. (XII век)

rescoes
Hagios Andreasat
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La PIù anTICa ICOna DEL CrISTO PanTOCraTOrE
L’icona del Cristo Pantocratore conservata nel monastero di santa Caterina 
sul monte sinai è la più antica raffigurazione di Gesù secondo questo tipo 
iconografico. È un’opera di qualità eccezionale e di straordinaria sensibilità 
artistica, eseguita a Costantinopoli con la tecnica dell’encausto.
notiamo che la metà destra del volto è diversa dalla sinistra, a simboleggiare la 
coesistenza in Gesù della natura umana e di quella divina. Osservate le immagini 
che si formano riflettendo specularmente la metà sinistra (1) e la destra (2).  
(Vi secolo)

THE OLDEST ICOn Of CHrIST PanTOCraTOr
The icon of Christ Pantocrator in the sacred Monastery of the God-Trodden 
Mount sinai is the oldest depiction of Christ. it is a work of exceptional quality 
and unique artistic sensibility made in Constantinople using the encaustic 
technique. 

Observing this icon we see that its right half is different than the left, 
symbolizing the coexistence of the human and the divine side of Christ. Look 
at the images that emerge if we create an icon mirrored on the left side (1) and 
another mirrored on the right (2). (6th century)

La pLus vieiLLe icône du pantocrator
L’icône du Christ Pantocrator dans le monastère sainte-Catherine sur le mont 
sinaï est la plus vieille représentation de Jésus selon ce type iconographique. C’est 
une œuvre d’une qualité et d’une sensibilité artistique extraordinaires, réalisée à 
Constantinople avec la technique de l’encaustique.
Lorsque nous observons cette icône, nous constatons que sa moitié droite est 
différente de la moitié gauche, pour symboliser la coexistence des parties humaine 
et divine du Christ. Observons les images qui apparaissent si nous créons une icône 
reflétée du côté gauche (1) et une autre reflétée du côté droit (2). (Vie siècle)

die äLteste ikone von christus pantokrator
Die ikone von Christus Pantokrator im Katharinenkloster auf der Halbinsel 
sinai ist die älteste bekannte Christus-Darstellung. sie ist ein Werk von 
außergewöhnlicher künstlerischer Qualität und einzigartiger sensibilität, die in 
Konstantinopel in der Enkaustik-Technik angefertigt wurde. 

beim betrachten dieser ikone fällt auf, dass die rechte Gesichtshälfte sich von 
der linken unterscheidet. Dies symbolisiert die Koexistenz des menschlichen 
und göttlichen Charakters Christi. Rechts sieht man einmal die gespiegelte linke 
Gesichtshälfte (1) und daneben die gespiegelte rechte (2).  (6. Jahrhundert)

30    30    
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ή αρΧαιοτερή απεικονισή του Χριστου
Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στην Ιερά Μονή του 
Θεοβαδίστου Όρους Σινά αποτελεί την αρχαιότερη απεικόνιση του 
Θεανθρώπου αυτού του τύπου. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής 
ποιότητας και ιδιαίτερης καλλιτεχνικής ευαισθησίας, κατασκευασμένο 
στην Κωνσταντινούπολη με την εγκαυστική τέχνη. 
Παρατηρώντας την εικόνα βλέπουμε ότι το δεξί μισό της έχει 
διαφορές από το αριστερό, πράγμα που θεωρείται ότι συμβολίζει τη 
συνύπαρξη της ανθρώπινης και της θεϊκής πλευράς του Χριστού. Δείτε 
τις εικόνες που προκύπτουν αν φτιάξουμε μια εικόνα με κατοπτρισμό 
της αριστερής πλευράς πλευράς (1) και μια άλλη με κατοπτρισμό της 
δεξιάς (2). (6ος αι.)

старейшая икона «сПас ВсеДерЖитель»
Икона «Спас Вседержитель» («Пантократор») из Святой обители на 
горе Синай считается старейшим изображением Христа. Сделанная 
в Константинополе в технике энкаустики (письмо горячими 
восковыми красками), эта икона – произведение высочайшего 
художественного уровня и эмоциональной силы.
Присмотритесь к иконе, и вы увидите, что ее левая половина 
отличается от правой, что символизирует сосуществование 
человеческой и Божественной ипостасей Иисуса Христа.
Посмотрите, какие изображения получатся, если зеркально 
отобразить левую (1) и правую (2) половины. (VI век)

he oldest icon
christ pantocratorof
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THE HOLY PrOTECTrESS Of ruSSIa
The Theotokos of Vladimir, also known as Virgin of Vladimir is 
a byzantine icon of Panagia brephokratousa that the Patriarch of 
Constantinople sent as a gift to Grand Duke Yuri Dolgorukiy of Kiev 
in 1131. in 1155 the icon was transferred to the city of Vladimir. 
According to the art historian David Talbot Rice, the Vladimirskaya, 
as the Russians call it, "is accepted by all who have seen it as one of the 
most important religious paintings in the world." The specific icon was 
used in the celebrations for the coronation of the Tsars, the election of 
the patriarchs, and other important state ceremonies.  (12th century)

DIE HEILIGE BESCHüTzErIn ruSSLanDS
Die Muttergottes (Theotokos) von Vladimir ist eine byzantinische 
ikone der Panagia brephokratousa, die der Patriarch von 
Konstantinopel 1131 als Geschenk an Großfürst Juri Dolgoruki 
nach Kiew schickte. 1155 wurde die ikone in die stadt Vladimir 
gebracht. Wie der Kunsthistoriker David Talbot Rice sagt, wird die 
Vladimirskaja – so wird sie von den Russen genannt – “von allen, die 
sie erblickt haben, als eines der wichtigsten religiösen Gemälde der 
Welt angesehen”. Diese ikone mit besonderheitswert wurde bei den 
Feierlichkeiten zur Krönung der Zaren, zur Wahl der Patriarchen und 
bei anderen wichtigen Anlässen gezeigt. (12. Jahrhundert)

La PrOTECTrICE DE La ruSSIE
La Theotokos de Vladimir, connue aussi sous le nom de Vierge de 
Vladimir, est une icône byzantine de la Panagia brephokratousa dont 
le patriarche de Constantinople a fait don au grand-duc de Kiev, 
iouri Dolgoruki, en 1131. En 1155, cette icône a été transférée dans 
la ville de Vladimir. selon l’historien de l’art David Talbot Rice, la 
Vladimirskaya, comme on l’appelle en Russie, « est considérée par tous 
ceux qui l’ont vue comme un des tableaux religieux les plus importants 
du monde ». Cette image vénérée était exposée dans les cérémonies de 
couronnement des tsars, à l’occasion de l’élection des patriarches et 
pendant d’autres cérémonies officielles importantes. (Xiie siècle)

La PrOTETTrICE DELLa ruSSIa
La Theotokos di Vladimir, conosciuta anche come Vergine di Vladimir, 
è un’icona bizantina della Panagia brephokratousa che il patriarca di 
Costantinopoli inviò in dono al granduca di Kiev Jurij Dolgorukij nel 
1131. nel 1155 l’icona fu trasferita nella città di Vladimir. secondo lo 
storico dell’arte David Talbot Rice, la Vladimirskaya, come è chiamata 
in Russia, “è considerata da tutti coloro che l’hanno vista come uno 
dei dipinti religiosi più importanti del mondo”. La venerata immagine 
veniva esposta nelle cerimonie di incoronazione degli zar, di elezione 
dei patriarchi e in altre importanti cerimonie ufficiali.  (Xii secolo)

Russia

he holy

of

protectress
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ιερή προστατιδα τήσ ρώσιασ
Η Θεοτόκος του Βλαντιμίρ, επίσης γνωστή ως 
Παναγία του Βλαντιμίρ, είναι μια βυζαντινή εικόνα 
της Παναγίας Βρεφοκρατούσας που ο πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως έστειλε ως δώρο στο Μέγα Δούκα 
Γιούρι Ντολγορούκιγι του Κιέβου το 1131.  
Η εικόνα μεταφέρθηκε στην πόλη Βλαντιμίρ το 1155. 
Η Βλαντιμίρσκαγια, όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι, 
σύμφωνα με τον ιστορικό της τέχνης Ντέιβιντ Τάλμποτ 
Ράις «γίνεται δεκτό από όλους όσοι την έχουν δει ότι 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά έργα 
ζωγραφικής του κόσμου». Η προσκυνηματική εικόνα 
χρησιμοποιήθηκε στους εορτασμούς για τη στέψη 
των τσάρων, την εκλογή των πατριαρχών και σε άλλες 
σημαντικές τελετές του κράτους. (12ος αι.)

сВятая защитниЦа руси
Владимирская икона Божией Матери, известная также 
как «Богоматерь Владимирская», – византийская 
икона «Панагия Брефократуса», которую 
константинопольский патриарх в 1131 году прислал в 
дар князю Юрию Долгорукому в Киев. В 1155-м икона 
была перенесена во Владимир. По словам историка 
искусства Дэвида Тальбота Райса, «Владимирскую», 
как ее называют россияне, «все, кто ее видел, считают 
одной из самых важных религиозных картин в мире». 
Эта икона использовалась в торжествах по случаю 
коронации царей, выборов патриархов, во время 
других важных государственных церемоний.  (XII век)

PD



42    42    

orthodox icons • Les icônes orthodoxes • orthodoxe ikonen

saint James at patmos
The plasticity and the soft formation of the figures 
in the beginning of the period will be replaced at the 
end of the 13th century by the tectonic structure of 
both figures and constructions.  A typical example 
of that transition is the icon of st. James, located 
in the Monastery of st. John the Theologian in 
Patmos (1260). in the right part of the composition a 
miniature bust of Christ is depicted holding a chalice 
and blessing the apostle. This additional scene is 
probably a reference to the tradition according to 
which Jacob was chosen by Jesus himself as the first 
Archbishop of Jerusalem. (13th century)

saint-Jacques de patmos
La plasticité et le modelé délicat caractéristiques du 
début de la dernière période byzantine cèderont la 
place à la fin du Xiiie siècle à une construction plus 
structurée des formes et des architectures. L’icône de 
saint-Jacques constitue un exemple typique de cette 
transition. Elle est conservée au monastère de saint-
Jean le Théologien à Patmos (1260). Dans le coin en 
haut à droite, on reconnaît un buste du Christ en 
miniature, tenant dans une main un calice et bénissant 
l’apôtre de l’autre. Cette scène supplémentaire fait 
probablement référence à la tradition selon laquelle 
Jacques a été choisi par Jésus comme premier 
archevêque de Jérusalem. (Xiiie siècle)
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o αγιοσ ιακώβοσ στήν πατΜο
Την πλαστικότητα και το μαλακό πλάσιμο των μορφών στις αρχές 
της Υστεροβυζαντινής Περιόδου θα αντικαταστήσει προς το τέλος 
του 13ου αιώνα η «ογκηρή» τεχνοτροπία με την τεκτονική δομή 
των μορφών και των κτιρίων. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της 
μετάβασης είναι η εικόνα του αγίου Ιακώβου που βρίσκεται στη 
Μονή Θεολόγου, στην Πάτμο (έργο του 1260). Στο δεξί τμήμα της 
σύνθεσης απεικονίζεται μία μικρογραφία προτομής του Ιησού, ο 
οποίος κρατά ένα δισκοπότηρο και ευλογεί τον απόστολο. Αυτή 
η συμπληρωματική σκηνή πιθανότατα αποτελεί αναφορά στην 
παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Ιάκωβος επιλέχθηκε από τον 
ίδιο τον Ιησού ως ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. (13ος αι.)

JakoBus der gerechte in patmos
Die Plastizität und weiche Formensprache der Figuren zu beginn 
dieses Zeitabschnitts wird am Ende des 13. Jahrhunderts durch 
eine veränderte struktur der Figuren und des bildaufbaus 
abgelöst. Ein typisches beispiel für diesen Wandel ist die ikone 
des Jakobus aus dem Kloster von Johannes dem Theologen 
in Patmos aus dem Jahr 1260. Rechts oben in diesem bild ist 
Jesus als kleine Figur abgebildet, der einen Kelch hält und den 
Apostel segnet. Dieses zusätzliche Element ist wahrscheinlich 
eine bezugnahme auf die Überlieferung, der zufolge Jakobus von 
Jesus selbst als der erste Erzbischof von Jerusalem auserwählt 
worden war.  (13. Jahrhundert)

«сВятой иакоВ» на Патмосе
На смену пластичности и мягким очертаниям в конце  
XIII века приходит экспрессивность в изображении фигур и 
всего, что их окружает. Прекрасный пример такого перехода –  
икона «Святой Иаков», хранящаяся в монастыре Иоанна 
Богослова на Патмосе (1260 г.). В правом верхнем углу мы 
видим миниатюру – погрудное изображение Иисуса Христа 
с чашей в руках: он благословляет апостола. Возможно, 
это – отсылка к преданию, согласно которому Сам Господь 
Иисус Христос поставил Иакова первым Иерусалимским 
епископом. (XIII век)

san giacomo di patmos
Alla plasticità e al modellato morbido tipici dell’inizio del 
periodo tardo-bizantino subentrerà alla fine del Xiii secolo 
una costruzione più strutturata sia delle forme sia delle 
architetture. Un tipico esempio di questa transizione è l’icona 
di san Giacomo, conservata nel moanastero di san Giovanni il 
Teologo a Patmos (1260). nell’angolo in alto a destra, un busto 
di Cristo in miniatura: in una mano tiene un calice e con l’altra 
benedice l’apostolo. Questa scena aggiuntiva è probabilmente un 
riferimento alla tradizione secondo la quale Giacomo fu scelto 
dallo stesso Gesù come primo arcivescovo di Gerusalemme.
(Xiii secolo)

Patmos
aint James
at



44    44    

orthodox icons • Les icônes orthodoxes • orthodoxe ikonenorthodox icons • Les icônes orthodoxes • orthodoxe ikonen

44    44    

PD



        45

Le icone ortodosse • Византийские иконы • εικονεσ ορθοδοξιασLe icone ortodosse • Византийские иконы • εικονεσ ορθοδοξιασ

        45

ή παναγια του ντον
Από τα μέσα του 14ου αιώνα το εξπρεσιονιστικό πνεύμα που 
διακρίνεται στη μνημειακή ζωγραφική περνά και στις φορητές 
εικόνες. Στην τεχνοτροπία αυτή διακρίνεται το έργο και η 
προσωπικότητα του Θεοφάνη του  Έλληνα, ο οποίος εργάστηκε 
κυρίως στη Ρωσία και υπήρξε δάσκαλος του μεγάλου Ρώσου 
ζωγράφου Αντρέι Ρουμπλιόφ (1360-1430). Σημαντικό έργο του η 
Παναγία του Ντον. (14ος αι.)

Our LaDY Of THE DOn
From the mid 14th century the expressionistic spirit that distinguished 
monumental painting influenced the portable icons as well. The work 
and personality of Theophanes the Greek is based on this artistic style. 
Theophanes worked mainly in Russia and was the teacher of the great 
Russian painter Andrei Rublev (1360-1430). His most important work is 
Our Lady of the Don.   (14th century)

La vErGInE DEL DOn
Dalla metà del XiV secolo il carattere espressionistico tipico della 
pittura monumentale influenzò anche le icone portatili, e l’opera e la 
personalità di Teofane il Greco (Theophanis strelitzas) esprimono al 
meglio questa tendenza artistica. Teofane, maestro del celebre pittore 
russo di icone Andrej Rublëv (1360-1430), fu attivo principalmente in 
Russia e una delle sue opere più importanti è la Vergine del Don.  
(XiV secolo).

La vIErGE Du DOn
À partir de la première moitié du XiVe siècle, le caractère expressionniste 
typique de la peinture monumentale influence les icônes portables. L’œuvre 
et la personnalité de Théophane le Grec (Theophanis strelitzas) expriment 
au mieux cette tendance artistique. Théophane, le maître du célèbre peintre 
d’icônes russe Andreï Roublev (1360-1439), travaille principalement en 
Russie et la Vierge du Don est une de ses œuvres les plus importantes.  
(XiVe siècle).

«Богоматерь Донская»
С середины XIV века экспрессия, отличающая монументальную 
живопись, повлияла и на иконопись. В рамки этого 
художественного стиля укладываются личность и творчество 
великого Феофана Грека. Мастер работал в основном на Руси и 
считается учителем другого знаменитого русского живописца –  
Андрея Рублева (1360 – около 1430 г.). Главная работа самого 
Феофана Грека – икона «Богоматерь Донская». (XIV век)

muttergottes vom don
Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts beeinflusste die expressionistische 
bildsprache von Monumentalgemälden auch die der als Tafelbilder 
ausgeführten ikonen. Die Arbeit und Persönlichkeit von Theophanes dem 
Griechen basiert auf diesem stil. Theophanes wirkte vor allem in Russland 
und war der Lehrer des berühmten russischen Malers Andrei Rubljow (1360 
bis 1430). sein wichtigstes Werk ist die „Muttergottes vom Don“. 
(14. Jahrhundert)

Don
ur Lady
of the
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Jesus hominum saLvator του ριτζου
Ο Ανδρέας Ρίτζος (1422-1492) γεννήθηκε και εργάστηκε στο Χάνδακα. Ως 
κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης του θεωρούνται ο κλασικός χαρακτήρας των 
συνθέσεων και η άρτια τεχνική εκτέλεση. Το έργο του Ρίτζου που δηλώνει 
τη μεγαλύτερη δυτική επίδραση είναι η εικόνα με τη Σταύρωση και την 
Ανάσταση του Ιησού Σωτήρος των ανθρώπων (Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο Αθηνών), με τα αρχικά των λέξεων J(esus) H(ominum) s(alvator) 
σε γοτθική γραφή. Μέσα στα γράμματα αυτά εικονίζονται μικρογραφικά η 
Σταύρωση και η Ανάσταση. (15ος αι.)

Jesus hominum saLvator By ritzos
Andreas Ritzos (1422-1492) was born and worked in Candia. The main 
characteristics of his art are the classic nature of his compositions and 
their perfect technical execution. Ritzos’ work exhibiting the highest 
western influence is the icon of the Crucifixion and the Resurrection 
of Jesus Christ (byzantine and Christian Museum of Athens) with the 
initials of the words J(esus) H(ominum) s(alvator) in Gothic script.  
inside those letters the Crucifixion and the Resurrection are depicted in 
miniature. (15th century)

Jesus hominum saLvator d’andreas ritzos
Andreas Ritzos (1422-1492) est né et a travaillé à Candie. il produit 
des compositions caractérisées principalement par un style classique et 
par une technique parfaite. Parmi ses œuvres, l’icône de la Crucifixion 
et Résurrection (Musée byzantin et chrétien d’Athènes) avec les 
initiales JHs (Jesus Hominum salvator : Jésus sauveur des hommes) 
en caractères gothiques est celle qui présente la plus forte influence 
occidentale. La Crucifixion et la Résurrection sont représentées en 
miniature à l’intérieur de ces lettres. (XVe siècle)

«иисус, сПаситель челоВечестВа»  
анДреаса риЦоса
Андреас Рицос (1422–1492 гг.) родился и работал в Кандии. Главные 
отличительные черты его творчества – классический характер композиций 
и идеальная техника исполнения. В работах Рицоса отчетливо 
прослеживается западное влияние, что особенно наглядно демонстрирует 
хранящаяся в Византийском и христианском музее Афин икона «Распятие 
и Воскресение Иисуса Христа» с первыми буквами слов J(esus) H(ominum) 
S(alvator) – Иисус, Спаситель человечества, – начертанными готическим 
шрифтом. В контурах этих больших, во всю икону, букв изображены два 
сюжета – «Распятие» и «Воскресение»  (XV век)

Jesus hominum saLvator di adreas ritzos
Andreas Ritzos (1422-1492), nato e attivo a Candia, produsse composizioni 
caratterizzate principalmente da uno stile classico e da una tecnica perfetta. Tra 
le sue opere, quella che rivela la più alta influenza occidentale è l’icona della 
Crocifissione e Resurrezione (Museo bizantino e cristiano di Atene) con le 
iniziali JHs (Jesus Hominum salvator: Gesù salvatore degli uomini) in caratteri 
gotici. All’interno di quelle lettere la Crocifissione e la Resurrezione sono 
rappresentate in miniatura. (XV secolo)

Jesus hominum saLvator von a. ritzos
Andreas Ritzos (1422 bis 1492) wurde in Candia geboren und wirkte 
dort. Die Hauptcharakteristika seiner Werke sind ihre klassische 
Komposition und die perfekte künstlerische Ausführung. sein Werk mit 
dem deutlichsten westlichen Einfluss ist die ikone der Kreuzigung und 
Wiederauferstehung Jesu Christi (im byzantinischen und Christlichen 
Museum in Athen) mit den initialen der Worte J(esus) H(ominum) 
s(alvator) in gotischer schrift. im inneren dieser buchstaben sind die 
Kreuzigung und die Auferstehung als Miniaturen abgebildet.
(15. Jahrhundert)

Ritzos

esus Hominum
Salvator
by
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παναγια οδήγήτρια
Η εντυπωσιακή Παναγία Οδηγήτρια είναι ίσως η παλαιότερη από 
τις ιερές εικόνες των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Δε διατηρεί το 
αρχικό της ορθογώνιο σχήμα ούτε ακριβώς τις αρχικές διαστάσεις 
της. Μετασκευάστηκε για δεύτερη χρήση με καμπυλόγραμμη 
διαμόρφωση της στέψης. Στα κατεστραμμένα μέρη είχε 
επιζωγράφιση που απομακρύνθηκε κατά τη συντήρηση. (13ος αι.)

PanaGIa THE HODEGETrIa
The impressive Panagia the Hodegetria is probably the oldest of the 
sacred icons of the Asia Minor refugees. it did not retain its original 
rectangular shape or its original dimensions and was reconstructed 
for secondary use. in the damaged parts the overpainting was 
removed during preservation. (13th century)

PanaGIa ODIGITrIa
L’imposante Panagia Odigitria est probablement la plus ancienne 
icône sacrée des réfugiés provenant d’Asie Mineure. Ce tableau 
sur bois n’a pas conservé ses dimensions ni sa forme rectangulaire 
d’origine : il a été adapté à un nouvel usage en arrondissant sa 
partie supérieur. Au cours de la restauration, les repeints ont été 
éliminés sur certaines parties endommagées. (Xiiie siècle)

«Богоматерь оДигитрия»
Прекрасная икона «Богоматерь Одигитрия» («Путеводительница»), 
пожалуй, самая древняя из святынь христиан, вынужденных 
покинуть Малую Азию. Икона не сохранила ни первоначальной 
прямоугольной формы, ни исходных размеров, но была 
реконструирована для дальнейшего использования.  
С поврежденных деталей краску в процессе хранения удалили.  
(XIII век)

PanaGIa ODIGITrIa
L’imponente Panagia Odigitria è probabilmente la più antica delle 
icone sacre dei rifugiati provenienti dall’Asia Minore. La tavola non ha 
mantenuto né le dimensioni né la forma rettangolare originali ed è stata 
adattata a un diverso uso arrotondandone il lato superiore. Durante il 
restauro, da alcune parti danneggiate è stata rimossa la ridipintura.
(Xiii secolo)

PanaGIa HODEGETrIa
Die eindrucksvolle Panagia Hodegetria ist wahrscheinlich die 
älteste der heiligen ikonen der Flüchtlinge aus Kleinasien. sie 
blieb nicht in ihrer ursprünglichen Größe und rechteckigen Form 
erhalten, sondern wurde für eine zweite nutzung umgestaltet. 
bei der Restauration wurden die Übermalungen der beschädigten 
stellen entfernt.  (13. Jahrhundert)

Hodegetria
anagia 
the
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Christian art is a branch of art that includes the entire artistic expression of 
nations and individual people and positively stimulates the religious sentiment 

of all Christians. 
One of the earliest forms of Christian art was the byzantine art of the Greeks and 
other nations, mostly slavic, as it was expressed during the long history of the 
Eastern Roman Empire (byzantine Empire), from 324 to 1453. 
The foundation of Constantinople and its conquest by the Ottoman Turks provide 
the chronological boundaries of the byzantine art, since evidence of the specific 
art existed prior to the foundation of the empire’s capital, and its centuries-long 
achievements continue to stir the souls of the Orthodox Christians, even to this day. 
in order for this new chapter of art to achieve the creative amalgamation of all these 
heterogeneous elements – many of which had already existed - that contributed to its 
formation, it took more than two centuries from the 4th century AD. After the fall 
of Constantinople in 1453, byzantine art survived exclusively as a religious art in the 
entire balkan Peninsula and of course in new Rome, Russia.

orthodox christian art from  
the Byzantine empire to this date
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since illiteracy was widespread in the 

byzantine Empire during the first 

centuries, written communication with 

the vast majority of the Christians was 

impossible, and thus the Church showed 

great interest in communicating with 

them through art, especially through the 

art developed in places of worship and 

gathering of Christians.  st. nilus of Ancyra 

in a letter to the prefect Olympiodorus, 

who had informed him about his 

intention to decorate a new church with 

hunting and fishing scenes, wrote to him 

in a rather strict tone: “You intend to 

decorate the church you just built with 

hunting and fishing scenes for the mere 

pleasure of the eyes. it is an absurd idea 

that will lead astray the conscience of the 

believers. instead, you need to cover the 

walls with scenes from the Old and the 

new Testament, so that those who cannot 

read the scriptures will learn about the 

high morale of the true servants of God 

just by looking at the paintings”.  Even 

more specific was Pope Gregory i (st. 

Gregory the Great for the Catholics and st. 

Gregory the Dialogist for the Orthodox) 

who mentioned to the bishop of Massilia 

(Marseilles): “The paintings are used in 

churches to let the illiterate who see them 

on the walls know more about what they 

cannot read in books”. 

The images of holy people in every 

form– marble, wood, wall-mounted and 

portable, etc. –called icons, are part of 

the great byzantine tradition, and to this 

date continue to create devotional objects 

of high artistic quality in the entire 

Orthodox world.   

in the 4th century Christianity was legalized 

by the Edict of Milan (Mediolanum) and 

was later declared the official religion of the 

state by Constantine the Great. since then 

an exceptional iconography in the art of 

mosaics, murals and portable icons began 

to develop in the byzantine area, but not 

in sculpture, which for the byzantines and 

their heirs was identified with idolatry. 

The byzantine mosaics flourished in Greek-

Roman antiquity, where they were used for 

the decoration of the floors of the public 

buildings. Wall mosaics were comparatively 

fewer, mostly in places where running 

water was present or used (baths, etc.). 

This tradition continues in the churches 

of the early Christian centuries as well as 

in some secular buildings. in the case of 

wall-mounted mosaics the tradition was 

developed and enriched mostly during the 

byzantine times – from the 4th to the 15th 

century. The higher surfaces of the walls 

and the dome of the Christian churches 

were decorated with wall-mounted mosaics, 

while the lower surfaces were covered with 

marble plates.  

Even though this art was, in the beginning, 

a more economical solution than marble 

for floor covering, in byzantium it evolved 

into a luxurious art – compared to murals 

– with two important advantages: its 

endurance in time and the impression of 

splendor and luxury created for the viewer.   

The individual tiles (tesserae) are costly 

because a special technique is used for 

their manufacture and processing of the 

sometimes rare materials (marble, stones 

and pebbles found in nature, colored glass, 

gold, silver, etc.). The tiles, which in many 

cases bear a glass coating (glaze) are placed 

unevenly on the specially prepared surface 

of a liquid plaster – with the smaller ones 

ICOnOGraPHY

the Luxury of mosaics
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ChurCh of hosios DaviD
8-9

BasiliCa of hagios Demetrios
10-11

always used in the faces and the naked flesh 

of the figures. The light reflects on each 

chip in a different way creating a unique 

brilliance of colors. Here we should note 

that the mosaicist has already painted the 

basic design on the liquid plaster, using only 

one color (guide). 

The largest number of churches with 

preserved mosaic decoration is located 

in the large cities of the byzantine 

Empire, Constantinople – its capital – and 

Thessaloniki; great examples of this art are 

found in temples of southern mainland and 

the Greek islands as well.  

From the first centuries of the byzantine 

Empire until the end of iconoclasm in 

the 9th century only a few decorated 

monuments have been preserved. However, 

these monuments are so important and 

glorious that they can help us formulate a 

satisfactory picture regarding the evolution 

of the art of that period.  

The numerous monuments preserved in 

italy during the first Christian centuries, are 

mostly mausoleums, baptisteries and temples 

that continued the tradition of the late 

Roman art (Rome: santa Costanza, santa 

Maria Maggiore, Ravenna: the Orthodox 

baptistery, the Arian baptistery, etc.).   The 

monuments of Ravenna that are clearly 

influenced by the new trend formed in 

Constantinople, the byzantine art of mosaic, 

are some works of art in the basilica of sant’ 

Apollinare nuovo, in san Vitale and, of 

course, in the mausoleum of Galla Placidia.  

The oldest preserved mosaics in Greece can 

be found in Thessaloniki: in the Church 

of Hosios David, in Hagios Georgios 

(Rotunda) and in Hagios Demetrios. 

Mosaic decorations are also preserved in the 

Monastery of st. Catherine of sinai and in 

various churches of Cyprus. 

From the 8th to the 12th century, there 

was a new perception regarding the use of 

mosaics. Without any doubt Constantinople 

with the temples of Hagia sophia and the 

Holy Apostles was the center with the most 

representative monuments in the mosaic art 

of that period. 

Many mosaics of high artistic quality have 

been preserved in Greece. Hagia sophia of 

Thessaloniki has decorations that belong to 

different eras, which cannot be defined with 

accuracy. The scene of the dome that depicts 

the Ascension of Christ is dated in the late 

9th century. Christ is in the center of glory, 

supported by four angels. On the lower side 

of the dome the twelve apostles are standing 

around Virgin Mary who is surrounded by 

two archangels.   

The temples of the three great monasteries of 

the 11th century in Greece, Hosios Loukas, 

nea Moni of Chios and the Dafni Monastery 

have a mosaic decoration of exquisite 

importance; the artists of all three came from 

Constantinople. Their style represented the 
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L’art chrétien est la dimension spécifique où s’exprime le sentiment artistique et 
religieux des peuples et des individus et qui stimule positivement la dévotion de 

tous les fidèles.
Une des formes les plus anciennes de l’art chrétien est l’art byzantin tel qu’il 
s’exprime en Grèce et dans d’autres nations, surtout slaves, pendant toute l’histoire 
de l’Empire Romain d’Orient (l’empire byzantin), de 324 à 1453.
La fondation de Constantinople et sa conquête par les Turcs ottomans constituent 
les limites temporelles de l’art byzantin. Des témoignages spécifiques existaient 
toutefois avant même la fondation de la capitale de l’empire, et ces œuvres vieilles 
de tant de siècles continuent à éclairer aujourd’hui encore l’âme des chrétiens 
orthodoxes.
À partir du iVe siècle, deux cents ans s’écoulent avant que cette nouvelle forme 
artistique parvienne à amalgamer de manière créative tous les éléments hétérogènes 
qui ont contribué à sa formation et dont un bon nombre existait déjà auparavant. 
Après la chute de Constantinople, en 1453, l’art byzantin survit comme un art 
exclusivement religieux dans toute la péninsule balkanique et, naturellement, en 
Russie, dont la capitale, Moscou, a d’ailleurs été surnommée la « Troisième Rome ».

L'arT CHréTIEn OrTHODOxE DEPuIS 
L'empire Byzantin à nos Jours
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L’analphabétisme étant très répandu pendant 

les premiers siècles de l’empire byzantin, la 

communication écrite s’avère impossible 

avec la grande majorité de la population. 

La nouvelle Église prend donc conscience 

qu’elle doit communiquer à travers l’art, 

en particulier dans les lieux de culte et de 

réunion des chrétiens. Dans une lettre au 

préfet Olympiodoros, qui l’a informé de 

son intention de décorer une nouvelle église 

avec des scènes de chasse et de pêche, saint 

nilus d’Ancyra réplique avec sévérité : « Tu 

te proposes de décorer l’église que tu viens 

de construire, de scènes de chasse et de 

pêche pour le plaisir des yeux […]. C’est là 

une idée puérile qui désorientera l’œil des 

fidèles ; au contraire, tu dois couvrir l’église 

de scènes de l’Ancien Testament ; pour cela, 

adresse-toi au meilleur peintre qui soit, 

afin que les analphabètes, qui ne peuvent 

pas lire les saintes Écritures, apprennent la 

force des vrais serviteurs de Dieu en voyant 

ces peintures. » Le pape Grégoire ier (saint 

Grégoire le Grand pour les catholiques, saint 

Grégoire le Dialogiste pour les orthodoxes) 

se veut encore plus explicite quand il écrit 

à l’évêque de Massilia, c’est-à-dire de 

Marseille, que les images « sont placées dans 

les églises pour que ceux qui ne savent pas 

lire puissent au moins lire sur les murs ce 

qu’ils sont incapables de lire dans les livres ».

Les images sacrées dites « agiographiques »,  

qu’elles soient en marbre ou en bois, qu’elles 

soient exposées sur des murs ou sur des 

meubles, font partie de la grande tradition 

byzantine et sont aujourd’hui encore des 

objets de dévotion d’une grande qualité 

artistique dans l’ensemble du monde 

orthodoxe.

Au iVe siècle, le christianisme est d’abord 

légalisé par l’édit de Milan, avant de devenir 

la religion d’État de l’empire de Constantin le 

Grand. Dès lors, une extraordinaire floraison 

de l’art de la mosaïque, de la peinture 

murale et des icônes portables voit le jour 

dans l’empire byzantin, à l’exclusion de la 

sculpture, que les byzantins et leurs héritiers 

identifient à l’idolâtrie.

À byzance, la mosaïque se développe 

pendant l’Antiquité gréco-romaine, où 

cette forme artistique est employée pour 

la décoration des sols des bâtiments 

publics. Les mosaïques murales, plus 

rares, sont surtout utilisées dans les lieux 

pourvus d’eau courante, comme les 

thermes. Pendant les premiers siècles du 

christianisme, cette tradition perdure 

dans les églises et dans certains bâtiments 

profanes. La tradition des mosaïques 

murales se développe et s’enrichit tout au 

long de la période byzantine, du iVe au 

XVe siècle. Dans les églises byzantines, la 

surface supérieure des murs et la coupole 

sont ornées de mosaïques, tandis que la 

partie inférieure est recouverte de plaques 

de marbre.

Alors que la mosaïque constituait à l’origine 

une solution plus économique que le 

marbre pour le revêtement des sols, elle se 

transforme à byzance en un art luxueux, 

comparé à la peinture murale, avec 

deux avantages notables : une meilleure 

conservation dans le temps et la sensation 

de splendeur et d’opulence qu’elle suscite 

chez l’observateur.

Les tesselles des mosaïques sont coûteuses, 

car leur production et le travail des 

matériaux qui les composent, parfois 

rares – marbre, pierres et galets trouvés 

dans la nature, verre coloré, or et argent… 

– exigent une technique spéciale. Les 

tesselles, souvent recouvertes d’un vernis 

vitreux, sont posées de manière irrégulière 

sur l’enduit frais, les plus petites étant 

L’importance des images

L’opuLence des mosaïques
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toujours utilisées pour les visages et les 

parties nues des figures. La lumière se 

reflète différemment sur chaque tesselle, en 

créant un effet de brillance chromatique. 

Rappelons qu’avant de poser les tesselles, 

le mosaïste a tracé le dessin sur l’enduit 

en se servant d’une seule couleur, selon la 

technique de la sinopia.

La plupart des églises ornées de mosaïques 

qui nous sont parvenues se trouvent dans 

les grandes villes de l’empire byzantin : 

Constantinople (la capitale, aujourd’hui 

istanbul) et Thessalonique (aujourd’hui 

salonique). Mais des exemples notables 

de cette forme artistique sont également 

présents dans les églises du sud de la Grèce 

et des îles.

il reste très peu de monuments décorés 

datant de la période comprise entre les 

premiers siècles de l’empire byzantin et la 

fin de l’iconoclasme (iXe siècle). Mais ces 

édifices sont si importants et si glorieux 

qu’ils nous permettent de tracer un tableau 

cohérent de l’évolution de l’art de cette 

période.

Les nombreux monuments datant des 

premiers siècles du christianisme qui se sont 

conservés en italie sont le plus souvent des 

mausolées, des baptistères et des églises qui 

conservent la tradition de la fin de l’époque 

romaine, comme sainte-Constance et 

sainte-Marie-Majeure à Rome, et le 

baptistère des Orthodoxes et celui des 

Ariens à Ravenne, une ville dans laquelle 

l’influence du nouveau style de mosaïques 

qui s’est développé à Constantinople est 

clairement perceptible dans la décoration 

des basiliques saint-Apollinaire-le-neuf et 

saint-Vital, et naturellement dans celle du 

mausolée de Galla Placidia.

En Grèce, les plus anciennes mosaïques 

qui nous sont parvenues se trouvent à 

salonique, dans l’église de Hosios David, 

à saint-Georges (Rotonde) et à saint-

Démétrios.

Outre salonique, où se trouvent la plupart 

des monuments de cette période, des 

mosaïques se sont également conservées au 

monastère sainte-Catherine sur le mont 

sinaï et dans quelques églises de Chypre.

Une nouvelle perception de l’utilisation 

des mosaïques se développe entre le 

Viiie et le Xiie siècle, principalement à 

Constantinople, dont les exemples les plus 

représentatifs sont les églises de sainte-

sophie et des saints-Apôtres.

De nombreuses mosaïques d’une facture 

exquise se sont conservées en Grèce. À 

salonique, l’église sainte-sophie possède 

des décorations créées à des périodes 

différentes, qu’il est impossible de 

déterminer avec exactitude. La scène de la 

coupole, représentant l’Ascension, date de 

la fin du iXe siècle. Au centre, Jésus s’élève 

en gloire à l’intérieur d’un médaillon 

soutenu par deux anges. sur le périmètre de 

Église hosios DaviD
8-9

Basilique saint-DÉmÉtrios
10-11
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Christliche Kunst umfasst die gesamten künstlerischen Ausdrucksformen 
vieler nationen und individuen und dient dazu, die religiösen Gefühle aller 

Gläubigen zu stärken. 
Eine der ersten Ausprägungen christlicher Kunst waren die Werke griechischer, 
slawischer und anderer Künstler der byzantinischen Ära in der langen, von 324 bis 
1453 dauernden Ära des Oströmischen oder byzantinischen Reichs.
Die Gründung Konstantinopels und seine Eroberung durch das Osmanische 
Reich sind die zeitlichen Eckpunkte, zwischen denen die byzantinische Kunst sich 
entwickelte. Doch es gibt auch einige beispiele dieser Kunstform aus der Zeit vor der 
Gründung der Hauptstadt des Reiches. Die über viele Jahrhunderte entstandenen 
Werke bewegen die Gemüter der orthodoxen Christen bis zum heutigen Tag. 
Es dauerte vom beginn des 4. Jahrhunderts n. Chr. an ungefähr 200 Jahre, bis die 
sehr heterogenen, teilweise schon länger bestehenden ursprünglichen Elemente 
auf kreative Weise zu dieser neuen Kunstform verschmolzen. nach dem Fall 
Konstantinopels überlebte byzantinische Kunst als ausschließlich religiöse Form 
auf dem gesamten balkan und natürlich in Russland, dem neuen Zentrum der 
Orthodoxen Kirche.

christLich-orthodoxe kunst
vOn BYzanz BIS HEuTE
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in den ersten Jahrhunderten des 

byzantinischen Reiches war das 

Analphabetentum weit verbreitet. 

schriftliche Kommunikation war der 

großen Mehrheit der Christen unbekannt. 

Die Kirche legte ihr Augenmerk daher 

auf Verbreitung ihrer botschaft durch 

die Kunst, besonders durch solche 

Kunstformen, die sich an Andachtsorten 

und bei Versammlungen von Christen 

entwickelt hatten. Der Heilige nilus von 

Ankyra schrieb in einem in strengem 

Ton gehaltenen brief dem Präfekten 

Olympiodorus zu dessen Plänen für einen 

neuen Kirchenbau: „Er will die Kirche, die 

er gerade erbaut hat, mit szenen aus der 

Jagd und Fischerei schmücken, damit dies 

die Augen erfreue. Doch er soll die Mauern 

eher mit szenen aus dem Alten und dem 

neuen Testament bedecken, damit jene, die 

die Heiligen schriften nicht lesen können, 

schon etwas von der edlen Gesinnung 

der wahren Diener des Herrn erfahren, 

wenn sie diese Gemälde anschauen.“ 

noch präziser formulierte es Papst Gregor 

i. (Gregor der Große für Katholiken, 

orthodoxe Gläubige verehren ihn vor allem 

wegen des von ihm verfassten „buch der 

Dialoge“) gegenüber dem bischof von 

Massilia (Marseille): „Die Gemälde in den 

Kirchen dienen dazu, den Analphabeten 

das zu erklären, was sie ja büchern nicht 

entnehmen können.“ 

Die Abbilder von Heiligen in vielfältigen 

Formen – als Marmorreliefs oder auf 

Holz, an Wänden angebracht oder 

beweglich – nennt man Hagiographien, 

und sie sind bestandteil der ausgedehnten 

byzantinischen Überlieferung. bis heute 

werden in der gesamten orthodoxen Welt 

Kultobjekte von hohem künstlerischen 

Wert hergestellt. 

im 4. Jahrhundert wurde mit der Mailänder 

Vereinbarung die Religionsfreiheit 

garantiert. Das somit legalisierte 

Christentum wurde später von Kaiser 

Theodosius zur staatsreligion erklärt. 

Danach entwickelte sich im byzantinischen 

Herrschaftsbereich eine außergewöhnliche 

ikonographie in der Form von Mosaiken, 

Wandmalereien und Tafelbildern, aber 

nicht als statuen, denn deren Verehrung 

wurde von den byzantinern und ihren 

Erben als Götzenanbetung betrachtet.

byzantinische Mosaike erfreuten sich in der 

griechischen und römischen Antike großer 

beliebtheit. sie dienten als schmückende 

Fußböden in öffentlichen Gebäuden. 

Wandmosaike waren seltener, man fand sie 

vor allem, wo fließendes Wasser verwendet 

wurde, also in bädern oder Toiletten. 

Die Tradition der Mosaike an Wänden 

wurde vor allem in byzantinischer Zeit, 

also zwischen dem 4. und 15. Jahrhundert, 

entwickelt und gepflegt. Die höher 

gelegenen Wandflächen und Kuppeln 

christlicher Kirchen wurden mit Mosaiken 

verziert, die tiefer gelegenen Wandflächen 

waren mit Marmor getäfelt.

Mosaike waren zunächst einfach ein 

kostengünstigerer  Fußbodenbelag als 

Marmor. in byzanz entwickelten sie 

sich zu einer luxuriösen Kunst, die 

gegenüber Wandmalereien zwei Vorteile 

hatte: Mosaike waren beständiger und 

vermittelten dem betrachter einen 

Eindruck von Pracht und Wohlstand. 

Die einzelnen Mosaiksteine (tesserae) 

sind teuer, weil bei ihrer Herstellung und 

Verarbeitung der teilweise wertvollen 

Rohmaterialien (Marmor, steine und 

ikonenmaLerei

die pracht der mosaike
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Kiesel aus der natur, aber auch gefärbtes 

Glas, Gold, silber etc.) eine besondere 

Technik zur Anwendung kommt. Die 

Mosaiksteine waren oft glasiert und 

wurden in unregelmäßiger Form auf einem 

eigens hergestellten feuchten Mörtel-

Untergrund platziert. Für Gesichter und 

die nackte Haut von Personen werden stets 

besonders kleine steine verwendet Das 

Licht wird von jedem Mosaikstein anders 

reflektiert und gibt den Farben so eine 

besondere Leuchtkraft. Hier sollte darauf 

hingewiesen werden, dass der Mosaikleger 

stets schon die Umrisse seines Entwurfs 

einfarbig auf dem feuchten Putz skizziert 

hat. 

bei den meisten Monumenten, die aus den 

ersten Jahrhunderten des Christentums in 

italien erhalten sind, handelt es sich um 

Mausoleen, Taufkapellen (baptisterien) 

und Kirchen, die die Traditionen der 

spätrömischen Kunst fortsetzten. in Rom 

sind dies santa Costanza und santa Maria 

Maggiore, in Ravenna das baptisterium 

der Orthodoxen und die Taufkapelle der 

Arianer. Die Kunstwerke in Ravenna, 

die deutlich von dem neuen, von 

Konstantinopel ausgegangenen Trend der 

byzantinischen Mosaikkunst geprägt sind, 

finden sich in der basilika sant’Apollinare 

nuovo, in san Vitale und vor allem im 

Mausoleum der Galla Placidia.

in Griechenland kann man die ältesten 

erhaltenen Mosaike in Thessaloniki 

finden, und zwar in der Hosios-David-

Kirche, in der Rotunda der Kirche Hagios 

Georgios und in der Kirche Hagios 

Demetrios. Ziermosaike sind auch im 

Katharinenkloster auf der Halbinsel sinai 

und in mehreren Kirchen auf Zypern 

erhalten. 

Zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert 

wandelte sich die Funktion von Mosaiken. 

Zweifellos bildete Konstantinopel mit 

den Gotteshäusern Hagia sophia und 

der Apostelkirche das Zentrum, an dem 

sich die repräsentativsten beispiele von 

Mosaikenkunst aus jener Zeit finden. 

Viele Mosaike mit hoher künstlerischer 

Qualität sind in Griechenland erhalten. 

Wann die in der Hagia sophia in 

Thessaloniki entstanden sind, lässt sich 

nicht mit sicherheit sagen, auf jeden 

Fall stammen sie aus unterschiedlicher 

Zeit. Die szene in der Kuppel, in der die 

Himmelfahrt Jesu dargestellt ist, stammt 

aus dem späten 9. Jahrhundert. in ihrem 

Zentrum wird Jesus gepriesen und von vier 

Engeln getragen. Darunter bilden die zwölf 

Apostel einen Kreis vor der Jungfrau Maria, 

die von zwei Erzengeln flankiert wird. 

Die Kirchen der drei griechischen Klöster 

Hosios Loukas, nea Moni auf Chios und 

Dafni – alle aus dem 11. Jahrhundert 

– sind mit sehr kunstvollen Mosaiken 

geschmückt. Die Künstler stammten in 

kirChe von hosios DaviD
8-9

Basilika von hagios Demetrios
10-11
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L’arte cristiana è l’ambito specifico in cui si esprime il sentimento artistico e religioso 
di popoli e singoli individui e che offre stimoli positivi alla devozione dei fedeli.

Una delle forme più antiche di arte cristiana è quella bizantina, espressa dalla Grecia e 
da altre nazioni, soprattutto slave, in tutta la lunga storia dell’impero Romano d’Oriente 
(impero bizantino), dal 324 al 1453.
La fondazione di Costantinopoli e la sua conquista da parte dei Turchi ottomani segnano 
i limiti temporali dell’arte bizantina; testimonianze specifiche esistono tuttavia da prima 
della fondazione della città capitale dell’impero, e ancora oggi le sue opere antiche di 
secoli muovono l’animo dei cristiani ortodossi.
Perché questo nuovo capitolo dell’arte potesse realizzare quell’amalgama creativo di 
tutti gli elementi eterogenei – molti dei quali già esistenti – che contribuirono alla sua 
formazione occorsero oltre due secoli, a partire dal iV. Dopo la caduta di Costantinopoli 
(1453), l’arte bizantina sopravvisse come arte esclusivamente religiosa in tutta la penisola 
balcanica e, naturalmente, in Russia, la cui capitale fu detta non a caso “terza Roma”.

L'arTE CrISTIana OrTODOSSa 
daLL'età Bizantina ai giorni nostri
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sono state riconosciute come autentiche. 

La produzione di Klontzas è caratterizzata 

dall’esecuzione miniaturistica di scene e 

figure, ed è chiaramente influenzata dalla 

sua competenza come miniatore e scriba. 

La narrazione micrografica caratterizza le 

sue opere ricche di figure, come La gioia 

sia con te e il Secondo Avvento. Klontzas si 

dedicò anche alla realizzazione di trittici. 

L’icona intitolata Tutta la creazione gioisce 

in te (72 x 47 cm), firmata dall’artista, 

è conservata presso l’istituto ellenico 

di studi bizantini e postbizantini di 

Venezia e contiene scene della Genesi e 

rappresentazioni delle Dodici grandi feste 

ortodosse e dell’inno Acatisto.

Emmanuel Lambardos (fine XVi-inizio 

XVii secolo), a differenza dei pittori 

che lo precedettero, tentò di riallacciarsi 

alla tradizione quattrocentesca. Fotis 

Kontoglou disse di lui che “eseguì 
soltanto icone su tavola, mantenendo la 

purezza della tradizione dell’iconografia 

ortodossa [...]”. La piccola icona (40 x 

33 cm) con la Presentazione della Vergine 

(Museo bizantino e cristiano di Atene) 

raffigura l’arrivo della giovane Maria 

al tempio, accompagnata dai genitori 

Gioacchino e Anna.

L’ultima generazione di maestri cretesi 

creò le proprie opere lontano dalla 

madrepatria. Creta, con la caduta di 

Candia del 1669, passò sotto il dominio 

ottomano e migliaia di cretesi lasciarono 

l’isola con le famiglie cercando rifugio 

nelle isole ionie o in italia, soprattutto a 

Venezia. i più importanti pittori di questo 

periodo (XVii secolo) furono Emmanuel 

Tzanes e Theodoros Poulakis.

Emmanuel Tzanes Buniales (1610-1690) 

nacque a Rethymno e morì a Venezia. 

La sua pittura segue i canoni cretesi-

bizantini del XV secolo, introducendo 

anche elementi tipici delle acqueforti 

rinascimentali e fiamminghe. nelle 

opere più vicine alla tradizione tardo-

bizantina la composizione è piuttosto 

piatta e lineare, ma anche in quelle che 

se ne allontanano Tzanes conserva la 

raffinatezza e la solennità tipiche delle sue 

icone. nel Museo bizantino e cristiano 

di Atene si conservano due pregevoli 

opere dell’artista, il Cristo in trono e la 

Panagia Brephokratousa, delle medesime 

dimensioni (1,06 x 0,66 m), come 

richiesto dai committenti: la famiglia 

ateniese dei benizelos.

Theodoros Poulakis (1622-1692) 

nacque a Chania e morì a Corfù. 

Pittore “eclettico”, seguì solo in parte 

la tradizione cretese adottando in altri 

momenti lo stile tipico delle acqueforti 

fiamminghe in composizioni ricche e 

sfaccettate. Le sue opere si distinguono 

per la complessità delle scene e per i 

colori luminosi. Lo stile di Poulakis è 

esemplificato dall’icona con le Scene dalla 

vita del profeta Elia, conservata al Museo 

bizantino e cristiano di Atene. Questo 

notevole dipinto di grandi dimensioni 

(1,885 x 1,235 m) venne rubato nel 1976 

e smembrato in nove parti, il che causò 

gravi danni alla superficie pittorica. 

L’icona è ripartita in cinque sezioni; 

quella più grande, al centro, raffigura 

l’ascensione al cielo del profeta Elia.

Domenikos Theotokopoulos (1541-1614), 

alias El Greco, fu pittore di icone durante 

la prima fase della sua parabola artistica, 

nota anche come “periodo bizantino”. 

nel 1983, nella chiesa della Dormizione 

sull’isola di siro è stata rinvenuta 

un’icona dipinta su tela incollata su 

tavola. La rimozione delle ridipinture 

e delle vernici successive ha permesso 

di scoprire la firma, a lettere maiuscole 

nere, del celebre artista: ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΔΕΙΞΑΣ. Quello 

della Dormizione della Vergine è un 

soggetto frequente nella pittura sacra. 

Qui gli apostoli sono raccolti intorno 

al letto di morte di Maria; Cristo è al 
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Dopo la nascita del moderno stato greco 

(1830), la pittura di icone in Grecia si 

distaccò dalla tradizione bizantina e post-

bizantina tanto nell’iconografia quanto 

nella tecnica e nello stile, con l’introdu-

zione dell’olio su tela e di modelli natura-

listici occidentali.

Le cose cambiarono nel periodo tra le 

due guerre, quando gli artisti – insieme 

a intellettuali, scrittori, poeti e architet-

ti – iniziarono un sistematico ritorno 

alle fonti più autentiche della tradizio-

ne, interpretando lo spirito greco come 

un’emanazione delle antiche origini della 

cultura ellenica.

Questa svolta si rifletté anche nell’icono-

grafia ortodossa, in cui Fotis Kontoglou 

(Ayvalik 1897 – Atene 1965) ebbe un ruolo 

fondamentale. Le sue opere pittoriche e i 

suoi scritti contribuirono al ritorno delle 

icone alla tradizione dell’età paleologa e 

dei primi decenni della scuola cretese.

centro, circondato dagli angeli, e sopra 

di lui è raffigurata l’Assunzione, con 

la Vergine che consegna la cintura 

all’apostolo Tommaso. La composizione 

presenta diversi aspetti originali, il più 

importante dei quali è l’atteggiamento 

del Cristo chino su Maria che prende tra 

le mani l’anima di lei, raffigurata come 

una bambina. si tratta di un particolare 

insolito, che dimostra l’eccezionalità 

dell’arte di El Greco fin dalla giovane età.

nell’ambito delle icone portatili, dominato 

fino alla fine del XVii secolo da pittori 

nati o cresciuti a Creta, all’inizio del secolo 

successivo prevalse la cosiddetta scuola 

ionica, nata nelle isole del mar ionio. 

Gli antesignani di questa scuola furono 

Panagiotis Doxaras e il figlio nikolaos, 

esponenti di uno stile rinascimentale 

mutuato dall’italia, in un’epoca che vedeva 

il trionfo del barocco. La loro pittura è per 

molti versi in contrasto con la tradizione 

iconografica.

nello stesso periodo, nella Grecia 

continentale, Dionisio da Furnà, pittore 

e monaco del monte Athos, decretava 

il rinnovamento della pittura post-

bizantina, con il ritorno al grande pittore 

dell’età paleologa, Manuel Panselinos. 

nel XViii e XiX secolo, le riflessioni di 

Dionisio ebbero un’influenza su questioni 

di ordine tecnico più che stilistico.

Le icone ortodosse moderne 
e contemporanee

La natività
64-65

CrISTO SaLvaTOrE
62-63
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Христианская художественная культура, вобравшая в себя всю художественную 
экспрессивность не только целых народов, но и каждого отдельного человека, пробуждает 
религиозные чувства всех христиан и покоряет их сердца.
Одной из ранних форм христианского искусства было искусство византийское – греков 
и других народов, в основном славянских, – и таковым оно оставалось всю эпоху 
существования Восточной Римской империи (Византии) – с 324-го по 1453 год.
Основание Константинополя и его последующее завоевание турками-османами задало 
хронологические рамки византийской художественной культуре, хотя доказательства 
существования этой культуры были и до того, как была построена столица империи, а ее 
многовековые достижения продолжают находить живой отклик в душах православных 
христиан и по сей день.
Для того чтобы эта новая эпоха в истории художественной культуры смогла творчески 
объединить все существовавшие разнородные элементы, формировавшие ее, понадобилось, 
начиная с IV века нашей эры, более двух столетий. После падения Константинополя в  
1453 году византийское искусство сохранилось – исключительно как религиозное – на всем 
Балканском полуострове и, конечно, в Новом Риме – России.

ПраВослаВное искусстВо от Византии  
До нашиХ Дней
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Окончательное возвращение иконы 
в 843 году следует, конечно, считать 
победой Православия. Тогда же 
сформировалось учение Церкви 
о правилах изображения святых и 
использовании икон в богослужении. По 
мнению многих ученых, иконоборчество 
представляло собой религиозную и 
богословскую концепцию Азиатского 
Востока, было своего рода выражением 
месопотамского и сирийского 
христианства, которое, в свою очередь, 
испытывало влияние местных религий – 
ислама и иудаизма.
Напротив, позиция Отцов Церкви, 
разработанная Седьмым Вселенским 
собором, восстановившим почитание 
икон, основывается на богословии 
греческих Отцов Церкви IV и V веков, 
которые не только знали греческую 
философию, но и использовали многие 
философские идеи в разработке 
христианского учения. С другой стороны, 
искусство Средневизантийского периода 
связано с возрождением древних 
классических и эллинистических 
традиций.
С завершением эпохи иконоборчества 
и торжеством Православия начался 
расцвет искусства иконописи. Однако 
вследствие целого ряда системных 

проблем, которые возникли в 
мастерских Константинополя в 
эпоху иконоборчества (прежде 
всего они коснулись материала, на 
котором писали иконы, – дерева), а 
также из-за политических событий 
Средневизантийского периода очень 
немногие иконы IX–XI веков сохранились 
до наших дней.
Иконы IX–X веков отличает строгая 
композиция, как и мозаики собора 
Святой Софии в Константинополе. 
В XI веке иконописцы отдают 
предпочтение ярким краскам, более 
гармоничной композиции, а лики 
святых озаряются добротой. В основном 
иконы этого периода, как и более 
ранние, сохранились в монастыре 
Святой Екатерины на горе Синай. 
Наряду с живописными следует упо-
мянуть мозаичные иконы, такие как 
«Преображение» (представлена в Лув-
ре), «Богоматерь Одигитрия» (находится 
в Константинопольском патриархате) и 
икона «Иисус Вседержитель» (хранится в 
Берлине).
А вот иконописных изображений XII века 
сохранилось гораздо больше. Основная 
часть икон вышла из мастерских 
Константинополя, которые постепенно 
сумели наладить работу, и это по-насто-

ящему высокохудожественные произве-
дения искусства.
Ярчайший образец иконографии XII века –  
«Богоматерь Владимирская» – подарок 
константинопольского патриарха 
русскому князю (около 1130 г.)
По церковному преданию, автором 
«Богоматери Владимирской» считается 
евангелист Лука, список с иконы 
находился в константинопольской 
церкви Богоматери Милостивой, постро-
енной по приказу императора Иоанна II 
Комнина (1118–1143 гг.) Написана икона 
была около 1130 г. в Константинополе, 
на ней изображена Богоматерь с 
Младенцем (тип изображения – Елеус, 
или Умиление; Младенец припал 
щекой к щеке Матери). Дерево, темпера 
(1,04 x 0,69 м).
Икона «Богоматерь Гликофилуса» 
(«Сладкое лобзание», «Умиление»; 
1,14 x 0,70 м) конца XII века, 
происходящая из Салоников, оказалась 
записана в XVII столетии изображением 
той же тематики. Подлинник иконы был 
изначально создан на холсте, а позже –  
переклеен на деревянную доску. 
«Богоматерь Гликофилуса» относится 
к тому же иконописному типу, что и 
«Богоматерь Владимирская», – несколь-
ко разнятся позы Младенца и взаимо-

среДнеВизантийская иконоПись (843–1204 гг.)
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положение двух фигур: Младенец Иисус 
нежно прижался щекой к щеке Матери, 
рукой гладит Ее подбородок, а Она 
печально смотрит Ему в лицо.
Еще одно значимое произведение 
этого периода – икона «Благовещение 
Пресвятой Богородицы», – как и мно-
гие другие, находится на Синайском 
полуострове. Высокий, изображенный 

в полный рост ангел предстает перед 
нежной и застенчивой Богородицей, с 
золотого небесного свода сходит Дух Свя-
той, а идиллический пейзаж с рекой, ры-
бами и птицами в нижней части иконы 
являет прекрасный пример константино-
польского искусства. Но все же главное 
не это: икона открывает нам Божествен-
ный замысел спасения человека.

Палеологовское Возрождение, 
или Поздневизантийский период 
(1204–1453 гг.), пришедший на смену 
Средневизантийскому, – эпоха расцвета 
искусства. До нас дошло немало 
произведений, и многие выполнены 
на самом высоком художественном 
уровне. Они сохранились на Синае, 
Патмосе, на Горе Афон, в таких городах, 
как Охрид, Афины, Салоники и в некото-
рых других регионах.
Иконы, относящиеся к первым 
десятилетиям этого периода, отличает 
сосуществование элементов живописи 
эпохи династии Комнинов (таких, 
как линейность и декоративность) 
с ощущением монументальности и 
с большей свободой исполнения. 
Типичный пример такого 
сосуществования – изображение 

пророка Моисея из монастыря Святой 
Екатерины на Синае.
На смену пластичности и мягким 
очертаниям в конце XIII века приходит 
экспрессивность в изображении фигур 
и всего, что их окружает. Прекрасный 
пример такого перехода – икона 
Святого Иакова на Патмосе (1260 г.).
С середины XIV века экспрессия, 
отличающая монументальную 
живопись, повлияла и на иконопись. 
В рамки этого художественного стиля 
укладываются личность и творчество 
великого Феофана Грека. Мастер 
работал в основном на Руси и считается 
учителем другого знаменитого русского 
живописца – Андрея Рублева 
(1360 – около 1430 г.). Главная ра-
бота самого Феофана Грека – икона 
«Богоматерь Донская».

ПозДнеВизантийская иконоПись

«усекноВение глаВы 
иоанна крестителя»
56-57

«неБесная литургия»
50-51
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ορθοδοξιασ
eikoneσ
β υ ζ α ν τ ι ν ε σ
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ή ορθοδοξή Χριστιανική τεΧνή  
απο τήν ιδρυσή τήσ βυζαντινήσ 
αυτοκρατοριασ ΜεΧρι σήΜερα

Ηχριστιανική τέχνη περιλαμβάνει το σύνολο της καλλιτεχνικής έκφρασης λαών, 
καθώς και μεμονωμένων προσώπων, που διεγείρει θετικά το θρησκευτικό 

συναίσθημα των πιστών του χριστιανισμού. 
Υποσύνολό της είναι η βυζαντινή χριστιανική τέχνη των Ελλήνων και άλλων λαών, 
κυρίως σλαβικών, όπως αυτή εκδηλώθηκε κατά τη μακραίωνη ιστορία του Ανατολικού 
Ρωμαϊκού Κράτους (Βυζαντινή Αυτοκρατορία), από το 324 μ.Χ. έως το 1453 μ.Χ. 
Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η κατάληψή της από τους Οθωμανούς 
Τούρκους παρέχουν σχετικά χρονολογικά όρια της βυζαντινής τέχνης, γιατί στοιχεία 
της υπάρχουν πριν από την ίδρυση της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας. Ωστόσο και 
τα επιτεύγματά της, πολλούς αιώνες μετά το 1453, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα 
να συγκινούν τους ορθόδοξους χριστιανούς. 
Για να μπορέσει αυτό το νέο κεφάλαιο της τέχνης να επιτύχει τη δημιουργική 
συγχώνευση όλων αυτών των -ετερόκλητων αρκετές φορές- στοιχείων που 
συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του και σαφώς πολλά εκ των οποίων προϋπήρχαν, 
χρειάστηκε να περάσουν δύο και πλέον αιώνες από τον 4 αιώνα μ.Χ. Αλλά και μετά την 
άλωση της Βασιλεύουσας, το 1453, η βυζαντινή τέχνη, αποκλειστικά ως θρησκευτική 
τέχνη, επιβίωσε σε ολόκληρη τη Χερσόνησο του Αίμου (Βαλκανική) και βέβαια στη 
Νέα Ρώμη, τη Ρωσία.
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Επειδή ο αναλφαβητισμός ήταν πολύ 

γενικευμένος στους πρώτους αιώνες της 

ζωής της αυτοκρατορίας, ήταν δηλαδή 

αδύνατη η επικοινωνία με τη συντριπτική 

πλειονότητα των πιστών μέσω της γρα-

φής, η Εκκλησία έδειχνε πάντα μεγάλη 

φροντίδα να επικοινωνήσει μαζί τους 

μέσω της τέχνης και μάλιστα αυτής που 

αναπτύσσεται στους χώρους λατρείας, 

άρα και συνάθροισης των χριστιανών.  

Ο άγιος Νείλος της Αγκύρας σε επιστολή 

του προς τον έπαρχο Ολυμπιόδωρο, ο 

οποίος τον είχε ενημερώσει για την πρό-

θεσή του να διακοσμήσει μια νέα εκκλη-

σία με σκηνές κυνηγιού και ψαρέματος, 

του γράφει μάλλον σε αυστηρό τόνο:  

«Εσύ έχεις σκοπό να διακοσμήσεις την 

εκκλησία που μόλις έχτισες με σκηνές 

κυνηγιού και ψαρέματος για την ευχαρί-

στηση των ματιών. Είναι μια ανόητη ιδέα 

που θα αποπλανήσει τη συνείδηση των 

πιστών. Αντίθετα, πρέπει να καλύψεις 

τους τοίχους της εκκλησίας με σκηνές 

από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, 

έτσι ώστε αυτοί που δεν μπορούν να δια-

βάσουν τα ιερά κείμενα, βλέποντας τις 

ζωγραφιές, να μαθαίνουν για το υψηλό 

φρόνημα αληθινών υπηρετών του Θεού». 

Ακόμη πιο σαφής είναι ο πάπας Γρηγόρι-

ος Α΄ ο Μέγας (άγιος Γρηγόριος ο Μέγας 

για τους καθολικούς και άγιος Γρηγόριος 

ο Διάλογος για τους ορθόδοξους) που 

σημειώνει στον επίσκοπο Μασσαλίας: 

«Οι ζωγραφιές χρησιμοποιούνται στις 

εκκλησίες για να επιτραπεί στους αγράμ-

ματους, που τις βλέπουν στους τοίχους, 

να γνωρίσουν ό,τι δεν μπορούν να διαβά-

ζουν στα βιβλία». 

Οι εικόνες ιερών προσώπων, σε όλα τα 

είδη -μαρμάρινες, ξύλινες, επιτοίχιες, 

φορητές κ.λπ.- που μπορούν να ονο-

μαστούν συλλήβδην αγιογραφίες, απο-

τελούν εκείνο το κομμάτι της μεγάλης 

βυζαντινής παράδοσης που μέχρι σήμερα 

εξακολουθεί σε ολόκληρο τον κόσμο  

της Ορθοδοξίας να δημιουργεί λατρευτι-

κά αντικείμενα υψηλής καλλιτεχνικής  

ποιότητας. 

Τον 4ο αιώνα ο χριστιανισμός νομιμο-

ποιείται με το Έδικτο των Μεδιολάνων 

και κατόπιν ανακηρύσσεται σε επίσημη 

θρησκεία του κράτους από τον Μέγα 

Κωνσταντίνο. Από τότε αρχίζει να ανα-

πτύσσεται στο βυζαντινό χώρο αξιόλογη 

εικονογραφία στα ψηφιδωτά, τις τοιχο-

γραφίες και στις φορητές εικόνες, όχι 

όμως και στη γλυπτική, που για τους 

Βυζαντινούς και τους κληρονόμους 

τους έμεινε ταυτισμένη με την ειδωλο-

λατρία. 

Τα βυζαντινά ψηφιδωτά έχουν τις ρίζες 

τους στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, 

περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιού-

νται για τη διακόσμηση δαπέδων σε δη-

μόσια κτίρια. Επιτοίχια ψηφιδωτά έχουμε 

πολύ λιγότερα και κυρίως σε χώρους 

όπου εντοπίζεται παρουσία ή χρήση τρε-

χούμενου νερού (Θέρμες κ.α.). Η παρά-

δοση αυτή συνεχίζεται και στις εκκλησίες 

των πρώτων χριστιανικών αιώνων, καθώς 

και στα κοσμικά κτίρια. Στην περίπτωση 

όμως των επιτοίχιων ψηφιδωτών η παρά-

δοση καλλιεργήθηκε και εμπλουτίστηκε 

κατεξοχήν στους βυζαντινούς χρόνους 

(4ος έως 15ος αιώνας). Με επιτοίχια δια-

κοσμούνται οι ψηλότερες επιφάνειες των 

τοίχων και του θόλου των χριστιανικών 

ναών, ενώ οι χαμηλότερες επενδύονται με 

μαρμάρινες πλάκες. 

Αν και στα πρώτα της βήματα, η τέχνη ξε-

κίνησε ως μια οικονομικότερη λύση από 

τα μάρμαρα για την κάλυψη των δαπέδων, 

στο Βυζάντιο εξελίχθηκε σε μια πολυτελή 

τέχνη -σε σχέση με την τοιχογραφία- 

ή εικονογραφια

ή πολυτελεια  τών ψήφιδώτών 
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που διακρίνεται για δύο σημαντικά πλεο-

νεκτήματα: την αντοχή στο χρόνο και την 

εντύπωση λαμπρότητας και πολυτέλειας 

που δημιουργεί στο θεατή. 

Οι ψηφίδες κοστίζουν πολύ, γιατί χρειά-

ζεται ειδική τεχνική στην κατασκευή και 

στην επεξεργασία υλικών αρκετές φορές 

δυσεύρετων (μάρμαρο, πέτρες και χαλίκια 

που βρίσκονται στη φύση, χρωματιστό 

γυαλί, κεραμίδι, χρυσός, άργυρος κ.λπ.). 

Οι ψηφίδες, που σε αρκετές περιπτώσεις 

φέρουν γυάλινη επικάλυψη (εφυάλωση), 

τοποθετούνται -οι μικρότερες πάντα στα 

πρόσωπα και στη γυμνή σάρκα των μορ-

φών- με ανόμοια κλίση πάνω στην ειδικά 

προετοιμασμένη επιφάνεια υγρού ακόμα 

κονιάματος. Έτσι το φως αντανακλάται 

από κάθε ψηφίδα με διαφορετικό τρόπο 

δημιουργώντας μια μοναδική αίγλη χρω-

μάτων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι 

ο ψηφοθέτης έχει από πριν ζωγραφίσει 

πάνω στο υγρό κονίαμα το βασικό σχέδιο 

της παράστασης με τη χρήση ενός χρώμα-

τος (οδηγός). 

Ο μεγαλύτερος αριθμός εκκλησιών με σω-

ζόμενη ψηφιδωτή διακόσμηση βρίσκεται 

σήμερα στις μεγάλες πόλεις της Βυζαντι-

νής Αυτοκρατορίας, στην πρωτευουσα 

Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη, 

ενώ σημαντικά δείγματα αυτής της τέχνης 

συναντώνται σε ναούς της νότιας ηπειρω-

τικής αλλά και νησιωτικής Ελλάδας. 

Δυστυχώς από τους πρώτους αιώνες του 

Βυζαντίου και μέχρι το τέλος της Εικονο-

μαχίας, τον 9ο αιώνα, διασώζονται λίγα 

διακοσμημένα μνημεία. Αυτά είναι όμως 

τόσο σημαντικά και μεγαλειώδη, ώστε 

είναι ικανά να μας βοηθήσουν να δια-

μορφώσουμε μια ικανοποιητική εικόνα 

για την εξέλιξη της τέχνης εκείνης της 

εποχής. 

Όσα σώζονται, και σώζονται αρκετά, 

στην Ιταλία των πρώτων χριστιανικών 

αιώνων είναι μαυσωλεία, βαπτιστήρια 

και ναοί που συνεχίζουν την παράδοση 

της ύστερης ρωμαϊκής τέχνης (Ρώμη: 

santa Constanza, santa Maria Maggiore, 

Ραβέννα: Βαπτιστήριο των Ορθοδόξων, 

Βαπτιστήριο των Αρειανών, κ.ά.). Αυτά 

που είναι σαφώς επηρεασμένα από τη 

νέα τάση που διαμορφώνεται στην Κων-

σταντινούπολη, τη βυζαντινή τέχνη του 

μωσαϊκού, στη Ραβέννα είναι μερικά έργα 

στον Άγιο Απολλινάριο το Νέο, στον Άγιο 

Βιτάλιο και βέβαια στο μαυσωλείο της 

Galla Placidia. 

Τα πιο παλιά σωζόμενα ψηφιδωτά στον 

ελλαδικό χώρο είναι στις εκκλησίες  

του Οσίου Δαβίδ, του Αγίου Γεωργίου 

(Ροτόντα) και του Αγίου Δημητρίου. 

Και τα τρία αυτά μνημεία βρίσκονται  

στη Θεσσαλονίκη. 

Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία 

είναι συγκεντρωμένα μνημεία αυτής της 

περιόδου, ψηφιδωτές διακοσμήσεις σώ-

ζονται στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης 

Μονή οσίου ΔαβίΔ
8-9

βασίλίκή του αγίου ΔήΜήτρίου
10-11
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Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπο-

λης από τους Οθωμανούς Τούρκους, 

το 1453, η παραγωγή φορητών εικόνων 

περιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά. Οι 

περισσότεροι αγιογράφοι παραμένουν 

προσηλωμένοι στην παράδοση, αλλά 

την ίδια στιγμή στη βενετοκρατούμενη 

Κρήτη, οι ντόπιοι δημιουργοί νιώθουν 

ελεύθεροι να εκφραστούν και να δημι-

ουργήσουν εικόνες που αφομοιώνουν 

-τις περισσότερες φορές δημιουργικά- 

δυτικά δάνεια. Χαρακτηριστικό της πε-

ριόδου είναι η παρουσία ενυπόγραφων 

έργων, στοιχείο που μας επιτρέπει να 

παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και τη 

Την πλαστικότητα και το μαλακό πλάσιμο 

των μορφών στις αρχές της περιόδου θα 

αντικαταστήσει προς το τέλος του 13ου 

αιώνα η «ογκηρή» τεχνοτροπία με την τε-

κτονική δομή των μορφών και των κτιρίων. 

Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της μετάβα-

σης είναι η εικόνα του αγίου Ιακώβου από 

την Πάτμο (έργο του 1260). 

 Από τα μέσα του 14ου αιώνα το εξπρεσι-

ονιστικό πνεύμα που διακρίνεται στη μνη-

μειακή ζωγραφική περνά και στις φορητές 

εικόνες. Στην τεχνοτροπία αυτή διακρί-

νονται το έργο και η προσωπικότητα του 

Θεοφάνη του  Έλληνα, ο οποίος εργάστηκε 

κυρίως στη Ρωσία και υπήρξε δάσκαλος 

του μεγάλου Ρώσου ζωγράφου Αντρέι Ρου-

μπλιόφ (1360-1430). Σημαντικό έργο του η 

Παναγία του Ντον. 

 Στο τελευταίο μισό του 14ου αιώνα χρο-

νολογούνται δύο αξιόλογες εικόνες του 

Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 

Αθηνών, οι οποίες θεωρούνται σταθμός 

στην εξέλιξη της βυζαντινής αγιογραφίας. 

Η πρώτη απεικονίζει τον αρχάγγελο Μιχα-

ήλ. Σε επίσημη μετωπική στάση, με απλω-

μένες τις φτερούγες, φορώντας χιτώνα και 

ιμάτιο, εικονίζεται Ο ΑΡΧ(ΩΝ) ΜΙΧΑΗΛ 

Ο ΜΕΓΑC ΤΑΞΙΑΡΧΗ(C). Στο δεξί χέρι 

κρατά σκήπτρο, ενώ με το αριστερό υπο-

βαστάζει τη σφαίρα του κόσμου, διάφανη, 

με σταυρό στην κορυφή, με χρυσά τα 

αρχικά Χ(ριστός) Δ(ίκαιος) Κ(ριτής) στο 

κέντρο, και με παράσταση λέοντα. 

Η μορφή του λέοντα στη σφαίρα, η επωνυ-

μία που συνοδεύει τον αρχάγγελο αλλά και 

η σύνδεσή του με την αντίστοιχη μορφή 

της Δευτέρας Παρουσίας οδηγούν στην 

υπόθεση πως η παράσταση έχει εσχατο-

λογικό περιεχόμενο, δηλαδή αναφέρεται 

στην Ώρα της Κρίσεως, καθώς τονίζεται 

ιδιαίτερα η ιδιότητα του αγγέλου ως  

ψυχοπομπού. 

Η ποιότητα του έργου προδίδει και τον 

τόπο κατασκευής του, που δεν είναι άλλος 

από την Κωνσταντινούπολη. Ο αρχάγγε-

λος αποδίδεται με στοιχεία που παραπέ-

μπουν στα κλασικά πρότυπα ομορφιάς, 

εικονίζεται χωρίς ο αγιογράφος να χρη-

σιμοποιεί έντονες αντιθέσεις φωτός και 

σκιάς, παρουσιάζεται δηλαδή ζωγραφικά 

με μαλακή χρήση του χρωστήρα και των 

χρωμάτων. 

Η δεύτερη απεικονίζει μια μνημειώδη 

Σταύρωση, που προέρχεται από το ναό του 

Ελκομένου, στη Μονεμβασιά. Είναι από 

τις μεγαλύτερες σε διαστάσεις (1,68x1,397 

μέτρα) και συγχρόνως ωραιότερες παλαιο-

λόγειες εικόνες. Είναι φτιαγμένη πάνω σε 

χοντρό ύφασμα, με προετοιμασία, κολλη-

μένο πάνω σε πέντε ενωμένες μεταξύ τους 

σανίδες. Τον Εσταυρωμένο στη μέση και 

ψηλά παραστέκουν δύο συμπαγείς ομάδες 

που γεμίζουν σχεδόν όλο το πρώτο επίπε-

δο, σε διάταξη συμμετρική. Η παράσταση 

συγκεντρώνει μερικά από τα σταθερά χα-

ρακτηριστικά της κλασικότερης τάσης  

στη ζωγραφική ολόκληρου του 14ου αιώ-

να, η οποία κυριαρχεί στην τέχνη της  

πρωτεύουσας. 

Μεταβυζαντινή ζώγραφική τών εικονών 
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δράση συγκεκριμένων πλέον προσώ-

πων-αγιογράφων. Με χρονολογική σει-

ρά οι πιο αξιόλογοι από αυτούς είναι:

Ο Άγγελος ακοντάτος (;- 1457). Υπήρ-

ξε ο πιο σημαντικός ζωγράφος της 

Κρήτης στη διάρκεια του 15ου αιώνα. 

Στα έργα του διακρίνεται η άριστη γνώ-

ση της τεχνικής των φορητών εικόνων, 

στις οποίες συνεχίζεται η παράδοση 

της παλαιολόγειας ζωγραφικής και 

μάλιστα των εργαστηρίων της Κωνστα-

ντινούπολης. Ο Ακοντάντος παράλλη-

λα αφομοιώνει αρκετά ιταλικά δάνεια. 

Υπογράφει τα έργα του, δηλαδή διεκ-

δικεί την ατομικότητά του και μάλιστα 

έχει επίγνωση της καλλιτεχνικής του 

υπεροχής σε έναν κόσμο που προο-

δευτικά αποδίδει στην τέχνη όλο και 

περισσότερη σημασία, τόσο από πλευ-

ράς ιδεολογικής όσο και από πλευράς 

κοινωνικής. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα 

αντιμετωπίζεται συγχρόνως ως λατρευ-

τικό μέσο αλλά και ως έργο τέχνης. Ο 

Ακοντάτος επινοεί ή εξελίσσει νέα θέ-

ματα, όπως ο Χριστός η Άμπελος, που 

βρίσκεται στη Μονή Βροντησίου, στην 

Κρήτη (διαστάσεις 0,90x0,59 μέτρα). 

Ο Χριστός εικονίζεται στηθαίος, μετω-

πικός, με τα χέρια σε ανοιχτή ευλογία 

στην κορυφή της αμπέλου, της οποίας 

κλήματα είναι οι προτομές των δώδεκα 

Αποστόλων. Η όλη σύνθεση έχει οργα-

νωθεί με απόλυτη συμμετρία. 

 Ο ανδρέας ρίτζος (1422-1492). Γεν-

νήθηκε και εργάστηκε στο Χάνδακα. 

Ως κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης 

του θεωρούνται ο κλασικός χαρακτή-

ρας των συνθέσεων και η άρτια τεχνική 

εκτέλεση. 

Το έργο του Ρίτζου που αντικατοπτρί-

ζει τη μεγαλύτερη δυτική επίδραση 

είναι η εικόνα με τη Σταύρωση και την 

Ανάσταση του Ιησού Σωτήρος των αν-

θρώπων (Βυζαντινό και Χριστιανικό 

Μουσείο Αθηνών), με τα αρχικά των 

λέξεων J(esus) H(ominum) s(alvator) 

σε γοτθική γραφή. Μέσα στα γράμμα-

τα αυτά εικονίζονται μικρογραφικά η 

Σταύρωση και η Ανάσταση.  

Ο ανδρέας Παβίας (1440-1510). Ανα-

μειγνύει την αντικλασική τάση της τε-

λευταίας παλαιολόγειας περιόδου  

με στοιχεία της υστερογοτθικής παρά-

δοσης. Ο Παβίας δημιουργεί στην Κρή-

τη, αλλά έχει πελάτες ακόμη και στο  

Βατικανό και στο Πατριαρχείο Ιεροσο-

λύμων. 

Η Σταύρωσις, έργο της Εθνικής Πινα-

κοθήκης (διαστάσεις 0,80x0,60 μέτρα) 

αποτελεί αξεπέραστο δείγμα του αι-

σθητικού συγκρητισμού που διαπιστώ-

νεται στην Κρήτη μετά την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης. Ο ζωγράφος πε-

ρισσότερο από τη Σταύρωση προοιω-

νίζεται την Ανάσταση του Κυρίου μέσα 

από μια σειρά εικονολογικών νύξεων.  

Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός (1535;-1591). 

Γεννήθηκε στο Χάνδακα, αλλά εργά-

στηκε επίσης στην Κέρκυρα και στη 

Βενετία. Υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγι-

κός καλλιτέχνης και τα έργα που μας 

κληροδότησε είναι υψηλής ποιότητας. 

Ανέπτυξε στο μέγιστο βαθμό την ικα-

νότητά του να ζωγραφίζει με διαφορε-

τικές τεχνοτροπίες. Έτσι σώζονται έργα 

του απόλυτα ενταγμένα στη βυζαντινή 

παράδοση και άλλα σύμφωνα με την 

ιταλική τέχνη της εποχής του. Χαρα-

κτηριστικό της τέχνης του Δαμασκηνού 

είναι ότι οι δυτικές επιδράσεις στο έργο 

του προέρχονται από τη σύγχρονή του 

ιταλική τέχνη (Parmigianino, Veroneze 

κ.ά.) και όχι από την προγενέστερη, 

όπως συνέβαινε με άλλους Κρητικούς 

ζωγράφους. Στην Αποτομή (της κεφα-

λής) του Ιωάννη του Προδρόμου, που 

βρίσκεται στη Δημοτική Πινακοθήκη 

της Κέρκυρας (διαστάσεις 1,66x0,98 

μέτρα, αυγοτέμπερα σε ξύλο), ο Δαμα-

σκηνός έχει κατακτήσει ολοκληρωτικά 

τα μέσα που χρησιμοποιεί. 

Ο Γεώργιος Κλότζας (1540;-1608). Γεν-

νήθηκε και εργάστηκε στο Χάνδακα, 

όπου είχε σχολή με μεγάλο αριθμό 

μαθητών. Αν και έχουν διασωθεί πολλά 

έργα με την υπογραφή του, εντούτοις 
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μόλις δώδεκα αναγνωρίζονται ως γνήσια. 

Η τέχνη του χαρακτηρίζεται από μικρο-

γραφική εκτέλεση των σκηνών και των 

μορφών και είναι φανερά επηρεασμένη 

από την άλλη ειδικότητά του ως μικρο-

γράφου και κωδικογράφου. Η μικρογρα-

φική διήγηση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα 

πολυπρόσωπα έργα του, όπως το Επί 

σοι χαίρει πάσα η κτήσις και τη Δευτέρα 

Παρουσία. Μια άλλη κατηγορία έργων 

στην οποία έδειξε ιδιαίτερη επίδοση ο 

Κλότζας είναι τα τρίπτυχα. Το Επί Σοι 

χαίρει πάσα η κτήσις είναι μια ενυπό-

γραφη εικόνα του Κλότζα που βρίσκεται 

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με-

ταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (δι-

αστάσεις 0,72x0,47 μέτρα). Στην εικόνα 

συνδυάζονται σκηνές από τη Γένεση, το 

Δωδεκάορτο και τον Ακάθιστο Ύμνο. 

Ο Εμμανουήλ Λαμπάρδος (τέλη 16ου με 

αρχές 17ου αιώνα). Αντίθετα από τους 

προηγούμενους, προσπαθεί να επανα-

συνδεθεί με την παράδοση του 15ου 

αιώνα. Ο Κόντογλου αναφέρει για αυτόν: 

«…Έγραφε μόνον εικόνας επί σανίδος, 

διατηρήσας κατά το πλείστον ανόθευτον 

την παράδοσιν της ορθοδόξου αγιογρα-

φίας […] λεπτοτέχνης εις το έπακρον». 

Η μικρή σε διαστάσεις (0,40x0,33 μέτρα) 

εικόνα με τα Εισόδια της Παναγίας (Βυ-

ζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθη-

νών) δείχνει την προσέλευση στο ναό της 

μικρής Παναγίας, η οποία συνοδεύεται 

από τους γονείς της Ιωακείμ και Άννα. 

Η τελευταία αξιόλογη γενιά Κρητικών 

ζωγράφων δημιούργησε μακριά από την 

Κρήτη, η οποία το 1669, με την πτώση 

του Χάνδακα, περιήλθε στην οθωμανική 

κυριαρχία. Χιλιάδες Κρητικοί εγκατέλει-

ψαν το νησί, μαζί με τις οικογένειές τους, 

και κατέφυγαν είτε στα Ιόνια νησιά, είτε 

στην Ιταλία και ιδίως στη Βενετία. Οι πιο 

σημαντικοί ζωγράφοι αυτής της περιόδου 

(17ος αιώνας) ήταν ο Εμμανουήλ Τζάνες 

Μπουνιαλής και ο Θεόδωρος Πουλάκης. 

Ο Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής (1610-

1690) γεννήθηκε στο Ρέθυμνο αλλά 

πέθανε στη Βενετία. Ακολουθεί στη ζω-

γραφική του πρότυπα βυζαντινοκρητικά 

του 15ου αιώνα ή υιοθετεί στοιχεία της 

Αναγέννησης και φλαμανδικών χαρακτι-

κών. Στα έργα του, που βρίσκονται πιο 

κοντά στην υστεροβυζαντινή παράδοση, 

η ζωγραφική είναι μάλλον επίπεδη και 

γραμμική, ενώ όταν απομακρύνεται από 

το βυζαντινό τρόπο, διατηρεί στις εικό-

νες του την ευγένεια και την ιεροπρέ-

πεια. Χαρακτηριστικά έργα που ανήκουν 

στην υστεροβυζαντινή παράδοση είναι 

αυτά που βρίσκονται στο Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, και έχουν 

ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις (1,06x0,66 

μέτρα), επειδή αποτελούσαν παραγγελία 

προς τον αγιογράφο της αθηναϊκής οι-

κογένειας των Μπενιζέλων. Το ένα είναι 

ο Ένθρονος Χριστός και το άλλο η Παναγία 

Βρεφοκρατούσα. 

Ο Θεόδωρος Πουλάκης (1622-1692) κα-

ταγόταν από τα Χανιά και πέθανε στην 

Κέρκυρα. Υπήρξε ένας «εκλεκτικός» 

καλλιτέχνης. Άλλοτε μένει πιστός στην 

κρητική παράδοση και άλλοτε επηρεά-

ζεται έντονα από φλαμανδικά χαρακτικά 

με πολυπρόσωπες συνθέσεις. Τα έργα 

του διακρίνονται για τις πολυπρόσω-

πες σκηνές και τα ανοιχτά χρώματα. 

Χαρακτηριστική της τεχνοτροπίας του 

Πουλάκη είναι η εικόνα με σκηνές από 

το βίο του προφήτη Ηλία, που βρίσκεται 

στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Αθηνών. Η αξιόλογη αυτή εικόνα με 

μεγάλες διαστάσεις (1,885x1,235 μέτρα) 

κλάπηκε το 1976 και στη συνέχεια κόπη-

κε σε εννιά κομμάτια, με αποτέλεσμα να 

υποστεί σοβαρές ζημιές στη ζωγραφική 

επιφάνεια. Η εικόνα χωρίζεται σε πέντε 

τμήματα. Στο μεγαλύτερο, το κεντρικό, 

ο προφήτης Ηλίας πάνω στο τέθριππο 

κατευθύνεται προς τον ουρανό.

 

Τέλος, εκτός σειράς βρίσκεται ο  

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1541-1614), 

 ο γνωστός και ως Ελ Γκρέκο, ο οποίος 

στην πρώιμη φάση της καλλιτεχνικής 

του δράσης, επίσης γνωστής και ως 

«Βυζαντινής Περιόδου», ασχολήθηκε με 
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τη δημιουργία εικόνων. Το 1983 εντο-

πίστηκε στο ναό της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου, στη Σύρο, μια εικόνα ζωγρα-

φισμένη σε πανί με προετοιμασία πάνω 

σε ξύλο, η οποία μετά τον καθαρισμό της 

από επιζωγραφίσεις και αλλοιώσεις του 

βερνικιού αποκάλυψε την υπογραφή με 

μαύρα κεφαλαία γράμματα ΔΟΜΗΝΙ-

ΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΔΕΙΞΑΣ. 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου παριστάνεται 

σε τύπο όχι σπάνιο. Οι απόστολοι είναι 

μαζεμένοι δεξιά και αριστερά από τη 

νεκρική κλίνη, ο Χριστός στο κέντρο πε-

ριβάλλεται από αγγέλους και από πάνω 

εικονίζεται η Μετάσταση της Παρθένου 

με το επεισόδιο της παράδοσης της ζώ-

νης της στον καθυστερημένο απόστολο 

Θωμά. Υπάρχουν όμως στοιχεία που 

κάνουν την παράσταση πρωτότυπη. Το 

πιο σημαντικό είναι ότι ο Χριστός σκύβει 

προς το μέρος της νεκρής, έχοντας μόλις 

πάρει τη ψυχή της με μορφή μικροσκο-

πικής παιδίσκης. Η εκδοχή αυτή είναι 

πολύ σπάνια και δείχνει πως ο ζωγράφος 

από νεαρή ακόμα ηλικία επιδιώκει τη 

ζωγραφική ιδιορρυθμία και πρωτοτυπία. 

Στον τομέα πάντα των φορητών εικόνων, 

στον οποίο, όπως είδαμε παραπάνω, κυ-

ριαρχούν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα 

ζωγράφοι που γεννήθηκαν ή κατάγονταν 

από την Κρήτη, εμφανίζεται στα Επτά-

νησα, στις αρχές του 18ου αιώνα η λεγό-

μενη Επτανησιακή Σχολή, με κύριους εκ-

προσώπους τους Παναγιώτη και Νικόλαο 

Δοξαρά, οι οποίοι είναι εκφραστές ενός 

καθυστερημένου, επαρχιακού ιταλικού 

αναγεννησιακού στιλ, σε μια εποχή όπου 

κυριαρχεί το μπαρόκ. Πρόκειται για μια 

ριζική ρήξη με την παραδοσιακή εικονο-

γραφία σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. 

Στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, ο Διο-

νύσιος ο εκ Φουρνά, μοναχός στο Άγιον 

Όρος και ζωγράφος, την ίδια περίπου 

περίοδο, κηρύσσει την ανανέωση της με-

ταβυζαντινής ζωγραφικής με την επιστρο-

φή στο έργο του μεγάλου ζωγράφου της 

παλαιολόγειας περιόδου, του Μανουήλ 

Πανσέληνου. Οι απόψεις του Διονυσίου 

είχαν στο 18ο και 19ο αιώνα μεγάλη επί-

δραση περισσότερο σε τεχνικά ζητήματα 

και λιγότερο σε θέματα τεχνοτροπίας. 

νεοτερή και συγΧρονή ορθοδοξή αγιογραφια 

Μετά την ίδρυση του νεοελληνικού 

κράτους (1830) οι ζωγράφοι-αγιογράφοι 

στην Ελλάδα απομακρύνονται όχι μόνο 

από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 

παράδοση στην εικονογραφία αλλά από 

την τεχνική και την τεχνοτροπία. Υιοθε-

τείται η ελαιογραφία και εισάγεται η δυ-

τικότροπη νατουραλιστική τεχνοτροπία. 

Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει 

στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όταν 

διανοούμενοι, συγγραφείς και ποιητές, 

ζωγράφοι και αρχιτέκτονες στρέφο-

νται μεθοδικά και συστηματικά στην 

παράδοση. Όλοι αυτοί ανακαλύπτουν 

την παράδοση στο σύνολό της και στις 

αυθεντικές πηγές της, και κατανοούν 

την ελληνικότητα ως συνέχεια στη μα-

κραίωνη πολιτισμική δημιουργία των 

Ελλήνων. 

Στην ορθόδοξη εικονογραφία στη 

στροφή αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο δι-

αδραμάτισε ο Φώτης Κόντογλου (Αϊβαλί 

1897-Αθήνα 1965), ο οποίος όχι μόνο με 

το καθαρά αγιογραφικό του έργο αλλά 

και με το συγγραφικό συντέλεσε στην 

επάνοδο της αγιογραφίας των φορητών 

εικόνων στο δρόμο της παράδοσης που 

είχε δημιουργηθεί στην παλαιολόγεια 

περίοδο και στις πρώτες δεκαετίες της 

Κρητικής Σχολής.
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la società filosoficα è nata con l’obiettivo di far conoscere al grande 
pubblico le conquiste, la potenza, la bellezza e l’unicità della civiltà greca, 
dall’antichità ai tempi moderni, presentando prodotti innovativi di ogni 
tipo e sfruttando le tecnologie più avanzate.
La società Filosofica, con sede ad Atene, è formata da un gruppo di 
specialisti con un ampio background nell’editoria, nell’arte e nel mondo 
accademico: persone guidate dal comune amore, dall’ammirazione e dalla 
conoscenza dell’essenza profonda della Grecia attraverso i millenni. Per 
saperne di più visitate www.philosophic.eu 

миссия философского общества – познакомить самую 
широкую публику с греческой цивилизацией от античности до 
современности, продемонстрировать достижения, величие, 
красоту и уникальность этой цивилизации, используя новейшие 
технологии и создавая инновационные продукты.
Философское общество работает в афинах и объединяет группу 
специалистов с большим опытом издательской деятельности, 
а также людей науки и искусства – всеми ими движут любовь и 
восхищение, изучение Греции стало для них делом всей жизни. 
Узнать больше можно на сайте www.philosophic.eu.

ή Φιλοσοφική εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό να διαδώσει τα Επι-
τεύγματα, το Μεγαλείο, το Κάλλος και τη Μοναδικότητα του ελληνι-
κού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, προς το ευρύτερο 
δυνατό κοινό, μέσω της δημιουργίας πρωτοπόρων προϊόντων σε όλες 
τις μορφές, με τη χρήση των τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας.
Με βάση της την Αθήνα, η Φιλοσοφική Εταιρεία συγκεντρώνει μια 
επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων με εκτενές ιστορικό στις Εκδόσεις, στις 
Τέχνες και στον Ακαδημαϊκό Χώρο, οδηγούμενη από γνώση, θαυμασμό 
και λατρεία για την ουσία της Ελλάδας ανά τους αιώνες. Περισσότερα  
στο www.philosophic.eu

the Philosophic society was founded with the mission to diffuse the 
Achievements, the Power, the beauty and the Uniqueness of the Greek 
Civilization from antiquity to modern times to the widest possible public, 
introducing innovative products of all forms, by taking advantage of the 
latest enabling technologies.
based in Athens, Greece, Philosophic society is home to a dedicated group 
of people with extensive backgrounds in Publishing, Art and Academia, 
driven by their love, admiration and knowledge of the essence of Greece 
through the eons. see more at www.philosophic.eu

la société Philosophique a été fondée pour faire connaître au grand 
public les conquêtes, la puissance, la beauté et l’originalité de la civilisation 
grecque, depuis l’Antiquité jusqu’aux Temps modernes, en présentant des 
produits innovants de tous types et en utilisant les technologies les plus 
avancées.
La société Philosophique, dont le siège est à Athènes, est formée d’un 
groupe de spécialistes issus du monde de l’édition, de l’art et de l’université, 
motivés par leur amour, leur admiration et leur connaissance de l’essence 
profonde de la Grèce à travers son histoire millénaire. Pour en savoir plus, 
visitez le site www.philosophic.eu

Die Philosophische gesellschaft wurde mit der Mission gegründet, 
einer möglichst breiten Öffentlichkeit die Errungenschaften, die Kraft, 
schönheit und Einzigartigkeit der griechischen Kultur seit der Antike 
zugänglich zu machen. Dazu nutzt sie innovative Produkte jeglicher Art und 
modernste Technologie.
Die Philosophische Gesellschaft mit sitz in Athen, Griechenland, vereint 
engagierte Menschen mit langer Erfahrung in den Medien, der Kunst 
und Wissenschaft, die von Liebe, bewunderung und der Erforschung 
Griechenlands über die Jahrtausende seiner Geschichte angetrieben werden.
Weitere informationen unter www.philosophic.eu 


