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Χαράλαμπος Μπούρας (1933-2016).
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9

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ο Χαράλαμπος Μπούρας δεν είναι πλέον μαζί μας, το έργο του όμως είναι γύρω μας … ακόμη και
εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος του. Γύρω μας υπάρχουν οι γνώσεις της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
και οι ιδέες που καλλιέργησε και έθεσε στη διάθεση όλων τόσο απλόχερα και αποτελεσματικά.
Όμως, ενώ αυτό το πεδίον υπήρχε και πριν από τον Μπούρα χάρις στις προσπάθειες των προγε-
νεστέρων του, η Προστασία και Συντήρηση των μνημείων είναι τομείς οι οποίοι στη χώρα μας
ποτέ δεν είχαν εξειδικευθεί σε εθνική κλίμακα, επειδή οι αξιοθαύμαστοι πρωταγωνιστές του είδους,
έως την εποχή του Ορλάνδου και του Τραυλού, αποτελούσαν μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις.
Η μετεξέλιξη του πεδίου δράσης αυτών των πρωτοπόρων σε αποκρυσταλλωμένη επιστημονική -
επαγγελματική ειδικότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, με ήδη ικανοποιητική θεσμική κατο-
χύρωση και συλλογική καταξίωση, είναι και αυτή ένα από τα επιτεύγματα του Χαράλαμπου
Μπούρα. Οι παλαιότεροι από εμάς ήδη γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Η πρώτη αρχή της στη σκέψη
του δασκάλου μας μάλλον μας διαφεύγει, όμως τον Μάρτιο του 1967, μήνες μετά την ανάληψη
καθηκόντων διδασκαλίας στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Μπούρας είχε έτοιμες
τις περίφημες «Τ ρ ε ι ς  Π ρ ο τ ά σ ε ι ς », που νεότατος ακόμη, αλλά ήδη με αναγνωρισμένο επι-
στημονικό κύρος, πρόλαβε να υποστηρίξει κατά τη διάρκεια του 1ου Αρχαιο λογικού Συνεδρίου
και ακολούθως να δημοσιεύσει στα Τεχνικά Χρονικά. Οι προτάσεις αφορούσαν στην υψηλής αξιο-
πιστίας τεκμηρίωση και διάγνωση της κατάστασης των μνημείων, τη δημιουργία και αποτελεσμα-
τική τήρηση κατάλληλων αρχείων και, τέλος, τις μεταπτυχιακές σπουδές των αρχιτεκτόνων για μια
υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου εξειδίκευση. Ταυτοχρόνως, επειδή το περι-
βάλλον του δεν ήταν ακόμη συλλογικά ώριμο, φρόντισε για την εφαρμογή της ιδέας, έστω και σε
ατομικό επίπεδο. Με το ήδη μεγάλο κύρος του και μετά από πάμπολλες ώρες και ημέρες σύντα-
ξης κειμένων, επιστολών και υπομνημάτων, κατάφερνε επί δεκαετίες να εξασφαλίζει υποτροφίες
για εξειδίκευση στο εξωτερικό των καλύτερα προετοιμασμένων νέων αρχιτεκτόνων, που παρά την
τότε τεράστια άνθηση της ανοικοδόμησης και τη δεδομένη προοπτική επαγγελματικής επιτυχίας σε
αυτήν, προτιμούσαν ήδη την όχι τόσο προσοδοφόρο περιπέτεια της εργασίας στα μνημεία. Χρόνο
με τον χρόνο ο αριθμός τους μεγάλωνε και ήδη πλησίαζε την εκατοντάδα, όταν επί τέλους έγινε δυ-
νατή η δημιουργία σχετικών προγραμμάτων και στην Ελλάδα. Κατά το ίδιο μακρό χρονικό διά-
στημα ο Καθηγητής ετοίμαζε το έδαφος και σε προπτυχιακό επίπεδο με κατ’ επιλογήν μαθήματα
εφάμιλλα με ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν τα καλύτερα τεχνικά πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Ταυτοχρόνως, ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα της χώρας (πάντοτε
χωρίς χρηματική αμοιβή) και η διδασκαλία του ήταν ως εκ τούτου πραγματικά ρεαλιστική, υπο-
στηριζόμενη από την τεράστια πρακτική - οικοδομική γνώση του, που ταυτοχρόνως συνδυαζόταν
με τέλεια γνώση των νομικών, διοικητικών, οικονομικών και άλλων διαδικασιών. 

Με όλα αυτά ο Χαράλαμπος Μπούρας είχε άμεση επίδραση σε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτο-
νες, οι οποίοι σύντομα διέπρεψαν σε ένα επάγγελμα, το οποίο οι ίδιοι αναγνωρίζουν ως κύριο πα-
ράγοντα της αυστηρής επιστημονικής και βάσει αρχών ανάπτυξής του στην Ελλάδα. Με άλλες
λέξεις ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε ο Ή ρ ω ς  Κ τ ί σ τ η ς αυτής της δραστηριότητας που μας
ενώνει και μας κάνει τόσο χρήσιμους στον κόσμο μας. Ήρως Κτίστης κατά την αρχαία σημασία του
όρου: ιδρυτής μιας πόλεως ή γενικότερα ενός συλλογικού θεσμού. Σε αυτό το νέο πεδίο, που ήδη
είναι πολύ παλιό και όπου οι παλαιότεροι έχουν πάρει ήδη σύνταξη, αφού όμως πρόλαβαν να με-
ταδώσουν πολλά στην επόμενη γενιά, ο Χ. Μπούρας μας ενέπνευσε και το ήθος: συναγωνιστές, όχι
ανταγωνιστές! 
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Αλλά ενώ ο χρόνος συνεχώς ρέει και οι καταστάσεις μεταβάλλονται, και καθώς οι δυνάμεις μας
δοκιμάζονται, και ενώ ο ίδιος έφυγε, αν και είχε ακόμη τόσο πολλά να προσφέρει και να ευχα -
ριστηθεί, τα πολυάριθμα συγγράμματά του διατηρούν στο ακέραιο την αξία τους, ενώ οι συμβου-
λές του, οι σκέψεις του και οι τρόποι του φαίνεται ότι έχουν ακόμη τόση δύναμη, ώστε να
συνοδεύουν ευχάριστα και ευεργετικά την παραπέρα πορεία μας. 

Λόγω των περιστάσεων κατά τη σύνταξή του, το ως άνω εισαγωγικό κείμενο τόνισε κυρίως την
τεράστια συμβολή του Μπούρα στην προστασία των μνημείων και στον επί δεκαετίες προς αυτά
επιστημονικό και επαγγελματικό προσανατολισμό νέων αρχιτεκτόνων. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το
μέγιστο μέρος των προσπαθειών του, μέσω του οποίου αξιώθηκε να είναι ένας Ήρως Κτίστης.
Όμως το πρόγραμμά του περιείχε πολλά άλλα. Ορισμένες μελέτες του εμπίπτουν περισσότερο στην
Ιστορία της Τέχνης, άλλες στην ιστορία των ιδεών, ή στη βιογραφική τεκμηρίωση της πράξης ή της
σκέψης κάποιων πρωταγωνιστών της Αρχιτεκτονικής ή της Αρχαιολογίας. Χάρις στο ευρύτερο εν-
διαφέρον του για τόσο πολλά και την ικανότητά του να συγκροτεί τις αντίστοιχες γνώσεις με ένα
σύστημα αυστηρής λογικής ταξινόμησης, ανάλυσης και δομικής συσχέτισης, ο Χ. Μπούρας ήταν
κατά κανόνα σε θέση να παρακολουθεί οποιαδήποτε συζήτηση εντός του ευρύτερου πεδίου της Αρ-
χιτεκτονικής, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας ή της Προστασίας των μνημείων και της Οικοδομι-
κής τεχνολογίας και με αίσθημα επιστημονικής ευθύνης και οικονομίας χρόνου να εξηγεί, να
συνοψίζει και να διαφωτίζει αντικείμενα και θέματα, ακόμη και σε καθ’ ύλην ειδικότερους, όταν
αυτοί δεν διέθεταν τη δική του δύναμη σκέψης ή ευαισθησία, κοινωνική και πολιτική. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η συμβολή του σε διάφορα επιστημονικά συμβούλια υπερέβαινε πάντοτε τα συνήθη.
Τούτο συμβάδιζε με την περιβόητη μνήμη του (στην πραγματικότητα αποτέλεσμα και εντονότερου
ενδιαφέρο ντος για περισσότερα θέματα), η οποία, συνδυαζόμενη με μακρότατη επί δεκαετίες συμ-
μετοχή σε συλλογικά σχήματα, τον καθιστούσε αληθινό μνήμονα αυτών, όπως π.χ. στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ταυτοχρόνως, μέσω της έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της διεπι-
στημονικής συνεργασίας, συνέβαλλε στη γνωριμία και εξοικείωση πλείστων με πρόσωπα και πράγ-
ματα άλλων κλάδων. Παρά την εντατική εμπλοκή του στα κοινά και την απλόχερη προσφορά
πολύτιμου χρόνου σε άλλους, ιδίως σε νεώτερους, ως εκ θαύματος ο Χαράλαμπος Μπούρας πα-
ρήγε το μέγιστο σε ατομικό επιστημονικό έργο, μετρήσιμο ακόμη και ως απλή ποσότητα –πόσω
μάλλον ως γινόμενο ποσότητας επί ποιότητα! Πώς το κατάφερνε; Μόνον επειδή ήταν πολύ ερ-
 γατικός και επειδή διέθετε ασυνήθιστη ικανότητα κρίσεως, ασυνήθιστη ικανότητα μνημονικής 
συλλογής και δημιουργικής αξιοποίησης πλήθους οπτικών εικόνων και βιβλιογραφικών πληρο-
φοριών, έξοχο τάλαντον λόγου, προφορικού και γραπτού, ταχύτατη καλλιγραφική διατύπωση
ακόμη και με στυλό, τελείως απηλλαγμένη συντακτικών, ορθογραφικών και νοηματικών λαθών,
ασυνήθιστο όγκο άριστα συγκροτημένων γνώσεων και μαζί ασυνήθιστη πειθαρχία, η οποία συ-
στηματικά τον απομάκρυνε από χρονοβόρες εκ του προχείρου διεξαγόμενες συζητήσεις («πηγα-
δάκια», «όχι σύντομα τηλεφωνήματα» κ.τ.τ.), ή άλλες μορφές ελαφράς απασχόλησης. Την μη
διαθεσιμότητα του Μπούρα για τέτοια, κάποιοι την είδαν σχεδόν με αντιπάθεια και ενίοτε άσκη-
σαν επ’ αυτής τις ερασιτεχνικές ψυχολογικές ερμηνείες τους, παραβλέποντας ωστόσο το γεγονός ότι
οι πλείστοι από τους φιλικά διαθέσιμους για μακρές ευχάριστες συζητήσεις και οικειότητες, τελικά
ήταν ακριβώς εκείνοι που αντίθετα προς τον Μπούρα και τους ολίγους ομοίους του, δεν προλά-
βαιναν να διαβάζουν προσεκτικά τα γραπτά των φοιτητών ή των φίλων, ούτε να συντάσσουν «βα-
ρετές επιστολές» και να συνθέτουν απαιτητικά εκπαιδευτικά κείμενα και συγγράμματα, ή να τιμούν
το αναγνωστικό κοινό με ουσιώδη βιβλία, ή έστω επιστημονικά άρθρα. Παρομοίως, οι ανεύθυνα
κρίνοντες, π.χ. βάσει του βαθμού ασυμφωνίας του προς την επικρατούσα ενδυματολογική ατημε-
λησία, κατά κανόνα αγνοούσαν τη χάριν συναδέλφου σοβαρή εθελοντική διακινδύνευση του
Μπούρα στα δικαστήρια της δικτατορίας. Το ίδιο επιφανειακή ήταν και η επηρεασμένη από την
εποχή της εικόνας γνώμη κάποιων για τα διδακτικά συγγράμματα του Μπούρα. Όμως, κατά τους
ειδικούς τα συγγράμματα αυτά είναι εφάμιλλα μόνον με τα παγκοσμίως άριστα. Ομοίως άριστες
ήσαν και οι επί δεκαετίες προτάσεις του Μπούρα για Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδί-
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κευσης στην Προστασία και Συντήρηση Μνημείων. Σήμερα, πολύ μετά το γύρισμα του αιώνα, τα
διδακτικά συγγράμματα του Μπούρα, έστω και χωρίς τις βιβλιογραφικές προσθήκες που ο ίδιος
ήλπιζε από εμάς, εξακολουθούν να είναι τα κορυφαία του είδους τους και να αποτελούν την πρώτη
επιλογή για ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτούντων
στο Πανεπιστήμιο. Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει τον Μπούρα σε μια φράση αυτή θα ήταν: άν-
θρωπος ασυνήθιστα εργατικός, ευφυής και ενάρετος, προσηλωμένος σε δύσκολα τηρούμενες αρχές,
απέχων τρόπων εύκολης δημοτικότητας, υλικών αμοιβών, εθιμοτυπικών βραβεύσεων και διαδι-
κασιών προβολής, ο οποίος εις πείσμα αντίξοων συνθηκών συνδύασε κορυφαίο ατομικό έργο με
σπάνιας εμβέλειας κοινωνική προσφορά. 

Αλλά για όλα αυτά και τους ποικίλους άλλους τομείς της πολυσχιδούς δράσης του Μπούρα, ο
αναγνώστης δύναται να βρει περισσότερα στο αφιέρωμα «Για τον Χαράλαμπο Μπούρα» (Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα 2009).

Η ιδέα έκδοσης τόμου επιστημονικών μελετών αφιερωμένου στον Ήρωά μας, ως ελάχιστη έκ-
φραση χρέους και ευγνωμοσύνης, γεννήθηκε το 1995, όταν εκείνος πλησίαζε το εξηκοστό πέμπτο
έτος του. Δυστυχώς το σχετικό μυστικό έφθασε κάποτε στα αυτιά του και αμέσως, με τον χαρα-
κτηριστικό ήπιο, αλλά ανυποχώρητο τρόπο του, ο άριστος δικαιούχος πάσης τιμής εξέφρασε μόνον
αντιρρήσεις για το εγχείρημά μας. Αυτό το γνωρίζαμε, δ ε ν  ή θ ε λ ε  τ ι μ έ ς ! Καθώς, όμως, ο χρό-
νος περνούσε κρίναμε προτιμότερο σιωπηρώς να παρακάμψουμε την άρνησή του. Την 10η Ιου-
νίου 2013 εστάλη η πρώτη εγκύκλιος προς «συναδέλφους, φίλους και μαθητές του Χαράλαμπου
Μπούρα», η ανταπόκριση ήταν θερμή, η πρώτη συγκομιδή κειμένων μεγάλη και όταν πλέον το μυ-
στικό διέρρευσε ήταν πλέον πολύ αργά, ακόμη και για έναν Μπούρα να επιμείνει στην παλαιά
ασκητική θέση του. Ο αρχικός, μάλλον αισιόδοξος χρονικός στόχος (2014-15) δεν κατέστη δυνα-
τός, αλλά πάντως η ετοιμασία συνεχίσθηκε, χωρίς να θυσιασθεί η ποιότητα του αποτελέσματος. Δυ-
στυχώς η απώλεια χρόνου έναντι του αρχικού προγράμματος συνέπεσε με απείρως μεγαλύτερες
απώλειες. Η αγαπητή μας Λιλή Χατζητρύφωνος, συγγραφέας του σπουδαιότατου άρθρου για τον
ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Θεσσαλονίκη, απεβίωσε προώρως (†14 Σεπτ. 2016). Ομοίως άτυ-
χος υπήρξε και ο Slobodan Ćurčić (†3 Δεκ. 2017), άριστος ομότεχνος, επί δεκαετίες φίλος του
Μπούρα και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του παρόντος. Η θλίψη μας γι’ αυτές τις απώλειες
επαυξάνεται από εκείνην για την προηγηθείσα απώλεια του λατρευτού μας δάσκαλου και ήρωα (†
27 Ιουλ. 2016). Τώρα πλέον το ανά χείρας σύγγραμμα τιμά μόνον τη μνήμη του. Πέραν αυτού,
πάντως, συμβάλλει σε ό,τι εκείνος είχε και υπεδείκνυε εις πάντας ως πρόταγμα: τη συνεχή μέριμνα
για τα μνημεία, ως κοινωνικά αγαθά και την καλλιέργεια της οικείας επιστήμης ως μέρους της αν-
θρωπιστικής παιδείας και ως πεδίου άσκησης πνεύματος και επαγγελματικού ήθους. 

Το παρόν αφιέρωμα, μια συλλογή 112 άρθρων σε δύο ογκώδεις τόμους, παρουσιάζει θεματική
ευρύτητα ανταποκρινόμενη στη θεματική ευρύτητα των δημοσιεύσεων, της διδασκαλίας και της
λοιπής δράσης του Χαράλαμπου Μπούρα.

Το πλήθος και το περιεχόμενο των άρθρων οφείλεται στην επιστημονική ετοιμότητα των συγ-
γραφέων και εξίσου στην προθυμία τους για συμμετοχή. Η ευόδωση, όμως, της φιλόδοξης αυτής
προσπάθειας έγινε δυνατή μόνον χάρις στη μεγάλη εμπειρία και το έμπρακτο ενδιαφέρον του εκ-
δοτικού οίκου, αλλά και χάρις στη γενναιοδωρία του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Αιγέα, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη,
τους οποίους και από αυτή τη θέση ευχαριστούμε θερμά.

Ειδικότερες ευχαριστίες εκφράζομε προς τις κυρίες Άννη και Αθηνά Ραγιά, για τον γενικό συντο -
νισμό της έκδοσης και τη σελίδα προς σελίδα διαμόρφωση αυτής και προς την αρχαιολόγο κυρία
Κ. Μπίρταχα για την κοπιώδη σελιδοποίηση και την εκδοτική επιμέλεια. 

Οι επιμελητές
Κ. ΖΑΜΠΑΣ, Μ. ΚΟΡΡΕΣ, Φ. ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANNO, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
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VOCABULAIRE ANTIQUE ET NOMENCLATURE MODERNE :

LE SENS DE ΔΙAΖΩΜΑ AU THÉA␛TRE

1. GINOUVÈS - MARTIN 1985 ; GINOUVÈS 1992, 1998. Je remercie D.
Fellague, Chr. Mauduit et C. Saliou d’avoir accepté de lire une
version de cet article et de m’avoir fait part de leurs critiques.

2. GINOUVÈS - MARTIN 1985, VIII.
3. Dans la préface, le terme «nomenclature» n’est employé que pour

rappeler que les termes du grec ancien et du latin n’en constituent
pas une (GINOUVÈS - MARTIN 1985, 10).

4. Le terme se trouve dans le DGE IV. La même définition est don-
née pour διάζωσμα.

5. Par exemple Thucydide I 6, 5.
6. Voir les références dans l’index de LOUIS 1973, 123, s.v. διάζωμα.

JEAN-CHARLES MORET TI

C e n’est pas le moindre mérite de Ch. Bouras que
d’avoir accepté de participer au Dictionnaire mé-

thodique de l’architecture grecque et romaine dont les trois
volumes furent publiés entre 1985 et 1998, d’abord par R.
Ginouvès et R. Martin, puis par R. Ginouvès seul1. Col-
laborant avec V. Hadjimichali et lui succédant par la
suite, il assura la traduction en grec moderne des termes
retenus pour les différentes entrées. Dans la préface du
premier volume, R. Ginouvès et R. Martin qualifiaient
cette tâche de « particulièrement difficile, étant donné le
point où en est arrivée cette langue dans son évolution »2.
L’écart considérable qui existe en grec entre un usage sa-
vant et un autre populaire rendait en effet le travail déli-
cat. La difficulté relevait cependant aussi, et peut-être
surtout, des problèmes que rencontrent les chercheurs
aux prises avec deux lexiques, celui du vocabulaire an-
tique et celui de la nomenclature moderne. Dans sa pré-
face, le Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque
et romaine ne les distingue pas explicitement3, mais la
visée normative de l’entreprise est clairement revendi-
quée. Les mots définis relèvent de la nomenclature, ce
qui n’est pas le cas de leur traduction en grec ancien ou
en latin, langues pour lesquelles nous ne disposons pas
de nomenclature architecturale.

Les recherches sur le vocabulaire antique tendent à
retrouver les différents sens que chaque terme a revêtus,
et, si nécessaire, à les situer dans des temps, des lieux ou
des milieux différents. Les nomenclatures modernes vi-
sent au contraire, sans négliger les usages présents et pas-
sés, à fixer et à imposer un sens unique pour chaque
terme retenu. Afin de réduire les ambiguïtés néfastes au

discours scientifique, elles cherchent à limiter autant que
possible la polysémie inhérente à toute langue. Les pro-
blèmes que rencontrent les chercheurs dans l’usage des
deux lexiques sont particulièrement complexes quand
tous deux relèvent de la même langue. Tel est le cas pour
les hellénophones qui travaillent sur le monde grec an-
tique. J’ai choisi d’illustrer ici ces difficultés par l’étude
des sens donnés à διάζωμα appliqué à une partie d’un
théâtre, tant dans les textes antiques que dans les ou-
vrages modernes.

La plupart des études consacrées à l’architecture théâ-
trale et les dictionnaires d’architecture antique définis-
sent le διάζωμα, qu’ils l’écrivent en caractères grecs ou
latins, et, dans ce cas, en recourant ou non à des italiques,
comme une circulation horizontale qui divise les gradins
d’un théâtre en plusieurs sections. Διάζωμα serait donc
l’équivalent du latin praecinctio, parfois transcrit en «pré-
cinction» en français et «Präcinction» en allemand. Tel
est aussi le sens que retiennent le Greek-English Lexicon
de H. G. Liddell et R. Scott («gangway, giving access to
the seats in a theater») et le Diccionario Griego-Español
de Fr. R. Adrados («en el teatro pasillo ancho que dividía
las gradas e iba concéntrico con ellas»)4. Le sens serait
donc le même dans le vocabulaire grec ancien et dans la
nomenclature moderne des spécialistes de l’architecture
antique.

Le terme n’est pas rare dans les textes littéraires grecs
antiques pour désigner soit une sorte de caleçon5, soit,
et ce surtout dans le corpus aristotélicien, un diaphragme
ou la membrane qui se trouve entre le thorax et l’abdo-
men des insectes6. Dans le domaine de l’architecture, il
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peut s’appliquer à une frise7. Il n’est attesté pour désigner
une partie d’un théâtre que dans de très rares inscrip-
tions impériales d’Asie Mineure, où apparaît aussi la va-
riante διάζωσμα. Transcrit en caractères latins, il est
employé une fois par Vitruve, qui fournit à ce jour la plus
ancienne attestation du terme et sa seule mention dans
un texte littéraire.

Le sens de διάζωμα dans les inscriptions 
Les deux formes, διάζωμα et διάζωσμα, se trouvent dans
deux inscriptions d’époque julio-claudienne qui provien-
nent du théâtre d’Aphrodisias. Il s’agit de deux dédicaces
de diverses parties de l’auditorium dans lesquelles la per-
sonne qui a supervisé les travaux précise qu’elle a aussi
promis ce qui est désigné comme τὸ τρί]τον διάζωμα τοῦ
| θεάτρου dans l’un des deux textes8 et τὸ τρίτον διάζωσμα
| τοῦ θεάτρου dans l’autre9. Dans son étude sur les ins-
criptions du théâtre d’Aphrodisias publiée en 1991, J. Rey-
nolds a proposé d’y reconnaître une rangée de gradins en
traduisant par « the third bank of seats (?) »10.

Une dédicace de 147, inscrite au flanc nord-ouest du
bâtiment de scène de Patara, conduit à retenir un autre
sens11. Le texte, qui mentionne plusieurs travaux finan-
cés au théâtre par un père et sa fille, se termine ainsi : 

τὸ δὲ ἑνδέκατον
15 τοῦ δευτέρου διαζώματος βάθρον καὶ τὰ βῆλα

τοῦ θεάτρου κατασκευασθέντα ὑπό τε τοῦ
πατρὸς αὐτῆς καὶ ὑπ’ αὐτῆς
προανετέθη καὶ παρεδόθη κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς κρατίστης
βουλῆς ἐψηφισμένα.
« le onzième gradin du second niveau et les velums
du théâtre qui ont été installés par son père et par elle-
même, avaient été consacrés auparavant et offerts sui-
vant les décisions votées par l’excellent Conseil.»

La situation d’un rang de gradin (βάθρον) dans le se-
cond διάζωμα ne laisse pas douter que ce dernier terme

désigne un ensemble de gradins placés entre deux circu-
lations horizontales ou entre une circulation et le som-
met du théâtre. L’inscription fait donc référence au
on zième gradin de la partie supérieure de l’auditorium
du théâtre de Patara12, qui possédait deux volées de gra-
dins. E. Reisch l’avait bien expliqué dès 1903 dans l’article
διάζωμα de la Realencyclopädie13, où il proposait de tra-
duire le terme par « Rang » ou « Stockwerk »14. On peut
hésiter sur la traduction la plus pertinente. « Stockwerk » /
« étage » paraît mal venu pour un niveau de gradins15 et
« Rang » / « galerie », correspond, tout comme « balcon
», à une forme architecturale du théâtre à l’italienne, qui
n’a pas son équivalent dans le théâtre antique : c’est sans
doute pourquoi, E. Reisch avait usé de guillemets pour
« Rang »16. En français, le terme « zone » rendrait bien
l’étymologie et serait d’autant mieux venu que Malalas
emploie ζώνη dans le même sens que διάζωμα17, mais le
terme n’a pas de sens architectural. « Niveau » ou « volée »
paraissent mieux convenir, même si l’on ne trouve dans
ces termes ni l’idée de séparation ni celle de bande et
même de bande arquée que contient διάζωμα.

La dernière attestation épigraphique de διάζωσμα que
l’on puisse citer n’apporte pas grand-chose sur le sujet qui
nous retient. Elle se trouve dans une inscription de
Smyrne18 dans laquelle on a proposé de reconnaître un
règlement concernant les places dans le syned[rion], mais
la pierre est trop fragmentaire pour assurer cette inter-
prétation.

Le sens de diazoma dans le De Architectura 
de Vitruve
Le passage du De Architectura dans lequel Vitruve em-
ploie une transcription latine de διάζωμα mérite en re-
vanche que l’on s’y attarde. Il se trouve au livre V du
traité, dans un développement où sont exposées les li-
mites de l’usage des rapports modulaires pour la concep-
tion des théâtres (Vitruve V 6, 7). En voici le texte et la
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7. Par exemple Plutarque, Périclès 7. Pour d’autres attestations, voir
ORLANDOS - TRAVLOS 1986, s. v. διάζωμα.

8. Récemment : REYNOLDS 1991, 24-25, n° A 5, l. 3 (SEG 1991. 915) ;
IAph 8.113.

9. Récemment : REYNOLDS 1991, 23, n° A 2, l. 12-13 (SEG 1991.
912) ; IAph 8.108.

10. Traduction reprise dans IAph.
11. CIG 4283 (IGRP III, 664) ; TAM II, 408, avec fac-similé (GAL-

LINA 1974, 210-211, nº 11) ; ENGELMANN 2012, 222-223, n° 4. Sur
le théâtre de Patara, voir en dernier lieu : PIESKER - GANZERT 2012.

12. Sur ce gradin voir MORETTI 1993, 153-156 et PIESKER - GANZERT
2012, 80.

13. REISCH 1903. Même interprétation dans MORETTI 1993, 153, n.
66 et ENGELMANN 2012, 223. R. CAGNAT dans les IGRP III, 664
traduisait cependant διάζωμα par praecinctio.

14. D’où, sans doute, la traduction de διάζωμα par « étage » retenue
par ROBERT 1965, 128.

15. Sur la différence entre galerie et balcon dans le théâtre à l’ita-
lienne, voir ROY 1992.

16. Le terme a aussi été employé dans sa traduction de l’inscription
de Patara par ENGELMANN 2012, 223.

17. Malalas, Chronique IX 14 et X 10 (éd. I. Thurn). Les deux mots
pouvaient aussi désigner une frise (Pausanias V 10, 5).

18. ISmyrna 717, l. 4.
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traduction publiés par C. Saliou en 2009 dans la Collec-
tion des Universités de France :

Sunt enim res quas et in pusillo et in magno theatro
necesse est eadem magnitudine fieri propter usum, uti
gradus, diazomata19, pluteos, itinera, ascensus, pulpita,
tribunalia et si qua alia intercurrunt, ex quibus necessi-
tas cogit discedere ab symmetria, ne impediatur usus.

« Il y a en effet des parties qu’il est nécessaire, pour
des raisons pratiques, de faire de mêmes dimensions
aussi bien dans un tout petit théâtre que dans un
grand, comme les gradins, les paliers, les garde-corps,
les circulations, les montées, le plateau, les tribunes
et, le cas échéant, d’autres éléments pour lesquels la
nécessité contraint de s’écarter des rapports modu-
laires, à moins de les rendre impropres à tout usage. »

La traduction de diazomata par « paliers », retenue par
C. Saliou, s’inscrit dans la longue tradition des éditions du
traité de Vitruve. En 1544, G. Philandrier commente ainsi
Diazomata : « Præcinctiones & veluti trans versa cingula,
idest interiectas gradibus areolas »20. En 1556, D. Barbaro
traduit diazomata en italien par « cinte »21 et en 1612, dans
le De verborum Vitruvianorum significatione de B. Baldi,
on trouve sous l’entrée «  Diazomata » «  vide Præcinc-
tiones ». En 1673, Cl. Perrault traduit aussi diazomata par
« palliers »22 et en 1847, Ch.-L. Maufras par « précinc-
tions  »23. Plus proches de nous, A. Choisy traduit par
« chemins de ceinture »24, Fr. Granger par « the semi-cir-
culars passages »25, C. Fensterbusch par « Gürtelgänge »26,
I. D. Rowland par «  transverse aisles  »27, A. Corso et 
E. Romano par « pianerottoli »28 et ils mentionnent dans
leur commentaire les textes d’Aphrodisias, mais pas celui
de Patara.

Dans l’énumération faite par Vitruve des éléments du
théâtre « qu’il est nécessaire, pour des raisons pratiques,
de faire de mêmes dimensions aussi bien dans un tout

petit théâtre que dans un grand » la mention de circula-
tions horizontales ne serait pas déplacée et l’assimilation
de διάζωμα à praecinctio a paru d’autant plus vraisembla-
ble que l’étymologie de διάζωμα, qui est de la même fa-
mille que ζώννυμι (ceindre, se ceindre) et donc de ζώνη
(ceinture), est analogue à celle de praecinctio, qui dérive de
cingere (ceindre)29. Dans son traité, Vitruve emploie ce-
pendant à quatre reprises le terme praecinctio30 (II 8, 11 ;
V 3, 4 ; V 6, 2 ; V 7, 2) et l’on ne saurait expliquer ni pour-
quoi dans ce seul passage il aurait évité ce mot pour re-
courir à un terme grec particulièrement rare, ni pourquoi,
après avoir précisé en V 3, 4 que le nombre des précinc-
tions dépend de la hauteur du théâtre et que « leur hauteur
ne doit pas excéder la largeur du passage », il serait revenu
sur leurs dimensions en V 6, 7. Aussi quel ques rares tra-
ducteurs ont-ils avancé d’autres hypothèses pour rendre
compte du terme grec. Dans son édition de Vitruve pu-
bliée avec J. Goujon en 1547, J. Martin traduit diazomata
par « Diazomes ou ordres »31. J. de Laet, dans son ouvrage
composite paru en 1649, cite l’explication de Philandrier
et ajoute ceci : « Alias diazomatis nomine intelligam coro-
nices, quibus contignationes discernuntur, aut quae orna-
menti magis quam alicujus necessitatis gratia adduntur, ut
in exteriori palatio Nervae radices montis Quirinalis »32.
Selon lui, les diazomata seraient donc des cor niches. Le
contexte dans lequel Vitruve emploie le terme rend ces
hypothèses peu probables, car on ne voit pas en quoi les
dimensions d’un ordre ou d’une corniche devraient être
les mêmes dans les petits et dans les grands théâtres
« pour des raisons pratiques », propter usum. De ce point
de vue, le choix fait par Ch. Texier dans sa Description de
l’Asie Mineure, où il emploie diazoma pour désigner un
podium bordant en amont une précinction33 a plus de
vraisemblance, même si aucun texte antique ne le justifie. 

Le sens dorénavant établi de διάζωμα dans les ins-
criptions impériales d’Asie Mineure, invite à se deman-
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19. Rappelant que la transcription de -ω- en -u- est fréquente en latin
tardif, C. Saliou a choisi, après d’autres, de corriger diazumata,
qui se trouve dans tous les manuscrits, en diazomata (SALIOU
2009, 251).

20. PHILANDRIER 1544, 164.
21. BARBARO 1556, 155. Il accompagne sa traduction du commentaire

suivant : « Noi hauemo interpretato cinte, quella parola, che egli
dici Diazomata, & altroue ha detto Precinctiones, & coſi biſogna
auuertire, che bene ſpeſſo Vitr. uſa piu uocaboli d’una iſteſſa coſa
Tribunali egli chiama tutte quelle parti, allequali s’aſcende per
gradi, & di cio, nel quarto libro ragionato ne hauemo ».

22. PERRAULT 1673, 167 ; PERRAULT 1684, 175.
23. MAUFRAS 1847, 489.
24. CHOISY 1909, II, 243.

25. GRANGERS 1931, 287.
26. FENSTERBUSCH 1976, 233.
27. ROWLAND - HOWE 1999, 69. Voir aussi la légende de la fig. 83, p.

247, où est admise une équivalence entre praecinctiones, itinera
et diazomata.

28. CORSO - ROMANO 1997, I, 573.
29. C. Saliou en fait la remarque dans son commentaire : SALIOU

2009, 251.
30. Sur la rareté du terme en dehors du De Architectura : SALIOU 2009,

174.
31. MARTIN - GOUJON 1547, 77.
32. DE LAET 1649, 90.
33. Au théâtre d'Aizanoi : TEXIER 1839, 113 ; au théâtre de Hiérapo-

lis : TEXIER 1839, 142.
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der si Vitruve a pu retenir cette acception du terme, au-
trement dit si l’architecte a prescrit de faire dans tous les
théâtres des sections de gradins de dimensions iden-
tiques ? L’hypothèse éviterait d’attribuer à Vitruve une
erreur dans la compréhension de sa source grecque et
l’on pourrait faire valoir pour la défendre que l’on ne
trouve pas dans le De Architectura de mot latin s’appli-
quant aux différentes sections d’une cavea. Ne recourant
pas à ce dernier terme34, l’architecte ne connaît pas les
expressions d’ima, media et summa cavea et il n’emploie
pas non plus pour les désigner génériquement le terme
de maenianum, qui a été retenu dans la nomenclature
moderne, bien qu’il ne soit que très rarement employé
dans ce sens dans les textes antiques35. Si l’absence de
terme latin pourrait donc expliquer un emprunt au grec,
il paraîtrait cependant étrange que Vitruve ait prescrit de
construire des niveaux de gradins de mêmes dimensions
dans les petits et dans les grands théâtres, d’autant qu’il ne
fournit dans son traité aucune indication sur le nombre
de gradins à regrouper. Dans ses commentaires du cin-
quième livre des fables de Phèdre publiés en 1826, J.-B.
Gail a avancé une hypothèse qui permettrait de résoudre
la difficulté36. Selon lui, les diazomata ne dé signeraient
pas un niveau de gradins courants, mais les degrés bas
destinés aux sièges mobiles des sénateurs en bordure de
l’orchestra37. Vitruve aurait précisé, avant d’aborder la dis-
position du front de scène, que leurs dimensions ne de-
vaient pas varier en fonction de la taille des théâtres.
L’hypothèse me séduit sans me convaincre totalement.
Que Vitruve ait songé pour diazoma à une partie du
théâtre différente de celle que désigne διάζωμα dans les
inscriptions de Patara et d’Aphrodisias et que le terme se
soit appliqué à une circulation distincte de la praecinctio
reste possible, même si nous ne saurions préciser ce sens.
Nous aurions alors affaire à l’un de ces nombreux termes
grecs pour lesquels Vitruve nous a transmis une signifi-
cation qui n’est pas attestée dans d’autres textes. En 1964,
P. Ruffel a ainsi recensé dans le De Architectura cent
trente mots grecs qui sans ce traité nous seraient incon-
nus ou ne seraient pas connus dans les acceptions que
leur donne Vitruve38.

Le sens de diazoma dans la nomenclature moderne
Quoi qu’il en ait été, il apparaît que le sens donné à dia-
zoma dans la nomenclature adoptée pour décrire les
théâtres grecs trouve son origine dans l’interprétation
du texte de Vitruve V 6, 7 qui a été admise à partir du
XVIe s. et qui s’est par la suite largement diffusée sans
être remise en question par la publication de la dédicace
gravée sur le théâtre de Patara. R. Walpole, qui fut le pre-
mier à publier cette inscription en 1820, d’après une
copie de C. R. Cockerell et F. Beaufort, admit la traduc-
tion traditionnelle tout en soulignant qu’elle ne conve-
nait pas. Il traduisit τὸ δὲ ἑνδέκατον τοῦ δευτέρου
διαζώματος βάθρον par « the eleventh step of the se-
cond Præcinctio », en notant dans son commentaire que
cela « points out a different mean ing from that usually
given to the word ΔΙΑΖΩΜΑ »39. 

Sans chercher à faire un inventaire exhaustif des in-
nombrables publications qui admettent l’équivalence
entre διάζωμα et praecinctio, j’en mentionne ci-dessous
quelques-unes qui me paraissent constituer des jalons si-
gnificatifs dans l’histoire des recherches sur le théâtre an-
tique. Elles relèvent de genres différents, études anciennes
sur le monument, récits de voyageurs, publications consa-
crées à l’architecture ou dictionnaires. 
— Dans son Athènes ancienne et nouvelle et l’estat présent
de l’Empire des Turcs, contenant la vie du sultan Mahomet
IV... par le Sr. de La Guilletière, dont la seconde édition
parue à Paris en 1675, G. Guillet de Saint-George, admet
l’équivalence entre diazoma, qu’il prend pour un pluriel,
et praecinctiones. Il traduit ces mots par "Coridors, Ret-
traites ou Paillers"40. 
— Il est question d’une « précincition, que les Grecs ap-
pelloient διάζωμα » dans la description du théâtre de Sa-
gonte faite par D. Emmanuel Marti et citée par B. de
Mont faucon dans L’Antiquité expliquée et représentée en
figures41.
— A.-L. Millin dans son Dictionnaire des Beaux Arts, paru
en 1806, définit ainsi « Diazomata » : « repos ou palliers,
ménagés de distance en distance dans la circonférence des
gradins des amphithéâtres ou des théâtres. Ce nom vient
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34. Vitruve n'emploie pas cavea, mais il utilise à plusieurs reprises le
terme gradatio.

35. SEAR 2006, 2 ; SALIOU 2009, 114-115, qui donne les références aux
deux inscriptions où maenianum désigne un niveau de gradins
dans un théâtre ou un amphithéâtre et indique les sens de mae-
nianum chez Vitruve.

36. L’hypothèse se trouve dans un riche excursus que J.-B. Gail a
ajouté à l’édition de la fable V 7 rédigée par J.G.S. Schwabe :
SCHWABE 1926, 377.

37. Certains commentateurs ont pensé qu'il en était question en V 6,
3, mais il est permis d'en douter : SALIOU 2009, 239-241. 

38. RUFFEL 1964, qui ne commente pas diazoma.
39. WALPOLE 1920, 534-537.
40. GUILLET DE SAINT-GEORGE 1675, 310-311. Voir aussi 313 et 330.
41. MONTFAUCON 1722, 239.
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de ce que ces larges gradins de repos formoient, à la vue,
des zônes qui ressembloient à des ceintures »42.
— L’équivalence entre διάζωμα et praecinctio est aussi
admise par J. Stuart et N. Revett dans leurs Antiquities
of Athens Measured and Delineated, qui parurent entre
1762 et 1816, ainsi que dans le supplément aux Anti-
quities of Athens and other places in Greece, Sicily etc.
publié en 1830 par C.R. Cockerell, W. Kinnard, T.L.
Donaldson, W. Jenkins et W. Railton. Ces derniers
énoncent clairement cette équivalence43 (p. 38) et uti-
lisent abondamment diazoma dans le chapitre intitulé
« On the form, arrangement, and construction of the
Greek theater »44.
— Dans son Dictionary of Roman and Greek Antiquities
qui connut de nombreuses éditions sous le tire A dictio-
nary of Roman and Greek antiquities et fut traduit dans
plusieurs langues, A. Rich définit ainsi « Diazoma » :
« Properly a Greek word Latinised (Vitruv. v, 6, 7), for
which the genuine Latin term is Præcinctio ; under
which it is explained. »45

— En 1851, Fr. Wieseler dans ses Theatergebäude und
Denkmäler des Bühnenwesens bei den Griechen und Rö-
mern emploie indifféremment « Diazoma », « Umlaufs-
gange » et « Präcinction »46.
— Dans leur article consacré au théâtre, le Dictionary of
Greek and Roman culture de W. Smith, W. Wayte et G.
E. Marindin47 tout comme le Dictionnaire des Antiqui-
tés Grecques et Romaines de Ch. Daremberg et E. Saglio48

donnent le même sens à διάζωμα et à praecinctio.
La liste pourrait être aisément allongée même avec

des ouvrages en grec moderne où, pourtant, διάζωμα a
conservé le sens qu’il avait en grec ancien. Actuellement,
dans un théâtre ou un stade dans lequel les gradins sont
divisés par des circulations horizontales, les places sont
réparties en κάτω et άνω, voire μεσαίο διάζωμα, mais les

dictionnaires enregistrent, à côté de ce sens courant, le
sens savant issu de l’interprétation du terme qui s’est im-
posée dans les traductions de Vitruve à partir de la Re-
naissance49. Dans les études sur le théâtre grec antique
rédigées en grec moderne, διάζωμα dans le sens de pré-
cinction s’est imposé50 au détriment de δίοδος, qui est le
terme qui apparaît dans les comptes du théâtre de Délos
pour désigner la circulation divisant en deux les gra-
dins51, et de διάδρομος, qui est employé en grec moderne
pour désigner une circulation horizontale dans un édi-
fice de spectacle.

Diazoma n’est pas le seul terme emprunté au grec an-
tique qui ait été retenu dans notre nomenclature archi-
tecturale de manière indue et son usage est si fermement
établi que plusieurs spécialistes du théâtre grec considè-
rent qu’il est justifié par des textes antiques52. Cette
confusion entre le lexique de la nomenclature architec-
turale moderne et celui du vocabulaire antique, qu’en-
tretient et augmente l’usage des italiques et des pluriels
grecs ou latins, invite à s’interroger sur nos pratiques
dans lesquelles la diversité des usages n’est pas moins
grande que celle des normes éditoriales. Actuellement,
on pourra tout aussi bien lire que le théâtre d’Athènes
possédait « un diazoma » ou « un diazoma » et celui de
Méga lopolis « deux diazomata », « deux diazomata » ou
« deux diazomas », voire « deux diazomas ». Écrire qu’il
y avait deux diazomata dans l’édifice d’Athènes et trois
dans celui de Mégalopolis en donnant au terme le sens
qu’il avait en grec ancien conduirait à coup sûr à des
contre-sens, même pour les lecteurs les plus avertis. Le
risque de ne pas être compris ne serait pas moins grand
à écrire que le théâtre d’Athènes avait une diodos et que
celui de Mégalopolis en avait deux.

Dans ces conditions, cela fait longtemps qu’il m’a
semblé que la moins mauvaise solution, celle qui était la
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42. MILLIN 1806, I, 445. Une définition très proche se trouve dans le
Dictionnaire historique d'architecture d’A. Quatremère de
Quincy : les « Diazomata, étoient, dans la circonférence des gra-
dins des amphithéâtres ou théâtres, les repos ou paliers que l’on
ménageoit de distance en distance. On les appeloit ainsi, parce que
ces larges gradins de repos formoient à la vue des zones qui res-
sem bloient à des ceinture s» (QUATREMÈRE DE QUINCY 1832, 524).

43. COCKERELL - KINNARD et al. 1830, 38.
44. COCKERELL - KINNARD et al. 1830, 34-51.
45. RICH 1849, 241.
46. WIESELER 1851, 27-29, 115.
47. SMITH - WAYTE -MARINDIN 1890, s. v. theatrum.
48. NAVARRE 1919.

49. Voir par exemple le Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 1998, s. v.
διάζωμα. Le dictionnaire de G.D. Babinotis (ΒABINIOTIS 2002, s.
v. διάζωμα) ne retient cependant que les sens de frise et de cir-
culation horizontale dans les stades et les théâtres, sens qui sont
tous deux aussi enregistrés par le Λεξικό της κοινής νεοελληνικής
1998.

50. PAPATHANASOPOULOS 1987 ; GEORGOUSOPOULOS - GOGOS 2004,
40-49 ; GOGOS 2005, 245 ; GOGOS - PETRAKOU 2012, 15 ; KORRÈS
2014, 34.

51. IG XI 2, 203, A, l. 82-88 ; FRAISSE - MORETTI 2007, 184-188 et 210.
52. Entre autres : HAIGH 1907, 98 ; NAVARRE 1925, 12 ; PICKARD-

CAMBRIDGE 1946, 139 ; DILKE 1948, 130 ; SEAR 2006, 2 ; GOGOS -
PETRAKOU 2012, 151.
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plus honnête et qui permettait au mieux de distinguer
nomenclature architecturale moderne et vocabulaire
antique, consistait à traiter sur le même plan tous les
termes d’origine grecque ou latine qui, pour de bonnes
ou de mauvaises raisons, avaient été adoptés dans notre
nomenclature, et donc de retenir pour chacun un sens
conforme aux usages savants contemporains et de leur
faire suivre les règles de la morphologie moderne53.
Dans le cas de diazoma, cela revient à lui accorder le
sens habituellement attesté dans les études sur le théâtre
grec antique depuis près de cinq siècles tout en signa-
lant, par l’emploi de caractères droits et d’un pluriel
français, que le terme relève d’une nomenclature mo-
derne. Employer l’italique et le pluriel grec laisserait
penser que le mot est utilisé avec son sens antique et re-
courir à la forme francisée de « diazome », employé par
Chateaubriand dans ses Mémoires d’Outre-Tombe54, re-
viendrait à se distinguer de la tradition érudite55 et à y
ajouter de la confusion.

Dans le premier volume de leur Dictionnaire métho-
dique de l’architecture grecque et romaine, R. Ginouvès et

R. Martin écrivaient à propos d’« opus vermiculatum »,
qu’ils transcrivaient sans italique, « cette expression, qui
n’est pas antique, est souvent utilisée, pour des raisons à
la fois de commodité et d’habitude, dans la littérature ar-
chéologique »56. Elle le sera sans doute longtemps, tout
comme le mot diazoma, pour désigner ce qu’elle n’a ja-
mais désigné dans l’Antiquité. À l’abandonner, on intro-
duirait une difficulté supplémentaire pour se compren-
dre et appréhender les études déjà écrites sur le sujet. Les
historiens et archéologues que nous sommes, produc-
teurs de textes et d’images, ont tout à gagner à accepter
l’histoire de la profession et de ses pratiques verbales, à la
connaître et à l’analyser. Il n’y a pas à donner à notre no-
menclature plus de valeur qu’elle ne le mérite : dans ce
lexique, le choix des termes a moins d’importance que la
précision de leur définition et la diffusion de leur usage
dans la littérature scientifique. Marquer, d’une manière
ou d’une autre, l’écart entre les mots antiques de ce
lexique et le vocabulaire employé par les Anciens revient
à reconnaître la richesse des langues anciennes et nos in-
certitudes sur le sens de certains mots.
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53. MORETTI 1994-95, 44, n. 4 ; FRAISSE - MORETTI 2007 (avec justifi-
cation de cette pratique, p. xx) ; MORETTI 2011 (avec justification
de cette pratique, p. 25).

54. Chateaubriand décrit la vue qu’il avait quand il était assis « sur le
diazome » du perron du château de Combourg (Mémoires d’Ou-
tre-Tombe, livre premier, chap. 7, p. 45 dans l’édition de la Pléiade,
Paris, Gallimard, 1951).

55. Quelques traducteurs de Vitruve, dont J. Martin, que j’ai déjà cité
(MARTIN - GOUJON 1547, 77), ont cependant traduit diazomata
par « Diazomes ».

56. GINOUVÈS - MARTIN 1985, 149-150.

JEAN-CHARLES MORETTI
Institut de recherche sur l’architecture antique,

CNRS, MOM, 
Université Lumière Lyon 2, France

jean-charles.moretti@mom.fr

070_Moretti_MELISSA:Layout 1  02/03/2018  1:56 ΜΜ  Page 200



ΒABINIOTIS, G.D. 2002. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με
σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων : ερμηνευτικό, ετυμο -
λογικό, ορθρογραφικό, συνωνύμων, αντιθέτων, κυρίων ονομά -
των, επιστημονικών όρων, ακρωνυμιών (seconde éd.), Athènes.

BARBARO, D. 1556. I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio tra-
dutti et commentati da Monsignor Barbaro..., Venise. 

CHOISY, A. 1909. Vitruve, Paris. 
COCKERELL, C.R. - W. KINNARD - T.L. DONALDSON - W. JENKINS -

W. RAILTON 1830. Antiquities of Athens and other places in
Greece, Sicily etc. Supplementary to the Antiquities of Athens
by James Stuart, F.R.S. F.S.A. and Nicholas Revett, Volume the
fourth, Londres.

CORSO, A. - E. ROMANO 1997. Vitruvio, De Architectura, Turin.
DE LAET, J. 1649. M. Vitruvii Pollionis De architectura libri decem.

Cum notis, castigationibus et observationibus Guilielmi Phi-
landri integris ; Danielis Barbari excerptis, et Claudii Salmasii
passim insertis. Praemittuntur Elementa architecturæ collecta
ab... Henrico Wottono... Accedunt Lexicon Vitruvianum Ber-
nardini Baldi... ; Et ejusdem Scamilli impares Vitruviani. De
Pictura... Leonis Baptistæ de Albertis... Omnia in unum col-
lecta, digesta, et illustrata a Ioanne de Laet Antwerpiano, Ams-
terdam.

DILKE, O.A.W. 1948. « The Greek Theatre Cavea », BSA 43, 125-
192.

ENGELMANN, H. 2012. « Inschriften », in: PIESKER - GANZERT 2012,
219-229.

FENSTERBUSCH, C. 1976. Vitruv zehn Bücher über Architektur,
Darmstadt.

FRAISSE, PH. - J.-CH. MORETTI 2007. Délos XLII, Le Théâtre, Paris. 
GALLINA, M. 1974. « Epigrafi relative ai teatri », in: D. DE BER-

NARDI FERRERO (éd.), Teatri classici in Asia Minore IV. Dedu-
zioni e proposte (Studi di architettura antica 5), Rome,
193-239.

GEORGOUSOPOULOS, K. - S. GOGOS 2004. Επίδαυρος: το αρχαίο
θέατρο, οι παραστάσεις, Athènes.

GINOUVÈS, R. - R. MARTIN 1985. Dictionnaire méthodique de l’ar-
chi tecture grecque et romaine I. Matériaux, techniques de con -
struction, techniques et formes du décor (CÉFR 84.1), Paris -
Rome.

GINOUVÈS, R. 1992. Dictionnaire méthodique de l’architecture
grecque et romaine II. éléments constructifs : supports, cou-
verture, aménagements intérieurs (CÉFR 84.2), Paris - Rome.

GINOUVÈS, R. 1998. Dictionnaire méthodique de l’architecture
grecque et romaine III. Espaces architecturaux, bâtiments et
ensembles (CÉFR 84.3), Paris - Rome.

GOGOS, S. 2005. Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου: αρχιτεκτονική
μορφή και λειτουργία, Athènes. 

GOGOS, S. - K. PETRAKOU 2012. Λεξικό του αρχαίου θέατρου,
Athènes.

GRANGER, FR. 1931. Vitruvius On Architecture in two volumes, I,
Londres.

GUILLET DE SAINT-GEORGE, G. 1675. Athènes ancienne et nouvelle
et l’estat présent de l’Empire des Turcs : contenant la vie du

sultan Mahomet IV... par le S. de La Guilletière, seconde éd,
Paris. 

HAIGH, A.E. 1907. The Attic theatre. A description of the stage and
theatre of the Athenians, and of the dramatic performances at
Athens, (3 ed. revised by A. W. Pickard-Cambridge), Oxford.

KORRÈS, M. 2014. Η στέγη του Ηρώδειου και άλλες γιγάντιες
γεφυρώσεις, Athènes.

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 1998 : Αριστοτέ λειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα
Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Λεξικό της κοινής νεοελληνικής,
Thessalonique.

LOUIS, P. 1973. Aristote, Marche des animaux. Mouvement des
animaux. Index des traités biologiques, Collection des Univer-
sités de France, Paris.

MARTIN, J. - J. GOUJON 1547. Architecture, ou Art de bien bastir de
Marc Vitruve Pollion Autheur romain antique: mis de latin
en françoys par Jan Martin Secrétaire de Montseigneur le Car-
dinal de Lenoncourt, pour le roy très chrestien Henry II, Paris.

MAUFRAS, CH.-L. 1847. L’architecture de Vitruve I, Paris.
MILLIN, A.-L. 1806. Dictionnaire des Beaux Arts, Paris.
MONTFAUCON, B. DE 1722. L’Antiquité expliquée et représentée en

figures. Tome troisième, seconde partie. Les Bains, les Ma-
riages, les grands & petits Jeux, les Pompes, la Chasse, la Pêche,
les Arts, &c. (Seconde édition, revue et corrigée), Paris.

MORETTI, J.-CH. 1993. « Étude sur la nomenclature grecque de
l’architecture théâtrale : πέτασος et la dénomination grecque
des velums », Anatolia antiqua 2, 133-158.

MORETTI, J.-CH. 1994-95. « Le théâtre antique », Revue d’archéo-
logie moderne et d’archéologie générale 12, 43-76.

MORETTI, J.-CH. 2011. Théâtre et société dans la Grèce antique,
Références (nouvelle édition), Paris.

NAVARRE, O. 1919. « Theatrum », in: CH. DAREMBERG - E. SAGLIO,
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines V, Paris, 178-
205. 

NAVARRE, O. 1925. Le Théâtre grec. L’édifice, l’organisation ma-
térielle, les représentations, Paris.

ORLANDOS, A. - I.K. TRAVLOS 1986. Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτο -
νικών όρων (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εται -
ρείας 94), Athènes.

PAPATHANASOPOULOS, TH.G. 1987. « Το θέατρο του Διονύσου : η
μορ φή του κοίλου », in: Αναστήλωση, συντήρηση, προστασία
μνημείων και συνόλων Β, Athènes, 31-60. 

PERRAULT, CL. 1673. Les Dix Livres d’architecture de Vitruve, cor-
rigez et traduits nouvellement en françois avec des notes et des
figures, Paris.

PERRAULT, CL. 1684. Les Dix Livres d’architecture de Vitruve cor-
rigez et traduits nouvellement en françois avec des notes et des
figures (2e édition), Paris.

PHILANDRIER, G. 1544. In decem libros M. Vitruvii Pollionis de ar-
chitectura annotationes, Rome.

PICKARD-CAMBRIDGE, A.W. 1946. The Theatre of Dionysus in
Athens, Oxford.

PIESKER, K. - J. GANZERT 2012. Patara II.2. Das Theater von Pa-
tara. Ergebnisse der Untersuchungen 2004 bis 2008, Istanbul.

VO CABUL AIRE ANTIQUE ET NOMENCL ATURE MODERNE  :  LE  SENS DE ΔΙAΖΩΜΑ AU THÉÂTRE

201

B I B L I O G R A P H I E

070_Moretti_MELISSA:Layout 1  02/03/2018  1:56 ΜΜ  Page 201



QUATREMÈRE DE QUINCY, A. 1832. Dictionnaire historique d’archi-
tecture I, Paris.

REISCH, E. 1903. « Διάζωμα », Paulys Realencyclopädie der Classi-
schen Alterumswissenschaft, Neue Bearbeitung V.1, col. 355,
Stuttgart.

REYNOLDS, J. 1991. « Epigraphic Evidence for the Construction of
the Theatre: 1st c. B.C. to mid 3rd c. A.D. », in: R.R.R. SMITH
- K.T. ERIM (éd.), Aphrodisias Papers 2 (JRA Suppl. 2), 15-28.

RICH, A. 1849. Illustrated companion to the Latin dictionary, and
Greek lexicon : forming a glossary of all the words representing
visible objects connected with the arts, manufactures, and 
everyday life of the Greeks and Romans, Londres.

ROBERT, L. 1965. Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique
et d’antiquités grecques, XIII, d’Aphrodisias à la Lycaonie, Paris.

ROY, A. 1992. Dictionnaire raisonné et illustré du théâtre à l’ita-
lienne, Arles.

ROWLAND, I.D. - TH.N. HOWE 1999. Vitruvius. Ten Books on Ar-
chitecture, Cambridge.

RUFFEL, P. 1964. « Mots grecs dans Vitruve », in: Hommage à J.
Bayet, Latomus, 627-639.

SALIOU, C. 2009. Vitruve, De l’architecture V, Collection des Uni-
versités de France, Paris.

SCHWABE, J.G.S. 1826. Phaedri Fabularum aesopiarum libri
quinque quales omni parte illustratos publicavit Joann. Gott-
lob. Sam. Schwabe. Volumen 2. Accedunt Romuli Fabularum
aesopiarum libri quator, quibus novas Phaedri fabellas cum no-
tulis variorum et suis subjunxit Joann. Bapt. Gail... (Bibliotheca
classica latina), Paris.

SEAR, FR. 2006. Roman Theatres. An Architectural Study, Oxford.
SMITH, W. - W. WAYTE - G.E. MARINDIN 1890. A Dictionary of

Greek and Roman Culture, Londres.
TEXIER, CH. 1939. Description de l’Asie Mineure faite par ordre du

gouvernement français de 1833 à 1837, I, Paris.
WALPOLE, R. 1820. Travels in Various Countries of the East; Being

a Continuation of Memoirs relating to European and Asiatic
Turkey, Londres.

WIESELER, FR. 1851. Theatergebäude und Denkmäler des Bühnen-
wesens bei den Griechen und Römern, Göttingen.

JEAN-CHARLES MORET TI

202

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΡΧ ΑΙΟ ΛΕ ΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓ ΧΡΟΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΕ ΑΤΡΟ

JEAN-CHARLES MORETTI

Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν στην αρχιτεκτο-
νική των θεάτρων και τα λεξικά αρχαίων αρχιτεκτονι-
κών όρων ορίζουν το διάζωμα ως έναν οριζόντιο
διά δρομο που διαιρεί το κοίλον ενός θεάτρου σε μικρό-
τερα τμήματα. Το αρχαίο ελληνικό διάζωμα θα ήταν λοι-
πόν το αντίστοιχο του λατινικού praecinctio. 

Ωστόσο, τρεις επιγραφές που αφορούν στα θέατρα
της Αφροδισιάδας και των Πατάρων δεν αφήνουν καμία
αμφιβολία ότι ο όρος, που γράφεται διάζωμα ή διάζω-
σμα, χαρακτηρίζει μια σειρά εδωλίων που βρίσκονται
ανάμεσα σε δυο οριζόντιους διαδρόμους. Είναι δηλαδή
το αντίστοιχο του λατινικού maenianum και η σημασία

που έχει στα νέα ελληνικά δεν διαφέρει από εκείνη που
είχε στα αρχαία. Ο Βιτρούβιος V 6, 7 χρησιμοποιεί τον
πληθυντικό διαζώματα με τρόπο που η σημασία τους
δεν προκύπτει σαφώς από τα συμφραζόμενα. Ωστόσο,
ήδη από το 16ο αιώνα κυριάρχησε η αντιστοίχηση του
διαζώματα με το praecinctiones, οπότε και η χρήση του
διάζωμα με τη σημασία του διαδρόμου κυκλοφορίας
στην επιστημονική γλώσσα σχετικά με τα αρχαία θέα-
τρα. Όλες αυτές οι παραλλαγές δημιουργούν σκέψεις
για τις αποκλίσεις των αρχιτεκτονικών όρων μεταξύ Ελ-
λήνων και Λατίνων και για την ονοματολογία που χρη-
σιμοποιούμε στις μελέτες μας για τα αρχαία μνημεία. 
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