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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το  θέμα  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  το  «γαλλικό»  ύφος  της 

αρχιτεκτονικής του πρώτου γάλλου «trattatiste», δηλαδή συγγραφέα πραγματειών 

και αρχιτέκτονα της αυλής, Φιλιμπέρ ντε Λορμ  (Philibert de  l’Orme, 1514‐1570). Ο 

αρχικός  προσανατολισμός  μου  σχετικά  με  την  επιλογή  του  θέματος  της  εργασίας 

στρεφόταν γύρω από τα μανιεριστικά στοιχεία της  ιταλικής κυρίως αρχιτεκτονικής 

του 16ου αιώνα, και πιο συγκεκριμένα το έργο του αρχιτέκτονα Σεμπαστιάνο Σέρλιο 

(Sebastiano Serlio, 1475‐1554). Ο  τελευταίος, ωστόσο,  έπαιξε  ένα σημαντικό ρόλο 

στην  ανάπτυξη  και  της  γαλλικής  αρχιτεκτονικής,  αφού  πέρασε  αρκετά  χρόνια  της 

ζωής του στη Γαλλία, μετά το κάλεσμα του βασιλιά Φραγκίσκου Α’. 

Η πραγματεία του, εντούτοις, χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ ως λεξιλόγιο από πολλούς 

αρχιτέκτονες,  κυρίως  στις  επαρχίες,  παρά  ως  πηγή  εμπεριστατωμένων 

αρχιτεκτονικών  προτάσεων 1 .  Είναι  γεγονός  πως  ασχολήθηκε  τόσο  με  τους 

αρχιτεκτονικούς  ρυθμούς  των  κτηρίων  όσο  και  με  το  κατασκευαστικό  μέρος  των 

αρχιτεκτονικών εφαρμογών.  

Το  γεγονός αυτό σε συνδυασμό με  την παραμονή μου  για  7  μήνες στο Παρίσι  το 

εαρινό  εξάμηνο  του  2012  μέσω  του  προγράμματος  Erasmus,  έστρεψε  το 

ενδιαφέρον μου στη γαλλική ιστορία της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Την 

προσοχή  μου  δεν  άργησε  να  κεντρίσει  η  διπλή  ιδιότητα  του  αρχιτέκτονα  και 

θεωρητικού  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  ο  οποίος  εκπόνησε  δύο

                                                            
1 Για  να  είμαστε  πιο  ακριβείς,  δεν  πρόκειται  για  ολοκληρωμένη  πραγματεία,  αλλά  για  εννέα 
θεωρητικά έργα, που εκδόθηκαν χωρίς συγκεκριμένη σειρά μετά το 1537, στη Βενετία, στο Παρίσι 
και  στη  Λυών.  Το  Βιβλίο VII  (Libro VII)  εκδόθηκε  το  1575,  πολύ  μετά  τον  θάνατο  του  Σέρλιο,  στη 
Φρανκφούρτη,  από  τον  έμπορο  έργων  τέχνης  Jacopo  Strada.  Η  δημοφιλέστερη,  ωστόσο,  έκδοση 
είναι αυτή που τυπώθηκε στη Βενετία το 1619. Ο τίτλος της Tutte l'opere d'architettura et prrospetiva 
[prospettiva] di Sebastiano Serlio Bolognese, δίνει την εντύπωση ολοκληρωμένης έκδοσης, ενώ στην 
πραγματικότητα αφορά μόνο στα Βιβλία I‐V, VII (Libri I‐V, VII), καθώς και σ’ ένα Extraordinario Libro 
(εκτός  σειράς).  Το  έργο  Regole  generali  di  architettura  sopra  le  cinque maniere  degli  edifici  του 
Βιβλίου IV (Libro IV) ασχολείται με τους ρυθμούς των κιόνων, στους οποίους ο Σέρλιο είχε αφιερώσει 
σειρά  χαρακτικών  από  το  1528.  Χρησιμοποίησε  ένα  αρκετά  σαφές  σύστημα  παρουσίασης  των 
διαφόρων ρυθμών. Το Βιβλίο  III  (Libro  III), δημοσιευμένο το 1540 με τίτλο  Il terzo  libro nel quale si 
figurano e descrivono le antichità di Roma e le altri che sono in Italia e sopra Italia, ήταν το πρώτο που 
εκδόθηκε στην καθομιλουμένη. Περιέχει  ξυλογραφίες  των πιο σημαντικών αρχαίων κτισμάτων της 
Ρώμης  και  της  Ιταλίας,  καθώς  και  ορισμένες  σχεδιαστικές  προτάσεις  των  Ντονάτο  Μπραμάντε 
(Donato  Bramante),  Ραφαήλ  [Ραφαέλο  Σάντσιο  (Raffaello  Sanzio)]  και  Μπαλντασάρε  Τομάζο 
Περούτζι (Baldassarre Tommaso Peruzzi). Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός πως το Βιβλίο III  (Libro 
III) ήταν αφιερωμένο στο Γάλλο βασιλιά Φραγκίσκο Α’, ο οποίος είχε καλέσει τον Σέρλιο στη Γαλλία 
αναθέτοντάς του το σχέδιο για το ανάκτορο του Φονταινεμπλώ μέχρι το 1547. Αργότερα, ο Σέρλιο 
εγκαταστάθηκε στη Λυών, όπου ασχολήθηκε κυρίως με θεωρητικές μελέτες. 
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αρχιτεκτονικές πραγματείες: το έργο Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits 

Fraiz,  το οποίο δημοσιεύτηκε το 1561 κι έξι χρόνια αργότερα ακολούθησε το έργο 

Premier Tome de l’Architecture. Πιο συγκεκριμένα, τα βιβλία V‐VII του Premier Tome 

ασχολούνται  με  τους  ρυθμούς,  ενώ  το  βιβλίο  VIII  με  θυρώματα  διαφορετικών 

ρυθμών και με την εφαρμογή των ρυθμών σε διάφορες προσόψεις κτηρίων. Εκτός 

από  τους  πέντε  ρυθμούς  αρχιτεκτονικής  –  δωρικό,  ιωνικό,  κορινθιακό,  τοσκανικό 

και  σύνθετο  ‐  παρουσιάζει  το  λεγόμενο  «γαλλικό»  ρυθμό,  ο  οποίος  απασχόλησε 

ιδιαιτέρως την πένα των διαφόρων μελετητών και έγινε αντικείμενο διαφωνιών, ως 

προς τη θεώρησή του ως έκτος ανεξάρτητος ρυθμός.  

Η επίσκεψή μου στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης του Παρισιού 

(Bibliothèque  de  l’Institut  National  d’Histoire  de  l’Art),  μου  προσέφερε  τη 

δυνατότητα να έρθω σε επαφή με μια εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετικά με  τους 

κύριους  μελετητές  του  έργου  του.  Επίσης,  στην  εξειδικευμένη  σε  βιβλία  τέχνης 

δημοτική  βιβλιοθήκη  Forney  μπόρεσα  να  εντοπίσω  αρκετά  άρθρα  που  μου 

φάνηκαν χρήσιμα στην πορεία της εργασίας μου, ενώ στη βιβλιοθήκη που διαθέτει 

η  Cité  de  l’  Architecture  et  du  Patrimoine  βρήκα  επιπλέον  υλικό  ακόμη  πιο 

ειδικευμένο σε αρχιτεκτονικά ζητήματα της περιόδου αυτής. Θα ήταν παράλειψη να 

μην αναφέρω την επιτόπια εξέταση αρκετών αρχιτεκτονημάτων από την εποχή της 

Αναγέννησης έως τις μέρες μας. 

Κατόπιν, κατά τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποίησα στις βιβλιοθήκες της 

Ελλάδας διαπίστωσα την ύπαρξη κάποιων βασικών μελετών σχετικά με την ιστορία 

της  γαλλικής αρχιτεκτονικής θεωρίας  και πρακτικής. Η  έρευνα αυτή περιλαμβάνει 

την  ελληνική  και  τη  διεθνή  βιβλιογραφία,  καθώς  και  τις  εκδόσεις  που  υπάρχουν 

από  τα πρακτικά  των συνεδρίων.  Ξεκινώντας από  την  ελληνική,  εντόπισα αρκετές 

ελλείψεις,  αφού  οι  μεταφράσεις  βιβλίων  σχετικών  με  την  ιστορία  κυρίως  της 

δυτικής αρχιτεκτονικής  περιορίζονται  στις  εξής:  John  Julius Norwich, 1975. Robert 

Furneau‐Jordan, 1981. Bill Risebero, 1991. David Watkin, 2005. Bernd Evers, 2006. 

Gianni  Guadalupi,  2006.  Gabriele  Bartz,  2007.  Με  άλλα  λόγια,  οι  αμιγώς 

επιστημονικές μελέτες που έχουν μεταφραστεί είναι ελάχιστες. 

Όσον αφορά στους Έλληνες συγγραφείς, το βιβλιογραφικό κενό είναι μεγάλο, αφού 

οι  μελετητές  μπορούν  να  συμβουλευτούν  μόνο  τη  βιβλιογραφία  που  ακολουθεί: 
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Λεωνίδας  Δάκης  Δημητρέλης,  1990.  Χαράλαμπος  Μπούρας,  1994.  Χαράλαμπος 

Μπούρας, 1999. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, 2008. 

Οι  ελληνικές  βιβλιοθήκες  παρέχουν  στους  μελετητές  περιορισμένη  διεθνή 

βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα αυτό2· ευτυχώς, ωστόσο, οι πρώτες εκδόσεις των 

πραγματειών  του  ντε  Λορμ Nouvelles  Inventions  pour  bien  bastir  et  à  petits  Fraiz 

(1561) και Premier Tome de l’Architecture (1567) έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι στη 

διάθεσή  τους3.  Επιπροσθέτως υπάρχουν οι  παρακάτω  τρεις  τόμοι  με  τα πρακτικά 

των  συνεδρίων  που  πραγματοποιήθηκαν  στην  πόλη  Τουρ  της  Γαλλίας:  Jean 

Guillaume (επιμ.), 1988. Jean Guillaume (επιμ.), 1991. Jean Guillaume (επιμ.), 1992.  

Κατά τη συγγραφή της εργασίας ήρθα αντιμέτωπη με τη δυσκολία της μετάφρασης 

και  απόδοσης  αρχιτεκτονικών  όρων  που  απαντούν  στη  γαλλική  και  την  αγγλική 

βιβλιογραφία, καθώς τα μεταφρασμένα βιβλία που είχα στη διάθεσή μου παρείχαν 

μόνο  μια  γενική  και  πολλές  φορές  επιδερμική  προσέγγιση  στις  πρακτικές  της 

αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα. Συνεπώς, θεώρησα σκόπιμο να αναφέρω κάποιους 

αρχιτεκτονικούς  όρους  στη  γαλλική  γλώσσα,  καθώς  δεν  εντόπισα  στην  ελληνική 

βιβλιογραφία την απόδοσή τους. Την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια προσέγγισης 

της  δυτικής  αρχιτεκτονικής  αποτελεί  η  μετάφραση  του  Κ.  Κουρεμένου4,  ενώ  η 

μετάφραση  του  Π.  Μαρτινίδη  ουσιαστικά  παρέχει  ένα  ανθολόγιο  των 

                                                            
2 Ενδεικτικά είναι στη διάθεσή τους οι ακόλουθες εκδόσεις: Henry Martin, 1928. Maurice Roy, 1929 
(περιέχει  ένα  μεγάλο  κεφάλαιο  αφιερωμένο  στα  έργα  του  στο  Saint  Denis,  Vincennes, 
Φονταινεμπλώ, Anet).  Louis Hautecoeur,  1948‐1957. Anthony Blunt,  1970.  Jean‐Marie  Pérouse  de 
Montclos,  1982.  John  Summerson,  1987.  Jean‐Marie  Pérouse  de  Montclos,  1989  (περιέχει  ένα 
κεφάλαιο υπό τον τίτλο L’invention de l’architecture à la française που παρέχει αρκετές πληροφορίες 
σχετικά με την επινόηση στη γαλλική αρχιτεκτονική και την υπεράσπιση της γαλλικής γλώσσας).  Udo 
Kultermann, 1993. Henri Zerner, 1996. Vaughan Hart, Peter Hicks, 1998. Alina Payne, 1999. Robert 
Klein, Henri Zerner, 2001. Carol Richardson, Kim Woods, Michael Franklin, 2007. Οι μονογραφίες που 
είναι αφιερωμένες στο έργο του ντε Λορμ είναι μονάχα οι ακόλουθες δύο: Henri Clouzot, 1910 και 
Liliane Brion‐Guerry, 1955. 
3 Philibert de  l’ Orme, Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits Fraiz, trouvées n’ aguères par 
Philibert de L’ orme Lyonnois, Architecte, Conseiller & Aulmonier ordinaire du feu Roy Henry, & Abbé 
de S. Eloy  lez Noyon. À Paris, De  l’  Imprimerie de  Federic Morel,  rue  S.  Jean de Beauvais au  franc 
Meurier,  1561.  Βλ.  ftp://ftp.bnf.fr/860/N8609517_PDF_1_‐1DM.pdf  (τελευταία  πρόσβαση  : 
16/01/2014) ‐ Philibert de l’ Orme, Le premier tome de l’ architecture de Philibert de l’ Orme conseillier 
et aumosnier ordinaire du Roy, & Abbé de S. Serge les Angiers. À Paris, Chez Federic Morel, rue S. Jean 
de  Beauvais,  1567.  Βλ.  http://architectura.cesr.univ‐tours.fr/traite/Images/Pdf/LES1653.pdf 
(τελευταία  πρόσβαση  :  16/01/2014).  Εφεξής  οι  παραπομπές  στα  έργα  Nouvelles  Inventions  και 
Premier  Tome  de  l’Architecture  αφορούν  στις  συγκεκριμένες  εκδόσεις.  Στο  σημείο  αυτό  σκόπιμο 
είναι  να  σημειωθεί  πως  οι  μεταφράσεις  των  ξενόγλωσσων  κειμένων  πραγματοποιήθηκαν  από  τη 
γράφουσα, ενώ όπου η μετάφραση έχει αντληθεί από άλλο συγγραφέα, επισημαίνεται η πηγή. 
4 David Watkin, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, 2005. 
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αρχιτεκτονικών πραγματειών από  την Αναγέννηση μέχρι  τις μέρες μας5.  Συνολικά, 

δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως το ενδιαφέρον για την  ιστορία της γαλλικής 

αρχιτεκτονικής  βρίσκεται  σε  εμβρυïκή  μορφή  στη  χώρα  μας  και  το  συγκεκριμένο 

θέμα  δεν  θα  μπορούσε  να  βγει  σε  πέρας  αν  δεν  πραγματοποιούσα  το  ταξίδι  στη 

γαλλική πρωτεύουσα.  

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  ανάμεσα  στους  μελετητές  του  έργου  του  ντε  Λορμ  –  ο 

οποίος  κατέχει  την  πρώτη  θέση  μεταξύ  των  Γάλλων  αρχιτεκτόνων,  αν  λάβουμε 

υπόψη  τον  αριθμό  των  μελετών  που  έχουν  δει  το  φως  της  δημοσιότητας  και 

αφορούν στο έργο του ‐ βρίσκουμε τόσο αρχιτέκτονες και ιστορικούς της τέχνης και 

της λογοτεχνίας, όσο και ιστορικούς της αρχιτεκτονικής. Ο Yves Pauwels, καθηγητής 

ιστορίας  της  αρχιτεκτονικής  στο  πανεπιστήμιο  της  Τουρ,  είναι  ένας  από  τους 

βασικούς μελετητές του έργου του ντε Λορμ,  γεγονός που υποδεικνύεται από την 

πληθώρα  των  άρθρων  που  έχει  εκδόσει  σχετικά  με  αυτό6.  Το  γεγονός  πως  στην 

Τουρ  υπάρχει  ένα  κέντρο  μελέτης  της  αρχιτεκτονικής  της  Αναγέννησης  που 

υποστηρίζει  μια  αξιόλογη  βάση  δεδομένων,  αποτελεί  ευτυχή  συγκυρία7.  Είναι 

γεγονός πως περισσότερες μελέτες έχουν αφιερωθεί στον ντε Λορμ από κάθε άλλο 

Γάλλο  αρχιτέκτονα  της  μοντέρνας  εποχής.  Οι  λόγοι  της  προτίμησης  στο  πρόσωπο 

του  ντε  Λορμ  μπορούν  να  συνοψιστούν  σε  δύο:  αφενός  τα  πονήματά  του 

προμηθεύουν  τους  ιστορικούς με μαρτυρίες  των έργων  του και  των  έργων άλλων 

αρχιτεκτόνων, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα έχει 

καταστραφεί  και  αφετέρου  η  έκδοση  και  κυκλοφορία  των  ιδεών  του  αύξησε  την 

                                                            
5 Bernd  Evers,  Αρχιτεκτονική  θεωρία  :  από  την  αναγέννηση  μέχρι  σήμερα,  μτφρ.  Π.  Μαρτινίδης, 
Αθήνα, Γνώση, 2006. Το βιβλίο περιέχει 89 σύντομα δοκίμια, οι συγγραφείς των οποίων διερευνούν 
την  προέλευση  κάθε  πραγματείας  κι  εξετάζουν  τα  κίνητρα  που,  μέσα  στα  τελευταία  500  χρόνια, 
ώθησαν  κάποιους  αρχιτέκτονες  να  καταγράψουν  τις  ιδέες  τους  στο  χαρτί.  Τα  δοκίμια  αυτά  είναι 
ομαδοποιημένα κατά χώρα και κατά εποχή. 
6 Τα σπουδαιότερα από αυτά μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: «Cesariano et Philibert de l’ Orme : 
le piédestal dorique du Premier tome de l’ Architecture», 1991. «Les antiques romains dans les traités 
de Philibert de l’Orme et Jean Bullant», 1995. «Les Français et la recherche d’ un langage : Les ordres 
hétérodoxes de Philibert de  l’ Orme et Pierre  Lescot», 1996. «Les  "Nouvelles  Inventions pour bien 
bastir" de Philibert de  l’Orme,  à  Paris  en  1561,  et  "Le  Premier  Tome de l’Architecture",  à  Paris  en 
1567»,  2004. «Philibert  de  l’Orme  et  ses  cardinaux :  Marcello  Cervini  et  Jean  du  Bellay»,  στο 
Frédérique Lemerle, Yves Pauwels et Gennaro Toscano  (εκδ.), Les Cardinaux de  la Renaissance et  la 
modernité  artistique,  2009.  «Philibert  de  l’Orme  et  les  ruines  antiques  : l’architecte  du  roi  et  le 
chanoine de Notre‐Dame», 2010.  
7 Σ’  αυτή  τη  βάση  δεδομένων  υπάρχουν  χειρόγραφα  ή  αντίγραφα  δημοσιευμένα  στη  Γαλλία, 
γραμμένα  ή  μεταφρασμένα  στα  γαλλικά  (16ος  –  17ος  αιώνες)  υπό  τη  διεύθυνση  των  Frédérique 
Lemerle και Yves Pauwels (http://architectura.cesr.univ‐tours.fr/traite/index.asp?param=en).  
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επιρροή του στις επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων και θεωρητικών στη Γαλλία και στο 

εξωτερικό8. Πράγματι τα ίχνη της αρχιτεκτονικής του πρακτικής είναι περιορισμένα 

στον πύργο του Anet και στο ανάκτορο του Κεραμεικού  (εικόνα 1α)9, σε αντίθεση 

με το συγγραφικό‐θεωρητικό του έργο που είναι προσβάσιμο στους μελετητές.  

 
Εικόνα 1α: Απομεινάρια από την κιονοστοιχία του ντε Λορμ στον Κεραμεικό 
Εικόνα 1β: Cour Marly, Λούβρο, Παρίσι 

 

Η δομή της εργασίας προκύπτει από το χωρισμό της στα ακόλουθα κεφάλαια:  

Στο  εισαγωγικό  κεφάλαιο  παρέχεται  μια  σύντομη  βιογραφία  του  και  εξετάζονται 

αφενός  οι  εκδόσεις  που  κυκλοφόρησαν  και  η  τύχη  που  αυτές  είχαν  κατά  τα 

κατοπινά χρόνια και αφετέρου η σχέση του με τους συγχρόνους του.  

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η θεωρία της αρχιτεκτονικής κατά το 16ο αιώνα στα 

σημαντικότερα ευρωπαïκά κέντρα και το θεωρητικό έργο του ντε Λορμ ειδικότερα. 

Επίσης  γίνεται  λόγος  για  τη  δομή  της  πραγματείας  του  Premier  Tome  και  πιο 

συγκεκριμένα  για  τη  μορφή,  τα  περιεχόμενα  των  βιβλίων  που  την  αποτελούν,  το 

ζήτημα των αναλογιών,  τους ρυθμούς στην πραγματεία του και  τα χαρακτικά που 

συνοδεύουν το κείμενο.  

Το  δεύτερο  κεφάλαιο  ασχολείται  με  τη  θεωρία  και  την  πράξη  της  αρχιτεκτονικής 

του,  όπου  δίνεται  έμφαση  στο  αρχιτεκτονικό  του  έργο  και  παρουσιάζονται  τα 

σπουδαιότερα  αρχιτεκτονήματα  με  τα  οποία  καταπιάστηκε,  οι  κύριες  επινοήσεις 

του,  όπως  επίσης  και  η  προσέγγισή  του  στο  ζήτημα  της  στερεομετρίας  κι  η 

                                                            
8 Την  άποψη  αυτή  υποστηρίζει  η  Sara  Galletti.  Βλ.  Sara  Galletti,  «Before  the  academy:  research 
trends  in the History of French Early Modern architecture before the age of Louis XIV», Perspective, 
2013‐1,  σελ. 43‐65  και  ειδικότερα σελ. 55  στο http://fds.duke.edu/db/attachment/2352  (τελευταία 
πρόσβαση: 01.10.2013).   
9 Τα απομεινάρια από την κιονοστοιχία του Κεραμεικού του ντε Λορμ που βρίσκονταν στα παρισινά 
κτήρια  της  École  des  Ponts  ParisTech  επί  της  rue  des  Saints‐Pères  μέχρι  το  2008  είναι  τώρα 
τοποθετημένα στην Cour Marly του μουσείου του Λούβρου, μπροστά από μια αψίδα που «βλέπει» 
προς τις αίθουσες της πτέρυγας των γλυπτών του 16ου αιώνα (εικόνα 1β). 
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επακόλουθη  εφαρμογή  των  γνώσεων  που  προκύπτουν  από  αυτήν  σε  επιμέρους 

στοιχεία της κατασκευής.  

Τέλος,  στο  τρίτο  κεφάλαιο εξετάζεται η πιο σημαίνουσα  επινόησή  του,  αυτή  ενός 

νέου ύφους που αναπτύσσεται με επίκεντρο το λεγόμενο «γαλλικό» ρυθμό του ντε 

Λορμ. Προσεγγίζεται η ιστοριογραφία του ζητήματος, όπου μελετώνται οι λόγοι της 

αναγκαιότητας  που  προβάλλονται  για  την  αιτιολόγηση  της  εμφάνισής  του  και  η 

χρήση των υλικών που προτείνεται, ενώ κατόπιν επιχειρείται η προβολή της σχέσης 

της γλώσσας με την τέχνη κατά την περίοδο εκείνη.  

Μέσα από  την  ιστοριογραφική προσέγγιση  θα παρακολουθήσουμε  τις  επινοήσεις 

και τις καινοτομίες που σχολίασαν πιο πολύ οι μελετητές του έργου του ντε Λορμ 

και θα εξετάσουμε το ζήτημα της ταύτισης του έργου του με ένα «εθνικό γαλλικό» 

ύφος. Με άλλα λόγια, θα ερευνήσουμε πώς το θεωρητικό και το πρακτικό του έργο 

συντέλεσαν στην προβολή και ανάδειξη ενός εθνικού στοιχείου της αρχιτεκτονικής 

των μέσων περίπου του 16ου αιώνα. 
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                                                                 *** 

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  του  Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος  Σπουδών  στην  Ιστορία  της  Τέχνης  του  τμήματος  Ιστορίας  και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την 

παραχώρηση  της  υποτροφίας  Erasmus  στο  Παρίσι  κατά  το  χρονικό  διάστημα 

03/2012‐09/2012. 

Ευχαριστώ  την  Πόπη  Σφακιανάκη  για  τις  παραινέσεις  της  και  τη  βοήθειά  της  στη 

συγκέντρωση του υλικού. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς την οικογένειά μου για την ηθική και 

την υλική στήριξη των επιλογών μου.   

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κ. Τιτίνα 

Κορνέζου  για  την  καθοδήγηση και  την ουσιαστική βοήθεια που μου  παρείχε  κατά 

την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Ομοίως τον κ. Ευγένιο Δ. Ματθιόπουλο για την 

εμπιστοσύνη  που  μου  έδειξε  στα  πρώτα  βήματα  της  φοίτησής  μου  στο 

μεταπτυχιακό  και  τον  κ.  Παναγιώτη  Ιωάννου  για  τη  στήριξή  του  καθ’όλη  την 

διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΦΙΛΙΜΠΈΡ ΝΤΕ ΛΟΡΜ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Είναι  γεγονός  πως  έχουμε  λίγες  άμεσες  πληροφορίες  για  τη  νεανική  ζωή  και 

εκπαίδευση  του  ντε  Λορμ10.  Γιος  αρχιμάστορα,  γεννήθηκε  το  1514  στη  Λυών  και 

πραγματοποίησε μεταξύ 1533‐1536 ένα ταξίδι στη Ρώμη, όπου ήταν στην υπηρεσία 

του  πάπα Παύλου  Γ’  και  είχε  την  ευκαιρία  να  μελετήσει  τα  αρχαία  και  σύγχρονα 

αρχιτεκτονικά  πρότυπα.  Ωστόσο  πριν  από  το  1530  δεν  έχουμε  σχεδόν  καθόλου 

πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την κατάρτισή του, 

εκτός  από  το  γεγονός  πως  κατείχε  το  μπακαλορεά  θεολογίας,  ενώ  φαίνεται  πως 

έφτασε,  σε  άγνωστη  σε  μας  ημερομηνία,  στην  ιεροσύνη11.  Επίσης  δεν  έχουμε 

κάποια πληροφόρηση για τις πατρωνίες που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην 

πραγματοποίηση  του  ταξιδιού  του  στη  Ρώμη.  Μπορούμε,  εντούτοις,  να  είμαστε 

σίγουροι  πως  έμαθε  την  τέχνη  του  χτισίματος  πλάι  στον  πατέρα  του.  Κατά  τη 

διάρκεια  της παραμονής  του μεταξύ 1536‐1540  στη  γενέτειρά  του Λυών,  είχε  την 

ευκαιρία να εργαστεί για τον γενικό ταμία των Οικονομικών Antoine Bullioud, στην 

οικία  του  στη  rue  Juiverie.  Κατόπιν,  το 1537  ή 1538  κλήθηκε  στο Παρίσι  από  τον 

καρδινάλιο  du  Bellay,  που  τον  είχε  γνωρίσει  στη  Ρώμη  και  του  ανέθεσε  την 

κατασκευή  ενός  πύργου  κοντά  στο  αββαείο  του  Saint  Maur.  Ο  τελευταίος  τον 

παρουσίασε στη βασιλική αυλή. Το 1547, με την άνοδο στο θρόνο του Ερρίκου Β’, ο 

ντε  Λορμ  μπήκε  στην  υπηρεσία  του  και  έγινε  υπεύθυνος  σχεδόν  όλων  των 

βασιλικών  κτισμάτων,  εκτός  από  εκείνο  του  Λούβρου,  που  το  είχε  αναλάβει  ο 

αρχιτέκτονας Πιέρ Λεσκό (Pierre Lescot, 1515‐1578). Παράλληλα, είχε αναλάβει και 

την  προετοιμασία  των  δημόσιων  τελετών,  όπως  την  οργάνωση  των  εορταστικών 

εκδηλώσεων  που  συνόδευαν  την  στέψη  της  Αικατερίνης  των  Μεδίκων  και  την 

είσοδο του Ερρίκου Β’ στο Παρίσι. Τα χρόνια της βασιλείας του Ερρίκου Β’ γίνεται 

λόγος  περί  καθιέρωσης  της  δικτατορίας  των  αρχιτεκτόνων  στη  Γαλλία.  Κατά  τη 

διάρκεια των ετών αυτών και πιο συγκεκριμένα από τις 3 Απριλίου 1548 έως τις 12 

                                                            
10 Ο  Anthony  Blunt  σχετικά  με  τα  γεγονότα  της  ζωής  του  ντε  Λορμ  προτείνει  την  ακόλουθη 
βιβλιογραφία: Henri Clouzot, 1910. Abel Lefranc, iv, 1916, σελ. 142· 1917, σελ. 75· viii, 1919, σελ. 243. 
Maurice Roy, 1929, σελ. 157. Βλ. Anthony Blunt, Philibert de l'Orme, Λονδίνο, A. Zwemmer, 1958, σελ. 
3. 
11 Βλ.  Louis Hautecoeur, Histoire de  l'architecture  classique  en  France,  Παρίσι, Picard,  τόμ.  Ι, 1965, 
σελ.  150  και  Jean‐Marie  Pérouse  de Montclos,  Philibert  de  l'Orme  :  architecte  du  roi,  1514‐1570, 
Παρίσι, Mengès, 2000, σελ. 26. 
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Ιουλίου 1559 ο ντε Λορμ είχε στα χέρια του όλες τις εξουσίες, με αποτέλεσμα την 

επιβολή των ιδεών του, του ύφους του, καθώς και των επινοήσεών του12. 

 Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του βασιλιά το 1559, ο ντε Λορμ υπέπεσε σε δυσμένεια 

και την θέση του κατέλαβε ο Φραντσέσκο Πριματίτσο  (Francesco Primaticcio)13. Τα 

χρόνια αυτά ωστόσο ήταν αρκετά παραγωγικά, αφού ασχολήθηκε με τη συγγραφή 

των δύο αρχιτεκτονικών πραγματειών του:  το 1561  είδε το φως της δημοσιότητας 

το έργο Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits Fraiz κι έξι χρόνια αργότερα 

ακολούθησε το έργο Premier Tome de l’Architecture. Το 1563 έγινε αρχιτέκτονας της 

Αικατερίνης  των  Μεδίκων,  όπου  με  δική  της  παραγγελία  σχεδίασε  κι  άρχισε  να 

κατασκευάζει  ένα  από  τα  σπουδαιότερα  έργα  του,  το  ανάκτορο  του  Κεραμεικού, 

δυτικά του Λούβρου (κατεστραμμένο σήμερα). 

Ιστοριογραφία του έργου του ντε Λορμ 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η Pellegrino κάνοντας λόγο για την ιστορία και 

την  εξέλιξη  των  πραγματειών  στη  Γαλλία,  αναφέρει  πως  το  πρώτο  σημαντικό 

παράδειγμα,  δεν  είναι  άλλο  από  το  έργο  Commentaires  (1592)  του  Μπλαίζ  ντε 

Μονλύκ  (Blaise  de  Montluc).  Γιατί,  όμως,  επιλέγει  το  συγκεκριμένο  έργο  και 

αποσιωπά  την  πραγματεία  του  ντε  Λορμ;  Δεν  το  θεωρεί  αρκετά  σημαντικό 

παράδειγμα ή τα κριτήρια που έχει κατά νου δεν επιτρέπουν την αναφορά της; 

Σε  κάθε περίπτωση,  οι  νέες  εκδόσεις  της  πραγματείας  του,  που  εμφανίστηκαν  τα 

έτη 1568, 1576, 1626, 1648 και 1894, παρέχουν μια ένδειξη για το ενδιαφέρον που 

έδειξαν  οι  θεωρητικοί  κύκλοι  σχετικά  μ’  αυτήν.  Η  φήμη  του ως  καινοτόμου  ήταν 

ευρύτατη στους συγκαιρινούς του και εθεωρείτο μεταξύ των πρώτων αρχιτεκτόνων 

της εποχής του. Tο εγκώμιο του σύγχρονού του γλύπτη και αρχιτέκτονα Ζαν Γκουζόν 

(Jean Goujon,  π.1510‐1565)  είναι  ενδεικτικό  της αίγλης που  έχαιρε  το όνομά  του, 

                                                            
12 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Henri Clouzot. Βλ. Henri Clouzot,  Philibert de l'Orme, Παρίσι, Plon‐
Nourrit et Cie, 1910, σελ. 52,53+174. 
13 Έχει διατυπωθεί η άποψη, όπως μας γνωστοποιεί ο Maurice Roy, ότι μετά την απομάκρυνσή του 
κινήθηκε διαδικασία σφετερισμού της θέσης του, υπόθεση πολύ πιθανή εκ πρώτης άποψης, εφόσον 
ο  ίδιος  παραδέχεται  πως  εκτίθετο  σε  «δυσμένεια  και  συκοφαντήθηκα  όσο  θα  είναι  δυνατόν,  με 
ατελείωτα ψέματα, όπως συχνά τα δέχθηκα εις βάρος μου [...]». («estre depesché et calomnié autant 
qu’il sera possible, avec une  infinité de mensonges, ainsi que  je  l'ay souvent apperceu à mon grand 
désavantage  [...]»,  Premier  Tome,  1567,  fol.  281).  Βλ. Maurice  Roy,  Artistes  et monuments  de  la 
Renaissance en France  : recherches nouvelles et documents  inédits, Παρίσι, H. Champion, 1929, σελ. 
381. 
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αφού αυτό φιγουράρει δίπλα σε εκείνα των Σεμπαστιάνο Σέρλιο και Πιέρ Λεσκό ως 

ενός από τους αξιομνημόνευτους αρχιτέκτονες του γαλλικού βασιλείου:  

«Σήμερα έχουμε σ’ αυτό το βασίλειο της Γαλλίας, έναν κύριο Σεμπαστιάνο Σέρλιο, ο 

οποίος  έχει  αρκετά  επιμελώς  καταγράψει  και  απεικονίσει  πολλά  πράγματα, 

σύμφωνα  με  τους  κανόνες  του  Βιτρούβιου,  και  πρώτος  φώτισε  αυτές  τις 

πραγματείες στο βασίλειο. Όμως, γνωρίζω αρκετούς άλλους που είναι σε θέση να 

το  κάνουν  αυτό,  ωστόσο,  δεν  έχουν  ακόμη  αντιμετωπίσει  το  ζήτημα,  αλλά  είναι 

άξιοι  μικρού  επαίνου.  Μεταξύ  αυτών  μπορούμε  να  κατονομάσουμε  τον  άρχοντα 

του  Clagny  από  το  Παρίσι  (Π.  Λεσκό)·  μπορούμε  επίσης  να  αναφέρουμε  τον 

δάσκαλο  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  ο  οποίος  αρκετά  αποτελεσματικά  ηγήθηκε  ενός 

οικοδομήματος που ο καρδινάλιος du Bellay πραγματοποίησε στην τοποθεσία Saint 

Maur του Παρισιού»14. Εντύπωση, εντούτοις, προκαλεί το γεγονός πως αρχιτέκτονες 

της αμέσως επόμενης γενιάς, όπως τα νεότερα μέλη της οικογένειας ντι Σερσώ (du 

Cerceau),  ήταν  τόσο  προσηλωμένοι  στη  διακοσμητική  εφευρετικότητα  που 

αγνόησαν τα επιτεύγματα του ντε Λορμ. Ο αρχιτέκτονας Ζαν Μπυλάν (Jean Bullant, 

1515‐1578),  ωστόσο,  ήταν  αληθινός  υποστηρικτής  των  μεθόδων  του.  Μετά  το 

θάνατό του, η φήμη του μεγάλωσε.  

Στα  μέσα  του  17ου  αιώνα  ο Φρεάρ  ντε  Σαμπρέ  (Fréart de Chambray)  αναφέρεται 

σ’αυτόν  ως  έναν  από  τις  αυθεντίες  στους  ρυθμούς,  αλλά  κάνει  κριτική  στην 

Instruction15 του και ισχυρίζεται πως, λόγω της απορρόφησής του στο γοτθικό ύφος, 

είχε  λίγο  «παραδεί»  τα  πιο  όμορφα  πράγματα  της  Ρώμης.  Η  Ακαδημία  της 

                                                            
14Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Clouzot. Βλ. Henri Clouzot, 1910, σελ. 41: «Pour ce jourdhuy avons 
nous  en  ce  royaume  de  France un messire  Sébastian  Serlio,  lequel  a  assez  diligemment  escrit  et 
figuré beaucoup de choses selon les règles de Vitruve, et a esté le commencement de mettre telles 
doctrines en lumière au royaume. Toutes fois, j'en congnois plusieurs aultres qui sont capables de ce 
faire, néantmoins ilz ne s'en sont encores mis en peine, et pourtant ne sont dignes de petite louenge. 
Entre ceux‐ci ce peut compter le seigneur de Clagny, Parisien (P. Lescot); si faict aussi maître Philibert 
de  l'Orme,  lequel assez suffisamment a conduit un édifice que monseigneur  le cardinal de Bellay a 
faict faire en son lieu de Sainct‐Mor des Fossez lez Paris». 
15 Το 1858 ο Léopold Delisle ανακάλυψε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας ένα χειρόγραφο του ντε 
Λορμ με τον τίτλο Instruction (Οδηγία, 1559), ένα κείμενο υπεράσπισης εξαιτίας της αγωγής που του 
ασκήθηκε μετά το θάνατο του Ερρίκου Β’, το οποίο χρησιμοποιείται έκτοτε ως βάση των βιογραφιών 
του, αφού ρίχνει φως στην καριέρα του. Η Instruction εκδόθηκε από τους A. Berty και H. Legrand στο 
Topographie  Historique  du  Vieux  Paris,  Région  du  Louvre  et  des  Tuileries,  II,  1868,  σελ.  179  και 
βρίσκεται  στην  Εθνική  Βιβλιοθήκη  στο  Παρίσι.  Ο  Blunt  την  έχει  συμπεριλάβει  σε  παράρτημα  στο 
τέλος του βιβλίου του. Βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 146‐51. Παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος 
της εργασίας.  
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Αρχιτεκτονικής, που  ιδρύθηκε  το 1671 από  το Λουδοβίκο  ΙΔ’  και  τον Ζαν‐Μπατίστ 

Κολμπέρ (Jean‐Baptiste Colbert), εξακολούθησε να σχολιάζει το έργο του. 

Οι  πιο  γνωστοί  αρχιτέκτονες‐συγγραφείς  του  τέλους  του  αιώνα,  οι  Νικολά‐

Φρανσουά  Μπλοντέλ  (Nicolas‐François  Blondel,  1618‐1686)  και  Κλωντ  Περρώ 

(Claude  Perrault,  1613‐1688),  τον  αγνοούν,  ενώ  στις  αρχές  του  18ου  αιώνα 

εμφανίζεται στη Λυών το πρώτο βιογραφικό σημείωμα που αφορά στον ντε Λορμ. 

Πρόκειται  για  το  έργο Histoire  littéraire de  la ville de Lyon  (Λυών, 1728‐1730)  του 

Dominique  de  Colonia.  Ωστόσο,  οι  θεωρητικοί  του  αιώνα  αυτού  αναφέρονται 

σ’αυτόν  περιγράφοντας  το  έργο  του  ως  αδύνατο  και  ασήμαντο  («sec»  και 

«mesquin»),  αν  και  κάποιοι  από  αυτούς  παραδέχονται  τη  σπουδαιότητα  της 

πρότασής του όσον αφορά στο σύστημα για τη στέγαση των θόλων.  

Το 19ο  αιώνα με  τον Βιολέ‐λε‐Ντυκ  (Viollet‐le‐Duc, 1814‐1879)  επανακτά  τη φήμη 

του και αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ιστορικούς της τέχνης16.  

Ο  Jean‐Marie  Pérouse  de  Montclos  εγκωμιάζει  τον  ντε  Λορμ,  αφού  όχι  μόνο 

παρακολούθησε το Φρανσουά Ραμπελαί  (François Rabelais, π.1483‐1553) και  τους 

ποιητές της Πλειάδας17, αλλά συμμετείχε στην υπεράσπιση και την εικονογράφηση 

της  γαλλικής  γλώσσας  και  έθεσε  με  τα  γραπτά  του  τα  θεμέλια  του  γαλλικού 

κλασικισμού  αναδεικνύοντας,  όπως  ο  Ρονσάρ,  την  παράδοση  μέσα  στη 

νεωτερικότητα:  γι’  αυτό  δεν  κωδικοποίησε  μόνο  την  αρχιτεκτονική  γλώσσα,  αλλά 

                                                            
16 Το  γεγονός  αυτό  επιβεβαιώνουν  οι  εκδόσεις  που  κυκλοφόρησαν  κατά  τη  διάρκεια  του  αιώνα 
αυτού:  Louis  Flachéron,  Éloge  historique  de  Philibert  de  l'Orme,  architecte  Lyonnais,  Λυών,  1814. 
Casimir Chevalier, Lettres et devis de Philibert de l’ Orme, Παρίσι, J. Techener, 1864. Rodolphe Pfnor, 
Monographie  du  château  d’  Anet  construit  par  Philibert  de  l’Orme  en  1548,  Παρίσι,  1867.  Pierre 
Désiré Roussel, Histoire et description du château d’ Anet depuis  le dixième siècle  jusqu’ à nos  jours, 
Anet, Verf., 1875. Léon Charvet, Philibert de  l’Orme à Saint Denis, Nogent‐le‐Rotrou,  imp. Daupeley‐
Gouverneur, 1891. Βλ. Jean‐Louis Cadée, Philibert Delorme, sa vie, son oeuvre : essai, Angicourt, Éd. 
1900‐2050, DL 2006, σελ. 138.  
17 Ο de Montclos εκφράζει την άποψη αυτή στον πρόλογό του στο βιβλίο της Catherine Grodecki  ‐ 
αρχειοφύλακα‐παλαιογράφο και επίτιμη συντηρήτρια στα εθνικά αρχεία ‐ υπό τον τίτλο Les travaux 
de Philibert Delorme pour Henri  II et son entourage  : documents  inédits recueillis dans  les actes des 
notaires parisiens, 1547‐1566. Την Πλειάδα αποτελούσαν επτά Γάλλοι ποιητές του 16ου αιώνα, που 
συγκεντρώθηκαν  γύρω  από  τους  Πιέρ  ντε  Ρονσάρ  (Pierre de Ronsard,  1524‐1585) και  Joachim du 
Bellay.  Βλ.  Catherine Grodecki,  Les  travaux  de  Philibert Delorme  pour  Henri  II  et  son  entourage  : 
documents  inédits recueillis dans  les actes des notaires parisiens, 1547‐1566, Nogent‐le‐Roi, J. Laget, 
2000.  Για  το  θέμα  αυτό  βλ.  επίσης  Yves  Pauwels,  L’architecture  au  temps  de  la  Pléiade,  Παρίσι, 
Monfort,  2002  και  Yves  Pauwels, Aux marges  de  la  règle  :  essai  sur  les  orders  d’architecture  à  la 
Renaissance, Wavre, Mardaga, 2008 (δεν κατάφερα να τα συμβουλευτώ). 
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ήταν ένας εμπνευσμένος επαγγελματίας, επινοητής λέξεων, που στο πρόσωπό του 

βρίσκει εφαρμογή το δίδαγμα του Ραμπελαί «κάνε αυτό που θα θέλεις»18.  

Ο Blunt  επιχειρεί να τον εντάξει πιο εμπεριστατωμένα στη χορεία των συγχρόνων 

του, αλλά και μεταγενέστερων αρχιτεκτόνων19: παραδέχεται πως η πραγματεία του 

ντε Λορμ δεν είναι  τόσο επαναστατική στην καινοτομία  της,  όπως  τα δέκα βιβλία 

του Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι  (Leon Battista Alberti, 1404‐1472),  ούτε  χρησιμεύει 

ως  πλήρης  και  ικανοποιητική  θεωρία  αρχιτεκτονικής,  όπως  αυτή  του  Αντρέα 

Παλλάντιο  (Andrea Palladio, 1508‐1580).  Από  την άλλη μεριά,  δεν  είναι  ένα απλό 

εγχειρίδιο, όπως η πραγματεία του Σέρλιο20. Το έργο του είναι εμπειρικό και κατά 

έναν  τρόπο  μη  συστηματικό,  αλλά  έχει  αυθεντική  σκέψη  και  διαφαίνεται  η  τόσο 

ισχυρή προσωπικότητά του, που παρά το ότι αποτελεί ένα ειδικευμένο και τεχνικό 

βιβλίο, μπορεί να πάρει θέση μεταξύ των τεσσάρων βιβλίων του Ραμπελαί και των 

Δοκιμίων του Μισέλ ντε Μονταίν  (Michel de Montaigne, 1533‐1592) ανάμεσα στις 

πιο αξιοσημείωτες παραγωγές γαλλικού ουμανισμού του 16ου αιώνα21.  

 Ο ντε Λορμ δημιούργησε ένα ύφος, μια μορφή κλασικισμού, το οποίο θα γινόταν το 

θεμέλιο  πάνω στο  οποίο  οι  μεγάλοι  διάδοχοί  του,  όπως  οι  αρχιτέκτονες  Σαλομόν 

ντε  Μπρος  (Salomon  de  Brosse,  1571‐1626)  και  Φρανσουά  Μανσάρ  (François 

Mansart, 1598‐1666), θα στηρίζονταν και  το οποίο θα ασκούσε έμμεση επίδραση, 

                                                            
18 Για μια επισκόπηση της τοποθέτησης αυτής του de Montclos βλ. τον πρόλογό του στο βιβλίο της 
Catherine Grodecki, 2000, σελ. 8. 
19Ο Anthony Blunt,  αν  και  βρετανικής  καταγωγής,  ασχολήθηκε  κυρίως  με  την  ιταλική  και  γαλλική 
καλλιτεχνική  παραγωγή.  Είναι  κύριος  μελετητής  του  Πουσσέν  (Poussin),  ενώ  ο Germain Bazin  τον 
αποκαλεί αυστηρά λόγιο. Ο πρωταρχικός σκοπός του ήταν να δημοσιεύσει τα γραπτά κείμενα του 
Πουσσέν και να τα ερμηνεύσει σε σχέση με τη φιλοσοφία της εποχής του. Αυτό ήταν το επιστέγασμα 
της μελέτης 30  ετών,  κατά τη διάρκεια των οποίων δημοσίευσε και άλλα πονήματα γύρω από τον 
γαλλικό κλασικισμό, μεταξύ των οποίων και εκείνο για τον Φιλιμπέρ ντε Λορμ. Ας σημειωθεί πως το 
βιβλίο  του Anthony Blunt Art and Architecture  in  France 1500  to 1700 αποτέλεσε  έως  το 1989  το 
μοναδικό  ολοκληρωμένο  πόνημα  που  προσπάθησε  να  αποτιμήσει  την  πρώιμη  μοντέρνα  γαλλική 
αρχιτεκτονική.  Ήταν  μόνο  τότε  που  οι  δύο  ακόλουθοι  τόμοι  προσπάθησαν  να  προσφέρουν  μια 
επανεκτίμηση της περιόδου: Jean‐Marie Pérouse de Montclos, Histoire de  l’ Architecture Française : 
De la Renaissance à la Révolution, Mengès, 1989 και Luigi Gallo, Variazioni sul classico: l’architettura 
francese dal Rinascimento alla Rivoluzione, Ρώμη, Lithos, 2000 (μόνο στα ιταλικά, δεν κατάφερα να το 
συμβουλευτώ). Βλ. Sara Galletti, 2013, σελ. 43‐65 και ειδικότερα σελ. 44 και Germain Bazin, Histoire 
de l'histoire de l'art : de Vasari à nos jours, Παρίσι, Albin Michel, 1986, σελ. 516.  
20  Πιο  συγκεκριμένα  αναφορικά  με  τους  Σέρλιο  και  Λεσκό  ισχυρίζεται  πως,  ενώ  συνέβαλαν 
σημαντικά  στην  ανάπτυξη  της  τέχνης  στη  Γαλλία,  η  επιρροή  τους  δεν  ήταν  τόσο  έντονη  και  δε 
διήρκεσε  τόσο  πολύ,  όπως  στην  περίπτωση  του  ντε  Λορμ.  Ο  Σέρλιο,  μέσω  της  πραγματείας  του, 
επηρέασε τη λεπτομέρεια και σε κάποιο βαθμό το σχεδιασμό των γαλλικών κτισμάτων για περίπου 
έναν αιώνα. Ο Λεσκό παρήγαγε  ένα μονάχα αριστούργημα,  το παλάτι  του Λούβρου,  το οποίο δεν 
ακολουθήθηκε ευρέως. 
21 Anthony Blunt, 1958, σελ. 133‐4.  
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κατά  τα μέσα  του 18ου αιώνα,  σε αρχιτέκτονες όπως ο   Ανζ‐Ζακ  Γκαμπριέλ  (Ange‐

Jacques  Gabriel,  1698‐1782).  Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  οι 

αρχιτέκτονες Ζακ Γκιγιώμ Λεγκράν (Jacques Guillaume Legrand, 1743–1808) και Ζακ 

Μολινός  (Jacques Molinos,  1743‐1831)  σε  μια  διάλεξή  τους  απευθυνόμενη  στην 

Ακαδημία των Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών της Λυών το 1784 παρουσίασαν 

μια  διατριβή  σχετική  με  την  ξυλεία  και  εξέθεσαν  τις  λεπτομέρειες  πάνω  στις 

απαραίτητες  εφαρμογές  για  την  καλή  εκτέλεση  των  ξύλινων  στεγών,  που 

ακολουθούσαν τη μέθοδο που πρότεινε ο ντε Λορμ. 

Ο  Jean Guillaume  υπογραμμίζει  πως «ο  τόνος  ο  ίδιος  του  έργου»  του  ντε  Λορμ  ‐ 

αυτός  ο  «τόνος  συζήτησης»,  μοναδικός  στη  λογοτεχνική  παραγωγή  ‐  αποτελεί 

έκπληξη  για  τους  αναγνώστες  των  πραγματειών  της  Αναγέννησης.  Ας  σταθούμε, 

όμως,  στην  εύστοχη  παρατήρησή  του  πως  η  διαφορά  έγκειται  στο  ότι  οι  Σέρλιο, 

Βινιόλα  [Τζάκομο Μπαρότσι  ντα  Βινιόλα  (Jacomo Barozzi  da Vignola,  1507‐1573)] 

και Παλλάντιο παραθέτουν μια γνώση που μοιάζει να προϋπάρχει του έργου τους 

και κατέχει ένα είδος αντικειμενικότητας, ενώ ο ντε Λορμ αφηγείται αυτό το οποίο 

έχει δει και κατανοήσει, δηλαδή τις εμπειρίες του22. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η ασυνήθιστη και αργοπορημένη επιτυχία 

του  συστήματος  ξυλείας  που  προτείνει  ο  ντε  Λορμ,  από  το  1780  δίνει  στο 

συγγραφέα  του,  μέσα  στις  βιογραφικές  συλλογές  του  Ντεζαλιέ  ντ’Αρζανβίλ 

(Dezallier d’Argenville, Vies des Fameux Architectes Depuis  la  renaissance des Arts, 

1787) και του Κατρεμέρ ντε Κενσύ (Quatremère de Quincy, Histoire de  la vie et des 

ouvrages  des  plus  célèbres  architectes  du xie jusqu'à  la  fin  du xviiie siècle, 

accompagnée  de  la  vue  du  plus  remarquable  édifice  de  chacun  d'eux,  1830),  μια 

θέση προτίμησης, εκείνη ενός προδρόμου.  

                                                            
22 Jean Guillame, Philibert de  l’Orme  : un  traité différent στο  Jean Guillaume  (επιμ.),  Les  Traités d’ 
architecture de la Renaissance (πρακτικά συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Τουρ 1‐11 Ιουλίου 
1981), Παρίσι, Picard, 1988, σελ. 348. Κατά τη γνώμη του Clouzot, ο αριθμός των επανεκδόσεων του 
έργου του αρκεί για να υποδηλώσει την επιτυχία του πονήματός του. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως 
ο  ντε  Λορμ  άφησε  ένα  βιβλίο  που  ξεχειλίζει  ζωή  και  συναίσθημα,  σημειώνοντας,  εντούτοις,  πως 
κάνει κατάχρηση του «εγώ». Η άποψή του πως όλο του το έργο έχει τον ίδιο τόνο δεν τον αποτρέπει 
από το να παραδεχθεί πως αξίζει τον τίτλο του συγγραφέα. Το συμπέρασμά του πως «βεβαιότατα [η 
περίπτωσή του] μας ενδιαφέρει περισσότερο  ‘ιστορικά’» αναδεικνύει  την  ιστορική αξία  του έργου 
του.  Στον αντίποδα αυτού έρχεται το σχόλιο του  Jean Prévost πως αυτός ο καλλιτέχνης  (ντε Λορμ) 
θυσίαζε  πάντα  την  ιστορική  αλήθεια  προς  χάρη  της  δόξας  του.  Βλ.  Henri  Clouzot,  1910,  σελ. 
94,95+168 και Jean Prévost, Philibert Delorme, Παρίσι, Gallimard, 1948, σελ. 23. 
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Εντούτοις, οι πραγματείες του ντε Λορμ δεν έχουν αποτελέσει έως τις μέρες μας το 

αντικείμενο μιας συστηματικής μελέτης. Η ανάλυση των εκδόσεών του παραμένει 

αποσπασματική.  Για  την  παρουσίαση  των  πραγματειών  και  την  αναγνώριση 

ορισμένων χαρακτικών μπορούμε να καταφύγουμε στο σχολιασμό του de Montclos, 

που εκδόθηκε σε παράρτημα της επανέκδοσης των πραγματειών23. Αν και έχουν δει 

το  φως  της  δημοσιότητας  πολλές  μελέτες  σχετικές  με  το  έργο  του,  υπάρχουν 

ωστόσο ανακρίβειες, αφού η λίστα με τα αρχιτεκτονικά  έργα που με ασφάλεια του 

αποδίδονται, αποτελεί  ζήτημα διαφωνιών. Ας σημειωθεί πως από την πραγματεία 

του, που επαναδημοσιεύτηκε το 1988, μόνο τα μέρη που είναι αφιερωμένα στους 

ρυθμούς και τη στερεοτομία προσέλκυσαν την προσοχή των μελετητών. Οι μελέτες 

του  ντε  Λορμ  παραμένουν  σε  μεγάλο  βαθμό  αποσπασματικές,  χαρακτηριζόμενες 

από περιορισμένη διερεύνηση του πρακτικού και θεωρητικού του έργου.  

Η ζωηρή επιστημονική συζήτηση γύρω από το έργο του ντε Λορμ που υποδεικνύει η 

έντονη  εκδοτική  δραστηριότητα,  που  παρατηρείται  από  τις  αρχές  του 

προηγούμενου  αιώνα  έως  και  τις  μέρες  μας,  μπορεί  να  αποτυπωθεί  και  στην 

πληθώρα των μονογραφιών που είναι αφιερωμένες σ’ αυτό και φέρουν το όνομά 

του στον τίτλο τους24. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως τις δεκαετίες 

1948‐1958  και  1996‐2006  παρατηρείται  η  πιο  πυκνή  εκδοτική  δραστηριότητα. 

Αναφορικά με το πόνημα του Blunt,  τα κεφάλαια είναι χωρισμένα ανάλογα με τις 

περιόδους που ο αρχιτέκτονας εργάστηκε στις διάφορες βασιλικές αυλές. Παρέχει 

μια  φορμαλιστική  προσέγγιση,  προσφέροντας  αφενός  ένα  πανόραμα  των 

στοχοθετήσεών  του  και  των  αρχιτεκτονικών  του  προτάσεων  και  αφετέρου  μια 

αποτίμηση  των  συγχρόνων  του  αρχιτεκτόνων  μη  δίνοντας  έμφαση  στην  ιστορική 

παράμετρο.  Το  έργο  του Cadée  αποτελεί  περισσότερο  ένα  εγχειρίδιο  εξοικείωσης 

με  το  έργο  του  ντε  Λορμ,  αφού  παρέχει  μια  συνοπτική  βιογραφία  του,  μια 

κατηγοριοποίηση των πηγών σχετικά με το βίο και το έργο του, καθώς και μια λίστα 

των  σημαντικότερων  έργων  και  επινοήσεών  του.  Η  μονογραφία  του  de Montclos  

                                                            
23 Philibert de l'Orme, Jean‐Marie Pérouse de Montclos (επιμ.), Traités d’architecture, Παρίσι, Léonce 
Laget, 1988. 
24 Αυτές κατά χρονολογική σειρά είναι: Henri Clouzot, 1910. Jean Prévost, 1948.  Liliane Brion‐Guerry, 
1955. Anthony Blunt, 1958. Philippe Potié, 1996. Alba Ceccarelli Pellegrino, 1996. Jean‐Marie Pérouse 
de Montclos, 2000. Catherine Grodecki, 2000. Jean‐Louis Cadée, 2006. 
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μοιράζεται  ισόποσα  στη  ζωή  και  το  έργο  του  αρχιτέκτονα,  παρέχοντας  μια  πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω μιας προσπάθειας ιστορικοποίησης αυτού.  

Επιχειρώντας  μια  γενική  αποτίμηση  της  ερευνητικής  δραστηριότητας  που  αφορά 

στη  γαλλική  αρχιτεκτονική,  παρατηρούμε  πως  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

μονογραφιών  που  δημοσιεύτηκαν  τις  δύο  προηγούμενες  δεκαετίες  είναι 

αφιερωμένη  στην  αρχιτεκτονική  των  κατοικιών,  με  προεξάρχουσα  μορφή  εκείνη 

των πύργων έναντι των αστικών μορφών hôtel και palais. Πιο συγκεκριμένα, πάνω 

από  24  τόμοι  που  αφορούν  στα  κτήρια  κατοικιών  του  16ου  και  17ου  αιώνα 

εμφανίστηκαν  τα  τελευταία  μόνο  πέντε  χρόνια,  μαζί  με  έναν  μεγάλο  αριθμό 

δοκιμίων και άρθρων. Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος αυτού διοργανώθηκαν επτά 

συνέδρια  τα  έτη  1977‐2000  με  θέμα  την  αρχιτεκτονική  της  Αναγέννησης  και  τα 

θεωρητικά  έργα  που  παρήχθησαν  την  περίοδο  εκείνη  και  ακολούθησε  η  έκδοση 

των πρακτικών τους25.  

Σε τρία από τα συνέδρια αυτά υπήρχαν ανακοινώσεις που αφορούσαν το έργο του 

ντε  Λορμ 26 .  Στις  ανακοινώσεις  αυτές  προβάλλεται  η  εικόνα  του  καινοτόμου 

αρχιτέκτονα που το έργο του διαφέρει και τελικά καταφέρνει να πρωτοτυπήσει σε 

σχέση με τα μοντέλα που κυριαρχούν στη θεωρία και την πράξη.   

                                                                *** 

Ποια είναι η θέση του ντε Λορμ στις επισκοπήσεις της γαλλικής αρχιτεκτονικής; Ο 

André Michel  είναι  γνωστός  κυρίως  για  το  έργο  του  Histoire  de  l’art:  depuis  les 

premiers  temps  chrétiens  jusqu’  à  nos  jours27,  που  δεν  είναι  παρά  μια  πολύτομη 

γενική  ιστορία  της  δυτικής  τέχνης  που  συμπεριλαμβάνει  και  τη  μεσαιωνική 

αρχιτεκτονική  και  φτάνει  μέχρι  τον  20ο  αιώνα.  Εκτός  από  την  έκδοση  ανέλαβε 
                                                            
25 Για την επιστημονική συζήτηση που προέκυψε από τα συνέδρια αυτά βλ. τα πρακτικά τους: Jean 
Guillaume, André Chastel (επιμ.), La Maison de ville à la Renaissance : recherches sur l'habitat urbain 
en  Europe  aux  XVe  et  XVIe  siècles,  πρακτικά  συνεδρίου  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Τουρ  10‐14 
Μαΐου 1977, Παρίσι, Picard, 1983 (δεν κατάφερα να συμβουλευτώ την έκδοση αυτή των πρακτικών). 
Jean Guillaume, André Chastel  (επιμ.), 1985. Xavier Malverti  (επιμ.), 1987.  Jean Guillaume  (επιμ.), 
1988. Jean Guillaume (επιμ.), 1991. Jean Guillaume (επιμ.), 1992. Michèle‐Caroline Heck, Fréderique 
Lemerle, Yves Pauwels (επιμ.), 2002. Jean Guillaume (επιμ.), 2003.  
26 Οι  τίτλοι  των ανακοινώσεων αυτών είναι: Philippe Potié, «Le projet constructif de Philibert de  l’ 
Orme» στο Xavier Malverti  (επιμ.), 1987. Jean Guillaume, «Philibert de l’ Orme : un traité different» 
και Jean‐Marie Pérouse de Montclos, «Les éditions des traités de Philibert de l’ Orme au XVIIe siècle» 
στο  Jean Guillaume  (επιμ.), 1988. Yves Pauwels, «Philibert de  l’ Orme et  l’ ordre  ionique» στο  Jean 
Guillaume (επιμ.), 1992.  
27 André Michel,  Paul Vitry, Histoire  de  l’art depuis  les  premiers  temps  chrétiens  jusqu’à  nos  jours, 
Παρίσι, A. Colin, 1905‐1908. 
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πολλές  ενότητες  για  τη  γαλλική  και  την  ιταλική  γλυπτική  και  έγραψε 

συμπερασματικά  δοκίμια  για  τον  κάθε  τόμο.  Ο  Πρώτος  Παγκόσμιος  Πόλεμος 

διέκοψε  την  έκδοση  των  τόμων  του  έργου αυτού,  ενώ ο  τελευταίος  τόμος  έμεινε 

ανολοκλήρωτος  λόγω  του  θανάτου  του  το  1925,  έργο  το  οποίο  ανέλαβε  να 

διεκπεραιώσει ο μαθητής του Paul Vitry το 1929.  

Ο  Michel  διερωτάται  για  τη  χρήση  του  όρου  «Μέσοι  Χρόνοι»  για  την  περίοδο 

μεταξύ  αρχαιότητας  και  αναγέννησης.  Προκρίνει  τις  αξίες  της  μεσαιωνικής 

αρχιτεκτονικής του 13ου αιώνα ως ιδανικό «γαλλικό» ύφος και τίθεται ενάντια στην 

εισαγωγή μανιεριστικών στοιχείων28. Το έργο του αποτελεί μια από τις πιο πρώιμες 

γενικές  ιστορίες  της  τέχνης  του  20ου  αιώνα  και  παρέχει  μια  σύνθεση  της 

συνεχιζόμενης  εξέλιξης  της  τέχνης  από  τη  μια  σχολή  και  περίοδο  στην  άλλη, 

συμπεριλαμβάνοντας τις εφαρμοσμένες τέχνες.  

Θεωρεί  πως  η  κατάρτιση  του  ντε  Λορμ  είναι  από  τις  πιο  ενδιαφέρουσες  και  σε 

συνδυασμό  με  την  επίσημη  θέση  του,  συνιστά  ένα  πολύ  αντιπροσωπευτικό 

χαρακτήρα  προς  μελέτη.  Υποστηρίζει  πως  η  επιβολή  του  ντε  Λορμ  στις 

αρχιτεκτονικές  πρακτικές  οφείλεται  τόσο  στο  κύρος  του  χαρακτήρα  του,  στην 

αυστηρότητα του ελέγχου του, στην επίγνωση της επιστημονικής αξίας του και της 

υψηλής ευρυμάθειάς του, στην τεχνογνωσία που κατείχε, όσο και στην προστασία 

που του παρείχε το βασιλικό περιβάλλον.  

Ο  Michel  υπογραμμίζει  πως  ο  προσανατολισμός  του  σχετικά  με  μια  σειρά 

αρχιτεκτονικών  συνδυασμών  που  εμπεριέχουν  αρκετά  ετερόκλητα  στοιχεία,  αλλά 

πάντα  νηφάλια  και  διακριτικά,  καταδεικνύει  τις  αναζητήσεις  και  την 

προσωπικότητα του καλλιτέχνη, που ήξερε να συνδυάζει την καινοτομία στο γούστο 

με την εκτίμησή του για συγκεκριμένες πτυχές της εθνικής παράδοσης. Επιπλέον, με 

τόνο επαινετικό σημειώνει πως χρησιμοποιεί  καθαρά διακοσμητικά στοιχεία κατά 

την  επίλυση  κατασκευαστικών  προβλημάτων,  τα  οποία  συνεχώς  ανανεώνονται. 

Αναφορικά  με  τα  γραπτά  κείμενα  που  άφησε  ο  ντε  Λορμ,  διατείνεται  πως 

αποτελούν ορόσημο. Σ’ αυτά κάνει λόγο για τις άδικες επιθέσεις που δέχτηκε, ενώ 

διακηρύσσει με μια εγκαρτέριση λίγο υπεροπτική, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 

                                                            
28 Βλ. το λήμμα για τον André Michel στο Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France : 
de  la  Révolution  à  la  Première  Guerre  mondiale  στο  http://www.inha.fr/spip.php?article2454 
(τελευταία πρόσβαση: 20.01.2014). 
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το  σχέδιό  του  να  αφιερωθεί  στην  υπηρεσία  του  Θεού  και  τη  μελέτη  της  Αγίας 

Γραφής29. 

Το  έργο  του Maurice  Roy  Artistes  et monuments  de  la  Renaissance  en  France  : 

recherches nouvelles  et documents  inédits30, προσφέρει  την  αρχειακή  τεκμηρίωση 

των  μνημείων  για  τον  ντε  Λορμ,  θέτοντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  την  ερευνητική 

βάση οποιασδήποτε μελέτης. 

Στα  τέλη  του  19ου  και  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα,  όταν  ο  Roy  διερευνούσε  τις 

παριζιάνικες  συμβολαιογραφικές  βάσεις,  εκείνες  εξακολουθούσαν  να  κρατούνται 

από τους συμβολαιογράφους. Το γεγονός αυτό αποτελούσε πρόβλημα στην έρευνα 

των μελετητών, καθώς η πρόσβασή τους σε αυτές ήταν πολύ περιορισμένη. Με το 

νόμο  της  14ης  Ιανουαρίου  1928  οι  συμβολαιογράφοι  κατάφεραν  να  καταθέσουν 

στα  Εθνικά  Αρχεία  τα  παλαιότερα  πρακτικά  τους  και  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο 

δημιουργήθηκαν  τα  κεντρικά αρχεία  των συμβολαιογράφων  του Παρισιού. Ο Roy 

σχολίασε  τις  συμβολαιογραφικές  πράξεις  και  εξέδωσε  το  έργο  Artistes  et 

monuments de la Renaissance en France (1929). 

Η  έκδοση  του  Roy  δεν  αναφέρει  παρά  το  όνομα  του  συμβολαιογράφου  που 

πραγματοποίησε  την πράξη.  Κατά συνέπεια,  κρίθηκε χρήσιμο να δηλωθούν στους 

ερευνητές,  μετά  από  μια  σύντομη  συζήτηση,  οι  αριθμοί  των  εγγράφων  που 

μπορούν σήμερα να βρουν αυτές τις πράξεις στα κεντρικά αρχεία. Έχουν χωριστεί, 

για  λόγους  ευκολίας,  κατ  'αλφαβητική  σειρά  των  τοποθεσιών,  με  εξαίρεση  τις 

πράξεις  που  αφορούν  στον  Κεραμεικό  που  έχουν  τοποθετηθεί  στο  τέλος. 

Επιλέχθηκαν μόνο τα συμβόλαια για την καλλιτεχνική δραστηριότητα του Φιλιμπέρ 

ντε Λορμ, αφήνοντας κατά μέρος όλα αυτά που αφορούν στη ζωή και την περιουσία 

του.  Συνεπώς,  ο  ερευνητής,  εφοδιασμένος  με  τη  χρονολογία  και  το  όνομα  του 

συμβολαιογράφου,  θα  μπορεί  να  βρει  εύκολα  τα  αποσπάσματα  από  αυτά  με  τη 

βοήθεια των ερευνητικών εργαλείων που είναι στη διάθεσή του στα αναγνωστήρια 

των Εθνικών Αρχείων31. 

Ο  Louis  Hautecoeur  είναι  ένας  από  τους  πιο  σημαντικούς  ιστορικούς  της 

αρχιτεκτονικής. Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε γενικός διευθυντής των Καλών 

                                                            
29 André Michel, Paul Vitry, 1905‐1908, τμ.II, τχ. IV, σελ. 544+546+548+550.  
30 Maurice Roy, 1929. 
31 Catherine Grodecki, 2000, σελ. 100. 
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Τεχνών  στη  φιλογερμανική  κυβέρνηση  Vichy,  αλλά  το  1944  κατηγορήθηκε  ότι 

επιβουλευόταν  την  εξουσία  και  απομακρύνθηκε.  Το  έργο  του  Histoire  de 

l'architecture classique en France, που δημοσιεύεται μεταξύ 1943 και 1957, έχει ως 

πυρήνα την κατασκευή μιας ιστορίας της γαλλικής αρχιτεκτονικής από τις αρχές του 

16ου  έως  το  κατώφλι  του  20ου  αιώνα.  Το  βιβλίο  μελετά  για  πρώτη  φορά  την 

συγκρότηση  της  κλασικής  αρχιτεκτονικής.    Ασχολείται  κυρίως  με  την  ελίτ  των 

αρχιτεκτόνων,  ενώ  στόχος  του  είναι  να  γαλουχήσει  τη  σύγχρονη  αρχιτεκτονική 

κουλτούρα32.  Η  πολυετής  συνεργασία  του  με  τον  εκδότη  Gérard  Van  Oest  τον 

καθιστά ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο των εκδόσεων βιβλίων τέχνης από τις αρχές 

του  προηγούμενου  αιώνα.  Η  εκλογή  του  αφενός  ως  μέλους  του  Ινστιτούτου 

(Ακαδημία Καλών Τεχνών) το 1952 και αφετέρου ως προέδρου της Comité National 

d'Histoire  de  l'Art  το  1963  ήρθε  να  επιστεγάσει  τη  μακρά  σταδιοδρομία  του  ως 

επιμελητή στα μουσεία του Λούβρου, του Λουξεμβούργου και αργότερα στο Musée 

National  d'Art  Moderne  και  διδάσκοντα  στην  École  du  Louvre  και  στην  École 

Nationale  Supérieure  des  Beaux‐arts.  Η  λεγόμενη  «υπεράσπιση  της  γαλλικής 

ομορφιάς» βρήκε στο πρόσωπό του έναν από τους πιο δυναμικούς εκφραστές της, 

αφού  η  υπεράσπιση  των  μνημείων  ιστορικής  σημασίας  μπορούσε  να  συμβάλλει 

στην προστασία τους. 

Ο Hautecoeur  στο βιβλίο  του L'Architecture  française  κάνει  λόγο για  τη φιλοδοξία 

για ένα νέο ρυθμό που παρατηρείται από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα: ρυθμό 

μέσα  στην  κοινωνία,  ρυθμό  στη  γλώσσα,  ρυθμό  στη  ζωγραφική,  όπου  οι  πίνακες 

συντίθενται από γεωμετρικά μοτίβα, ρυθμό μέσα στο βασίλειο, όπου ο μονάρχης, 

κληρονόμος  του  Καίσαρα,  δεν  είναι  πλέον  ο  άρχοντας  στους  υποτελείς,  αλλά  η 

έκφραση  του  Κράτους.  Αυτή  η  νέα  αντίληψη  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  διανοητική, 

ηθική  και  διοικητική  μεταφορά  των  δραστηριοτήτων  στο  κέντρο,  δηλαδή  το 

Παρίσι33.  Ο  Φραγκίσκος  Α’  και  ο  Ερρίκος  Β’,  δημιουργώντας  για  τον  εαυτό  τους 

                                                            
32 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Antonio Brucculeri. Βλ. Antonio Brucculeri, «Stratégies éditoriales 
et  architectures  de  l’histoire:  Louis  Hautecœur  et  Gérard  Van  Oest,  un  dessein 
partagé». Principal, Limites  temporelles.  Repenser  les  limites:  l'architecture  à  travers  l'espace,  le 
temps  et  les  disciplines  στο  http://www.inha.fr/colloques/document.php?id=1354  (τελευταία 
πρόσβαση: 10.09.2013). 
33 Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως από το 1515 ως το 1524 ο βασιλιάς πέρασε 28 μήνες στο Val de 
Loire και 38 στο Ile‐de‐France, ενώ από το 1527 ως το 1547 πέρασε 112 μήνες στο Ile‐de‐France και 
22 στο Val de Loire. 
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αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, προετοιμάζουν ένα σώμα που αργότερα έγινε αυτό του 

Κράτους  και  που  θα  εξασφάλιζε  την  επιτυχία  των  διδαχών,  που  αναπτύχθηκαν 

αργότερα από τις Ακαδημίες. 

Η  ευρυμάθεια,  ωστόσο,  των  αρχιτεκτόνων  τους  οδηγεί  στην  επιστροφή  στους 

κανόνες  που  διέπουν  τα  αρχαία  κτίσματα.  Η  Μεταρρύθμιση,  η  οποία  συχνά  θα 

αντιταχθεί  στην Αναγέννηση,  ενσαρκώνει  το αποτέλεσμα αυτής  της προσπάθειας. 

Οι θεολόγοι επιδιώκουν να εξαλείψουν από τη θρησκεία την ανθρώπινη συμβολή 

και  να  ξαναβρούν στις  γραφές  τη  βάση  των αληθινών δογμάτων. Οι  αρχιτέκτονες 

ισχυρίζονται  ότι  ανακάλυψαν  στην  πραγματεία  του  Βιτρούβιου  και  στα  αρχαία 

μνημεία  τους κανόνες  της  τέχνης  τους.  Το  γεγονός πως οι αρχιτέκτονες Φιλαντριέ 

(Philandrier,  1505‐1565),  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  Ζαν  Μπυλάν,  Αντρουέ  ντι  Σερσώ 

(Androuet du Cerceau, π.1515‐1585), Ζαν Γκουζόν, διέμειναν στη Ρώμη και κάποιοι 

αποτέλεσαν  μέρος  της  Βιτρουβιανής  Ακαδημίας,  συμπεριλαμβανομένης  της 

πρακτικής  των  ανασκαφών,  υποδεικνύει  την  επιθυμία  καθιέρωσης  των 

πραγματικών αναλογιών κάθε αρχιτεκτονικού ρυθμού34.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ντε Λορμ γνώριζε τους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς, τον 

Αριστοτέλη  και  τον Πλάτωνα,  τον  Ευκλείδη  και  τον Πυθαγόρα,  τον Πτολεμαίο  και 

τον Πλίνιο. Επαρκούν τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το ότι είχε έρθει σε επαφή με 

τα κείμενα του Βιτρούβιου, για να τον κατατάξουν στη χορεία των ουμανιστών; 

Κεντρική  σημασία  στη  θεώρηση  του  Hautecoeur  όσον  αφορά  στα  μοτίβα  που 

δανείζονται  διαφορετικές  χώρες  σε  διαφορετικές  χρονικές  περιόδους,  έχει  η 

διάκριση  μεταξύ  πνεύματος  και  μορφής.  Αυτή  η  διάκριση  συχνά  δεν 

πραγματοποιείται  από  τους  ιστορικούς.  Μια  μορφή  που  έχει  μεταφερθεί  σε  ένα 

άλλο περιβάλλον μπορεί  να αλλάξει  ριζικά  χαρακτήρα. Οι ανταλλαγές σε  επίπεδο 

μορφών  βρίσκονται  στον  πυρήνα  των  τεχνών,  αλλά  τα  διάφορα  δάνεια 

προσαρμόζονται γρήγορα στο πνεύμα της χώρας που τα υποδέχεται. Ο Hautecoeur 

                                                            
34 Σχετικά  με  το  ζήτημα  των  αναλογιών,  ο  κανόνας  που  είχε  διαμορφωθεί  από  τη  μελέτη  της 
κλασικής  αρχαιότητας,  ότι  δηλαδή  το  ύψος  ενός  κίονα  είναι  πολλαπλάσιο  της  διαμέτρου  του, 
προκαλούσε την αμηχανία των αρχιτεκτόνων, αφού το συνολικό κτίσμα κατέληγε να εξαρτάται από 
μία μικρή  λεπτομέρεια.  Αν πάλι  συμπεριλάμβαναν  τον θριγκό  και  τον  κιονοστάτη,  οι  υπολογισμοί 
γίνονταν  ακόμη  πιο  πολύπλοκοι,  αφού  προέκυπταν  δύσκολες  πράξεις,  όπως,  για  παράδειγμα,  η 
διαίρεση  1:√2.  Σύμφωνα  με  τον  Βινιόλα,  οι  θεωρίες  αυτές  ήταν  ανεπαρκείς,  γιατί  εφαρμόζονταν 
πολύ δύσκολα: πρότεινε λοιπόν την αντιστροφή της σχέσης υπολογισμού των αναλογιών, ξεκινώντας 
από τις συνολικές διαστάσεις του κτίσματος. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Bernd Evers, 2006, 
σελ. 48. 
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προβαίνει στην ιστορική αιτιολόγηση της θέσης του, αναφέροντας πως κάτι τέτοιο 

συνέβη  κατά  τα  χρόνια  της  Αναγέννησης:  από  το  1490  ως  το  1530  τα  ιταλικά 

διακοσμητικά στοιχεία αφομοιώνονται με το διακοσμητικό πνεύμα. Μόνο περίπου 

το  1540‐1545  αναπτύσσεται  στη  Γαλλία  το  «κλασικό  πνεύμα»  και  μερικοί 

αρχιτέκτονες  θα  προσπαθήσουν  να  αποκαταστήσουν  τις  μορφές  σύμφωνα  με  τα 

αρχαία  πρότυπά  τους.  Το  μοντέλο  του  κλασικισμού  που  διαμόρφωσαν  οι 

Hautecoeur  και Blunt  με  τα  έργα  τους,  πρότεινε  την  ανάγνωση  του  16ου  και 17ου 

αιώνα ως μια μακρά προπαρασκευαστική  άσκηση  για  την ανάδειξη  μιας αληθινά 

γαλλικής  κλασικής  αρχιτεκτονικής  υπό  το  Λουδοβίκο  ΙΔ’  και  την  Ακαδημία35. 

Διαπιστώνουμε,  επομένως,  μια  πρόθεση  εισαγωγής  της  παραμέτρου  του 

«γαλλικού» ύφους στην προσπάθεια ιστορικοποίησης των αρχιτεκτονικών επιλογών 

που πρότεινε ο  ντε Λορμ και οι υπόλοιποι υποστηρικτές  των κλασικών στοιχείων. 

Με άλλα λόγια, προβάλλουν την παράμετρο αυτή ως εγγενές χαρακτηριστικό που 

υπάρχει ούτως ή άλλως στη γαλλική αρχιτεκτονική κουλτούρα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΤΕ ΛΟΡΜ 

Αρχιτεκτονική θεωρία του 16ου αιώνα 

Η πραγματεία του Βιτρούβιου περί αρχιτεκτονικής, που αναφέρεται συνήθως με τον 

τίτλο  De  architectura  libri  decem,  αποτελεί  το  μοναδικό  κείμενο  αρχιτεκτονικής 

θεωρίας και πρακτικής που σώζεται από την αρχαιότητα.  

Η  επαφή  των  Γάλλων  θεωρητικών  με  την  αρχιτεκτονική  θεωρία  και  πιο 

συγκεκριμένα  με  το  ζήτημα  των  ρυθμών  συντελείται  περίπου  στα  μέσα  του  16ου 

αιώνα.  Μόλις  το  1547,  η  μετάφραση  του  Βιτρούβιου  από  τον  Ζαν Μαρτέν  (Jean 

Martin)  έκανε  προσιτό  στη  Γαλλία  αυτό  το  θεμελιώδες  έργο36,  περίπου  μία  γενιά 

μετά τις πρώτες εικονογραφημένες ιταλικές εκδόσεις και σχεδόν ταυτόχρονα με την 

πρώτη έκδοσή του στα γερμανικά.  

Το 1545 ο Μαρτέν εξέδωσε τη γαλλική μετάφραση των περί αρχιτεκτονικής βιβλίων 

I και II (Libri I+II) του Σέρλιο, ενώ το βιβλίο V (Libro V) ακολούθησε το 1547. Επίσης, 
                                                            
35 Την άποψη αυτή εκφράζει η Galletti. Βλ. Sara Galletti, 2013, σελ. 43.  
36 Το  έργο  περιέχει  τις  ξυλογραφίες  που  φιλοτέχνησε  ο  γλύπτης‐αρχιτέκτονας  Ζαν  Γκουζόν  και 
θεωρείται σταθμός στην ιστορία των εικονογραφημένων βιβλίων στη Γαλλία. 
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το  1546  δημοσίευσε  και  μία  άλλη  μετάφραση,  της  περίφημης  Hypnerotomachia 

Poliphili,  στην  οποία  πρόσθεσε  νέες  εικονογραφήσεις.  Τέλος,  η  μετάφραση  της 

αρχιτεκτονικής πραγματείας του Αλμπέρτι από τον Μαρτέν δημοσιεύτηκε το 1553, 

αμέσως  μετά  τον  θάνατό  του.  Όλ'  αυτά  τα  έργα  καθιστούν  τον  Μαρτέν  τον  πιο 

σπουδαίο κοινωνό‐εισηγητή της ιταλικής αρχιτεκτονικής θεωρίας στη Γαλλία. 

Είναι  γεγονός  πως  κατά  τα  χρόνια  της  βασιλείας  του  Φραγκίσκου  Α’  ουκ  ολίγοι 

Ιταλοί  καλλιτέχνες  μετέβησαν  στη  Γαλλία,  αρκετοί  από  τους  οποίους,  όπως  ο  

Λεονάρντο ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci) ή ο Σεμπαστιάνο Σέρλιο, έκαναν τη Γαλλία 

τόπο μόνιμης διαμονής τους, ενώ άλλοι, όπως ο Φρα Τζοκόντο  (Fra Giocondo) ή ο 

Μπενβενούτο Τσελλίνι (Benvenuto Cellini), πέρασαν εκεί κάποια διαστήματα. 

                                                                 ***                                                              

Γύρω  από  τους  Σεμπαστιάνο  Σέρλιο,  Αντρέα  Παλλάντιο  και  του  μαθητή  του 

τελευταίου Βιτσέντσο Σκαμότσι  (Vincenzo Scamozzi, 1548‐1616),  τίθεται το ζήτημα 

της αναπαραγωγής  των μοντέλων που προέρχονται από  τα αρχαία  και  τα  ιταλικά 

κυρίως πρότυπα37. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι φόρμες που μεταχειρίζονται οι 

διάφοροι  αρχιτέκτονες  των  χωρών  του  βορρά,  που  προέρχονται  από  τον  Σέρλιο, 

διαφοροποιούνται  στη  βόρεια  Γερμανία,  στη Δανία  και  τη  Σουηδία  στα μέσα  του 

16ου αιώνα, λόγω αφενός της κουλτούρας των παραγγελιοδοτών και αφετέρου της 

                                                            
37 Κατά τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα παρατηρείται έντονη εκδοτική δραστηριότητα 
σε  πολλές  ευρωπαïκές  πρωτεύουσες  αναφορικά  με  βιβλία  αρχιτεκτονικής.  Το  1590,  ο  Rusconi 
δημοσίευσε  στη  Βενετία  το  βιβλίο  του  Della  architettura  secondo  i  precetti  di  Vitruvio  (Giovanni 
Antonio  Rusconi,  1590).  Επίσης,  το  1612  εμφανίστηκε  στο  Άουγκσμπουργκ  ο  σχολιασμός  του 
Bernardino Baldi: De verborum vitruvianorum significatione ainsi que ses Scamilli  impares vitruviani 
nova ratione explicati (Bernardino Baldi, 1612). Τα έργα του Βινιόλα επανεκδίδονται επανειλημμένα 
την  εποχή  αυτή:  το  Regola  delli  cinque  ordini  di  architettura,  του  οποίου  η  πρώτη  έκδοση 
δημοσιεύτηκε  το 1562  και  για  το οποίο ο Λε Μυέ  (Le Muet)  θα δώσει μια γαλλική μετάφραση το 
1632,  ή  το Due  regole della prospettiva  (Giacomo Barozzi da Vignola, 1583),  που  δημοσιεύτηκε  το 
1583  και επανεκδόθηκε το 1602, 1609, 1642. Ο Σαλομόν ντε Μπρος στο Blérancourt, στο Hôtel de 
Soissons, καθώς και αρχιτέκτονες από την επαρχία, όπως ο Lejuge στη Μπουρζ, εμπνεύστηκαν από 
το  Βινιόλα.  Τέλος,  τα  I  quattro  libri  dell’architettura  του  Παλλάντιο  (Andrea  Palladio,  1570),  που 
δημοσιεύθηκαν  στη  Βενετία  το  1570,  ανατυπώνονται  τα  έτη  1575,  1581,  1601,  1616,  1642.  Ο 
Φεντερίκο Τζουκάρι (Federico Zuccari) συγγράφει το 1607 το έργο Idea de’scultori, pittori et architetti 
(Federico  Zuccari,  1607),  του  οποίου  ο  τίτλος  και  μόνο  αποδεικνύει  την  εμμονή  των  πλατωνικών 
διδαχών. Ο Βιτσέντσο Σκαμότσι, ο οποίος κατέγραψε το 1600 την εξιστόρηση του ταξιδιού του στη 
Γαλλία,  εξέδωσε  το  1615  στη  Βενετία  το  έργο  του  Idea  dell’architettura  universale  (Vincenzo 
Scamozzi,  1615).  Το  1615  εμφανίστηκε,  επίσης,  το  Livre d’architecture  του  ντι  Σερσώ  (Jacques 
Androuet du Cerceau, 1615), που αποτελεί την τρίτη έκδοση του Plus excellens bastimens de France. 
Ο Σαλομόν ντε Μπρος αναθεώρησε και διόρθωσε το έργο Règle générale d'architecture του Μπυλάν 
(Jean Bullant, Salomon de Brosse (επιμ.), 1619).  
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κατάρτισης  των κτιστών, με αποτέλεσμα το λεξιλόγιο να είναι πιο διακοσμητικό38. 

Ωστόσο,  η πληθώρα  των  εκδόσεων περί αρχιτεκτονικής υποδηλώνει  την απήχηση 

των  ιταλικών αρχιτεκτονικών θεωριών.  Την  ισπανική έκδοση Medidas del Romano 

του Diego  de  Sagredo  (Τολέδο,  1526)  ακολουθεί  η  πρώτη  γερμανική  πραγματεία 

περί αρχιτεκτονικής του Ντύρερ  (Dürer), που ασχολείται με τις οχυρώσεις πόλεων, 

πύργων και πλατειών. Φέρει τον τίτλο Ettliche Underricht zu Befastigung der Stett, 

Schloss  und  Flecken  (Νυρεμβέργη,  1527)  και  κατ’  ουσίαν  προτείνει  μια  γοτθική 

άποψη της αρχιτεκτονικής. Επιπροσθέτως, κυκλοφορεί η έκδοση στα γερμανικά των 

Regole generali το 1543 από τον Coecke van Aelst, ενώ η πρώτη έκδοση του Σέρλιο 

(5  βιβλία)  εκδόθηκε  το  1606  στο  Άμστερνταμ.  Ο  Βινιόλα  έγινε  αντικείμενο  μιας 

έκδοσης  σε  5  γλώσσες  (ιταλική,  ολλανδική,  αγγλική,  γερμανική  και  γαλλική)  που 

εμφανίστηκε  στην  ίδια  πόλη  το  1617,  ενώ  στα  τέλη  του  1620  μια  νέα  τάση 

επιβάλλει  τους  Σκαμότσι  και Παλλάντιο.  Στην  Αγγλία  το  πρώτο  έργο,  που  έχει ως 

υπόβαθρο τα διδάγματα των Ιταλών δασκάλων, εμφανίζεται το 1563 υπό τον τίτλο 

The  First  and  Chief Groundes  of  Architecture  από  τον  συγγραφέα  John  Shute,  το 

οποίο όμως, δεν έχει σχεδόν καμιά επιρροή στην αγγλική σύγχρονη αρχιτεκτονική39.  

Το  ζήτημα  της  πρόσληψης  και  εφαρμογής  των  αρχών  που  διέδωσαν  οι  Ιταλοί 

θεωρητικοί και αρχιτέκτονες έχει απασχολήσει έντονα τους μελετητές τα τελευταία 

30 χρόνια. Το 1998 το CISA40 αφιέρωσε ένα σεμινάριο και μια έκθεση στην επιρροή 

του Παλλάντιο στο βορρά της Ευρώπης, που έριχνε φως στη σημασία των Quattro 

Libri  και  της πραγματείας  του  Σκαμότσι  L’idea dell’ Architettura universale  για  την 

αρχιτεκτονική του βορρά, ιδίως του 17ου αιώνα. Επίσης, το έργο του Erik Forssman 

έχει  δείξει  πως  οι  πραγματείες  της  Αναγέννησης  άσκησαν  μια  αξιοσημείωτη 

επιρροή  μέχρι  το  18ο  αιώνα.  Το  συνέδριο,  εξάλλου,  που  πραγματοποιήθηκε  στην 

Τουρ της Γαλλίας μεταξύ 1ης‐11ης Ιουλίου του 1981 στο Κέντρο Ανωτάτων Σπουδών 

                                                            
38 Οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι φαίνεται πως έχουν σαγηνευτεί από το διανοητικό μοντέλο 
και  τα  ιδανικά  που  προκύπτουν  από  την  ιταλική  θεωρία,  αλλά  την  ίδια  στιγμή  πρόσκεινται  στην 
υπεράσπιση και στη διαιώνιση μιας αισθητικής καθορισμένης από τη γοτθική τέχνη. Εξάλλου το έργο 
του Σέρλιο Regole generali και το βιβλίο για τις αρχαιότητες Il terzo  libro είχαν μεγάλη επιτυχία και 
διάδοση εκτός της Ιταλίας. 
39 Αξίζει να σημειωθεί πως τα πέντε βιβλία του Σέρλιο μεταφράστηκαν στα αγγλικά το 1611, από την 
ολλανδική έκδοση του 1606. 
40 Centro  Internazionale  di  studi  di  architettura  Andrea  Palladio.  Διεθνές  Κέντρο  Σπουδών  της 
Αρχιτεκτονικής Αντρέα Παλλάντιο που ιδρύθηκε το 1958. 



26 
 

της Αναγέννησης, υπό τη διεύθυνση του André Chastel και του Jean Guillaume, ήταν 

αφιερωμένο στις πραγματείες περί αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης στην Ευρώπη. 

 

Η πραγματεία του Φιλιμπέρ ντε Λορμ 

Η πραγματεία  του Φιλιμπέρ ντε Λορμ Premier Tome αποτελεί μια χαρακτηριστική 

παραγωγή  του  ουμανιστικού  γαλλικού  16ου  αιώνα.  Η  θεωρητική  και  η  πρακτική 

γνώση  μοιράζονται  ισόποσα  σ’  αυτήν.  Μπορούμε  να  διακρίνουμε  μια  πρόθεση 

επίδειξης  της  ευρυμάθειάς  του,  αφού  αναφέρει  όχι  μόνο  συγγραφείς 

αρχιτεκτονικής,  όπως  τους  Βιτρούβιο,  Αλμπέρτι  και  Σέρλιο,  αλλά  και  αρχαίους 

συγγραφείς  φιλοσοφίας,  αστρονομίας,  ιατρικής  και  ρητορικής,  μοντέρνους 

φιλόλογους  και  σχολιαστές  του  Ευκλείδη.  Η  αντίληψή  του  πως  ο  αρχιτέκτονας 

πρέπει να μαθαίνει τους κανόνες της τέχνης του «όχι τόσο από τα βιβλία, αλλά από 

την  ευρεία  πρακτική  τους»41 εκφράζει  στην  εντέλεια  τη  σκέψη  του  και  μολονότι 

είναι  αποδεκτή  στην  Ιταλία  κατά  την  ίδια  χρονική  περίοδο,  φαίνεται  πως  είναι 

καινοτόμος στη Γαλλία.  

Ένα  σημαντικό  στοιχείο  που  είναι  κοινό  μεταξύ  των  συγγραφέων  πραγματειών 

αρχιτεκτονικής από  τον Αλμπέρτι  και μετά,  είναι η  έμφαση που αυτοί δίνουν στη 

γνώση του αρχιτέκτονα, στοιχείο που τον διαφοροποιεί από τους απλούς τεχνίτες, 

αφού είναι εκπρόσωπος μιας ελευθέριας τέχνης. Οι αρχιτέκτονες πιθανότατα είχαν 

έρθει σε επαφή αφενός με την πραγματεία του Βιτρούβιου και αφετέρου με εκείνες 

των  Αλμπέρτι,  Σέρλιο,  Βινιόλα  και  συνεπώς  είχαν  αφομοιώσει  τις  προτάσεις  τους 

για  την  «συμμετρία»  με  την  αρχαία  έννοια  του  όρου42.  Με  άλλα  λόγια,  έχουν 

γνώσεις  μαθηματικών,  σχεδίου  και  προοπτικής  για  να  μπορούν  να  θέσουν  τα 

θεμέλια της τέχνης τους, ιστορίας και φυσικής φιλοσοφίας, καθώς και κάποια σχέση 

με τη θεωρία της μουσικής, εξαιτίας της χρήσης της σε σχέση με την ακουστική.  

Το  πρόσωπο  του  ντε  Λορμ  αποτελεί  το  πρώτο  χαρακτικό  πορτραίτο  Γάλλου 

αρχιτέκτονα (εικόνα 2), ενώ, κατόπιν, επικαλύφθηκε από μια αλληγορία που έκανε 

ο ίδιος (εικόνα 3). 

                                                            
41 «[...]non tant par livres, que par long et grand usage». Premier Tome, 1567, fol. 21. 
42 Σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχει ο Χρ. Τσούντας, «συμμετρία είναι κατά την αρχαία σημασία 
της  λέξεως  η  ορθή  αναλογία  των  μερών  μεταξύ  των  και  εν  σχέσει  προς  το  όλον».  Βλ.  Χρήστος 
Τσούντας, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης, εκδ. Τοξότης, Αθήνα, 1965, σελ. 211. 
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Εικόνα 2: Χαρακτικό Φιλιμπέρ ντε Λορμ 

 
Εικόνα 3: Αλληγορία του Αρχιτέκτονα. Φιλιμπέρ ντε 

Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, fol. 51  

 

 

Ο  Premier  Tome  αποτελείται  από  περισσότερες  από  250  ξυλογραφίες,  κάποιες 

μάλιστα καλύπτουν δύο ολόκληρες σελίδες. Σύμφωνα, ωστόσο, με τον de Montclos, 

η  εικονογράφηση  του  Premier  Tome  είναι  παράταιρη,  αφού  μπορούμε  να 

διακρίνουμε  πολλές  μανιέρες,  ίσως  πολλές  εποχές  και  τη  μεσολάβηση  πολλών 

χαρακτικών43.  Σε  κάθε  περίπτωση,  όμως,  τα  χαρακτικά  που  συναπαρτίζουν  την 

εικονογράφηση της πραγματείας του, δύνανται να μας διαφωτίσουν σχετικά με την 

ιδέα του ντε Λορμ για το ρόλο που καλείται να πραγματώσει ο αρχιτέκτονας. 

Στο έργο του είναι φανερή η προτίμησή του για αλληγορίες που σχετίζονται με το 

επάγγελμά  του.  Τα  πολύεδρα  στην  κορυφή  κάθε  σελίδας,  λόγου  χάρη, 

παραπέμπουν  στη  στερεομετρία,  ενώ  ολόκληρη  τη  σελίδα  επιστέφει  ο  Ερμής,  ως 

προστάτης  επιστημών  και  τεχνών.  Στο  τέλος  του  προλόγου  του  βιβλίου  III,  ο  ντε 

Λορμ παραθέτει ένα έμβλημα, πάλι με τον Ερμή προστάτη, στο οποίο ο γιος ενός 

                                                            
43 Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 173. 
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αρχιμάστορα πάει να γίνει κληρικός, εγκαταλείποντας την άγνοια και τη μεσαιωνική 

δεισιδαιμονία  και  μ’  ένα  διαστημόμετρο  στο  χέρι  κερδίζει  το  βραβείο  της 

Αναγέννησης (εικόνα 3). 

Ο Premier Tome,  που  αρχικά  αποτελούνταν  από  εννιά  βιβλία,  εκδόθηκε  το 1567, 

ενώ  το  1561  είχε  προηγηθεί  η  έκδοση  από  τον  ίδιο  συγγραφέα  υπό  τον  τίτλο 

Nouvelles  Inventions,  μια  πραγματεία  καθαρά  πρακτικού  προσανατολισμού  που 

περιείχε  δύο  βιβλία  αφιερωμένα  σ’  ένα  νέο  τύπο  στεγών.  Τα  δύο  αυτά  βιβλία 

ενσωματώθηκαν στον Premier Tome το 1626, αποτελώντας τα βιβλία X και XI (Livres 

X+XI). Τα δύο αυτά βιβλία εκδόθηκαν ξεχωριστά μόνο το 1988 από τον de Montclos. 

Στην αρχή κάθε βιβλίου ο συγγραφέας παραθέτει την περίληψη του προηγούμενου  

και αναγγέλλει το περιεχόμενο του επόμενου, ενώ η θεματολογία των βιβλίων του 

Premier  Tome  κατανέμεται  ως  εξής:  το  Βιβλίο  I  (Livre  I)  πραγματεύεται  τη  σχέση 

αρχιτέκτονα και πελάτη, την επιλογή οικοπέδου, καθώς και ζητήματα σχετικά με το 

κλίμα της περιοχής και τα οικοδομικά υλικά.  

Το Βιβλίο II (Livre II) αντιμετωπίζει βασικές αρχές της γεωμετρίας για τη χάραξη των 

οικοδομήσιμων ορίων και τη θεμελίωση.  

Τα Βιβλία  III και IV (Livres III, IV) είναι αφιερωμένα στη λάξευση των λίθων και στο 

ζήτημα της στερεομετρίας. Πιο συγκεκριμένα, το Βιβλίο III αφορά θέματα κοπής και 

αρμολόγησης των λίθων, ενώ το Βιβλίο  IV  τα πιο σύνθετα θέματα αψίδων, θόλων 

και κλιμακοστασίων.  

Το ζήτημα των ρυθμών των κιόνων αντιμετωπίζεται στα Βιβλία V έως VII (Livres V‐

VII). Κάτω από τις εικονογραφήσεις αυτού του  τελευταίου βιβλίου, ο συγγραφέας 

παραθέτει μετρήσεις που ο  ίδιος έκανε στη Ρώμη. Ο δωρικός,  ο  τοσκανικός και ο 

ιωνικός ρυθμός παρουσιάζονται στο Βιβλίο V (Livre V), ο κορινθιακός στο Βιβλίο VI 

(Livre VI), ενώ ο σύνθετος, μαζί με το λεγόμενο «γαλλικό» ρυθμό, παρουσιάζονται 

στο Βιβλίο VII  (Livre VII).  Το Βιβλίο VIII  (Livre VIII) αφιερώνεται στις πόρτες και  τα 

παράθυρα  διαφορετικών  ρυθμών  και  στην  εφαρμογή  των  ρυθμών  σε  διάφορες 

προσόψεις κτηρίων, ενώ το Βιβλίο IX (Livre IX) στις καμινάδες και τις εστίες. 

Στο  σημείο  αυτό  είναι  χρήσιμο  να  ειπωθεί  πως  από  αναφορές  που  κάνει  στον 

Premier Tome είναι προφανές πως ο ντε Λορμ σχεδίαζε να συγγράψει κι άλλα έργα 

πάνω σε ποικίλα θέματα που σχετίζονταν με την τέχνη του. Ρητή είναι η πρόθεσή 

του να συγγράψει  ένα Deuxième Tome de  l’ Architecture. Αυτός θα αποτελούνταν 
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από  δύο  μέρη,  το  πρώτο  θα  ήταν  ένας  εικονογραφικός  απολογισμός  των  πιο 

σημαντικών  κτισμάτων  του  και  το  δεύτερο  μια  έκθεση  της  θεωρίας  των  θεïκών 

αναλογιών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το μοντέλο του δεν είναι ο Βιτρούβιος ή ο 

Αλμπέρτι,  αλλά  ο  Σέρλιο44.  Ο  Deuxième  Tome  θα  είχε  τον  τίτλο  Des  divines 

Proportions,  όπως  αναφέρει  ο  ίδιος  ο  συγγραφέας  του  Premier  Tome.  Δεν 

υπάρχουν, όμως, ενδείξεις πως ολοκλήρωσε αυτό το πόνημα45: 

«Δεν χρησιμοποιώ [...] άλλες μετρήσεις, εκτός από τις αναλογίες τις οποίες κράτησα 

από  το  ιερό  Κείμενο  της  Παλαιάς  Διαθήκης  και  (αυτό  που  θα  πω  χωρίς  καμιά 

αλαζονεία)  τους έθεσα σε χρήση την πρώτη φορά, όπως εμφανίζεται σύντομα, με 

τη βοήθεια  του Θεού,  στην πραγματεία  του δεύτερου μέρους  της αρχιτεκτονικής, 

που θα φέρει τον τίτλο και το όνομα Des divines Proportions». 

 

Το ζήτημα των αναλογιών 

Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί πως η επιστροφή στα θέματα της αρχαιότητας στη 

Γαλλία  ακολουθεί  την  αντίστοιχη  τάση  στην  Ιταλία.  Δεν  είναι  χωρίς  σημασία  το 

γεγονός πως η υιοθέτηση μοτίβων παρμένων από την αρχαιότητα, όπως σημειώνει 

ο  αρχιτέκτονας  –  θεωρητικός  και  υποστηρικτής  της  γοτθικής  αναβίωσης  του  19ου 

αιώνα, Βιολέ‐λε‐Ντυκ, μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια νέα τέχνη46. Ο Clouzot, 

ωστόσο, σπεύδει να διευκρινίσει πως οι δάσκαλοι, λόγω ενός αισθήματος εθνικού 

πατριωτισμού, μπορούσαν δύσκολα να καταλήξουν σε μια πραγματικά νέα τέχνη47. 

Ο de Montclos, από την άλλη μεριά, θεωρεί πως η αρχαιότητα αντηχούσε ως ένας 

χαμένος παράδεισος, ως τόπος της πρωταρχικής ενότητας48. 

Η βασική αρχή  της πραγματείας  του  ντε Λορμ Premier Tome  ήταν  να συμπεράνει 

τους  αληθινούς  νόμους  της  αναλογίας  από  τις  περιγραφές  των  διαφόρων 

κτισμάτων  που  δίνονταν  στην  Παλαιά  Διαθήκη,  το  σχέδιο  των  οποίων 

υπαγορεύτηκε από τον Θεό στους  Ιουδαίους, όπως η κιβωτός του Νώε, η κιβωτός 

                                                            
44 Anthony Blunt, 1958, σελ. 123‐4. 
45 «Je n’ use point  icy du pied de Roy, ny du pied antique, ny moins des palmes Romains, ny autres 
mesures sinon des proportions lesquelles j’ ay tirées de l’ Escriture saincte du vieil Testament, et (ce 
que  je diray sans aucune  jactance)  les mets en usage  le premier, ainsi que  je feray apparoir de bref, 
Dieu aydant, par le discours de nostre seconde partie d’ architecture, qui portera le titre & nom Des 
divines Proportions». Premier Tome, 1567, fol. 168. 
46 Την άποψη αυτή του Βιολέ‐λε‐Ντυκ παραθέτει ο Clouzot. Βλ. Henri Clouzot, 1910, σελ. 13. 
47 Henri Clouzot, 1910, σελ. 14. 
48Βλ. σχετικά Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 1989, σελ. 12.  
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της Διαθήκης, ο ναός και το σπίτι του Σολομώντα και ο ναός όπως αποκαλύφτηκε 

στον Ιεζεκιήλ στο όραμά του. Αυτές οι αναλογίες είχαν θεïκά υποδειχθεί, αλλά ήταν 

επίσης σε συμφωνία με εκείνες του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο είναι το ίδιο ο 

ναός  του Θεού49.  Κεντρικής,  άλλωστε,  σημασίας  είναι  το  γεγονός πως ο  ντε Λορμ 

υποστηρίζει  την  απουσία  κάθε  κανόνα  και  την  ύπαρξη  αληθινών  αναλογιών  τις 

οποίες ο ειδικός θα ανακαλύψει για κάθε περίπτωση. Πράγματι, αυτές μπορούν να 

περιοριστούν σε έναν μικρό αριθμό βασικών αναλογιών που περιέχονται στη Βίβλο.  

Με άλλα λόγια, σχετικά με τη μελέτη των αναλογιών της αρχαιότητας, πίστευε πως 

αυτές  δεν  περιέκλειαν  το  κλειδί  της  οικουμενικής  αρμονίας,  αλλά  μόνο  ότι 

ανταποκρίνονταν  στην  ιδέα  της  ομορφιάς  που  το  μνημείο  κατασκεύαζε  πάνω  σ’ 

αυτές τις αλάνθαστες γραμμές. 

Πρόθεση του ντε Λορμ, όπως υπογραμμίζει ο Jean Guillaume, ήταν να δείξει πως οι 

ίδιες  βασικές  αριθμητικές  σχέσεις  μπορούσαν  να  βρεθούν  σε  όλα  τα  έργα  καλής 

ποιότητας,  αναξάρτητα  από  την  ποικιλία  τους.  Αυτή  η  ανακάλυψη  θα  τον 

καθιστούσε  ικανό  να  καθιερώσει  ένα  καθολικό  σύστημα μετρήσεων,  διαφορετικό 

από  τον  καθιερωμένο  κανόνα  αναλογιών,  αλλά  τόσο  αντικειμενικό,  όπως  η 

επιστήμη των θόλων και των στεγών50. 

Ο  Blunt  εντοπίζει,  εντούτοις,  μια  κάποια  ασυνέπεια  μεταξύ  των  λόγων  και  των 

έργων του. Κατ’ αρχάς, αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ ο ντε Λορμ επεφύλασσε την 

πλήρη μεταχείριση των θεïκών αναλογιών για τον Deuxième Tome, δεν παραλείπει 

να  τις  εφαρμόσει  σε  συγκεκριμένα  άλλα  ζητήματα  στα  βιβλία  VII  και  VIII  του 

Premier  Tome.  Ακολούθως,  παρέχει  κάποια  παραδείγματα  με  τις  αναλογίες  ενός 

ναού,  ενώ,  όπως  αναφέρει  ο  Blunt,  στο  τέλος  αυτής  της  ενότητας  ο  ντε  Λορμ 

προσθέτει  άλλο  ένα  ζευγάρι  αναλογιών  για  μια  πόρτα,  το  οποίο  βασίζεται  σε 

τελείως  διαφορετικές  αρχές.  Περισσότερο  σημαντικά  προβλήματα  προκύπτουν, 

ωστόσο, στις ενότητες που βασίζονται στις θεïκές αναλογίες. Αυτές είναι σε πλήρη 

αντιπαράθεση  με  τις  διαστάσεις  που  δίνονται  σε  άλλες  ενότητες  του  βιβλίου 

                                                            
49 Ο ντε Λορμ εκφράζει τις γενικές του προθέσεις σε δυο εδάφια. Το πρώτο αφορά στη συζήτησή του 
των  αναλογιών  του  δωρικού  ρυθμού.  Το  δεύτερο  αφορά  στο  σημείωμα  προς  τον  αναγνώστη  (το 
οποίο  παραλείπεται  στην  επανέκδοση  του  1648).  Για  μια  πιο  ενδελεχή  επισκόπηση  των  θέσεων 
αυτών βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 123‐7. 
50 Η ερμηνεία αυτή του  Jean Guillaume παρατίθεται στο Vaughan Hart, Peter Hicks, Paper palaces  : 
the  rise of  the Renaissance architectural  treatise, New Haven, Λονδίνο, Yale University Press, 1998, 
σελ. 231. 
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βασισμένες  στο  Βιτρούβιο  και  τις  μετρήσεις  του  συγγραφέα  από  τα  αρχαία 

κτίσματα στη Ρώμη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο ντε Λορμ δεν κάνει 

προσπάθεια  να  τις  εναρμονίσει.  Είναι  φανερό  πως  το  μεγαλύτερο  μέρος  του 

Premier  Tome  πρέπει  να  υλοποιήθηκε  προτού  ο  συγγραφέας  σκεφτεί  το  νέο  του 

σύστημα και σχεδόν από αβαρία προτίμησε να αφήσει κάποιες ασυνέπειες, ίσως με 

την ελπίδα να τις διορθώσει στο Deuxième Tome του. Φαίνεται, παρ’όλα αυτά, πως 

είχε  συνείδηση  της  διαμάχης  που  προκαλούσε,  διότι  στο  σημείωμα  προς  τον 

αναγνώστη λέει πως τα δικά του πρώιμα κτίσματα ήταν ανεπαρκή και ότι, αν είχε τη 

δυνατότητα, θα τα ανακατασκεύαζε με διαφορετικές αναλογίες51. 

Το νέο σύστημα αναλογιών βασισμένο στις θεïκές αναλογίες,  χαρακτηριζόταν από 

απλότητα. Τον παραπάνω ισχυρισμό επιβεβαιώνει ο Blunt, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σύγκριση  των  δύο  εικόνων  για  ένα  ρυθμό,  βασισμένες  στην  αρχαιότητα  και  στις 

θεïκές  αναλογίες.  Εκεί  η  διαφορά  είναι  έντονη  όσον  αφορά  στις  διαστάσεις  των 

καλουπιών.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  οι  διαστάσεις  δίνονται  σε  πόδια,  λεπτά  και 

ουγκιές,  αλλά  με  μη  συστηματική  λεπτομέρεια,  ενώ  στη  δεύτερη  ανάγονται  στις 

απλές σχέσεις των πέντε πρώτων κύριων αριθμών. 

Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός πως ο ντε Λορμ ισχυρίζεται πως είναι το πρώτο 

άτομο που εφάρμοσε στη μοντέρνα αρχιτεκτονική το σύστημα των αναλογιών που 

αποκαλύπτεται  στην Παλαιά Διαθήκη52.  Ο Blunt,  εντούτοις,  θεωρεί  τον  ισχυρισμό 

του  παραπλανητικό,  αν  και  παραδέχεται  πως  πιθανότατα  ήταν  ο  πρώτος  που  τα 

εξέδωσε  σε  έντυπη  μορφή.  Τη  θεωρία  αυτή  είχε  αναδείξει  σε  μια  προηγούμενη 

χρονολογία ένας Βενετός Φραγκισκανός μοναχός, αρχιτέκτονας και θεωρητικός, με 

τα έργα του οποίου ο ντε Λορμ πρέπει σίγουρα να είχε επαφή, ονόματι Φραντσέσκο 

Τζόρτζι (Francesco Giorgi, 1460‐1540). 

Δεν  μπορεί  να  είναι  σύμπτωση  πως  η  αρχή  την  οποία  ο  Τζόρτζι  παραθέτει  είναι 

καθαρά η  ίδια με αυτή που χρησιμοποιεί ο ντε Λορμ. Είναι γεγονός πως ο Τζόρτζι 

αφιερώνει  την  προσοχή  του  όχι  στις  αναλογίες  που  προκύπτουν  από  την Παλαιά 
                                                            
51 Για το λόγο περί ασυνέπειας μεταξύ λόγων και έργων του ντε Λορμ βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 
131. 
52 Για  το  παράθεμα  βλ.  υποσ.  45. Μια  σημαντική  διαπίστωση  σχετικά  με  τις  διαστάσεις  των 
κτισμάτων που περιγράφονται  στην Παλαιά Διαθήκη  είναι  πως αυτές  βασίζονται  στις  σχέσεις  των 
πρώτων  αριθμών  1,  2,  3,  5  και  7.  Ο  ντε  Λορμ  παρουσιάζει  δυο  ελαφρώς  αντικρουόμενους 
ισχυρισμούς  για  την  αριθμητική  βάση  του  δικού  του  συστήματος,  ενώ  τα  λιγοστά  εδάφια  του 
Premier  Tome,  στα  οποία  εφαρμόζονται  λεπτομερειακά  αυτές  οι  αναλογίες,  σχετίζονται  με  τη 
μεταχείριση των ρυθμών. Βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 127‐29. 
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Διαθήκη,  αλλά  σε  εκείνες  που  βασίζονται  στη  μουσική  αρμονία.  Ωστόσο,  τον 

ενδιέφερε πολύ το προηγούμενο ζήτημα και στην πραγματεία του υπό τον τίτλο  De 

harmonia mundi  totius  ‐  μια  μελέτη  θεολογικού  χαρακτήρα  για  την  αρμονία  του 

κόσμου  ‐  αναλύει  λεπτομερώς  την  αναλογία  ακριβώς  εκείνων  των  κτισμάτων  της 

Παλαιάς Διαθήκης στα οποία ο ντε Λορμ αναφέρεται. Το έργο αυτό πρωτοεκδόθηκε 

το  1524,  επανεκδόθηκε  στη  Γαλλία  το  1545  και  αργότερα  μεταφράστηκε  στα 

γαλλικά  από  τον  Lefèvre de  la Boderie,  έτσι  ώστε  ο  ντε  Λορμ  σχεδόν  σίγουρα  το 

γνώριζε.  Ο  Blunt,  επίσης,  θίγει  δύο  άλλα  γεγονότα  τα  οποία  συμβάλλουν  στην 

παραδοχή  του  ανωτέρω  ισχυρισμού.  Το  πρώτο  είναι  πως  ένα  από  τα  μέλη  που 

συμμετείχαν  με  τον  Τζόρτζι  στην  επιτροπή  για  το  σχέδιο  του  San  Francesco della 

Vigna  ήταν  ο  Σέρλιο,  προσωπικός  φίλος  του  ντε  Λορμ.  Εάν,  επιπλέον,  η  υπόθεση 

γίνει δεκτή πως ο ντε Λορμ επισκέφτηκε τη Βενετία κατά το ταξίδι της επιστροφής 

του από τη Ρώμη το 1536, θα μπορούσε πιθανότατα να έχει συναντήσει το Τζόρτζι 

τη στιγμή που το υπόμνημα είχε πράγματι τεθεί σε εφαρμογή στην αρχιτεκτονική53. 

Ο Blunt υποστηρίζει πως για τον ντε Λορμ, το αληθινό ενδιαφέρον της θεωρίας ήταν 

πάντοτε  το  ότι  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  κατά  την  πρακτική  των 

αρχιτεκτόνων. Η πρόθεση συμπόρευσης θεωρίας και πρακτικής διατρέχει ολόκληρη 

την πραγματεία και είναι αυτή που δίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, καθιστώντας 

την μοναδικό κείμενο. 

  

Το ζήτημα των ρυθμών 

Στην  πραγματεία  του  ο  ντε  Λορμ  περιγράφει  τη  διαδικασία  της  ανέγερσης  ενός 

κτηρίου κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας με την επιλογή της τοποθεσίας και τη 

θεώρηση  του  γενικού  χαρακτήρα  και  της  κλίμακας  του  οικοδομήματος.  Μετά 

αναφέρεται  στα  σχέδια  και  τα  θεμέλια προχωρώντας  στην  κυρίως  κατασκευή  και 

τελειώνει με τη στέγη. 

                                                            
53 Ο Wittkower έχει εκδόσει στο παράρτημα του βιβλίου του με τον τίτλο Architectural Principles  in 
the Age of Humanism το υπόμνημα, το οποίο ο Τζόρτζι προετοίμασε στα 1535 για την προτεινόμενη 
ανακατασκευή  του  San  Francesco  della  Vigna.  Ο  τελευταίος  δεν  είχε  σκοπό  να  αποδείξει  την 
εφαρμοσιμότητα  των  μουσικών  αρμονιών  στην  αρχιτεκτονική,  αλλά  εργάστηκε  με  αυτές  για  το 
σχεδιασμό του San Francesco della Vigna. Βλ. Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of 
Humanism, 2η έκδοση, Λονδίνο, A. Tiranti, 1952 (α’ έκδ. 1949), σελ. 115, καθώς και το παράρτημα  I 
Francesco Giorgi’ s Memorandum for S. Francesco della Vigna σελ. 136‐138. 
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Όπως  είδαμε,  τα  Βιβλία  V‐VII  ασχολούνται  με  τους  ρυθμούς54.  Θα  μπορούσαμε, 

γενικά, να πούμε πως ο ντε Λορμ βασίζει τις οδηγίες για τους ρυθμούς κυρίως στην 

αυθεντία  του  Βιτρούβιου55,  σε  συνδυασμό  με  τις  μετρήσεις  που  ο  ίδιος  είχε 

πραγματοποιήσει σε αρχαία κτίσματα της Ρώμης. Μεταξύ των πηγών του πρέπει να 

αναφερθεί το έργο Divina Proportione του Λούκα Πακιόλι (Luca Pacioli, 1445‐1517), 

που  εκδόθηκε  το  1509  στη  Βενετία  και  το  De  harmonia  mundi  totius  του 

Φραντσέσκο Τζόρτζι. 

 
Εικόνα  4:  Σεμπαστιάνο  Σέρλιο.  Πέντε  ρυθμοί  κιόνων  με  διαφορετικές  διαστάσεις·  από  αριστερά  προς  τα 

δεξιά: τοσκανικός, δωρικός, ιωνικός, κορινθιακός, σύνθετος. Βιβλίο IV, σ. III. Ξυλογραφία 

 

                                                            
54 Ο Yves Pauwels έχει φέρει εις πέρας μια σημαντική μελέτη για τη χρήση των ρυθμών στο έργο του 
ντε Λορμ. Ωστόσο, δεν έχει δημοσιευτεί παρά ένα μόνο μέρος αυτής. Την πληροφορία αυτή παρέχει 
ο de Montclos. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 183.  
55 Ο Βιτρούβιος στα Βιβλία  III και IV καταγράφει τους τρεις ρυθμούς ‐ δωρικό, ιωνικό, κορινθιακό – 
και δίνει κάποια δείγματα πάνω σ’ έναν άλλο, τον τοσκανικό. Κατόπιν, αναφέρει σε ποιο μέρος του 
κόσμου εφευρέθηκε ο  κάθε ρυθμός,  ενώ δεν αναφέρει καθόλου τον πέμπτο ρυθμό. Στα μέσα του 
15ου  αιώνα,  1400  περίπου  χρόνια  από  τον  Βιτρούβιο,  ο  Αλμπέρτι  απεικόνισε  τους  ρυθμούς  και 
πρόσθεσε  τον  πέμπτο  που  συνδυάζει  τα  χαρακτηριστικά  του  κορινθιακού  και  του  ιωνικού.  Είναι 
γεγονός πως παραμένει πιστός στον Βιτρούβιο. Το βιβλίο του Σέρλιο για τους ρυθμούς ξεκινά με ένα 
χαρακτικό [εικόνα 4], το πρώτο στο είδος του, που αναπαριστά τους πέντε ρυθμούς σύμφωνα με την 
αναλογία της διαμέτρου της βάσης προς το ύψος. Από τότε τα βασικά εγχειρίδια του 17ου και 18ου 
αιώνα  ξεκινούν  με  τον  ίδιο  τρόπο,  με  την  παράθεση  των  πέντε  ρυθμών.  Την  πραγματεία  του 
Βιτρούβιου σχολίασε στα λατινικά ο Φιλαντριέ και στα γαλλικά ο Ζαν Γκουζόν. Η πρώτη έκδοση της 
πραγματείας  του  Βιτρούβιου  στη  Ρώμη  λαμβάνει  χώρα  το  1486,  ενώ  εκείνη  του  Αλμπέρτι 
πραγματοποιείται το 1485 στη Φλωρεντία και στο Παρίσι το 1512 με πρόλογο του Geoffroy Tory. 
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Στα τελευταία τρία βιβλία το ενδιαφέρον του είναι πιο πολύ τεχνικό, αφού σε αυτά 

ρίχνει λιγότερο φως από τα προηγούμενα μέρη της πραγματείας του στην αντίληψή 

του για την τέχνη της αρχιτεκτονικής. 

Καθ’όλο τον Premier Tome, ο συγγραφέας αναφέρεται σε κτίσματα τα οποία ο ίδιος 

έχει  ανεγείρει,  αλλά  επίσης  δημοσιεύει  συγκεκριμένα  σχέδια,  τα  οποία  φαίνεται 

πως ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. 

Ο  ντε  Λορμ  δίνει  πολύ  λιγότερη  έμφαση  στη  θεωρητική  σπουδή  του  δωρικού 

ρυθμού απ’  ότι στη μεταχείριση ανεξάρτητων παραδειγμάτων. Ο δωρικός ρυθμός 

εικονογραφείται  μ’  ένα  αντίγραφο  του  θεάτρου  του  Μαρκέλλου,  που  αποτελεί 

κοινό  τόπο  της  αρχαιολογικής  δραστηριότητας.  Χρησιμοποιεί  ωστόσο  και 

ασυνήθιστα  παραδείγματα  «προκειμένου  να  παρακινήσει  το  νου  των  τίμιων 

ανθρώπων και να τους βοηθήσει με τις πιο όμορφες επινοήσεις»56. 

Ο ντε Λορμ δεν δίνει κανένα αρχαίο παράδειγμα τοσκανικού ρυθμού. Για τον ιωνικό 

παραθέτει  μόνο  ένα  κιονόκρανο,  που  βρίσκεται  στην  εκκλησία  Sainte‐Marie‐au‐

Transtévère.  

Ιδιαίτερη  εντύπωση  προκαλεί  το  γεγονός  πως  δεν  υπάρχουν  εικόνες  που  να 

παρουσιάζουν  έναν  ρυθμό  στην  ολότητά  του,  κάτι  που  ακόμα  και  ο  ντε  Λορμ 

σημειώνει.  Ο  λόγος  που  ο  ίδιος  προτάσσει,  αφορά  στη  χαμηλή  ποιότητα  των 

χαρακτικών,  αν  και  προσθέτει  αμέσως  μετά  πως  μια  παρουσίαση  σε  μέρη 

(τμηματική)  είναι  προτιμότερη,  εφόσον  ένα  μόνο  μοντέλο  «δεν  θα  ήταν  ποτέ 

επαρκές για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις»57. 

Η  ίδια μέθοδος εφαρμόζεται σε όλους τους ρυθμούς. Ο ντε Λορμ παραθέτει  τρεις 

τύπους  ιωνικού  και  έξι  κορινθιακού  θριγκού,  αρνούμενος  σε  αυτή  την  τελευταία 

περίπτωση να δώσει ένα θεωρητικό μοντέλο, αφού «η διαφορά μεταξύ του γείσου 

του θριγκού είναι τόσο μεγάλη που διατείνομαι πως δεν ήμουν ποτέ ικανός να βρω 

οποιεσδήποτε  δύο  απ’  τις  ίδιες  αναλογίες  και  μετρήσεις»58.  Έντονο  ενδιαφέρον 

φαίνεται  πως  δείχνει  για  τον  σύνθετο  ρυθμό,  παραθέτοντας  παραδείγματα  από 

κιονόκρανα και γείσα, που ανήκουν σε δύο ή τρεις ρυθμούς. Ο ντε Λορμ παραθέτει 

                                                            
56 «Pour mieux  réveiller  les gentils esprits, &  les aider de  toutes belles  inventions». Premier Tome, 
1567, fol. 152. 
57 Για μια επισκόπηση της άποψης αυτής βλ. Vaughan Hart, Peter Hicks, 1998, σελ. 225. 
58 «La difference des corniches estre si diverse que  je proteste n’en avoir  jamais pu  trouver une de 
même proportion et mesure». Premier Tome, 1567, fol. 197. 
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τέσσερα  παραδείγματα  κιόνων,  που  στέκουν  ως  «ερέθισμα  για  τους  έξυπνους 

ανθρώπους και τους οδηγούν στην επινόηση άλλων ειδών κιόνων»59. 

Δύο  αρχαία  παραδείγματα  κορινθιακού  ρυθμού  γίνονται  το  αντικείμενο 

λεπτομερειακών αντιγράφων:  το Πάνθεον και  εκείνο  του ναού  των Διόσκουρων ή 

αλλιώς  του  Κάστορα  και  του  Πολυδεύκη.  Είναι  γεγονός  πως  συγχέει  συχνά  τον 

κορινθιακό  και  το  σύνθετο  ρυθμό,  ενώ  δεν  κάνει  λόγο  για  τον  τελευταίο  ως 

ανεξάρτητο  ρυθμό60,  αλλά  για  ρυθμούς  σύνθετους  κι  αφιερώνει  ένα  ολόκληρο 

βιβλίο σ’ αυτούς. 

Πιο  αναλυτικά,  ένα  μεγάλο  μέρος  του  βιβλίου  VΙΙ  του  Premier  Tome  είναι 

αφιερωμένο  στους  σύνθετους  ρυθμούς.  Ο  σύνθετος  ρωμαïκός  δεν  εμφανίζεται 

παρά ως ένας από τους πλείστους πιθανούς συνδυασμούς, για τον οποίο, άλλωστε, 

δεν  δείχνει  παρά  ένα  μετριοπαθές  ενδιαφέρον,  ενώ  μόνο  ένα  μικρό  μέρος  του 

βιβλίου VII (κεφάλαια 1 και 3) αναφέρεται στο σύνθετο ρωμαïκό ρυθμό.  

 

Η εικονογράφηση της πραγματείας : η μορφή του αρχιτέκτονα  

Ο  ντε  Λορμ  ανακεφαλαιώνει  την  αντίληψή  του  για  την  αρχιτεκτονική  με  δύο 

αλληγορικά  χαρακτικά  Le  Bon  Architecte  και  Le  Mauvais  Architecte,  τα  οποία 

τοποθετεί  με  επεξηγηματικό  κείμενο  σαν  ένα  είδος  συμπεράσματος  της 

πραγματείας του61. (εικόνες 5 και 6)  

                                                            
59 «[...]d’aguillon pour éveiller les bons esprits, & les induire à inventer d’autres sortes de colomnes». 
Premier Tome, 1567, fol. 219.  
60 Ο ντε Λορμ δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο «σύνθετος» και δεν μεταχειρίζεται πρακτικά το ρυθμό 
(μια εξαίρεση αποτελεί η πόρτα του Tournelles, την οποία, μάλιστα, ονομάζει «κορινθιακή πόρτα»). 
Βλ. Yves Pauwels, «Les Français et la recherche d’ un langage: Les ordres hétérodoxes de Philibert De 
l’ Orme et Pierre Lescot», Revue de l’ Art, XCII, 1996, υποσ. 10 σελ. 14. 
61 Αρχικά τα χαρακτικά αυτά ήταν τοποθετημένα στο τέλος  του ένατου βιβλίου του Premier Tome, 
όταν  εμφανίστηκε  το  1567,  αλλά  σε  επόμενες  εκδόσεις  εμφανίζονται  στο  τέλος  ολόκληρου  του 
έργου. 



36 
 

 
Εικόνα 5: Ο Καλός Αρχιτέκτονας. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, 

Premier Tome de l’Architecture, fol. 341 

 
Εικόνα 6: Ο Κακός Αρχιτέκτονας. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, 

Premier Tome de l’Architecture, fol. 328 

 

Ας περάσουμε, κατ’αρχάς, σε μια ανάλυση των δύο εικόνων. Ο Καλός Αρχιτέκτονας 

απεικονίζεται μ’ ένα ένδυμα ενός μορφωμένου ατόμου. Έχει τρία μάτια, ένα για να 

κοιτά το Θεό και το παρελθόν, ένα για να μελετά το παρόν και για να καθοδηγεί το 

έργο του με σοφία και ένα τρίτο για να προβλέπει το μέλλον και να φυλάσσεται από 

τις  επιθέσεις  και  τις  συκοφαντίες  για  τις  οποίες  θα  κατηγορηθεί.  Ο  ντε Λορμ  του 

δίνει  τέσσερα αφτιά για να υποδηλώσει πως πρέπει να ακούει πιο  πολύ παρά να 

μιλάει και τέσσερα χέρια με τα οποία να διεξάγει τις μελέτες του και να εκτελεί τα 

έργα του. Στο ένα κρατάει έναν πάπυρο, τον οποίο προσφέρει σ’ ένα νεαρό μαθητή, 

που  τον πλησιάζει  κρατώντας έναν παρόμοιο πάπυρο.  Τα πόδια  του έχουν φτερά 

προκειμένου  να  δρα  με  ταχύτητα.  Στέκει  σε  έναν  κήπο  πλούσιο  με  δέντρα  που 

έχουν φρούτα. Πίσω του είναι το κέρας της αφθονίας που συμβολίζει την αφθονία 

της σοφίας του, ενώ στο δεξί πίσω μέρος βρίσκεται η Πηγή της Γνώσης. Τα κτίσματα 

στον  κήπο  είναι  κλασικού  σχεδιασμού.  Στα  δεξιά  είναι  ο  Ναός  της  Δέησης,  στον 

οποίο ο αρχιτέκτονας πρέπει συχνά να αποσύρεται για να συγκεντρωθεί. Στο πίσω 

μέρος είναι μια κατεστραμμένη αψίδα, η οποία, πιθανότατα, υπενθυμίζει τα έργα 
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της  κλασικής  αρχαιότητας,  ενώ  μεταξύ  τους  είναι  μια  αγροτική  οικία  και  μια 

εκκλησία με τρούλο. 

Ο  Κακός  Αρχιτέκτονας  φοράει,  επίσης,  το  ένδυμα  ενός  σοφού  και  μορφωμένου 

ανθρώπου, με σκοπό να παραπλανήσει τον ανίδεο, αλλά ορμά με ασύνετη βιασύνη, 

πέφτει  σε  αγκάθια,  γλιστράει  σε  πέτρες,  και  περιβάλλεται  από  τα  κρανία  των 

νεκρών  ταύρων,  γεγονός  που  υποδηλώνει  την  τραχύτητα  της  νοημοσύνης  του. 

Απεικονίζεται χωρίς τα μάτια, για να υποδηλωθεί ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί την 

αλήθεια,  χωρίς  χέρια,  ώστε  να  είναι  ανίκανος  να  εκτελέσει  οτιδήποτε,  και  χωρίς 

αυτιά  με  τα  οποία  θα  μπορούσε  να  ακούσει  τις  συμβουλές  των  άλλων.  Δεν  έχει 

ούτε μύτη, με την οποία θα μπορούσε τουλάχιστον να οσφριστεί τι είναι καλό, αλλά 

μόνο ένα στόμα με το οποίο μπορεί να φλυαρεί και να μιλά για το κακό. Το τοπίο 

μέσα  από  το  οποίο  εμφανίζεται  είναι  άγονο,  ενώ  στο  πίσω  μέρος  βρίσκεται  ένα 

κάστρο, το οποίο είναι μια καρικατούρα ενός υστερογοτθικού κτηρίου. 

Η αντίθεση ανάμεσα στον Καλό και τον Κακό αρχιτέκτονα γίνεται αρκετά κατανοητή 

στις δύο εικόνες, αλλά, όπως σημειώνει ο Blunt, από το φόβο μήπως ο αναγνώστης 

αποτύχει να κατανοήσει το βασικό σημείο, ο ντε Λορμ τελειώνει την έκθεσή του με 

ένα  εδάφιο  από  τις  Παροιμίες:  «Beatus  homo  cui  affluit  prudentia,  melior  est 

acquisition eius, negotiation auri et argenti», ήτοι μακάριος είναι ο άνθρωπος που 

είναι  γεμάτος  σύνεση,  η  οποία  είναι  καλύτερη  από  την  απόκτηση  χρυσού  και 

αργυρού 62. 

Είναι  προφανές  πως  τα  δύο  διάσημα  χαρακτικά  που  εικονογραφούν  το 

συμπέρασμα της πραγματείας περί αρχιτεκτονικής του ντε Λορμ δεν είναι παρά ένα 

αντιθετικό  ζεύγος  μεταξύ  επιδοκιμασίας  και  αποδοκιμασίας  της  παρουσίας  του 
                                                            
62 Ο Blunt αναφέρει πως ο Panofsky υποδεικνύει πως η μορφή με τα τέσσερα χέρια και τα τέσσερα 
αυτιά  χρησιμοποιείται  από  τον  Piero  Valeriano  για  την  εικόνα  της  Sapientia  (Σοφία)  στην 
Hieroglyphica και από τον Cesare Ripa για την Sapienza humana (ανθρώπινη Σοφία) στην Εικονολογία 
του.  Ο  Valeriano  αναφέρεται  σε  μια  εικόνα  του  Απόλλωνα  στη  Σπάρτη,  η  οποία  έχει  τα  ίδια 
χαρακτηριστικά.  Την  εικόνα αυτή  παραθέτει  ο  έλληνας  σοφιστής  του  2ο  μ.Χ.  αιώνα  Ζηνόβιος  στη 
συλλογή των Παροιμιών του, σε εξήγηση μιας ελληνικής παροιμίας. Η αρχική έκδοση των Παροιμιών 
του  Ζηνόβιου  και  του  Διδύμου  έγινε  στη  Φλωρεντία  το  1487  με  τίτλο  Επιτομή  παροιμιών  του 
Λουκίου  του  Ταρρέως  και  του  Διδύμου  του  Αλεξανδρέως  σύμφωνα  με  την  ελληνική  αλφαβητική 
σειρά  (Epitome proverbiorum Lucili Tarrhaei et Didymi Alexandrini secundum ordinem alphabeticum 
graece). Ακολούθησαν οι εκδόσεις στη Βενετία από τον Άλντο Μανούτσιο  (Aldo Manuzio)  το 1505, 
στη  Χάγη  το  1535  και  στην  Αμβέρσα  το  1612.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλ. 
http://www.translatum.gr/etexts/pk/introgr.htm  (τελευταία  πρόσβαση:  10.09.2013).  Η  συλλογή 
Παροιμιών του Ζηνόβιου εκδόθηκε στη Φλωρεντία το 1497. Μια λατινική μετάφραση εμφανίστηκε 
στη  Βασιλεία  της  Ελβετίας  το  1559,  η  οποία φαίνεται  πως ήταν  η  πηγή  που  χρησιμοποίησε  ο  ντε 
Λορμ. Βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 135. 



38 
 

αρχιτέκτονα.  Το  πρώτο  τέτοιο  αντιθετικό  ζεύγος  που  εμφανίζεται  με  περίτεχνη 

διακόσμηση  είναι  η  «Galateo»63,  που  αναπαριστά  την  εικόνα  του  εμβληματικού 

ιδανικού του αρχιτέκτονα, άξιου της γαλλικής αυλής της Αικατερίνης των Μεδίκων. 

Η  σημασία  που  έχει  για  τον  ντε  Λορμ  η  σχέση  του  με  τη  βασιλική  αυλή 

αποτυπώνεται και στο γεγονός  της αφιέρωσης του Premier Tome στην Αικατερίνη 

των Μεδίκων. 

Ο  πρωταγωνιστής  της  καλής  αρχιτεκτονικής  είναι  η  ζωντανή  εμβληματική  μορφή 

της πραγματείας. Το σώμα και η ένδυσή του αποκαλύπτουν τον πιο τέλειο έλεγχο 

των  κινήσεών  του.  Η  σιλουέτα  του,  ιδωμένη  σε  κατατομή  και  έχοντας  τη  μορφή 

ενός  νέου  άνδρα,  δεν  εμποδίζει  το  βλέμμα  του  αναγνώστη  που  ακολουθεί  την 

προοπτική  στο  άπειρο  μέσα  από  την  κεντρική  αψίδα  του  οικοδομήματος  στα 

αριστερά. 

Εάν  εικάσουμε  πως  η  προοπτική  πάει  στο  άπειρο,  τότε  η  αλληγορία  ανοίγει  τις 

πόρτες  στο  φανταστικό.  Η  διαχρονικότητα  των  αρετών  του  Καλού  αρχιτέκτονα 

διαφαίνεται  στον  πάπυρο  που  κρατά  ο  δάσκαλος  στο  χέρι  που,  όπως  ο  μαθητής 

του, μετατρέπει στο άπειρο τους «καλούς κανόνες», διότι σε αυτόν τον πάπυρο, ο 

οποίος  κρύβει  το  περιεχόμενό  του,  κάθε  αναγνώστης  σε  κάθε  εποχή  μπορεί  να 

φανταστεί το ίδιο χαρακτικό. 

Εξίσου  ενδιαφέρουσα  μορφή  είναι  αυτή  του  πρωταγωνιστή  της  κακής 

αρχιτεκτονικής.  Κοιτάζει  τον  αναγνώστη  και  εντούτοις  είναι  τυφλός.  Του  λείπει  η 

σταθερότητα,  ενώ  το  ένδυμά  του  είναι  μη  αρμονικό.  Η  Pellegrino  προσδίδει  τον 

εύστοχο  χαρακτηρισμό  «ανατομικό  σκάνδαλο»  στη  μορφή  αυτή 64 .  Αυτός  ο 

αρχιτέκτονας  δίχως  χέρια,  παρεμβάλλεται  ανάμεσα  στον  παρατηρητή  και  την 

αναπαράσταση, παρεμποδίζοντας την ίδια την έκφραση του κειμένου. 

Μια αντίστοιχη αναπαράσταση του Καλού και του Κακού αρχιτέκτονα, σύμφωνα με 

τον Clouzot, υλοποίησε ο ηγούμενος του Saint‐Serge. Όλες αυτές τις  ιδιότητες του 

Καλού  αρχιτέκτονα  τις  έχει  συνοψίσει  σ’  ένα  αλληγορικό  σχέδιο  κάπως 

παιδαριώδες, όπου βλέπουμε έναν άνθρωπο με ενδυμασία γιατρού, με τρία μάτια, 

τέσσερα  αυτιά,  τέσσερα  χέρια,  φτερά  στα  πόδια,  να  διδάσκει  ένα  μαθητή  τα 

                                                            
63 Η  «Il  Galateo  overo  de’  costumi»  (1558)  είναι  διάσημη  πραγματεία  των  καλών  τρόπων  του 
Giovanni Della Casa. 
64  Βλ.  Alba  Ceccarelli  Pellegrino,  Le  "Bon  Architecte"  de  Philibert  de  l'Orme  :  hypotextes  et 
anticipations, Fasano Paris, Schena, Nizet, 1996, σελ. 15. 
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μυστικά  της  αληθινής  αρχιτεκτονικής.  Ωστόσο,  σ’  ένα  άλλο  σχέδιο,  επίσης 

σχολαστικό, δείχνει τον Κακό αρχιτέκτονα να τρέχει τυχαία ανάμεσα σε πέτρες και 

λακκούβες,  χωρίς  χέρια,  χωρίς  μάτια,  χωρίς  αυτιά.  Έχει  μόνο  ένα  στόμα  για 

φλυαρία, ένα σκούφο και το ίδιο ένδυμα για να προσποιηθεί το μεγάλο γιατρό. 

Ο Clouzot  τολμά  ένα  βήμα  παραπέρα  σχετικά  με  την  ερμηνεία  της φιγούρας  του 

Κακού αρχιτέκτονα  στο  χαρακτικό  που παραθέτει  ο  ντε Λορμ,  καθώς υποστηρίζει 

πως,  προφανώς,  στα  μάτια  του,  αυτός  ο  Κακός  αρχιτέκτονας  είναι  ο  Πιέρ  Σαμπίζ  

(Pierre  Chambiges,  π.1509  ‐  1544),  ο  Ζιλ  Λε  Μπρετόν  (Gilles  Le  Breton,  π.1500  ‐ 

1553),  είναι  η  κλίκα  εναντίον  της  οποίας  πολέμησε  σ’  όλη  του  τη  ζωή.  Γι  'αυτούς 

τους  αναξιόπιστους  αρχιτέκτονες  που  αποκαλούνται  δάσκαλοι,  ο  ντε  Λορμ  δεν 

έδειχνε παρά περιφρόνηση. Δείχνει την ίδια αποδοκιμασία για τους οικοδόμους και 

τα  οικοδομήματά  τους  σύμφωνα  με  «την  γαλλική  μέθοδο»,  που  εγκαταλείφθηκε 

από  όλους  εκείνους  «που  έχουν  κάποια  γνώση  της  αληθινής  αρχιτεκτονικής»65. 

Αναφορικά  με  τα  δύο  αυτά  χαρακτικά,  η  Pellegrino  διακρίνει  δύο  διαφορετικά 

υποκείμενα, το ιστορικό και το ιδανικό–ουτοπικό, που οι ερευνητές έχουν την τάση 

να συγχωνεύουν: του ντε Λορμ από τη μια, αρχιτέκτονα του βασιλιά και υπεύθυνου 

των  βασιλικών  κτισμάτων,  ο  οποίος  ‐  όπως  όλοι  οι  δάσκαλοι  της  εποχής  του  ‐ 

καθιέρωσε  τα σχέδια και  τα μοντέλα του οικοδομήματος προς κατασκευή και  του 

ιδανικού  αρχιτέκτονα  του  Φιλιμπέρ  από  την  άλλη,  ο  οποίος,  για  λόγους 

αξιοπρέπειας  και  γοήτρου,  δεν  αφιερώνεται  στην  απασχόλησή  του  με  τη 

διαχειριστική  πλευρά  του  έργου  του  και  ποτέ  δεν  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  της 

υλικής εκτέλεσης του σχεδίου του66. 

Είναι γεγονός πως το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στις αρχές των νεότερων χρόνων 

δεν  έχει  εξεταστεί  ενδελεχώς  από  τους  ιστορικούς.  Μόνο  τρία  δοκίμια  έχουν 

δημοσιευθεί  μέχρι  σήμερα  σχετικά  με  τον  ορισμό  του  αρχιτέκτονα  ως 

επαγγελματία67, ενώ τίποτα δεν έχει ακόμη γραφτεί για επαγγελματικές κοινότητες 

                                                            
65 Henri Clouzot, 1910, σελ. 101‐2. 
66 Για  μια  επισκόπηση  της  άποψης  αυτής  βλ.  Alba  Ceccarelli  Pellegrino,  1996,  σελ.  87.  Εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός πως πέραν του πονήματος της Pellegrino, δεν υπάρχουν άλλες ολοκληρωμένες 
μελέτες για την αντίληψη του Καλού και του Κακού Αρχιτέκτονα. 
67  Τα  δοκίμια  αυτά  είναι:  Claude  Mignot,  «Architectes  du  Grand  Siècle  :  un  nouveau 
professionalisme» στο Histoire de  l’architecte, Louis Callebat  (εκδ.), Παρίσι, Flammarion, 1998, σελ. 
107‐127. Yves Pauwels, «L'architecte, humaniste et artiste» στο Histoire de l’architecte, Louis Callebat 
(εκδ.), Παρίσι, Flammarion, 1998, σελ. 62‐85. Claude Mignot, «La  figure de  l'architecte en France à 
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που αναπτύχθηκαν γύρω από την πρακτική της αρχιτεκτονικής ή σχετικά με τα μέσα 

του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τα σχέδια και τα μοντέλα68.  

 Το  γεγονός  αυτό  έρχεται  σε  πλήρη  αντίθεση  με  την  πληθώρα  των  μελετών  που 

είναι αφιερωμένες σε αντίστοιχα θέματα κατά τη μεσαιωνική εποχή. Αυτό μπορεί 

να οφείλεται  εν μέρει σε μια σταθερότητα  της γαλλικής αρχιτεκτονικής πρακτικής 

κατά την μακρά διάρκεια της μεσαιωνικής και πρώιμης μοντέρνας εποχής και σε μια 

ουσιαστική  ανεξαρτησία  από  το  ουμανιστικό  μοντέλο  του  αρχιτέκτονα  ως 

διανοούμενου,  που  προβάλλει  στις  ιταλικές  πραγματείες  της  Αναγέννησης.  Στις 

τελευταίες,  όπως  είναι  γνωστό,  η  αντίληψη  του  αρχιτέκτονα  είναι  ξεχωριστή  από 

την πρακτική του κτισίματος. 

Ωστόσο,  για  τους  Ιταλούς θεωρητικούς «ξεχωριστή»  δεν σημαίνει «αποκομμένη»,  

αφού  οι  αρχιτέκτονες  από  τον  Αλμπέρτι  στον  Παλλάντιο,  ήταν  συνήθως  έμπειροι 

πρακτικοί  της  οικοδομικής  δραστηριότητας.  Στην  περίπτωση  της  γαλλικής 

θεωρητικής  παραγωγής,  ο  ίδιος  ο  ντε  Λορμ  φαίνεται  πως  μεταφέρει  το  πρότυπο 

αυτό  στη  χώρα  του.  Επομένως,  ο  μετασχηματισμός  αυτός  δε  συντελείται  ερήμην 

του Γάλλου αρχιτέκτονα· τουναντίον εξυπηρετεί την πρόθεσή του να δώσει έμφαση 

στο  επάγγελμά  του.  Σύμφωνα  με  την  άποψη  της  Sara  Galletti,  οι  ιστορικοί  της 

πρώιμης μοντέρνας γαλλικής αρχιτεκτονικής φαίνεται πως έχουν δώσει μικρότερη 

έμφαση στις αλλαγές που τελέστηκαν στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα μεταξύ του 

τέλους της μεσαιωνικής και της πρώιμης μοντέρνας εποχής από την αντιμετώπιση 

των ιστορικών της ιταλικής αρχιτεκτονικής69. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
l'époque moderne, 1540‐1787», L’ architetto : ruolo, volto, mito, 2009, σελ. 177‐191 (δεν κατάφερα 
να τα συμβουλευτώ).  
68  Το  βιβλίο  της  Sara  Galletti  Practice  into  Theory:  Philibert  Delorme,  the  Premier  Tome  de 
l’Architecture  (1567), and the Profession of Architecture  in Early Modern France, το οποίο είναι υπό 
έκδοση,  έρχεται  να  καλύψει  αυτό  το  βιβλιογραφικό  κενό,  καθώς  δεν  έχει  δει  το  φως  της 
δημοσιότητας έως τις μέρες μας μια ολοκληρωμένη μελέτη, σχετικά με το ρόλο του αρχιτέκτονα και 
τη σχέση θεωρίας και πρακτικής κατά το 16ο αιώνα. 
69 Sara Galletti, 2013, σελ. 56.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΤΕ ΛΟΡΜ 

Το ανάκτορο του Φονταινεμπλώ 

Η ιστορία του ανακτόρου του Φονταινεμπλώ έχει τις ρίζες της στα 1137, οι πρώτες 

ωστόσο  σημαντικές  επεκτάσεις  πραγματοποιήθηκαν  περίπου  τέσσερις  αιώνες 

αργότερα από τον Φραγκίσκο Α’, στα 1528 (εικόνα 7). Τη στοά του Φραγκίσκου Α’ 

ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο αρχιτέκτονας Ζιλ Λε Μπρετόν, ενώ τη διακόσμησή 

της  φιλοτέχνησαν ως  επί  το  πλείστον  Ιταλοί  καλλιτέχνες.  Ο  ντε  Λορμ  ανέλαβε  το 

σχεδιασμό  και  την  κατασκευή  της  εξωτερικής  σκάλας  που  οδηγεί  από  τον 

προθάλαμο  στο  τέλος  της  στοάς  του  Φραγκίσκου  Α’  στην  Cour  du  Cheval  Blanc 

(εικόνα 8α)· αντικαταστάθηκε όμως το 17ο αιώνα από τη σκάλα που υπάρχει ακόμα 

και σήμερα (εικόνα 8β). Επίσης, η οροφή την οποία πραγματοποίησε ο Σιμπέκ ντε 

Καρπί  (Scibec de Carpi) από σχέδια του ντε Λορμ για τη Salle de Bal ή η στοά του 

Ερρίκου  Β’  υπάρχει  ακόμα,  αν  και  κατασκευάστηκε  εκ  νέου  από  τον  Λουί  Φιλίπ 

(Louis‐Philippe). Το έργο σχεδιάστηκε το 1548 και η παραγγελία στον Σιμπέκ δόθηκε 

το 1550. Αναφορικά με τη στοά, ο Λε Μπρετόν σχεδίασε μια θολοτή οροφή, αλλά ο 

ντε Λορμ  την αντικατέστησε με μια επίπεδη  ξύλινη οροφή με φατνώματα,  μοτίβο 

νέο στη Γαλλία, αλλά συχνά χρησιμοποιημένο στην Ιταλία πριν από τη χρονολογία 

αυτή (εικόνα 9).       

 
Εικόνα 7: Ανάκτορο του Φονταινεμπλώ, Ζακ Αντρουέ 
ντι Σερσώ, περ. 1570. Σχέδιο 50,7×74,1 εκ. Βρετανικό 
Μουσείο,  Λονδίνο.  1.  Στοά  Οδυσσέα,  2.  Στοά 
Φραγκίσκου Α’, 3. Θέση της σκεπαστής αίθουσας, 4. 
Λότζια, αργότερα salle de Bal, 5. Μεγάλος Κήπος, 6. 
Jardin des Pins 

 
Εικόνα  8α:  Φονταινεμπλώ,  πρόσοψη  της  grande 
basse  cour.  Χαρακτικό  του  ντι  Σερσώ  με  τη  σκάλα 
που σχεδίασε ο ντε Λορμ  
Στην επόμενη σελίδα πάνω αριστερά 8β: Κλίμακα σε 
σχήμα πετάλου. Grande basse cour, Φονταινεμπλώ 
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Εικόνα 9: Φονταινεμπλώ, Salle de Bal, οροφή 

 

Πύργος του Anet 

Εν  συνεχεία,  θα  εξετάσουμε  ένα  από  τα  σπουδαιότερα  έργα  του,  τον  πύργο  του 

Anet  κοντά  στο  Ντρε  της  Νορμανδίας,  από  τον  οποίο  δεν  υπάρχουν  παρά  μόνο 

κάποια  απομεινάρια70.  Ο  πύργος  κατεδαφίστηκε  σε  μεγάλο  βαθμό  μετά  την 

Επανάσταση. Ωστόσο, η δυτική πτέρυγα έχει σωθεί, αν και αρκετά τροποποιημένη. 

Από το κεντρικό corps de  logis μόνο η πρόσοψη σώζεται και έχει μεταφερθεί στον 

προαύλιο χώρο της Σχολής Καλών Τεχνών στο Παρίσι71 (εικόνα 10). 

                                                            
70  Τα  ακριβή  στάδια  ανέγερσης  του  πύργου  δεν  είναι  αποσαφηνισμένα,  λόγω  των  λιγοστών 
εγγράφων  που  έχουν  σωθεί  σχετικά  μ’αυτόν.  Το  όνομα  του  ντε  Λορμ  πρωτοαναφέρεται  το  1547, 
αλλά  το  κτήριο  είχε  ήδη  ξεκινήσει  έως  τότε  υπό  τη  διεύθυνση  κάποιου άλλου αρχιτέκτονα.  Η  πιο 
πιθανή  εκδοχή  είναι  πως  πριν  από  το  θάνατο  του Φραγκίσκου  Α’  η  Ντιάν  ντε  Πουατιέ  (Diane de 
Poitiers),  ερωμένη  του  βασιλιά  Ερρίκου  Β’,  είχε  ξεκινήσει  την  ανέγερσή  του  και  είχε  πιθανότατα 
πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες στο βασικό corps de logis. Κατά την άνοδο του Ερρίκου Β’ κάλεσε 
τον  ντε  Λορμ,  ο  οποίος  τροποποίησε  και  ολοκλήρωσε  το  κυρίως  κτίσμα,  έχτισε  τις  δύο  πλαïνές 
πτέρυγες (1549‐51), το παρεκκλήσιο (1549‐52) και την είσοδο του ανακτόρου (1552). 
71 Από την ιστοριογραφία των αρχών του 20ου αιώνα, ήδη η πρόσοψη αυτή θεωρείται ως ένα από τα 
πρώτα  «σωστά»  παραδείγματα  της  υπέρθεσης  των  τριών  ρυθμών,  δωρικού,  ιωνικού  και 
κορινθιακού,  η  οποία  κατόπιν  θα  αποτελούσε  τον  κανόνα  κάθε  αρχιτεκτονικής.  Ο  ντε  Λορμ, 
επομένως,  έχει  τα  ηνία  σε  σχέση  με  τον  σύγχρονό  του Λεσκό,  που  δεν  είχε  ακόμη  δοκιμάσει  μια 
ανάλογη εφαρμογή των τριών ρυθμών στο ανάκτορο του Λούβρου και  χρησιμοποίησε μονάχα τον 
κορινθιακό σε όλους τους ορόφους. Βλ. André Michel, Paul Vitry, 1905‐1908, σελ. 548. 



43 
 

 
Εικόνα 10: Πρόσοψη  του  corps de  logis, πύργος  του 
Anet (Σχολή Καλών Τεχνών, Παρίσι) 

 
Εικόνα 11: Άποψη της κρυπτής στοάς του πύργου του 
Anet 

 

Από την κρυπτή στοά του κτηρίου (εικόνα 11) που βρίσκεται στη μεριά του κήπου, 

και  περιέχει  το  καμπυλωτού  σχήματος  κλιμακοστάσιο,  ένα  μεγάλο  μέρος  έχει 

καταρρεύσει,  αλλά  αυτό  που  έχει  απομείνει  είναι  αρκετό  για  να  παράσχει  μια 

πειστική  αναπαράσταση.  Η  κύρια  είσοδος  στον  πύργο  επέζησε  σχετικά  ανέπαφη 

(εικόνα  12).  Τα  διακοσμητικά  της  στοιχεία  έχουν  χαθεί,  αλλά  περιγράφονται  και 

απεικονίζονται στο έργο του Premier Tome72 (εικόνα 13).  

                                                            
72 Αξίζει  να σημειωθεί πως  το ημικύκλιο με  τη Νύμφη  του Φονταινεμπλώ,  έργο  του Μπενβενούτο 
Τσελλίνι προορισμένο για την πύλη του ανακτόρου του Φονταινεμπλώ, δεν τοποθετήθηκε ποτέ στη 
θέση αυτή. Μετά  το θάνατο  του Φραγκίσκου Α’,  ο  Ερρίκος Β’  το  χάρισε στη Ντιάν  ντε Πουατιέ,  η 
οποία  το  τοποθέτησε  στην  είσοδο  του  πύργου  της  στο Anet,  όπου  έμεινε  μέχρι  το  1780.  Σήμερα 
βρίσκεται  στο  μουσείο  του  Λούβρου.  Βλ.  Η  ζωή  του  Μπενβενούτο  Τσελλίνι,  Φλωρεντίνου, 
ιστορημένη από τον ίδιο, πρόλ. και μτφ. Γ. Λεωτσάκος, Άγρα, 1994, σελ. 377‐8. 
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Εικόνα 12: Κύρια είσοδος του πύργου του Anet 

 
Εικόνα 13: Χαρακτικό εισόδου του πύργου του Anet. 

Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, 

fol. 248 

 
 

Το παρεκκλήσιο του Anet αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες επινοήσεις του ντε 

Λορμ (εικόνες 14, 15, 16, 17, 18) και είναι βασικά στην πρωταρχική του κατάσταση 

όσον  αφορά  στο  εσωτερικό  του,  αν  και  έχει  χάσει  την  στοά  πάνω  από  την 

κιονοστοιχία που απέκρυπτε την μπροστινή όψη της εισόδου.  

 
Εικόνα  14:  Κάτοψη  του  παρεκκλησίου  του 
πύργου  του  Anet.  Δημοσιευμένο  από  τον 
Αντρουέ  ντι  Σερσώ,  Les  plus  excellents 
bastiments de France, 1579 

Εικόνα 15: Απόψεις του παρεκκλησίου του πύργου του Anet 
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Εικόνα  16:  Άποψη  του 
παρεκκλησίου  του  πύργου  του 
Anet  Εικόνα  17:  Άποψη  από  το 

εσωτερικό  του παρεκκλησίου  του 
πύργου του Anet

Εικόνα 18: Άποψη από το εσωτερικό 
του  παρεκκλησίου  του  πύργου  του 
Anet. Λεπτομέρεια 

 

Αποτελείται από έναν κεντρικό χώρο με κυκλικό τρούλο που περιβάλλεται από μια 

προεξοχή  εισόδου  και  τρία  όμοια  παρεκκλήσια,  οι  εξωτερικές  περίμετροι  των 

οποίων  βρίσκονται  σε  έναν  κύκλο  ομόκεντρο  με  εκείνο  του  τρούλου.  Στις  γωνίες 

μεταξύ  των  παρεκκλησίων  και  της  εισόδου  που  προεξέχει  βρίσκονται  δύο 

σκευοφυλάκια  και  δύο  κλιμακοστάσια,  που  μαζί  σχηματίζουν  ένα  τετράγωνο,  οι 

γωνίες του οποίου τέμνονται από τον εξωτερικό κύκλο των παρεκκλησίων.  

Το σχέδιο αυτό ανήκει στην παράδοση των κυκλικών παρεκκλησίων που καθιέρωσε 

ο Μπραμάντε με το Tempietto73 (εικόνα 19). Κοντά στα πλευρικά παρεκκλήσια του 

Anet  είναι  η  Cappella  Pellegrini  που  προστέθηκε  από  τον  Σανμικέλι  (Michele 

Sanmicheli,  1484‐1559)  στον  San  Bernardino  στη  Βερόνα,  την  οποία  ο  ντε  Λορμ 

μπορεί  να  γνώριζε  (εικόνες  20,  21,  22). Μια  περαιτέρω  σύνδεση  με  την Cappella 

                                                            
73 Η  μόνη  προηγούμενη  προσπάθεια  κεντρικού  σχεδίου  αυτού  του  τύπου  στη  Γαλλία  ήταν  το 
παρεκκλήσιο  που  προστέθηκε  το  1537  στον  καθεδρικό  της  Βαν  στη  Βρετάνη.  Το  παρεκκλήσιο 
Amontcourt  στη  Λανγκρ  (στην  Καμπανία  της  Γαλλίας)  είναι  ακριβώς  σύγχρονο,  αλλά  λιγότερο 
πολύπλοκο  στο  σχεδιασμό.  Χαρακτηριστικό  γνώρισμα  του  Tempietto  είναι  ότι,  όπως  και  στο 
Πάνθεον, ο τρούλος στηρίζεται απευθείας στην κυλινδρική κατασκευή που βρίσκεται από κάτω και 
όχι,  κατά  τον  συνήθη  τρόπο  της  Αναγέννησης,  σε  πεσσούς  που  σχηματίζουν  ένα  τετράγωνο  και 
συνδέονται  με  τον  τρούλο  με  σφαιρικά  τρίγωνα.  Ο  τρόπος  προσαρμογής  του  τρούλου  στο 
πολυγωνικό του τύμπανο και ακολούθως η στήριξή του στους κεντρικούς πεσσούς έδωσε γένεση σ’ 
έναν  τύπο  εκκλησιών,  που  πηγάζει  από  την  πολυγωνική  διάταξη  των  πεσσών  κυρίως  στους 
οκταγωνικούς  ναούς.  Η  κυκλική  βάση  του  τρούλου  (και  το  τύμπανό  του)  προσαρμόζεται  στους  8 
πεσσούς με την παρεμβολή τεσσάρων δίεδρων γωνιών (ημιχώνια). Έτσι, ο τρόπος αυτός προσφέρει 
πολλά  σημεία  στηρίξεως  σε  μικρότερες  αποστάσεις.  Στο  Tempietto  ο  τοίχος  αποτελείται  από 
παραστάδες  μεταξύ  των  οποίων  βρίσκονται  μικρές  ημικυκλικές  κόγχες  στο  πάχος  των  τοίχων, 
σχηματίζοντας  μια  διάταξη  πολύ  διαφορετική  από  τα  ευρεία  και  σχετικά  πλατιά  πλευρικά 
παρεκκλήσια του Anet. 
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Pellegrini  συνιστά  το  προστώο  του  ναού,  το  οποίο  με  τα  συνοδευτικά 

κλιμακοστάσιά του είναι παρόμοιο σε διάταξη με το παρεκκλήσιο του Anet. 

 
Εικόνα 19: Μπραμάντε, Tempietto 

 
Εικόνα  20:  Σανμικέλι,  παρεκκλήσιο  Pellegrini,  San 
Bernardino, Βερόνα

 

 
Εικόνα  21:  Σανμικέλι,  κάτοψη  παρεκκλησίου 
Pellegrini, San Bernardino, Βερόνα 

Εικόνα  22:  Άποψη  από  το  εσωτερικό  του 
παρεκκλησίου Pellegrini, San Bernardino, Βερόνα 

 

Κατόπιν, θα σταθούμε στην κατασκευή του τρούλου (εικόνα 23), ο οποίος δεν είναι 

παρά  ένα  απλό  ημισφαίριο  με  ένα  κυκλικό  άνοιγμα  στην  κορυφή,  όπως  και  στο 

Πάνθεον. Ο θόλος του Anet παρουσιάζεται ως ένας νεότερος μετασχηματισμός του 

γοτθικού  θόλου  με  νευρώσεις.  Η  φατνωματική  διάταξη  του  τρούλου  του  Anet 

συνιστά  ένα  ελικοειδές  δίκτυο από  ρομβόσχημους  ταμπλάδες,  που απηχείται  στο 

σχέδιο του ασπρόμαυρου μαρμάρινου δαπέδου74. 

                                                            
74 Σύμφωνα με τον Watkin, τόσο η φατνωματική διάταξη όσο και το δάπεδο έχουν τις αρχαίες πηγές 
τους  στο  Ναό  της  Αφροδίτης  και  της  Ρώμης  (έργο  του  2ου  αιώνα  μ.Χ.,  εικόνες  24,  25)  και  σε 
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Εικόνα  23:  Τρούλος  του 
παρεκκλησίου  του  πύργου 
του Anet 

Εικόνα  24:  Ρώμη,  ναός  της 
Αφροδίτης και της Ρώμης  Εικόνα  25:  Ρώμη,  ναός  της 

Αφροδίτης  και  της  Ρώμης. 
Λεπτομέρεια 

 

                                                                                                                                                                          
ορισμένα  ρωμαϊκά ψηφιδωτά  δάπεδα.  Η  μεταχείρισή  τους,  ωστόσο,  εδώ  πραγματώνεται  με  έναν 
ολότελα ρηξικέλευθο τρόπο, καθώς το δυτικό μέτωπο πλαισιώνεται από πύργους που απολήγουν σε 
ψηλές  πυραμιδωτές  στέγες.  Βλ. David Watkin, 2005,  σελ. 257.  Στο  σημείο  αυτό,  είναι  χρήσιμο  να 
ειπωθεί  πως  υπάρχουν  δύο  τυποποιημένες  κλασικές  μέθοδοι  μεταχείρισης  του  εσωτερικού  ενός 
τρούλου.  Η  μία  είναι  αυτή  που  χρησιμοποιεί  ο  Μπραμάντε  στο  Tempietto  και  ο  Ραφαήλ  στο 
Sant’Eligio degli Orefici (εικόνες 26, 27, 28) αφήνοντας την εσωτερική επιφάνεια του θόλου τελείως 
απλή χωρίς νευρώσεις, φατνώματα ή διακόσμηση. Η άλλη σχετίζεται με τον τύπο φατνώματος που 
χρησιμοποιείται  στο  κάτω  μέρος  του  θόλου  του  Πάνθεον.  Και  οι  δύο  αυτές  λύσεις,  ωστόσο, 
παρέχουν σχέδια τα οποία προσφέρουν ένα ουσιαστικά άκαμπτο αποτέλεσμα. Όπως υποστηρίζει ο 
Blunt, το σχέδιο του παρεκκλησίου του Anet συνδέεται άμεσα με τον Παλλάντιο. Είναι σχεδόν ίδιο 
με εκείνο του παρεκκλησίου στο Maser (εικόνα 29), με τη διαφορά της εισαγωγής στο Maser μικρών 
ορθογώνιων στοιχείων στις πλευρές που  γειτνιάζουν με  τα δύο πλευρικά παρεκκλήσια.  Στην  τομή 
υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές διαφορές. Αυτή η σύνδεση είναι δύσκολο να εξηγηθεί, όπως συνεχίζει ο 
Blunt, καθότι το παρεκκλήσιο στο Maser χτίστηκε σε μια άγνωστη χρονολογία μεταξύ των ετών 1577 
και 1580, δηλαδή 30 περίπου χρόνια μετά το Anet. Αλλά το σχέδιο του τελευταίου έγινε χαρακτικό το 
1579, όταν εμφανίστηκε στον δεύτερο τόμο του έργου Les plus excellent bastiments de France του ντι 
Σερσώ.  Είναι ωστόσο αρκετά  πιθανό  ότι  σχέδιά  του  υπήρχαν  στη  Βενετία  κατά  μια  προγενέστερη 
ημερομηνία, αφού οι καλλιτεχνικές επαφές Βενετίας και Γαλλίας δεν είναι σπάνιες κατά την εποχή 
αυτή.  Ο  ντε  Λορμ  πιθανότατα  την  επισκέφτηκε.  Επιπλέον,  είναι  βέβαιο  πως  τα  έργα  του  είχαν 
μελετηθεί  στον  κύκλο  του  Παλλάντιο,  διότι  ένα  αντίγραφο  της  έκδοσης  του  1567  του  έργου  του 
Premier Tome, έχει χειρόγραφες σημειώσεις του Σκαμότσι. Από αυτές, ο κάτοχός του φαίνεται πως 
το είχε διαβάσει προσεκτικά. Κατά συνέπεια, δεν είναι αδιανόητη η επιρροή του Παλλάντιο από το 
σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα. Ο Wittkower  έχει δείξει πως ο Παλλάντιο μπορεί να επηρεάστηκε 
από το σχέδιο του Anet. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Rudolf Wittkower, 1952, σελ. 88. Επίσης 
βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 44‐5. 
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Εικόνα  26:  Ραφαήλ,  Sant’Eligio 
degli Orefici, Ρώμη 

 
Εικόνα  27:  Ραφαήλ,  Sant’Eligio 
degli Orefici, Ρώμη 

 
Εικόνα  28:  Ραφαήλ,  Sant’Eligio 
degli Orefici, Ρώμη 

 

 
Εικόνα 29: Παλλάντιο, κάτοψη παρεκκλησίου στο Maser

 

Τα  λεγόμενα  του  ίδιου  του  ντε  Λορμ  παρέχουν  μια  ένδειξη  για  τον  τρόπο  που 

κάλυψε  τους  θόλους  κωνικού  σχήματος  του  παρεκκλησίου  Vincennes  (Sainte‐

Chapelle de Vincennes):  

«Αυτές οι μέθοδοι  των θόλων θεωρούνται πολύ όμορφες,  και φαίνεται πως είναι 

καλά εκτελεσμένες και εφαρμοσμένες σε διάφορα μέρη αυτού του βασιλείου, και 

συγκεκριμένα σε αυτή την πόλη του Παρισιού,  καθώς επίσης και σε πολλές άλλες 

περιοχές  του  βασιλείου.  Σήμερα  εκείνοι  που  έχουν  κάποια  γνώση  της  αληθινής 

αρχιτεκτονικής  δεν  ακολουθούν  πλέον  αυτή  την  μέθοδο  στους  θόλους,  που 

ονομάζεται μεταξύ των τεχνιτών Γαλλική μέθοδος,  την οποία θέλω πραγματικά να 

διαδόσω  και  πιο  πολύ  ομολογώ  ότι  στην  πράξη  είναι  πολύ  καλή  και  δύσκολη  να 

ασκηθεί»75.  

                                                            
75 «Ces  façons  de  voûtes  ont  esté  trouvées  fort  belles, &  s'en  voit  de  bien  exécutées & mises  en 
œuvre en divers lieux de ce royaume, & signamment en ceste ville de Paris, comme aussi en plusieurs 
autres. Aujourd'huy ceux qui ont quelque cognoissance de la vraye Architecture, ne suivent plus cette 
façon  de  voûte,  appellée  entre  les  ouvriers  la mode  Françoise,  laquelle  véritablement  je  ne  veux 
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Saint Léger, Saint Germain και Villers Cotterêts 

 Από  το  Saint  Léger,  στο  δάσος  του Montfort,  δεν  έχει  απομείνει  τίποτα,  αλλά  η 

γενική του διάταξη είναι καταγεγραμμένη σε δύο σχέδια του ντι Σερσώ (εικόνα 30). 

Το  συμβόλαιο  γι’αυτό  το  έργο  έγινε  τον  Απρίλιο  του  1548,  αλλά  το  εύρος  της 

ανάμειξης  του  ντε  Λορμ  στην  κατασκευή  του  πύργου  αυτού  δεν  είναι  ξεκάθαρο. 

Στην  Instruction  καθώς  και  στο  έργο  του Premier Tome  μας  γνωστοποιεί  πως  του 

δόθηκε  παραγγελία  να  τροποποιήσει  και  να  επεκτείνει  ένα  υπάρχον  κτήριο  και 

ισχυρίζεται  ως  δικά  του  την  στοά,  το  παρεκκλήσιο  και  δύο  ανάκτορα76.  Το  παλιό 

κτίσμα είναι η πτέρυγα που φαίνεται στο πάνω μέρος  της κάτοψης,  η στοά με  το 

παρεκκλήσιο είναι στα αριστερά της αυλής, ενώ τα δύο ανάκτορα δεν είναι εύκολο 

να ταυτοποιηθούν.  

 

Εικόνα 30: Σχέδια του πύργου του Saint Léger. Αντρουέ ντι Σερσώ, βιβλιοθήκη του Βατικανού 

 

Η πιο πιθανή εκδοχή τα ταυτοποιεί με τα δύο μεγάλα ανάκτορα, που φαίνονται στο 

κάτω  μέρος  της  κάτοψης  και  συνορεύουν  με  την  κυρίως  είσοδο  και  καθένα  από 

αυτά  περιέχει  ένα  διαμέρισμα.  Η  πτέρυγα  που  βρίσκεται  δεξιά  της  αυλής, 

πιθανότατα  δεν  πραγματοποιήθηκε  από  τον  ντε  Λορμ,  καθώς  στην  Instruction 

(1559)  αναφέρεται  στον  πύργο  ως  μη  τελειωμένο.  Η  είσοδος  έχει  συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά κοινά με το Anet. Το σχέδιο του παρεκκλησίου, οι πύργοι του που 

                                                                                                                                                                          
despriser, ainsi plustost confesser qu'on y a faict & pratiqué de fort bons traicts et difficiles». Premier 
Tome, 1567, fol. 107. 
76 «Aussi  à  Sainct‐Legier,  en  la  forestz  de Montfort,  pour  ung  vieulx  logis,  lequel  n'est‐il  pas  bien 
racouscré, et  la gallerye qui est  feicte de neuf, avec  la petite chapelle et pavillons,  l’on  la  trouve  le 
plus beau qu'il est possible et se peult achever une bien fort belle maison». Βλ. Instruction, 1559, σελ. 
124‐5 (στο παράρτημα της παρούσας εργασίας). 
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καταλήγουν σε οβελίσκους και η θέση του πίσω από την στοά, συνδέονται επίσης 

με το Anet77.  

Εν  συνεχεία,  θα περάσουμε σε μια ανάλυση  της  διάταξης  των παρεκκλησίων  των 

πύργων  Saint‐Germain‐en‐Laye  (εικόνα  31)  και  Villers  Cotterêts  (εικόνα  32α). 

Σχετικά με τον πρώτο, επρόκειτο για έναν συμμετρικό όγκο ελεύθερης διάταξης που 

προηγείτο  ενός  προαυλίου.  Η  μορφή αυτού  του  όγκου  είναι  ιδιαίτερης  σημασίας 

για  την  κατοπινή  ανάπτυξη  των  πύργων  στη  Γαλλία,  καθώς  αποτελεί  την  πρώτη 

εκδοχή  του corps de  logis που συνορεύει με  τέσσερα ανάκτορα με διαμερίσματα. 

Πιο συγκεκριμένα,  το παρεκκλήσιο Saint Michel  στο Saint Germain  χτίστηκε σ’ένα 

εξάγωνο, γεωμετρική μορφή που σπάνια χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική. Τρεις 

αψίδες που προεξέχουν και τρεις ορθογώνιες που αποκλίνουν εναλλάσσονται στις 

πλευρές.  Η  μια  είναι  ένα  προστώο με  κίονες  και  αέτωμα,  που  θα αποτελούσε  το 

πρώτο γαλλικό παράδειγμα προστώου εισόδου σύμφωνα με τα αρχαία πρότυπα, αν 

εκείνο του Villers Cotterêts δεν ήταν προγενέστερο κατά τρία χρόνια (1552): αυτό το 

τελευταίο δίνει στο παρεκκλήσιο το σχέδιο του τριφυλλιού.  

Το  παρεκκλήσιο  του Villers Cotterêts  είναι  γνωστό  από  ένα  σχέδιο  του  ντι  Σερσώ 

στο  Βρετανικό Μουσείο.  Δεν  είναι  χρονολογημένο,  αλλά αναφέρεται  από  τον  ντε 

Λορμ ως ένα από  τα έργα που υλοποίησε  για  τον Ερρίκο Β’.  Το προστώο με  τους 

κίονες κορινθιακού ρυθμού προέρχεται από το Πάνθεον, ενώ σχετικά με το σχήμα 

της κάτοψης δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο ακριβές πρωτότυπό του, αλλά ο Σέρλιο 

στο  τρίτο  του  βιβλίο  με  τις  αρχαιότητες,  αναπαράγει  ένα  παρόμοιο  σε  γενικό 

χαρακτήρα  κτίσμα,  που  είναι  όμως  βασισμένο  σ’  ένα  εξάγωνο  κι  όχι  σ’  ένα 

τετράγωνο (εικόνα 32β).  

 

                                                            
77 Τα παρεκκλήσια του Anet  και  του Saint Léger συμμετέχουν σε μια γενική σύνθεση δύο πύργων. 
Εκείνο  του Anet  έχει  το σχήμα  ενός  ελληνικού σταυρού  εγγεγραμμένου σε  ένα  τετράγωνο με  ένα 
εγκάρσιο κλίτος στρογγυλό. Οι βραχίονες καταλήγουν στους καμπύλους τοίχους, δημιουργώντας ένα 
είδος κατατμημένων αψίδων.  Το μπροστινό μέρος διαμορφώνεται από ένα προστώο με κίονες,  το 
οποίο διατρέχει η στοά που κυριαρχεί στον όροφο της πτέρυγας. Αυτή η στοά ανοίγεται σε εξώστη 
στο  παρεκκλήσιο,  ενώ  δύο  τμήματα  τόξου  συνοδεύουν  και  επιστεγάζουν  το  μπροστινό  μέρος.  Το 
παρεκκλήσιο  του  Saint  Léger  υιοθετεί  την  ίδια  διάταξη,  αλλά  οι  αψίδες,  πιο  ανεπτυγμένες,  έχουν 
αντικαταστήσει τους βραχίονες. 
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Εικόνα 31:  Παρεκκλήσιο  του πύργου Saint‐Germain‐

en‐Laye 

 

 

Εικόνα  32:  Παρεκκλήσιο  του  πύργου  Villers 

Cotterêts(α) – Σέρλιο, κάτοψη αρχαίου ναού(β) 

 

 

Κύριες επινοήσεις του ντε Λορμ 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως το σύνολο των αρχιτεκτονικών έργων με τα οποία 

καταπιάστηκε  ο  ντε  Λορμ  αποτελεί  μάλλον  ένα  κακοτράχηλο  πεδίο  αναφοράς, 

καθώς ένα μεγάλο μέρος των κτισμάτων που πραγματοποίησε έχει καταστραφεί και 

οι μελετητές πρέπει να στηριχθούν στα χαρακτικά, τα οποία δεν είναι ακριβή και ως 

εκ τούτου αποτελούν μια ανεπαρκή πηγή για τα αυθεντικά σχέδια. Τα βασικά έργα 

του  συμπεριλαμβάνουν  την  οικία  Bullioud  στη  Λυών,  το  ανάκτορο  του 

Φονταινεμπλώ,  τους  πύργους  Anet,  Saint Maur,  Villers  Cotterêts,  Saint‐Léger–en‐

Yvelines,  Saint‐Germain‐en‐Laye  και  το  ανάκτορο  του  Κεραμεικού,  η  εξέταση  των 

οποίων  θα  επιτρέψει  να  έρθουμε  σε  επαφή  με  τις  κατασκευαστικές  καινοτομίες 

που πρότεινε και τις επινοήσεις του, που, όπως θα διαπιστώσουμε, ανανέωσαν τη 

γαλλική αρχιτεκτονική σκέψη. Αν και η μεσαιωνική παράδοση του χτισίματος ήταν 

ακόμη  ισχυρή  στις  αρχές  του  16ου  αιώνα,  η  επαφή  των  Γάλλων  αρχιτεκτόνων 

αφενός  με  τα  αναγεννησιακά  κτίσματα  της  βόρειας  Ιταλίας  και  αφετέρου  με  τα 
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μνημεία  της  κλασικής  αρχαιότητας,  συνέβαλε  στην  αναθεώρηση  και  τον 

εμπλουτισμό  του  αρχιτεκτονικού  λεξιλογίου.  Είναι  γεγονός  πως  η  τεχνική  ή 

καλύτερα  η  τεχνική  καινοτομία  έχει  έναν  ιδιαίτερο  ρόλο  στο  έργο  του.  Είτε 

πρόκειται  για  τον  ξύλινο  σκελετό,  για  το  χτίσιμο  ή  μονάχα  για  την  τεχνική  της 

διακόσμησης, ο ντε Λορμ καινοτομεί.  

⋅ Σχετικά με τη χρονολογία των επινοήσεών του μπορούμε να θέσουμε δύο κριτήρια: 

αφενός τη χρονολογία ανέγερσης των μνημείων και αφετέρου αυτή των εκδόσεων 

του ίδιου του αρχιτέκτονα. Ας σταθούμε, όμως, στα λόγια του:  

«Μερικές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τους χώρους και τα μεσοστύλια 

μεγαλύτερα απ’ ότι η λογική θα ήθελε:  το γεγονός πως είμαστε υποχρεωμένοι να 

ψάξουμε για πέτρες πολύ μακριές για την υποστήριξη του ενός κίονα στον άλλο, οι 

οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετά ισχυρές για να στηρίξουν το βάρος 

που  υπάρχει  λόγω  της  τοιχοποιίας  από  πάνω  [...]  Δεν  πρέπει  λοιπόν  να 

κατασκευάζονται από ένα κομμάτι, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα να σπάνε: αλλά 

για  να  τις  κάνουν πιο  ανθεκτικές,  πρέπει  να  τις  κατασκευάζουν από περισσότερα 

κομμάτια,  με  κλίση  στα  τμήματα  όπου  συνενώνονται  ή  στους  αρμούς  με 

διαπλάτυνση  (όπως  την  αποκαλούν  οι  τεχνίτες),  όπου  μπορείτε  να  δείτε  ότι 

κατασκευάζω  κάθε  τμήμα  συνένωσης,  κάθετα  του  επιστυλίου,  με  οπές 

τετραγωνικές  που  μοιάζουν  με  ρόμβους,  έχοντας  τα  σημεία  στην  κορυφή  και 

χαμηλά. [...] Όταν τα κομμάτια είναι συναρμολογημένα και κτισμένα, τοποθετούμε 

μια  πέτρα‐κλειδί  καθ’  όλο  το  πλάτος  του  επιστυλίου,  το  οποίο  χτίζεται  με 

επίστρωμα από ασβέστη, όπως τα υπόλοιπα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται 

το  όλον,  και  τα  τμήματα  του  επιστυλίου  που  βρίσκονται  στο  ρείθρο  είναι  πολύ 

ισχυρότερα απ’ ότι αν ήταν φτιαγμένα από ένα κομμάτι [...] Δεν θα μιλήσω μόνο για 

όλους τους  τύπους επιστυλίου, αλλά και για όλα τα ανοίγματα που έχουν μεγάλη 

έκταση και μεγάλο εύρος από τον ένα κίονα στον άλλο: έτσι έκανα στον πύργο του 

Saint Maur,  στην  πύλη  εισόδου  στην  αυλή  της  κύριας  κατοικίας,  και  επίσης  στο 

προστώο του πύργου του Anet, μπροστά από  το παρεκκλήσιο,  όπου  το βλέπουμε 

μεταξύ των πυλώνων αντί των τόξων που είναι δεξιά78». 

                                                            
78 «Il  se  trouve  quelquefois  qu  'on  est  contrainct  de  faire  les  espaces &  entrecolomnements  plus 
larges que la raison ne veut : qui faict qu 'on est aussi contrainct de chercher des pierres fort longues 
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Η  πέτρα‐κλειδί  μπορεί  να  θεωρηθεί  η  πρώτη  επινόηση  του  ντε  Λορμ  και 

χρονολογείται περί το 1536 (εικόνα 33). Την βρίσκουμε στη Στοά [Galerie] Bullioud 

στη  Λυών,  στο  πρώτο  επίπεδο  της  βόρειας  πτέρυγας:  εκεί  εισάγει  ένα  είδος 

πέτρινης  σφήνας  στο  επίπεδο  των  αρμών.  Αυτή  η  τεχνική  χρησιμοποιείται  στη 

συνέχεια στον πύργο του Saint Maur, στην είσοδο που οδηγεί στην κεντρική οικία, 

καθώς  και  στο προστώο που βρίσκεται μπροστά από  το παρεκκλήσιο  στον πύργο 

του Anet79. 

 

Εικόνα 33: Πέτρα‐κλειδί. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, Βιβλίο VII 

 

                                                                                                                                                                          
pour porter d'une colomne à autre, lesquelles le plus souvent ne sont assez fortes, pour soustenir le 
fais & pesanteur qu 'il faut mettre & maçonner par le dessus [...] il ne faut faire ainsi d'une pièce, qui 
ne voudroit qu'ils se rompissent  : mais pour  les avoir forts,  il  les faut faire de plusieurs pièces, avec 
leurs commissures de pente, ou  joincts d'engraissement (ainsi que  les appellent  les ouvriers) au  lieu 
où vous voyez qu'à chacune commissure, au droict de l'architrave, je fais des trous quarrez, jaçoit qu 
'il ressemblent à lozanges, ayants les poincts en haut et en bas. [...] quand les pièces sont assemblées 
& maçonnées, on met un dets de pierre  tout  à  travers dudict  architrave, qui  se maçonne  avec  la 
laictance de chaux comme le reste. Le tout estant ainsi faict, & les pièces de l'architrave mises sur le 
lict, elles sont beaucoup plus fortes que si elles estoient toutes d'une pièce [...] je ne diray seulement 
pour  toutes  façons  d'architrave, mais  aussi  pour  toutes  plates  bandes  qui  ont  grandes  saillies  & 
grande estendue d'une colomne à autre : ainsi que  j'ay faict au chasteau de sainct Maur, à  la porte 
par où  l'on entre de  la court au principal  logis, & aussi au portique du chasteau d'Annet, devant  la 
chapelle, où  l'on voit que entre  les pilliers au  lieu des arcs cela est tout droit». Premier Tome, 1567, 
fol. 225. 
79 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επινοήσεις του βλ. Jean‐Louis Cadée, 2006, σελ. 106‐
111. 
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Ο Michel  παρέχει  κάποιες  λεπτομέρειες  για  την  ενασχόληση  του  ντε Λορμ με  την 

οικία Bullioud. Η στοά ήταν διακοσμημένη με απλές παραστάδες  ιωνικού ρυθμού, 

που συνδέονταν με  δύο μικρά  δωμάτια  (cabinets),  ενώ  το  σύνολο  κρεμόταν  στον 

αέρα  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  μετακίνηση  από  το  ένα  μέρος  της  οικίας  στο 

άλλο. Η αρχαία διάρθρωση και η λιτότητα στη διακόσμηση, η προτίμησή του για τις 

κατασκευαστικές  δυσκολίες  και  τις  σπάνιες  λύσεις,  προσδίδουν  τελικά  αυτή  την 

άνεση  και  λογική  στη  διάταξη  των  κτηρίων  που,  στην  ιδιωτική  αρχιτεκτονική,  η 

εφαρμογή τους θα αποτελέσει μέριμνα των αρχιτεκτόνων της εποχής του80. 

Ο  ντε  Λορμ  δείχνει  πώς,  εισάγοντας  μια  πέτρα‐κλειδί  ή  ένα  τετραγωνικό  κλειδί 

μεταξύ  των  αψιδόλιθων  [θολιτών],  μπορούν  να  επυτευχθούν  ανοίγματα 

μεγαλύτερης έκτασης απ’ αυτά που θα μπορούσαν να επιτευχθούν προηγουμένως. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως η  πέτρα‐κλειδί  έχει  χρησιμοποιηθεί  στα  διαγώνια  νεύρα 

στο Saint Nizier στη Λυών (εικόνα 34) που αναφέρεται το 1536, το έτος κατασκευής 

της  οικίας  Bullioud.  Δεν  μπορούμε,  ωστόσο,  να  είμαστε  σίγουροι  αν  ο  ντε  Λορμ 

είναι  ο  δημιουργός  αυτών  των  διαγώνιων  νεύρων  ή  αν  αυτά  αποτελούσαν  μια 

παραδοσιακή μέθοδο της λυωνέζικης αρχιτεκτονικής, που ο πατέρας του ντε Λορμ 

χρησιμοποίησε  στο  Saint  Nizier.  Την  αμφιβολία  αυτή  ενισχύει  το  γεγονός  ότι  τα 

βρίσκουμε  και  στην  οικία  που  βρίσκεται  στον  αριθμό  58  της  rue Mercière:  δεν 

είμαστε  βέβαιοι  αν  ο  άγνωστος  κατασκευαστής αυτής  της  οικίας  τα άντλησε από 

την  παράδοση  ή  αν  είχε  στο  νου  του  το  έργο  του  ντε  Λορμ.  Αξίζει,  εντούτοις,  να 

αναφερθεί  πως  οικοδομήματα  αυτού  του  είδους  υπήρχαν  στην  αρχαία 

αρχιτεκτονική. Ο R. Gargiani υποδεικνύει ένα τέτοιο δείγμα στη Βενετία, στο Ca 'del 

Duca,  το οποίο ο  ντε Λορμ μπορεί  να  είχε δει.  Αυτή η πέτρα‐κλειδί μοιάζει με  τα 

κλειδιά που χρησιμοποιούνται στον ξύλινο σκελετό με μικρά ξύλα81.  

                                                            
80 André Michel, Paul Vitry, 1905‐1908, σελ. 545.  
81 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 115. 
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Εικόνα 34: Saint Nizier, Λυών 

 

Η πρόθεσή του να καταπιαστεί με νέες αρχιτεκτονικές λύσεις επιβεβαιώνεται από 

τα λεγόμενά του: «Εγώ έκανα αυτό το έργο το έτος 1536, μετά την επιστροφή μου 

από τη Ρώμη και  το  ταξίδι στην  Ιταλία,  το οποίο είχα επιχειρήσει προκειμένου να 

συνεχίσω τις σπουδές μου και τις επινοήσεις για την αρχιτεκτονική»82.  

⋅ Μια από τις πιο γνωστές επινοήσεις του που βρήκε εφαρμογή στην οικία Bullioud 

είναι  το  trompe83 (εικόνες  35,  36,  37,  38).  Το  1536  ο  Φιλιμπέρ  τροποποίησε  την 

καθορισμένη καμπυλότητα της κωνικής επιφάνειας. Αυτή, αντί να ορίζεται από ένα 

ημικύκλιο,  προκύπτει  από  μια  διάταξη  χαμηλή  και  επικλινή.  Το  σχήμα  της 

κατασκευής  προκύπτει  από  το  σχέδιο  της  καμπύλης αυτής,  η  οποία αποτελεί  την 

ίδια στιγμή  τη βάση της κατασκευαστικής διάταξης  του σχεδίου.  Σύμφωνα με  τον 

Potié, από την άποψη των γεωμετρικών ή  τεχνικών λύσεων, η επινόηση του 1536 

δεν φέρνει  κάτι νέο στη μεσαιωνική επιστήμη της γραμμής, αλλά ο ντε Λορμ έχει 

επίγνωση  της  αξίας  της  εν  λόγω  χειρονομίας  σε  σχέση  με  την  ανάπτυξη  της 

αρχιτεκτονικής  σκέψης.  Κατ’  αυτό  τον  τρόπο,  η  διάταξη  του  trompe  του  θα 

                                                            
82 «Je fis faire tel oeuvre l’ an 1536, à mon retour de Rome & voyage d’ Italie, lequel j’ avais entrepris 
pour la poursuite de mes etudes & inventions pour l’ Architecture». Premier Tome, 1567, fol. 90.  
83 Το  trompe  υποδεικνύει  στην  αρχιτεκτονική  κάθε  εσοχή  υποστηριγμάτων,  τοξωτών  ή  όχι,  που 
επιτρέπει την τοποθέτηση ενός cabinet ή ενός παρεκκλησίου που εκκρεμεί στο κενό. Το trompe είναι 
κομμένο  θολωτό  τμήμα  που  σχηματίζει  ένα  τόξο  υποστηριζόμενο  από  μια  δομή  (αψίδα,  θόλο, 
πυργίσκο,  κλπ.)  επικλινή,  για  την  αλλαγή  επιφάνειας  από  το  ένα  επίπεδο  στο  άλλο.  Αξίζει  να 
σημειωθεί πως η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο  των κατασκευών αυτών δεν είναι  ένα ημικύκλιο 
αλλά ένα τόξο κύκλου. 
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εξυπηρετήσει  στη  σηματοδότηση  μιας  διαφοράς  με  τα  μεσαιωνικά  πρότυπα84 

(trompe στο Μονπελιέ). 

 

Εικόνα 35: Trompe, οικία Bullioud 

Εικόνα  36:  Trompe,  οικία 

Bullioud 

 

Εικόνα  37:  Trompe,  οικία  Bullioud.  Η  επινόηση  του  ντε  Λορμ 

εδρεύει σ’έναν νέο ορισμό του τρόπου με τον οποίο προκύπτει 

η καμπυλότητα του trompe που δεν είναι κωνική 

Εικόνα 38: Trompe, οικία Bullioud 

 

                                                            
84 Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλ.  Philippe  Potié,  Philibert  de  l'Orme:  figures  de  la  pensée 
constructive, Μασσαλία, Éd. Parenthèses, 1996, σελ. 97‐8. 
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Η  επινόηση  του  ντε  Λορμ  εδρεύει  σ’  ένα  νέο  ορισμό  του  τρόπου  με  τον  οποίο 

προκύπτει η καμπυλότητα του trompe που δεν είναι κωνική. Ο αρχιτέκτονας εξηγεί 

πως  το  trompe  μπορεί  να  τοποθετηθεί  στις  επιφανειακές  οπές  των  τοίχων, 

επιτρέποντας  προεξέχουσες  προσθήκες  χωρίς  να  καταστραφεί  μέρος  της 

κατασκευής. Με άλλα  λόγια,  όπως παρατηρεί  ο Geert Bekaert,  με  την  κατασκευή 

αυτή ο ντε Λορμ κατάφερε να δώσει στα διαμερίσματα του βασιλιά την απαραίτητη 

άνεση χωρίς να παρέμβει στη γεωμετρία του συνόλου85. 

Μια  αντίστοιχη  κατασκευή  υπάρχει  στον  πύργο  του  Anet  (εικόνα  39).  Εκεί  το 

trompe  είναι  κωνικό,  όπως  αυτά  της  οικίας  Bullioud,  αλλά  η  κορυφή  του 

γεωμετρικού κώνου που ορίζει το εσωτερικό του τόξου είναι κατά κάποιο τρόπο στο 

εσωτερικό του δεξιού τοίχου.  

 

Εικόνα 39: Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, fol. 89, 91, 95 

 

⋅ Η  θεμελίωση  σε  χτισμένη  τρύπα αποτελεί  μια  ακόμη  επινόηση  του  ντε  Λορμ  και 

χρονολογείται στα 1541. Πραγματοποιήθηκε προκειμένου να επιλύσει ένα πρακτικό 

ζήτημα κατά την ανέγερση του πύργου του Saint Maur, πρώτου σημαντικού έργου 

του  αρχιτέκτονα,  που  αποτελούσε  παραγγελία  του  καρδινάλιου  Jean  du  Bellay, 

επίσκοπου  του  Παρισιού.  Στο  σημείο  αυτό  και  προτού  προχωρήσουμε  στην 

επινόηση  του  Φιλιμπέρ,  ιδιαίτερη  σημασία  έχει  το  γεγονός  πως  η  ορθογώνια 
                                                            
85 Geert  Bekaert  (πρόλ.),  Architecture  de  Philibert  de  l’Orme:  oeuvre  entière  contenant  onze  livres 
augmentée de deux, et autres figures non veües,  tant pour desseins qu'ornemens de maisons, avec 
une belle invention pour bien bastir et à petits fraiz, Βρυξέλλες, P. Mardaga, 1981, σελ. 22. 
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κάτοψη  του  πύργου,  αντίθετη  με  την  παράδοση  των  πολυγωνικών  επαύλεων,  η 

διάταξη των όψεων της αυλής με περιμετρικούς κίονες και η μονώροφη κατασκευή 

με  οριζόντια  στέγη,  προσέφεραν  ένα  κτίσμα  ασυνήθιστο  για  τη  γαλλική 

πραγματικότητα  του  16ου  αιώνα,  καθιστώντας  τον  πιο  συγγενή  προς  τις  ιταλικές 

επαύλεις (εικόνες 40, 41, 42, 43). 

Εικόνα 40: Πύργος του Saint Maur. Κάτοψη. 

Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, 

fol. 17 

 

Εικόνα 41: Πύργος του Saint Maur. Όψη του corps de 

logis.  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  Premier  Tome  de 

l’Architecture, fol. 250 

 

 

Εικόνα  42:  Πύργος  του  Saint  Maur  (όπως 

διαμορφώθηκε  για  την  Αικατερίνη  των 

Μεδίκων).  Χαρακτικό  του  Αντρουέ  ντι  Σερσώ. 

Les plus excellents bastiments de France, 1579. 

Εικόνα 43: Πύργος  του Saint Maur. Αξονομετρικό σχέδιο. 

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο. 

 

Το  έδαφος  στο  οποίο  ανέγειρε  τα  κτίσματα  για  τον  Jean  du  Bellay,  βόρεια  του 

αββαείου  σε  μια  στροφή  του  ποταμού  Μάρνη,  ήταν  ελάχιστα  στέρεο  και  κατά 

συνέπεια  λατομεία  το  γέμισαν  με  χώμα  που  λαμβανόταν  από  τις  τάφρους  της 
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μονής,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  ένα  πιο  στέρεο  αποτέλεσμα.  Ο  ντε  Λορμ 

επινόησε ένα σύστημα θεμελίωσης πάνω σε τρύπα, που κοιλαίνει για να φτάσει στο 

στέρεο  έδαφος.  Το  σύστημα  αυτό  αποτελείται  από  τοιχοποιία  και  τα  κενά 

συνδέονται μεταξύ τους με τόξα πλήρωσης. 

⋅ Θα  εξετάσουμε  ένα  νέο  τύπο  κάτοψης,  αυτό  των  παρεκκλησίων  του  πύργου 

κεντρικής  κάτοψης.  Στο  σημείο  αυτό  ας  σημειωθεί  πως  η  κάτοψη  σε  σχήμα 

τριφυλλιού  προέρχεται  από  αυτή  του  παλαιοχριστιανικού  βαπτιστηρίου. 

Παρουσιάζεται με τη μορφή τριών κύκλων που τέμνονται, οι οποίοι έχουν το κέντρο 

τους  αντίστοιχα  σε  κάθε  κορυφή  ενός  ισόπλευρου  τριγώνου.  Σε  έξι  χρόνια,  ο  ντε 

Λορμ κατασκεύασε τέσσερα παρεκκλήσια, των οποίων η δομή και η αισθητική είναι 

τελείως  καινούργιες:  του  Anet  το  1549,  του  Villers  Cotterêts  το  1552,  του  Saint‐

Léger–en‐Yvelines  το 1554  και  του Saint‐Germain‐en‐Laye  το 1555  (εικόνες 44, 45, 

46, 47). 

 

Εικόνα 44: Κάτοψη του παρεκκλησίου του Anet 

 

Εικόνα  45:  Άποψη  και  κάτοψη  του   

παρεκκλησίου του Villers Cotterêts   

                                                                                

Τρία  από  αυτά  ήταν  κτίσματα  κεντρικής  και  τριφυλλικής  κάτοψης.  Ο  κεντρικός 

όγκος έχει  το σχήμα ενός κυλίνδρου στο Anet  και  το Villers Cotterêts,  ενός κύβου 

στο  Saint  Léger  και  ενός  πολυγώνου  στο  Saint Germain.  Ο  κεντρικός  αυτός  όγκος 

συνδέεται με άλλους διαφοροποιημένους. Πιο συγκεκριμένα, στο Villers Cotterêts 

και το Saint Germain το παρεκκλήσιο χτίστηκε στο πάρκο του πύργου, μακριά από 

κτίσματα,  ενώ στο Anet  και  το Saint Léger αποτελεί μέρος  του μνημείου: υπάρχει 
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θηλύκωμα  παρεκκλησίου‐στοάς  στο  Anet,  ενώ  στο  Saint  Léger  ήταν  δίπλα  στον 

πύργο. Αυτή η τοποθέτηση του παρεκκλησίου απαγόρευε μια συνεχή ανάπτυξη της 

κάτω στοάς και συνεπαγόταν μια συγκεκριμένη διάταξη της άνω στοάς86. 

 

Εικόνα  46:  Κάτοψη  του  παρεκκλησίου  του  Saint‐

Léger–en‐Yvelines 

 

Εικόνα  47:  Κάτοψη  του  παρεκκλησίου  του  Saint‐

Germain‐en‐Laye 

 

⋅ Το 1561, στο έργο του Nouvelles  Inventions, ο ντε Λορμ κάνει λόγο για μια από τις 

σπουδαιότερες  επινοήσεις  του,  το  σύστημα  του  ξύλινου σκελετού με  μικρά  ξύλα. 

Αξίζει  να σημειωθεί πως  το  έργο αυτό αποτελεί  την πρώτη γαλλική αρχιτεκτονική 

πραγματεία. Παρά τον πληθυντικό που χρησιμοποιεί στον τίτλο, το λεπτό βιβλίο με 

τις  57  σελίδες  και  τις  34  ξυλογραφίες  εισηγείται  μία  μόνο  νέα  επινόηση  ‐  τη 

στερέωση  της  οροφής  με  διασταύρωση  πολλών  μικρών  δοκίδων  αντί  μεγάλων 

δοκών,  κάτι  που  επιτρέπει  σύνθετα,  θολωτά  σχήματα,  ευνοώντας  τα  μεγαλύτερα 

δωμάτια με δυνατότητα διαφοροποίησης της οροφής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 

ντε  Λορμ  κατάφερε  να  εκσυγχρονίσει  τα  ισχύοντα  από  τη  μεσαιωνική  πρακτική 

μοτίβα  της  κρεμαστής  κλείδας  και  των  φερόντων  ζευκτών,  χρησιμοποιώντας 

διάφορες επιστρώσεις που να τα καλύπτουν. 

Για  την  υποστήριξη  της  στέγης  των  οικοδομημάτων  με  ξύλινο  σκελετό, 

χρησιμοποιούνταν έως τότε δοκοί και το μήκος αυτών αποτελούσε έναν περιορισμό 

για  τον  αρχιτέκτονα.  Ο  ντε  Λορμ  επινόησε  ένα  σύστημα  με  μικρά  ξύλα:  εφεξής, 
                                                            
86 Αυτά  τα  τέσσερα παρεκκλήσια  είναι παραλλαγές στο σχέδιο  κεντρικής  κάτοψης. Ο de Montclos 
εγκολπώνεται  την  άποψη  που  θέλει  τον  ντε  Λορμ  να  γνωρίζει  το  Sant’Eligio  degli  Orefici  ή  το 
παρεκκλήσιο Chigi της Santa Maria del Popolo (εικόνα 48), δύο έργα του Ραφαήλ.  
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μπορούσε να κατασκευάσει  κομμάτια  ξύλου πολύ μεγάλα και  επίσης  συμπαγή. Ο 

ξύλινος σκελετός που προτείνει ο Φιλιμπέρ χαρακτηρίζεται από  τη  χρήση αψίδων 

από ξύλο περισσότερων μαδεριών ανόμοιας διάταξης. Με άλλα λόγια, η λύση αυτή 

επιτρέπει  την  οικονομία  των  μεγάλων  κομματιών  ξυλείας,  ενώ  το  πλάτος  των 

αψίδων, το οποίο δίνει το ύψος στα κτίσματα και τις γέφυρες, δεν περιορίζεται πια 

από  το  μήκος  των  ξύλων.  Ένα  άλλο  πλεονέκτημα  αυτής  της  μεθόδου  είναι  ότι 

καθιστά τις στέγες κατοικήσιμες, απαλλάσσοντάς τες από συνωστισμένα κομμάτια 

ξύλινου σκελετού.  

 
Εικόνα 48: Ραφαήλ, παρεκκλήσιο Chigi, Santa Maria del Popolo, Ρώμη 

 

Στην πραγματεία του Nouvelles Inventions αναφέρει:  

«Η Αυτού Μεγαλειότης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την αρχιτεκτονική αυτή 

και πολλές φορές είχε  την καλοσύνη να εκφραστεί με θαυμασμό για το  τέχνασμα 

[...] Μια μέρα έτυχε να αναφέρω ορισμένα πράγματα στη Μεγαλειότητά του κατά 

τη  διάρκεια  του  γεύματος.  Αλλά  τι;  Οι  ακροατές  και  οι  βοηθοί  που  δεν  είχαν 

ακούσει ποτέ τόσο καινοτόμα και ευρηματικά  πράγματα, ξαφνικά με σταμάτησαν 

σαν να είχα θελήσει να πω ψέματα στο βασιλιά»87. 

                                                            
87 «Sa Majesté prenait un singulier plaisir et contentement à ceste architecture et plusieurs fois de sa 
propre bonté et volonté, il m'en tenait propos avec admiration de l'artifice [...] Il m'advint un jour, en 
toucher quelques mots à  la Majesté du  roy, estant à  table. Mais quoi ?  les auditeurs et assistants, 
pour n 'avoir ouy parler de si nouvelles choses et si grande invention, tout à coup me recullèrent de 
mon dire comme si  j'eusse voulu  faire entendre au roy quelques menteries». Βλ.  Jean‐Louis Cadée, 
2006, σελ. 108. 
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Ο Ερρίκος Β’ και η αυλή του ήρθαν να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση «στην οικία 

μου  κοντά  στην  Tournelles  στο  Παρίσι»88:  το  Hôtel  d'Etampes,  όπως  έγραψε 

αργότερα ο ντε Λορμ. Ο τελευταίος είχε κατασκευάσει μια οροφή βασισμένη σε δύο 

δοκούς,  αποτελούμενες  από  200  κομμάτια  διακοσμημένα  με  στοιχεία  και 

αραβουργήματα σε στόκο.  Επίσης, το 1555, η μεγάλη αίθουσα του πύργου Limours,  

νοτιοδυτικά του Παρισιού, καλύφθηκε σύμφωνα με αυτή την τεχνική.  

⋅ Σε δύο σχέδια που πραγματοποίησε τα επόμενα χρόνια διαπιστώνουμε ορισμένες 

τεχνικές  και  αισθητικές  καινοτομίες.  Αρχικά  θα  εξετάσουμε  τα  σχέδια  για  έναν 

κοιτώνα για τις μοναχές της Μονμάρτης (εικόνα 49, 50). 

 

Εικόνα 49: Παρίσι. Αββαείο της Μονμάρτης. Σχέδιο 

για έναν κοιτώνα. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome 

de l’Architecture, fol. 306 

 

 

Εικόνα 50: Παρίσι. Αββαείο της Μονμάρτης. Σχέδιο 

για έναν κοιτώνα. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome 

de l’Architecture, fol. 305 

 

 

Το κτήριο αυτό θα είχε το σχήμα του Πάνθεον της Ρώμης. Αξίζει να σταθούμε στο 

Πάνθεον, ένα από τα περιφημότερα μνημεία της αρχιτεκτονικής, που αποτελεί έργο 

του 2ου αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για ναό με κυκλική χάραξη, στεγαζόμενο με πελώριο 

θόλο, με ένα προστώο στην είσοδο. Στο πολύ μεγάλο πάχος του εξωτερικού τοίχου 

(7μ. περίπου) διανοίγονται εναλλάξ κόγχες και ορθογώνιοι οίκοι που βλέπουν προς 

το  εσωτερικό  με  κιονοστήρικτα  ανοίγματα  (εικόνες  51,  52).  Η  κατασκευή  του 

                                                            
88 «en mon logis près des Tournelles à Paris». Βλ. Jean‐Louis Cadée, 2006, σελ. 108. 
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σφαιρικού  θόλου  επιτρέπει  τη  διαμόρφωση  φατνωμάτων  σε  τέσσερις  καθ’  ύψος 

σειρές και ενός κυκλικού φεγγίτη στη μέση που φέρνει φως στο εσωτερικό89.  

Εικόνα 51: Πάνθεον, Ρώμη  

Εικόνα 52: Πάνθεον, Ρώμη. Κάτοψη 

 

Στο σχέδιο του ντε Λορμ, ο θόλος του «πολύ καλός στην όψη» θα «αναπαριστούσε 

σε εκείνους του Παρισιού μια σφαίρα επίγεια ή ουράνια, ακόμη πιο αξιοθαύμαστη 

αν από ενδιαφέρον έφερε σημειωμένες τις ώρες της ημέρας με τη σκιά του ήλιου ή 

κάποια γεωγραφία που θα διακρινόταν λίγο στην κάλυψη»90. 

                                                            
89 Βλ. Χαράλαμπος Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα, 1999, 
σελ. 448‐9. 
90 Son dôme «fort bon à voir» aurait «représenté à ceux de Paris un globe terrestre ou céleste, encore 
plus admirable si par curiosité on y eust marqué les heures du jour par l'ombre du soleil ou quelque 
géographie que  l'on eust peu discerner sur  la couverture». Βλ.  Jean‐Louis Cadée, 2006, σελ. 109. Ο 
Bekaert αναφέρεται στο έργο αυτό ως το μακρινό πρωτότυπο του Panopticum του Τζέρεμι Μπένθαμ 
(Jeremy Bentham) (εικόνα 53, 54). Πρόκειται για έναν τύπο ιδρυματικού κτηρίου σχεδιασμένο από 
τον  Άγγλο  φιλόσοφο  και  κοινωνικό  θεωρητικό  Τζέρεμι  Μπένθαμ  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα,  του 
οποίου  η  κεντρική  ιδέα  σχεδιασμού  είναι  ότι  επιτρέπει  στο  θεατή  να  παρατηρεί  όλους  τους 
τρόφιμους του  ινστιτούτου χωρίς αυτοί να είναι σε θέση να πουν αν παρακολουθούνται ή όχι.  Το 
κτήριο  που  πρότεινε  ο  ντε  Λορμ,  σύμφωνα  με  τον  Bekaert,  είναι  στην  πραγματικότητα  ένα 
Panopticum  που  ερμηνεύει  σαφώς  τη  νοοτροπία  των  γραφειοκρατικών  μηχανισμών  του  γαλλικού 
κράτους κατά το 16ο αιώνα. Το σχέδιο του κοιτώνα αποκαλύπτει μια διαδικασία πολλαπλής σκέψης, 
σύμφωνα με την οποία ο αρχιτέκτονας πασχίζει να αναπτύξει τις γραμμές όχι μόνο χωρίς σύγκρουση 
μεταξύ τους, αλλά κατά τρόπο ώστε η μία να γονιμοποιεί την άλλη στην αυτονομία τους. Στο έργο 
αυτό  αφενός  οι  γραμμές  ανταποκρίνονται  στις  νέες  απαιτήσεις  της  άνετης  κατοίκισης  (φως,  θέα, 
διαύγεια) και αφετέρου συνιστούν μια κατασκευή που είναι μια προσαρμογή της επινόησής του για 
μια  ελαφριά  ξύλινη  κατασκευή,  η  οποία  συνδυάζει  την  οικονομία,  την  κομψότητα  και  τη 
σταθερότητα. Βλ. Geert Bekaert, 1981, σελ. 12.  
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Εικόνα 53:  Τζέρεμι Μπένθαμ, Panopticum, 1791. The 

works of Jeremy Bentham, τόμ. IV, 172‐3 

Εικόνα 54: Τζέρεμι Μπένθαμ, Panopticum 

 

⋅ Το άλλο σχέδιο είναι εκείνο της πολύ μεγάλης βασιλικής. Ο ντε Λορμ μας προσφέρει 

μια αναπαράσταση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως:  

«Πρόκειται  για  ένα μεγάλο ορθογώνιο  κτίσμα που καλύπτεται με  έναν θόλο,  που 

φωτίζεται στην κορυφή του από μια στοά και έχει τέσσερις οροφές με καμινάδες. Η 

νεωτερικότητα αυτού του κτηρίου μπορεί να σας εκπλήξει!»91. 

Πιο αναλυτικά, ο ντε Λορμ οραματίστηκε το πλάτος της αψίδας να είναι 30 οργιές 

(περίπου  60  μέτρα)  στο  σχέδιο  του  κοιτώνα  της Μονής  της Μονμάρτης,  και  200 

οργιές (περίπου 400 μέτρα) σε ένα σχέδιο μιας γέφυρας με μία μόνο αψίδα που θα 

κατασκευαζόταν  στο  Pecq  στο  Σηκουάνα  (βρίσκεται  στα  δυτικά  προάστια  του 

Παρισιού).  Η  επινόηση  περιέχει  την  αρχή  μιας  συνολικής  ανανέωσης  της 

αρχιτεκτονικής, στις μορφές και τις δομές της, όπως αποδεικνύεται από τη βασιλική 

που κατασκευάστηκε από μικρά ξύλα (εικόνες 55, 56).  

 

                                                            
91 «Il  s'agit  d'un  vaste  édifice  rectangulaire  recouvert  d'une  voûte  en  plein  cintre,  éclairé  en  son 
sommet  par  une  galerie,  avec  4  pavillons  d'angle  surmontés  de  cheminées.  La modernité  de  ce 
bâtiment peut surprendre!». Παρατίθεται στο  Jean‐Louis Cadée, 2006, σελ. 109. 
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Εικόνα 55: Σχέδιο μεγάλης βασιλικής. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, 

Nouvelles Inventions, fol. 303 

 

Εικόνα  56:  Κάτοψη  μεγάλης  βασιλικής. 

Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  Nouvelles  Inventions,  fol. 

302 

Η  μέθοδος  που  ακολουθεί  είναι  αρκετά  απλή:  το  δοκάρι  αντικαθίσταται  από  μια 

ξύλινη αψίδα που συναρμόζει όπως μια πέτρινη αψίδα: τα καδρόνια (planchettes) 

ταιριάζουν  όπως  οι  αψιδόλιθοι,  ενώ  οι  ενώσεις  τους  βρίσκονται  γύρω  από  το 

κέντρο της αψίδας92. Ο ντε Λορμ σχεδιάζει ένα θόλο με ραβδώσεις, στον οποίο τα 

διαγώνια νεύρα, οι δοκοί της οροφής, τα τόξα ανάμεσα στον φέροντα τοίχο και το 

θόλο,  καθώς  και  τα  κλειδιά  εκκρεμούν93 (εικόνα  57).  Η  επινόηση  χρονολογείται 

περίπου  στα  1555  και  το  σχέδιο  αναπαράγεται  χωρίς  αλλαγή  στο  βιβλίο  IV  του 

Premier Tome, αφιερωμένο στα τόξα και τους θόλους από πέτρα94.  

                                                            
92Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 107‐8. 
93 Nouvelles Inventions, 1561, fol. 27. 
94 Premier Tome, 1567, fol. 111. Αυτή η μορφή της μεγάλης βασιλικής φαίνεται πως ενέπνευσε, κατά 
τον Clouzot,  το οικοδόμημα της Galerie des Machines της Διεθνούς Έκθεσης του 1900  (εικόνα 58), 
άποψη που συμμερίζονται όλοι οι μελετητές. Βλ. Henri Clouzot, 1910, σελ. 107. Ο de Montclos για τη 
σπουδαιότητα του εγχειρήματός του χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Η αξία του Φιλιμπέρ συνίσταται 
ίσως  λιγότερο  στην  καθιέρωση  του  καμπυλόγραμμου  μαδεριού,  αρθρωτού,  αψιδόλιθου  και  στην 
κατάργηση  των  γραμμών  και  των  ράβδων  από  τη  σύνθεση  ενός  λογικού  συστήματος  και  την 
πρόταση  μιας  συνεκτικής  εξήγησης». «Le mérite de  Philibert  est peut‐être moins d'avoir prôné  la 
planche courbe, modulaire, "clavée", et  la suppression des en traits et tirants, que d'avoir constitué 
un  système  logique  et d'en  avoir  proposé  une  explication  cohérente».  Βλ.  Jean‐Marie  Pérouse  de 
Montclos,  La  charpente  à  la  Philibert  de  l’Orme  :  Réflexions  sur  la  fortune  des  techniques  en 
architecture, στο Jean Guillaume (επιμ.), 1991, σελ. 35. 
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Εικόνα  57:  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  Premier 

Tome de l’Architecture, fol. 111 

Εικόνα 58: Galerie des Machines, Διεθνής Έκθεση του 1900 

 

Η  Pellegrino  κάνει  λόγο  για  τη  νέα  πρόταση  μιας  αρχής  που  βρίσκει  σημαντικές 

εφαρμογές κατά το 19ο αιώνα και είναι η βάση του «lamellé –collé»95. 

Την  άμεση  επιτυχία  της  επινόησής  του,  ο  ίδιος  ο  ντε  Λορμ  την  καταγράφει  στην 

πραγματεία του: «Πλείστοι άνδρες»  την έχουν εξάγει σε «έθνη ξένα», αφού είχαν 

πάρει  «τα  σχέδια,  τις  μετρήσεις  και  τα  μοντέλα».  Παραδέχεται  πως  είχε 

                                                            
95 Η  ιδέα  συνάρθρωσης  αρκετών  κομματιών  ξύλου  που  προέρχεται  από  τον  ντε  Λορμ,  περνώντας 
από διάφορες  εξελίξεις  και  τροποποιήσεις,  αποτέλεσε  τη βάση  για  το  lamellé‐collé  ή αλλιώς  ξύλο 
lamellé. Πρόκειται για μια διαδικασία συγκόλλησης των σανίδων, συνήθως από ξύλο, με τις ίνες του 
υλικού προς την  ίδια κατεύθυνση.  Το ενδιαφέρον σχετικά με τη διαδικασία αυτή είναι από τη μία 
πλευρά, η παραγωγή ενός κομματιού μεγάλων διαστάσεων ή ειδικών σχημάτων τα οποία υπό άλλες 
συνθήκες δεν θα μπορούσαν να παραχθούν· από  την άλλη,  η βελτίωση  της μηχανικής αντοχής σε 
σχέση με ένα συμπαγές κομμάτι ξύλου. Στον ξύλινο σκελετό, το lamellé‐collé είναι κατασκευασμένο 
από σανίδες ξύλου, συχνά από έλατο ή πεύκο με ένα πάχος 33 έως 45 mm και κολλημένες μεταξύ 
τους. Στην Ιαπωνία, αυτή η τεχνική συναρμολόγησης των υλικών χρησιμοποιείται από τον 12ο αιώνα 
κατά την εφαρμογή του σύνθετου τόξου τους,  του yumi  (ένα μείγμα από μπαμπού και κολλημένα 
ξύλα).  Κατά  την  περίπτωση  αυτή,  οι  σανίδες  πρώτα  ξηραίνονται,  ταξινομούνται  και  καθαρίζονται 
από προεπιλογή, ενώ μετά κολλούνται από άκρο σε άκρο προκειμένου να αποκτήσουν το επιθυμητό 
μήκος:  αυτό  είναι  ό,τι  λέγεται  αρμολόγηση.  Στη  συνέχεια,  τοποθετείται  κόλλα  επί  των  δοκών, 
κατόπιν τις εναποθέτουν επάλληλα  κατά την κατεύθυνση των ινών του ξύλου και τις πιέζουν. Μετά 
το πλάνισμα, μπορούν να εφαρμοστούν θεραπείες ή φινιρίσματα στο  lamellé‐collé προκειμένου οι 
σανίδες να αποκτήσουν την επιθυμητή αντοχή και εμφάνιση. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως 
στην ξυλεία. Σε ξυλουργικές εργασίες, στον τομέα του δαπέδου‐παρκέ, για παράδειγμα, το lamellé‐
collé  συναρμολογεί  τα  φύλλα  μπαμπού  προκειμένου  να  σχηματιστεί  το  πάτωμα.  Η  τεχνική  αυτή 
επιτρέπει  τη  χρήση  του  μπαμπού  σε  σημεία  που  αλλιώς  δεν  μπορούσαν  να  καλυφθούν.  Για  την 
κατασκευή των μικρότερων αντικειμένων, απαιτείται μια μεγάλη ομοιογένεια του ξύλινου υλικού ή 
για  τη συναρμολόγηση ανόμοιων υλικών,  όπως   άνθρακα‐ξύλου,  χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή 
για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων ενός αντικειμένου. Ειδικότερα εφαρμόζεται στον αθλητικό 
εξοπλισμό, στην τοξοβολία και το σκι. 
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«πραγματοποιήσει  περισσότερα  από  εκατό  μοντέλα,  και  μεγάλο  αριθμό  

προσχεδίων», για τη γνώση, τη διάθεση και την ενθάρρυνση της χρήσης αυτού του 

νέου  τύπου  κάλυψης,  χρήσιμου  και  νέου,  δεκτικού  να  προσφέρει  «κέρδος  και 

διακόσμηση» στο βασίλειο96. 

Πρόκειται  για  μια  μεγάλη  αίθουσα,  έναν  χώρο  καλυμμένο,  που  συνδέεται  με 

τέσσερα  κτίσματα  κατοικιών  και  μπορεί  να  φιλοξενήσει  διαφορετικές 

δραστηριότητες.  Οι  πτέρυγες  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  στοές  που  παρέχουν 

επίσης  πρόσβαση  στη  μεγάλη  αίθουσα,  τουλάχιστον  στις  τρεις  πλευρές,  ενώ  μια 

επιπρόσθετη  στοά παρέχεται  στην  οροφή.  Κοντολογίς,  ο  ντε  Λορμ  καταφέρνει  να 

ανταποκριθεί  στην  κατασκευαστική  πρόκληση,  στη  διακριτική  οργάνωση  της 

κυκλοφορίας, καθώς και στη δυνατότητα απόλαυσης του επάνω μέρους με μια θέα 

πιο όμορφη, σύμφωνα με τον Bekaert97. 

Οι  αρχές  σχεδιασμού  αυτού  του  νέου  τύπου  κάλυψης  συνιστούν  ένα  νέο 

στερεοτομικό  εγχείρημα  εξαιρετικής  σημασίας.  Το  σχέδιό  του  δεν  συνιστά  παρά 

μόνο μία από τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει αυτός ο τύπος της αίθουσας. 

Είναι  γεγονός  πως  ο  τελευταίος  μπορεί  να  λάβει  όλες  τις  φανταστικές  μορφές: 

στρογγυλή,  τετράγωνη,  εξαγωνική,  τριγωνική.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  το 

έργο του αποτελεί μια άμεση εφαρμογή των επινοήσεών του για καλές κατασκευές 

σε μικρό κόστος,  καθώς προσφέρει  έναν ουσιώδη συγκερασμό στοιχείων,  όπως η 

λειτουργία, η μορφή και η κατασκευή98. 

                                                            
96 Βλ. Alba Ceccarelli Pellegrino, 1996, σελ. 67‐8. 
97 Μπορούμε  να  εντοπίσουμε  την  πρωτοτυπία  και  την  επινοητικότητα  του  ντε  Λορμ  και  σε  άλλα 
ζητήματα, όπως την πρότασή του για ένα μέγαρο μη χρονολογημένο  (εικόνα 59), όπου ο ντε Λορμ 
κάνει  χρήση  των  κολοσσιαίων  παραστάδων  πάνω  σε  βάση.  Ο  Μπυλάν  γνωρίζουμε  πως 
χρησιμοποίησε κολοσσιαίους κορινθιακούς κίονες στο προστώο στα νότια της αυλής του πύργου του  
Εκουέν  (εικόνα 60), αλλά η  χρονολογία αυτού  του  τμήματος  του πύργου είναι αβέβαιη.  Το Hôtel‐
Dieu, αν και αποτελεί ένα έργο που έμεινε στη σφαίρα της φαντασίας του, είναι χαρακτηριστικό απ’ 
όλες τις απόψεις, από την επιλογή του θέματος ‐ ένα νοσοκομείο για τους φτωχούς  ‐ ως τη μορφή 
του σχεδίου  (εικόνα 61).  Το  έργο αυτό λαμβάνει υπόψη  τον  κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η 
αρχιτεκτονική. Βλ. Geert Bekaert, 1981, σελ. 11‐12 και Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 
188.  
98 Geert Bekaert, 1981, σελ. 11‐12. 
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Εικόνα 59: Όψη κτηρίου σύμφωνα με τον 

κολοσσιαίο ρυθμό. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier 

Tome de l’Architecture, fol. 252 

Εικόνα 60: Ζαν Μπυλάν, πύργος του Εκουέν 

 

 

Εικόνα 61: Κάτοψη του Hôtel‐Dieu 

 

Οι αστικές κατοικίες                                                                 

Αν και ο ντε Λορμ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του δουλεύοντας σε 

βασιλικά  κτίσματα,  σημείωνε  κάπως  επιτιμητικά  ότι  «υπάρχουν  ορισμένοι 

ασύνετοι, που μόλις δουν κάτι ασυνήθιστο σε βασιλικά κτίσματα, όπως έναν ωραίο 

κήπο ή ένα  τζάκι,  σπεύδουν να  το  επιδείξουν και στο δικό  τους σπίτι, μιμούμενοι 

τον  βασιλέα»99.  Πιστός  σ'  αυτή  την  άποψη,  ο  τίτλος  της  πραγματείας  Nouvelles 

Inventions  pour  bien  bastir  et  à  petits  Fraiz,  υποδεικνύει  την  επίγνωση  του 

                                                            
99 Παρατίθεται στο Bernd Evers, 2006, σελ. 124. 
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συγγραφέα για το αρμόζον ύψος εξόδων μιας κατασκευής, κάτι που τήρησε και στη 

δική του κατοικία που παρουσιάζεται στο βιβλίο VIII (εικόνες 62, 63, 64). Σ’αυτήν, 

δεν ασχολείται με την εφαρμογή των ρυθμών, αλλά δείχνει πώς μια οικία σχετικά 

μικρών διαστάσεων και σχετικά μικρού κόστους μπορεί να κατασκευαστεί με τρόπο 

που να ανταποκρίνεται σε αισθητικά κριτήρια. Ο ντε Λορμ αναφέρεται σ' αυτήν ως 

«κτίσμα  καλού  γούστου  και  όχι  υπερβολικού  κόστους»,  συνεπές  προς  την  αστική 

τάξη, «δίχως καθόλου περιστύλια ή παραστάδες». Καθιερώθηκε, όμως, ως κανόνας 

του  αστικού  σπιτιού  η  τοποθέτηση  της  πτέρυγας  κατοικίας  ‐  του  corps  de  logis  ‐ 

μεταξύ εσωτερικής αυλής και κήπου. Το γεγονός ότι ο ντε Λορμ παρουσιάζει τη δική 

του  οικία,  την  οικία  ενός  αρχιτέκτονα,  στην  πραγματεία  του,  έχει  πολύ  μεγάλο 

ενδιαφέρον. Μέσα από την πρότασή του αυτή αναδεικνύεται η κοινωνική διάσταση 

της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Bekaert, ακριβώς όπως 

το πορτραίτο  του υποδηλώνει μια συγκεκριμένη κοινωνική θέση του αρχιτέκτονα, 

αυτή η αστική οικία, η οποία δεν ανταγωνίζεται σε μεγαλείο τις βασιλικές κατοικίες, 

μαρτυρά την άνεση, την ευφυΐα και τη φινέτσα του δημιουργού του100. 

 

Εικόνα 62: Παρίσι, κατοικία του Φιλιμπέρ ντε Λορμ. 
Premier Tome de l’Architecture, fol. 253 

 

Εικόνα  63:  Παρίσι,  κάτοψη  της  κατοικίας  του 

Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ. Premier Tome de  l’Architecture, 

fol. 254 

 

                                                            
100 Geert Bekaert, 1981, σελ. 23. 
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Εικόνα 64: Παρίσι, κατοικία του Φιλιμπέρ ντε Λορμ. Premier Tome de l’Architecture, fol. 255 

 

Στο Φονταινεμπλώ ο Σέρλιο έχτισε στα 1541‐48 το κατεδαφισμένο σήμερα «Grand 

Ferrare»  για  τον  Ιππόλυτο  ντ’  Έστε  (Hippolyte d’ Este, 1509‐1572),  καρδινάλιο  της 

Φερράρας  και  λεγάτο  του  πάπα  στη  Γαλλία.  Το  κτήριο  αυτό  είναι  μια  αστική 

κατοικία  (hôtel)  που  αναπτύσσεται  στις  τρεις  πλευρές  μιας  αυλής  και  καθιέρωσε 

την τυπική κάτοψη των κατοικιών στη Γαλλία για πάνω από έναν αιώνα (εικόνα 65). 

Η  μορφή  και  η  διάταξη  του Hôtel de  Ferrare  είναι  θεμελιώδους  σημασίας  για  τη 

μελέτη της κατοπινής οικοδομικής δραστηριότητας στο Παρίσι. Η αυλή ήταν σχεδόν 

τετράγωνη, με  το corps de  logis  να έχει μήκος περίπου 38 μέτρα και οι πλευρικές 

πτέρυγες  να  έχουν  περίπου  30  μέτρα  μάκρος.  Στη  δεξιά  πτέρυγα  υπήρχαν  τα 

γραφεία, ενώ μόνο το corps de logis είχε υπόγειο χώρο. Ήταν χτισμένο με ψαμμίτη 

χωρίς κλασικά στοιχεία,  όπως κίονες ή πεσσούς,  ενώ ο κυρίως  τετράγωνος χώρος 

αποτελούνταν από κόκκινο τούβλο.  
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Εικόνα 65: Σεμπαστιάνο Σέρλιο. Κάτοψη Grand Ferrare, Φονταινεμπλώ 

 

Η πτέρυγα της στοάς είχε ένα κεντρικά σχεδιασμένο παρεκκλήσιο στο τέλος του, το 

πρώτο  στη  γαλλική  αρχιτεκτονική.  Ένα  άλλο  ενδιαφέρον  χαρακτηριστικό  στο 

σχεδιασμό του «Grand Ferrare» είναι το πέρασμα διαμέσου της πτέρυγας γραφείων 

στην  πίσω αυλή,  που  συγκεντρώνει  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  όλες  τις  υπηρεσίες  στη 

δεξιά  πλευρά  του  χώρου,  ενώ  οι  κουζίνες  έχουν  τοποθετηθεί  πιο  μακριά  από  τα 

διαμερίσματα του καρδινάλιου στην άκρη των γραφείων  (εικόνα 66).  Το corps de 

logis αποτελούσε πέρασμα και είχε το καλύτερο δυνατό φως. Το σχέδιο του «Grand 

Ferrare»  αποτελεί  έναν  συνδυασμό  πολλών  παραδοσιακών  αλλά  και  σύγχρονων 

στοιχείων του γαλλικού τρόπου χτισίματος.  

 

Εικόνα 66: Σεμπαστιάνο Σέρλιο. Κάτοψη και όψη Grand Ferrare, Φονταινεμπλώ 
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Η οικία στο Φονταινεμπλώ είχε έναν συμμετρικό άνετο χώρο που θα μπορούσε να 

χρησιμεύσει ως  μοντέλο  για  τα  κτήρια  στο Παρίσι,  αφήνοντας αρκετή  ευρυχωρία 

για  το  διαχωρισμό  των  υπηρεσιών  από  τους  χώρους  διαμονής  του  ιδιοκτήτη.  Το 

μόνο στοιχείο που έχει επιζήσει από το Hôtel de Ferrare είναι η αψίδα εισόδου του 

Σέρλιο, που υποδεικνύει την εξουσία και την κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη (εικόνα 

67). Η όψη του «Grand Ferrare» φέρει αρκετές ομοιότητες με τον πύργο του Saint 

Maur101 (εικόνες 68, 69). 

 

Εικόνα  67:  Αψίδα  εισόδου,  Hôtel  de 

Ferrare, Φονταινεμπλώ 

Εικόνα 68: Όψη του Grand Ferrare, Φονταινεμπλώ 

 

                                                            
101 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αστική αρχιτεκτονική της περιόδου αυτής βλ. David 
Thomson, Renaissance Paris: Architecture and Growth, 1475‐1600, Berkeley, University of California 
Press, 1984  (κεφάλαιο  IV  ‐  Haut‐Bourgeois  and  Aristocratic  Building,  1540–1600)  στο  
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft0x0n99zf&chunk.id=d0e1713&toc.id=d0e17
13&brand=ucpress (τελευταία πρόσβαση: 21.09.2013). 
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Εικόνα 69: Προοπτικό σχέδιο, πύργος του Saint Maur 

 

Ζητήματα στερεομετρίας 

Γενικότερα  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  πως  το  ζήτημα  της  στερεομετρίας  τον 

απασχόλησε ιδιαιτέρως και αποτελεί θέμα των βιβλίων III και IV του Premier Tome. 

Η  στερεοτομία  δεν  είναι  παρά  μια  τυπολογία  και  συμβάλλει  στον  ορισμό  μιας 

λειτουργικής αισθητικής. Με άλλα λόγια, η μεταχείριση των θόλων αντιμετωπίζεται 

υπό  νέο  πρίσμα,  καθώς  το  ωοειδές  τόξο  που  γίνεται  ένα  πλαίσιο,  το  οποίο 

συστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και μετατρέπεται σε θόλο, είναι ένα σώμα. Η 

μεταχείριση  δύο  σωμάτων  δίνει  στην  οικογένεια  των  θόλων  τα  νεύρα.  Σε  κάθε 

στάδιο αυτών των μετατροπών αντιστοιχεί ένας τύπος κονιάματος. Στο σημείο αυτό 

ας σημειωθεί πως οι ρωμαίοι κτίστες δεν ήξεραν πώς να μεταχειριστούν το νεύρο 

της  κάλυψης  της  τομής  των  θόλων,  ενώ  οι  γότθοι  κτίστες  επινόησαν  το  διαγώνιο 

νεύρο που μεταφέρει στα τμήματα τα επιμέρους φορτία.   

Η  αντιμετώπισή  του  από  τον  ντε  Λορμ  απέχει  από  εκείνην  των  Ιταλών 

πραγματειογράφων.  Δείχνει  τη  μεθοδική  εφαρμογή  της  γεωμετρίας  και  της 

προοπτικής,  που  είχαν αναπτυχθεί  στην  Ιταλία,  σε  ό,τι  ήδη  διέθετε  η  μεσαιωνική 

γαλλική  παράδοση  της  τέχνης  των  λιθοδομών.  Χρησιμοποιώντας  πολυάριθμα 

τεχνικά σχέδια, μ’ ένα χαρακτηριστικό σχέδιο στην αρχή κάθε ενότητας, ο ντε Λορμ 

δείχνει πώς, για κάθε σχεδιασμένο κτίσμα, μπορεί κανείς να υπολογίσει το ακριβές 

σχήμα κάθε πέτρας του και να την πελεκήσει, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να μπει στη 

θέση  της.  Σχετικά  με  τις  εικόνες  που  απεικονίζουν  τις  μεθόδους  κατασκευής  του 
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(εικόνες 70, 71), αυτές είναι πολύ ακριβείς και όχι μόνο παρέχουν στοιχεία για τις 

γενικές αρχές, αλλά δείχνουν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο κάθε πέτρα πρέπει να 

κοπεί.  

 

Εικόνα 70: Κτίσμα κυκλικής διάταξης, δημοσιευμένο 
σε μεταγενέστερη έκδοση των πραγματειών 

 
Εικόνα 71: Θριγκός που βρέθηκε στο forum Boarium, 

Ρώμη. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de 

l’Architecture, fol. 210 

 

 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός πως στα σχέδια που υπάρχουν στις Nouvelles 

Inventions102, οι διαστάσεις των κομματιών ξύλου που λαξεύονται και συναρμόζουν 

δίνονται  με  έναν  τρόπο  εξαιρετικά  μοντέρνο.  Βασικά,  ο  αρχιτέκτονας  πρέπει  να 

διαχωρίσει νοερά τους φέροντες τοίχους από τα απλά γεμίσματα, κάτι που έδειχναν 

και οι ξυλογραφίες του περί ξυλουργικής (εικόνες 72, 73, 74). 

‘Οπως επισημαίνει ο ίδιος ο ντε Λορμ: «Όταν τα τμήματα αποτελούνται από τούβλο 

ή μικρές πέτρες χτισίματος, δεν είναι τόσο δύσκολο [να πραγματοποιηθούν]. Αλλά 

αν είναι από τετράγωνες πέτρες που ακουμπούν τα σκέλη  (τα διαγώνια νεύρα)  τα 

κομμάτια παρεκκλίνουν, είναι ασύμμετρα και με περίεργη μορφή, σύμφωνα με το 

έργο που γίνεται, που δείχνει πολύ όμορφο και πολύ δύσκολο να γίνει»103. 

                                                            
102 Nouvelles Inventions, 1561, fol. 8, 9, 10. 
103 «Quand lesdicts pendentifs sont faicts de brique ou petites pierres de maçonnerie, ils ne sont tant 
difficiles  ; mais  les  faisant de pierre de  taille qui  touche  justement sur  les branches  [les ogives],  les 
pièces sy trouvent desgauchées, biaises, & d'estrange figure, selon l'œuvre qu'on faict, qui se monstre 
fort belle & très difficile à conduire». Premier Tome, 1567, fol 110. 
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Εικόνα  72: Nouvelles  Inventions, 
fol. 8. 

Εικόνα 73: Nouvelles Inventions, fol. 9.
Εικόνα 74: Nouvelles  Inventions, 
fol. 10. 

 

Το στερεοτομικό εγχείρημα που είναι πιο δύσκολο να παραχθεί είναι η κλίμακα σε 

σπειροειδή  μορφή  με  ελικοειδές  πλαίσιο  (εικόνα  75).  Τέτοια  κλίμακα 

χρησιμοποιήθηκε στο Saint Gilles στην επαρχία Languedoc της νότιας Γαλλίας. Ο ντε 

Λορμ  συγκαταλέγεται  στους  πρωτοπόρους  που  προσεγγίζουν  το  ζήτημα  της 

στερεομετρίας,  όπως  υποστηρίζει  ο  Φρανσουά  Ντεράν  (François Derand,  π.1590‐

1644) στον πρόλογο της πραγματείας του L’architecture des voûtes104: «Ο Ντε Λορμ 

είναι ο πρώτος που ξέρω, και πραγματικά ο μοναδικός που, μέχρι σήμερα, μπορεί 

να ειπωθεί πως έχει μεταχειριστεί αυτό το θέμα» 105. 

                                                            
104  François  Derand,  L’architecture  des  voûtes,  Παρίσι,  S.  Cramoisy,  1643  στο      
http://architectura.cesr.univ‐tours.fr/traite/Notice/B250566101_11598.asp  (τελευταία  πρόσβαση: 
01.10.2013). 
105 Την άποψη αυτή του Ντεράν καταγράφει στο βιβλίο του ο de Montclos. «Delorme est le premier 
que je sache, et à vrai dire l'unique qui, jusqu'à présent, peut être dit avoir traité ce sujet». Βλ. Jean‐
Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 113. 
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Εικόνα 75: Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, fol. 125 

 

Ακολούθως, θα εξετάσουμε πού βρήκε εφαρμογή το στερεοτομικό του εγχείρημα. 

Ο ντε Λορμ πρότεινε το κάτω μέρος της σκάλας σε σχήμα κοχλία  (εικόνα 76), μια 

διάταξη μιας βάσης σπειροειδούς ή ελικοειδούς μορφής, προσαρμοσμένης τόσο σε 

έναν  πλατύ  θόλο  όσο  και  σε  έναν  τρούλο.  Σύμφωνα  με  τον  de  Montclos,  δεν 

γνωρίζουμε παράδειγμα χρήσης αυτού του σχεδίου στη γαλλική αρχιτεκτονική, ενώ 

και η κλίμακα στο κέντρο του Saint Maur είναι χωρίς προηγούμενο. Επιπροσθέτως, 

οι διπλές κλίμακες σε σχήμα καμπύλης αποτελούν ίσως μια επινόηση του ντε Λορμ. 

Τέλος,  η  κλίμακα σε  σχήμα πετάλου,  όπως αυτή που σχεδίασε  στο  ανάκτορο  του 

Φονταινεμπλώ (εικόνα 77), αποτελεί κοινό τόπο του γαλλικού πύργου κατά το 17ο 

αιώνα. Το ενδιαφέρον του για τις κλίμακες αποτυπώνεται και στο γεγονός πως στο 

έργο  του  Premier  Tome  αφιερώνει  δυο  κεφάλαια  στον  έλικα  διπλής  και  τριπλής 

περιστροφής106. 

                                                            
106 Premier Tome, 1567, fol. 120‐122. 
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Εικόνα  76:  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  Premier  Tome  de 

l’Architecture, fol. 119 

 

Εικόνα 77: Κλίμακα σε σχήμα πετάλου. Grande basse 

cour, Φονταινεμπλώ 

 

Στο trompe που ο ντε Λορμ περιγράφει και εικονογραφεί λεπτομερώς στον Premier 

Tome  του,  καθώς  και  στην  κρυπτή  στοά  του  πύργου  του  Anet,  περισσότερο  από 

παντού, βρήκαν εφαρμογή οι γνώσεις του πάνω στη στερεομετρία. Η κρυπτή στοά 

χτίστηκε  κάτω από  τη μεριά  του  κήπου  του  κυρίως όγκου,  και  η  χρησιμότητά  της 

είναι διττή: εν μέρει για να ισχυροποιήσει τα θεμέλια και εν μέρει ως σύνδεσμος με 

τον  κήπο107.  Η  κρυπτή  στοά  του  πύργου  του  Anet  οριοθετείται  πλευρικά  από  τα 

ανάκτορα, όπως και στο Saint Maur. 

                                                            
107 Την άποψη αυτή υποστηρίζουν οι Blunt  και de Montclos.  Βλ. Anthony Blunt, 1958,  σελ. 46  και 
Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 164‐5.  
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Εικόνα 78: Λότζια του Ραφαήλ, Villa Madama, Ρώμη 

 

 

 

Εικόνα 79: Νυμφαίο του Genazzano, Μπραμάντε 

 

Εικόνα 80: Νυμφαίο του Genazzano, Μπραμάντε 

 

Αν και η  ιδέα μιας  τέτοιας κατασκευής πηγαίνει πίσω στα ρωμαïκά κτίσματα,  στη 

λεπτομέρειά της αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των δανείων του ντε 

Λορμ  από  τα  μοντέλα  της  υψηλής  Αναγέννησης.  Το  σχέδιο,  όπως  υποστηρίζει  ο 

Blunt, είναι ένα είδος επέκτασης και παραλλαγής της λότζιας του Ραφαήλ στη Villa 

Madama (εικόνα 78), ενώ σύμφωνα με τον de Montclos, το νυμφαίο του Genazzano 
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(εικόνες  79,  80),  κοντά  στη  Ρώμη,  έργο  του  Μπραμάντε108,  αποτελεί  ένα  καλό 

σημείο  σύγκρισης  με  την  κρυπτή  στοά  του  Anet.  Η  τελευταία  είναι  το  μοναδικό 

δείγμα  που  έχει  απομείνει  από  αυτό  που  αποκαλούμε  κυψελοειδές  στυλ,  ήτοι 

αυτού που χαρακτηρίζεται από τον πλεονασμό και τη σύζευξη των αψίδων και των 

κοιλωμάτων τοίχου109 (εικόνες 81, 82, 83). 

 

Εικόνα  81:  Κρυπτή  στοά,  πύργος 

του Anet 

 

Εικόνα 82: Κρυπτή στοά, πύργος του Anet 

 

 

Εικόνα 83: Κρυπτή στοά, πύργος του Anet 

 

                                                            
108 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Christoph Luitpold Frommel, «Nymphaeum in Genazzano», στο 
Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 1969, σελ. 137‐160 (δεν κατάφερα να το συμβουλευτώ). 
109 Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  κρυπτή  στοά  του Anet  βλ. Anthony Blunt, 1958, 
σελ. 47 και Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 165. 
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Το  πιο  αξιοσημείωτο  χαρακτηριστικό  της  κρυπτής  στοάς  βρίσκεται  στο  σύστημα 

επικάλυψης  της  θολωτής  κατασκευής,  ή  μάλλον  στη  διασταύρωση  των  θόλων110. 

Έχουμε ήδη δει ότι στο παρεκκλήσιο τα κύρια τόξα έχουν τη μορφή τρισδιάστατων 

καμπύλων  και  κόβονται  από  την  επιφάνεια  ενός  κυλίνδρου,  αντί  να  είναι  σε  ένα 

επίπεδο.  Στην  κρυπτή  στοά  η  αρχή  αυτή  εφαρμόζεται  ακόμη  περαιτέρω  (εικ.  84, 

85):  οι  μεγάλες,  ορθογώνιες  προεξοχές  καλύπτονται  με  θολωτό  άξονα,  ο  οποίος 

βρίσκεται  κατά  μήκος  του  μικρότερου  άξονα  της  προεξοχής.  Σε  κάθε  άκρο  τους 

είναι  μια  κόγχη  που  καλύπτεται  με  ένα  ημιθόλιο,  που  κόβεται  από  το  θολωτό 

κομμάτι.  Η  καμπύλη  που  σχηματίζεται,  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  είναι  η  τομή  μιας 

σφαίρας  και  ενός  κυλίνδρου.  Στην  κόγχη  είναι  δύο  μικρότερες  κόγχες,  που 

καλύπτονται  επίσης  με  ημιθόλια,  ενώ  η  τομή  είναι  σε  αυτή  την  περίπτωση  μιας 

σφαίρας  που  τέμνει  μια  άλλη  σφαίρα.  Και  οι  δύο  αυτές  καμπύλες 

επαναλαμβάνονται  στις  μικρότερες  προεξοχές  της  κρυπτής  στοάς.  Έχουν  μια 

πολυπλοκότητα ασυνήθιστη, αν όχι μοναδική, κατά το 16ο αιώνα, και μπορούν να 

θεωρηθούν  ως  εμβρυικές  μορφές  των  συστρεφόμενων  καμπυλών  που 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα και με πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από 

αρχιτέκτονες όπως ο Μπαλτάζαρ Νιούμαν (Balthasar Neumann, 1687‐1753) κατά το 

18ο αιώνα (εικόνα 86). 

                                                            
110 Anthony Blunt, 1958, σελ. 46‐9. 
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Εικόνα 84: Κρυπτή στοά, πύργος του Anet 

 

Εικόνα 85: Κρυπτή στοά, πύργος του Anet 

 

 

 

Εικόνα 86: Imperial Hall του Μπαλτάζαρ Νιούμαν. Βύρτσμπουργκ, Γερμανία 

 

Επινοήσεις που σχετίζονται με επιμέρους στοιχεία της κατασκευής 

Κάποιες άλλες  επινοήσεις  του σχετίζονται με  επιμέρους στοιχεία  της  κατασκευής, 

όπως τα βιτρώ σε λευκό σμάλτο. Αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί ο επινοητής τους, 

είναι οπωσδήποτε αυτός που τα έκανε γνωστά: «Οι υαλοπίνακες (βιτρώ) που έκανα 
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στον πύργο του Anet ήταν οι πρώτοι στη Γαλλία σε σμάλτο λευκό» 111. Κατ’ αυτόν 

τον  τρόπο,  προετοίμασε  την  εξέλιξη  των  γαλλικών  βιτρώ  προς  την  ολοκληρωτική 

διαφάνεια.  Επίσης,  τα  μπρούτζινα  κιγκλιδώματα  της  σκάλας  του  ανακτόρου  του 

Κεραμεικού  αποτελούν  το  πρώτο  παράδειγμα  μεταλλικού  σώματος  σε  γαλλική 

σκάλα112.  Στο  σημείο  αυτό  θα  εστιάσουμε  την  προσοχή μας  στα  κιγκλιδώματα  τα 

οποία  στέκονται  στην  κορυφή  της  εισόδου  στον  πύργο  του  Anet  (εικόνα  87). 

Αναφορικά  με  αυτά,  ο  ντε  Λορμ  σημειώνει  πως:  «στο  πλάι  των  μικρών  θυρών 

βρίσκονται εξώστες [...] με τα κιγκλιδώματά (entrelas) τους (τα κιγκλιδώματα έχουν 

τη μορφή πλέξης) στη θέση των κιονίσκων που πρόκειται να τοποθετηθούν εξώστες 

για  να  χρησιμεύσουν  ως  υποστηρίγματα» 113 .  Στην  επιλογή  αυτών  των 

κιγκλιδωμάτων, μπορούμε να δούμε, όπως παρατηρεί ο Blunt,  την υιοθέτηση από 

τον ντε Λορμ φορμών κληροδοτημένων από τον φλογόμορφο γοτθικό ρυθμό στην 

αρχιτεκτονική, ενώ σύμφωνα με τον Potié, αντικρύζουμε περισσότερο μια έκφραση 

της  τέχνης  του  συμπλέγματος,  από  τα  οποία  προκύπτουν  διακοσμητικά  στοιχεία 

όπως τα ωά, τα διακοσμητικά μοτίβα με φύλλα σε σχήμα καρδιάς, τα μαργαριτάρια, 

ύστερα κι ελληνικά που ο ντε Λορμ ξεσήκωσε από τα αρχαία μνημεία  (εικόνα 88) 

και χρησιμοποίησε σε κατάλληλα έργα114 (εικόνα 89). 

 

Εικόνα  87:  Κιγκλιδώματα  στην 

κορυφή της εισόδου στον πύργο 

του Anet 

Εικόνα 88: Διακοσμητικό 

μοτίβο σύμφωνα με την 

αρχαιότητα. Φιλιμπέρ ντε 

Λορμ, Premier Tome de 

l’Architecture, fol. 213 

 

Εικόνα  89:  Saint  Denis,  τάφος  του 

Φραγκίσκου Α’ 

 

                                                            
111 «Les vitres que j’ay faict faire au chasteau d’Annet, qui ont été des premières vues en France pour 
email blanc». Premier Tome, 1567, fol. 30. 
112 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 107. 
113 «Aux costez par  le dessus des petites portes, sont  terrasses enrichies  [...] avec  leurs entrelas, au 
lieu de balustres qu'on a accoustumé de mettre aux terrasses pour servir d'appuis». Premier Tome, 
1567, fol. 246. 
114 Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 198. 
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Είναι αλήθεια, όπως έχει υπογραμμιστεί, πως το ζήτημα της καινοτομίας ξεπερνάει 

ίσως  το πρόσωπο  του  ντε Λορμ,  καθώς  το 16ο αιώνα η  καινοτομία,  που  είναι  της 

μόδας, έγκειται στη μέθοδο χρήσης και συνδυασμού των υλικών115. Την παραπάνω 

τοποθέτηση  ενστερνίζεται  κι  ο Clouzot,  καθώς  κατά  το 16ο  αιώνα,  όλος  ο  κόσμος 

επινοούσε κάτι και ενημέρωνε το κοινό για τα μικρά ταλέντα του. Προς επίρρωση 

της θέσης του, ο Clouzot αναφέρει το παράδειγμα του Μπερνάρ Παλισσύ (Bernard 

Palissy, π.1510‐1590), ο οποίος είναι γεμάτος από «πραγματικές συνταγές», από τον 

τρόπο  παρασκευής  του  αλατιού  μέχρι  αυτόν  της  οικοδόμησης  μιας  απόρθητης 

πόλης.  Τα  βιβλία  του  Φιλιμπέρ  αφθονούν  σε  επινοήσεις  όλων  των  ειδών. 

Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η επινόηση ενός μύλου και ενός μηχανήματος για τα 

εργαστήριά  του  στο  μέγαρο  d'Etampes,  ενώ  στο  βιβλίο  των  επινοήσεών  του,  τον 

απασχολεί  το  ζήτημα  των  καμινάδων που καπνίζουν,  για  να μην αναφέρουμε  την 

περίφημη αιολόσφαιρα‐ατμοστρόβιλο  [η πρώτη ατμομηχανή] που έκανε ο Ήρων ο 

Αλεξανδρεύς (εικόνα 90) και ο Βιτρούβιος116. 

 

Εικόνα 90: Ήρων ο Αλεξανδρεύς, αιολόσφαιρα 

 

 

 

 

 

 

                                                            
115 Την άποψη αυτή εκφράζει ο de Montclos. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 107.  
116 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Henri Clouzot, 1910, σελ. 107. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ «ΓΑΛΛΙΚΟΥ» ΥΦΟΥΣ 

Ο «γαλλικός» ρυθμός  

Ο ίδιος ο ντε Λορμ αναφέρει για τους ρυθμούς:  

«Αν  επιτρεπόταν  στους  αρχαίους  αρχιτέκτονες,  σε  διάφορες  χώρες  και  έθνη,  να 

εφεύρουν νέους κίονες, όπως έκαναν οι Λατίνοι και οι Ρωμαίοι, με τον τοσκανικό 

και το σύνθετο, οι Αθηναίοι με τον αθηναïκό, και πολύ πριν τους Ρωμαίους και τους 

Λατίνους, οι Δωριείς με τον δωρικό, οι Ίωνες με τον ιωνικό, και οι Κορίνθιοι με τον 

κορινθιακό, ποιος θα εμπόδιζε εμάς τους Γάλλους να επινοήσουμε κάποιους και να 

τους  αποκαλέσουμε  γαλλικούς,  όπως  αυτούς  που  επινόησα  και  πραγματοποίησα 

για να γίνει  το προστώο του παρεκκλησίου Villers Cotterêts,  κατά το χρόνο και  τη 

βασιλεία  της  Αυτού Μεγαλειότητας  του  εκλιπόντος  βασιλιά  Ερρίκου  Β’  [...]  Είναι 

αλήθεια  ότι  προκειμένου  να  αποκλείσω  τη  γρήγορη  τοποθέτηση  κιόνων 

αποτελούμενων  από  ένα  και  μόνο  κομμάτι  μικρού  κόστους,  τους  έκανα  να 

αποτελούνται  από  τέσσερα  ή  πέντε  κομμάτια,  με  όμορφα  διακοσμητικά  στοιχεία 

και όμορφα καλούπια που κρύβουν τους αρμούς τους: έτσι ώστε βλέποντάς τους, 

φαίνεται  ότι  είναι  εξ’  ολοκλήρου  φτιαγμένοι  από  ένα  κομμάτι,  που  δείχνει  πολύ 

όμορφο και με μεγάλη χάρη»117. 

Πώς, όμως, προέκυψε ο λεγόμενος «γαλλικός»  ρυθμός; Κατά  τα έτη 1560‐1570,  ο 

Φιλιμπέρ ντε Λορμ, γνωρίζοντας, ίσως, το αδιέξοδο των διαφορετικών λύσεων που 

είχαν δοκιμαστεί μέχρι τότε, πρότεινε στην πραγματεία του (Premier Tome) μια νέα 

προσέγγιση στο ζήτημα των ρυθμών, υλοποιώντας τη σύνθεση των προηγούμενων 

εμπειριών  του118.  Η  τελική  παραλλαγή  περιγράφει  έναν  κορμό  αποτελούμενο 

εναλλάξ από κυλινδρικά τμήματα και δαχτυλίδια. (εικόνα 91) 

                                                            
117 «S 'il a été permis aux ancies Architectes, en diverses nations et pays, d'inventer nouvelles colones, 
ainsi que firent les Latins & Romains la Toscane & coposee : les Athéniens I 'athénienne : & longtemps 
devant  les dits Latins & Romains, ceux de Dorie,  la Dorique  : de  Ionie,  la  Ionique  : & Corinthiens,  la 
Corinthienne  : qui  empêchera que nous  François  η  'en  inventions quelques unes, &  les  appellions 
Françoises, comme pourraient être celles que j 'inventay et fis faire pour le portique de la chapelle qui 
est dans le parc de Villers‐Cotterêts, du temps & règne de la Majesté du feu Roy Henry II [...] Vrai est 
que pour la nécessité où je me trouvay, de ne pouvoir recouvrer proprement, & sans grands frais, des 
colonnes toutes d'une pièce, je les fis faire de quatre ou cinq pièces, avec beaux ornements & belles 
moulures, qui cachent leurs commissures: de sorte qu'à les voir il semble qu'elles soient entièrement 
d'une pièce, se montrants fort belles, & de bien bonne grâce». Premier Tome, 1567, fol. 218. 
118 «Έχω δει αρκετές φορές ότι όποιος θέλει να κάνει επάγγελμα την αρχιτεκτονική, έχει απατηθεί σε 
μεγάλο  βαθμό  όταν  ήθελε  να  εφαρμόσει  τους  ρυθμούς  των  κιόνων,  ακολουθώντας  εκείνους  που 
είχε  μετρήσει  στη  Ρώμη  ή  αλλού,  απ’  όσο  ξέρω  τα  έργα  τους  ήταν  πολύ  μικρότερα  [...]  Κανένας 
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Εικόνα 91: Παρίσι, ανάκτορο του Κεραμεικού. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, fol. 211 

 

Η  ιδιαίτερη  συνεισφορά  του  συνίσταται  στην  παρότρυνσή  του  προς  τους 

συναδέλφους  του  να  επινοήσουν  νέους  κίονες  λαμβάνοντας  υπόψη  τα 

χαρακτηριστικά,  τις  ιδιαιτερότητες,  καθώς και  τα υλικά  της πατρίδας  τους:  καθώς 

ήταν  δύσκολο  να  βρεθούν  μονόλιθοι  στη  Γαλλία,  οι  κίονες  απαιτούσαν 

συνάρθρωση αρκετών σπονδύλων, με αρμούς που τους περιέβαλλαν διακοσμητικά 

μοτίβα.  Το  πλεονέκτημα  αυτού  του  τύπου  κιόνων  ήταν  το  γεγονός  πως  ήταν  πιο 

εύκολοι στη μεταφορά. 

Νομιμοποιώντας  την  προτροπή  μέσω  παραδειγμάτων  από  την  αρχαιότητα,  ο  ντε 

Λορμ προτείνει  στους  Γάλλους  να  επινοήσουν  νέους  κίονες,  θέτοντας,  κατ’  αυτόν 

τον  τρόπο,  τα  όρια  της  επινόησης.  Η  πρότασή  του  βρίσκει  εφαρμογή  στο 

παρεκκλήσιο  που  έγινε  στο  πάρκο  του  πύργου  Villers  Cotterêts  (εικόνα  92,  93), 

όπου κατασκεύασε, για πρώτη φορά στα χρονικά της γαλλικής αρχιτεκτονικής, ένα 

προστώο  με  αέτωμα  και  με  κίονες  κορινθιακού  ρυθμού,  διακεκομμένους  με 

δαχτυλίδια,  μοτίβο  το  οποίο  χρησιμοποίησε,  κατόπιν,  ευρέως  στο  ανάκτορο  του 

Κεραμεικού  (εικόνα 94). Το σχέδιό του είχε αισθητικές και πολιτικές προεκτάσεις, 

αφού ο ρυθμός πραγματώθηκε  για πρώτη φορά κατά  την  κατασκευή  του πύργου 

                                                                                                                                                                          
αρχιτέκτονας δεν μπορεί να κάνει ένα όμορφο έργο, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του αναλογικά 
προς εκείνες των αρχαίων, αν δεν προσαρμόσει το έργο του στις επιταγές του ίδιου του μεγέθους, 
του  πλάτους,  των  μέτρων,  των  ρυθμών».  «j'ay  veu  plusieurs  fois  qu'aucuns,  qui  veulent  faire 
profession d'architecture, se sont abusez grandement quand ils ont voulu mettre en œuvre les ordres 
des  colomnes,  ensuivant  celles qu'ils  avoient mesurées  à Rome ou  ailleurs, pour  autant que  leurs 
œuvres estoient beaucoup plus petites [...] nul architecte quel qu'il soit, peut faire une belle œuvre en 
prenant  ses mesures proportionnement  à  celles des  anciens,  s'il n'accommode  sadicte œuvre  à  la 
meme grandeur, largeur, mesures, ordres...». Premier Tome, 1567, fol. 173.  
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του  Villers  Cotterêts,  παραγγελία  του  Ερρίκου  Β’.  Πιο  συγκεκριμένα,  στις  10 

Αυγούστου 1539 στην πόλη του Villers Cotterêts υπογράφτηκε από τον Φραγκίσκο 

Α’ ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο τα γαλλικά θα γίνονταν η επίσημη γλώσσα 

του βασιλείου και θα εφαρμόζονταν σε όλους τους βασιλικούς νόμους, δηλαδή σε 

όλες  τις  δικαστικές  και  συμβολαιογραφικές  πράξεις,  καθώς  και  στην  επίσημη 

νομοθεσία. 

 

 

Εικόνα  92:  Παρεκκλήσιο  του  πύργου  του  Villers 
Cotterêts 

 

Εικόνα 93: Κίονες παρεκκλησίου του Villers Cotterêts 

 

 

Εικόνα 94: Παρίσι, ανάκτορο του Κεραμεικού 
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Η  ίδια  μέθοδος  της  διακοπής  της  γραμμής  του  κίονα,  αν  και  εφορμοσμένη  με 

λιγότερη  έμφαση,  χρησιμοποιείται  και  στον  ιωνικό  όπου,  ωστόσο,  τα  πέντε 

δαχτυλίδια (ζώνες) είναι διαφορετικά: ένα έχει οριζόντιας διάταξης δάφνινα φύλλα, 

δύο ωοειδούς μορφής, ένα κυματιστού σχεδιασμού και ένα δάφνινης ταινίας. 

Οι  κίονες  που  χρησιμοποιεί  στο  ανάκτορο  του  Κεραμεικού  είναι  ακόμη  πιο 

σύνθετοι. Τα δαχτυλίδια γενικά διπλασιάζονται, το κατώτερο τμήμα συνίσταται από 

ένα  επίπεδο‐οριζόντιο  δαχτυλίδι,  το  πιο  πάνω  με  ένα  δαχτυλίδι  με  φύλλωμα, 

κάποιες  φορές  ακάνθινο,  κάποιες  δάφνινο  και  κάποιες  σε  σχήμα  λωτού.  Τα 

δαχτυλίδια είναι διακοσμημένα με ένα είδος απλοποιημένης ταινίας που θυμίζει τη 

σχολή του Φονταινεμπλώ.  

Ο  αρχιτέκτονας  οφείλει  να  έχει  ένα  επινοητικό  πνεύμα  και  να  προτείνει  ένα 

οικοδόμημα  «το  οποίο  θα  αντέξει  τέτοιους  κιονίσκους  δίνοντάς  τους  μέτρα  και 

πάχη επαρκή για το ύψος τους, τους οποίους θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί 

για κίονες»119. Δεν είναι, άλλωστε,  χωρίς σημασία το γεγονός πως προτρέπει  τους 

συναδέλφους  του να βρουν «τις  κατάλληλες επινοήσεις σύμφωνα με  τα κτίσματα 

που θα κάνετε και να αποπερατώσετε ένα πολύ όμορφο γαλλικό έργο»120. 

Από  τη  μίμηση  της φυτικής  κι  ανόργανης  ύλης  ο  ντε  Λορμ  κρατάει  τα  μοτίβα,  τα 

οποία παίρνουν στο γαλλικό περιβάλλον μια ιδιαίτερη αξία. Σ’ αυτή την κατεύθυνση 

κινείται η πρότασή του για τον κίονα‐κορμό:  

«Γιατί  να  μην  είναι  άραγε  επιτρεπτή  η  μίμηση  της  ίδιας  της φύσης,  ώστε  να  μας 

βοηθήσει  αρχικά  για  τους  κίονες  κατά  το  πρότυπο  των  δέντρων  [...];  [...]  Το 

προστώο, όπως το φαντάζομαι, αναπαρίσταται όπως ένα μικρό δάσος»121.  

Στο βιβλίο VII, ο ντε Λορμ προτείνει τη χρήση ενός κίονα με τη μορφή ενός κορμού 

δέντρου  με  τα  κλαδιά  κομμένα,  τον  οποίο  και  εικονογραφεί.  Δικαιολογεί  την 

ύπαρξη ενός τέτοιου ρυθμού βασιζόμενος στον ισχυρισμό που διατύπωσαν αρχαίοι 

                                                            
119 «qui  empêchera donc, que de  tels balusters,  en  leur donnant mesures  et  grosseurs  suffisantes 
suivant  leur hauteur, vous ne vous en puissiez servir au  lieu de colonnes», Premier Tome, 1567, fol. 
220.  
120 «Pour conclusion vous pouvez trouver  les  inventions propres selon  les édifices que vous aurez à 
faire et parfaire une fort belle oeuvre française», Premier Tome, 1567, fol. 220.  
121 «Pourquoy,  ie vous prie, ne sera‐il permis par  imitation de  la meme Nature, de nous aider de  la 
premiere  façon  des  colones,  retirée  des  arbres  [...]?  [...]  Le  portique,  comme  ie  l’imagine, 
representeroit quasi une petite forest». Premier Tome, 1567, fol. 217.  
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συγγραφείς ότι οι ναοί υποστηρίζονταν αρχικά από δέντρα και πως η ιδέα του κίονα 

προερχόταν από εκείνη ενός κορμού δέντρου. 

Στην  περίπτωση  αυτή,  το  μοντέλο  που  μπορεί  να  αναγνωριστεί  είναι  εκείνο  του 

δωρικού κίονα, που πρωταρχικά κατέγραψε ο Βιτρούβιος. Ο ντε Λορμ είχε ίσως δει 

αρχαία  παραδείγματα,  αλλά  πολύ  πιθανότατα  εμπνεύστηκε  τον  κίονα‐κορμό  από 

τις  αναφορές  του  Αλμπέρτι  ή  από  την  πρόταση  του  Μπραμάντε  για  τον  Άγιο 

Αμβρόσιο στο Μιλάνο: το Portico della Canonica (εικόνα 95) περιλαμβάνει τέσσερις 

πέτρινους κορμούς σχεδόν σε συμφωνία με τα λεγόμενα του ντε Λορμ122.  

 

 

 

Εικόνα 95: Μπραμάντε, Portico della Canonica, Άγιος Αμβρόσιος, Μιλάνο 

 

Η  σπουδαιότητα  του  σχεδίου  του  ντε  Λορμ  για  τον  κίονα–κορμό  έγκειται  στο 

γεγονός  πως  στην  περίπτωση  αυτή  δεν  είναι  ο  άνθρωπος,  αλλά  το  δέντρο  που 

γίνεται  το  μέτρο  του  οικοδομήματος.  Αυτή  η  αντίληψη  της  αρμονίας, 
                                                            
122 Την άποψη αυτή σχολιάζει  εκτενώς  ο Blunt.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλ. Anthony Blunt, 
1958, σελ. 118 και Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 191. Ο de Montclos μοιράζεται την 
ίδια άποψη με τον Blunt, παρατηρώντας, εντούτοις, πως το κιονόκρανο του κορμού του ντε Λορμ δεν 
μοιάζει στα κιονόκρανα του Μπραμάντε, αλλά σε αυτά του γαλλικού γοτθικού ρυθμού, στα οποία 
ευδοκιμούν  άνθη  και  φύλλα  εκ  του  φυσικού.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  η  πραγματεία  Trattato  di 
architettura,  ingegneria  e  arte  militare  του  ζωγράφου,  γλύπτη,  αρχιτέκτονα  και  μηχανικού 
Φραντσέσκο ντι Τζόρτζο Μαρτίνι (Francesco di Giorgio Martini, 1439‐1501) ‐ και πιο συγκεκριμένα το 
Settimo  Trattato  ‐  είναι  η  πρώτη  χρονολογικά  που  ασχολείται  με  τα  τεχνικά  προβλήματα  της 
κατασκευής  και  με  τον  πλούτο  των  εικονογραφήσεών  της  προσπαθεί  να  τα  επιλύσει.  Σχετικά 
πρόσφατα  κυκλοφόρησε  ο  τόμος υπό  τον  τίτλο Reconstructing  Francesco Di Giorgio, architect,  ένα 
έργο  που  αποτελεί  μια  συλλογή  δοκιμίων  που  αναδεικνύουν  τις  διαφορετικές  πτυχές  του 
αρχιτεκτονικού έργου του Φραντσέσκο ντι Τζόρτζο Μαρτίνι. Βλ. Berthold Hub, Angeliki Pollali (επιμ.), 
Reconstructing Francesco Di Giorgio, architect, Frankfurt am Main, Νέα Υόρκη, Peter Lang, 2011. 
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υποδηλούμενη από τη χρήση ενός ιδανικού κανόνα, έχει το κλειδί της στην ίδια τη 

φύση του υλικού και της συμφωνίας του με τον Κόσμο123. 

Ο κίονας‐κορμός του ντε Λορμ επανεμφανίζεται το 1783 στο δοκίμιο του Ribart de 

Chamoust υπό τον τίτλο L'ordre françois trouvé dans la nature, présenté au roi le 21 

septembre 1776. Orné de planches gravées d'après les dessins de l'auteur 124. 

Ο  ντε  Λορμ  φαίνεται  πως  έχει  επίγνωση  της  αναγκαιότητας  χάρη  στην  οποία 

προκύπτει  η  πρότασή  του  για  το  γαλλικό  ρυθμό,  αφού  προς  αιτιολόγηση  της 

γαλλικότητας του ρυθμού του, προτείνει τον κίονα που αποτελείται από κομμάτια, 

τονίζοντας πως «μπορούμε να τον διακοσμήσουμε και να τον εμπλουτίσουμε από 

τη φύση, με στοιχεία που τείνουν περισσότερο προς το γαλλικό αυτό βασίλειο»125. 

Σύμφωνα  με  τη  γνώμη  των  περισσότερων  μελετητών,  λόγοι  αναγκαιότητας  που 

προκύπτουν  τόσο  από  τη  φυσιολογία  του  γαλλικού  εδάφους  όσο  και  από  τις 

κλιματολογικές συνθήκες της χώρας του, οδηγούν τον ντε Λορμ στην επινόηση του 

λεγόμενου «γαλλικού» ρυθμού. Με άλλα λόγια, η πρότασή του για την κατασκευή 

ενός κίονα φτιαγμένου από περισσότερα κομμάτια, στηριζόταν στο γεγονός πως η 

χώρα του δεν διέθετε μονόλιθους πέτρας επαρκούς ύψους για την κατασκευή ενός 

κίονα φτιαγμένου από ένα μόνο κομμάτι126.  

                                                            
123 Την άποψη αυτή εύστοχα εκφράζει η Guerry. Βλ. Liliane Brion‐Guerry, 1955, σελ. 6+9. 
124 Την πληροφορία αυτή παραθέτει ο de Montclos. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 1977, σελ. 
237. 
125 «Surquoy  je  vous  proposeray  par  exemple  nostre  colomne  Françoise,  laquelle  estant  faicte  de 
pièces par certaine nécessité, on  la peut orner & enrichir de  la nature, des choses envers  lesquelles 
est plus enclin ce Royaume François». Premier Tome, 1567, fol. 219. 
126 Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός πως οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να παράξουν χωρίς μεγάλο κόστος 
κίονες  αποτελούμενους  από  ένα  μόνο  κομμάτι,  τους  οδήγησε,  σύμφωνα  με  τον  Clouzot,  να 
επινοήσουν τους γαλλικούς κίονες σε περισσότερα κομμάτια με αρμούς και διακοσμητικά στοιχεία 
στα  δαχτυλίδια,  προκειμένου  να  κρύψουν  τις  ενώσεις  τους.  Η Guerry  με  μια  διάθεση  γενίκευσης 
σχολιάζει πως όλες οι διακοσμητικές επινοήσεις εναπόκεινται σε λόγους τεχνικούς: για παράδειγμα, 
η επινόηση του γαλλικού κίονα, που είναι συκοφαντημένος από ορισμένους μελετητές ως προς την 
πρωτοτυπία του, έχει τις ρίζες της σε λόγους φυσικής αναγκαιότητας, λόγω της έλλειψης στη Γαλλία 
μαρμάρινων μονολιθικών μπλοκ. Η επιλογή των τοπικών υλικών έχει κεντρική θέση στην αντίληψή 
του, καθώς φαίνεται να υιοθετεί το επιχείρημα της εθνικής οικονομίας: θα πρέπει να διατηρούνται 
τα χρήματα στη Γαλλία, και να μην ξοδεύονται στο εξωτερικό, αν δεν είναι απαραίτητο. Προτείνει τη 
χρήση του ξύλου, όχι μόνο γιατί προσφέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά και για κλιματικούς 
λόγους. Το ξύλο, εν αντιθέσει προς το μάρμαρο, παρέχει ένα σαφώς πιο «ζεστό» αποτέλεσμα που 
είναι πιο συμβατό με τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας του.  Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο 
Bekaert,  σημειώνοντας  πως  ο  ντε  Λορμ  κατακρίνει  τους  Γάλλους  συμπατριώτες  του,  οι  οποίοι 
προτιμούν  κάθε  τι  που  κοστίζει  ακριβά  και  έρχεται  από  το  εξωτερικό,  από  την  πληρότητα  που 
παρέχουν τα τοπικά οικονομικά υλικά. Αλλά και οι Potié και Blunt ενστερνίζονται την άποψη ότι ο 
γαλλικός ρυθμός προέκυψε λόγω μιας φυσικής αναγκαιότητας.  Για μια επισκόπηση του ζητήματος 
αυτού βλ. Herni Clouzot, 1910,  σελ. 104.  Liliane Brion‐Guerry, 1955,  σελ. 18. Geert Bekaert, 1981, 
σελ. 22. Philippe Potié, 1996, σελ. 72‐3. Anthony Blunt, 1958, σελ. 118‐19. 
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Οι λόγοι του για την επιθυμία ύπαρξης ενός νέου ρυθμού είναι δύο, θεωρητικός και 

πρακτικός.  Ο  θεωρητικός  σχετίζεται  με  το  ότι  οι  σπουδαίοι  λαοί  της  αρχαιότητας 

επινόησαν τους δικούς τους ρυθμούς. Γιατί όχι, επομένως, ένα σπουδαίο έθνος των 

μοντέρνων  χρόνων,  όπως  η  Γαλλία,  να  μην  επινοήσει  ένα  ρυθμό  κατάλληλο  να 

καλύψει  τις  ανάγκες  του; 127  Ο  πρακτικός,  ωστόσο,  λόγος  είναι  τελείως 

διαφορετικός. Ο ντε Λορμ, καθώς υποστηρίζει ο Blunt, πιθανότατα ακολούθησε τον 

παρακάτω  συλλογισμό:  κατ’  αρχάς,  μη  γνωρίζοντας  την  ελληνική  αρχιτεκτονική, 

πίστευε ότι οι αρχαίοι κίονες των ρωμαïκών κτισμάτων προέκυπταν κανονικά από 

μια μαρμάρινη στήλη. Επειδή όμως το μάρμαρο ήταν σχετικά σπάνιο στη Γαλλία, οι 

περισσότεροι  κίονες  είχαν  ανάγκη  να  κατασκευαστούν  από  πέτρα.  Η  πέτρα, 

άλλωστε, συνιστά το υλικό αναγνώρισης της γαλλικής αρχιτεκτονικής:  

«Πιστεύω  σίγουρα  ότι  δεν  υπάρχει  βασίλειο  ούτε  χώρα,  όποια  κι  αν  είναι  αυτή, 

καλύτερα  εξοπλισμένη  και  διακοσμημένη  με  ποικιλομορφία  από  πέτρες  για 

κτίσματα απ’ ότι αυτή εδώ. Ώστε η φύση έχει τόσο καλά προβλέψει που φαίνεται 

ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε έθνος που να έχει πιο όμορφο τρόπο να χτίζει 

από τους Γάλλους»128.  

Είναι  γεγονός  πως  υπήρχαν  πρωτότυπα  τα  οποία  πιθανόν  του  είχαν  δώσει  την 

πρώτη ιδέα του λεγόμενου «γαλλικού» του ρυθμού, αφού οι κίονες με δαχτυλίδια 

σίγουρα υπήρχαν κατά την αρχαιότητα129. Ο ντε Λορμ δεν μπορούσε, φυσικά, να  

                                                            
127 Τον θεωρητικό λόγο που βρίσκεται πίσω από την πρόταση του ντε Λορμ για τη δημιουργία του 
γαλλικού κίονα, φαίνεται πως υποστηρίζει  και ο Potié,  λέγοντας πως όπως κάθε λαός προσβλέπει 
στη δημιουργία ενός δικού του κατάλληλου ρυθμού αρχιτεκτονικής, έτσι και οι Γάλλοι αρχιτέκτονες 
το  ίδιο.  Στο  κεφάλαιο  XIII  του  βιβλίου  VII,  αφιερωμένο  στο  σύνθετο  ρυθμό,  ο  ντε  Λορμ,  μεταξύ 
άλλων, αναφέρει: 
 «[...]είναι επιτρεπτό, κατά το παράδειγμα των αρχαίων, να επινοήσουν και να κάνουν νέους κίονες, 
Γαλλικούς». «Qu’il est permis à  l’exemple des Anciens, d’inventer et faire nouvelles colomnes : ainsi 
que nous en avons faict quelques unes, appellées columnes François». Premier Tome, 1567, fol. 219. 
128 «Je croy certainement qu'il ne se trouvera royaume ne pais, quel qui soit, mieux meublé & garny 
de diversité de pierres pour bastiments, que cestuy cy. De sorte que nature y a si bien pourveu qu'il 
me  semble  qu'on  ne  sçauroit  trouver  nation  qui  ait  plus  beau moien  de  bastir  que  les  Fraçois». 
Premier Tome, 1567, fol. 27.  
129 Το πιο πρώιμο παράδειγμα τέτοιου κίονα που σώζεται είναι ο Διακοσμητικός (Ακάνθινος) Κίονας 
στους Δελφούς, ο οποίος υποστήριζε ένα αναθηματικό τρίποδο και συντέθηκε από πέντε ραβδωτά 
τύμπανα, καθένα από τα οποία ξεπηδούσε από μια δέσμη ακάνθινων φύλλων (ανακατασκευή αυτού 
του κίονα εικόνα 96). Πιστεύεται ότι χρονολογείται περίπου από το 300 π.Χ. και καταστράφηκε στο 
σεισμό  του 273  π.Χ.  Υπάρχουν  απομεινάρια  δύο  παρόμοιων  κιόνων  στην  Κόρινθο,  τα  οποία  είναι 
κατοπινής χρονολόγησης. Αφού τα εναπομείναντα στοιχεία του κίονα των Δελφών κάηκαν μετά το 
σεισμό, αυτά της Κορίνθου δεν μπορεί να αντιγράφτηκαν απευθείας από το πρωτότυπο των Δελφών 
και πρέπει να υποτεθεί πως ένας άλλος κίονας υπήρχε λιγότερο ή περισσότερο πανομοιότυπος με 
εκείνον των Δελφών. 
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Εικόνα 96: Διακοσμητικός (Ακάνθινος) Κίονας  στους Δελφούς 

 

γνωρίζει αυτά τα ελληνικά αυθεντικά έργα, αλλά παρόμοια ήταν στη διάθεσή του 

στη  Ρώμη130.  Ο  Potié  αν  και  εξετάζει  το  ζήτημα  της  προέλευσης  των  μοτίβων, 

αποφεύγει  να  δώσει  έμφαση  σ’  αυτό  και  είναι  υπέρμαχος  της  άποψης  πως  τα 

λεγόμενα  του  ντε  Λορμ,  ενώ  απηχούν  το  βιτρουβιανό  λεξιλόγιο,  φέρουν  την 

προσωπική σφραγίδα του. 

Οι απόψεις των δύο μελετητών πιθανότατα υποδεικνύουν μια διαμάχη σχετικά με 

την  επίδραση  των  ιταλικών  προτύπων  στο  έργο  του  ντε  Λορμ,  καθώς  ο  Blunt 

φαίνεται να αναζητά με ζήλο τα μακρινά πρωτότυπα των ιδεών του στην Ιταλία, ενώ 

ο Potié επιλέγει να δώσει έμφαση στη γαλλική προέλευση της ιδέας του κίονα. 

Η εκκλησία Santa Prassede περιέχει ένα ζευγάρι κιόνων παρόμοιων στο σχεδιασμό 

με  τα  ελληνικά  πρωτότυπα  (εικόνα  97).  Η  ακριβής  χρονολόγησή  τους  δεν  είναι 

γνωστή, αλλά είναι σίγουρα αρχαία και μπορούν να παραλληλιστούν με τα ρωμαïκά 

frescoes, για παράδειγμα με ένα από το σπίτι της Livia στη Ρώμη (εικόνα 98). 

                                                            
130 Ο Potié υποστηρίζει πως ο ντε Λορμ εφάρμοσε όχι μόνο έναν ιωνικό ρυθμό, αλλά επιπροσθέτως 
πρότεινε  μια προσωπική παραλλαγή  του.  Αυτός  ο  ρυθμός  δεν  έχει  τίποτα  το  κοινό,  εκτός από  τις 
αναλογίες, με τα αρχαία μοντέλα του. Σχετικά με τα παραδείγματα που αναφέρει ο Blunt ως πιθανές 
πηγές του ντε Λορμ, o Potié ισχυρίζεται πως αγνοούμε αν όντως τα γνώριζε. Γι’ αυτή την τοποθέτηση 
του Potié πάνω στο ζήτημα βλ. Philippe Potié, 1996, σελ. 71. 
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Εικόνα 97: Αρχαίος κίονας. Santa Prassede, Ρώμη 
 

Εικόνα 98: fresco από το σπίτι της Livia, Ρώμη 

 

Αρκετά  περιέργως,  σύμφωνα  με  τον  Blunt,  ο  ντε  Λορμ  πηγαίνει  πέρα  από  το 

ρωμαïκό μοντέλο που γνώριζε, πίσω στο ελληνικό μοντέλο το οποίο δεν μπορούσε 

να  γνωρίζει.  Οι  κίονες  της  Santa  Prassede  συντίθενται  από  ένα  μόνο  κομμάτι 

μαρμάρου και τα δαχτυλίδια έχουν μονάχα διακοσμητική λειτουργία. Ο κίονας των 

Δελφών, ωστόσο, αποτελείται από ξεχωριστά τύμπανα, οι αρμοί των οποίων είναι 

καλυμμένοι με  τα ακάνθινα δαχτυλίδια. Αυτή ακριβώς είναι η μέθοδος που ο  ντε 

Λορμ εφαρμόζει και η βάση του ισχυρισμού που θέτει για να αμυνθεί των κιόνων 

του131. 

Ας ανατρέξουμε, όμως, στις εικόνες που ο ντε Λορμ απεικονίζει το γαλλικό ρυθμό 

στο έργο του Premier Tome. Δύο από τους δωρικούς κίονες που απεικονίζει, είναι 

βασικά  όμοιοι  με  τα  ρωμαïκά πρωτότυπα  έργα,  με  την  περίεργη απόκλιση  ότι  τα 

ακάνθινα φύλλα κοιτάζουν προς τα κάτω αντί για πάνω. Ο ντε Λορμ δίνει, ωστόσο, 

μια  πιο  περίπλοκη  μορφή  στο  δωρικό,  στον  οποίο  τα  δαχτυλίδια  σχεδόν 

αφαιρούνται,  αλλά  οι  ακάνθινες  ταινίες  κλείνουν  προς  τα  έξω  και  σπάνε  τις 

γραμμές του κίονα. Η μορφή τους έχει  τη βάση της στην αρχαία τέχνη· βρίσκεται, 

                                                            
131 Βλ. Anthony Blunt, 1958, σελ. 120‐1. 
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για παράδειγμα, σε ένα fresco από τη villa που ανασκάφτηκε κοντά στην Φαρνεζίνα 

(εικόνα 99).  

Οι  ταινίες  ποικίλης  επεξεργασίας  που  προτείνει  ο  ντε  Λορμ  υποδεικνύουν 

περισσότερο  μια  διακοσμητική  ποικιλομορφία.  Κατά  τη  σύνθεση  αυτών  των 

διακοσμητικών στοιχείων, ο αρχιτέκτονας οφείλει να χρησιμοποιήσει διακοσμητικά 

χαρακτηριστικά, που αρμόζουν στη χώρα ή το άτομο για το οποίο εργάζεται, όπως 

έκανε  ο  ίδιος,  εισάγοντας,  για  παράδειγμα,  το  μονόγραμμα  της  Αικατερίνης  των 

Μεδίκων  στις  παραστάδες  του  πάνω  διαζώματος  του  ανακτόρου  του  Κεραμεικού 

και φύλλα ελιάς στην κορυφή των ιωνικών κιόνων του ισογείου. 

 

 
Εικόνα 99: Fresco από τη villa που ανασκάφτηκε κοντά στην Φαρνεζίνα 

 

Στο  άρθρο  του  ο  de  Montclos  πραγματεύεται  την  ύπαρξη  του  έκτου  ρυθμού 

αρχιτεκτονικής και, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο Blunt έχει δείξει πως ο κίονας με 

δαχτυλίδια  δεν  ήταν  μια  επινόηση  του  ντε  Λορμ  και  πως,  μεταξύ  των 

παραδειγμάτων  τόσο  των  αρχαίων  όσο  και  των  μεσαιωνικών,  οι  κίονες  της  Santa 

Prassede στη Ρώμη ήταν η άμεση πηγή εκείνων του ντε Λορμ. Ωστόσο, η επιτυχία 

της  πρότασής  του  οφείλεται  στην  εξαιρετική  διάδοση  της  πραγματείας  του.  Δεν 

είναι  χωρίς  σημασία  το  γεγονός  πως  ο  κίονας  με  δαχτυλίδια,  με  φυσικά 

διακοσμητικά  στοιχεία,  είχε  θεωρηθεί  σαν  ένας  γαλλικισμός  από  τους  ξένους 
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θεωρητικούς. Ο Σκαμότσι καταδικάζει τη χρήση των ενωτικών στοιχείων των κιόνων 

με  δαχτυλίδια  (legate  con  fascie)  ή  των  κλαδιών  των  κλημάτων  ή  των  κισσών  «e 

simili  cose  delle  quail  se  ne  compiaciono  molto  in  Francia»,  ενώ  έναν  αιώνα 

αργότερα η αντίδραση του αρχιτέκτονα και θεωρητικού Άιζακ Ουέαρ  (Isaac Ware, 

1704‐1766)  απέναντι  στο  «γαλλικό»  ύφος  εκφράζεται  περίπου  με  τους  ίδιους 

όρους132. 

Ο ντε Λορμ πρώτα χρησιμοποίησε κίονες με δαχτυλίδια στο παρεκκλήσιο του Villers 

Cotterêts  που  είναι  πιστά  αντίγραφα  των  μοντέλων  που  παρείχε  ο  ναός  Santa 

Prassede, εκτός από το ότι έχουν μόνο δύο δαχτυλίδια αντί για πέντε και κορινθιακά 

κιονόκρανα  αντί  για  τον  πομπώδη  σχεδιασμό  που  χρησιμοποιήθηκε  στη  Santa 

Prassede. 

Κοινός παρονομαστής στις απόψεις των κυριότερων μελετητών του σχετικά με την 

καινοτομία  των  επινοήσεών  του,  είναι  η  αμφισβήτηση  της  ικανότητάς  του  να 

καθιερώσει  γενικούς  πρωτότυπους  κανόνες  που  θα  μπορούσαν  να  εφαρμοστούν 

στη χρήση των ρυθμών133.  

Από αρχιτεκτονική άποψη, πρόκειται περισσότερο για την ανάπτυξη ένας γαλλικού 

τρόπου  για  τη  μεταχείριση  των  ρυθμών,  και  λιγότερο  για  την  επινόηση  ενός 

γαλλικού ρυθμού134: όπως οι αθηναïκοί κίονες,  οι  γαλλικοί  κίονες μπορεί να είναι 

δωρικοί,  ιωνικοί  ή  κορινθιακοί,  και  ως  εκ  τούτου,  να  διατηρούν  τους  αρχικούς‐

αυθεντικούς χαρακτήρες που η θεωρία του Βιτρούβιου τους αποδίδει. Η πρότασή 

                                                            
132 Την  άποψη  αυτή  εκφράζει  και  αιτιολογεί  ο  de Montclos.  Βλ.  Jean‐Marie Pérouse  de Montclos, 
1977, σελ. 237. 
133 Στην προσπάθειά τους οι Clouzot και de Montclos να αποτιμήσουν το έργο του ντε Λορμ, μάλλον 
πέφτουν σε αντιφάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αμφισβητούν τις επινοήσεις του ντε Λορμ όσον αφορά 
αφενός στην καινοτομία του γαλλικού κίονα και αφετέρου στην  ικανότητά του να καθιερώσει ένα 
συνεκτικό  ρυθμό,  γενικό  κι  αυθεντικό.  Η  αμφισβήτηση  όμως  αυτή  δεν  τους  εμποδίζει  να 
επικυρώσουν το εθνικό ύφος της αρχιτεκτονικής του, που αν και γεννημένο στη σκιά της ρωμαïκής 
αρχαιότητας,  είναι  γαλλικό  στην  αντίληψη  και  την  έμπνευση.  Η  Guerry  υπερασπίζεται  την 
αυθεντικότητα  του  έργου  του  και  τον  εντάσσει  στη  χορεία  των  εκλεκτικιστών,  γεγονός  που  έχει 
μάλλον θετικό πρόσημο, αφού καταφέρνει,  κατ’ αυτόν τον  τρόπο,  να καθιερώσει ένα ύφος και να 
μην πέσει στην παγίδα της απλής παράθεσης ανομοιογενών στοιχείων. Το ίδιο πρόσημο έχουν και οι 
επισημάνσεις του Roy, ο οποίος σε μια προσπάθεια ανάδειξης της συμβολής του ντε Λορμ σχετικά 
με επιμέρους στοιχεία της κατασκευής, υποστηρίζει πως έδωσε στην αρχιτεκτονική της Αναγέννησης 
ένα  ιδιαίτερο ύφος,  που προέκυπτε όχι μονάχα από στοιχεία  της  ιταλικής  και  της αρχαίας  τέχνης, 
αλλά και από μια νέα αντίληψη πιο ακριβή [σωστή] των διαφορετικών ρυθμών. Για μια επισκόπηση 
του  ζητήματος αυτού βλ. Henri Clouzot, 1910,  σελ. 98, 104, 105, 174, 175.  Jean‐Marie Pérouse de 
Montclos, 2000, σελ. 15, 180. Liliane Brion‐Guerry, Philibert de l'Orme, 1510‐1570, Παρίσι, Libraire A. 
Hatier, 1955, σελ. 15‐18. Maurice Roy, 1929, σελ. 238. 
134 Η άποψη αυτή αποτελεί κοινή πεποίθηση μεταξύ των Pauwels, Blunt  και de Montclos. Βλ. Yves 
Pauwels, 1996, σελ. 13‐14 και Jean‐Louis Cadée,  2006, σελ. 110. 
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του,  συνεπώς,  δεν  βρίθει  πραγματικά  καινοτόμων  στοιχείων,  γι’  αυτό  και  δεν 

συνιστά ξεχωριστό ρυθμό αρχιτεκτονικής.  

 

Προς ένα «εθνικό γαλλικό» ύφος  

Ο  ιωνικός  ρυθμός  χρησιμοποιείται  συχνά  από  τους  Γάλλους  αρχιτέκτονες  της 

Αναγέννησης.  Εμφανίζεται  αρκετά  νωρίς  με  μια  μορφή  σχετικά  κανονιστική,  στο 

παρεκκλήσιο Champigny‐sur‐Veude,  νότια της πόλης Τουρ  (εικόνα 100). Επιπλέον, 

αυτός είναι ο ρυθμός που χρησιμοποιείται από τον ντε Λορμ στην οικία Bullioud το 

1536 και στο ανάκτορο του Κεραμεικού κατά τα έτη 1565‐1570. 

 

Εικόνα 100: Παρεκκλήσιο Champigny‐sur‐Veude 

 

Έχει σημασία να σταθούμε στο σημείο αυτό στα ίδια τα λόγια του ντε Λορμ, σχετικά 

με  την αιτιολόγηση που παρέχει  για  τη  χρήση  του  ιωνικού ρυθμού  στο ανάκτορο 

του Κεραμεικού (εικόνα 101):  
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Εικόνα 101: Παρίσι, ανάκτορο του Κεραμεικού. Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Premier Tome de l’Architecture, fol. 211

 

[ο λόγος] «για τον οποίο θέλησα να απεικονίσω και φυσικά να αναπαραστήσω τον 

ιωνικό  ρυθμό  στο  βασιλικό  ανάκτορο,  είναι  ότι  αυτό  είναι  θηλυκού  γένους  και 

επινοήθηκε  σύμφωνα  με  τις  αναλογίες  και  τη  διακόσμηση  των  γυναικών  και  των 

γυναικείων  θεοτήτων»135 .  Ας  μην  ξεχνάμε  πως  το  ανάκτορο  του  Κεραμεικού 

αποτελούσε την βασιλική οικία της Αικατερίνης των Μεδίκων και η εφαρμογή του 

βιτρουβιανού  ανθρωπομορφισμού  είναι  πανταχού  παρούσα.  Άλλωστε,  ο  ίδιος 

γράφει πως:  

«Και ακόμα και αν μπορείτε να προσαρμόσετε το αρσενικό ή θηλυκό φύλο, όπως αν 

θα  επιθυμούσατε  να  προσαρμόσετε  τους  κίονές  σας,  που  μοιάζουν  με  δέντρα, 

σύμφωνα με  το  δωρικό  ρυθμό,  θα  τους  υλοποιούσατε  με  γνώμονα  τα  μέτρα  του 

άνδρα· σύμφωνα με τον ιωνικό αυτά της γυναίκας και σύμφωνα με τον κορινθιακό, 

με γνώμονα εκείνα ενός κοριτσιού που έχει μορφή και χάρη πιο όμορφη και φίνα 

από τους άλλους ...»136.  

Σχετικά με  τους «γαλλικούς»  ρυθμούς  του ντε Λορμ που είναι δημοσιευμένοι στο 

έργο  Premier  Tome  και  χρησιμοποιήθηκαν  στο  ανάκτορο  του  Κεραμεικού,  ο  ντε 

Λορμ  χρησιμοποιεί  σε  γενικές  γραμμές  την  ποιότητα  της  γαλλικής  πέτρας  που 

παρουσιάζεται σε στρώσεις, για να χωρίσει τα κυλινδρικά μέρη των κιόνων, ώστε να 

                                                            
135«L‘autre  raison pourquoy  j'ay  voulu  figurer & naturellement  représenter  ledict ordre  Ionique au 
Palais  de  la majesté  de  la  Royne,  c'est  pour  autant  qu'il  est  femenin &  a  esté  inventé  après  les 
proportions & ornements des ames & déesses». Premier Tome, 1567, fol. 155. 
136«Et  si encores vous y pouvez accommoder  le  sexe masculin ou  feminine: comme  si vous désirez 
façonner vos colomnes, imitant les arbres, à la Dorique, vous le faictes après la mesure de l'homme : à 
la Ionique, suyvant celle de la femme : & à la Corinthienne, après celle d'une fille ayant forme et façon 
plus jolie et mignarde que les autres...». Premier Tome, 1567, fol. 217.  



97 
 

μην  απαρτίζουν  ένα  συνεχόμενο  κομμάτι  πέτρας,  όπως  στα  αρχαία  μάρμαρα.  Τα 

δαχτυλίδια  σκοπό  έχουν  να  κρύψουν  τους  αρμούς,  ενώ  περισσότερο  από  τις 

τεχνικές  θεωρήσεις,  είναι  η  εθνική  ιδεολογία  που  εμπνέει  τον  ντε  Λορμ:  η 

φιλοδοξία του είναι να εισάγει τη Γαλλία στο ζήτημα της μεταχείρισης των ρυθμών, 

όπου  η  Ιταλία  ήδη  εκπροσωπείται  με  τον  τοσκανικό  και  το  λατινικό  (ή  σύνθετο) 

ρυθμό137.  

Όμως  η  πρωτοτυπία  δεν  είναι  αρκετή  για  να  χαρακτηρίσει  μια  συγκεκριμένη 

γλώσσα.  Αυτές  οι  συνθέσεις,  για  να  είναι  νέες  και  διαφορετικές από  τα αρχαία ή 

ιταλικά μοντέλα, δεν πηγάζουν μονάχα από τις επινοήσεις των αρχιτεκτόνων, αλλά 

έχουν άμεση και σαφή σχέση με την εθνική ιδέα. Άλλες συνθέσεις που βασίζονται 

σε  μια  παρόμοια  αρχή,  δωρικής  και  κορινθιακής  ανάμειξης,  εμφανίζονται  επίσης 

στην  Ισπανία  κατά  το  17ο  αιώνα.  Εκεί  συναντούμε  αρκετά  παραδείγματα  που 

συνδυάζουν  κιονόκρανο  κορινθιακού  ή  σύνθετου  ρυθμού  με  ζωφόρο  δωρικού 

ρυθμού. Οι καθαρά τυπικοί νεολογισμοί επιδεικνύουν ένα γούστο γαλλικό  για την 

ανάμειξη των ειδών: αυτοί, ωστόσο, δεν είναι επαρκείς για να δημιουργήσουν έναν 

εθνικό  ρυθμό,  σαφώς  αναγνωρισμένο  ως  τέτοιο138.  Σύμφωνα  με  την  παραπάνω 

θεώρηση,  η  Μαρία  των  Μεδίκων  θέλησε  να  χτίσει  στα  1612  το  ανάκτορο  του 

Λουξεμβούργου  σύμφωνα  με  τον  τοσκανικό  ρυθμό,  τον  επονομαζόμενο 

ανδροπρεπή  ρυθμό,  για  να  της  θυμίζει  τον  τόπο  καταγωγής  της,  δηλαδή  τη 

Φλωρεντία139. 

Ένας επιπλέον πιθανός λόγος της χρήσης του ιωνικού ρυθμού μπορεί να συνιστά το 

γεγονός  ότι  ο  ρυθμός  δεν  χρησιμοποιείται  ευρέως  από  την  ιταλική  αρχιτεκτονική 

που  ήταν  γνωστή  στη  Γαλλία  κατά  τους  χρόνους  του  ντε  Λορμ.  Ο  δωρικός  και  ο 

κορινθιακός,  ρυθμοί  των  Μουσών  και  της  Ποίησης,  έχουν  πολύ  πιο  έντονη 

παρουσία στις προσόψεις των εκκλησιών και των ανακτόρων της Ρώμης. Το γεγονός 

ότι  ο  ρυθμός  είναι  σπάνιος  στην  Ιταλία  επιτρέπει  να  τονιστεί  η  ελληνική  

προέλευση.  Όταν  ο  Ραμπελαί,  για  παράδειγμα,  χρησιμοποιεί  τη  λέξη  «ιωνικός» 

είναι  για  να  περιγράψει  την  ελληνική  γλώσσα  ή  γραφή  γενικώς.  Οι  αθηναϊκές 

                                                            
137 Την άποψη αυτή εύστοχα υποστηρίζει ο de Montclos. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 1989, 
σελ. 130. 
138 Την παραπάνω θέση υποστηρίζει ο Yves Pauwels. Βλ. Yves Pauwels, 1996, σελ. 12. 
139 Τη θεώρηση αυτή πραγματεύεται ο de Montclos. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 1977, σελ. 
223. 
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Καρυάτιδες  του  Γκουζόν  στο  Λούβρο,  σύγχρονες  του  ρυθμού  του  τάφου  του 

Φραγκίσκου  Α’,  μαρτυρούν  την  ελληνική  αυτή  αναφορά  της  γαλλικής  τέχνης 

(εικόνα  102).  Ο  ρυθμός  με  τους  έλικες  θεωρείται  εφεξής  «γαλλοελληνικός»,  και 

πρόθυμα χρησιμοποιείται στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. Ποια ισχύ, 

όμως,  μπορεί,  επί  της  ουσίας,  να  έχει  η  νομιμοποίηση  του  ιωνικού  ρυθμού  που 

παρέχει ο τελευταίος ισχυρισμός;  

Μια  ανασκόπηση  της  χρήσης  του  ιωνικού  ρυθμού  υποδεικνύει  πως  αυτός 

εμφανίζεται  σε  περιβάλλοντα,  όπου  μόνο  ο  εθνικός  χαρακτήρας  δικαιολογεί  τη 

χρήση του:  στην πόρτα του Πολεμικού Μουσείου του Bruant, ή στις κατοικίες  της 

θριαμβικής place des Victoires στο Παρίσι (εικόνα 103). Ο εορτασμός της γαλλικής 

μοναρχίας  θα  δημιουργήσει,  άλλωστε,  και  άλλα  μνημειακά  ιωνικά  σύνολα:  την 

place  de  la  Bourse  στο  Μπορντό,  το  Καπιτώλιο  στην  Τουλούζ,  την  πλατεία  του 

στρατού  στο  Αλενσόν  της  Νορμανδίας  (Place  Foch)  (εικόνες  104,  105,  106).  Και 

ακόμη,  κατά  τους  γαλλικούς  δημοκρατικούς  χρόνους,  στις  αρχές  του  εικοστού 

αιώνα, όπου ο ιωνικός ρυθμός επιλέγεται για να διακοσμήσει τα οικοδομήματα του 

Grand  και  Petit  Palais,  αντιπροσωπεύοντας  το  γαλλικό  μεγαλείο.  Φαίνεται  πως  ο 

ιωνικός  ρυθμός,  ο  οποίος  έχει  σημαντική  παρουσία  στη  γαλλική  αρχιτεκτονική, 

ταυτίζεται από την εποχή του ντε Λορμ με την έκφραση του εθνικού ιδεώδους. 
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Εικόνα  102:  Ζαν  Γκουζόν,  Καρυάτιδες, 

Μουσείο Λούβρου, 1550 

 

Εικόνα 103: Place des Victoires, Παρίσι. Στο κέντρο το έφιππο 

άγαλμα του Λουδοβίκου ΙΔ’ 

 

Εικόνα 104: Place Foch, Αλενσόν, Νορμανδία  Εικόνα 105: Καπιτώλιο, Τουλούζ, Γαλλία 
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Εικόνα 106: Place de la Bourse, Μπορντό, Γαλλία 

 

Ο  de  Montclos  εμφανίζεται  υπέρμαχος  της  άποψης  πως  η  χρήση  του  ιωνικού 

ρυθμού στον τάφο του Φραγκίσκου Α’ στο Saint Denis140, θα μπορούσε να εξηγηθεί 

από τον εθνικό του χαρακτήρα141. Άλλωστε, στο διανοητικό πλαίσιο του έργου του 

Joachim  du  Bellay142 Défense  et  Illustration  de  la  langue  française  (1549)  και  της 

εικονογράφησής  του,  ο  τάφος  του  βασιλιά  Φραγκίσκου  Α’,  προσέφερε  μια 

θαυμάσια  ευκαιρία  να  διακυρήξει,  με  την  εθνική  καταλληλότητα  του  ιωνικού 

ρυθμού, τη χειραφέτηση της γαλλικής αρχιτεκτονικής143. 

                                                            
140 Ο τάφος του Φραγκίσκου Α’ είναι έργο του τέλους της δεκαετίας του 1540 (εικόνες 107, 108). Η 
ιδέα για το μνημείο στο Saint Denis μάλλον έχει τις ρίζες της στην Αψίδα του Σεπτίμιου Σεβήρου στη 
Ρώμη (εικόνα 109), μόνο που τον κορινθιακό ρυθμό του ρωμαϊκού πρωτοτύπου έχει αντικαταστήσει 
εδώ ένας ιωνικός ρυθμός, ενώ και το κεντρικό τοξωτό τμήμα έχει μετατοπιστεί εντυπωσιακά προς τα 
εμπρός. Επίσης έχουν διατηρηθεί ανέπαφα τρία ταφικά μνημεία που χρονολογούνται στα τέλη της 
δεκαετίας του 1540: οι τάφοι της καρδιάς και του σώματος (εικόνες 110, 111, 112) του Φραγκίσκου 
Α’ κι ο τάφος του Guillaume de Langey, αδελφού του καρδινάλιου du Bellay (εικόνες 113, 114). 
141 Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 185‐6. 
142 Ο Joachim du Bellay είναι ένας από τους τρεις μεγάλους συγγραφείς και ποιητές της Αναγέννησης 
που αναφέρουν τον ντε Λορμ στο έργο τους. Οι άλλοι δύο είναι οι Ραμπελαί και Ρονσάρ. 
143 Την  άποψη  αυτή  εύστοχα  υποστηρίζει  ο  Pauwels.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλ.  Yves 
Pauwels, 1996, σελ. 12. 
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Εικόνα 107: Saint Denis, τάφος του Φραγκίσκου Α’

 
Εικόνα  108:  Saint Denis,  τάφος  του Φραγκίσκου  Α’. 
Λεπτομέρεια 

 

 
Εικόνα 109: Αψίδα του Σεπτίμιου Σεβήρου, Φόρουμ της Ρώμης 

 
 

 

 

Εικόνα  110:  Saint Denis.  Τάφος  της 
καρδιάς του Φραγκίσκου Α’ 

 

Εικόνα  111:  Saint  Denis.  Τάφος 
της  καρδιάς  του Φραγκίσκου  Α’. 
Λεπτομέρεια 

 

Εικόνα  112:  Saint  Denis.  Τάφος 
της  καρδιάς  του Φραγκίσκου  Α’. 
Λεπτομέρεια 
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Εικόνα 113: Καθεδρικός ναός του Saint Julien. Τάφος 
του Guillaume de Langey, αδελφού του καρδινάλιου 
du Bellay 

 

Εικόνα 114: Καθεδρικός ναός του Saint Julien. Τάφος 
του Guillaume de Langey, αδελφού του καρδινάλιου 
du Bellay. Λεπτομέρεια 

 

Αυτή τη σχέση προσπάθησε, άλλωστε, να αναδείξει και ο ντε Λορμ κατά τα πρώτα 

χρόνια της βασιλείας του Ερρίκου Β’, καθώς εφαρμόζει αυτό τον ρυθμό στον τάφο 

του Φραγκίσκου Α’ (δηλαδή «Γαλλικός») στο Saint Denis. Ο ιωνικός εμφανίζεται ως 

ο καταλληλότερος ρυθμός για να δοξάσει τη μνήμη του βασιλιά. 

Δεν  θα  ήταν  παράτολμο  να  πούμε  πως  επιχειρείται  μια  συμβολική  ταύτιση  του 

Γάλλου βασιλιά με  το αρχαίο  ελληνικό πρότυπο σε μια προσπάθεια  παράκαμψης 

του  αντίστοιχου  ρωμαïκού.  Η  πρόθεση  αναζήτησης  προτύπων  στην  ελληνική 

αρχαιότητα υποδηλώνεται από το γεγονός της ταύτισης της γαλλικής μοναρχίας με  

το  Μέγα  Αλέξανδρο.  Πράγματι  στο  ανάκτορο  του  Φονταινεμπλώ  ο  Πριματίτσο 

μεταξύ  1541‐1544  ανέλαβε  να  φιλοτεχνήσει  τη  διακόσμηση  του  δωματίου  της 

Κυρίας  d’  Etampes,  της  αγαπημένης  του  Φραγκίσκου  Α’.  Ο  κύκλος  των 

τοιχογραφιών  αναπαριστά  την  ιστορία  του Μέγα  Αλέξανδρου,  αποτελώντας  έναν 

υπαινιγμό  για  τη  σχέση  μεταξύ  του  Γάλλου  βασιλιά  και  της  ευνοούμενής  του 

(εικόνες 115, 116). 
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Εικόνα  115:  Πριματίτσο,  Ο  Μέγας 
Αλέξανδρος  δαμάζει  τον  Βουκεφάλα, 
ανάκτορο του Φονταινεμπλώ 

Εικόνα 116: Πριματίτσο, Ο Γάμος του Μέγα Αλέξανδρου με τη 
Ροξάνη, ανάκτορο του Φονταινεμπλώ 

 

Αλλά και κατά τα κατοπινά χρόνια η σύνδεση των Γάλλων βασιλέων με τον Ηρακλή 

ή  το  Μέγα  Αλέξανδρο  στο  ανάκτορο  των  Βερσαλλιών  –  σύμβολο  της  γαλλικής 

μοναρχίας – υποδεικνύει την πρόθεσή τους να ταυτιστούν με ήρωες των οποίων οι 

πράξεις είχαν υφανθεί στα δίκτυα της ιστορίας. 

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ του 1662‐1668 ο Λε Μπρεν (Charles Le Brun, 1619‐1690) 

αφιέρωσε μια σειρά έργων του στην ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου και δεν έχασε 

την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της μεγαλοπρέπειας του 

Αλέξανδρου  και  εκείνης  του  βασιλιά  Λουδοβίκου  ΙΔ’.  Οι  μάχες  του  Αλέξανδρου 

αναπαραστήθηκαν  στις  ακόλουθες  4  συνθέσεις:  το  πέρασμα  από  τον  Γρανικό 

(εικόνα 117), τη μάχη των Γαυγαμήλων (εικόνα 118), την ήττα του Πώρου (εικόνα 

119) και την είσοδο του Αλέξανδρου στη Βαβυλώνα (εικόνα 120). 
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Εικόνα 117: Λε Μπρεν, Το πέρασμα από τον Γρανικό, 1665, ελαιογραφία σε καμβά, 470 × 1209 εκ., Παρίσι, 
Λούβρο. 

 

 

Εικόνα 118: Λε Μπρεν, Η μάχη των Γαυγαμήλων, ελαιογραφία σε καμβά, 470 × 1265 εκ., Παρίσι, Λούβρο. 

 

 

Εικόνα 119: Λε Μπρεν, Η ήττα του Πώρου, 1665, ελαιογραφία σε καμβά, 470 × 1264 εκ., Παρίσι, Λούβρο. 
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Εικόνα 120: Λε Μπρεν, Η είσοδος του Αλέξανδρου στη Βαβυλώνα, π. 1664, ελαιογραφία σε καμβά, 450 × 707 
εκ., Παρίσι, Λούβρο. 

 

Επιπλέον,  ο  Φρανσουά  Λεμουάν  (François  Lemoyne,  1688‐1737)  φιλοτέχνησε  το 

1736 στις Βερσαλλίες την «Αποθέωση του Ηρακλή» (εικόνα 121). 

 

Εικόνα 121: Φρανσουά Λεμουάν, Η αποθέωση του Ηρακλή, 1736,  ελαιογραφία σε καμβά,  Εθνικό 
Μουσείο, Βερσαλλίες 

 

Ο  Pauwels  επιχειρεί  να  υποδείξει  την  επίδραση  που  θα  μπορούσε  να  έχει  η 

συναναστροφή  μεταξύ  ενός  αρχιτέκτονα  και  ενός  καρδινάλιου  στην  εξέλιξη  της 

κουλτούρας του πρώτου.  Στην προκειμένη περίπτωση είναι η σχέση του ντε Λορμ 

με  τον  Jean du Bellay που μας ενδιαφέρει. Μετά  τη συνάντησή  τους στη Ρώμη,  ο 

τελευταίος παρακολούθησε στενά την πορεία του αρχιτέκτονα, με αποτέλεσμα να 
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μπολιάσει τη σκέψη του με την ιδέα της ύπαρξης μιας γαλλικής αρχιτεκτονικής και 

πιο συγκεκριμένα ενός γαλλικού ρυθμού144.  

Το σονέτο 157 Regrets του Joachim du Bellay, ανιψιού του καρδινάλιου, προσφέρει 

ένα ίχνος για την ύπαρξη ενός εθνικού ρυθμού: 

«En cependant, Clagny, que de mille arguments 

Variant le dessein du royal édifice,  

Tu vas renouvelant d'un hardi frontispice  

La superbe grandeur des plus vieux monuments  

Avec d'autres compas et d'autres instruments, 

Fuyant l'ambition, l'envie et l'avarice,  

Aux muses je bâtis, d'un nouvel artifice,  

Un palais magnifique à quatre appartements. 

Les Latines auront un ouvrage dorique  

Propre à leur gravité, les Grecques un attique ; 

Pour leur naïveté, les Françaises auront 

Pour leur grave douceur une oeuvre ionienne, 

D'ouvrage élaboré à la corinthienne 

Sera le corps d'hôtel où les Thusques seront»145. 

Το σονέτο αυτό υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ του γαλλικού ύφους και του ιωνικού 

ρυθμού.  Ο  χαρακτηρισμός  «βαθιά  γλυκύτητα»  του  χαρακτήρα  του  ως  ίδιον  που 

                                                            
144 Για μια επιθεώρηση της άποψης αυτής βλ. Yves Pauwels, «Philibert de  l’Orme et ses cardinaux  : 
Marcello  Cervini  et  Jean  du  Bellay»,  στο  Frédérique  Lemerle,  Yves  Pauwels  et  Gennaro  Toscano 
(εκδ.), Les Cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique, Villeneuve d'Ascq, IRHiS‐Institut de 
Recherches Historiques du Septentrion  («Histoire et  littérature de  l'Europe du Nord‐Ouest», no 40), 
2009, σελ. 149‐156 στο http://hleno.revues.org/227 (τελευταία πρόσβαση: 10.09.2013). 
145 «Ωστόσο, το Clagny, μετά από χίλιες διαφωνίες 
Μεταβάλλοντας τον σχεδιασμό του βασιλικού κτηρίου, 
Ανανεώνοντας με μια τολμηρή προμετωπίδα 
Το μαγευτικό μεγαλείο των πιο παλαιών μνημείων 
Με άλλους διαβήτες και άλλα όργανα, 
Αποφεύγοντας τη φιλοδοξία, το φθόνο και τη φιλαργυρία, 
Στις Μούσες, ανέγειρα μια νέα κατασκευή, 
Ένα υπέροχο παλάτι με τέσσερα διαμερίσματα. 
Οι Λατίνοι θα έχουν ένα έργο δωρικό 
Κατάλληλο για την αυστηρότητά τους, οι Έλληνες ένα αττικό 
Για την αφέλεια τους, οι Γάλλοι θα έχουν 
Για τη σοβαρή γλυκύτητά τους ένα έργο Ιωνικού ρυθμού, 
Από το έργο που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον Κορινθιακό 
Θα είναι το σώμα (σκελετός) του οικήματος όπου οι Τούσκοι (γειτονικός λαός της Ιταλίας) θα είναι». 
Βλ. Yves Pauwels, 1996, σελ. 12. 
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προσιδιάζει στο γαλλικό έθνος, στοχεύει στην ενίσχυση της παραπάνω θεώρησης. 

Θα  μπορούσε,  όμως,  αλήθεια,  ο  ντε  Λορμ  να  είναι  στην  πηγή  μιας  ιδέας  τόσο 

εκλεπτυσμένης; Ο Pauwels αμφισβητεί κάτι τέτοιο, θεωρώντας πως μια τέτοια ιδέα 

ταιριάζει πιο πολύ σε μια προσωπικότητα πιο καλλιεργημένη. Γιατί, όμως ο Pauwels 

θεωρεί πως η καλλιέργεια του ντε Λορμ δεν είναι επαρκής για την υποστήριξη μιας 

τέτοιας  ιδέας;  Πιθανότατα  αμφισβητεί  την  αυθεντικότητα  της  ουμανιστικής  του 

κουλτούρας, όπως και ο de Montclos, λόγω της πρακτικής του ενασχόλησης με την 

αρχιτεκτονική  ελλείψει  μιας  στέρεης  θεωρητικής  κατάρτισης146.  Κατόπιν,  θεωρεί 

απίθανη την προέλευση της  ιδέας της γειτνίασης των χαρακτήρων του έθνους και 

του «ήθους» των ρυθμών της αρχιτεκτονικής από το αυλικό περιβάλλον. 

Είναι  γεγονός  πως  στη  μάχη  που  διεξήγαγαν  τα  μέλη  της  Πλειάδας  για  τη 

χειραφέτηση της γλώσσας και της γαλλικής μανιέρας, στην οποία ο ντε Λορμ έπαιξε 

το ρόλο του, ο ιωνικός ρυθμός ήταν αναγνωρισμένος ως ο εθνικός ρυθμός147. 

Πώς, όμως, ο ιωνικός προβάλλεται ως γαλλικός ρυθμός; Η ιδέα, ενδεχομένως, είναι  

η εξής: μεταξύ  του ρωμαλέου δωρικού και  του εύθραυστου κορινθιακού ρυθμού, 

βρίσκεται ο ενδιάμεσος ρυθμός, ο ρυθμός του μέσου. Η εικόνα εκείνη του «έθνους 

του  μέσου»,  προνομιακά  κατοικώντας  στο  βασίλειο  «μεταξύ  θερμών  και ψυχρών 

περιοχών»,  μπορεί  να  υπερηφανεύεται  για  τον  μεγάλο  αριθμό  των  υμνητών  της 

χώρας  κατά  την  Αναγέννηση148.  Ή,  μήπως,  η  ενδιάμεση  κατάσταση  του  ιωνικού 

ρυθμού εκφράζει καλύτερα τη γαλλική «ιδιοσυγκρασία»; 

Συνολικά, μοιάζει πως η προαπασχόληση για  τη δημιουργία ενός εθνικού ρυθμού 

είναι βασικά ένα φαινόμενο γαλλικό149. Τα αίτια της δημιουργίας του συσχετίζονται 

                                                            
146 Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 26. 
147 Την άποψη αυτή εκφράζει ο de Montclos. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 186. 
148 Βλ. Yves Pauwels, 1996, σελ. 12. Ο Pauwels για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άποψη 
αυτή  παραπέμπει  στο  Jean‐Marie Pérouse de Montclos Histoire de  l’ Architecture  Française: De  la 
Renaissance à la Révolution, Παρίσι, Mengès, 1989, σελ. 19. 
149 Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  εκτός  από  τη  Γαλλία,  καμία  ευρωπαïκή  χώρα  δεν  δείχνει  τέτοια 
φιλοδοξία  για  τη  δημιουργία  ενός  εθνικού  ρυθμού.  Οι  ορισμένες  προσπάθειες  που  μπορούμε  να 
αναφέρουμε,  σύμφωνα  με  τον  de  Montclos,  δεν  είναι  ‐  κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος  ‐  παρά 
προεκτάσεις των γαλλικών προσπαθειών ή μια αντίδραση σε αυτές. Ο μόνος ισπανικός ρυθμός που 
γνωρίζουμε οφείλεται στο Σεμπαστιέν Λεκλέρκ (Sébastien Leclerc) και υποδεικνύει περισσότερο την 
πολιτική της επέκτασης της γαλλικής δυναστείας από την αθανασία του ισπανικού έθνους. Ο Τζέιμς 
Άνταμ  (James Adam)  δημιούργησε  το 1762  έναν βρετανικό ρυθμό,  τον οποίο έκανε γνωστό ο Ένρι 
Έμλιν  (Henry  Emlyn)  μέσω  του  έργου  του  που  δημοσιεύτηκε  το  1781,  ενώ  στη  Γερμανία 
παρατηρείται  μια  προσπάθεια  να  θεωρηθεί  το  γερμανικό  έθνος  κληρονόμος  του  τοσκανικού 
ρυθμού. Βλ. Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 1977, σελ. 234‐236. 



108 
 

με την πρώιμη ανάπτυξη ενός ισχυρού μοναρχικού κράτους, που τείνει να πάρει μια 

κυρίαρχη  θέση  στην  Ευρώπη.  Οι  Ιταλοί,  οι  οποίοι  υπερηφανεύονταν  για  τον 

τοσκανικό  και  σύνθετο  ρυθμό,  δεν  έχαναν  ευκαιρία  να  επιβεβαιώσουν  τον 

ιταλιανισμό των ρυθμών αυτών. Η ιδέα του γαλλικού ρυθμού γεννήθηκε με τον ντε 

Λορμ,  δηλαδή  τη  στιγμή  της  χειραφέτησης  των  Γάλλων  καλλιτεχνών  που  είχαν 

γαλουχηθεί βάσει των ιταλικών προτύπων.  

Αν παρακολουθήσουμε τη μεταγενέστερη προσπάθεια των Γάλλων να καθιερώσουν 

έναν  εθνικό  ρυθμό,  θα  διαπιστώσουμε  πως,  κατά  τα  χρόνια  της  καλλιτεχνικής 

πολιτικής  του  Κολμπέρ,  παρατηρείται  εξίσου  ένα  ενδιαφέρον  καθιέρωσης  ενός 

γαλλικού  ρυθμού,  γεγονός  που  μαρτυρά  πως,  έως  τα  χρόνια  της  ίδρυσης  της 

Γαλλικής Ακαδημίας δεν έχει αναγνωριστεί ο ρυθμός που πρότεινε  ο ντε Λορμ ως 

γαλλικός. 

Ο  Νικολά‐Φρανσουά  Μπλοντέλ  το  17ο  αιώνα  αναλαμβάνει  να  παρουσιάσει  μια 

διάλεξη  σχετικά  με  τη  σύνθεση  ενός  γαλλικού  ρυθμού.  Στην  προσπάθειά  του  να 

δείξει  πως  ο  ντε  Λορμ  συνδύασε  το  αντίγραφο  που  έκανε  για  ένα  διακοσμητικό 

στοιχείο  στο  Τίβολι,  το  περίγραμμα  ενός  συστήματος  βασισμένου  στις  θεïκές 

αναλογίες, τους αρχαίους ρυθμούς και άλλες αναφορές για τη δημιουργία υβριδίων 

που  απαρτίζουν  αυτούς  τους  διαφορετικούς  «γαλλικούς  κίονες»,  έγινε  μάλλον 

φορτικός150.  Αντίθετα  από  τον  Νικολά‐Φρανσουά Μπλοντέλ,  ο  Potié  υποστηρίζει 

πως  η  έρευνα  ενός  γαλλικού  ρυθμού  δεν  μπορεί  αμερόληπτα  να  καθιερώσει  ένα 

μοντέλο,  αλλά  μπορεί  κάλλιστα  να  ενεργοποιήσει  την  διαρκή  επανακάλυψή  του 

από τους αρχιτέκτονες. Ο γαλλικός ρυθμός για τον ντε Λορμ αποτελεί πιο πολύ ένα 

θέμα εργασίας και όχι ένα δόγμα. Σε άλλη περίπτωση, η λειτουργία του αρχιτέκτονα 

δεν θα είχε καμιά χρησιμότητα, αφού οι τεχνίτες θα μπορούσαν, δίχως τη βοήθειά 

του, να αναπαράξουν το καθιερωμένο μοντέλο. 

Επιπροσθέτως,  σύμφωνα  με  τον  Guillet  de  Saint‐Georges  (1624‐1705),  τον 

ιστοριογράφο  της  Ακαδημίας  ζωγραφικής  και  γλυπτικής,  «ο  κ.  Κολμπέρ  ο  οποίος 

έψαχνε πάντοτε  να πετύχει  τη  μεγαλύτερη άνθιση  των  Καλών  Τεχνών στη  Γαλλία 

που δεν την είχαν οι ξένες χώρες, ασχολείται αυτό τον καιρό μ’ ένα συγκεκριμένο 

                                                            
150 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Potié. Βλ. Philippe Potié, 1996, σελ. 72.   
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έργο  αρχιτεκτονικής,  και  ευχήθηκε  οι  έξυπνοι  άνθρωποι  [...]  να  επινοήσουν  ένα 

συγκεκριμένο ρυθμό, που θα ονομαστεί γαλλικός ρυθμός»151.  

Αναφορικά με την κατασκευή της τετράγωνης αυλής του Λούβρου, ο Κλωντ Περρώ 

σημείωσε  πως  η  επιφάνεια  της  αυλής  είχε  τετραπλασιαστεί  από  το  σχέδιο  του 

Λεσκό  και  πως,  συνεπώς,  θα  έπρεπε  ν’  ανεγερθούν  τα  κτίσματα αντικαθιστώντας 

τον αττικό όροφο του Λεσκό με έναν όροφο τελείως τετραγωνισμένο (εικόνα 122). 

Ο  ίδιος  ο  αττικός  ρυθμός  έπρεπε  να  αντικατασταθεί  από  έναν  ρυθμό,  ο  οποίος, 

εξαιτίας της θέσης του στη γενική διάταξη, δεν μπορούσε να είναι παρά σύνθετος. 

Ανοίχτηκε,  λοιπόν,  ένας  διαγωνισμός  για  να  δημιουργηθεί  ένας  γαλλικός  ρυθμός 

δεκτικός  να  υποκαταστήσει  το  ρωμαïκό  σύνθετο.  «Προτείνεται  μια  αμοιβή  3000 

λιβρών  σε  αυτόν  τον  αρχιτέκτονα  που  θα  τον  συνθέσει  με  τον  πιο  πετυχημένο 

τρόπο»  γράφει  ο  Σαρλ  Περρώ  (Charles  Perrault,  1628‐1703),  «πραγματοποιώντας 

έναν μεγάλο αριθμό σχεδίων και μοντέλων τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία [...] 

εκείνος του Κλωντ Περρώ προτιμήθηκε»152. Τα περιστατικά αυτού του διαγωνισμού 

του  1671  ανακάλεσε  στο  έργο  του  Architecture  française  ο  αρχιτέκτονας  και 

θεωρητικός  Jacques‐François  Blondel  (Ζακ‐Φρανσουά  Μπλοντέλ,  1705‐1774), 

υπογραμμίζοντας πως όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν δεν αυτονομήθηκαν από 

τους  ελληνικούς  ρυθμούς,  παρά  με  τη  διακόσμηση  ενός  κιονόκρανου  και  του 

θριγκού και είναι πιο πολύ κατασκευάσματα που σχετίζονται με τη γλυπτική παρά 

την αρχιτεκτονική153.  Επομένως,  η πρόταση που προκρίθηκε δεν είναι δυνατόν να 

θεωρηθεί ως ένας έκτος ρυθμός. Τελικά, περίπου έναν αιώνα αργότερα, το 1763, η 

Ακαδημία Αρχιτεκτονικής καταδίκασε την ιδέα του έκτου ρυθμού154. 

                                                            
151 «M. Colbert qui cherchait  toujours de rendre  les beaux‐arts beaucoup plus  florissants en France 
qu'ils  ne  l'étaient  dans  les  pays  étrangers,  fit  en  ce  temps‐là  un  projet  particulier  en  faveur  de 
l'architecture,  et  souhaita  que  les  habiles  homes  [...]  inventassent  un  ordre  particulier  qu'on 
nommerait l'ordre français». Η παραπάνω άποψη του Guillet de Saint‐Georges παρατίθεται στο Jean‐
Marie Pérouse de Montclos, 1977, σελ. 226. 
152Βλ.  Jean‐Marie   Pérouse  de  Montclos,  1977,  σελ.  226.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  Ζακ‐Φρανσουά 
Μπλοντέλ  έβαλε  τις  πληροφορίες  σε  έναν  φάκελο  με  αυθεντικά  έγγραφα  που  προέρχονταν 
απ’ευθείας από τους Κλωντ και Σαρλ Περρώ. 
153 Jacques‐François  Blondel,  Architecture  française,  4  τόμοι,  Παρίσι,  1752‐1756,  IV,  σελ.  62. 
Παρατίθεται στο Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 1977, υποσ. 77 σελ. 236. 
154 Jean‐Marie  Pérouse de Montclos, 1977, υποσ. 109 σελ. 240. 
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Εικόνα 122: Αρχιτεκτονική Ιστορία του Λούβρου

 

Στα  μέσα  περίπου  του  18ου  αιώνα,  ο  ηγούμενος  Μαρκ‐Αντουάν  Λωζιέ  (Marc‐

Antoine Laugier, 1713‐1769), στο έργο του Essai sur l’architecture, που εκδόθηκε το 

1753,  κάνει  λόγο  για  την  πρόθεση  του  ντε  Λορμ  να  δημιουργήσει  ένα  γαλλικό 

ρυθμό. Μεταξύ άλλων αναφέρει:  

«Από  την  αναγέννηση  των  Καλών  Τεχνών,  οι  αρχιτέκτονές  μας  είχαν  την  ευγενή 

φιλοδοξία  να  απαθανατίσουν  το  γαλλικό  όνομα,  με  κάποια  νέα  επινόηση  στην 

Αρχιτεκτονική.  Ο  Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ  είναι  εκείνος  που  έκανε  τη  μεγαλύτερη 

προσπάθεια  να  ξεπεράσει  τα  όρια,  όπου  αυτή  συνεχώς  βρισκόταν  καθηλωμένη. 

Ήθελε  να  μας  δώσει  ένα  γαλλικό  ρυθμό:  αλλά,  αν  και  ήταν  επίσης  πολύ  έξυπνος 

άνθρωπος,  και  ίσως πιο έξυπνος από οποιονδήποτε από όσους τον ακολούθησαν, 

έδειξε κατά την εκτέλεση του έργου του, μια μεγάλη στειρότητα της ιδιοφυίας του. 

Όλα περιορίζονται σε ένα νέο τύπο σύνθετου ρυθμού αρκετά δυσνόητο για να έχει 

γενικά  εγκαταλειφθεί.  Πάει  πολύς  καιρός  από  τότε  που  παρατηρήσαμε  ότι  η 

επινόηση δεν μας ταιριάζει. Είμαστε καλύτεροι στο να τελειοποιούμε τις επινοήσεις 

των άλλων και να τις προάγουμε»155. 

                                                            
155 «Depuis la renaissance des Beaux‐Arts, nos architectes ont eu la noble ambition d’immortaliser le 
nom français, par quelque invention nouvelle en Architecture. Philibert Delorme est celui qui a fait le 
plus d’effort pour pénétrer au‐delà des bornes, où jusqu’à lui on s’était constamment arête. Il a voulu 
nous donner un Ordre  Français: mais, quoiqu’il  fut d’ailleurs  très habile homme, et peut‐être plus 
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Ο  ντε  Λορμ  φαίνεται  να  υποδεικνύει  αυτό  που  δύο  αιώνες  αργότερα,  θα  πει  ο 

Λωζιέ, κατά την αναζήτηση ενός γαλλικού ρυθμού:  

«Δεν  υπάρχουν  παρά  δύο  τρόποι  για  να  καινοτομήσουμε.  Ο  πρώτος  είναι  να 

επινοήσουμε καλούπια των οποίων το σχήμα δεν είναι γνωστό. Ο δεύτερος είναι να 

συνδυάσουμε με μια νέα μανιέρα τα παλιά καλούπια»156. 

 

Γλώσσα και τέχνη 

Ένας  από  τους  κυρίαρχους  στόχους  της  γαλλικής  γραμματείας  στα  μισά  του  16ου 

αιώνα  ήταν  η  συγκρότηση  της  εθνικής  ταυτότητας  στο  πλαίσιο  του  μοναρχικού 

κράτους.  Ο  Joachim du Bellay,  με  το  έργο  του Défense et  Illustration de  la  langue 

française, είναι ο πιο θερμός υπέρμαχος αυτής της στοχοθέτησης157. 

Στο σημείο αυτό, εντύπωση προκαλούν τα λεγόμενα του ίδιου του ντε Λορμ, καθώς 

σε ένα απόσπασμα που σχετίζεται με την γαλλική γλώσσα, σημειώνει, πεπεισμένος 

για τη φύση και τον πολιτισμό της Γαλλίας:  

«Για να πω την αλήθεια η γαλλική γλώσσα μας, στην εξήγηση πολλών πραγμάτων, 

είναι  τόσο  φτωχή  κι  άγονη,  που  δεν  έχουμε  λέξεις  που  να  μπορούν  να  τα 

αναπαραστήσουν κατάλληλα, αν δεν σφετεριστούμε τη γλώσσα και την ξένη λέξη: ή 

αν  δεν  χρησιμοποιήσουμε  κάποια  μεγάλη  περίφραση.  Αυτό  που  δεν  θέλω  να 

παραλείψω  είναι  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  λέξεων που  σφετεριζόμαστε  είναι 

                                                                                                                                                                          
habile qu’aucun de ceux qui l’ont suivi, il a montré dans l’exécution de son projet, une grande stérilité 
de génie. Tout s’est réduit à un nouveau composite assez mal entendu pour qu’on l’ait généralement 
abandonné.  Il  y  a  longtemps  que  l’on  remarque  que  l’invention  n’est  pas  notre  fait. Nous  valons 
mieux pour perfectionner les inventions des autres, et enchérir sur elles». Παρατίθεται στο Jean‐Louis 
Cadée, 2006, σελ. 111. 
156 «Il n’y  a  que deux moyens de  faire du  nouveau  en  architecture.  Le premier  est  d’inventer  des 
moulures dont la forme n’ait pas été connue. Le second est de combiner d’une manière nouvelle les 
moulures  anciennes».  Η  άποψη  αυτή  του  Λωζιέ  παρατίθεται  από  τον  Pauwels.  Βλ.  Yves  Pauwels, 
1996, σελ. 11. Ο Λωζιέ, για παράδειγμα, θα δώσει στο γαλλικό του ρυθμό μια αναλογία πολύ λυγερή 
(αναλογία  11/1  διάμετρος/ύψος),  γιατί  «είναι  ορθό  ότι  ένας  γαλλικός  ρυθμός  συμμετέχει  στο 
χαρακτήρα  που  μας  αποδίδει  όλη  η  Ευρώπη  και  θεωρούμαστε  ως  το  έθνος  με  το  πιο  ντελικάτο 
πνεύμα και τα ανάλαφρα ήθη, ο γαλλικός ρυθμός είναι ο πιο ανάλαφρος από όλους». 
157 Ο  Zerner  παρέχει  μια  ερμηνεία  σχετικά  με  το  ζήτημα  αυτό.  Όπως  υποστηρίζει,  στην  Ιταλία,  η 
γλώσσα  δεν  ήταν  πολύ  αποτελεσματική  για  να  εξυπηρετήσει  το  σχηματισμό  ενός  εθνικού 
φρονήματος, καθώς η ιταλική χερσόνησος ήταν χωρισμένη σε μικρά ανεξάρτητα κράτη, καθένα από 
τα οποία διατηρούσε τη διάλεκτό του. Στη Γαλλία, αντιθέτως, δεν υπήρχε παρόμοιος ανταγωνισμός, 
καθώς η γλώσσα της αυλής ‐ εκείνη του Ile‐de‐France και των περιοχών του Λίγηρα ‐ επιβλήθηκε με 
την βασιλική εξουσία. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε πως η γαλλική γλώσσα συμβάλλει στην 
εθνική συσπείρωση και στη διαμόρφωση του λεγόμενου «γαλλικού» ύφους της αρχιτεκτονικής του 
16ου  αιώνα.  Για  μια  επισκόπηση  της  άποψης  αυτής  βλ. Herni  Zerner,  L’  art  de  la  Renaissance  en 
France. L’ invention du classicisme, Παρίσι, Flammarion, 1996, σελ. 366. 
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κατανοητές  και  γνωστές  από  πολλούς  τεχνίτες  και  μάστορες,  σε  αυτό  το 

βασίλειο»158. 

Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ αρχιτεκτονικών και φιλολογικών περιβαλλόντων 

του γαλλικού 16ου αιώνα, πιο συγκεκριμένα μεταξύ των αρχιτεκτόνων Πιέρ Λεσκό, 

Φιλιμπέρ  ντε  Λορμ,  Ζαν  Μπυλάν,  Ζακ  Αντρουέ  ντι  Σερσώ  και  των  ποιητών  της 

Πλειάδας  Joachim  du  Bellay,  Thomas  Sébillet,  Πιέρ  Ρονσάρ  αποτελεί  μέρος  του 

ερευνητικού  ενδιαφέροντος  του Pauwels159.  Αυτές  οι  σχέσεις  έχουν  τις  ρίζες  τους 

στο κοινό ενδιαφέρον των δύο ομάδων για την κλασική κληρονομιά, στους κοινούς 

στόχους τους, όπως για παράδειγμα στην προώθηση μιας εθνικής γλώσσας και στις 

ομοιότητες των ρητορικών εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούν.  

Το  έργο  του  Βιτρούβιου  De  Architectura  αποτέλεσε  το  κέντρο  μιας  σειράς 

αρχιτεκτονικών, αρχαιοδιφικών, γλωσσολογικών και θεωρητικών αναζητήσεων. Για 

παράδειγμα ο ουμανιστής ποιητής Κλαούντιο Τολομέι (Claudio Tolomei, 1492‐1556) 

ασχολήθηκε  με  το  αλφάβητο,  τη  γλώσσα  και  τις  συζητήσεις  περί  ύφους  της 

περιόδου. Το ενδιαφέρον άλλωστε για τη σχέση ποιητικής και γλώσσας είναι έντονο 

μεταξύ  των μελών  της Accademia della Nuova Poesia  ή della Virtù160.  Η  λεγόμενη 

questione della lingua δεν αποτελούσε τη μοναδική προσπάθεια των ουμανιστών να 

σχετιστούν στενά με  τους αρχιτέκτονες. Η γλώσσα προσέφερε στους αρχιτέκτονες 

ένα  εργαλείο  για  να  ερμηνεύσουν  τις  ιστορίες  και  τα  εδάφια  από  τον  Βιτρούβιο. 

Καθώς  το  κείμενο  του  Βιτρούβιου  έφερε  τη  σφραγίδα  της  αυθεντίας  του,  οι 

γλωσσολογικές  διαμεσολαβήσεις  του  μεταφραστή  περνούσαν  απαρατήρητες.  Η 

questione della  lingua που τα λεξικά της περιόδου αναδεικνύουν τόσο έντονα, είχε 

την πιο άμεση επίδραση στις πολυάριθμες μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων. Το  

De  Architectura  ήταν  το  μόνο  κείμενο  περί  αρχιτεκτονικής  που  η  γλώσσα  του  – 

                                                            
158 «Car pour dire vérité notre  langue  française en  l'explication de plusieurs choses, est si pauvre & 
stérile, que nous n'avons mots qui les puissent représenter proprement, si nous n'usurpons le langage 
& mot  étranger:  ou  bien  que  nous  usions  de  quelque  longue  circonlocution.  En  quoy  je  ne  veux 
omettre que la plus grande partie des mots que nous usurperons, sont entendus, reçus & connus de 
plusieurs ouvriers & maîtres, en ce royaume : joint aussi que nous écrivons autant pour les étrangers 
que pour nos Français». Premier Tome, 1567, fol. 136.  
159 Το  ζήτημα  των  αρχιτεκτονικών  ρυθμών,  η  αφομοίωσή  τους  και  η  ερμηνεία  τους  στην  πρώιμη 
νεότερη Γαλλία αποτελεί άλλωστε το θέμα της διδακτορικής του διατριβής. Βλ. Yves Pauwels, 2002 
και Yves Pauwels, 2008  (δεν κατάφερα να τα συμβουλευτώ). Επίσης, η Alina Payne εξετάζει τη σχέση 
αρχιτεκτονικής  και  γλώσσας,  βλ. The Architectural Treatise  in  the  Italian Renaissance: Architectural 
Invention, Ornament, and Literary Culture, Cambridge New York,   Cambridge University Press, 1999, 
σελ. 27, 53, 60‐64, 153, 171.  
160 Ακαδημία που ίδρυσε στη Ρώμη ο Κλαούντιο Τολομέι (1539). 
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μεταφρασμένη, μεσολαβημένη, πολύσημη ‐  περιόριζε την αρχιτεκτονική σκέψη και 

συνεπώς είχε τον έλεγχό της. 

Η  γαλλική  μετάφραση  του  Βιτρούβιου  κυκλοφόρησε  σε  μια  εποχή  (1547)  όπου 

υπήρχε στη Γαλλία η αίσθηση ότι ανατέλλει μια νέα αρχιτεκτονική. Μερικά από τα 

κτίσματα  που  είχαν  παραγγελθεί,  μέρος  ενός  ευρύτερου  οικοδομικού 

προγράμματος  του  Φραγκίσκου  Α’,  ήταν  υπό  εξέλιξη,  όπως  για  παράδειγμα  οι 

επεκτάσεις  και  οι  εσωτερικές  μετατροπές  του  Φονταινεμπλώ  ή  τα  κυνηγετικά 

περίπτερα  του  Chambord  στον  Λίγηρα  και  ο  πύργος  Madrid  στο  δάσος  της 

Βουλώνης.  Το  Παρίσι  καθιερωνόταν  ως  πρωτεύουσα  και  τα  κτίσματα  για  τον 

βασιλιά και την αυλή του, μέσα ή γύρω από την πόλη, γίνονταν υποδείγματα για το 

βασίλειο. Η αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, 

σηματοδοτήθηκε με την αποκλειστική χρήση της γαλλικής γλώσσας, όπως δείχνει το 

διάταγμα  του 1539,  που  επιβάλλει  τα  γαλλικά αντί  των  λατινικών,  σε  όλους  τους 

βασιλικούς νόμους. 

Με άλλα λόγια, η έμφαση που δίνεται στην αρχιτεκτονική κατά την περίοδο αυτή 

μπορεί  να αιτιολογηθεί από  την παραδοχή πως η αρχιτεκτονική  είναι  κατ’  εξοχήν 

πολιτική  πράξη.  Συνεπώς,  η  μετάβαση  από  το  φεουδαρχικό  καθεστώς  στο 

σχηματισμό και τη συγκρότηση ενός απολυταρχικού κράτους οφείλει να εδραιωθεί 

με την ανοικοδόμηση των βασιλικών κτισμάτων.  

Η  θεωρία  που  αφορούσε  στο  ζήτημα  των  ρυθμών  στα  μέσα  του  16ου  αιώνα 

φιλοδοξούσε  να  προσφέρει  ένα  οικουμενικό  μοντέλο  ομορφιάς,  στηριγμένο  στην 

τελειότητα  των  αρχαίων  εξιδανικευμένων  μοντέλων  και  στην  αρμονία  των  απλών 

αναλογιών. Μια τέτοια, όμως, αντίληψη απέκλειε τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και 

συνάμα  το εθνικό στοιχείο.  Το γεγονός πως οι ρυθμοί που πρότειναν οι  ντε Λορμ 

και  Λεσκό  πόρρω  απέχουν  από  το  βιτρουβιανό  λεξιλόγιο,  συνέβαλε  στον 

εμπλουτισμό της γαλλικής γλώσσας της αρχιτεκτονικής. 

Η  εθνική  ιδέα  απηχεί  στο  εγχείρημα  του  ντε  Λορμ  και  παρέχει  μια  πρωτότυπη 

προσέγγιση. Εγκαταλείπει τις αναλογίες του χαρακτήρα για να βρει στη γεωγραφία 

της  Γαλλίας  τη  νομιμοποίηση  για  τη  νέα  μορφή.  Η  φύση  του  γαλλικού  εδάφους 

είναι τέτοια που η διάθεση επάλληλων τετράγωνων μπλοκ, που αποτελούνται από  

κυλινδρικά  τμήματα  και  δαχτυλίδια,  αναπαράγουν  τα  κρηπιδώματα  της  γαλλικής 
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πέτρας161. Στην κατασκευή των κιόνων, άλλωστε, ο de Montclos εντοπίζει πιο πολύ 

την εθνική τους αξία162.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ‐ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η επικράτηση του γοτθικού ύφους στην αρχιτεκτονική έως και τις πρώτες δεκαετίες 

του 16ου αιώνα στη Γαλλία οφείλεται αφενός στην περιορισμένη επαφή των Γάλλων 

αρχιτεκτόνων  με  τις  ιταλικές  πραγματείες  και  αφετέρου  στην  ύπαρξη  ενός 

φεουδαρχικού κράτους έως τα χρόνια της βασιλείας του Φραγκίσκου Α’. Τότε μόνο 

η δημιουργία του νέου απολυταρχικού κράτους θα σχετιστεί με την ανάγκη για ένα 

νέο αρχιτεκτονικό ύφος βοηθούμενο από τα ιταλικά πρότυπα.  

Κατά  τη  διάρκεια  των  γαλλικών  εκστρατειών  στην  Ιταλία  (1494‐1515),  μπορεί  να 

ζημιώθηκε  η  πολιτική  της  Γαλλίας,  αφού  προκλήθηκε  αστάθεια  στον  πυρήνα  της 

βασιλικής  εξουσίας,  προσέφερε,  εντούτοις,  στους  Γάλλους  τη  δυνατότητα  να 

έρθουν σε επαφή με τη νέα ουμανιστική παιδεία των ιταλικών κρατών και πόλεων, 

γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε σε έναν ευρύτερο θεωρητικό προβληματισμό 

περί αρχιτεκτονικής που αποκρυσταλλώθηκε στη διαμόρφωση ενός αρχιτεκτονικού 

«γαλλικού» ύφους. 

Η  μετάβαση,  συνεπώς,  αρκετών  Ιταλών  καλλιτεχνών  στη  Γαλλία,  προκειμένου  να 

λάβουν  μέρος  στην  ανοικοδόμηση  και  τη  διακόσμηση  των  διαφόρων  πύργων  και 

κτισμάτων,  διευκόλυνε  την  προσπάθεια  της  γαλλικής  βασιλικής  εξουσίας  να 

εδραιώσει  το  κύρος  και  το  μεγαλείο  της.  Ανάμεσα  σ’  αυτούς  τους  καλλιτέχνες 

συγκαταλέγονται  οι  ντα  Βίντσι,  Σεμπαστιάνο  Σέρλιο,  Ρόσσο  Φιορεντίνο  (Rosso 

Fiorentino),  Πριματίτσο, Τζοκόντο και Τσελλίνι. 

Η στενή αυτή επαφή Γαλλίας και Ιταλίας εκείνη την περίοδο δικαιολογεί τη διαμονή 

καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων όπως οι Φιλαντριέ, Φιλιμπέρ ντε Λορμ, Ζαν Μπυλάν, 

Αντρουέ ντι Σερσώ, Ζαν Γκουζόν στη Ρώμη. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, αποτέλεσαν 

μέρος  της  Βιτρουβιανής  Ακαδημίας,  λαμβάνοντας  μέρος  στην  πρακτική  των 

ανασκαφών.  Οι  Γάλλοι  αρχιτέκτονες  θεώρησαν  ότι  ανακάλυψαν στην  πραγματεία 

                                                            
161 Για την έλλειψη μαρμάρινων μονολιθικών μπλόκ κάνει λόγο κι η Guerry. Βλ. Liliane Brion‐Guerry,  
1955, σελ. 18. 
162 Jean‐Marie Pérouse de Montclos, 2000, σελ. 189. 
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του Βιτρούβιου και στα αρχαία μνημεία τους κανόνες της τέχνης τους και βάλθηκαν 

να  καθιερώσουν τις πραγματικές αναλογίες κάθε ρυθμού. 

Σ’ αυτό το κλίμα δύναται να αιτιολογηθεί η κυκλοφορία τόσων εκδόσεων γαλλικών  

αρχιτεκτονικών πραγματειών που παρατηρείται    την  εικοσαετία  1559‐1579163. Με 

άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η έντονη εκδοτική δραστηριότητα 

που  παρατηρείται  τα  χρόνια  αυτά  οφείλεται  σε  δύο  κυρίως  λόγους:  στην 

προσπάθεια της βασιλικής εξουσίας να ισχυροποιήσει το απολυταρχικό κράτος, που 

στους κόλπους του νομιμοποιούσε τη δράση της, μέσω μιας ανοικοδόμησης άνευ 

προηγουμένου που στόχευε στην επιβολή του κύρους της. Η ανάγκη προβολής και 

υιοθέτησης  νέων  στοιχείων  γαλλικής  προέλευσης  υπό  αυτό  το  πρίσμα  κρίνεται 

καθοριστική.  Άλλωστε  η  πιθανή  διαμάχη  σχετικά  με  την  επίδραση  των  ιταλικών 

προτύπων στο έργο του ντε Λορμ αντανακλά την ανάδειξη του εθνικού στοιχείου ως 

ίδιον της αρχιτεκτονικής του. Η ανάδειξη της καταγωγής των μελετητών ως προς την 

αντιμετώπισή τους στο ζήτημα αυτό, δηλαδή την έμφαση στην προέλευση ή μη των 

προτάσεων του ντε Λορμ από τα ιταλικά πρότυπα, είναι καθοριστικής σημασίας.  

Το 1594 θα πραγματοποιηθεί η μετατόπιση του διοικητικού κέντρου της βασιλικής 

εξουσίας  από  την  πόλη  της  Τουρ  στο  Παρίσι  υπό  τον  Ερρίκο  Δ’,  όπου  θα 

παρατηρηθεί  νέο  κύμα  ανοικοδόμησης  κτηριακών  συγκροτημάτων  που  θα 

φιλοξενήσουν  τη  βασιλική  οικογένεια  και  αυλή.  Μια  ανάλογη  πολιτική,  μάλιστα, 

είχε  υιοθετήσει  ο  προκάτοχός  του  Ερρίκος  Β’  και  αργότερα  η  σύζυγός  του, 

Αικατερίνη των Μεδίκων.   

Η  δράση  των  μελών  της  Πλειάδας,  από  την  άλλη  μεριά,  που  πασχίζουν  για  την 

ισχυροποίηση  της  γαλλικής  γλώσσας  και  κουλτούρας  έναντι  των  εισαγόμενων 

προτύπων,  κινείται  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Με  άλλα  λόγια,  σ’αυτό  το  κλίμα 

επικράτησης των αρχαίων και των ιταλικών προτύπων, έρχεται να κερδίσει έδαφος 

η προβολή της εθνικής διάνοιας στα μέσα του 16ου αιώνα. Το έργο του Joachim du 

Bellay  Défense  et  Illustration  de  la  langue  française,  ενσαρκώνει  αυτή  την 

προσπάθεια.  Η  γαλλική  γλώσσα,  συνεπώς,  παίζει  πρωτεύοντα  ρόλο  στην 

                                                            
163 Jacques Androuet du Cerceau, Livre d'architecture, 1559. Philibert de l’Orme, Nouvelles Inventions 
pour bien bastir et à petits Fraiz, 1561. Jean Bullant, Règle générale d'architecture, 1564. Philibert de 
l’Orme,  Premier  Tome  de  l’Architecture,  1567.  Jacques  Androuet  du  Cerceau,  Les  plus  excellents 
bastiments de France (πρώτος τόμος 1576, δεύτερος τόμος 1579). 
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προσπάθεια για εθνική συσπείρωση και εν γένει στη  διαμόρφωση του λεγόμενου 

«γαλλικού» ύφους της αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα.  

Από  την αναδρομή στα  γραπτά  κείμενα  του  ντε Λορμ, φαίνεται πως ο  τελευταίος  

έχει  επίγνωση  της  ανάγκης  για  τη  δημιουργία  ενός  ειδικού  αρχιτεκτονικού 

λεξιλογίου με  ιδιαίτερα  γαλλικά  χαρακτηριστικά. Ουκ ολίγες φορές,  όπως  είδαμε, 

τονίζει  τα  χαρακτηριστικά  του  γαλλικού  λαού,  εδάφους,  υλικών  που  διαθέτει  και 

κλιματολογικών  συνθηκών  που  επικρατούν  στη  χώρα  αυτή.  Ήθελε,  επομένως,  να 

αναδείξει όλες εκείνες τις ιδιαιτερότητες που την χαρακτηρίζουν. 

Σχετικά με την κατασκευή του trompe της οικίας Bullioud, μπορούμε να πούμε πως 

αν  και  δεν  προσέφερε  καινοτόμα  τεχνικά  στοιχεία  στη  μεσαιωνική  επιστήμη  της 

γραμμής, υποδεικνύει, ωστόσο, την επίγνωση που είχε ο ντε Λορμ ως προς την αξία 

της εν λόγω πρότασης σε σχέση με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης, αφού 

αυτή συμβάλλει στον εντοπισμό μιας διαφοροποίησης σε σχέση με τα μεσαιωνικά 

πρότυπα. 

Επιπροσθέτως, τα λεγόμενα του ίδιου του αρχιτέκτονα έρχονται να επιβεβαιώσουν 

το  αίσθημα  της  επίγνωσης  των  καινοτόμων  στοιχείων  που  εισήγαγε  σε  κάποιες 

κατασκευές,  όπως  για παράδειγμα στο σχέδιο  της πολύ μεγάλης βασιλικής,  όπου 

κάνει λόγο για τη νεωτερικότητα του συγκεκριμένου κτηρίου. 

Η απήχηση που είχαν οι προτάσεις του είναι μείζονος σημασίας, καθότι κατασκευές 

όπως  το  Panopticum  και  η  Galerie  des Machines  έχουν  ως  μακρινά  πρωτότυπα 

σχέδιά του.  

Η αίσθηση αυτής  της  επίγνωσης  είναι φανερή  και όταν υποστηρίζει  πως πλείστοι 

άνδρες  έχουν  συμβουλευτεί  τα  σχέδια,  τις  μετρήσεις  και  τα  μοντέλα  του  και  τα 

έχουν εξάγει στο εξωτερικό. 

Όσον αφορά στο λεγόμενο «γαλλικό»  του ρυθμό,  είναι σαφές από  τα παραπάνω, 

πως  αυτός  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ένας  ξεχωριστός  έκτος  ρυθμός  της 

αρχιτεκτονικής. Οι λόγοι που βρίσκονται πίσω από αυτή τη θεώρηση συνοψίζονται 

σε  δύο:  κατ’  αρχάς  δεν  είχε  πραγματικά  καινοτόμα  στοιχεία,  αφού  οι  κίονες  με 

δαχτυλίδια είναι βέβαιο πως υπήρχαν κατά την αρχαιότητα. Οι μελετητές του έργου 

του συγκλίνουν στην άποψη πως η άμεση πηγή των κιόνων με δαχτυλίδια του ντε 

Λορμ πιθανότατα είναι οι κίονες της Santa Prassede στη Ρώμη. Ωστόσο, η επιτυχία 

της πρότασής  του οφείλεται, ως  επί  το πλείστον,  στη μεγάλη διάδοση που είχε η 
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πραγματεία  του.  Συνεπώς,  δεν  προκαλεί  εντύπωση  το  γεγονός  πως  ο  κίονας  με 

δαχτυλίδια  με  φυσικά  διακοσμητικά  στοιχεία  είχε  αντιμετωπιστεί  ως  ένας 

γαλλικισμός  από  τους  ξένους  θεωρητικούς.  Από  την  άλλη  μεριά,  ιδιαίτερης 

σημασίας  είναι  ο  ρόλος  της  αναγκαιότητας  που  προβάλλεται  όσον  αφορά  στη 

χρησιμοποίηση των υλικών που διαθέτει η χώρα του, σχετικά  με την πρότασή του 

για τους «γαλλικούς» κίονες. 

Εκεί,  άλλωστε,  εντοπίζεται  και  η  ιδιαίτερη  συνεισφορά  του,  η  οποία  συνίσταται 

στην  παρότρυνσή  του  προς  τους  συναδέλφους  του  να  επινοήσουν  νέους  κίονες, 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες, καθώς και τα υλικά της 

πατρίδας τους.  

Η  αρχιτεκτονική  του  μπορεί  να  θεωρηθεί  καινοτόμα,  χάρη  στα  στοιχεία  της 

χρηστικότητας,  της  λειτουργικότητας  και  της  αισθητικής  που  εντάσσει  στα  σχέδιά 

του. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο για τον κοιτώνα για τις μοναχές της 

Μονμάρτης.  Η  έμφαση  στα  συγκεκριμένα  κριτήρια  παρέχεται  συστηματικά  μόνο 

κατά τον 20ο αιώνα με τις αρχές που προέκυψαν από τη σχολή του Bauhaus. Επίσης, 

το  γεγονός  της αναφοράς  της  δικής  του  οικίας,  της  οικίας  ενός αρχιτέκτονα,  στην 

πραγματεία  του,  αποτελεί  ακόμη  ένα  καινοτόμο  στοιχείο.  Με  τρόπο  εύγλωττο 

αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής πρακτικής και καθιερώνει 

ως κανόνα του αστικού σπιτιού την τοποθέτηση της πτέρυγας κατοικίας ‐ του corps 

de logis ‐ μεταξύ εσωτερικής αυλής και κήπου. 

Δεν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε πως κατά το 16ο αιώνα η καινοτομία σε ζητήματα 

μεθόδου χρήσης και συνδυασμού των υλικών κατασκευής είναι στο επίκεντρο των 

ενδιαφερόντων  όχι  μονάχα  των  αρχιτεκτόνων,  αλλά  και  πολλών  τεχνιτών  και 

θεωρητικών.  Σ’  αυτό  το  γενικότερο  επίπεδο  ανάγνωσης  οφείλουμε  να  εντάξουμε 

και την ενασχόληση του ντε Λορμ με τις διάφορες επινοήσεις. 

Το  γεγονός  πως  στον  τίτλο  της  πραγματείας  του  Nouvelles  Inventions  pour  bien 

bastir et à petits Fraiz περιλαμβάνεται ο όρος «Νέες Επινοήσεις», είναι ρηξικέλευθο, 

αν  λάβουμε  υπόψη  την  ιστορική  πραγματικότητα  της  εποχής  του.  Επιπλέον,  η 

επίγνωσή  του  για  το  αρμόζον  ύψος  εξόδων  μιας  κατασκευής  φαίνεται  από  την 

πρότασή  του  για  τη  δική  του  οικία,  μια  κατασκευαστική  πρόταση  που  απέχει 

παρασάγγας από τα μέτρα και τα σταθμά των βασιλικών κτισμάτων.  
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Εν αντιθέσει προς τα παραπάνω, μπορούμε να διακρίνουμε μια ασυνέπεια μεταξύ 

των  λόγων  και  των  έργων  του,  όσον  αφορά  στο  ζήτημα  των  θεïκών  αναλογιών. 

Φαίνεται,  παρ’  όλ’  αυτά,  πως  ο  ντε  Λορμ  είχε  συνείδηση  της  διαμάχης  που 

προκαλούσε η ασυνέπειά  του αυτή,  καθώς παραδέχεται πως  τα δικά  του πρώιμα 

κτίσματα  ήταν  ανεπαρκή  και  δηλώνει  την  πρόθεσή  του  να  τα  ανακατασκευάσει 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές αναλογίες. 

Εν κατακλείδι, οι νέες ιστορικές συνθήκες που διαμορφώνονται και συνδέονται με 

την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας του Φραγκίσκου Α’, από τα πρώτα χρόνια της 

βασιλείας  του,  ενισχύουν  την  ανάγκη  διαμόρφωσης  ενός  νέου  αρχιτεκτονικού 

λεξιλογίου, ικανού να εδραιώσει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η προβολή της 

γαλλικής  γλώσσας  και  η  ανάδειξη  μιας  νέας  αρχιτεκτονικής  πρακτικής 

αποδεσμευμένης από τα έως τότε πρότυπα, βρίσκονται στον πυρήνα συγκρότησης 

της εθνικής συνείδησης στα πλαίσια του μοναρχικού κράτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Philibert de I'Orme’s Instruction164 

 

Instruction de Monsieur d'Yvry, dict de  l’Orme, Abbé de Sainct‐Sierge, et cestui Me 
architecteur du Roy 

 

Pource que plusieurs crient que  j'ay tant de biens en  l'église et d'argent content,  je 

désire bien que ung chacun congnoisse la vérité et les services que j'ay faict. 

Pour  le  premier,  le  feu  Roy  me  donna  l'abbaye  de  Jeneton  en  Bretaigne,  que 

monsieur de Rieux ne voulust pource qu'elle ne valloyt que iijc livres......... iijc l. 

Après,  l’on  me  donna  l'abbaye  Sainct‐Barthelemy‐lez‐Noyon,  que  tenoit  mon‐ 

sieur de Bayeulx, qui ne valloyt que xvijc livres......... xvijc l. 

Au  bout  d'ung  an  après,  le  feu  Roy  me  donna  l'abbaye  d'Yvry,  qui  estoyt 

afermé à treize cens livres..... xiijc l. 

Et le dernier bien, estant mallade en ceste ville, il me donna l'abbaye de Sainct‐Sierge 

d'Angiers, qui est afermée ijmvijc l. et voylà tout le bien que le feu Roy m'a faict, qui 

est  de  six mil  livres,  bien  loing  de  conte  de  vingt mil  livres  qu'ilz  disent  qu’il m'a 

donné. 

Et  quant  à  l'argent,  je  n'ay  jamais mangé  une maille,  et  aussi  l’on  ne me  donna 

jamais estat et gaiges, ne pensions, ny aultre don que ce soit, et ay toujours mené 

dix ou douze chevaulx, et estoyent ordinairement sur  les champs, suyvant  le com‐

mandement que me faisait le feu Roy, et ceulx qui commandoyent, et tenoys maison 

partout où  je me trouvoys, tant aux cappytaines, concierges, contrerolleurs et mes 

maçons,  charpentiers  et  aultres;  tous  mangoyent  à  mon  logis,  à  mes  propres 

despens, sans qu'ilz payassent, ne moings me faire présent de la valleur d’ une seule 

maille. 

Oultre plus, tous les modelles que Je faisoys faire, tant pour le service du Roy que de 

ceulx qui estoyent auprès de lui, l’on ne m'en payoit pas ung denier, et si j’en ay faict 

tel qui a cousté deux ou troys cens escuz. 

                                                            
164  Η  Instruction  του  ντε  Λορμ  έχει  την  ορθογραφία  του  πρωτότυπου  κειμένου,  ενώ  ο 
υπομνηματισμός προέρχεται από τον Blunt. 
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Et oultre  les grandes  inventions, que  trouvoys  tous  les  jours, d'architecture,  je me 

prenoys  garde  si diligemment  aux maisons du Roy, pour  les  ruynes et maulvaises 

façons que  je y trouvoys, que, si  je n'eusse  faict telle diligence, souvent  le Roy,  les 

princes et aultres eussent été accablez et en extrêmes dangiers de leurs personnes, 

pour les poultres et planchiers qu'il a fallu souvent retenir et abbattre. 

D'allieurs, du commancement que j'euz la charge des bastimens, en faisant faire les 

toysés, au lieu que les ouvriers espéroyent qu'il leur fust deu tant, à Fontaynebleau, 

à Villiers‐Coterets, Sainct‐Germain et aultres, que  le maçon de Fontaynebleau, Me 

Jehan Le Breton, debvoyent xviiim  livres pour avoir plus receu qu'ilz n'avoyent faict 

d'œuvre, et si y avoyt plus de iiiixx mil livres d'œuvres qui ne valloyt rien, et plusieurs 

aultres  maulvaiz  mesnaiges  qui  estoyent  aux  aultres  maisons,  qui  seroyt  long  à 

descripre; que j'ay renconstré plusieurs foys et osé les larciner. 

Quel prouffict ay‐je faict en Bretaigne que, du temps du feu roy François, à qui Dieu 

ayt l’âme, que le feu Roy n'estoyt que Daulphin, je visitoys tous les ans par deux foys 

toute la coste et forteresses de Bretaigne, et découvris de très‐grandz larcins que le 

cappitaine  de  la  Chastre  et  le  contrerolleur Moysant  faisoyent,  de  sorte  que  les 

Angloys cuydarent prendre Brest sans moy? car ces Messieurs armez de navyres et 

barques, de  l’artillerye et pouldre et aultres monitions du Roy, qu'ilz prenoyent au 

chasteau. 

De sorte qu'ilz dépopularent tout le chasteau, qu'il n'avoit ne monitions, ne bled, ny 

artillerye;  et,  ung  jour  entre  aultres,  leur  navyre  fust  prinse  des  ennemys,  et 

déclairarent  comme  le  chasteau  estoyt  tout  desgarny,  et  délibérarent  de  le  venir 

prendre;  et  vindrent  soixante  navyres  angloises  jusques  devant  le  chasteau,  à  la 

portée  d'ung  canon.  Par  bonne  fortune  je me  trouvoys  à  Brest,  et  fiz  si  grande 

dilligence à  faire monter  l'artillerye, et encores en  faire de  faulses artilleryes, pour 

monstrer  à  l'ennemy,  sur  les  rempars,  faire  faire pouldre  et  amasser  à  force per‐

sonnes et femmes, apourter terres et fassine, à faire rampars et tranchcées, et don‐

noys  tel  ordre,  faisant  veoir  le  peuple  et  faisant  plusieurs  faulces  enseignes,  et 

planter à forces picques, et fiz si bonne mine, que l'ennemy ne nous assaillist point; 

et  avois  tant  crié  auparavant  du  désordre  que  je  y  trouvoys,  que  Monsieur  d’ 

Estampes  y  fist mons. Dampierre,  qui  estoit  cappitaine,  et  La Geneste,  qui  estoit 

valet de chambre du  feu roy, y vint, qui  fist  fort bien son debvoyr. Et veulx dire et 
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prouver  que  tout  le  chasteau  de  Brest  eust  esté  prins  facillement  sans moy,  et 

l'ennemy  pouvoyt  venir  jusques  à Nantes  sans  que  rien  l’eust  empesché,  pour  le 

grand désordre qu'il y avoyt, et c’cstoyt I'année Mil Vc quarante six. 

Plus,  je trouvoys en ces  licux de Brest que  la toyse de maçonnerye coustoit au Roy 

plus  de  soixante  li[vres],  et  encores  ilz  faisoyent  plusieurs  grands  larcins,  qui 

seroyent  longs à dire, et si ne  faisoyent  rien,  rien qui vaille. Et  fiz si bon mesnaige 

que, oultre  les bonnes  façons de  fortiffier que  leur monstroys,  la  toyse, au  lieu de 

soixante  livres, ne coustoit que dix  livres, et si  fiz  faire plus d'œuvre en quatre ans 

que n'en avoyent faict en unze. 

Semblables choses  je fiz à Sainct‐Mallo et à Conercvceau165, à Mantes166 et aultres, 

et  oultre  plusieurs  mauvais  mesnaiges  que  je  trouvoys  de  plusieurs,  tant  des 

cappitaines, contrerolleurs et aultres, les trésoriers faisoyent de leur cousté, de sorte 

que  je  fiz  rendre  et  payer  au  trézorier  Charron  trente  six mil  livres,  qui  estoyent 

esgarées  et  desrobées,  et,  si  n’  eust  esté  un  grand  seigneur  qui  le  soustenoyt  et 

Boys‐Daulphin,  j'eusse  bien  faict  veoir  d'aultres  larrecins;  et  seroyt  bien  long  à 

vouloir tout escripre ce que j'ay faict en Bretaigne. 

Aussi en Picardie je descouvris si grandes faultes; seullement, ne bougeant de Paris, 

je monstroys  comme  ilz  se  debvoyent  gouverner,  et  au  calcul  qu'ils  avoyent  faict 

auparavant aux toysées par ceulx qui avoyent accoustumé  les faire, se trouva pour 

xviijm  (18,000)  livres  de  larcin,  à  faire  les  toysées  seullement,  sans  tant  d'aultres 

maulvais mesnaiges que  l’on  faisoyt, où  je  remédyois  incontinant quant on me  le 

commandoit. 

Plus, en Normandie, où  l’on me donna une commission pour veoir des gallions que 

l’on  faisoyt  au  Havre  de  Grâce,  et  visiter  les  navyres  qui  estoyent  à  la  coste  de 

Normandie, et arrester diligemment des vivres, comme lardz, sutres et biscuitz, bray 

et goteron, cordaiges et aultres équipaiges, pour pourter au camp de Boulongne, où 

je fiz de si grands services et prouffitz l'espace de quatre moys que j’y demeuroys; et 

après que j'euz dressé toutes choses et les procès‐verbaulx et marchés que jenvoyois 

à  monsieur  le  Connestable,  il  donna  la  charge  à  monsieur  de  Bois‐Daulphin,  à 

                                                            
165 Πιθανόν το Concarneau της Βρετάνης. 
166 Πιθανόν εννοεί τη Νάντη της Δυτικής Γαλλίας. 
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monsieur de Nollye, qu'ilz firent suivant mes mémoyres, et dont je fus bien ayse de 

m'en aller, car  je  faisoys tout à mes despens, et me cousta huict cens escus, et  les 

autres gaignèrent de l'argent où je n'avoys pas ung lyard; et quand je le remonstroys, 

l’on disoyt que le Roy me donneroyt de bénéfices. 

Et au departir de là l’on me donna une aultre commission pour casser les gallares qui 

estoient à Roan, avec Monsieur le président Petiemort, dont nous mismes en liberté 

cinq  cens quarante  forsayres; et me  fallut  encores  tenir maison, qui m'acheva de 

peyndre;  et  si  n'estoyt  que  je  seroys  trop  long,  je  diroys  plusieurs  aultres  com‐

missions que j'ai faict à mes despens, et sans que tout le temps du règne du feu Roy 

l’on m'ayt donné une seulle maille. 

Et oultre tout cecy, n'ay‐je pas  faict tant d'aultres services, quant ce ne seroyt que 

d'avoir porté en France  la façon de bien bastir, osté  les £açons barbares et grandes 

commissures,  monstré  à  tous  comme  l’on  doibt  observer  les  mesures  de 

architecture, tant que j'ay faict les meilleurs ouvriers qui sont aujourd'huy, comme ilz 

confessent? que l’on se souvienne comme l’on faisoyt quand je commençoys Sainct‐

Mort pour Mons. le cardinal du Belloy! 

D'ailleurs, que l’on regarde tout ce que j'ay jamais faict, s'il ne s'est trouvé fort bien 

et au grand contantement de tous. 

A Fontaynebleau, la grande salle du bal, qui tomboyt, n'est‐elle pas bien accoustrée, 

tant de  lambris que de  la cheminée et massonnerye et entrée167 des peinctures? Je 

n'en parle poinct: monsieur Sainct‐Martin sçait son estat. 

A  la chapelle qui est auprès, qui  tomboyt, où  je  fiz ce polpitre168 et coulompne de 

marbre, le cabinet de la Royne mère, le cabinet et chambre du Roy, au pavillon sur l’ 

estang; le grand perron qui est en la basse‐court, qui est une des belles œuvres que 

l’on sçauroyt veoir, et  le vestibule en  la salle du Roy, comme  je vouloys  faire où  je 

faisoys les poultres de trois à quatre cens pièces, qui estoyt quasi achevé de faire, et 

les  combles de plusieurs pièces, mais, ne  congnoissant  telle  façon de  faire,  ils ont 

incontinant dict que cella ne valloyt rien, où ils errent grandemcnt, et ne falloyt dire 

ainsi, pource qu'ilz ne s'en sçavent ayder, et n’y congnoissent rien. 

                                                            
167 Πιθανόν εννοεί Entourée. 
168 Ο όρος polpitre αναφέρεται στη Βασιλική Στοά στην άκρη του παρεκκλησίου. 
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Et combien de ruynes et périls fussent advenuz audit Fontayne‐de‐bleau sans moy, 

et mesmes à  la grande gallerye; semblablement à Villiers‐Coteretz, où  j'ay faict ung 

temple, dedans  le parc, de  telle estime que  les hommes de bon  jugement sçavent 

bien juger, et tant d'aultres choses qui seroyent fort longues à dire! 

A  Sainct‐Germain‐en‐Laye,  s'ilz  eussent  eu  patience  que  j'eusse  faict  achever  le 

bastiment neuf, que j'ay commancé auprez des loges des bestes, je suys asseuré qu’ 

aujourd'huy  l’οn  n’eust  veu  le  semblable,  ne  plus  admyrable,  tant  pour  les 

porticques, vestibules,  théâtres, estuves, baignières,  comme  le  logis; mais pour  ce 

qu'ilz  ne  le  congnoissent,  et  aussi  qu'ilz  ne  l'eussent  sçeu  achever  comme  je  l’ay 

commancé,  ils ont  incontinant dict que tout ne valloyt rien, ce que  les hommes de 

bon jugement congnoissent le contraire; ils confessent que la chapelle du parc que j’ 

ay faict de neuf est fort jolye. 

Et dans  le  chasteau,  combien ay‐je gardé de plusieurs grands dangiers qui  fussent 

advenuz! Que  l’on considère partout cc que j'ay faict, soyt les ornemens et polpitre 

de la chapelle du chasteau, et la cloison qui y est et la fontayne, si j'ay rien faict faire 

qui ne soyt bien, et le pont de la Royne, pour la grande envye que j'avoys de luy faire 

très‐humble service. 

Plus, à  la Muette dudict Sainct‐Germain, qui a  cousté  cent mil escuz, que  je veulx 

dire estoyt perdue  sans moy, et ne  la pouvoyt‐on couvrir  sans  l’invention que  j'ay 

trouvé de  charpenterye, pource qu'elle estoyt  large que  l’οn n'eust  trouvé  si  long 

boys et si gros qu'il falloyt. Et quant ilz en eussent encores peu trouver et I'asscmbler 

de  pièces,  les murailles  ne  l’eussent  sceu  porter,  et  encores moings  si  l’on  l'eust 

voullu faire couvrir de pierre de taille, principallement  le millieu qui a douze toyses 

de  long et diz de  large. Quant aux pavillyons, j'en ay faict couvrir deux de pierre de 

taille, et quant  l’on  l'eust peu tout  faire de charpentyre.  Il demandoyt trent‐six‐mil 

livres, et je l’ay faict pour un office de Me des comptes, qui est la moictié moings. 

Et quant tout fust faict, l’on y print si grand pleisir que le feu Roy et la Royne mère, 

et tous ceux qui me commandarent de faire couvrir encore deux pavillyons en telle 

£açοn,  qui  estoyent  couvertz  de  pierre  de  taille,  et  aultres  choses,  et  qu'ilz me 

donneroyent ung office d'auditeur des comptes, ce que  j'ay faict, et n’ay poinct eu 

l'office, et paye la rente tous les ans des denyers que j’ay empruncté pour ce faire. 
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Aussi à Sainct‐Legier, en la forestz de Montfort, pour ung vieulx logis, lequel n'est‐il 

pas bien racouscré, et  la gallerye qui est feicte de neuf, avec  la petite chapelle et 

pavillons, l’on la trouve le plus beau qu'il est possible et se peult achever une bien 

fort belle maison. 

A  Mousseau,  pour  la  Royne  mère,  qui  est  cause  que  je  trouvay  l'invention  de 

Charpenterye pour  le  jeu de paillemaille qu’elle vouloyt  faire couvrir,  là où  J’avoys 

dressé  de  tant  belles  inventions;  mais  Monsieur  de  Nevers  et  aultres  me 

détournèrent  de  plusieurs  belles  entreprinses,  et  estoyent  tous marrys  que mad. 

Dame vouloyt bastir.     

Aussy  ce  que  j'ay  faict  à  Anneth,  où  il  y  a  tant  dc  belles œuvres,  ç’a  esté  par  le 

commandement du feu Roy, qui estoyt plus curieux de sçavoir ce que  l'on y faisoyt 

que en ses maisons, et se courrouçoyt à moy quant je η’y alloys assez souvent. Pour 

ce c'estoyt tout pour le Roy. 

Et  oultre  tant  de  belles  œuvres  que  j'ay  faict,  combien  j'ay  donné  de  grandes 

inventions, non seullement au prouffict de Sa Majesté, mais encores pour tout son 

peuple, comme pour l'invention des charpenteryes, pour les combles, que l'on peult 

faire de toutes sortes de boys et de toutes petites pièces. Et aussy de poultres, de 

tant de pièces que l'on vouldra. 

Semblablement  l'on  peult  faire  toutes  plattesformes  d'équarre  et  pons  de  telle 

grandeur, comme de l'entreprinse que le feu Roy voulloyt que fisse faire au port au 

Pect, à Sainct‐Germain‐en‐Laye, ung pont en une arche aussi large qu'est la rivyère, 

qui seroyt la plus magnifique œuvre qui fust jamays veue. 

Et tant d'aultres  inventions si belles qui se treuvent par  les mathématiques, dont je 

despendois ordinairement argent à faire force modelles, et n'en estoys jamays payé; 

voylà  (comme)  je  peulx  avoir  à  force  argent.  Et  oultre  cinq  neveux  que  j’ay  faict 

estudier, qui m'ont cousté beaucoup,  j'ay entretenu plusieurs hommes doctes, tant 

des  bénéfices  que  leur  ay  donné  que  du mien  propre,  et  n'on[t]  jamays  cessé  d’ 

estudier en l'architecture, ars libéraulx et mathématiques; et me faict lire souvant en 

l'escripture  sainte. Voylà  comme  je me  suys gouverné, et n'ay  jamays  rien acquis, 

sinon une barbe blanche, et ay prins aultant de peine, depuis I'âge de quinze ans que 

j’ay commancé avoir charge, que homme sçauroyt faire : ayant eu plusieurs charges, 

soyt à la guerre à fortiffier et estre cappitaine en chief, et fermé plusieurs foys; et ay 
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servy papes, rois et plusieurs cardinaulx et grandz seigneurs; et feu Mons. de Langès, 

Guillaume du Belloy, Mons.  le  cardinal  son  frère, me debauchairent du  service du 

pape  Paulle,  à  Rome  où  j'estoys,  et  avoys  une  belle  charge  à  Sainct‐Martin  dello 

Bosco, à la Callabre, et pour revenir en France; et pour toute recompense et avoyr si 

bien servi, l’on m’a fait tant de maulx et accuse de plusieurs infamyes don’t j’ay esté 

trouvé innocent, et m'a on faict couster tout ce que j’avoya jamays acquis, don’t j’en 

remercye Dieu du tout, et en laisse à luy seul la vengeance, comme je crois qu’il m’a 

chastié pour m’estre rendu plus subject au service des homes que non pas à celuy de 

Dieu. Et au  lieu que  j'ay appris à édiffier des chasteaulx et maisons,  j’apprendray à 

édiffier  des  homes.  Ainsi,  Monseigneur  et  meilleur  amy,  que  désiriés  sçavoir  le 

contraire de ce que  l'on dict,  je vous ay mis  la vérité d’une partie de ma vie, qui a 

esté aultant  labourieuse que homme que ayes jamays congneu à suyvre toujours  la 

vertu et les vertueulx, sans jamays avoyr esté reprins, ne me trouvez devant juge que 

à ceste heure, et je remectz le tout à celuy qui est le seul juge de tous. 

Je  ne  veulx  encores  oblyer  de  dire  que  je  faisoys  les  charges moy  seul,  dont  l’on 

avoyt auparavant, du temps du feu roy Françoys, quatre mil quatre cens  livres tous 

les  ans  à  plusieurs  commissaires,  tant  à  Fontaynebleau,  Villiers‐Coteretz,  Sainct‐

Germain, la Muette et le chasteau de Boulongne, et n'en avoys pas un soul, comme 

j'ay  dict,  et  si  avoys  plus  de  charges  que  cella,  tant  de  la  sépulture  du  feu  roy 

Françoys  que  j'ay  faict  faire,  qui  se  treuve  très‐belle,  le  chasteau  de  Saint‐Legier, 

l'archenac et magazin de  l'artillerye à Paris,  il y a beau commancement de pouvoyr 

fayre un bon mesnaige; aussi les escuyeries des Tournelles, qui sont fort belles, et la 

chappelle du boys de Vincennes, où j'ay faict faire toutes les voultes et achever; et, 

oultre ce, plusieurs aultres corvées, tant à Foulembray, Coussy, que l'Hostel‐Dieu de 

Sainct‐Jacques‐du‐Hault‐Pas,  que  j'avoys  commancé,  et  partout  où  l'on  m'a 

commandé j'ay prins de grandissime peyne, dont j'aymeroys trop mieulx les denyers 

et estaz que l'on eust donné à ceulx qui eussent faict choses semblables, que tous les 

bénéfices que l'on m'a donné. 

Et  tout  ce  que  j'ai  dict  cy‐dessus  n'est  poinct  pour  gloyre  que  j'en  cherche,  ne 

honneur que j’en veuille avoyr, remectant tout à Dieu le créateur, qui est autheur de 

toutes choses; mays je le faictz pour les grandes calompnyes et grandes haynes que 
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l’on  continue me  porter,  affin  que  tous  les  princes,  seigneurs  et  gens  d'honneur 

congnoissent la vérité du faict. 
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