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Th e present study off ers a general overview of Byzantine visual poetry, based on 
older studies including works by Paul Speck (1964; 2003), Odysseas Lampsidis 
(1982), Wolfram Hörandner (1990; 2009) and Ulrich Ernst (1991), focusing on a 
special poetical form where the text is interwoven with other intexts (e.g. acro-, 
meso- and telestics). Th ese poetical forms are called carmina cancellata or carmi-
na quadrata in Latin and Gittergedichte in German. Th e Greek term “woven vers-
es” [στίχοι υφαντοί] was introduced by Eustathios of Th essalonike (c. 1110–�1195).
But this type is scarcely known in modern studies of visual poetry. One of the 
main aims of the present study is therefore to emphasize the importance of 
the Greek term στίχοι υφαντοί as a terminus technicus for the Byzantine exam-
ples, as they diff er in their metric construction from the Latin ones. Th e study 
associates the form with the general metaphor of text as a woven texture. Th e 
paper compares Byzantine and Latin examples as well as Modern Greek visual 
poetry. In addition, it examines the instrumentalization of the genre as a tool of 
propaganda, as an imperial and mannerist form, raising questions concerning 
the mediality and public presentation of Byzantine visual poems.
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Η γραφή ως ύφανση

Στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου (6, 573–584), μην έχοντας πια γλώσσα να μιλή-
σει, η Φιλομήλα επινοεί έναν καθαρά οπτικό τρόπο για να διηγηθεί τα συμβάντα 
στην αδερφή της: 

Σ´ ένα αργαλειό βαρβαρικόν εκρέμασε στημόνι
κι ύφανε σ´ άσπρα νήματα κόκκινα σημαδάκια,
που να μιλούν για το κακό κι έτσι αποτελειωμένο
παρέδωκε το εργόχειρο σε μια πιστή γυναίκα
ζητώντας με νοήματα στην Πρόκνη να το φέρη […].
Το υφαντό ξετύλιξε του τύραννου η γυναίκα
κι εδιάβασε της αδελφής τη θλιβερή ιστορία¹

Διαβάζοντας το υφαντό της Φιλομήλας, η Πρόκνη μένει άφωνη.² Σε όλο το μύθο 
του Οβιδίου η αντιπαράθεση προφορικότητας και ανάγνωσης, λόγου και εικόνας, 
είναι εντονότατη.³ Σημασιοδοτεί ωστόσο και το πέρασμα του προφορικού λόγου 
στον γραπτό, ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον υφαντό λόγο. Εδώ το ύφα-
σμα αποτελεί τη βάση για την εξιστόρηση ή μάλλ ον την απεικόνιση του λόγου, 
κάτι που, με ανάλογο τρόπο, απαντά ήδη στον  Ίωνα του Ευριπίδη (βλ. στ. 1146).

Όπως στο μύθο της Φιλομήλας, έτσι και στην ποίηση που εξετάζουμε, η προ-
φορική μετάδoση είναι αδύνατη. Πρόκειται για ένα ποιητικό είδος που λειτουργεί 
κατά βάση οπτικά: ο αναγνώστης πρέπει να βλέπει το κείμενο για να κατανοήσει 
τα διάφορα επίπεδά του, να ανακαλύψει ή να αποκρυπτογραφήσει επιπλέον στί-
χους ενυφασμένους στο κυρίως κείμενο. Η σύνδεση της Φιλομήλας με τη σχη-
ματική ποίηση συντελείται εξάλλ ου και μέσω του «ωού» του Σιμία του Ρόδιου, 
όπου το ίδιο το ποίημα παρουσιάζεται ως υφαντό (βλ. «ἄτριον», βλ. Anthologia 
Palatina 15, 27, στ. 3). Με τρόπο αυτοαναφορικό, το ποίημα μιλά για τα «πολύ-
πλοκα […] μέτρα» του (στ. 20), ενώ παράλλ ηλα, όσο τα μέτρα κονταίνουν, τόσο 
γοργότερος γίνεται ο ρυθμός του.

Η σύγκριση του κειμένου με ύφασμα αποτυπώνεται και στα λατινικά: οι λέ-
ξεις texere (υφαίνω), textura (ύφασμα) και textere (γράφω) έχουν την ίδια ρίζα. 
Η ίδια μεταφορά χρησιμοποιείται στις σλαβικές και προβηγκιανές γλώσσες.⁴ Στα 

1 Mτφ. Giannatos (1966: 121).
2 «Σωπαίνει – πράγμα θαυμαστό – το στόμα κλείνει η λύπη» Μτφ. Giannatos (1966: 121).
3 Ακόμη και η μεταμόρφωση των κύριων προσώπων του μύθου σε πουλιά και κυρίως 

της Πρόκνης (ή κατ’ άλλ η εκδοχή της Φιλομήλας) σε αηδόνι, παραπέμπει στην ομιλία 
και την προφορικότητα. 

4 Βλ. το βιβλίο της Greber (2002: 139–140).
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Επινίκια ο Βακχυλίδης μιλά για την «ύφανση» ενός ύμνου (Επίνικοι 5, 9–10), ενώ 
μια παρόμοια μεταφορά δημιουργείται με το ρήμα «πλέκω»: ο Πίνδαρος πλέκει 
ύμνους, και ο Ιωάννης Τζέτζης πλέκει λόγους (ή στίχους).⁵ Την αρχαιότερη όμως 
αναφορά στην ύφανση του λόγου τη βρίσκουμε στην ομηρική Ιλιάδα (Ραψωδία 
Γ, στ. 212).⁶ Στο σχολιασμό του συγκεκριμένου ομηρικού στίχου, ο Ευστάθιος 
Θεσσαλονίκης αναφέρεται στη συγκεκριμενοποίηση της μεταφοράς του υφαι-
νόμενου λόγου και τη συνδέει με το είδος των στίχων που εξετάζουμε εδώ, τους 
υφαντούς στίχους ή ιστούς:

Τὸ δέ, «βουλὰς ὑφαίνειν» ἐκ μεταφορᾶς καὶ αὐτὸ εἴρηται συνθέσεως ὑφαινο-
μένου ἱστοῦ. ὡς γὰρ ἡ τῆς κρόκης ἐκεῖ τῷ στήμονι ἐπισύνθεσις ἀποτελεῖ ὕφα-
σμα, οὕτω καὶ λόγον ἡ συνθήκη τῶν λέξεων. εὑρήσει δέ τις καὶ τὸν ἐν Ὀδυσ-
σείᾳ τῆς Πηνελόπης ἱστὸν διὰ τὴν τοιαύτην ὁμοιότητα εἰς φιλοσόφους λόγους 
ἐκλαμβανόμενον. Τὸ δὲ «πᾶσιν ὕφαινον» δημοσίᾳ δημηγορεῖν ἐν Τροίᾳ τηνι-
καῦτα τὸν Ὀδυσσέα δηλοῖ. [ Ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ καθ᾽ Ὅμηρον ὑφαίνεσθαι λόγους 
ἠρέθισέ τινας τῶν ὑστέρων συντιθέναι στίχους ὡς ἐν τύπῳ ὑφάνσεως, οὓς καὶ 
ἱστοὺς ὠνόμαζον, ὧν ἕκαστος ἐν ἰσότητι γραμμάτων ἡπλωμένος κατὰ πλάτος 
μὲν ἄλλ ως ἀνεγιγνώσκετο, ἑτέρως δὲ κατὰ βάθος ἐν ἀνομοιότητι ἐννοιῶν. καὶ 
ἦν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔπεσι τὸ μέν τι ὡσανεὶ στήμων, τὸ δὲ ὡς οἷον κρόκη.]⁷

Ο όρος «υφαντοί στίχοι» απαντά και στα χειρόγραφα, στον χαρακτηρισμό δύο 
βυζαντινών σχηματικών ποιημάτων: α) του Γεωργίου Παχυμέρη και β) του 
Μανουήλ Φιλή, και χρησιμοποιήθηκε εν συνεχεία από τον Λαμψίδη (1982) για 
την περιγραφή των σχηματικών ποιημάτων που παρουσιάζει στο κείμενό του 
(του Παχυμέρη και του Χρυσοβέργη, βλ. πιο κάτω).⁸ Εναλλ ακτικά προτείνεται 
εδώ και ο όρος «ιστούργημα» που χρησιμοποιεί ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης σε 
άλλ ο σημείο.⁹

Στα λατινικά έχει επικρατήσει ο όρος carmen cancellatum ή carmen quadra-
tum.¹⁰ Παραδείγματα τέτοιας ποίησης στη λατινική γλώσσα υπάρχουν πολλ ά 

5 Βλ. Chil. ii Hist. 47–48, στ. 682. Kiessling (1826: 67). Για τον Πίνδαρο βλ. Ολυμπιόνικοι 
6, 85 κ.ε. και Νεμεόνικοι 4, 44–45. Για τη μεταφορά της ύφανσης στην αρχαία ελλ ηνική 
ποίηση βλ. Scheid –Svenbro (1994: 125 κ.ε.).

6 Για τη χρήση του υφαίνειν στον Όμηρο βλ. και: Döderlein (1850: 112).
7 Van der Valk (1971: ι, 640).
8 Βλ. Lampsidis (1982) και Hörandner (1990).
9 Βλ. Patrologia Graeca 136, 509C–513D και Cesaretti – Ronchey (2014: 14–18 [Proem. 

146–248]). Πρβλ. Pozzi (1981).
10 Ας σημειωθεί εδώ ότι στα γερμανικά χρησιμοποιείται ο όρος Gittergedicht που αντι-

στοιχεί στον λατινικό όρο.
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(των Venantius Fortunatus, Ansbert de Rouen, Bonifatius, Hrabanus Maurus 
και άλλ ων).¹¹ Το παράδειγμα του Πορφυρίου, που θεωρείται προπάτορας αυτού 
του είδους, είναι σημαντικό και για έναν άλλ ο λόγο: για τον διάλογο του ελλ η-
νικού με τον ρωμαϊκό κόσμο, μια και ο κύκλος των αρχικά 20 ποιημάτων που 
εν μέρει εμπεριέχει και ελλ ηνικούς στίχους, προσφέρεται ως δώρο στον Μέγα 
Κωνσταντίνο, προκειμένου εκείνος να αναιρέσει την εξορία του Πορφυρίου, κάτι 
που πράγματι πετυχαίνει.¹²

Εδώ πρόκειται λοιπόν για έναν συγκεκριμένο τύπο ποιημάτων, διαφορετικών 
από το είδος των τεχνοπαιγνίων, των σχηματικών δηλαδή ποιημάτων της ελλ ηνι-
στικής εποχής, που μας είναι γνωστά από την Ελλ ηνική Ανθολογία (πτέρυγες, ωόν 
και πέλεκυς του Σιμία του Ρόδιου, σύριγξ και βωμός του Θεόκριτου, βωμός του 
Βυσαντίνου).¹³ Το ενδιαφέρον των Βυζαντινών για το είδος αυτό των τεχνοπαι-
γνίων, φαίνεται να περιορίζεται στην αντιγραφή και τον σχολιασμό τους. Στην 
ελλ ηνική γραμματεία, θα ξαναγίνει λόγος γι’ αυτά τα ποιήματα από κλασικιστές 
λόγιους του 18ου αιώνα, που θα τα καλλ ιεργήσουν ως τις αρχές του 19ου, ενώ σήμε-
ρα περιορίζονται σε ένα μάλλ ον φιλολογικό και ιστορικό πλαίσιο.

Διεξοδικές μελέτες για το είδος της οπτικής ή σχηματικής ποίησης γενικά, και 
ειδικότερα για τη βυζαντινή οπτική ποίηση εκκρεμούν στην ελλ ηνική έρευνα.¹⁴ 
Επιπλέον, η ορολογία που χρησιμοποιείται δεν είναι ενιαία. Στόχος της παρούσας 
μελέτης είναι η συζήτηση, θεωρητική πλαισίωση και πρόταση του όρου «υφα-
ντοί στίχοι» ή, εναλλ ακτικά, του όρου «ιστούργημα» για την περιγραφή ενός 
συγκεκριμένου ποιητικού είδους, που χωροχρονικά περιορίζεται στη βυζαντινή 
αυτοκρατορία, εφόσον δεν συνεχίζεται στη νεοελλ ηνική λογοτεχνία, καθώς και 
η παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων και συγγ ενικών μορφών. Ιδιαίτερο βάρος 

11 Βλ. τα ανάλογα κεφάλαια στον Ernst (1991).
12 Με τη συλλ ογή ιδιαίτερα περίτεχνων ιστουργημάτων για τον Μέγα Κωνσταντίνο, 

που ο Πορφύριος εμπλούτησε αργότερα με άλλ α 7 ποιήματα, εξασφάλισε το 325 την 
επιστροφή του από την εξορία (βλ. το έγγ ραφο απονομής χάριτος PL 19, 393). Το έργο 
αυτό των συνολικά 27 ποιημάτων θεωρείται πρότυπο για τους μετέπειτα λατίνους 
ποιητές παρόμοιων carmina fi gurata, όπως λ.χ. των Venantius Fortunatus, Alkuin και 
Hrabanus Maurus, από τους οποίους ο τελευταίος αναφέρεται ρητά στον Πορφύριο ως 
πρότυπο για τα «διασκορπισμένα γράμματα», όπως ονομάζει τα ποιήματά του («lit-
teras spargere», PL 107, 146C). Τα ποιήματα του Πορφυρίου αναλύει διεξοδικά ο Ernst 
(1991: 93–142), ενώ όλη τη συλλ ογή παρουσιάζει ο Polara (2004).

13 Για τα ελλ ηνιστικά σχηματικά ποιήματα βλ. την διεξοδική μελέτη των Kwapisz (2013) 
και Luz (2010).

14 Εξαίρεση αποτελούν οι εξής μελέτες: Lampsidis (1982) και Lampros (1905). Εξαιρετικά 
χρήσιμες μελέτες έχουν γραφτεί στα γερμανικά από τον Hörandner (1990 και 2009) 
και, βασισμένες σε αυτόν, από τον Ernst (1991). Στο σημείο αυτό παραπέμπω και στην 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη της Καλλ ιρόης Λινάρδου για τα σχηματισμένα σχό-
λια βυζαντινών χειρογράφων (βλ. Linardou 2013).
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θα δοθεί στα ιστουργήματα της Χαλκής πύλης του παλατίου. Σε ένα σύντομο επί-
μετρο θα συζητηθεί, τέλος, η βυζαντινή σχηματική ποίηση ως μανιεριστικό είδος.

Παραδείγματα βυζαντινών ιστουργημάτων

Δείγματα υφαντών στίχων σε ελλ ηνική γλώσσα επισημαίνονται τόσο από βυζα-
ντινούς συγγ ραφείς όπως τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, όσο και από σύγχρονους 
ερευνητές όπως τον d’Ansse de Villoison, τον Krumbacher, τον Λαμψίδη και τον 
Hörandner, και περιλαμβάνονται στο μνημειώδες έργο του Ulrich Ernst για την 
ιστορία του σχηματικού ποιήματος.¹⁵ Δεδομένου ότι τα παραδείγματα αυτά δεν 
είναι ιδιαίτερα γνωστά, παρά το γεγονός πως έχουν σχολιαστεί στην ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία, θα περιοριστούμε στο σημείο αυτό σε μια σύντομη περιδιάβαση.

 Στα σχόλιά του για τον ύμνο της Πεντηκοστής του Ιωάννη Δαμασκηνού,¹⁶ 
ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης αναφέρεται σε πέντε οπτικά ποιήματα τα οποία, κα-
θώς φαίνεται, δεν έχουν διασωθεί:¹⁷

α) ένα ιστούργημα στη Μονή Στουδίου, αναρτημένο σε τέμπλο κατά την μαρ-
τυρία του Λουκά Χρυσοβέργη,

β) ένα ιστούργημα του Λουκά Χρυσοβέργη, εμπνευσμένο από εκείνο που είχε 
δει πρωτύτερα στη Μονή Στουδίου,

γ) ένα αρχαιότερο, παρόμοιο, εξάμετρο ποίημα για τον Αλέξιο Κομνηνό,
δ) ένα αρχαίο παγανιστικό ιστούργημα με τις λέξεις «Ζεύς» και «Σάραπις»,
ε) ένα νεότερο ποιητικό κατασκεύασμα του Ολυντηνού, όπου οι στίχοι δια-

βάζονταν και οριζόντια και κάθετα.
Το παγανιστικό παράδειγμα που αναφέρει ο Ευστάθιος φανερώνει μια παράδο-

ση των υφαντών στίχων αρχαιότερη από τον Πορφύριο, που ο Ulrich Ernst εντο-
πίζει στην Αλεξάνδρεια της ελλ ηνιστικής εποχής.¹⁸ Σε έναν κώδικα του 8ου αιώνα, 
στο λεγόμενο ψαλτήριο Uspenskij (Cod. Leninopol. gr. 216, fol. 346v, βλ. εικ. 1) έχει 
εντοπιστεί ένα carmen cancellatum που παρουσιάζει ομοιότητες με τα ποιήματα 
xiv και xxiv του Πορφυρίου (βλ. εικ. 2). Ο Hörandner και ακολούθως ο Ernst, 
χρονολογούν το ποίημα στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα.¹⁹ Όπως και στο ποίημα του 
Πορφυρίου, ο ενυφασμένος στίχος έχει το σχήμα του μονογράμματος του Χριστού.

15 Ernst (1991).
16 Bλ. PG 136, 509 C–513 και Cesaretti – Ronchey (2014: 14–18 και 148*–158*). Πρβλ. και 

Ernst (2012: 295–310).
17 Bλ. Ernst (1991: 476–747) και Hörandner (1990: 25–29).
18 Ο Hörandner (1990: 28) επιχειρεί μια αναπαράσταση του ποιήματος, στηριζόμενος 

στα λεγόμενα του Ευστάθιου (βλ. εικ. 9 πάνω αριστερά).
19 Η αντιαρειανή στάση του ποιήματος οδηγεί τους μελετητές στη χρονολόγηση του 

ποιήματος την εποχή της αρειανής διαμάχης. Βλ. Hörandner (1990: 12f.) και Ernst 
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Όπως είδαμε, ο Ευστάθιος αναφέρει ένα ιστούργημα του Λουκά Χρυσοβέργη 
(1157–1169/70), το οποίο το συνέθεσε μιμούμενος ένα σχετικό ποίημα που είχε 
δει στη Μονή Στουδίου. Στην Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, ο Krumbacher 
αναφέρει ένα σχηματικό ποίημα του Χρυσοβέργη, που περιέχει έναν ενυφασμένο 
στίχο σε σχήμα Χ γραμμένο σε κόκκινο χρώμα (εικ. 6 πάνω αριστερά).²⁰ Καθώς 
παρατηρεί ο Λαμψίδης, ο οποίος είναι ο πρώτος που εκδίδει και σχολιάζει το ποί-
ημα, οι στίχοι αυτοί ονομάζονται στα χειρόγραφα είτε «χιαστοί στίχοι» (Vind. 
Phil. 173, fol. 120v, 15ος αι.) είτε «στίχοι χιαστικοί» (Bodl. Canon. 51, fol. 248r, 14ος 
αι.).²¹ «Ποία η ἔννοια τῶν ὅρων χιαστοὶ καὶ χιαστικοί;» διερωτάται ο Λαμψίδης. 
«Βεβαίως ὁ ὅρος δὲν ἀναφέρεται εἰς τοὺς 12 ἰαμβικοὺς τριμέτρους –δωδεκασυλλ ά-
βους– στίχους, ἀλλ ὰ εἰς τοὺς δύο στίχους (φεῦ τῶν παρόντων δυσχερῶν τοῖς ἐν βίῳ 
| ὡς μάκαρ ὅστις ἀπέδρασε τὸν βίον), οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς ἐνυφάνσεως μιᾶς συλλ αβῆς, 
γραφομένης δι’ ἐρυθρᾶς μελάνης, ἐν ἑκάστῳ στίχῳ δημιουργοῦν τὸ σχῆμα Χ.»²² 
Εν συνεχεία, ο Λαμψίδης παρατηρεί πως ο ενυφασμένος στίχος δημιουργείται με 
βάση την εκάστοτε συλλ αβή και όχι τα γράμματα, όπως γίνεται για παράδειγ-
μα στα ποιήματα του Πορφυρίου, στο ποίημα του ψαλτήριου Uspenskij ή στους 
υφαντούς στίχους του Παχυμέρη, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο Λαμψίδης εκδί-
δει το ποίημα, συγκρίνοντας τους δύο κώδικες και προτείνει ένα διάγραμμα στο 
οποίο διαφαίνεται η μετρική αρτιότητα του συνυφασμένου στίχου.²³

Δεν αποκλείεται το ποίημα αυτό του Χρυσοβέργη να ταυτίζεται με αυτό που 
αναφέρει ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης και που λανθάνει ως σήμερα, κάτι που 
δεν παρατήρησαν ούτε ο Hörandner ούτε ο Ernst. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι 
ο Hörandner ερμηνεύει τη λέξη «ιστούργημα» στον Ευστάθιο ως ιστό αράχνης 
και υποθέτει ένα μάλλ ον πολυπλοκότερο σχήμα. Ο ιστός παραπέμπει εδώ πε-
ρισσότερο στον τρόπο κατασκευής του ποιήματος, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται 
η ερμηνεία του σχήματος των «χιαστικών στίχων» ως ιστού αράχνης.

Ένα ακόμη ιστούργημα με ενυφασμένους στίχους σε σχήμα Χ συνέθε-
σε ο Γεώργιος Παχυμέρης (1242–ca. 1310).²⁴ Το ποίημα έχει διασωθεί σε ενετι-
κό κώδικα του 14ου αιώνα και τυπώθηκε από τον d’Ansse de Villoison το 1781. 

(1991: 756). Ο Ernst παρατηρεί πως «το ελλ ηνικό carmen fi guratum, το οποίο έχει ένα 
ρόλο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής πολιτικής και δογματικό χαρακτήρα, εκφράζει, 
στη θεολογική του διάσταση, μια σαφώς αντιαρειανή στάση». Ernst (1991: 756).

20 Krumbacher (1897: 761). Πρβλ. και Cesaretti – Ronchey (2014: 150) και Hörandner 
(1990: 23).

21 Bλ. Lampsidis (1982: 1147). 
22 Οπ.π.
23 Οπ.π., 1148–1149.
24 Έχουν πάντως εκφραστεί και επιφυλάξεις σχετικά με την απόδοση του ποιήματος στον 

Παχυμέρη. Βλ. σχετικά Lampsidis (1982: 1145), όπου παραπομπές σε σχετικές υποθέ-
σεις των Hunger και Krumbacher.
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Το ανατυπώνει ο Ζηνόβιος Πωπ στη Μετρική του το 1803 (εικ. 5).²⁵ Το ποίημα 
αποτελείται από 30 δωδεκασύλλ αβους ιαμβικούς στίχους. Ο ενυφασμένος στίχος 
σχηματίζεται χάρη στον τονισμό με κόκκινη μελάνη του εκάστοτε γράμματος και 
όχι της συλλ αβής, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα Χ. Και εδώ ο Λαμψίδης σχεδιά-
ζει έναν πίνακα για να δείξει τη θέση του υφαινόμενου γράμματος στον εκάστοτε 
στίχο.²⁶ Ο ίδιος δωδεκασύλλ αβος στίχος, που συμπυκνώνει το περιεχόμενο του 
ποιήματος ενυφαίνεται δύο φορές: « Ἐμῶν πόνων λάμβανε τὴν στιχουργίαν».²⁷

Το ποίημα του Παχυμέρη, όπως και τα άλλ α σχηματικά του ποιήματα, πραγ-
ματεύεται τη ματαιότητα του βίου.²⁸ Ο αφηγητής μιλά σε πρώτο ενικό πρόσω-
πο και απευθύνεται στον αναγνώστη, χωρίς να τον προσδιορίζει. Ενδεχομένως 
επικαλείται, με περισσή φιλοσοφική διάθεση, τον άνθρωπο εν γένει (βλ. και τον 
στίχο 5 «ἄνθρωπε»). Στην ανάλυση του ποιήματος, ο Λαμπάκης (2004: 222–223) 
αναρωτιέται: «Κάτω ἀπὸ τὶς γενικὲς αὐτὲς σκέψεις ὑποκρύπτονται ἴσως – καὶ σὲ 
ποιὸ βαθμό; – προσωπικὲς ἐμπειρίες τοῦ ἰδίου τοῦ Παχυμέρη;»

Κατά τον Λαμψίδη, ο Παχυμέρης γνώριζε τα σχόλια του Ολοβόλου για τα 
ελλ ηνιστικά τεχνοπαίγνια, υποθέτει μάλιστα, πως αυτά τον παρότρυναν στη 
συγγ ραφή των δικών του υφαντών στίχων.²⁹ Το σχηματικό ποίημα του Θεόδωρου 
Προδρόμου Κατά φθονούντων (εικ. 3 κάτω αριστερά), πιθανόν να αποτέλεσε τη 
βάση για το ποίημα του Παχυμέρη, καθώς ο τελευταίος, πρόσθετος στίχος στο 
ποίημα του Παχυμέρη δεν είναι άλλ ος από τον ενυφασμένο στίχο του ποιήματος 

25 Πρόκειται για χειρόγραφο του Μακάριου Χρυσοκεφάλου (περ. 1300–1382) στον Codex 
Marcianus graecus Zanetti 452 (= 796, fol. 233r–v). Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρό-
κειται για το πρώτο τυπωμένο βυζαντινό ιστούργημα. Ο ίδιος ο d’Ansse de Villoison 
δεν το κρίνει πάντως ιδιαίτερα θετικά. Το σχόλιό του είναι χαρακτηριστικό για την 
πρόσληψη των βυζαντινών ιστουργημάτων την εποχή του όψιμου μπαρόκ: «Εμφανώς 
προκατειλημμένος απέναντι στο συγκεκριμένο είδος και υιοθετώντας τη δυσφήμιση 
του σχηματικού ποιήματος στο όψιμο μπαρόκ, ο εκδότης του carmen cancellatum, 
Jean-Baptiste Gaspard d’Ansse de Villoison, επιμένει πεισματικά σε μια υποτιμητική 
αξιολόγηση.» Ernst (1991: 762). Έτσι ο d’Ansse de Villoison γράφει: „Hos quamvis 
barbaros suoque saeculo dignissimos, hic deponam, ut ineptarum illarum et diffi  cilli-
marum nugarum. Quae misera hujusce aetatis ingenia torquebant, specimen habeat 
lector.“ D’Ansse de Villoison (1781: 77–78). 

26 Βλ. Lampsidis (1982: 1145).
27 Ακολουθώντας το χειρόγραφο, το ποίημα στον d’Ansse de Villoison απλώνεται σε 

δύο σελίδες, διαταράσσοντας τη συνολική οπτική εντύπωση. Ο Πωπ αντιθέτως, ενώ 
βασίζεται στον d’Ansse de Villoison, το τυπώνει σε μία σελίδα. Ο Lampsidis (1982) δεν 
φαίνεται να γνωρίζει την έκδοση του Πωπ.

28  Βλ. και Lampakis (2004: 222).
29 «Χωρὶς ἀμφιβολίαν ὁ Παχυμέρης ἐγνώριζε τὰ σχόλια τοῦ Ὁλοβώλου καὶ ἴσως ἕνεκα 

τούτων παρεκινήθη εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ σχηματικοῦ του ποιήματος.» Lampsidis 
(1982: 1144).
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του Προδρόμου. Εκτός από το ποίημα Κατά φθονούντων, όπου ο ενυφασμένος 
στίχος έχει τη μορφή ρόμβου, ο Θεόδωρος Πρόδρομος έγραψε και Στίχους νου-
θετικούς (εικ. 3 πάνω αριστερά). Εκεί το ποίημα εμπεριέχει ένα στίχο σε σχήμα 
τεθλασμένης γραμμής (ζιγκ–ζαγκ). Τα σχήματα των ενυφασμένων στίχων θυμί-
ζουν αντίστoιχα τα ποιήματα χιι και χχι του Πορφυρίου (βλ. εικ. 3 κάτω δεξιά).

Όπως το υφαντό ποίημα του Παχυμέρη, έτσι και τα ιστουργήματα Στίχοι νου-
θετικοί και Κατά φθονούντων του Θεόδωρου Προδρόμου έχουν συμβουλευτικό χα-
ρακτήρα. Όσον αφορά τα «χιαστά ποιήματα», μπορούμε να πιθανολογήσουμε 
το χριστολογικό τους περιεχόμενο. 

Ένα ακόμη ποίημα υποστηρίζεται πως ανήκει στον Θεόδωρο Πρόδρομο, έχει 
αποδοθεί ωστόσο και στον Ευστάθιο Μακρεμβολίτη (12ος αι.).³⁰ Οι ενυφασμένοι 
στίχοι σχηματίζουν εδώ σταυρό (εικ. 7 κάτω). Το ποίημα παρουσιάζει οπτικές 
ομοιότητες με ποιήματα των Josephus Scottus (9ος αιώνας) και Abbo Fleury (περ. 
1004, βλ. εικ. 7 πάνω).

Ο Hörandner έχει εντοπίσει ακόμη δύο ιστουργήματα που αποδίδονται μάλ-
λον στον Μανουήλ Φιλή (1275–1345).³¹ Στο πρώτο παράδειγμα, η πρόταση στίχοι 
τρίγωνοι ενυφαίνεται δύο φορές αυτοαναφορικά μέσα στο δεκατετράστιχο, σχη-
ματίζοντας ένα «ν»: α) ξεκινώντας από το πρώτο γράμμα του πρώτου στίχου 
και καταλήγοντας στη μέση του τελευταίου στίχου και β) ξεκινώντας από το 
τελευταίο γράμμα του πρώτου στίχου και καταλήγοντας πάλι στη μέση του τε-
λευταίου στίχου (εικ. 4). Οι στίχοι τρίγωνοι παραπέμπουν σε μιαν άλλ η τυπολο-
γία σχηματικών ποιημάτων, τα λεγόμενα τρίγωνα ή πυραμίδες, που διαφέρουν 
όμως ως προς τη σύστασή τους από τους υφαντούς στίχους που εξετάζουμε εδώ.³²

Στο δεύτερο παράδειγμα, η μεταφορά της ύφανσης χρησιμοποιείται στον 
τίτλο: Eἰς τὸν οἶνον ὑφαντοί. Στο δίστιχο αυτό o Hörandner έχει ανακαλύψει έναν 
ενυφασμένο στίχο σε σχήμα οδοντωτό. Με αφετηρία την πρώτη συλλ αβή του 
πρώτου στίχου, μεταπηδώντας συνεχώς από τον ένα στίχο στον άλλ ον και κα-
ταλήγοντας στην τελευταία συλλ αβή, όπως διαφαίνεται και από την εικ. 3 πάνω 

30 Το ποίημα βρίσκεται στη Ρώμη: Codex Vallicellianus B 99, fol. 174r και έχει εκδοθεί το 
1893 από τον Treu, χωρίς όμως οπτική απόδοση των συνυφασμένων στίχων. Βλ. Treu 
(1893: 18).

31 Βλ. Hörandner (1990: 39–41). Tους τρίγωνους στίχους εντόπισε ο Hörandner στον Cod. 
Vallicellianus E 55, fol. 130v.

32 Βλ. Lampros (1905) για ένα τρίγωνο επίγραμμα του Ιωάννη Τζέτζη, αλλ ά και Pop (1803) 
για τα αρχαία πρότυπα. Στην ελλ ηνική γραμματεία, τέτοια τρίγωνα έχει συνθέσει 
ο Λάμπρος Φωτιάδης (τρίγωνα ικετήρια) για διάφορους ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας. 
Για ανάλυση των ποιημάτων αυτών βλ. Diamantopoulou (2013 και 2016). Με τα ποι-
ήματα σε σχήμα τριγώνου ή μάλλ ον πυραμίδας (που απαντούν στον ευρωπαϊκό χώρο 
και τον 16ο–17ο αιώνα) έχει ασχοληθεί και ο Ernst (1982). Η πυραμίδα παραπέμπει, με 
τη μετρική της μορφή, στη σύριγγ α του Θεόκριτου.
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δεξιά. Το ποίημα αποτελείται από δύο βυζαντινούς δωδεκασύλλ αβους. Στην ου-
σία, πρόκειται για ασύνδετη παράταξη ουσιαστικών στην κλητική, στον πρώτο 
στίχο, και στη γενική στον δεύτερο. Πρόκειται για υπερβατά. Νοηματικά, η πρώ-
τη λέξη του πρώτου στίχου αντιστοιχεί στην πρώτη λέξη του δεύτερου στίχου 
κ.ο.κ., έτσι ώστε το ποίημα περιπλέκει τους δύο στίχους του και με έναν δεύτερο, 
εναλλ ακτικό τρόπο. Στο ποίημα του Φιλή, ο τίτλος συνεισφέρει σημαντικά στην 
κατανόηση του ποιήματος. Έτσι, ο οίνος, το «εσύ» του ποιήματος, είναι το θάρ-
ρος των δειλών, η νεότητα των γερόντων, η δύναμη των αδυνάτων, ο πλούτος 
των φτωχών και η πατρίδα των ξένων. Τέτοιου είδους ποιήματα συναντάμε και 
στην Ελλ ηνική Ανθολογία (ix, 48).³³ Η συνύφανση όμως ενός τρίτου στίχου στο 
δίστιχο, όπως γίνεται στο παράδειγμα του Μανουήλ Φιλή, αποτελεί μοναδική 
περίπτωση.³⁴ Tο ποίημα του Φιλή παρουσιάζει λοιπόν διπλή ύφανση.

Υφαντοί στίχοι ως έκφραση αυτοκρατορικής και 
θρησκευτικής προπαγάνδας. Το παράδειγμα των ιάμβων 
στη Χαλκή πύλη του παλατίου (8ος – 9ος αιώνας) 

Διότι η λέξη θέλει να είναι εικόνα, αυτή είναι η λαχτάρα της· η μεταφορά, 
η παρομοίωση είναι ένα χέρι απλωμένο προς την εικόνα. Πανάρχαιη 

επιθυμία, πανάρχαιη αμφιταλάντευση, που ανάγεται στους αιώνες της 
εικονομαχίας: επιτρέπεται, μπορεί να γίνει η λέξη ένα με την εικόνα;³⁵

Στο αυτοκρατορικό σύστημα της βυζαντινής εποχής, τα σχηματικά ποιήματα 
συχνά αποσκοπούν στον έπαινο του αυτοκράτορα. Κάποια ιστουργήματα υπερ-
βαίνουν ωστόσο την εγκωμιαστική λειτουργία και εμπλέκονται δυναμικά στην 
πολιτική και θρησκευτική επικαιρότητα, στοχεύουν δηλαδή στην προώθηση 
και ενίσχυση συμφερόντων της εξουσίας και στην εδραίωση κυβερνητικών προ-
γραμμάτων με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

33 «Ζεὺς κύκνος, ταῦρος, σάτυρος, χρυσὸς δι’ ἔρωτα | Λήδης, Εὐρώπης, Ἀντιόπης, Δα-
νάης.» Βλ. Beckby (1965: 38).

34 Στα λατινικά χρησιμοποιείται ο όρος versus rapportatus, στα γαλλ ικά vers rapportés. 
Ο Curtius (1965: 278–279) κατατάσσει το είδος αυτό στους μανιεριστικούς τύπους. Το 
είδος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγαπητό τον 16ο αιώνα στους ποιητές της Pléiade, 
αλλ ά και την εποχή του γερμανικού μπαρόκ. Τέτοιους στίχους συνέθεσαν, για πα-
ράδειγμα, οι Martin Opitz, Philipp von Zesen, Georg Philipp Harsdörff er και Justus 
Georg Schottelius. Βλ. Zeman (1974).

35 «Denn Wort will bildlich sein, das ist seine Sehnsucht; die Metapher, das Gleichnis 
ist seine ausgestreckte Hand nach dem Bild hin. Uraltes Wünschen, uraltes Erwägen, 
es geht auf Jahrhunderte des Bilderstreites zurück: Darf, soll das Wort in Eins mit 
dem Bild sein?» Kästner (1959: 186). 
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Την εποχή της εικονομαχίας σημειώνεται μια πύκνωση της προπαγανδιστι-
κής χρήσης των σχηματικών ποιημάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
οι ίαμβοι οι οποίοι αναρτώνταν στη Χαλκή πύλη του αυτοκρατορικού παλατίου. 
Με αυτό τον τρόπο ο εκάστοτε αυτοκράτορας δήλωνε τη θέση του στην εικο-
νομαχική διαμάχη. Τα πρώιμα αυτά δείγματα βυζαντινής σχηματικής ποίησης 
ξεπερνούσαν λοιπόν την πανηγυρική τους λειτουργία και εργαλειοποιούνταν 
για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτικών συμφερόντων των αυτοκρατόρων.

Οι ίαμβοι της Χαλκής πύλης του παλατίου παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα σε 
σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα βυζαντινής οπτικής ποίησης: στη συμβατική και 
την πλέον διαδεδομένη μορφή τους τα βυζαντινά σχηματικά ποιήματα απαντούν 
σε κώδικες, τους οποίους διακοσμούν. Σε αυτή την παράδοση εντάσσονται τα 
παραδείγματα που παρουσιάστηκαν ως τώρα. Τα οπτικά ποιήματα της Χαλκής 
αποτελούν, αντίθετα, μια εξαιρετική περίπτωση στην ιστορία της οπτικής ποί-
ησης. Ήταν ποιήματα αναρτημένα σε κτήριο αυτοκρατορικής αρχιτεκτονικής, 
συγκεκριμένα στην κυρίως πύλη των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης,³⁶ 
γεγονός που παραπέμπει στη γένεση του είδους της σχηματικής ποίησης, όταν 
ακόμη αναγράφονταν ως επιγράμματα σε κτήρια, αντικείμενα ή έργα τέχνης.³⁷ 
Τα ποιήματα της Χαλκής βρίσκονταν επιπλέον σε δημόσια θέα και ήταν ορατά 
σε όποιον περνούσε την πύλη. Ας σημειωθεί ότι η πύλη αποτελούσε το σημείο 
εκκίνησης πομπών και τελετουργιών, διεξαγωγής ακροάσεων και υποδοχής επι-
σκεπτών από τον αυτοκράτορα. Ήταν λοιπόν ένα σημείο φορτισμένο με έντονο 
πολιτικό και εθιμοτυπικό περιεχόμενο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη 
πολιτική λειτουργία των ποιημάτων της πύλης. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να ει-
πωθεί με σιγουριά, καθώς δεν γνωρίζουμε την αρχική χρήση των ποιημάτων που 
σώζονται μόνο σε χειρόγραφα· ίσως να είχαν χαραχθεί και αυτά σε κάποιο κτήριο.

Η πύλη της Χαλκής αποτελούσε ήδη από την εποχή του Μεγάλου Κων-
σταντίνου τεκμήριο μιας τέτοιας λειτουργίας προς όφελος του αυτοκράτορα.³⁸ 
Τον 4ο αιώνα φαίνεται ότι στην πύλη του αυτοκρατορικού κτίσματος υπήρχε μια 
αναπαράσταση του Κωνσταντίνου με τους γιους του μαζί με το μονόγραμμα του 
Χριστού, που δήλωνε την κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία, δηλαδή την προώθηση 
του Χριστιανισμού ως εθνοενωτικού θρησκεύματος.³⁹ Τον 6ο αιώνα, σύμφωνα 

36 Για τη λειτουργία της πύλης της Χαλκής στο βασιλικό ανάκτορο βλ. Mango (1959: 21).
37 Βλ. και Ernst (1991: 90). Για την τοποθέτηση της ποίησης σε δημόσιους χώρους σε σχέ-

ση με την ποίηση που διασώζεται σε χειρόγραφα παραπέμπω στα σχετικά κεφάλαια 
στο βιβλίο του Bernard (2014: 62–84) καθώς και στην μελέτη του Rhoby (2012: 731–753).

38 Παρόμοια χρήση είχαν η προκείμενη πλατεία, το λεγόμενο Αυγουστείον, καθώς και 
η στοά της Μέσης, όπου υπήρχαν διάφορες απεικονίσεις αυτοκρατόρων. Βλ. εκτενέ-
στερα επί του θέματος Mango (1959: 21–32) και Bauer (1996: 148–149).

39 Βλ. ειδικότερα Mango (1959: 23–24). Την πηγή για την παρουσίαση αυτή αποτελεί 
η Vita Constantini του Ευσέβιου (Heikel 1902: 78). 
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με τον αυλικό βιογράφο του Ιουστινιανού, Προκόπιο, στον φεγγ ίτη της πύλης 
απεικονιζόταν ο αυτοκράτορας με τη γυναίκα του Θεοδώρα.⁴⁰ Επομένως, από την 
πρώιμη ήδη βυζαντινή εποχή η πύλη της Χαλκής αποτελούσε χώρο ιδεολογικής 
αυτοπροβολής του εκάστοτε ηγεμόνα του Βυζαντίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι και το είδος των ιστουργημάτων έχει μα-
κρά παράδοση στην πύλη της Χαλκής. Τα ποιήματα σχετίζονται μάλιστα με τις 
εικονομαχικές διαμάχες που εξυπηρετούσαν ηγετικά, πολιτικά και θρησκευτικά 
συμφέροντα.⁴¹ Τα σχηματικά ποιήματα έδιναν τη δυνατότητα στους ηγέτες που 
εμπλέκονταν στην εικονομαχία να επιβάλλ ουν την εκάστοτε άποψή τους δρα-
στικά και να αναδείξουν με λογοτεχνικά μέσα την ανωτερότητά τους σε σχέση 
με τους προκατόχους τους.⁴² Ο Paul Speck κάνει λόγο για «κλίμακα θρησκευ-
τικής προπαγάνδας με τη βοήθεια ιαμβικών στίχων στη Χαλκή» (Speck 2003: 
245). Ο Λέων Βʹ (717–741) λ.χ., αντικατέστησε μετά το 726 την εικόνα του Χριστού 
που είχε τοποθετήσει ο Ιουστινιανός Βʹ στο φεγγ ίτη της πύλης με ένα σταυρό, 
στον οποίο ήταν εγγ εγραμμένος ένας ίαμβος. Αμέσως μετά, ο γιος του Λέοντος, 
Κωνσταντίνος Εʹ (741–775), διέταξε – κατά τον Θεόδωρο Στουδίτη μάλλ ον μετά 
το 754 – να τοποθετηθούν πάνω στην πύλη στίχοι με απλές ακροστιχίδες. Όταν 
όμως η αυτοκράτειρα Ειρήνη επανήλθε για δεύτερη φορά στο θρόνο (797–802) 
και όντας ένθερμη εικονολάτρις, ανακάλεσε τον Θεόδωρο Στουδίτη από την εξο-
ρία. Ο Στουδίτης συνέθεσε τέσσερα ιαμβικά ιστουργήματα με διπλή ακροστιχίδα 
για να αντικαταστήσει τα ποιήματα του Κωνσταντίνου Εʹ πάνω στην πύλη με 
στόχο να τα ξεπεράσει όχι μόνο λογοτεχνικά, αλλ ά και ιδεολογικά.⁴³ Εκτός αυτού 
επανατοποθέτησε την εικόνα του Χριστού, που είχε αποσύρει ο Λέων Γʹ, στην 
αρχική της θέση. Επί Λέοντος Εʹ (πιθανόν μετά το 815) αντικαθίσταται και πάλι 
η εικόνα στον φεγγ ίτη με έναν σταυρό και αναρτώνται πάνω στο κτίσμα της πύ-
λης τέσσερα ιαμβικά ποιήματα με ενυφασμένους στίχους σε σχήμα σταυρού.⁴⁴ 

40 Για την αναφορά αυτή βλ. τον Προκόπιο, στο Veh (1977: 35–36).
41 Ο Ernst τονίζει τη σημασία της οπτικής ποίησης στα συμφραζόμενα της εικονομαχίας, 

όχι μόνο για τον δυτικό αλλ ά και για τον βυζαντινό χώρο. Ισχυρίζεται πως το οπτικό 
ποίημα «έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πρωτομεσαιωνικό διάλογο εικονολατρίας και 
εικονομαχίας και προσέλκυσε το ενδιαφέρον ως θεολογικό και πολιτικό φαινόμενο, 
τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση». Ernst (2001: 66).

42 Βλ. το σχετικό άρθρο του Speck (1984).
43 «Ως προς το χρόνο συγγ ραφής και ανάρτησής τους μπορούμε απλώς να υποθέσουμε 

πως σωστότερο θα ήταν το έτος 797 και όχι το 787, όταν η Ειρήνη επαναπατρίζει τους 
εξόριστους Στουδίτες και ο Θεόδωρος συντάσσει προς τιμήν της αυτούς τους ιάμβους, που 
δοξάζουν τον μεγαλύτερο θρίαμβο της ζωής της, τη Σύνοδο του 787. Οι ίαμβοι αναρτήθη-
καν εν συνεχεία στη Χαλκή για να αντικαταστήσουν τα εικονομαχικά επιγράμματα που 
είχαν αφαιρεθεί.» Speck (2003: 241). Βλ. επίσης χετικά Speck (1964) και Speck (1995). 

44 Βλ. Speck (1974a: 376–380).
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Λίγο αργότερα (μάλλ ον μετά το 818) ο Θεόδωρος Στουδίτης συνέθεσε τέσσερα 
ποιήματα παρόμοιας μορφής ως απάντηση στους ιάμβους του Λέοντος Γʹ, που 
όμως τελικά δεν αναρτήθηκαν στην πύλη. Η κυριότερη πηγή για τις διάφορες 
αυτές φάσεις διακόσμησης της πύλης της Χαλκής με σχηματικά ποιήματα, είναι 
το κείμενο Έλεγχος και ανατροπή του Θεόδωρου Στουδίτη, όπου διασώθηκαν τα 
περισσότερα από αυτά τα ποιήματα.⁴⁵

Με βάση αυτή τη σύντομη παρουσίαση δεν γίνεται μόνο σαφέστερη η δια-
φωνία εικονομάχων και εικονολατρών, αλλ ά διαφαίνεται και η χρήση του σχη-
ματικού ποιήματος στον βυζαντινό χώρο ως κατεξοχήν αυτοκρατορικού είδους. 
Η διαμάχη εικονομάχων και εικονολατρών αντικατοπτρίζεται καθαρά στο εναλ-
λασσόμενο εικονογραφικό πρόγραμμα στην πύλη του παλατιού. Δεδομένης της 
κατάστασης που δημιούργησε η εικονομαχία, οι ίαμβοι στην πύλη της Χαλκής 
λειτουργούσαν ως υποκατάστατο των εικόνων που για ιδεολογικούς λόγους είχαν 
απομακρυνθεί:

Όπως στη Δύση, έτσι και στο Βυζάντιο τα σχηματικά ποιήματα προέκυψαν 
στο πλαίσιο της εικονομαχίας, υπηρετούν αρχικά εικονομαχικές θέσεις, ενώ 
ταυτόχρονα υποδεικνύουν τη δυνατότητα παράκαμψης της απαγόρευσης 
των εικόνων, στο βαθμό που η εικόνα-σήμα είναι, στη μορφική της διάταξη, 
ιδιαίτερα αφαιρετική και, με το σχήμα που φτιάχνουν τα γράμματα, η εικονι-
κότητα απορροφάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την λεκτικότητα.⁴⁶

Τα σχηματικά ποιήματα που βρίσκονταν πάνω στην πύλη της Χαλκής προσ-
έλκυαν το βλέμμα και ήταν σημείο εστίασης της προσοχής στην είσοδο του 
αυτοκρατορικού παλατιού. Το σύμβολο του σταυρού στα σχηματικά ποιήμα-
τα τα έκανε κατανοητά και στον αναλφάβητο πληθυσμό.⁴⁷ Στο Βυζάντιο, όπου 

45 Το κείμενο του Στουδίτη περιέχεται στην Patrologia Graeca (PG 99: 435–441).
46 «Ähnlich wie im Westen sind auch in Byzanz Gittergedichte im Zusammenhang mit 

dem Bilderstreit entstanden, ordnen sich zunächst bilderfeindlichen Positionen zu 
und zeigen zugleich eine Möglichkeit auf, Bilderverbote zu umfahren, sofern bei 
ihrem formalen Arrangement das Bildzeichen einen hohen Abstraktionsgrad besitzt 
und in der Form des Buchstabenbildes die Ikonizität von der Verbalität fast absor-
biert wurde.» Ernst (2001: 69).

47 Αυτό ρίχνει νέο φως στην ιστορία της πρόσληψης της οπτικής ποίησης. Κατά κα-
νόνα, θεωρείται πως τα σχηματικά ποιήματα προορίζονταν για έναν μικρό κύκλο 
αναγνωστών. Ακόμα και τα μονόφυλλ α του γερμανικού μπαρόκ, που πολλ ές φορές 
εμπλουτίζονταν με σχηματικά ποιήματα και «συχνά εκλαμβάνονται ως πρωτότυπο 
μέσο μαζικής επικοινωνίας, που σκόπευε στον ‘απλό άνθρωπο’ […] δεν είχαν μεγάλη 
επίδραση», αλλ ά απευθύνονταν εν τέλει σε ένα περιορισμένο, λόγιο κοινό. Βλ. Ernst 
(1998: 283).
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όχι μόνο ο απλός λαός, αλλ ά ενίοτε και ο αυτοκράτορας συνέβαινε να μην ξέρει 
ανάγνωση,⁴⁸ το ποίημα διατηρούσε το νόημά του και για τους αγράμματους απο-
δέκτες του, αφού το βασικό του περιεχόμενο υποστηριζόταν και οπτικά. Ένα 
από τα βάσιμα επιχειρήματα των εικονολατρών ήταν εξάλλ ου ότι οι αγράμματοι 
χριστιανοί είχαν ανάγκη τις εικόνες, ακριβώς επειδή δεν ήξεραν να διαβάζουν. 
Από την άλλ η πλευρά, οι εικονομάχοι αντικαθιστούσαν τις εικονογραφημένες 
παραστάσεις με το ευνόητο σύμβολο του σταυρού.⁴⁹ 

O Paul Speck χαρακτηρίζει εύστοχα την πύλη της Χαλκής ως τον «πίνακα 
ανακοινώσεων» του παλατιού·⁵⁰ σε άλλ ο σημείο ο Speck χαρακτηρίζει τη Χαλκή 
«φόρουμ».⁵¹ Σε αναφορά προς τη βασική αυτή χρήση της πύλης της Χαλκής ως 
κομβικού σημείου επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος εξουσίας και του λαού, 
η οπτική ποίηση αξιοποιήθηκε ως μέσο για την επίτευξη ιδεολογικών στόχων.

Η συνοπτική μορφή και η συμπυκνωμένη έκφραση του περιεχομένου που 
μεταφέρει το οπτικό ποίημα υπογραμμίζεται εικονογραφικά και συνάμα συμβο-
λικά, σε ένα δεύτερο, πιο αφηρημένο επίπεδο. Μέσα από τη διαδρομή του εικο-
νογραφικού προγράμματος της εικονομαχίας, από τον 8ο ως τον 9ο αιώνα, στην 
πύλη της Χαλκής θα εμβαθύνουμε εδώ σε μια επιλογή ιστουργημάτων, καθώς 
η λεπτομερής ανάλυση όλων των ποιημάτων της Χαλκής θα τραβούσε πολύ σε 
μάκρος. Επιπλέον, η παράδοση των ποιημάτων είναι ελλ ιπής και δεν επιτρέπει 
την εξέταση όλων των παραδειγμάτων.⁵²

Το πρώτο ποίημα που αναρτήθηκε στην πύλη της Χαλκής ήταν, καθώς φαί-
νεται, το επίγραμμα του Λέοντος Γʹ, που ήταν γραμμένο σε σχήμα σταυρού και 
αντικαθιστούσε μια εικόνα του Χριστού.⁵³ Το επίγραμμα αναφέρεται στις «σκέψεις 

48 Αυτό ισχύει, λ.χ., για τον Ιουστίνο Αʹ (6ος αιώνας), που και ως αυτοκράτορας δεν μπο-
ρούσε να γράψει το όνομά του παρά μόνο με τη βοήθεια οδηγού, για τον Μιχαήλ Βʹ (9ος 
αιώνας), που επίσης ήταν «στην ουσία αναλφάβητος» (Hunger 1975: 8), το ίδιο ισχύει 
για τον Βασίλειο Αʹ. Βλ. Hunger (1984: 24) και τη σχετική εργασία του Koder (1981).

49 Ο Paul Speck αναφερόμενος στην επίδραση των εικονομαχικών ιστουργημάτων, μιλά 
για το «σκάνδαλο» που «προκάλεσαν οι επιγραμματικά αναρτημένοι ίαμβοι». Βλ. 
Speck (1974a: 377, 1).

50 Ο Speck (1995: 211) αναφέρει πως «Την εποχή της εικονομαχίας η Χαλκή των αυτο-
κρατορικών ανακτόρων λειτουργούσε ως «πίνακας ανακοινώσεων του παλατιού»· 
έδειχνε πάντοτε ξεκάθαρα ποια άποψη επικρατούσε στην αυτοκρατορική αυλή». Σε 
μεταγενέστερο άρθρο του λέει πως «Η Χαλκή αποδείχτηκε ‘πίνακας ανακοινώσεων’ 
του παλατιού και μάλιστα από την εποχή του Ιουστινιανού Βʹ, που πρώτος ανάρτησε 
την εικόνα του Χριστού. Αλλ ά αποδεικνύεται επίσης […] ως καθρέφτης της πρώιμης 
βυζαντινής αναγέννησης». Speck (2003: 245).

51 Speck (1984: 204).
52 Αυτό ισχύει για παράδειγμα για τα ποιήματα του Κωνσταντίνου Eʹ. Βλ. και Speck (1995).
53 Ο σταυρός ως σύμβολο του χριστιανισμού αντικαθιστούσε, ειδικά στην αρχή της ει-

κονομαχίας, τις εικόνες των αγίων, κυρίως την εικόνα του Χριστού, όπως συνέβη, για 
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για την αποκατάσταση της αυτοκρατορίας»⁵⁴ του Λέοντος και δεν φαίνεται να έχει 
σχέση με την εικονομαχία. Ωστόσο, το σταυροειδές επίγραμμα δεν αποκλείεται 
να ανταποκρίνεται σε έναν τρόπο προγραμματικής έκφρασης και θρησκευτικής 
στράτευσης, όπως έγινε λ.χ. ο σταυρός σύμβολο νίκης για τον Μέγα Κωνσταντίνο.

Ο σταυρός, που τοποθέτησε στη Χαλκή ο Λέων Γʹ, είχε έναν εγγ εγραμμένο 
ίαμβο: ἐχθροὺς τροπούμαι και φονεύω βαρβάρους. Ένας ίαμβος ως προγραμμα-
τική έκφραση αποτελεί συνάμα ένδειξη πρώιμης βυζαντινής αναγέννησης; 
Οι σκοτεινοί αιώνες κάποτε φωτίζονται ελάχιστα.⁵⁵

Η σχέση περιεχομένου και σχήματος είναι μάλλ ον χαλαρή. Από την άλλ η, δεν 
πρόκειται για απλό επίγραμμα γραμμένο πάνω σε σταυρό, αφού η ανάγνωση 
του επιγράμματος επιδέχεται παραλλ αγές. Το επίγραμμα «ἐχθροὺς τροπούμαι 
και φονεύω βαρβάρους» έχει διασωθεί χωρίς ένδειξη για τον τρόπο διάταξης των 
λέξεων πάνω στο σταυρό. Μια πιθανή αναπαράσταση σε μορφή σταυρού δίνεται 
εδώ στην εικόνα 13. Το επίγραμμα μπορεί να διαβαστεί ποικιλοτρόπως, ξεκινώ-
ντας την ανάγνωση από οποιοδήποτε άκρο του σταυρού, χωρίς να χάνεται το 
νόημα της πρότασης. Πιθανή είναι και η εξής: «ἐχθροὺς και βαρβάρους, τροπού-
μαι, φονεύω». Στην περίπτωση αυτή ο στίχος φανερώνεται ως versus rapportatus.

Οι ίαμβοι που συνέθεσαν ο Θεοδώρος Στουδίτης και η αυτοκράτειρα Ειρήνη
εκφράζουν μια προσπάθεια επίδειξης της ποιητικής τους δεξιότητας, ως απόδειξη 
συνάμα της ιδεολογικής τους ανωτερότητας.⁵⁶ Αντικαθιστούσαν, όπως ήδη ανα-
φέραμε, τα ποιήματα με απλές ακροστιχίδες του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Εʹ.⁵⁷ 
Τρία από τα πέντε ποιήματα του Στουδίτη περιέχουν ενυφασμένους στίχους 
αποτελούμενους από ακρόστιχα, μεσόστιχα και τελέστιχα (βλ. εικ. 13 πάνω). 
Τα τρία αυτά ποιήματα συγκροτούνται από δωδεκασύλλ αβους στίχους, ενώ 
ο  ενυφασμένος στίχος περιέχει συνήθως δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις. 

παράδειγμα, με διαταγή του Λέοντος Γʹ στη Χαλκή. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα αντι-
κατάστασης της εικόνας του Χριστού με έναν σταυρό –το μοναδικό που διασώθηκε 
από την εποχή της εικονομαχίας ως σήμερα– βλέπει κανείς στην αψίδα της εκκλησίας 
της αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη. Πβ. σχετικά Mango (1959: 122–124).

54 Speck (2003: 245).
55 «Das Kreuz, das Leon iii. an der Chalke errichten ließ, hatte einen eingeschriebenen 

Jambus: ἐχθροὺς τροπούμαι και φονεύω βαρβάρους. Ein Jambus als programmatische 
Äußerung, ist auch das ein Hinweis auf die frühe byzantinische Renaissance? Die 
Dunklen Jahrhunderte lassen sich manchmal kaum aufh ellen.» Speck (2003: 245).

56 Για τα ποιήματα που παραδόθηκαν από τον Στουδίτη βλ. Patrologia Graeca (PG 99: 
440–442). 

57 Σύμφωνα με τον Speck (2003: 244f.), τα ποιήματα αυτά του Κωνσταντίνου Εʹ αποτελού-
νταν είτε από ιάμβους με απλή ακροστιχίδα είτε από πεζά κείμενα με ενυφασμένο σταυρό.
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Και ενώ, και στα ποιήματα αυτά, το περιεχόμενο αναφέρεται στην εικόνα του 
Χριστού που επανατοποθέτησε η αυτοκράτειρα Ειρήνη στην πύλη της Χαλκής, 
ο ενυφασμένος στίχος «Χριστοῦ ἡ εἰρήνη» του πρώτου ποιήματος (εικ. 13) ανα-
φέρεται έμμεσα στην ίδια την αυτοκράτειρα.⁵⁸

Στο τέταρτο ποίημα που δεν είναι σχηματικό (εικ. 12), και που μάλλ ον βρισκό-
ταν τοποθετημένο στη βάση της εικόνας του Χριστού στο φεγγ ίτη, ο συγγ ραφέας 
αναφέρεται άμεσα στην «δίκαια ποιοῦσα» αυτοκράτειρα, ως «σκηπτοκράτορα» 
(στ. 6) επειδή αντικατέστησε τα «τῇδε βατταρίσματα πλάνα» του προκατόχου της. 
Σε ένα άλλ ο σημείο, ο Στουδίτης ασκεί καθαρή πολεμική εναντίον των εικονομάχων 
και τους ονομάζει «λαοπλάνους», όπως στο στ. 4 του πέμπτου ποιή ματος (εικ. 12).

Τα ιαμβικά ποιήματα που τοποθετήθηκαν αργότερα, την εποχή του Λέοντος Εʹ 
(μετά το 815) στην πύλη της Χαλκής, συντάχθηκαν από τους τέσσερις εικονομάχους 
ποιητές Ιωάννη, Ιγνάτιο, Σέργιο και Στέφανο, και πάλι με σκοπό την υποκατάστα-
ση των ποιημάτων του Στουδίτη.⁵⁹ Τέσσερα από τα πέντε ποιήματα παρουσιάζουν 
στίχους ενυφασμένους στο κείμενο, σχηματίζοντας σύμβολα, έτσι ώστε «ακόμα 
και οι αναλφάβητοι να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται»⁶⁰. Τα γράμματα των 
ενυφασμένων στίχων ήταν μάλλ ον, όπως και στα χειρόγραφα, πιο έντονα, δηλαδή 
τονισμένα με άλλ ο χρώμα: «μπορούμε να φανταστούμε λ.χ. μπρούτζινους πίνακες 
με επιχρυσωμένες ακροστιχίδες».⁶¹ Παρόμοια μορφή θα μπορούσαν να έχουν όλα 
τα ποιήματα που βρήκαν τη θέση τους στην πύλη της Χαλκής.

Τα carmina cancellata του Λέοντος Εʹ ακολουθούν όλα το ίδιο σχέδιο κατα-
σκευής. Αποτελούνται, όπως και τα ποιήματα του Στουδίτη, από επτά ιαμβικούς 
στίχους με έναν συνήθως δωδεκασύλλ αβο, συνυφασμένο στίχο. Ο στίχος αυ-
τός δημιουργείται από έναν σταυρό στη μέση, ένα ακρόστιχο και ένα τελέστι-
χο.⁶² Ο τρόπος ανάγνωσης είναι ίδιος και στα τέσσερα ποιήματα, καθώς έδειξε 
ο Hörandner (βλ. εικ. 13 κάτω δεξιά). Ως απάντηση στα ιστουργήματα των εικο-
νομάχων ο Στουδίτης συνέγραψε το έργο  Έλεγχος και Ανατροπή⁶³ με άλλ α, νέα 
απαντητικά ποιήματα, με τα οποία προσπαθεί να υπερβεί, για δεύτερη φορά, 
μετρικά και αισθητικά τα εικονομαχικά ποιήματα. Μια λεπτομερέστερη συγκρι-
τική ανάλυση των carmina cancellata των τεσσάρων εικονομάχων ποιητών, όπως 

58 Πβ. Speck (1995: 213). 
59 Και αυτά τα ποιήματα μας παραδίδονται στο κείμενο του Στουδίτη, βλ. Patrologia Grae-

ca (PG 99: 435–438).
60 Speck (2003: 245).
61 Speck (1974b: 76, σημ. 3).
62 Στο ποίημα του Σέργιου, για παράδειγμα, ο ενυφασμένος στίχος είναι ο δωδεκασύλλ α-

βος: Ἰγνατίῳ καύχημα σταυρὸν ἐννοεῖν, Σέργιον ἀνύψωσε σταυρὸς ὡς σώσας (βλ. εικ. 11).
63 Βλ. ολόκληρο το κείμενο του Στουδίτη στην Patrologia Graeca (PG 99: 435–441). Για τα 

απαντητικά ποιήματα του Λέοντα Εʹ βλ. Patrologia Graeca (PG 99: 437–440).
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και των αντίστοιχων απαντητικών ποιημάτων του Θεοδώρου Στουδίτη θα είχε 
μεγάλο ενδιαφέρον, αλλ ά υπερβαίνει τα περιθώρια αυτής της εργασίας. Έτσι θα 
εξετάσουμε εδώ, εν είδει παραδείγματος, μόνο το ιστούργημα του Ιωάννη και το 
αντίστοιχο απαντητικό ιστούργημα του Στουδίτη.

Το ποίημα του Ιωάννη είναι το πρώτο κατά σειράν.⁶⁴ Με βάση τα σημερινά δε-
δομένα των πηγών, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο βρισκόταν και πάνω στη Χαλκή 
σε πρώτη θέση, είναι όμως πολύ πιθανό. Το ιστούργημα διαφέρει από τα άλλ α 
τέσσερα εικονομαχικά ποιήματα, επειδή στο οριζόντιο κομμάτι του σταυρού χρη-
σιμοποιείται η λέξη ἐλπίς αντί της λέξης σταυρός, που υπάρχει σε όλα τα άλλ α 
ποιήματα.⁶⁵ Για το σχηματισμό του μεσόστιχου παρατηρούμε ότι τονίζονται κα-
θέτως μεμονωμένα γράμματα, χωρίς όμως να δίνεται η ανάλογη προσοχή στην 
ακεραιότητα των συλλ αβών. Αυτό το ελάττωμα τονίζει και ο Θεόδωρος Στουδίτης 
ως μεγάλη παράλειψη στη χρήση αυτής της μετρικής τεχνικής. Στο απαντητι-
κό κείμενο του Στουδίτη προς τον Ιωάννη τονίζεται πάντοτε το πρώτο γράμμα 
μιας λέξης στο μεσόστιχο. Αντίθετα, στο ποίημα του Ιωάννη, ο κανόνας αυτός 
τηρείται σπανίως (αυτό συμβαίνει λ.χ. στο στίχο 5 και 7), έτσι ώστε οι συλλ αβές 
διαμελίζονται. Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ποιημάτων του Ιωάννη 
και του Στουδίτη είναι ότι η δισύλλ αβη λέξη στον οριζόντιο άξονα του σταυρού 
βρίσκεται πάντα στη μέση του τρίτου στίχου.

Ιστούργημα του Ιωάννη.⁶⁶

64 Για την ταυτότητα του Ιωάννη δεν γνωρίζουμε πολλ ά. Με βάση το περιεχόμενο και 
τον τρόπο γραφής ο Speck υποθέτει πως πρόκειται για τον Ιωάννη Γραμματικό. Βλ. 
Speck (1974a: 379).

65 Ο Hörandner παραπέμπει σε μια σφραγίδα του 10ου ή 11ου αιώνα, πάνω στην οποία 
χαράχτηκε ένα δίστιχο που παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τους ενυφασμένους 
στίχους των ιστουργημάτων των τεσσάρων εικονομαχών: «Η επιγραφή πάνω στη 
σφραγίδα έχει ως εξής: Σφραγὶς προέδρου Νικομηδείας [πέλω]/[Σταυροῦ] τυποῦσα 
σύμβολον ζωηφόρον, ο δε δεύτερος στίχος είναι συντεταγμένος στο σχήμα του σταυ-
ρού, ώστε να θυμίζει σε μορφή και περιεχόμενο τα ακρόστιχα των ιάμβων της Χαλ-
κής.» Hörandner (1990: 15).

66 Speck (1974a: 378). Βλ. επίσης στην Patrologia Graeca (PG 99: 436B).
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Το μεσόστιχο στον Ιωάννη μπορεί να είναι μετρικά ατελές, ως προς το περιεχό-
μενο όμως φαίνεται να είναι εξαιρετικά επιλεγμένο. Υπογραμμίζονται οι λέξεις 
«πάθος» και «ἐλπίς» που σχηματίζουν το σταυρό, στο κάτω άκρο του οποίου εί-
ναι γραμμένη η λέξη «σταυρός». Έτσι εξισορροπείται η διαφορά των μεσοστίχων 
σε σύγκριση με τα άλλ α τρία ιστουργήματα, όπου η λέξη «σταυρός» βρίσκεται 
πάντοτε στον οριζόντιο άξονα του σταυρού. Το ποίημα πραγματεύεται ξεκάθαρα 
θεματικές της εικονομαχίας και υπηρετεί τα επιχειρήματα των εικονομαχών.

Οι «σκιογράφοι» του 4ου στίχου είναι πολεμικός υπαινιγμός κατά των εικο-
νολατρών, εφόσον ο εικονομάχος ποιητής Ιωάννης είχε όλη την υποστήριξη 
της εξουσίας – «Οἷς συμπνέοντες οἱ φοροῦντες τὰ στέφη» (στ. 6). Στο ποίημα 
του Ιωάννη ο αυτοκράτορας δεν αναφέρεται ρητά, όπως δεν αναφέρεται ούτε 
στα άλλ α τρία εικονομαχικά ποιήματα. Κοινό γνώρισμα των εικονομαχικών 
ιστουργημάτων είναι ότι αναφέρονται μόνο έμμεσα στον εκάστοτε αυτοκράτο-
ρα που βρίσκεται στην εξουσία.⁶⁷ Τα ονόματα του αυτοκράτορα Λέοντος Εʹ και 
του γιου του Κωνσταντίνου αναφέρονται αντιθέτως στο επίγραμμα που ήταν 
στη βάση του σταυρού, πάνω στον φεγγ ίτη της πύλης: «Λέων σὺν υἱῷ τῷ νέῳ 
Κωνσταντίνῳ».⁶⁸

Ο αυτοκράτορας που στο ποίημα του Ιωάννη φέρει συγχρόνως κορώνα και 
σταυρό (στ. 7), δηλώνεται εδώ ως φορέας της θρησκευτικής και κοσμικής εξου-
σίας. Στους δύο τελευταίους στίχους του ιστουργήματος του Ιωάννη δηλώνονται 
με σαφήνεια οι πολιτικές και εκκλησιαστικές επιπτώσεις των ιάμβων της Χαλκής. 
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του αυτοκράτορα στην εικονομαχία θεματοποιείται 
λοιπόν καθαρά στα οπτικά αυτά ποιήματα. Το ιστογράφημα του Ιωάννη δείχνει 
πως, κατά την αντίληψη των εικονομάχων, μονάχα η ζωγραφική με λέξεις είναι 
επιτρεπτή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό επιτυγχάνεται με τον τονισμό 
ορισμένων λέξεων σε χρυσό. Ακόμη και ο εικονολάτρης Θεόδωρος Στουδίτης θα 
εκφραστεί με την ίδια αυτή ποιητική μορφή, προφανώς για να παραπέμψει στα 
προηγούμενα ποιήματα των εικονομάχων.

Όπως ήδη αναφέραμε, ο Θεόδωρος Στουδίτης επικρίνει τα τέσσερα ιαμβικά 
ποιήματα που γράφτηκαν κατά την διάρκεια της βασιλείας του Λέοντα Δʹ, κυ-
ρίως για το περιεχόμενό τους, αλλ ά και για την προβληματική μετρική τεχνική 
τους.⁶⁹ Για να ανατρέψει τα ποιήματα αυτά, τα μιμείται ως προς την τεχνική τους, 

67 Patrologia Graeca (PG 99: 438A). Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχικό γράμμα της λέ-
ξης μέγιστοι είναι γραμμένο με κεφαλαία, μια και αποτελεί μέρος του μεσόστιχου. 
Με αυτόν τον τρόπο οπτικοποιείται και τονίζεται εντονότερα η μεγαλοσύνη του 
αυτοκράτορα.

68 Patrologia Graeca (PG 99: 438C).
69 Αυτό συμβαίνει μάλλ ον μετά το 818. Οι κανόνες του σχηματικού μεσόστιχου, που κατά 

τον Θεόδωρο Στουδίτη πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς, φαίνεται να συνδέονται 
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γράφοντας όμως μετρικά αρτιότερα ποιήματα. Η εικονολατρεία στον Στουδίτη 
εκφράζεται καθαρά στον ενυφασμένο στίχο του ποιήματός του: «Χριστόν 
τοπἀσαι γραπτόν αίνεσις». Το ποίημα αποτυπώνει χωρίς αμφιβολία την επιτρε-
πτή, και μάλιστα αναγκαία απεικόνιση του Χριστού. Το μεσόστιχο στον Στουδίτη 
σχηματίζεται από το πρώτο γράμμα της έβδομης συλλ αβής (με εξαίρεση το στίχο 
2), χωρίς να διαχωρίζει ούτε συλλ αβές, ούτε λέξεις, όπως συνέβαινε στο προανα-
φερθέν ποίημα του Ιωάννη.

Ιστούργημα του Θεόδωρου Στουδίτη.⁷⁰

Αξίζει εδώ να επιμείνει κανείς στο ότι ο Θεόδωρος Στουδίτης θεωρεί το σωστό χει-
ρισμό του ακρόστιχου και ακόμη περισσότερο του μεσόστιχου, που είναι βασικά 
στοιχεία του carmen cancellatum, ως επιχείρημα για την ιδεολογική του τοποθέ-
τηση.⁷¹ Διότι «η σωστή μετρική, υποστηρίζει τη σωστή πίστη, και ο Θεόδωρος 
είναι περήφανος και για τα δύο, για την πίστη του και για την ποίησή του».⁷² 
Ο Speck χαρακτηρίζει τα απαντητικά ποιήματα και τα σχόλια του Στουδίτη ως 
«θεολογική πολεμική που ασκείται με λογοτεχνικά μέσα».⁷³ Την άρτια μετρική 
ικανότητα των ιστουργημάτων ως πρόσθετο επιχείρημα για την ακριβέστερη 

με μια ποιητική παράδοση του είδους που δείχνει ότι «γύρω στα 800 όχι μόνο χρη-
σιμοποιούνταν παρόμοιες τεχνικές, αλλ ά και θα διδάσκονταν κατά κάποιον τρόπο». 
Hörandner (1990: 15). «Οι δημιουργοί των εικονομαχικών ιάμβων δεν πληρούσαν 
αυτές τις προϋποθέσεις ούτε φαίνεται να ακολουθούσαν αυστηρούς κανόνες, αλλ ά 
επιζητούσαν κατά προσέγγ ιση τη μέση. Εν συνεχεία ήταν δουλειά του τεχνίτη να το-
ποθετήσει το επίγραμμα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα έντονα γράμματα να δημιουργούν 
μια ευθεία κάθετη γραμμή.» Hörandner (1990: 14).

70 PG 99: 437D. Βλ. και Ernst (1991: 759).
71 Παρατηρεί κανείς πως και τα απαντητικά ποιήματα του Θεόδωρου Στουδίτη παρουσι-

άζουν κάποιες μετρικές ανωμαλίες. Όπως στο ιστούργημα του Ιωάννη ο τρίτος στίχος 
είναι κατ’ εξαίρεση 13σύλλ αβος, έτσι και στο αντίστοιχο απαντητικό ποίημα ο τέταρτος 
στίχος έχει 13 συλλ αβές. Για τον Στουδίτη αυτή η εξαίρεση ίσως δεν αποτελεί βασικό 
λάθος. Σημασία έχει το να μένουν οι συλλ αβές του μεσόστιχου οπτικά ακέραιες.

72 Speck (2003: 245).
73 Speck (1984: 194).
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θεολογική ερμηνεία ο Θεόδωρος Στουδίτης την τονίζει επανειλημμένα και σε μια 
επιστολή του στον μοναχό Ναυκράτιο.⁷⁴ Ο Στουδίτης γράφει στον Ναυκράτιο 
«[…] να μάθει γραμματική· ο υπερασπιστής της ορθοδοξίας πρέπει να διαθέτει 
δύναμη και εμπειρία στο λόγο· γιατί και οι αντίπαλοι κάνουν τους σπουδαίους 
με τις γνώσεις τους για να εντυπωσιάσουν τους ακροατές τους. Έτσι και για τους 
ορθοφρονούντες είναι σημαντικό να μην υστερούν στη δύναμη του λόγου και να 
καταστρέφουν τα μηχανήματα πολιορκίας τους».⁷⁵

Στην παρουσίαση των ιάμβων της Χαλκής του 8ου και 9ου αιώνα δείξαμε πως 
η εικονομαχική διαμάχη, με όλες τις πολιτικές και εκκλησιαστικές επιπτώσεις 
της, χαρακτηρίζεται από την παρέμβαση της κυρίαρχης εξουσίας. Τα ιστουργή-
ματα στη Χαλκή ήταν, στην περίπτωση αυτή, το μέσο για τη διατύπωση της 
εκάστοτε θέσης που εκπροσωπούσε ο αυτοκράτορας, και την επιβεβαίωση της 
θέσης του ως ανώτατου φορέα εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας.

Ας επανέλθουμε στη σημασία της ανάρτησης των ιστουργημάτων πάνω στην 
αυτοκρατορική πύλη. Μια τέτοια προβολή οπτικού ποιήματος θα παρατηρήσει 
–κατά τα λεγόμενα του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης– ο Λουκάς Χρυσοβέργης, τον 
12ο αιώνα, στη Μονή Στουδίου, το μοναστήρι που ίδρυσε ο Θεόδωρος κατά την 
εξορία του.⁷⁶ Δεν γνωρίζουμε αν το ποίημα που είδε ο Χρυσοβέργης αναρτημένο 
σε τέμπλο ήταν του ίδιου του Θεόδωρου Στουδίτη ή κάποιου άλλ ου, αν είχε σχέση 
με τα ποιήματα της Χαλκής ή όχι. Πάντως και εδώ το ποίημα δεν καταγράφεται 
σε κώδικα, αλλ ά είναι ορατό και αναγνώσιμο σε όσους επισκέπτονται τη Μονή.⁷⁷

Ακρόστιχα, Αλφαβητάρια, Εκατόλογα, 
Κατάστιχα και κύβοι ως συγγ ενικές μορφές

Σύμφωνα με τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης η αναζήτηση τυχαίων ακρόστιχων σε 
αρχαία κείμενα όπως την Ιλιάδα οδήγησε σε μίμηση του είδους από τους μετα-
γενέστερους. Η ενασχόληση αυτή είναι κατά τον Ευστάθιο άσκοπη.⁷⁸ Η απλή 
ακροστιχίδα που δημιουργείται από ένα ή περισσότερα γράμματα στην αρχή 

74 Επιστολή i, 49, βλ. Patrologia Graeca (PG 99: 1084C) και Fatouros (2011: 139–144).
75 Speck (1984: 209, 18).
76 Βλ. Patrologia Graeca (PG 136, 509C–513D) και Cesaretti – Ronchey (2014: 14–18). 

Και ο Hörandner (1990: 25) παρατηρεί ότι «μας θυμίζει άθελά της τις ενέργειες του 
Θεόδωρου».

77 Για την ανάρτηση ποιημάτων στους τοίχους βλ. και το δίστιχο του Θεόδωρου Στουδίτη 
Πρὸς τὸ ἐπιμελῶς ἀναγιγνώσκειν τὰ ἐν τοῖς τοίχοις. Βλ. Speck (1956: 268, ποίημα ciii). Για 
το συγκεκριμένο δίστιχο του Στουδίτη και γενικά για τα ποιήματα που ήταν αναρτη-
μένα πβ. Krumbacher (1897: 714, σημ. 2) και Speck (1956: 66).

78 Στις σημειώσεις του για την Ιλιάδα ο Ευστάθιος αναφέρεται στο τυχαίο ακρόστιχο 
ΛΕΥΚΗ. Βλ. σχετικά Vogt (1967: 82).



119  |  Στίχοι υφαντοί. Βυζαντινά αρ–ιστουργήματα

κάθε στίχου και διαβάζεται καθέτως δεν απαντά παρά σπάνια στην αρχαιότητα. 
Στη βυζαντινή και πρώιμη νεοελλ ηνική γραμματεία είναι, αντιθέτως, αρκετά δια-
δεδομένη, ενώ η χρήση της φθίνει όσο φτάνουμε στα νεότερα χρόνια. Η ακρο-
στιχίδα μπορεί να δηλώνει το όνομα του ποιητή, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο τα πνευματικά του δικαιώματα. Μπορεί επίσης να φανερώνει το όνομα 
κάποιου τιμώμενου προσώπου ή να παρέχει έναν επιπλέον στίχο ή μια λέξη που 
συμπληρώνει το νόημα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μολονότι μπορεί να μην 
πρόκειται μόνο για όνομα, αλλ ά και για πρόταση, χρησιμοποιείται ο όρος ονομα-
στική ακροστιχίδα.⁷⁹

Όταν το ακρόστιχο αποτελείται από τα γράμματα της αλφαβήτου, μιλάμε για 
αλφαβητική ακροστιχίδα ή για αλφαβητάρια, ενώ, όταν η ανάπτυξη των στίχων 
γίνεται αριθμητικά, μιλάμε για εκατόλογα, αφού η μέτρηση γίνεται συνήθως σε 
μονάδες ως το δέκα και ύστερα σε δεκάδες ως το εκατό. Παραδείγματα αλφαβη-
τικής ακροστιχίδας ή εκατόλογων μας είναι γνωστά και από τη δημώδη νεοελ-
ληνική λογοτεχνία.⁸⁰ Τις περισσότερες φορές τέτοιου είδους ακρόστιχα υποβοη-
θούσαν τη μνημοτεχνική μέθοδο. Και ενώ η ονομαστική ακροστιχίδα δεν γίνεται 
αντιληπτή στην προφορική απόδοση των στίχων, η αλφαβητική ή αριθμητική 
ακροστιχίδα γίνεται αντιληπτή και μόνο με το άκουσμα. Αναγνωρίσιμα, στην 
προφορική τους απόδοση, είναι και τα κατάστιχα, όπου η τελευταία λέξη ενός 
στίχου επαναλαμβάνεται στην αρχή του επόμενου. Τέτοιου είδους ποιήματα πι-
θανόν να τραγουδιώνταν.⁸¹ Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι στίχοι της ηχούς.⁸² 
Μέρος της τελευταίας λέξης του στίχου επαναλαμβάνεται εν είδη απάντησης 
δίνοντας νέο νόημα. Η ανάγνωση αυτών των στίχων είναι πολλ ές φορές ανα-
γκαία, προκειμένου να διαχωριστούν νοηματικά, με τη βοήθεια της ορθογραφίας, 
οι ομόηχες από τις ηχητικά παρόμοιες λέξεις, διαχωρισμός που ακουστικά δεν 
γίνεται πάντα αντιληπτός.⁸³

Από τις ακροστιχίδες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκείνες που γειτ-
νιάζουν με το είδος των υφαντών στίχων, συνδέοντας ακρόστιχα με μεσόστιχα 
και τελέστιχα. Από τα παραδείγματα που έχουν διασωθεί αξίζει να αναφέρουμε 

79 Έτσι ορίζεται για παράδειγμα και στο Λεξικό Νεοελλ ηνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Πα-
τάκη (βλ. λήμμα «ακροστιχίδα»).

80 Π.χ. η γνωστή Αλφάβητος της αγάπης, και τα Καταλόγια (από το χειρόγραφο British 
Museum Additional 8241, 15ος αιώνας), βλ. Wagner (1879) και Hesseling – Pernot 
(1913).

81 Βλ. π.χ. στον Νέο Ερωτόκριτο του Διονύσιου Φωτεινού τις Ερωταποκρίσεις. Foteinos 
(1818: 94f.). 

82 Πρβλ. Maas (1904: 161), Crimi (1983: 45–50).
83 Για αλφαβητάρια και στίχους της ηχούς στον Καισάριο Δαπόντε βλ. Vranousis (1955). 

Στίχους της ηχούς έχει και ο Foteinos (1818: 90f.; 114f.).
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εδώ τις διάφορες ακροστιχίδες προς τον Βασίλειο (10ος αιώνας) και προς τον 
Μανουήλ Μέγα Ρήτορα (από ένα χειρόγραφο του 16ου αιώνα), καθώς και το πα-
ράδειγμα του Ενετοκρητικού Ζαχαρία Σκορδύλη (16ος αιώνας), που φανερώνει 
τη συνέχιση της παράδοσης την εποχή της Κρητικής Αναγέννησης (βλ. εικ. 8).

Αξιοσημείωτο είναι ένα παράδειγμα συνδυασμού ακροστιχίδας και καρκινι-
κού στίχου, όπως ο παλίνδρομος στίχος ΣΟΣ ΕΙΜΙ ΤΙΜΙΕ ΣΟΣ, ενυφασμένος και 
γραμμένος γύρω από ένα ποίημα σαν κορνίζα (14ος αιώνας, εικ. 8 πάνω). Σε όλες 
τις παραπάνω μορφές οπτικής και παιγνιώδους ποίησης, λέξεις ή και ολόκληρες 
φράσεις είναι ενυφασμένες στο κείμενο, λειτουργούν ωστόσο και ως χωριστό 
σώμα, που συμπληρώνει ή/και οργανώνει το συνολικό κείμενο. 

Μια ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι λεγόμενοι κύβοι, αποδιδόμενοι στα 
λατινικά ως cubi ή carmina quadrata. Οπτικά μοιάζουν πολύ με τους υφαντούς 
στίχους, ο τρόπος σύνθεσής τους είναι όμως σημαντικά απλούστερος.⁸⁴ Στους 
κύβους, μία ή περισσότερες λέξεις απλώς επαναλαμβάνονται, μετατοπιζόμενες 
σε κάθε στίχο κατά ένα γράμμα, έτσι ώστε να δημιουργούνται σχήματα. Στα ελ-
ληνικά παραδείγματα συνήθως σχηματίζονται ρόμβοι. Τα αρχαιότερα παραδείγ-
ματα αυτού του τύπου απαντούν στις λεγόμενες Tabulae Iliacae, όπως στη στήλη 
του Μοσχίωνος, ενώ για τα βυζαντινά χρόνια μπορούμε να σταχυολογήσουμε 
ένα τρισάγιον (βλ. εικ. 10),⁸⁵ έναν κύβο για την αυτοκράτειρα Ευδοκία (βλ. εικ. 
9 κάτω δεξιά)⁸⁶ κι έναν κύβο που θεματοποιεί τον γραφέα ενός κώδικα του 11ου 
αιώνα (Cod. Vat. Gr. 394, fol. 214r, βλ. εικ. 9 κάτω αριστερά). Κατάλοιπα αυτού 
του είδους βρίσκουμε και στα περιοδικά του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, 
σε μια πρώιμη μορφή σταυρόλεξου. Ο αναγνώστης καλείται να συμπληρώσει 
τις λέξεις που λείπουν στους κύβους ή τα κυβόλεξα, τα τρίγωνα ή τις πυραμίδες, 
των οποίων η ανάγνωση είναι δυνατή και οριζόντια και κάθετα (βλ. εικ. 8 κάτω). 
Η μορφή αυτή συγγ ενεύει και με τους γρίφους.⁸⁷

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν πως τα ιστουργήματα και οι συγγ ε-
νικές τους μορφές απευθύνονται λιγότερο σε ακροατές απ’ ό,τι σε αναγνώστες. 
Προϋποθέτουν μια εγγ ράμματη κοινωνία και έναν πολιτισμό γραπτού λόγου, που 
έχει πραγματοποιήσει το πέρασμα από την προφορικότητα στο βιβλίο. Κάποτε 

84 Στα γερμανικά ο Ernst έχει προτείνει τον όρο Labyrinthgedicht ή Kreuzwortlaby-
rinth, βλ. το κεφάλαιο Kreuzwortlabyrinthe in Antike und Mittelalter στον Ernst (1991: 
388–428).

85 Βλ. Sijpestejn (1980: 95).
86 Βλ. Ernst (1991: 422).
87 Στη μόνιμη στήλη Προβλήματα και ερωτήσεις του Δελτίου της Εστίας, που εγκαινιάζεται 

στο τεύχος 69 του 1878, απαντούν λ.χ. ποιητικά παίγνια, όπως κυβόλεξα, λεξίγριφοι 
και κρυπτόγραφα. Για τα στιχουργικά παίγνια γενικά, καθώς και για μια πρώιμη τυ-
πολογία τους στα ελλ ηνικά γράμματα βλ. Politis (1885) και Raptarchis (1862).
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τα ποιήματα στοχεύουν στην επίδειξη των ικανοτήτων και της δεινότητας του 
ποιητή ή συμβάλλ ουν στην εξύψωση του υμνούμενου προσώπου. Μορφές όπως 
τα αλφαβητάρια και τα εκατόλογα ταιριάζουν και στον προφορικό λόγο, γεγονός 
που εξηγεί την παρουσία τους στα πρώτα δημώδη κείμενα, σε κείμενα δηλαδή 
όχι και τόσο ξένα προς την προφορική παράδοση, τα οποία δεξιώνονται, ωστόσο, 
οπτικά και στιχουργικά απλούστερες μορφές.

«Πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν» 

Όταν ήρθε η σειρά της σοφής Αθηνάς να κάνει το δώρο της στην Πανδώρα, της 
δίδαξε την τέχνη της ύφανσης: Αθήνην ἔργα διδασκέμεναι, πολυδαίδαλον ἱστὸν 
ὑφαίνειν (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 64). Η μεταφορά της ύφανσης του ιστού και 
της ύφανσης του λόγου συγκεκριμενοποιείται στο ποιητικό είδος των υφαντών 
στίχων, ένα είδος αδιαμφισβήτητα απαιτητικό και χρονοβόρο, πολυδαίδαλο θα 
μπορούσε να πει κανείς. Όπως διαφαίνεται και από τα παραδείγματα που παρου-
σιάστηκαν, τα βυζαντινά ιστουργήματα αποδεικνύουν τη δεινότητα των ποιη-
τών και είναι συγκρίσιμα με τα ιστουργήματα του δυτικού μεσαίωνα. Λόγω του 
χρόνου, της τεχνικής αρτιότητας και της μετρικής επιδεξιότητας που απαιτείται 
για τη σύνθεση των υφαντών στίχων, μπορούμε να τα χαρακτηρήσουμε μικρά 
ποιητικά αριστουργήματα. 

Η επιτήδευση αυτή και ο κρυπτογραφικός χαρακτήρας τους, οδήγησε τους 
επικριτές του είδους να συνδέσουν την οπτική ποίηση με τον μανιερισμό,⁸⁸ και 
ο μανιερισμός θεωρήθηκε αρνητικό στοιχείο της λογοτεχνίας,⁸⁹ «αντικλασική 
τεχνοτροπία».⁹⁰ Κατά τον Rüdiger Zymner κύρια λειτουργία της μανιεριστικής 
γραφής είναι η επίδειξη ποιητικής ακροβασίας σε σημασιολογικό και δομικό 
επίπεδο:

88 Το ποιητικό παίγνιο το επικρίνουν ήδη ο Michel de Montaigne, το 1580, στο δοκίμιο 
De vaines subtilitez (1. 54) και o Joseph Addison, το 1711, σε άρθρο του στην εφημερίδα 
Th e Spectator. Βλ. επίσης τα θεωρητικά κείμενα των G. Caramuel de Lobkowitz, Pa-
schasius και Johann Heinrich Asted. Βλ. ειδικότερα Ernst (1998: 263).

89 Η συζήτηση για τη χρήση του όρου «μανιερισμός» και την αρνητική χροιά του σε δι-
άφορες εποχές και λογοτεχνίες έχει πολλ ές πτυχές και δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί 
εδώ. Βλ. ενδεικτικά Curtius (1965), Hocke (1957 και 1959), Friedrich (1964) και κυρίως 
Zymner (1995), και για το συγκεκριμένο θέμα Ernst (1998) και Ernst (2000). Για την 
αρνητική κριτική της σχηματικής ποίησης ως «κωμικής ποίησης» και «μανιεριστικού 
είδους ποίησης» ειδικά τον 19ο και 20ό αι., βλ. Ernst (1991: 1, σημ. 6).

90 Κυρίως ο Curtius αντιμετωπίζει τον μανιερισμό ως αντιστάθμισμα της κλασικής επο-
χής, βλ. ειδικότερα το κεφάλαιο «Κλασική εποχή και μανιερισμός» στον Curtius (1965: 
277–278) και Link-Heer (1997: 156). Για μια κριτική στο μοντέλο της κλασικής–αντι-
κλασικής εποχής ως ορισμού της έννοιας του μανιερισμού βλ. Zymner (2000: 5).
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Αυτή μου φαίνεται πως είναι η λειτουργία της μανιεριστικής παρουσίασης 
στο επίπεδο της μορφής και της σημασίας – δηλαδή να επιδείξει πως κατέ-
χει ακροβατικές ικανότητες παρουσίασης […], επιδεικτική ακροβασία, που 
κατά κάποιον τρόπο τεκμηριώνει την επιδειξιομανία του καλλ ιτέχνη και απο-
σκοπεί στη διά της καταπλήξεως φιλοθέαση του κοινού – είναι η τέχνη για 
χάρη του τεχνάσματος, l’art de l’art και όχι l’art pour l’art.⁹¹ 

Τα κείμενα με μανιεριστικό χαρακτήρα αποσκοπούν λοιπόν στην αντίδραση του 
κοινού. Τον ίδιο σκοπό εκπλήρωναν και τα σχηματικά ποιήματα, τα οποία προ-
βάλλ οντας την καλλ ιτεχνική και ποιητική δεξιότητα του ποιητή, προκαλούσαν 
το θαυμασμό και την κατάπληξη του αποδέκτη.

Είδαμε ότι τα ιστουργήματα της Χαλκής καλούνταν να υπογραμμίσουν τον 
εκάστοτε ιδεολογικό προσανατολισμό του αυτοκράτορα στην εικονομαχική 
διαμάχη, εξυπηρετούσαν δηλαδή και προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ο Ulrich 
Ernst χαρακτηρίζει μάλιστα την οπτική ποίηση αυτοκρατορικό λογοτεχνικό είδος 
(imperiale Gattung).⁹² Είδαμε επίσης, πως τα ποιήματα της Χαλκής λόγω της δη-
μόσιας έκθεσής τους μπορούσαν να αναγνωστούν από ένα ευρύτερο κοινό ή με 
τον οπτικό τους χαρακτήρα να απευθυνθούν και σε ένα αναλφάβητο κοινό, το 
οποίο αν και δεν μπορούσε να διαβάσει τους ιάμβους ήταν τουλάχιστον σε θέση 
να μαντέψει το περιεχόμενο, έστω και κατά προσέγγ ιση. Το σύμβολο του σταυρού 
που σχημάτιζαν οι ενυφασμένοι στίχοι και οι λίγες λέξεις που ενδεχομένως ήταν 
σε θέση να καταλάβουν, καθοδηγούσαν τους αναλφάβητους στην κατανόηση 
του γενικότερου νοήματος. Αντίθετη περίπτωση αποτελούσαν τα ιστουργήματα 
του Θεόδωρου Πρόδρομου, του Γεώργιου Παχυμέρη ή του Μανουήλ Φιλή που 
προορίζονταν για ένα πιο λόγιο κοινό, έναν περιορισμένο κύκλο αναγνωστών.

Δεν είναι τυχαίο πως οι περίοδοι ακμής του είδους συμπίπτουν χρονικά με 
τις περιόδους πολιτισμικής ακμής, που έχουν χαρακτηριστεί με τον όρο βυζα-
ντινή αναγέννηση. Τα ιστουργήματα προϋποθέτουν μια εγγ ράμματη κοινωνία, 
έναν πολιτισμό βασισμένο στο βιβλίο. Είδαμε λοιπόν πως κύριο χαρακτηριστι-
κό του ποιητικού αυτού είδους είναι ότι λειτουργεί με τη βοήθεια της όρασης, 
γεγονός που απομακρύνει τα ιστουργήματα από μια προφορική παράδοση και 
τα εντάσσει σε μια γραπτή. Όπως και στο μύθο του Οβιδίου, όπου η ανάγνωση 
του ιστουργήματος της Φιλομήλας αφήνει άφωνη την Πρόκνη, παρόμοια και 
εδώ το ίδιο ποιητικό είδος απομακρύνει τον αποδέκτη από την προφορικότητα, 
ακυρώνει δηλαδή την προφορική απόδοση νοήματος. Και ίσως, διαβάζοντας τα 
ιστουργήματα, να μένει και ο αναγνώστης άφωνος.

91 Zymner (2000: 10).
92 Ernst (2001: 66).
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Εικ. 1: Ιστούργημα με ενυφασμένους στίχους που σχηματίζουν το μονόγραμμα 
του Χριστού (Cod. Leninop. Gr. 216, fol. 376v, Leningrad). Τυπώνεται εδώ από τον 
Ernst (1991: 757, εικ. 287).
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Εικ. 2: Carmen xiv και Carmen xxiv του Πορφύριου. Polara (2004: 141, 205).
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Εικ. 3: Πάνω αριστερά: Ιστούργημα του Θεόδωρου Πρόδρομου και σχηματική ανα-
παράσταση του ενυφασμένου στίχου κατά τον Hörandner (1990: 33). Πάνω δεξιά: 
Στίχοι Εἰς τὸν οἶνον ὑφαντοί του Μανουήλ Φιλή με σχηματική αναπαράσταση 
του ενυφασμένου στίχου κατά τον Hörandner (1990: 39). Κέντρο: Carmen xxiii 
του Πορφύριου. Polara (2004: 199). Κάτω αριστερά: Ιστούργημα του Θεόδωρου 
Πρόδρομου με σχηματική αναπαράσταση του ενυφασμένου στίχου και της φοράς 
ανάγνωσής του κατά τον Hörandner (1990: 32). Κάτω δεξιά: Carmen xii (πάνω), 
Carmen xxi (κάτω) του Πορφύριου με ενυφασμένους στίχους σε σχήμα ρόμβου. 
Polara (2004: 199).
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Εικ. 4: Στίχοι τρίγωνοι του Μανουήλ Φιλή. Δεξιά ανατύπωση του πρωτοτύπου 
(Vallic. E 55, fol. 130v) και σχηματική αναπαράσταση του ενυφασμένου στίχου 
από τον Hörandner (1990: 40 και 36 αντίστοιχα).

Εικ. 5: Ιστούργημα του Γεώργιου Παχυμέρη. Pop (1803: 362). Δεξιά σχηματική 
αναπαράσταση του ενυφασμένου στίχου και της φοράς ανάγνωσής του κατά τον 
Hörandner (1990: 38).
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Εικ. 6: Πάνω αριστερά: Ιστούργημα του Λουκά Χρυσοβέργη με ενυφασμένο στίχο 
σε σχήμα Χ. Lampsidis (1982: 1148). Πάνω δεξιά: Διάγραμμα του Λαμψίδη (οπ.π.) 
όπου διαφαίνεται η μετρική αρτιότητα του ενυφασμένου στίχου. Κάτω αριστε-
ρά: Carmen ii του Πορφύριου. Polara (2004: 57). Κάτω δεξιά: Carmen xvii του 
Πορφύριου. Polara (2004: 163).
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Εικ. 7: Πάνω αριστερά: Carmen cancellatum του Josephus Scottus (De nominibus 
Iesu ad Carolum regem), αρχές 9ου αιώνα. Higgins (1987: 225). Πάνω δεξιά: Carmen 
cancellatum του Abbo Fleury προς τον αυτοκράτορα Otto iii., περ. 1004. Ernst 
(2001: 75, εικ. 6). Κάτω: Ιστούργημα του Θεόδωρου Πρόδρομου ή του Ευστάθιου 
Μακρεμβολίτη. Αριστερά σε έκδοση του Treu (1893: 18), δεξιά από τον Cod. Vallic. 
B 99, fol. 174r, Biblioteca Vallicelliana, Ρώμη. Ernst (1991: 761, εικ. 290).
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Εικ. 8: Πάνω: Ιστούργημα με παλίνδρομο στίχο. Hörandner (1990: 41). Κέντρο 
αριστερά: Στίχοι με πολλ απλή ακροστιχίδα για τον Βασίλειο ι. ή ιι. (Ernst 1991: 
740, εικ. 274). Κέντρο δεξιά: Στίχοι με πολλ απλή ακροστιχίδα του Μανουήλ. 
Hörandner (1990: 42). Κέντρο κάτω: Στίχοι με πολλ απλή ακροστιχίδα του Ζαχαρία 
Σκορδύλη. Moustoxydis (1843: 314). Κάτω αριστερά: Κύβος με την λύση του 
(H Εικονογραφημένη, 1. Μαΐου 1916). Κάτω δεξιά: Κύβος ή «Τετράγωνον» λυμένο 
με μολύβι (Παιδικόν φύλλ ον 1896, τ. 1, τεύχος 2, σελ. 15).
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Εικ. 9: Πάνω αριστερά: Αναπαράσταση του ιστουργήματος με ενυφασμένες τις 
λέξεις Ζεύς και Σάραπις κατά τον Hörandner (1990: 28). Πάνω δεξιά: Στήλη του 
Μοσχίωνος, μεταγραφή κατά τον È. Bernand. Ernst (1991: 396, εικ. 120). Κάτω 
αριστερά: Κύβος από τον Cod. Vat. Gr. 394, fol. 214r. Hörandner (1990: εικ. 6). 
Κάτω δεξιά: Κύβος για την αυτοκράτειρα Ευδοκία από τον Cod. Gr. 922, fol. 4, 
Bibliothèque Nationale, Paris. Ernst (1991: 422, εικ. 135α).
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Εικ. 10: Κύβος με τρισάγιον κατά τον Sijpestejn (1980: 95).
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Εικ. 11: Ιστουργήματα των τεσσάρων εικονομάχων (PG 99: 435Β–438D).
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Εικ. 12: Ιστουργήματα του Θεόδωρου Στουδίτη (PG 99: 438D–440D).
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Εικ. 13: Πάνω: Ιστουργήματα του Θεόδωρου Στουδίτη (PG99: 441A–442D). Κάτω 
αριστερά: Πρόταση αναπαράστασης του επιγράμματος του Λέοντα Γʹ. Κάτω δε-
ξιά: Αναπαράσταση της κατεύθυνσης ανάγνωσης των ενυφασμένων στίχων στα 
ιστουργήματα της Χάλκης από τον Hörandner (1990: 14).




