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1. Circunstancias históricas 
O desprazamento do Imperio Romano cara a Oriente, iniciouse baixo 

Constantino o ano 330, ao fixarse a nova capital en Bizancio, e consumouse cando 

Teodosio dividiu o imperio entre os seus dous fillos no ano 395. A pequena poboación 

situada fronte a Asia e só separada dela polo Estreito do Helesponto, convértese 

durante a Idade Media na maior e máis rica das cidades europeas. A proximidade de 

Asia presta dende moi pronto a Bizancio un carácter que non tardará en diferenciala 

de Roma. Nun principio é Grecia a que impón nela o seu selo e a nova capital adquire 

o aspecto dunha grande cidade helenística; pero, a medida que avanza o tempo, o 

Oriente vai deixando sentir a súa presencia. Así, o gusto polo luxo e a riqueza 

manifestarase na creación de obras de intensa decoración e policromía. A 

escenografía, que tan importante papel desempeñaba nas cerimonias da Corte, ou os 

efectos de perspectiva son tamén valor de primeira orde que inflúen nos trazos da 

grande arquitectura bizantina. 

2. Etapas 
Podemos distinguir as seguintes: 

a) Período de auxe no século VI, especialmente durante o reinado de 

Xustiniano (527-565). As súas grandes obras artísticas, aproveitan as 

ensinanzas dos edificios abovedados de Asia e demostran a existencia 

dunha arquitectura nova, tanto pola súa organización coma dende o 

punto de vista decorativo. 

b) Período de estancamento pola perda das súas provincias máis ricas a 

mans dos musulmáns, esta etapa remata coa fin do movemento 

iconoclasta. 

c) Novo período de auxe nos séculos IX, X e XI. 

d) Nos séculos posteriores volve estancarse pero fórmanse estilos 

derivados no sur de Italia e en Rusia. 

3. Elementos estilísticos 
A arquitectura bizantina é, como a romana, abovedada; o seu interese pola 

bóveda intensifícase ao contacto con Oriente. Pero a súa novidade con respecto á 

arquitectura romana é o emprego sistemático da cúpula. Os bizantinos chegan a 

construír cúpulas de proporcións xigantescas como as de Santa Sofía, de 
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Constantinopla, de máis de 30 metros de diámetro, resolvendo de forma admirable o 

xeito de contrarrestar os seus empurres, non só por medio de contrafortes ou 

valéndose de grosos muros, senón opoñéndolles outras bóvedas. No desexo de 

alixeirar o peso da media laranxa e diminuír as presións laterais, procúrase empregar 

materiais como tubos de barro conectados e dispostos en espiral, que co seu oco 

diminúen considerablemente o peso sen perda da resistencia, ou como os ladrillos de 

Rodas de Santa Sofía de Constantinopla, doce veces máis leves cos normais. 

O arquitecto bizantino segue a empregar os tipos de capitel de ascendencia 

clásica,  pero cando crea o capitel tipicamente bizantino, as follas de acanto do capitel 

corintio rematan por perder a súa personalidade e, en lugar de proxectarse ao exterior, 

se fonden nunha superficie vexetal continuada e uniforme que recobre o corpo de 

proporcións un tanto cúbicas que constitúe o capitel. Nesta clase de capitel o ábaco 

case desaparece englobado na masa, en cambio adquire gran desenvolvemento un 

segundo corpo en forma de pirámide truncada e invertida, chamado cimacio. 
Outra novidade (diferente da arte romana) consiste en apoiar os arcos sobre 

columnas, que se facían antes pegados ao muro con finalidade decorativa, agora 

utilízanse con fins construtivos, contribuíndo a prestar lixeireza e efectos de 

perspectiva aos interiores bizantinos. 

O predominio da cúpula coas súas presións laterais radiais no eixe do templo 

ten como consecuencia inmediata a formación dunha planta cruciforme de brazos 

iguais, é dicir, da planta chamada de cruz grega, e tamén o emprego de plantas 

poligonais ou, o que é o mesmo, de plantas con varios eixes de simetría, todos eles de 

igual ou análogo valor. 

4. Principais obras 
Os monumentos principais da época xustinianea consérvanse na capital do 

Imperio e en Rávena, a capital do Exarcado, que comprende o sur de Italia, o norte de 

África e España. 

En Bizancio, Xustiniano fai construír varios grandes templos de primeira orde: 

Santa Sofía ou a Divina Sabedoría, Santa Irene ou a Paz, Santos Sergio e Baco, e os 

Santos Apóstoles.  

 


