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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ!

ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΥ

ΤΡΟΥΛΑΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*

(ΠΙΝ. 65 - 70)

Τά λείψανα του ψηφιδωτού διακόσμου του τρούλλου τοΰ °Αγ. Γεωρ
γίου, πού αποκαλύφθηκαν στα ψηλότερα μέρη του, κατά τις εργασίες της
συντηρήσεως τοΰ 1953 ', επιτρέπουν νά λάβουμε ιδέα του όλου διακοσμητι
κού συστήματος του τρούλλου και του ιδεολογικού του περιεχομένου.
Δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α : Στην κορυφή του γιγάντιου ημι
σφαιρικού τρούλλου, μέγα εγκόλπιο μέ τριπλό συμβολικό πλαίσιο — δα
κτύλιο άστρων, στεφάνι μέ κλάδους καρπών των εποχών τοΰ έτους και
πολύχρωμη "ίριδα — περικλείνει όρθιο τον Χριστό - τό δεξί χέρι σηκώνει
ψηλά και μέ τό άλλο κρατεί σταυρό. Τό εγκόλπιο στηρίζουν διαγωνίως
τέσσερες πετώντες άγγελοι. Στά διάμεσα των αγγέλων φοινικόδεντρα καί
ό συμβολικός της αιώνιας ζωής ((φοίνιξ». Στην δεύτερη κυκλική ζώνη,
ύψους τριών μέτρων, κινούνται γύρω, λευκοντυμένα πρόσωπα, πιθανώτατα
άγγελοι. Κύκλος από τυπικά διακοσμητικά ελληνικά θέματα, πού μιμούνται
αρχιτεκτονικό γείσο, χωρίζει τήν μεσαία ζώνη από τήν τρίτη, ύψους οκτώ
μέτρων 2, διαιρημένη ακτινωτά μέ ταινίες άπό φυτικούς λυχνοστάτες, σε
* Δημοσιεύθηκε γαλλικά εις τόν τόμον In Memoriam P.A. Michelis, 'Αθήναι 1972,
σ. 218-230.
1) Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Έργασίαι αναστηλώσεως καί στερεώσεως μνημείων εις
Πρακτικά Άρχαιολ. 'Εταιρείας 1952 (1955), σ. 653-654. Γιά τά άποκαλυφθέντα αυτά μω
σαϊκά κάμουν λόγον οι : Ε. D y g g ν e, Recherches sur le Palais Impérial de Thessalonique, εις Studia Orientalia Ioanni Pedersen Dicata, Kobenhavn 1953 p. 59-70. Τοϋ αύτοϋ,
Le Palais Impérial de Thessaloniki εις Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ
Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 1953), 'Αθήναι 1955, τ. Α', σ. 180. Του αύτοϋ, Fouilles et Re
cherches faites en 1959 et en 1952 à Thessaloniki, εις Corsi di Cultura sull'arte Ravennate
e Bizantina, Ravenna 1957, Fase. II, σ. 84. Η. Τ ο r ρ, Quelques remarques sur les
mosaïques de Γ église de Saint- Georges à Salonique εις Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθν. ΒυΓαντ.
Συνεδρίου, 'Αθήναι 1955, τ. Α', σ. 489-498.— Τοϋ αύτοϋ Mosaïkkene St. Georg-Rotunden
j Thessaloniki, Oslo 1963.— K. H o d d i n o t t , Early Byzantine Churches in Macedonia and Southern Serbia, Freiburg 1963, σ. 108.— F r . V a 1 e n t i e n, εις Tortulae.
Suppl. Η 50, R.Q. S. Freiburg 1966, σ. 287 - 288.— A . G r a b a r, A propos des mosaïques de la coupole de Saint-Georges à Salonique εις Cahiers Archéol. XVII, 1967, σ. 51-81.
H. P. L' O r a n g e , I Mosaici de la cupola di Hagios Georgios a Salonico εις Corsi
di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 8-12, Marzo 1970, σ. 257 - 268.
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οκτώ διάχωρα πού περικλείνουν, μέσα σέ πανύψηλα αρχιτεκτονήματα,
είκοσι δεομένους μάρτυρες (πίν. 65).
Το ενιαίο αυτό γεωμετρικό σύστημα μέ το κύριο θέμα μέσα σέ κεντρι
κό κύκλο και τά άλλα θέματα διαταγμένα σέ κυκλικά, διαγώνια, και άλλα
γεωμετρικά σχήματα αποτελεί συνέχεια του διακόσμου των θόλων ρωμαϊ
κών ναών και τάφων τοϋ Ιου και 2ου αιώνος (μ. Χ.) '. Και στα εθνικά αυτά
μνημεία, ό θόλος συμβολίζει τον ουρανό, τά δέ αστρολογικά ή κοσμο
λογικά θέματα συσχετίζονται μέ σύμβολα της αιώνιας ροής τοΰ φυσικού
κόσμου (φάσεις σελήνης, ζώδια, προσωποποιήσεις μηνών, εποχών κλπ.)·
Επίσης ή υποστήριξη τοϋ εγκολπίου άπό ουράνια πρόσωπα προέρχεχεται άπό αρχαία εθνική παράδοση. Συμβολικές σειρήνες μέ οριζόντια
φτερά, σέ διαγώνια θέση, στηρίζουν τον ουρανό (Ετρουσκικός τάφος του
5ου αι. π. Χ., ναός του Βήλ Παλμύρας τοΰ Ιου αι. π.Χ.)· αργότερα τις σει
ρήνες αντικαθιστούν ουράνιοι δαίμονες σέ μορφή καρυάτιδων (Βίλλα 'Αδρια
νού στο Τίβολι Ρώμης 3ου αιώνος : )·
Στή χριστιανική τέχνη το ενιαίο γεωμετρικό σύστημα τοΰ διακόσμου
συναντάται σέ οροφές τών Κατακομβών τοΰ 3ου αι., όπως της Κρύπτης
τοΰ Άγ. Καλλίστου και τοΰ Cubiculum τών Πέτρου και Μαρκελλίνου,
(πίν. 67,1 ) πού μπορούν νά θεωρηθούν πρόδρομοι τών χριστιανικών μαυ
σωλείων. Στυλιζαρισμένα σχήματα περικλείνουν δεόμενα πρόσωπα και
σωτηριολογικά θέματα της Π. Διαθήκης, γύρω άπό το κεντρικό θέμα
τοΰ Καλοΰ Ποιμένος.
Στον θόλο της 'Αγ. Κωνστάντζας τής Ρώμης — το Μαυσωλείο της
οικογενείας τοΰ Μ. Κωνσταντίνου — ό π ω ς διασώθηκε σέ σχέδια τοΰ Που
αιώνος, ή διάταξη σέ τρεις ζώνες, χωριζόμενες ακτινωτά μέ φυτικούς
λυχνοστάτες, πού στηρίζονται σέ καρυάτιδες, γίνεται μέ τήν ελευθερία τής
ρωμαϊκής τέχνης. Εθνικά ταφικά συμβολικά θέματα συνδυάζονται μέ σκη
νές τής Π. Διαθήκης '.
Περισσότερο σχηματική και αφηρημένη τήν διάταξη σέ τρεις ομόκεν
τρες κυκλικές ζώνες, παρουσιάζει τό Μαυσωλείο εις Centelles τής Ισπανίας

2) Ό κύκλος αυτός τοϋ γείσου συμπίπτει μέ τήν ακμή τής συναντήσεως τών δύο δια
φορετικής καμπυλότητος σφαιρικών επιφανειών, πού αποτελούν τον τροΰλλο (πίν. 66).
3) Βλ. Κ. L e h m a n n, The Dome of Heaven, εις The Art Bull. 27, 1945, σ.
1 - 27, όπου πολλά παραδείγματα.
4) Αυτόθι, είκ. 1, 3, 5.
5) Βλ. Η. S t e r n , Les mosaïques de Sainte - Constance à Rome εις Dumbarton
Oaks Papers, 12, 1958, σ. 159-218.
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(67,2) πού θεωρείται ό τάφος τοϋ Κωνσταντίου ( + 350) \ Οί δύο ζώνες
χωρίζονται σε διάχωρα μέ ταινίες και κίονες, πού περικλείνουν μεμονωμένα
πρόσωπα και σκηνές της Π.Δ. και μόνον ή τρίτη διακοσμείται μέ συνεχείς
κυνηγετικές σκηνές, τις συνήθεις σε δάπεδα.
Το διακοσμητικό σχήμα του Άγ. Γεωργίου τό διακρίνει πλούσια μνη
μειακή σύνθεση, καθώς συνδυάζει τό διαγώνιο (τέσσερες άγγελοι), τό κυ
κλικό (χορός των αγγέλων) και τό ακτινωτό σχήμα (οκτώ διάχωρα τοϋ
χορού των μαρτύρων). Ή διαδοχή αυτή τριών ζωνών γύρω από τό κεντρικό
εγκόλπιο ανταποκρίνεται κατά τον Α. Grabar σέ ιεραρχική τάξη και έχει
αναλογία μέ τήν κοσμολογική τάξη τοϋ σύμπαντος, οπο^ς παριστάνεται
7
στις μικρογραφίες τοϋ Κοσμά Ίνδικοπλεύστη , πού βασίζεται στην ιου
δαϊκή λαϊκή αντίληψη για τήν διαίρεση τοϋ σύμπαντος σέ αθέατο ουρανό
8
(Θεό), θεατό (άγγελοι) και γή (άνθρωποι) .
Ά π ό τήν άποψη τοϋ περιεχομένου, ένώ τα θέματα τών Μαυσωλείων
σχετίζονται μέ σωτηριολογικές ιδέες, εμπνευσμένες άπό τις λειτουργίες
τών νεκρών, ό διάκοσμος τοϋ Άγ. Γεωργίου, ό μόνος διάκοσμος εκκλη
σίας, πού διασώθηκε άπό τήν αρχαιότατη αυτή περίοδο τοϋ πρώτου αιώνος
μετά τον θρίαμβο τοϋ χριστιανισμού ", εμπνέεται άπό τήν επίσημη λει
τουργία και απηχεί Ιδέες θριάμβου, δοξολογίας και αϊνου.
Ό Χ ρ ι σ τ ό ς , ο ί ά γ γ ε λ ο ι . Τό νόημα τοϋ θριάμβου διατυπώνε
ται στην παράσταση τοϋ Χρίστου, στην κορυφή τοϋ τρούλλου, όπως άφίνει
να φαντασθούμε τό προσχέδιο, σέ γρήγορες πινελιές, πού διασώθηκε επάνω
στα τοΰβλα τοϋ τρούλλου (πίν. 68,1). Ό Χριστός παριστάνεται όρθιος στον
άξονα τοϋ ναοϋ μέ τό κεφάλι στην ανατολή. Τό πρόσωπο αγένειο, σύμφωνα
μέ τήν νεώτερη πατερική παράδοση ι 0 , μέ τα μαλλιά στους ώμους και τό
δεξί χέρι υψωμένο (ή παλάμη διασώζεται σέ ψηφιδωτό) έχει αναλογία μέ
τήν παράσταση τοϋ Χρίστου στην Παράδοση τοϋ Νόμου στίς δύο πλάγιες
αψίδες τοϋ Μαυσωλείου της Άγ. Κωνστάντζας ' ' και στο όραμα τοϋ Ίε6) Η. S c h 1 u n k, Untersuchungen in frühchristl. Mausoleum von Centelles,
είς Neue Deutsche Ausgrabungen in Mittelmeergebiet und in vorderen Orient, Berlin, 1959,
σ. 344 κ.έξ.
7) C. S t ο r n a j ο 1 ο, Le Miniature della Topographia Christiana di Cosma Indicopleuste (Codices e Vaticanis Selecti, X) Milano 1908, πίν. 49.
8) Βλ. G r a b a r , δ. π., σ. 65.
9) Τά ψηφιδωτά του Άγ. Γεωργίου χρονολογούνται στην εποχή του Μ. Θεοδοσίου
(t 395) άπό κριτήρια τοιχοποιίας του ανωτάτου τμήματος τοϋ τρούλλου, πού είναι σύγχρονο
μέ τά ψηφιδωτά. Πρβλ. Η. Τ ο r ρ, είς Πεπραγμένα Θ' Διεθν. Βυζαντ. Συνεδρίου Θεσ
σαλονίκης, ο. π., σ. 491.
10) Πρβλ. Χρυσοστόμου, Έρμην. Ψαλμών σέ συσχέτιση μέ τον ψαλμό 44,3.
11) Πρβλ. W. F. Vol b a c h , Frühchristliche Kunst, München 1958, rlv. 33.
13
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ζεκιήλ στην άψϊδα του Όσιου Δαβίδ Θεσσαλονίκης '*. Σέ στάση ανάλαφρη
μέ το αριστερό πόδι σηκωμένο λοξά προς τα πίσω, τον πολύπτυχο χιτώνα
να κυματίζει χαμηλά στά πόδια και το ιμάτιο ν' ανεμίζεται από τα δύο μέρη
του σώματος, έδινε την εντύπωση πώς υψώνεται μετέωρος, σαν όραμα θριάμ
βου μέ τον νικητήριο σταυρό στο χέρι.
Στο αρχαιότερο αυτό παράδειγμα εικονογραφίας τρούλλου της παλαιο
χριστιανικής εποχής, ή παράσταση του Χρίστου ενσαρκώνει το πνεύμα του
ενθουσιασμού πού ακολούθησε τήν νίκη τής χριστιανικής πίστεως. Το
νόημα τοΰ θριάμβου συνεχίζεται στην εικονογραφία των τρούλλων των πα
λαιοχριστιανικών ναών του 5ου και 6ου αιώνος '*. Μετά τήν Εικονομαχία
επικρατούν ιδέες δογματικές και ό Χριστός παριστάνεται ώς Παντοκράτωρ.
Ό τύπος του Χριστού νά κρατεί σταυρό δέν είναι σχετικά σπάνιος.
Έκτος άπό το περίφημο ψηφιδωτό τής Galla Placidia Ραβέννας (450) " ανά
λογο παράδειγμα υπάρχει σέ μολυβδόβουλλο του Museo Sacro του Βατι
κανού, πιθανώς αντίγραφο ψηφιδωτού άψϊδος : ό Χριστός ενθρονος μέ
σταυρό στο δεξί χέρι ανάμεσα σέ άστρα, αγγέλους και φοινικόδεντρα' 5 .
Συναντάται ακόμα τον 4ον αι. σέ σαρκοφάγους i(i , τον 5ον σέ γύψινα ανά
γλυφα του Βαπτιστηρίου τών 'Ορθοδόξων Ραβέννας | Τ , τον 6ον αι. στην
άψϊδα τοΰ San Michele in Affricisko Ραβέννας " , στο Δίπτυχο Barberini
Λούβρου και στον σταυρό του Ίουστίνου Β' " .
Τέσσερες πετώντες άγγελοι, τοποθετημένοι στους διαγώνιους άξονες
τοΰ ναοΰ, κρατούν μέ τα άκροδάκτυλα τών υψωμένων χεριών τους το μέγα
εγκόλπιο μέ τον Χριστό. Σώζονται σέ ψηφιδωτό τά θαυμάσια κεφάλια τών
τριών αγγέλων, τά χέρια τους και τά οριζόντια ανοιγμένα, δυνατά φτερά
τους (πίν. 68,2). Άπό τήν κυκλική κίνηση τών σωμάτων διατηροΰνται μόνον

12) Α Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Το Καθολικον τής μονής Λατόμου έν Θεσσαλονίκη,
εις Άρχαιολ. Δελτίον 1929, σ. 142 K.ê.
13) Πρβλ. S. D u f r e n n e , Les programmes iconographiques des coupoles dans
les églises du monde byzantin et postbyzantin, εις L'Information d'histoire de l'art, No
5, Paris 1965 σ. 185 κ.έ.
14) Σύμφωνα μέ νεώτερες απόψεις το ψηφιδωτό τής Galla Placidia δέν παριστάνει
τον Καλόν Ποιμένα άλλα τον Christus Victor στον Παράδεισο (Fr. G e r k e, Das aelteste Christusmosaik in Ravenna, Stuttgart 1965).
15) Αύτ., είκ. 25,2.
16) F r . D e i c h m a n n , Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, Wies
baden 1967, πίν. 18, άρ. 57, πίν. 107 άρ. 678. 1.
17) Τοϋ αύτοϋ, Frühchristliche Bauten und Mosaiken von Ravenna, Darmstadt, 1958,
1958, πίν. 83, 84.
18) Ο. Wulff, Altchristliche und Byzantinische Kunst, Berlin 1913, ε!κ. 367.
19) A. G r a b a r , L'iconoclasme byzantin, Paris 1957, είκ. 72-74.
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οί μεγάλες, φευγαλέες γραμμές του προσχεδίου επάνω στα τούβλα τοΰ
τρούλλου.
Στον ανατολικό άξονα, ανάμεσα σέ δύο αγγέλους και κάτω ακριβώς άπο το
κεφάλι του Χρίστου, προβάλλει το υπερήφανο κεφάλι συμβολικού «φοίνικα»
με κόκκινο φωτοστέφανο και πλατειές φωτοβολές ακτίνες, γυρισμένο προς
!0
τον Χριστό . Ό Torp έχει τήν γνώμη οτι στεκόταν επάνω σέ φοινικόδεν
τρο. Δεύτερη δέσμη όμοιων περίπου άκτίνων διακρίνεται στον βόρειο
άξονα, ανάμεσα στους δύο αγγέλους. Ή πηγή των άκτίνων υπολογίζεται οτι
βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, επομένως αποκλείεται να υπήρχε συμμε
τρικά αντίστοιχος φοίνικας. Ό Torp υποθέτει στή θέση αυτή — πιθανώτατα σωστά — άκτινοβόλο σταυρό και στα διάμεσα τών άλλων αγγέλων
φοινικόδεντρα*'.
Ά π ό τό σμήνος τών λευκοντυμένων αγγέλων τής μεσαίας ζώνης σώ
ζονται μόνον λείψανα τών ποδιών τους,μέσα σέ πέδιλα,νά πατούν σέ πράσινο
έδαφος και ίχνη άπό τους κυματισμούς τών ιματίων και τών χιτώνων τους.
Άπό τά λείψανα αυτά και άπό χωρομετρήσεις υπολογίζεται πρώτον, οτι δέν
θα παριστάνονταν λιγότεροι τών είκοσιτεσσάρων και περισσότεροι τών
τριάντα εξ και δεύτερον, οτι δέν υπήρχε ομοιομορφία στις στάσεις καί τις
κινήσεις τών αγγέλων, ούτε στις αποστάσεις πού τους χωρίζουν. "Αλλοι
μένουν μόνοι καί άλλοι συμπυκνώνονται κατά τριάδες ή δυάδες σέ ελεύθε
ρες στάσεις δοξολογίας με τό κεφάλι στραμένο πιθανώς ψηλά προς τόνΧριστό. Μόλις μπορούμε νά φαντασθούμε τήν εξαίσια εντύπωση τής ουράνιας
αυτής οπτασίας μέ τήν κυκλική φορά τών φωτεινών αγγέλων τής μεσαίας
ζώνης.
Τά
ρων.

αρχιτεκτονήματα

τής

ζώνης

τών

Μαρτύ

Στην πλατειά ζώνη πού περιτρέχει τό κατώτερο τμήμα του πελώριου
τρούλλου — τή γνωστή ώς ζώνη τών Μαρτύρων — κάνει εντύπωση ή έκ
ταση καί ή σημασία πού παίρνουν τά αρχιτεκτονήματα. Πανύψηλα διώρο
φα οικοδομήματα, ελαφρά, ανάερα, αποτελούμενα ολόκληρα από κολώνες,
δυναμικά τόξα, αετώματα, καί αψίδες, κατάφορτα άπό πλούτο διακόσμου
καί χρωμάτων, σχηματίζουν τό αρχιτεκτονικό βάθος είκοσι δεομένων μέ
ανοικτά τά χέρια μαρτύρων (πίν. 65, 69 καί 70)
Ή επικρατούσα ερμηνεία είναι οτι τά οικοδομήματα αυτά είναι επηρεα
σμένα κυρίως άπό προσόψεις ρωμαϊκών θεάτρων (Scenae Frons) καί άπό

20) Βλ. είκ. εις T o r ρ, Mosaikkene, έναντι σ. 32, 34 καί 39.
21) Βλ. αοτ. εις σ. 36.
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τοιχογραφίες της Πομπηίας του δευτέρου στυλ, μέ την προσθήκη μερικών
πραγματικών στοιχείων από χριστιανικές εκκλησίες, ιδίως του Ί . Βήματος.
Ό Weigand υποστηρίζει κατηγορηματικά τήν προέλευση των κτηρίων
η
άπα σκηνές θεάτρου . Ό Diehl τα θεωρεί φανταστικά **, ό Kondakov εκ
2
κλησιαστικά κτήρια '. Οί Ainalov sä και Wulff" διαβλέπουν μερικά στοι
χεία αρχιτεκτονικής μεταποιημένα, μέ τήν πρόθεση να παραστήσουν φαν
2Τ
ταστικό ή ιδανικό χώρο. Ό Torp και ô Grabar " δέχονται ότι μόνον τά
λειτουργικά αντικείμενα υποδηλώνουν Τ. Βήμα, ενώ τά κτίρια είναι αόρι
στα, χωρίς σχέση μέ εκκλησίες της εποχής τους. Και ô μέν Grabar τά θεω
ρεί ότι συμβολίζουν τήν άνω Ιερουσαλήμ, όπως και ό Lasarev " κ α ι ό L'O
3
range ", ό δέ Torp τά συνδέει μέ εθνικούς ναούς, μαυσωλεία βασιλέων
και αίθουσας υποδοχής του Παλατιού, όπου έγίνετο ή αποθέωση του αυτο
κράτορας. Στοιχεία άπό πραγματικές εκκλησίες δέχονται οί Lemerle " ,
3
Dyggve 3ä και Hoddinott \ Και ό μέν Dyggve θεοιρεΐ τά κτήρια εμπνευ
σμένα άπό Scenas frons, άλλα μεταποιημένα άπό πραγματικά αρχιτεκτο
νικά στοιχεία πού χρησιμοποιήθηκαν αργότερα, ό δέ Hoddinott, μολονότι
τά θεωρεί τριδιάστατες προσόψεις, εμπνευσμένες άπό ρωμαϊκά κτήρια,
έν τούτοις διαβλέπει σ' αυτά μια φαντασιώδη άλλα καθαρή εικόνα του τρι
μερούς Τ. Βήματος τών συριακών ναών.
Κατά τήν γνώμη μας τ' αρχιτεκτονήματα απεικονίζουν όχι μόνον τό
Ί . Βήμα άλλα ολόκληρη τήν εκκλησία, όχι όμως τήν επίγεια άλλα τήν
ουράνια εκκλησία, τής όποιας αντίτυπο εϊναι ή επίγεια. Οί ϊδέες αυτές εμ
φανίζονται μετά τον θρίαμβο τοΰ χριστιανισμού και βρίσκουν πλήρη άνά-

22) Ε. W e i g a n d , Der Kalenderfries von Hagios Georgios in Thessaloniki
εις Byzant. Zeit. XXXIX, 1, 1939, σ. 116 κ.έ.
23) Ch. D i e h l - M. Le T o u r n e a u - H . S a l a d i n , Les monuments chrétiens de Salonique, Paris 1918, σ. 23 κ.έ., πίν. I-II.
24) Ν. K o n d a k o v , Macedonia, σ. 83.
25) D. A i n a l o v , The Hellenistic Origins of Byzantine Art, σ. 201 - 207.
26) Ο. Wulff, Altchristliche und Byzantinische Kunst, Berlin 1913, σ. 345.
27) Η. T o r p , είς Πεπραγμένα Θ' Βυζαντ. Συνεδρ. θεσσαλονίκης, σ. 493.
28) Α. G r a b a r , είζ Cahiers Archéol. XVII, 1967, σ. 69.
29) V. L a s a r e v , Storia della Pittura Bizantina, Torino 1967, σ. 36. κ.έ.
30) H. P. L'O r a n g e, I mosaici de la cupola di Hagios Georgios a Salonico
εις Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate Bizantina, σ. 257.
31) P. L e m e r l e , Philippes et la Macédoine Orientale, Paris 1945, σ. 320.
32) E. D y g g v e , είς Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna
1957, ο. π. 84.
33) H o d d i n o t t , Early Byzantine Churches, σ. 108 κ.έ.
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3ί

πτύξη στην εποχή τοΰ Μ. Θεοδοσίου . "Ετσι εξηγείται ή ασυνήθιστη
έξαρση πού παίρνουν τα αρχιτεκτονήματα στή ζώνη τών Μαρτύρων.
Ό καλλιτέχνης, προκειμένου να παραστήση τήν ουράνια εκκλησία,
επήρε στοιχεία από πραγματικές εκκλησίες της εποχής του. Διακρίνει
κανείς στα οικοδομήματα αυτά τον πυρήνα των ναών τής συρο-παλαιστινιακής παραδόσεως μέ το τριμερές ιερόν Βήμα. Όμοίως τριμερή και συμ
μετρικά είναι ολόκληρα τά κτήρια αποτελούμενα από ενα κύριο πλατύ
κεντρικό κλίτος και δύο πλάγια κλίτη μέ υπερώα. Το σχήμα αυτό συναντού
με συνοπτικό και απλουστευμένο σέ αναπαραστάσεις εκκλησιών, όπως
στα μωσαϊκά δάπεδα τοΰ Ma'in Υπεριορδανίας (έκκλησίαι Μαϊουμά, Άρεοπόλεως, Γάζης) " και στά ψηφιδωτά των Συνόδων του ναού τής Γεννήσεως
τής Βηθλεέμ, πού αναπαριστούν εκκλησίες τής Σαρδικής και τής 'Αντιο
χείας, όπου έγιναν οί επαρχιακές Σύνοδοι " . Άλλα ένώ τά οικοδομήματα
αυτά είναι συμπαγή ,στόν "Αγ. Γεώργιο παίρνουν τήν πολυτελή και ζωηρή
πλαστική διάρθρωση, πού επικρατούσε σ' ολα τά μνημειώδη εθνικά κτήρια
— ναούς, μαυσωλεία, θέατρα, αγορές, παλάτια, βιβλιοθήκες, κρήνες,
νυμφαία — τοΰ ρωμαϊκού κόσμου. Επάλληλοι προτιθέμενοι κίονες, πού
στηρίζουν συγκεκομμένα έπιστύλια, ή τόξα εναλλασσόμενα μέ αετώματα
και πλούσιος γλυπτός διάκοσμος μέ επάλληλες σειρές κυματίων, μαιάν
δρων κλπ. διεμόρφωναν τις προσόψεις των ρωμαϊκών αυτών κτηρίων.
Ό γλυπτός αυτός διάκοσμος μεταφέρεται σχεδόν αυτούσιος στην χρι
στιανική αρχιτεκτονική και συναντάται άφθονος στις αρχαίες χριστιανικές
εκκλησίες 3Τ. Τήν χρήση κιόνων έκληρονόμησε μόνον ή Συρία μαζί μέ
άλλες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες στις προσόψεις των ναών και κυρίως
στην εξωτερική διαμόρφωση τών αψίδων μέ επάλληλες κιονοστοιχίες,
δπως στους ναούς Kalat Seman και Kalb Lauseh :,s . Φαίνεται όμως ότι
δέν έλειψε εντελώς και σέ άλλες χώρες τής Μεσογείου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα παρουσιάζει ή μνημειώδης κρήνη, πού απλώνεται σ' ολόκληρη
τή δυτική στοά τοΰ αίθριου τής βασιλικής Α τών Φιλίππων τής Μακεδο-

34) Πρβλ. Ε. S a u e r , Frühchristliche Kunst, Sinnbild und Glaubens Aussage,
Innsbruk 1966, σ. 480. — Η. S e i d m a y e r , Architektur als abbildende Kunst, 1948,
σ. 4 κ.έ.
35) R. P. D e V a u x, Une Mosaïque Byzantine à Ma'in, εις Revue Biblique,
τ. 47, 1938, σ. 227-258, πίν. 13-16.
36) H. S t e r n , Nouvelles recherches sur les images des Conciles dans l'église
de la Nativité à Bethléem, εις Cahiers Archéol. XIII-X1V, 1948 - 49, σ. 82 κ.έ., πίν. IV, 1-2.
37) Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ. Ai χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας, εις Άρχαιολ. Έφημ.,
'Αθήναι 1929 -1930. — Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική
τής Μεσογειακής λεκάνης, τ. Β', 'Αθήναι 1952.
38) Η. B u t l e r , Early Churches in Syria, Amsterdam 1969, είκ. 104, 74 - 75.
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νιας : δεξιά και αριστερά μεγάλης κεντρικής κόγχης υπάρχει σειρά άπα
3
κόγχες και δίδυμους κίονες και επάνω δεύτερη κιονοστοιχία ".
Τό ίδιο γούστο της εποχής αντανακλούν και οί προσόψεις μεγάλης
σειράς χριστιανικών σαρκοφάγων του 4ου αι. διαμορφωμένες μέ κιονοστοι
χίες πού φέρνουν εναλλάξ γείσα, τόξα και αετώματα, πλουσιώτατα διακο
σμημένα " .
Τά αρχιτεκτονήματα των ψηφιδωτών τού Άγ. Γεωργίου, εϊτε εμπνέον
ται άμεσα άπό ρωμαϊκά κτήρια, όπως είναι γενικά δεκτό, εϊτε παριστάνουν
αρχαιότατες εκκλησίες, οί όποιες έκληρονόμησαν στοιχεία τής ρωμαϊκής
τέχνης, όπως δεχόμαστε εμείς, βέβαιον εϊναι ότι πρυτανεύει σ' αυτά ή πρό
θεση τής μετατοπήσεως. Και είναι τόσο έντονη και ιδιάζουσα ή μεταποίηση
αυτή, ώστε εξηγείται γιατί θεωρήθηκαν κτήρια φανταστικά, μολονότι ή
ακρίβεια μέ τήν οποία αποδίδονται οί λεπτομέρειες των αρχιτεκτονικών
μελών και τοΰ γλυπτού διακόσμου — και μάλιστα τής εποχής τους — μαρ
τυρεί καθαρά ότι ό καλλιτέχνης είχε ύπόψιν συγκεκριμένα οικοδομήματα.
Σκοπός τής ιδιάζουσας αυτής μεταποιήσεως είναι ασφαλώς τό να επι
τύχουν τήν εντύπωση τής ουράνιας εκκλησίας Παρ' όλες τις πελώριες δια
στάσεις τά κτήρια δέν έχουν τίποτε τό μνημειακό. 'Αποφεύγονται οί μεγά
λες στατικές, οριζόντιες γραμμές στα δάπεδα, στα έπιστύλια, στα γείσα πού
χωρίζουν τους ορόφους. Και καθώς διακόπτονται και ξανασυνδέονται ή
θραύονται σ' ενα παιχνίδι εσοχών και εξοχών, δίνουν τήν εντύπωση του
εξωπραγματικού. Τίποτε δέν στέκει σέ μια επιφάνεια' όλα κινούνται μέ
προσχωρήσεις και υποχωρήσεις, αποκομμένα, ανάλαφρα, δεμένα μέ κατάκοσμους κίονες, μέ έπιστύλια και μέ τή γοργή κινητικότητα τών καμπύλων
τόξων. Δεύτερον, ό πλούσιος διάκοσμος τών αρχιτεκτονικών μελών δέν
περιορίζεται στα συνήθη ελληνιστικά θέματα κυματίων, μαιάνδρων κλπ.
πού χρησιμοποιούνται άφθονα καί στις χριστιανικές εκκλησίες, άλλα τά
πάντα σπιθοβολοΰν άπό παντός είδους πολύτιμους λίθους, ύπερούσιας μυ
στικής σημασίας. Πραγματικά κηροπήγια μέ αναμμένες λαμπάδες καί πολυκάνδηλα εναλλάσσονται μέ συμβολικά πτηνά τοΰ παραδείσου.
Τήν καίρια όμως ύπερλογική εντύπωση δίνει στα αρχιτεκτονήματα ή
διάτρητη υφή τους. Οί όγκοι διαλύονται, λείπουν οί τοίχοι καί ολόκληρα
τά κτήρια πυργώνονται όλοστόλιστα καί λάμποντα επάνω στους κίονες,
άφίνοντας ανάμεσα τους τό χρυσό φώς να τά διαπερνά. Καί καθώς ενα με
γάλο μέρος άπό τους κίονες, τις παραστάδες, τις αψίδες, τά τόξα είναι χρυσά,
39) L e m e r le,

Philippes,

σ. 313

κ. έ.

πίν. XVIII - XXII. Τ ο ϋ

αύτοΟ

Revue Archéol. XXXIV, 1949, σ. 103 κ.έ.
40) Πρβλ. F r . D e i c h m a n n, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage
II, πίν. 16-19.
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όμοιο με το χρυσό βάθος, ολα διαλύονται και μεταφέρονται σέ μια σφαίρα
ύπερκόσμιας λαμπρότητας.
Όμοια εντύπωση επιτυγχάνεται ακόμα μέ τήν προοπτική, πού δεν
ακολουθεί το ορθολογιστικό, αξονικό σύστημα των πομπηϊανων τοιχογρα
φιών. Έδω δέν υπάρχει ενα ορισμένο σημείο οράσεως. Τα διάφορα τμήματα
των τριμερών κτηρίων παρουσιάζουν διαφορετικό προσανατολισμό. Τό
κύριο, κεντρικό τμήμα αποδίδεται κατά μέτωπο, θεώμενο από ψηλά, ^έξ
άπόπτου», ένώ στα διώροφα πλάγια κλίτη παίζει μιά αδιάκοπη εναλλαγή
πλαγίων απόψεων. Τό σύνολο οργανώνεται μέ οπτική μόνο ισορροπία. Τά
διάφορα μέρη παριστάνονται, άλλα σέ τομή και άλλα σέ άποψη, για να
δώσουν μιά ολοκληρωτική αντίληψη τοϋ κτηρίου και οχι μιά σκηνογρα
φική άποψη '*'.
"Ετσι στα μωσαϊκά τοϋ 'Αγ. Γεωργίου έχουμε μιά πλήρη θεμελίωση
της «οπτικής τάξης» " αντί της ορθολογιστικής προοπτικής, πού στο
εξής επικρατεί στή βυζαντινή ζωγραφική, καθώς και γενικώτερα στην
μεσαιωνική, γιατί είναι σύμφωνη μέ τήν υπερβατική της κοσμοθεωρία' 3 .
Τά αρχιτεκτονήματα στα οκτώ διάχωρα είναι όμοια κατά ζεύγη, τοπο
θετημένα τά μέν εξη αντίστοιχα προς τον κύριον άξονα του ναού (τό ΝΑ.
διάχωρο είναι όμοιο μέ τό απέναντι ΒΑ, τό νότιο μέ τό βόρειο και τό ΝΔ.
μέ τό ΒΔ) τά δέ δύο άλλα προς τον έγκάρσιον άξονα (τό δυτικό όμοιο μέ τό
απέναντι ανατολικό). Σώζονται ολα, κατά μέγα μέρος ακέραια, έκτος από
ενα, τό ανατολικό, επάνω άπό τήν άψΐδα του Άγ. Βήματος, τό όποιο πιθανώτατα καταστράφηκε όταν τό τμήμα αυτό τοΰ τρούλλου επισκευάσθηκε
τον ΙΟον αίώνα " (πίν. 66).
Μερικές λεπτομέρειες των αρχιτεκτονημάτων διαφωτίζονται άπό εκ
κλησιαστικές πηγές και άλλες συνδέονται μέ τήν αρχιτεκτονική τής Συ
ρίας.
Τό πρώτο ζεύγος τών κτηρίων (ΒΑ και ΝΑ) (πίν. 69,1) παριστάνουν τήν
δυτική πρόσοψη εκκλησίας, υψωμένης σέ κρηπίδωμα, όπως σέ μερικούς
41) Μέ τον ίδιο τρόπο απεικονίζεται 'Εκκλησία είς τήν προμετωπίδα των 'Ομιλιών
του 'Ιακώβου μονάχου Κοκκινοβάφου (C. S t ο r n a j ο 1 ο, Le miniature delle Omilie
di Giacomo Monaco (Vat. gr. 1962), Roma 1910, πίν. 1).
42) Πρβλ. Π. Μ ι χ ε λ ή, Αισθητική θεώρηση τήζ βυζαντινής τέχνης, 'Αθήναι
1946, σ. 116 κ.έ.
43) Η. Κ. Η a h n Ι ο s e r, Das Gedankenbild im Mittelalter und seine Anfänge
in der Spätantike, είς Atti del Convegno Intern., Roma, 4 - 7 April 1967, Academia Nat.
Dei Lincei, Roma 1968, σ. 255 κ. έ.
44) Η. Η e b r a r d, Les travaux à l'arc de Triomphe de Galère et à l'église de
Saint-Georges à Salonique, είς Bulletin de Correspondance Hellénique, 1920,σ.15 κ.έ. πίν. 2.
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ναούς της Συρίας ". Στο κεντρικό κλίτος πού δέν είναι οριζόντιο, άλλα
εξέχει ήμιεξαγωνικά, ανοίγονται οί τρεις τοξωτές πύλες της εισόδου, το
τρίπυλον, πού αναφέρει ό Εύσέβιος στην περιγραφή του ναοΰ της 'Αναστά
σεως " καί τοϋ ναού της Τύρου " . Τα ανασηκωμένα βήλα των δύο πλαγίων
δηλώνουν ενδεικτικά, οτι πρόκειται για πύλες, ένώ τά συνεχόμενα τοξωτά
ανοίγματα στα δύο πλάγια αντικαθιστούν τους τοίχους. 'Αέτωμα κοσμούμεμενο μέ εγκόλπιο του Χριστού, φερόμενο από αγγέλους, επιστέφει την
τριπλή είσοδο " . Ό θόλος πίσω από το αέτωμα, υψωμένος επάνω σέ κίονες,
θέλει να παραστήση τον θόλο, πού στεγάζει τό "Αγ. Βήμα, σύμφωνα μέ τήν
περιγραφή τοο ναοΰ της 'Αναστάσεως του Εύσεβίου ·*. Τά πλάγια κλίτη
50
υψώνονται διώροφα, όπως σέ πολλούς ναούς της Συρίας καί γενικά σέ
παλαιοχριστιανικούς.
Στα άλλα διάχωρα τά αρχιτεκτονήματα παριστάνουν εσωτερικά εκκλη
σιών μέ άποψη προς τό "Αγ. Βήμα καί τά παστοφόρια. Τό αρχιτεκτόνημα
του δευτέρου ζεύγους (Β καί Ν., πίν. 69,2) είναι τό διαυγέστερα συγκροτημένο
καί τό λαμπρότερα διακοσμημένο. Δεσπόζει ή μεγάλη άψϊδα, διάτρητη άπα
τοξωτά παράθυρα, επάνω άπό τήν οποία τό πλατύ τεταρτοσφαίριο ανοίγεται
σαν ριπίδι άπό φτερά παγωνιού. Ψηλότερα προβάλλει ό ανατολικός τοίχος
— διαλυμένος σέ άψιδώματα — πού καταλήγει σέ αέτωμα καί παριστάνει
τό ανατολικό αέτωμα τοΰ ναοΰ. Τά παστοφόρια υψώνονται διώροφα, χαρα
κτηριστικό μερικών συριακών ναών " . Εμπρός άπό τήν άψϊδα, τό κατάκοσμο έξαγωνικό Κιβώριο τοϋ θυσιαστηρίου στεγάζει πελώριο χρυσό
σταυρό, πού για μεγαλύτερη έξαρση τοποθετείται εμπρός άπό τό κιγκλί
δωμα πού τον περιβάλλει. Στην κορυφή τοΰ σταυρού κατεβαίνει κατακόρυφα
ή περιστερά μέσα σέ φωτοστέφανο. Ό Grabar απέδειξε μέ παράλληλα οτι
πρόκειται για τον σταυρό τοΰ Γολγοθά '*. Μήπως λοιπόν μπορεί κανείς νά
δεχθή οτι πρόκειται για τον ναό της 'Αναστάσεως " ;
45) B u t l e r , Early Churches in Syria, είκ. 159. 158.
46) Ε ύ σ ε β ί ο υ , Βίος Κωνσταντ. Ill, 36 - 39.
47) Ε ύ σ ε β ί ο υ , Έκκλ. Ίστ. Χ, 4, 41. Τρεις πύλες στο μέσο κλίτος υπάρχουν καί
σέ μια σειρά μεγάλων ναών τοϋ 4ου καί 5ου αί. (Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, δ. π., τ. Α', σ. 148).
48) Πρβλ. G r a b a r , εις Cahiers Archéol. XVII, 1967, σ. 76.
49) Μέ θόλο αναπαριστάνεται ό ναός της 'Αναστάσεως καί στα μωσαϊκά τοϋ χάρτη
της Μαδαβά (Η. V i n e e n t - F. A b e l , Jerusalem, τ. II. πίν. 32).
50) B u t l e r , ö. π., είκ. 10, 11, 20, 45, 91, 115.
51) B u t l e r , ö. π., είκ. 115, 142.
52) G r a b a r , ö. π., σ. 73, είκ. 15.
53) Καί ό S t e r n θεωρεί πιθανό, οτι τό ψηφιδωτό της Συνόδου της 'Αντιοχείας
στο ναό τής Βηθλεέμ αναπαριστάνει τήν Μεγάλη 'Εκκλησία, τό Dominicum Aureum
της 'Αντιοχείας (Η. S t e r n , εις Byz. Zeit. XI, 1956, σ. 115, σημ. 1. Τ ο ϋ α ύ τ ο Ο
είς Cahiers Archéol. Ill, 1948, σ. 90).
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Στο τρίτο ζεϋγος (ΒΔ και ΝΔ) θολωτό Κιβώριο, ανάμεσα σέ ψηλά
κηροπήγια στεγάζει τον θρόνο του θυσιαστηρίου μέ ανοικτό Ευαγγέλιο
επάνω (πίν. 70,1). Εϊναι υπερυψωμένος κατά τρεις βαθμίδες σύμφωνα μέ τις
Διατάξεις της Διαθήκης του Χρίστου (Testamentum Domini) '* — αναφε
ρόμενες εκεί στον θρόνο τοϋ Επισκόπου, πού αποτελεί τό αντίτυπο του
θρόνου τοϋ Θεοΰ. Ή άψϊδα υψώνεται ψηλά, διάτρητη άπό πλατύ πεντάλοβο
παράθυρο, όπως στους αρχαιότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς.
Στο τελευταίο δυτικό διάχωρο, του οποίου τό αντίστοιχο προς ανα
τολάς λείπει, υπάρχει εμπρός άπό τό "Αγ. Βήμα μεγάλος έξαγωνικός, χαμη
λός αμβων μέ διάτρητα δρύφρακτα (πίν. 70,2). Τα τόξα των υπερώων των
πλαγίων κλιτών πού καταλήγουν επάνω σέ τούφες φυτών θυμίζουν μικρο
γραφίες κανόνων Ευαγγελίων, " ενώ οι παραπλεύρως αμφορείς πάνω σέ
κίονες προέρχονται άπό ρωμαϊκά πρότυπα. Στα πλάγια κλίτη του ισογείου,
ανασυρόμενα βήλα δηλώνουν εισόδους. Στο εσωτερικό τους διακρίνονται
κρήνες σέ σχήμα άναβρυτηρίου, όμοιο μέ τό ψηφιδωτό τής Θεοδώρας στον
Άγ. Βιτάλιο Ραβέννας. Ή θέση τους είναι μάλλον ή πραγματική. Ή κρήνη
στους ναούς, πού δέν είχαν αίθριο, βρίσκεται στον νάρθηκα :"\ όταν δμως
έλειπε και ό νάρθηκας, όπως σέ πολλούς ναούς τής Συρίας, τότε πιθανώτατα
θα είχε θέση στα πλάγια κλίτη.

Ό

χορός

τών

Μαρτύρων.

Προβληματική είναι ώς τώρα ή ερμηνεία τών είκοσι μαρτύρων, πού
μέ μεγαλειώδεις στάσεις δεήσεως και ασύγκριτες φυσιογνωμίες ψυχικής
ειρήνης, στέκουν στο πρώτο επίπεδο, άνά δύο στις εκκλησίες πού παριστά
νουν θυσιαστήριο, και άνά τρεις στα δύο άλλα ζεύγη πού παριστάνουν εξω
τερικό και άμβωνα.
Ό σ ο ι ασχολήθηκαν μέ τα ψηφιδωτά του Άγ. Γεωργίου δέχονται αό
ριστα, ότι πρόκειται για είδος χριστιανικού μηνολογίου, ανάλογου μέ τα
εθνικά καλενδάρια μέ τις προσωποποιήσεις τών μηνών, δεδομένου δτι στις
μεγάλες επιγραφές παραπλεύρως τών Μαρτύρων αναφέρεται και ό μήνας
τής αθλήσεως.

54) Πρβλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Χριστιανική και Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, 'Αθήναι
1945, σ. 175.
55) Πρβλ. Κανόνες Ευσεβίου τοϋ κώδ. Rabula (Laur. Plut. 156) εις J. L e r o y ,
Les Manuscrits Syriaques à peintures, Paris 1964, Album, πίν. 28, 29, 30, 31.
56) ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ö. π., σ. 111.
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Ό Weigand, ό όποιος πρώτος ασχολήθηκε διεξοδικά μέ το θέμα τών
Μαρτύρων και τών επιγραφών, κάνει τήν παρατήρηση, οτι δέν πρόκειται
για κανονικό μηνολόγιο, εφόσον λείπει από τις επιγραφές ή ημερομηνία
της αθλήσεως και το σπουδαιότερο, οί Μάρτυρες δέν ακολουθούν τήν απα
ραίτητη σε μηνολόγια σειρά των μηνών του έτους " .
Ό Grabar επιχειρεί να δώση μιαν ερμηνεία άπό τήν αντιστοιχία τών
μαρτύρων — πού τους κατατάσσει σέ δύο κατηγορίες : πολιτικοί και στρα
τιωτικοί, σέ σχέση μέ τή θέση πού κατέχουν στον ναό του Άγ. Γεωργίου *".
Παρατηρούμε οτι ακριβέστερα οί Μάρτυρες — σύμφωνα μέ τις επι
γραφές πού κατά τρόπο ασυνήθιστο αναφέρουν και τήν ιδιότητα τους, —
διακρίνονται σέ στρατιωτικούς, επισκόπους, πρεσβυτέρους, δυο ιατρούς
και έναν αυλητή. Το σύνολο τών Μαρτύρων υπολογίζεται σέ είκοσι. Δέκα
επτά σώζονται ή εξακριβώνονται άπό τις επιγραφές ή τή θέση τους. Οί
τρεις ελλείποντες θα υπήρχαν στο ανατολικό κατεστραμμένο διάχωρο στο
όποιο — σέ αντιστοιχία μέ τό δυτικό — θα παριστανόταν εσωτερικό εκ
κλησίας μέ άμβωνα, πού απαιτεί τρεις Μάρτυρες.
Οί στρατιωτικοί ντυμένοι μέ τήν επίσημη στολή τών ρωμαίων αξιωμα
τούχων — μακρυά πολυτελή χλαμύδα μέ τό ταβλίον, κουμπωμένη στον ώμο,
είναι οί έξης επτά : Λέων, Όνησίφορος, Βασιλίσκος, Πρίσκος, Εύκαρπίων,
Θερινός και ένας άγνωστου ονόματος επειδή λείπει ή επιγραφή. Τρεις επί
σκοποι, οί Φίλιππος, Κύριλλος, Άρίσταρχος, φορούν μακρύ, πολύπτυχο
φαιλώνιο κλειστό στο λαιμό. Τό ίδιο ένδυμα φοροΰν και οί δύο ιατροί
Κοσμάς και Δαμιανός. Τέσσερες πρεσβύτεροι οί : Ρωμανός, Άνανίας, Πορφύριος και ένας άγνωστου ονόματος φορούν όμοια φαιλώνια μέ τους Ε π ι 
σκόπους άλλα ανοιχτά στο λαιμό και ένας αυλητής, ό Φιλήμων, είναι
ντυμένος όπως οί πρεσβύτεροι.
Σύμφωνα μέ τήν ταύτιση τών Μαρτύρων άπό τον Weigand και τον
Hoddinott, σέ αντιπαραβολή μέ τό Μηνολόγιον του Βασιλείου Β' και τό
Synaxarium Constantinopolitanum, οί περισσότεροι Μάρτυρες κατάγονται
άπό τις ανατολικές χώρες, τήν Συρία καϊ τήν Μ. 'Ασία, πού συμφωνεί μέ
τον συριακό χαρακτήρα τών αρχιτεκτονημάτων αντιπροσωπεύονται δέ
όλοι οί μήνες, έκτος άπό τον Φεβρουάριο, Μάϊο και Νοέμβριο. Επειδή
όμως υπάρχουν κενά, βέβαιο είναι οτι θά αντιπροσωπεύονταν όλοι οί μή
νες, χωρίς όμως ν' ακολουθείται ή σειρά τών μηνών τοΰ έτους και χωρίς να
περιορίζωνται αποκλειστικά σέ ενα Μάρτυρα οί αντιπρόσωποι τών μηνών.

57) Ε. W e i g a n d , είς Byz. Zeits., XXXIX, 1939, σ. 116. και ιδίως σ. 144-145.
58) G r a b a r , ö. π., σ. 65-66.
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"Εχοντας αυτές τις ενδείξεις υπ' όψιν συμπεραίνομε, οτι οί παριστά
μενοι Μάρτυρες δέν αντιπροσωπεύουν, κατά τήν εθνική αντίληψη, τους
μήνες τοΰ έτους άλλα τους Μάρτυρες του κάθε μηνός. Ή εκλογή έγινε
από τις διάφορες κατηγορίες τών Μαρτύρων, για να αντιπροσωπεύσουν
όλους τους Μάρτυρες των δώδεκα μηνών τοΰ έτους, πού αποτελούν τήν
ουράνια εκκλησία. Μέσα στην λαμπρότητα τής ουράνιας εκκλησίας —
τής αιώνιας κατοικίας τών Μαρτύρων — πού παριστάνεται μέ τή μορφή
του επίγειου αντιτύπου της, είκοσι Μάρτυρες, εξ ονόματος όλου τοΰ στί
φους τών Μαρτύρων ολοκλήρου του έτους, δοξάζουν μαζύ μέ τους αγγέ
λους τον άναστάντα Χριστόν.
"Ετσι ή εικονογραφία τοΰ τρούλλου τοΰ Άγ. Γεωργίου κορυφώνεται
σέ πανηγυρική σύνθεση ενός εκκλησιαστικού - λειτουργικοΰ συμβολισμού :
Λατρεία και ύμνος προς τον άναστάντα Χριστόν, ώς τον άληθινόν Θεόν,
άπό τους αγγέλους και πάντας τους αγίους στην μακαριότητα τής ουρά
νιας Εκκλησίας. Ό ϊδιος ύμνος και αίνος αντηχεί συγχρόνως και στο
δοξαστικό τής Λειτουργίας τής επίγειας εκκλησίας άπό πάντας τους πι
στούς : «Δόξα εν ύψίστοις Θεώ . . . Ύμνοΰμεν Σε. εύλογοΰμεν Σε δια τήν
μεγάλην Σου δόξαν».
ΜΑΡΙΑ
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SOMMAIRE

SUR QUELQUES PROBLÈMES DE L'ICONOGRAPHIE
DE LA COUPOLE DE SAINT-GEORGES DE THESSALONIQUE
(PI. 65 - 70)

Les thèses soutenues par l'auteur de la présente étude sont les suivantes :
a) Le système de la décoration de la coupole de Saint - Georges
constitue une continuité de Γ ornementation des coupoles des tombeaux
romains qui se retrouve dans Γ art des catacombes et des mausolées
chrétiens (Pis. 67).
b) Les cadres d'architectures du registre des martyrs ne proviennent pas directement des s c e n a e f r o n s, mais représentent des parties
d'une véritable église: c'est l'Eglise Céleste, dont l'église terrestre est
Γ antitype. Le plan général — bâtiment entier en trois parties ainsi que
Sanctuaire tripartite — caractérise la tradition syro-palestinienne et se rencontre dans des représentations d'églises sur des pavements en mosaïque
(Ma'in en TransJordanie) et sur les mosaïques des Conciles de l'église de
la Nativité de Bethléem. A Saint - Georges, néanmoins, les architectures
gardent la riche ornementation sculptée des bâtiments romains qui se
retrouve dans les anciennes églises chrétiennes. Il est toutefois certain
qu'un intense désir de transformation particulière y domine pour donner
l'impression suprarationnelle de l'Eglise Céleste. Par exemple, malgré leurs
dimensions immenses, ces bâtiments ne produisent pas une impression de
stabilité; ils sont tous comme dans un mouvement d'avancement et de
retrait. Légères et ajourées, ces architectures comportent des pierres précieuses, de sens mystique, qui scintillent sur chaque côté.
Les architectures des huit panneaux sont identiques deux par deux.
La première paire de ces architectures représente la façade Ouest d' une
église (PI. 69,1) et les autres des intérieurs d'églises (PI. 69,2 et 70).
c) Les martyrs ne représentent pas —comme dans les calendriers
païens—les mois, mais des martyrs probablement représentant tous les mois.
Le choix a été fait parmi les différentes catégories de martyrs, afin qu'ils
glorifient, avec les anges et les fidèles, le Christ triomphant. Ainsi l'iconographie de la la coupole de Saint - Georges devient une composition panégyrique d'un symbolisme ecclésiastique - liturgique.
MARIE G. SOTIRIOU
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'ΑποκατάστασηTOOψηφιδωτοΟ διακόσμου τοΟ τρούλλου
το0 'Αγίου Γεωργίου θεσσαλονίκης. Σχέδ. Μανωλη Κορρέ.
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Αξονική τομή τοΟ τρούλλου too 'Αγίου Γεωργίου.
Σχέδ. Hébrard συμπληρωμένο άκό τον Μανώλη Koppé.
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1. 'Οροφή του Cubiculum της Κατακόμβης Πέτρου και Μαρκελλίνου.

2. Τροϋλλος του Μαυσωλείου εις Centelles της 'Ισπανίας.
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1. Κεντρικό εγκόλπιο του τρούλλου τοΰ Άγ. Γεωργίου μέ λείψανα του
σχεδίου τοΰ Χρίστου.
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2. Κεντρικό τμήμα τοΰ ψηφιδωτού τοϋ τρούλλου του Άγ. Γεωργίου
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1. ΒΑ. διάχωρο της ζώνης των μαρτύρων. Δυτ. πρόσοψη εκκλησίας.
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2. Β. διάχωρο της ζώνης των μαρτύρων. "Αποψη Ί . Βήματος μέ έξαγωνικό Κιβώριο
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1. ΒΔ. διάχωρο της ζώνης των μαρτύρων. "Αποψη Ί. Βήματος μέ θολωτό Κιβώριο.

2. Δ. διάχωρο της ζώνης των μαρτύρων. 'Εσωτερικό εκκλησίας μέ έξαγωνικό άμβωνα.
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