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Οι μετά τρούλλου ναοί της μεταβατικής εποχής.
(Συμβολή εις την ιστορίαν των τύπων της
βυζαντινής αρχιτεκτονικής)

Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ'• Σελ. 97-127
ΑΘΗΝΑ 1933

Ε; ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ύπο
ΜΑΡΙΑΣ Γ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

01 ΜΕΤΑ ΤΡ0ΥΛΛ0Γ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
(Συμβολή

είς χήν ίστορίαν χών χύηων χής βυξανχινής

αρχιτεκτονικής).

Εις την ίστορίαν της βυζαντινής αρχιτεκτονικής ή διάκρισις των δια
φόρων τύπων των μετά τρουλλου ναών τής πρώτης χιλιετηρίδος, ιδία δε
της μεταβατικής εποχής, και ή έξέλιξις αυτών δεν είναι σαφώς καθωρισμέναι.
Τοΰτο οφείλεται αφ' ενός μεν εις τάς παρατηρουμένας προσεγγίσεις, αναμί
ξεις και συνδυασμούς τών τΰπο)ν, αφ' ετέρου δε εις τα υπάρχοντα κενά και
την ανεπαρκή έ'ρευναν τών μνημείων. Νέαι όμως επ' αυτών μελέται, απο
καλύψεις μνημείων δι' ανασκαφών και ορθαι αποκαταστάσεις άλλων, γενόμεναι κατά τα τελευταία έτη, καθιστούν σήμερον την σειράν τών αντι
προσωπευτικών μνημείων έκαστου τύπου όπωςδήποτε πληρεστέραν, οΰτως
ώστε και τα είδη ν' άποχωρίζωνται απ' άλλήλοον καλΰτερον και ό βαθμός
τών αναμίξεων να καθορίζεται άκριβέστερον εις τα μνημεία τών κυρίων
χωρών τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Ή τυπολογική μέ&οδος του χοορισμοΰ τών μνημείων δεν είναι βε(>αίως
επαρκής εις την ίστορίαν τής αρχιτεκτονικής· οί καλλιτεχνικοί παράγοντες εί
ναι κατ' εξοχήν εκείνοι, οί όποιοι καθορίζουν τους κυρίους χαρακτήρας τών
μνημείων, τα στάδια τής εξελίξεως των και τας ουσιώδεις διαφοράς αυτών
κατά τόπους καΐ έποχάς. Δεν είναι όμως ορθόν να παραβλέπεται ή σημα
σία τής τυπολογικής εξετάσεως, ή οποία εχαρακτηρίσθη ως ή «εικονογρα
φία» τής αρχιτεκτονικής. Ή σαφής διάκρισις τών τΰπων και ή συστηματική
παρακολοΰθησις τών αντιπροσωπευτικών μνημείων τούτων δύναται να δια
φώτιση βαθΰτερον την βαθμιαίαν ίστορικήν εξέλιξιν τών οικοδομικών μορ
φών, αί όποΐαι έχουν στάδια προπαρασκευής, ακμής καΐ παρακμής. Καίτοι δε
κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα ένεκα διαφόρων συνθηκών παρατηρούν
ται βαθεΐαι άλλαγαί εις τήν εξέλιξιν τών τύπων, ώστε ή άπόστασις από τον
άρχικόν πυρήνα ή τάς μορφάς τής ακμής να είναι μεγάλη, τα κΰρια εν
τούτοις χαρακτηριστικά του τύπου μένουν συνήθως μάρτυρες τής αρχικής
καταγωγής.
'Ενίοτε μερικοί από τους τύπους καθορίζονται, ή τουλάχιστον μεγάλως
επηρεάζονται, από τους παλαιοτέρους τύπους τών ναών, επί τής θέσεως άκρι7
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βώς των οποίων άνηγέρθησαν εκ νέου. "ίσως δεν είναι τνχαΐον, o n δ σπά
νιος τΰπος

της

σταυρικής Βασιλικής με

πέντε

τροΰλλους

ίδρύθη

και είς

τα τρία κυρία αντιπροσωπευτικά μνημεία ("Αγιοι 'Απόστολοι

Κωνσταντινου

πόλεως, "Αγιος Ι ω ά ν ν η ς ' Ε φ έ σ ο υ , "Αγιος Μάρκος Βενετίας)

έπι των ερει

πίων

σταυρικών

επίσης ξυλοστέγων

βασιλικών, ως απέδειξαν αί τελευταΐαι

άνασκαφαί '). 'Ακόμη καί νέοι

τύποι έδημιουργήθησαν

τας εν μέρει ναούς" οΰτω

ό αρχαιότερος

ναός τοΰ Ά γ .

π. χ.

μικρός

από

μεταποιηθέν-

είς τΰπον Βασιλικής

Νικολάου τής "Εκατονταπυλιανής της Πάρου, εις τον όποιον

τα υπερώα μετετράπησαν κατά την εποχήν τής ανεγέρσεως τοΰ μεγάλου ναού
εις σιαυροειδή με τροΰλλον 2 ) , γίνεται το πρότυπον τύπου, τον όποιον επαναβλέπομεν τον 14ον αιώνα εις τον Μυστράν.

Ό

πρωτογενής πυρήν, από του οποίου έξεπήγασαν οι κυριαρχήσαντες

σταυροειδείς

μετά τροΰλλου

ναοί

οι μεγαλοπρεπείς στρογγυλοί

τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής, δεν είναι

η πολυγωνικοί

με

τροΰλλους ναοί

τοΰ 4ου

ή 5ου αιώνος, οι όποιοι συνεχίζουν ρωμαϊκά πρότυπα, άλλα τα τετράγωνα
οικοδομήματα, τών οποίων βασική κατασκευή είναι αϊ τέσοαρες
αβαθείς
τροΰλλον

καμάραι,

άνοιγόμεναι

είς το μέσον,3)τά

εις τους

τοίχους

εν

εϊδει

όποια λίαν ενωρίς, κατά τήν

εν

οτανρφ

άρκοσολίων

με

έλληνιστικήν ήδη

εποχήν, συναντώμεν εις τήν Μ. Ά σ ί α ν 4 ), κατά δε τον 3ον καί 4ον αιώνα
εις

τήν

Συρίαν

(Γέρασα, Λατάκια

και

Ά μ μ ά ν ) 5 ), δ ι ' ό ό τΰπος δύνα

6

ται να θεωρηθή ελληνιστικός ) .

ι

) J. Keil, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos εν Jahres
hefte des österr. Instituts XXVII, σ. 62, είκ. 44.
*) Jewell and Hasluck,
The Church of our Lady of the hundred gates
in Paros. London 1920, σ. 13 κ. έ.
3
) Strzygowski,
Die Enstehung der Kreuzkuppelkirche έν Zeitschr. für
Gesch. d. Architektur, Heidelberg 1919, σ. 51 κ. ε.
4
) Πρβλ. Strzygowski, Kleinasien, ein Neuland für Kunstgeschichte, σ. 135·
5
) Πρβλ. Grestvell, E a r l y M u s l i m a r c h i t e c t u r e , 1923, σ. 309, κ. έ. είκ. 369. 382,
388. Είς τα συριακά ταϋτα μνημεία τά τέσσαρα ά ψ ι δ ώ μ α τ α είναι ανοικτά κλειόμενα
πιθανώς δ ι α θυρών. Ο S t r z y g o w s k i διακρίνει δύο ε ί δ η , δεχόμενος ανατολικής προε
λεύσεως τά μέ βαθείας κόγχας (φέρων ώς π α ρ ά δ ε ι γ μ α το μεταγενέστερον Σαρβιστάν)
καί ελληνιστικής τά μέ ανοικτούς τους τοίχους. Τ ά δύο δμως ταΰτα είδη δεν έχουν βασικήν διαφοράν κατασκευής. Ριζικωτέρα είναι ή άλλη διαφορά, κ α θ ' ην είς μέν τον άνατολικόν (ίρανικόν) τύπον τοΰ μονοκλίτου τρουλλωτοΰ οι τοίχοι τοΰ τετραγώνου καταλή
γουν άνω οριζοντίως, ή δέ μετάβασις άπό τοΰ τετραγώνου είς τον κύκλον γίνεται δια
κογχών ( t r o m p e s ) , ένω είς τον έλληνιστικόν τύπον σχηματίζονται τόξα άνοιγόμενα
ανάμεσα τών γωνιών τών τοίχων τών έν εϊδει πεσσών, ή δέ μετσβασις γίνεται δια
σφαιρικών τριγώνων είς τήν άρχαιότροπον αυτών μορφήν ( H ä n g e z w i k e l ) η καθαρώς
τριγώνων, εκ τών οποίων έξειλίχθησαν τά σφαιρικά τρίγωνα.
e
) Millet, L'École grecque, σ. 71.

-
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Ώς δεύτερος βασικός τύπος, χριστιανικόν δε κυρίως δημιούργημα, δύ
ναται να θεωρηθή ό άπλοΰς ελεύθερος σταυρός με καμάρας εις τάς κεραίας
και τροΰλλον εις την διασταΰρωσιν οΰτος δεν απέχει πολύ από τον πρώτον
και δύναται να θεωρηθή, δτι άπέρρευσεν εξ εκείνου δι' έπιμηκύνσεως των
εν σταυρώ καμάρων έ'ξω του τετραγώνου χώρου- καίτοι ό ελεύθερος σταΐ'ρός
ώς σχήμα ύπήρχεν εις προχριστιανικούς ήδη τάφους ι ).
Οί δύο πρωτογενείς ούτοι τύποι — μονόκλιτος τετράγωνος με εν σταυρώ
αβαθείς καμάρας (Kreuztonnen) και ελεύθερος σταυρός — είσήλθον εις την
χριστιανικήν αρχιτεκτονική ν, ώς είναι γνωστόν, κατ' αρχάς εις τα Μαυσω
λεία' όταν δε κατόπιν έφηρμόσθησαν εις ναούς, αί άνάγκαι της λατρείας,
τής μεγεθύνσεως και της διαπλάσεως πλε'ον μεγαλοπρεπούς και ενιαίου χώ
ρου, συνετέλεσαν εις την άνάπτυξιν και τον συνδυασμόν των πρωτογενών
αυτών τύπων με τα άλλα υπάρχοντα συστήματα και κυρίως με τάς ελληνιοτικας με υπερώα Baaihxàç καΐ με τους πολυτρονλλους ναούς τής 'Ανα
τολής.
'Από τους συνδυασμούς αυτούς απέρρευσε ποικιλία τύπων, τους οποίους
δυνάμεθα να κατατάξωμεν εις δύο κυρίως κατηγορίας : τάς Βααιλικάς με
τροΰλλον καΐ τα διάφορα είδη του εγγεγραμμένου σταυρού (σταυροειδής μέ
τροΰλλον Βασιλική, τετράγωνος σταυροειδής μέ πέντε τρούλλους, συνδυασμός
ελευθέρου σταυρού και θολωτής Βασιλικής). Και ή μεν Βασιλική μέ τροΰλλον
ακμάζει εις τήν Ίουστινιάνειον και τήν μεταβατικήν έποχήν (μέχρι τού 9ου
αιώνος), εκφυλίζεται δε κατόπιν τα δε διάφορα εϊδη τοΰ εγγεγραμμένου
σταυρού έχουν τάς προβαθμίδας των εις τήν Ίουστινιάνειον και τήν μετα
βατικήν έποχήν, αποκρυσταλλώνονται δε μόλις επί τής δυναστείας των Μα
κεδόνων εις τα τρία ε'ίδη τοΰ λεγομένου «σταυροειδούς μετά τρούλλου ναον»,
ήτοι τον πεντάτρουλλοΛ^ τον σύνθετον στατ·ροειδή και τον απλούν σταυρο
ειδή, οΐτινες και κυριαρχοΰν εις δλην τήν βυζαντινήν αρχιτεκτονική ν τής
δευτέρας χιλιετηρίδος 2 ).
Των διαφόρων αυτών ειδών τοΰ σταυροειδούς, έκαστος τών οποίων
επικρατεί εις διαφόρους χώρας, άνεζητεΐτο μία πηγή και είς δρόμος εξελί
ξεως. Εντεύθεν, νομίζομεν, προήλθον αί τόσον συγκρουόμενοι γνώμαι εΐς
το πρόβλημα τής καταγωγής και εξελίξεως τοΰ σταυροειδούς. (Βλ. τάς δια
φόρους γνώμας παρά Strzygowski, Die E n t s t e h u n g der Kreugkuppelkirche)· Εΐνε αληθές, δτι οί δύο αυτοί τύποι: Βασιλική με τροΰλλον και εγγε
γραμμένοι σιαυροίί σχετίζονται προς αλλήλους — ιδίως ώς προς τήν στήριςιν
τοΰ τρούλλου δια τεσσάρων καμάρων—και δέχονται αμοιβαίως δευτερεύ') Ο. Wulff, Altchr. und byzantinische Kunst, n. 18.
a
) Έκτος εξετάσεως άφίνομεν τον τύπον τών τρικόγχων σταυροειδών, δστις ε/ει
διευκοινισθή είς δλας αύτοο τάς ποικιλίας (βλ. Weigand, Β. Ζ. XXIII, 1919, σ. 167)
•ώς και τα στρογγυλά και πολυγωνικά οικοδομήματα, ατινα κυρίως επικρατούν είς τήν
προ τοϋ Ίουστινιανοϋ έποχήν.
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οντά στοιχεία οι μέν από των δέ· εις μάλιστα κλάδος της Βασιλικής με τροΰλλον
αναπτύσσεται προς το Ιδεώδες του σταυροειδούς ναοΰ, διαμορφούμενος εν τφ
Πρωτευουση ε 4 πεντάκλιτον

σταυροειδή·

σωμεν την γενεπκήν

των δυο τΰπων και να δεχθώμεν την Βασιλι-

οχέσιν

τοΰτο δμως δεν αρκεί, ί ν α γενικεΰ-

κήν με τροΰλλον ώς την μόνην πηγήν τοΐ5 σταυροειδούς όλων των χωρών ' ) .
Κατώτερο) θα προσπαθήσωμεν

vjt διευκρινίσω μεν εκαστον τών τύπων

τούτων εις τήν πρώτην αυτών διαμόρφωσιν καΐ να παρακολουθήσωμεν την
έξέλιςίν των
έξετάσωμεν

εις

δλην την σειράν τών διασωθέντων μνημείων. Πρώτον θα

την Βασιλικήν

με τροΰλλον

φορα είδη του έγγεγραιιμένον
Ι,
Ό

και εις το δεύτερον μέρος τα διά

σταυρού.
Βασιλική

με

τροΰλλον.

τΰπος της Βασιλικής με τροΰλλον, δστις έ'χει κυρύυς καθορισθή υπό

τοΰ S t r z y g o w s k i 2 ), δεν έχει συστηματικώς έξετασθή εις δλην την ά'λυσιν
τών σο/ζομένων μνημείων, ώστε

να λά6η τις

ιδέαν τής πρώτης διαμορφω-

σεοκ, τών προβαθμίδων, τής ακμής και καταπτώσεως τοΰ τΰπου τούτου και
να ϊ δ η τάς προσεγγίσεις αΰτοΰ με τα άλλα συστήματα.
Εις την επιχειρουμένην

κατωτέρω εξέλιξιν τών φάσεων

τής Βασιλικής

με τροΰλλον από τάς πρώτας προσπάθειας τής εφαραογής της μέχρι τών τε
λευταίων αναμνήσεων τοΰ τΰπου υπάρχουν κενά, διότι

τα διασοοθέντα μνη

μεία είναι τυχαία.'Υπάρχουν επίσης προβληματικά τίνα σημεία, διότι το πλεί
στον τών μνημείων έφθασε μέχρις ημών εις τελείως ερειπιώδη κατάστασιν ή
ουσιωδώς μεταβεθλημένα οΰτως, ώστε πολλάκις ν ' αναγκάζεται τις να στηριχθή ε'ς ολίγας μόνον ενδείξεις και παρα/νληλισμους προς συγγενή μνημεία,
ίνα διαφώτιση την πραγματικήν

μορφήν

τών μνημείων και την σημασίαν

καΐ θέσιν, ην ταΰτα κατέχουν εις την εξέλιςιν τοΰ τΰπου.

') Ή γνώμη αυτή είναι κυρίως τοΰ Wulff. Οΰτος δέχεται, δτι οί σταυροειδείς προήλθον έκ τής Βασιλικής με τροΰλλον, δια βαθμιαίων μετατροπών με τον ναον τοΰ Deré
Achsy ώς διάμεσον (Die Koimesiskirche in Nikaia, σ. loi, καί Altchr. u. byz.
Kunst, σ. 385). Tòv Wulff ακολουθεί κατά το μάλλον και ήττον καί ό Diehl (Manuel
d'art byzantin, Paris 1925, σ. 96). Τελευταίως δε καί ό Guyer (Herzfeld u. Guyer,
Monumenta Asiae Minoris antiqua, II, σ. 71-72).
») Ό Strzygowski είναι ό πρώτος, δστις καθώρισε καί το όνομα καί τον τΐ'πον
τής Βασιλικής με τροΰλλον, διακρίνας αυτήν από την σταυροειδή Βασιλικήν με τροΰλ
λον (Kreuzkuppelbasilika) εις το ερ-yov αύτοΰ Kleinasien, ein Neuland für Kunstgeschichte, σ. 106 κ. ε. καί κατόπιν εις την Baukunst der Armenier. I I , σ. 839 κ. ε.,
ένθα διακρίνει δύο Μεσοποταμιακα είδη αυτής καί εν έλληνιστικόν, θεωρεί δέ την Βασ.
μέ τροΰλλον μη εφαρμοσθεΐσαν εις τό Βυζάντιον. Στηριζόμενος είς την Kleinasien τοΰ
Strzygowski έπιχειρβϊ καί ό Millet (L École grecque, σ. 95) την διάκρισιν τής πα
λαιοχριστιανικής Βασιλικής μέ τροΰλλον, τήν ουγχέει όμως είς την μεταγενεστέραν έποχήν μέ τήν σταυροειδή μέ τροΰλλον Βασιλικήν. Ό Millingen (Byzantine Churches
in Con/pie, σ. 3 κ. ε.) στηρίζεται επίσης είς τήν Kleinasien τοΰ Strzygowski δια τήν

— 101

—

e

H Βασιλική με τροΰλλον άπέρρευσεν εκ του συνδυασμού της ελληνι
στικής μέ ύψηλον το μέσον κλίτος Βασιλικής με τον πρωτογενή τρουλλωτον
τετράγωνον ναόν, τον στηρίζοντα τον τροΰλλον εις τεσσάρας εν σταυρώ αβα
θείς καμάρας.
"Ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει τον τύπον τής Βασιλικής μέ τροΰλλον και ròv
διακρίνει από τον σταυροειδή είναι ή διάπλασις τοΰ εσωτερικού χώρου. Ή
Βασιλική μέ τροΰλλον έχει ώς κύριον χώρον rò μέσον κλίτος, το όποιον
περιορίζεται προς βορράν καί. νότον, κάτω μεν μέ τήν σειράν των κιονοστοι
χιών, άνω δέ μέ τους διάτρητους εκ παράθυρων τοίχους τών τυμπάνοιν, άτινα
κλειούν τα μεγάλα τόξα τ' άνέχοντα τον τροΰλλον. Τα πλάγια κλίτη είναι
δευτερεύοντα, μη αποτελούντα ενιαϊον χώρον μέ το μέσον κλίτος· διήκουν δέ
ταΰτα καθ' όλον τό μήκος τοΰ ναοΰ, εστεγασμένα χαμηλότερον δι' οροφής
ξύλινης ή κατά μήκος καμάρας, φέροντα συνήθως υπερώα.
Ώς πρώτον μνημεΐον τής Βασιλικής μέ τροΰλλον, άδιάπλαστον ακόμη,
θεο)ρεΐταιτό Alahan Monastir (Κοτζά Καλεοί) τής'Ισαυρίας ') Πλην όμως τοΰ Strzygowski, δσιις εξαίρει τον
ναόν χρονολογών <*ύτο\· εις τον 4<>ν αιών«, ό Wulff, κρί
νων εκ τοΰ γλυπτικοΰ διακόσμου, καί οι Headlam και
Guyer 2) ανάγουν το Κοτζά Καλεσί εις τα τέλη τοΰ
5ου, ό δέ Birnbaum εις τάς αρχάς τοΰ 6ου αΙώνος 3)
καί δέν δέχονται, ότι έφερε τροΰλλον. Έ α ν κρίνη τις *<·
== Π^
εκ τής διατάξεως τής κατόψεω; (εϊκ. 1), ήτις έχει άρκε- Κάτοψις
Headlam.
τήν άναλογίαν μέ το Μεριαμλίκ καί εύρίοκεται επομέ- J;J X ι. Kottà Καλεσί
νως είς την αυτήν περίποί' βαθμίδα έξελίξειπς, το Ko.
Κλίμ 1:1000.
τζά Καλεσί πρέπει ν" άνήκη μάλλον εις rò δεύτερον
ήμισυ τοΰ 5ου αιώνος. Ή σπουδαιότης τοΰ μνημείου δια τήν εξέίιξιν τοΰ
τΰπου έγκειται εις το ότι δύναται τοΰτο να θεωρηθή ώς πρόδρομος ομάδος
μικρασιατικών μετά τροΰλλου Βασιλικών, εις τας οποίας—ώς θα ϊδωμεν—αί
προς βορράν και νότον καμάραι, αί άνέχουσαι τον τροΰλλον, είναι αβαθείς
ώς τόξα, αφήνεται δέ εις το μέσον κλίτος να ύπερισχΰη ή έντΰπωσις τοΰ
τΰπου τής &ολωτής Βασιλικής μέ τάς ευρείας προς Α. καί Δ. καμάρας.
Το άρχαιότερον μνη μείον, το όποιον δύναται πράγματι να θεωρηθή
<«ς ή απαρχή τοΰ τύπου, έμεινε δ' δμως άπαρατηρητον μέχρι τοΰδε, είναι ή
Βασιλική τοΰ ^Ιλισσον εν 'Αθήναις (είκ. 2). Εις το μνημεΐον αυτό, το όποιον

Ι Π:

διάκοι m ν τοΰ τύπου καί είναι ό μόνος, δστις ορθώς δέν συμπεριλαμβάνει χαί το Deré
Achsy είς τήν βασιλικήν μέ τροΰλλον.
') Βλ· Strzygowski, Kleinasien, σ. 109.
2
) Wulff, Altchr. u. hyz. Kunst σ. 2όί>, Guyer, ε. ά , σ. 62. Headlam, Eccle
siastical sites in Isavria έν Journ. of Hell. Stud. Suppl. Papers II, πίν. I.
») V. Birnbaum, Ravenska Architektura, I, Prag 1916, σ. 70.
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εις τάς αρχάς του ήου αιώνος ' ) , θα ήδυνατο δμως

και εις τ α

τέλη του 4ου αιώνος ακόμη ν ' άναχθή, οι δυο τ\'>ποι, εξ ών απαρτίζεται είναι»
ακόμη διακεκριμένοι α π ' αλλήλων. Ή

μεν ξυλόστεγος

ευρίσκεται εις δλην αυτής τήν άνάπτυξιν και μόνον

ελληνιστική

Βασιλική

προ της άψΐδος, εις ήν

θέσιν εις τάς βασιλικός της Ρώμης υπάρχει το θριαμβευτικον τόξον, τέσσαρες
ογκώδεις πεσσοί εν τετράγωνο) μαρτυρούν τήν Γ'παρξιν τρούλλου. Το άρχαιότερον τοΰτο παράδειγμα δεικνύει με ποίον μετριόφρονα τρόπον εισήλθε κατ*
αρχάς ό τροΰλλος εις τήν Βασιλικήν προς τον σ κ ο πον προ(ρανώς να εξάρη και ν α δώση μεγαλοπρέπειαν εις το ιερόν.
Οι τετράγωνοι πεσσοί μέ το μέγα πάχος των
και τήν ακριβή

άνταπόκρισίν των δηλώνουν,

δτι

τόξα (αβαθείς καμάραι) εν σταυρώ, ί σ α προς το
πάχος τών πεσσών, ήνοίγοντο άνο)θεν αυτών, άναμέσον δε τών πεσσών δεν ύπήρχον τοίχοι *). Ά ν ά λογον δείγμα τρουλλωτοΰ τετραγάννου οικοδομήμα
τος εχομεν εις τήν Σ ν ρ ί α ν το Τετράπυλον της L a t a k i a s ) , το όποιον κατά τον d e V o g u é χρονολο
γείται τον 3ον αιώνα, κατά δε τον C h o i s y τον
4ον ή τον 5ον αιώνα 4 ) ' ή μετάβασις από του τε
τραγώνου εις τον κΰκλον γίνεται

εις το Τετράπυ

λον δ ι ' άρχαιοτρόπων επιπέδων τριγώνων *). Πρό
βλημα είναι και εις το ήμέτερην μνημείον, εάν ή
Κάτοηης Σωτηρίου.
Είκ. 2. Βασιλική Ίλισοοϋ.
Κλΐμαξ 1:1000
μοσθή

μετάβασις εγίνετο δια σφαιρικών τριγώνων ή κογ
χών.

Μίαν ενδειξιν δύναται να παράσχη το παρα

πλεύρως της βασιλικής ιδρυμένον

ύπόγειον

μαρ

τύρων του ' Ε π ι σ κ ό π ο υ Λεωνίδου, δπου έχουν εφαρ-

τα σφαιρικά τρίγωνα, ασχημάτιστα βεβαίως ακόμη καΐ συνί]νωμένα

μέ τον τροΰλλον, ε'ις μορφήν τών λεγομένων H ä n g e z w i k e l ")·

>) Γ. Σωτηρίου, Παλαιοχριστιανική βασιλική Ίλισσοΰ, εν 'Αρχ. Έφημερ. 1919,
σ. 1 κ. έ. Τοϋ αύτοΰ, Αϊ Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί της Ελλάδος, εν 'Αρχ. Έςρημ·
1929, σελ. 209, είκ- 39.
*) Οι εν τη κατόψει σημειούμενοι τοίχοι ήσαν πιΟανώτατα τμήματα τοΰ συνΟρόνου (βλ. Σωτηρίου, ε. ά., σελ. 209. Τοΰ αυτόν, Αί Χριστιανικοί Θήβαι της Θεσσα
λίας, εν Α. Ε. 1929, σ. 119 κ. ε. είκ. 164-174).
3
) Gres well, ε. ά., σ. 280.
4
) Choisy, Histoire de l'Architecture II, σ. 18.
5
) Greswell, ε. ά., είκ. 368, 369.
G
) Εις το Μαρτύριον δμως ή γωνία είναι είσεχουσα (angle rentrant) κατά το
άρχαιότερον σύστημα, το ύπαντώμενον εν Συρία ήδη άπα τοΰ 2ου αιώνος, όπως εις
Γέρασα και Άμμάν (βλ. Greswell, έ. ά. σ., 313) ενώ είς τήν Βασιλικήν, οί εξ ενός
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"Ωστε άπό της πρώτης αυτών αρχής αί Βασιλικά! συνδυαζόμενοι με τον
τροΰλλον εφαρμόζουν δια την στήριξιν αύτοΰ την κατασκευήν του πρωτογε
νούς μονόκλινου τρονλλωτον οικοδομήματος με τα τέοσαρα εν ατανρω τόξα,
τα εν εΐδει άβαθων καμάρων.
Μεγίστην πρόοδον εις τον σχηματισμον του τύπου τής Βασιλικής με
τροΰλλον παρουσιάζει ό ναός του ΜεριαμλΙκ (εικ. 3) παρά την Σελεΰκειαν,
ό νεωστι ανασκαφείς και μελετηθείς *), δστις χρο
νολογείται περί το 470 μ. Χ. Ό τροΰλλος εδώ
ευρίσκεται μεν αμέσως προ τής άψΐδος, με τους
δυο ανατολικούς πεσσούς προσκεκολλη μένους εις
τους εξωτερικούς τοίχους εκατέρωθεν αυτής, όπως
και είς την Βασιλικήν τοΰ Ίλισσοΰ' με την διαφοράν δμως, δτι ό χώρος του ' τροΰλλου κατα
λαμβάνει το ήμισυ οχεδον τοΰ ναοΰ, ή δε Βα
σιλική περιορίζεται σημαντικώς εις μήκος ? ). Ή
διείσδυσις τών δυο τύπων γίνεται στενωτέρα· ή
κιονοστοιχία τής Βασιλικής εισέρχεται είς τα διά
Κάτοψις Guyer.
μεσα τών πεσσών τοΰ τρούλλου. Τοΰτο αποτε
Είκ. 3. Ναός Μεριαμλίκ.
λεί σημαντικον σταθμόν εις την διαμόρφωσιν
Κλΐμαξ 1:1000.
τοΰ τύπου, διότι ήδη δια τοΰ ναοΰ τοΰ Μεριαμ
λΙκ διαπλάσσεται οριστικώς ή μορφή τής βορείας και νοτίας πλευράς τοΰ
μέσου κλίτους και ή μορφή τών πλαγίων κλιτών, τα δύο δηλαδή κύρια χαρα
κτηριστικά τοΰ τύπου της Βασιλικής με τροΰλλον.
Εις το ΜεριαμλΙκ είναι πιθανώτατον, δτι το άνατολικόν ήμισυ τοΰ
μέσου κλίτους τοΰ ναοΰ, δπου ύπήρχεν ό τροΰλλος, έσχηματίζετο δπως εις
τήν μετά πεντήκοντα περίπου έ'τη άνεγερθεΐσαν Άγίαν Σοφίαν. At επάλ
ληλοι δηλαδή κιονοστοιχίαι, αί χωρίζουσαι το μέσον κλίτος από τα πλάγια»
εστήριζον άνω τα τύμπανα τών τόξων τών άνεχόντων τον τροΰλλον, δστις
ύψοΰτο ελεύθερος υπεράνω τών στεγών τών πλαγίων κλιτών κιονοστοιχίαι
και τύμπανα άπέκλειον προς βορραν και νότον τον χώρον τοΰ μέσου κλίτους.
Αί κιονοστοιχίαι τοΰ Ναοΰ τοΰ Μεριαμλίκ, τοποθετημένοι εΐς το έξω

ενιαίου όγκου πεσσοί σχηματίζουν τήν γωνίαν έξέχουσαν, όπερ πάλιν μαρτυρεί ΰπαρξιν σφαιρικού τριγώνου μάλλον παρά κόγχης.
') Herzfeld u. Guyer, Monumenta Asiae Minoris Antiqua. T. I I : Meriam·
lik u. Korykos.
-) Ό περιορισμός αυτός τοΰ μήκους παρατηρείται και είς πολλάς άπλας ελλη
νιστικός Βασιλικός τού τέλους τοΰ 5ου και αρχάς τοΰ 6ου αιώνος ώς ή τοΰ Στουδίου
έν Κων'πόλει (βλ. Millingen, Byz. Churches in Con/pie είκ- 12), είς δε τάς χώρας
τής 'Ελλάδος αί Βασιλικοί Τούμπας Θεσσαλονίκης, Πηλίου, Φανών Χίου, Άλιμοΰντος
και Γλυφάδας 'Αθηνών (βλ. Σωτηρίου, Αί Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής 'Ελλά
δος, έν Α. Ε. 1929, σ. 161 κ. έ.).
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μέρος των πεσσών, ά'φηνον να φαίνεται δλος ό όγκος αυτών, άνωθεν δε
τών πεσσών ήνοίγοντο αί εν σταυρω αβαθείς καμάραι, αϊ άνέχουσαι τον
τροΰλλον, οΰτως ώστε ό πρωτογενής σταυροειδής να σχηματίζεται σαφής,
έ'χων εΐς τήν θέσιν τών τοίχων τάς κιονοστοιχίας. Εις το άλλο ήμισυ της Βα
σιλικής, προς δυσμάς, έπανελαμβάνετο ή αυτή κατασκευή, εστεγάζετο δμως
τ
οΰτο δια καμάρας, δι' δ οι προς δυσμάς ακραίοι πεσσοί ήσ« ν ελαφρότεροι.
Τα πλάγια κλίτη άπλα, στενά και εστεγασμένα χαμηλότερα, διήκοντα δε καθ'
δλον το μήκος τοΰ ναοΰ,
εΐχον ακριβώς τήν μορφήν τών πλαγίων κλι
τών τών ελληνιστικών
Βασιλικών δεν είναι δε
βέβαιον, αν έστεγάζοντο
με καμαρωτήν όροφήν,
ως δέχεται δ Guyer, ή
με ξυλίνην.
Εις τον αυτόν σταθμόν της εξελίξεως τοΰ
τΰπου της Βασιλικής με
τροΰλλον δύναται να καταταχθή και δ ναός τών
Φιλίππων, εις τον όποιον,
όπως ε'ις το Μεριαμλίκ,
ή Βασιλική εκτείνεται εις
μήκος, έχουσα διπλασίαν
εκτασιν τοΰ τετραγώνου
χώρου τοΰ τροΰλλου, ό
δε τροΰλλος κατέχει το
εν εκ τών δυο τούτων
τετραγώνων. Τοΰ ναοΰ
τών Φιλίππων δμως δεν
,
Ι χ ο μ ε ν ακόμη ακριβές
σχεδιάγραμμα, πλην τοΰ
υπό τοΰ Strzygowski
προχείρως ληφθέντος (βλ. Die Baukunst der Armenier, I I ε'ικ. 798)· προ
τών τελειωτικών δε ανασκαφών, αΐτινες κατά το έτος τοΰτο διενεργοΰνται,
δεν δΰναταί τις να καθορίση ακριβώς τήν θέσιν, ην το μνημείον τών Φίλιπ
πων κατέχει εις τήν εξέλιξιν τοΰ τΰπου.
Τεράστιον βήμα εις τήν εξέλιξιν τής Βασιλικής με τροΰλλον έσημείωσεν
ή 'Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως (εικ. 4). Ό πολυσύνθετος οργανισμός
Κατοψις Holtzinger.
ΕΙκ. 4. Ναός «Αγ. Σοφίας.
Κλ. 1:1000
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διαστάσεις αυτής καθιστούν

την άπόστασιν από τα

προηγούμενα μνημεία μεγίστην.
Ί ο δλον σ/ή μα του ναού είναι τετράγωνον οΰτως, ώστε ή κατά μήκος
κατεΰθυνσις και ή περί εν κέντρον να ισορροπούν

τελείως και ν* απορρο

φούν άλλήλας. c O γιγάντιος τετράγωνος χώρος τοΰ τροΰλλου κατέχει πλέον το
κέντρον τοΰ ναοϋ, όπερ έχει θεμελιώδη σημασίαν δια την ενότητα του μνη
μείου, ή δέ Βασιλική με τάς επαλλήλους κιονοστοιχίας περιέχεται ολόκληρος εις
τον τετράγωνον αυτόν χώρον.
ΙΙρός δυσμάς και ανατολάς ό κεντρικός χώρος

εκτείνεται κατά τρόπον

μοναδικόν με δυο ημικύκλια, άνοιγόμενα εις τρεις πλαστικός κόγχας και στε
γαζόμενα aveu με ήμιθόλια, τα όποια αποτελούν και αντερείσματα τοΰ τροΰλ
λου. Τό μέρος τοϋτο τοΰ

ναοΰ δεν είναι άσχετον προς τους κογχωτούς περί

εν κέντρον ναοΰς, τους περικλειομένους εις τετράγωνον, παράδειγμα τών οποίων
εχομεν κατά τον Gov αιώνα τον ναόν

' Α γ ί ο υ Σεργίου και Βάκχου ').

"Αν λάθωμεν υπ' όψιν μόνον υ,τι εδωκεν εις τον αρχιτέκτονα την παρόρμησιν ανεξαρτήτως τής ελευθερίας

τοΰ συνδυασμού,

θα ήδυνάμεθα

να

εϊπωμεν, ότι τα προς ανατολάς και δυσμάς ήμιθόλια, τ ' άνοιγόμενα κάτω εις
τρεις κόγχας, έχουν ληφθή από έξάκογχον με ήμισφαιρικόν τροΰλλον
όστις

εκόπη εις τό μέσον και άπέκλεισεν

από τα δυο μέρη τον

ναόν,

κεντρικον

χώρον.
Εις την βορείαν καί νοτίαν πλευράν

τοΰ κεντρικοΰ

κλίτους ή ' Α γ ί α

Σ ο φ ί α εφαρμόζει την οικοδομικήν λΰσιν τοΰ 5ου αιώνος* χωρίζεται δηλαδή
από τών πλαγίων κλιτών

δια τών επαλλήλων

κιονοστοιχιών, υπεράνω τών

όποία>ν ύψοΰνται τα άνέχοντα τον τροΰλλον πελώρια τόξα, αποκλειόμενα με
τύμπανα διάτρητα εκ παράθυρων. Αι κιονοστοιχίαι όμως ένταΰθα είναι το
ποθετημένοι εις ελάχιστον βάθος από τής επιφανείας τών πεσσών, τα δέ τύμ
πανα ευρίσκονται εις τήν κατακόρυφον τών κιονοστοιχιών, άφίνοντα εις τό
έξωτερικόν τοΰ ναοΰ τό πάχος τών τόξων τών άνεχόντων τον τροΰλλον

οΰ

τως, ώστε όλος ο τεκτονικός οργανισμός τοΰ κτιρίου να κρύπτεται υπό μίαν
καθαρώς γραμμικήν διάταξιν και όπτικήν εντΰπωσιν.

ι

) 01 κογχωτοί aùtoì Ναοί τής Κων πόλεως ΐστανται πλησιέσιερον προς τους εξ
ελληνιστικής παραδόσεως τετρακόγχους ή τρικόγχους ναούς τοϋ 4ου καί 5ου αΙώνος,
•δπως ό επισκευασθείς S. Lorenzo too Μιλάνου (Wulff, Altch. u. byz. Kunst, σ. 394
Alt. u. byz. Baukunst, σ 89, είκ. 108) 6 τετράκογχος τ ή ; Βι
8 1κ. 341, Holtzinger,
βλιοθήκης 'Αδριανού (Σωτηρίου, Αί Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής 'Ελλάδος, εν Α.
Ε. 1929 σ. 177 είκ- 6), παρά προς τους κογχωτούς ναούς τής 'Αρμενίας, με τους οποίους
συνδέει τήν Άγίαν Σοφίαν ό Strzygowski
(Ursprung der christlichen Kirchenkunst, Leipzig 1920 σ. 39, 57). Ol αρμενικοί Ναοί, πλην τοϋ δτι είναι μεταγενέστε
ροι, είναι ως επί το πλείστον άνευ υπερφων κυκλικά οικοδομήματα, τα όποια απομα
κρύνονται Ικανώς εις τήν δλην κατασκευήν άπο τήν Άγίαν Σοφίαν καί τους τρικόγχους καί πολυκόγχους τών βυζαντινών χωρών.

—

106

—

Διαφορά υπάρχει επίσης άναφορικώς προς την διαμόρφωσιν των πλα
γίων κλιτών. Οι κολοσσιαίοι κεντρικοί πεσσοί, οι οποίοι εκτείνονται με όλον
τον δγκον των προς το μέρος των πλαγίων κλιτών, δένονται με άντηρίδας, >
τοποθετημένος ε'ις τους τοίχους τών πλαγίων κλιτών, δια την μεταβίβασιν του
βάρους τοΰ τροΰλλου εις τους Εξωτερικούς τοίχους του ναοΰ* ή σΰνδεσις
αυτή γίνεται δι* εγκαρσίων τοίχων, είς τους οποίους ανοίγονται τόξα- οΰτω
τα πλάγια κλίτη χωρίζονται δι* εγκαρσίων τοίχων είς διαδοχικά διαμερί
σματα. Άνάλογον σύστημα παραιηρεΐται εις τάς θολωτός Βασιλικάς της Σ υ 
ρίας (βλ. de Vogue, L a Syrie centrale, Ι, σ. 6 κ. ε.) και την Βασιλικήν
τοΰ Μαξεντίου της Ρώμης· με την διαφορών, ότι εις την Άγίαν Σοφίαν εί
ναι συνθετώτερον, την δε καθαρώς τεκτονικήν και πλαστικήν σύνθεσιν τών
συριακών και ρωμαϊκών μνημείων αντικαθιστά εις την Άγίαν Σοφίαν ή,
ζωγραφική καΐ οπτική σΰνθεσις ').
Κατά ταύτα ή Α γ ί α Σοφία Κωνσταντινουπόλεως ώς τεκτονικός οργα
νισμός δεν είναι μόνον συνένωσις της Βασιλικής με το τρουλλωτον οικοδό
μημα, άλλα συνδυάζει και στοιχεία άλλων συστημάτων : ό κεντρικός χώρος
μέ τον γιγάντιον τροΰλλον και τάς κλασσικός αναλογίας ενθυμίζει τα κολοσ
σιαία Ρωμαϊκά κτίρια, δπως το Πάνθεον 2 ), διαφέρει δμως αυτών και ώς
προς την άρχιτεκτονικήν συγκρότησιν καί ώς προς τάς οικοδομικός λύσεις. Ό
χωρισμός τοΰ υψηλότερου κεντρικού χώρου από τα πλάγια κλίτη και τα υπε
ρώα μέ επαλλήλους κιονοστοιχίας σχετίζεται μέ τάς ελληνιστικός Βασιλικάς' ή
διαμόρφωσις τών πλαγίων κλιτών εις χωριστά διαμερίσματα μέ τους εγκαρ
σίους τοίχους έγινε κατά το σύστημα τών συριακών και ρωμαϊκών θολω
τών Βασιλικών τα δε προς ανατολάς και δυσμάς ήμιθόλια είναι είλημμένα
άπό τους κογχωτούς περί εν κέντρον ναοΰς.
Ό πολυμερής καί πολυσύνθετος όμως οΰτος οργανισμός διέπεται από
θαυμαστήν ενότητα και υποτάσσεται εις τον κνριαρχοΰντα κεντρικόν υπό τον
τροΰλλον χώρον, ό όποιος ελεύθερος παντός δγκου, άυλος, αχανής αποπνέει
τον ίσχυρόν εκείνον πνευματικόν χαρακτήρα, δστις καθιστά τήν Άγίαν Σοφίαν το καλύτερον εσωτερικόν τοΰ κόσμου, εν άπό τά πλέον μεγαλειώδη
δημιουργήματα τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος.
Ή Α γ ί α Σοφία ώς τύπος είναι το κορύφωμα της Βασιλικής μέ τροΰλ
λον αλλ' οΰτε ο πολυσύνθετος οργανισμός της εφηρμόσθη εις άλλο μνημεΐον, οΰτε επετεύχθη πλέον ή απόλυτος εκείνη συγχώνευσις τής Βασιλικής
μέ το τρουλλωτον οικοδόμημα και ή απόλυτος ισορρόπησις τής κατά μήκος
εκτάσεως προς τον περί εν κέντρον τύπον, ας παρουσιάζει ό μέγας ναός.
») Δια τήν αίσθητικήν εκτίμησιν της 'Αγίας Σοφίας βλ. Andreades, Die So
phienkathedrale von Konstantinopel (έν Kunstwissenschaftliche Forschungen.
Frankfurter Verlag, Bd. I. 1931).
») Ώς τελευταΐον έργον τ ής αρχαιότητος χαρακτηρίζει την Άγίαν Σοφίαν ό Rodenwald (Die Kunst der Antike, Berlin 1929, o. 88).
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Ή Βασιλική με τρουλλον μετά την *Αγίαν Σοφίαν συνεχίζει τον απλούν
συνδυασμον της ελληνιστικής Βασιλικής μέ'τό τρουλλωτόν τετράγωνον οικο
δόμημα και εξελίσσεται εις την πορείαν. ην έχάραξαν τα μνημεία του 5<>u
αιώνος, παλαίουσα μεταξύ των δυο συστημάτων.
Χαρακτηριστικον μνημείον δια τήν έξέλιξιν, ην ελαβεν ή Βασιλική με
τρουλλον μετά τήν 'Αγίαν Σοφίαν, είναι ή 'Αγία ΕΙρήνη της Κωνσταντι
νουπόλεως, όταν έπανιδρύθη υπό του "Ιουστινιανού ολίγα ίσως εχη μετά τήν
Ά γ ί α ν Σοφίαν (δπως αποκαθίσταται υπό του George)·
"Ο George τηρεί μερικάς επιφυλάξεις δια τήν άποκατάστασιν του 'Ιου
στινιάνειου ναού εις μορφήν Βασιλικής
με τρουλλον (βλ. George, T h e church
of S· Eirene of Konstantinople,
σ. 76 και 77), διότι επί του μνημείου
δεν σώζονται ενδείξεις. Βέβαιον είναι
εν τούτοις, δτι αί σημερινά! καμάοαι
κατά το σύστημα των σταυροειδών ναών
είναι μεταγενέστεραι (8ου αιώνος). 'Εάν
και αρχικώς εΐχεν έφαρμοσ
ή σημε
ρινή κατασκευή τών καμάρων, τότε δεν
πρέπει να κατατάσσεται ή Α γ ί α Ει
ρήνη εις τάς Βασιλικός με τρουλλον
παρά τών Wulff και Diehl, αλλ' εις
τάς σπα'ροειδεΐς μετά τροΰλλου Βασιλικάς. Ό τύπος δμως ούτος είναι διάφο
ρος, ζήτημα δε είναι αν εΐχεν έφαρμοσθή επί 'Ιουστινιανού και μάλιστα με
τήν ενιαίαν, ελαφραν και άπλήν διάΚάτοψις George.
ταξιν της 'Αγίας Ειρήνης, τής οποίας
Είκ. 5. Ναός Άγ. Ειρήνης.
ακριβώς ή κάτοψις και διάταξις μαρτυ
Κ λ. 1:1000.
ρεί στενήν συνοχήν με τάς
με τρουλλον. Ό Strzygowsky αφ' ετέρου συνεπής εις τήν γνοάμην, ην έξέφερεν εν Kleinasien, δτι ή Βασιλική με τρουλλον δεν άπαντα εις το Βυζάντιον,
συνδέει τήν Άγίαν Εϊρήνην ένεκα τών στενών πλαγίων κλιτών με τους μονοκλίτους θολωτούς ναούς τής 'Αρμενίας (Kuppelhallen), ιδία δε προς τον
ναόν του Thalis (Die Baukunst de Armenier, σελ. 854). Ή στενότης εν
τούτοις τών πλαγίων κλιτών παρατηρείται και εις τον ναόν του Μεριαμλίκ"
αφ' ετέρου έξάρτησις από τα μνημεία τής 'Αρμενίας δεν είναι πιθανή, διότι
ουδείς τών αρμενικών Kuppelhallen, είναι προγενέστερος τοΰ 9ου αιώνος,
ως άπέδειξεν ό Tschubinaschiwili (Byz. Zeit. XXVIII, σ. 73-97).
Ή ιδιάζουσα δε κατασκευή τής Βασιλικής με τρουλλον ήτο τόσον συνήθης
κατά τήν εποχήν τοΰ 'Ιουστινιανού εις το Βυζάντιον, ώστε έφηρμόζετο αύτη και
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άλλους τύπους, ώς π. χ. εις τον σταυρικον με πέντε τροΰλλους Ναός των Ά γ ·
"Αποστόλων. Τοΰτο συμπεραίνει τις εκ της όμοιότητος τοΰ περίφημου Ναοΰ
προς τον τοΰ Ά γ . 'Ιωάννου Θεολόγου εν Έφέσω, δστις έχει εκάστην των
κεραιών τοΰ σταυρού κατεσκευασμένην κατά το σύστημα της Βασιλικής με
τροϋλλον ').
Συγκρίνοντες την Άγίαν ΚΙρήνην προς τα προϊουστινιάνεια μνημεία
του Μεριαμλίκ και τοΰ Κοτζά-Καλεσί, διακρίνομεν α φ ' ενός την πρύς αυτά
σχέσιν και αφ' ετέρου την πρόοδον της εξελίξεως. Το κτίριον είναι πλέον
ένιαίως και συμμετοικώς συγκεκροτημένον με τον τετράγωνον χώρον τοΰ
τρούλλου περίπου εις το κέντρον, ΊσορροποΟντα μεταξύ των δυο μεγάλων
καμάρων, αι όποΐαι εκτείνονται πέραν των πεσσών, ή μεν προς ανατολάς
άνωθεν τοϋ ίεροΰ μέχρι της άψΐδος, ή δε προς δυσμάς μέχρι τοΰ νάρθηκος,
εν συνεχεία όπως τάς αποκαθιστά ό George' πιθανώς όμως να ήσαν διακεκομμέναι εις το μήκος τών πεσσών, όπως εις το Κοτζά-Καλεσί. 'Αντιθέτως
αϊ προς βορράν και νότον καμάραι, αί άνέχουσαι τον τροϋλλον, περιορίζονται
σημαντικώς ένεκα τοΰ μικροΰ πάχους τών πεσσών. Αί κιονοστοιχίαι τοποθετημέναι εις το μέσον τών πεσσών, ουχί δέ προς το έ'ξω μέρος αυτών, όπως
εις το Μεριαμλίκ, εκρυπτον σχεδόν εξ ολοκλήρου το πάχος τών πεσσών καΐ
τών άνωθεν αυτών τόξων, όπως και εις την άγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινουπό?.εως· ούτο) ή κατασκευή τοΰ μονοκλίτου τρουλλωτοΰ με τάς τεσσάρας
έν σταυρώ καμάρας και τους τεσσάρας γωνιαίους πεσσούς εξαφανίζεται εις
τήν 'Αγ. Ειρήνην επικρατεί δέ ή θολωτή Βασιλική με τάς επιμήκεις διαστά
σεις. Τα πλάγια κλίτη με τα υπερώα, διήκοντα καθ' όλον το μήκος τοΰ ναοΰ
και στενά, όπως εις πολλάς Βασιλικάς και εις το Μεριαμλίκ, δεν εΐχον ϊσως
και αρχικώς τήν καμάρα ν συνεχή, αλλά διακοπτομένην με ενισχυτικά τόξα
δια τήν μεταβίβασιν τών βαρών εις τους εξωτερικούς τοίχους, δπως εις τήν
Άγίαν Σοφίαν και το Κοτζά Καλεσί.
'Ιδιάζουσα μετατροπή τοΰ τύπου είναι, οτι αί άνέχουσαι τον τροϋλλον
καμάραι δεν ύψοΰντο ολόκληροι υπεράνω τών πλαγίων κλιτών και τοΰ νάρ
θηκος, αλλά μόνον κατά τμήμα (βλ. τομήν έν είκ. 5). Τοΰτο οφείλεται εις
τήν καθ' ύψος μείοασιν τών διαστάσεων, παρατηρείται δέ άργότερον και εις
άλλα μνημεία τής Βασιλικής με τροϋλλον.
Συγγενές μνημείον προς τον τύπον τής 'Αγίας Ειρήνης είναι ό ερει
πωμένος ναός τον Pirdop εν Βουλγαρία (εικ. 6). Συμφώνως προς τήν άπο2
κατάστασιν τοΰ Moutachtziev ) το άνατολικόν ήμισυ τοΰ ναοΰ έ'χει όμοίαν

') Βλ. Γ. Σωτηρίου, Ό ναός τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου 'Εφέσου, 'Αρχαίολογιχόν Δελτίον, 1923, σ. 143.
2
) Moutachtziev, Bull, de la société arch. Bulgare V (1915) σ. 20 κ. έ., Ftlov,
"Ο ναός τής 'Αγίας Σοφίας έν Σόφια, 1913, σ. 13S, είκ. 134-135. Strzygnwski, Die
Baukunst der Armenier, σ. 844, είκ. 794, 797.

—

109

—

την διάταξιν προς τήν ' Αγ. Εΐρήνην με την καμάραν άνωθεν τοΰ ίεροΰ, ενώ προς,
δυσμάς ό ναός έκτεύεται περισσότερον, επαναλαμβάνων τήν αυτήν κατασκευήν
με δεύτερον τροΰλλον. Οι πεσσοί ένεκα των μικρότερων διαστάσεων του ναοΰ
έχουν σημαντικώς σμικρυνθή, αί δε κιονοστοιχίαι περιορίζονται εις δυο μό
νον κίονας εις τα διάμεσα των πεσσών. Τα πλάγια κλίτη και ό νάρθηξ φέ
ρουν σειράν ενισχυτικών τόξων. Αι τρεις αψίδες του ίεροΰ μαρτυρούν έποχήν μεταγενεστέραν της 'Αγίας Ειρήνης.
Μικρογραφία του ναού της 'Αγίας Ειρήνης είναι ό γνωστός ναός Κασριβν-Βαρτάν εν Ίσαυρία Χ), όστις φέρει τον τροΰλλον εις το κέντρον, ακρι
βώς Ισορροποΰντα μεταξύ τών δυο ισομεγεθών καμάρων προς ανατολάς καί
δυσμάς (εικ. 7). Διαφορά υπάρχει εις τήν αψίδα και τα παστοφόρια, τα
όποια είναι διαμορφωμένα συμφωνά προς τον τρόπον τών Συριακών ναών,
όστις παρατηρείται—ως γνωστόν—και εις σειράν Μικρασιατικών Βασιλικών.

OÌÈil
Κάτοψις Moutachtziev.
Κάτοψις Butler.
Εικ. 6. Ναός Pirdop
Είκ. 7. Ναός Κασο-ißv
Βουλγαρίας. Κλ. 1:1000.
Βαρτάν. Κλ. 1:1000.

Κάτοψις Roti.
Είκ. 8. Ναός Άτταλείας.
Κλ. 1:1000.

Ιο Κασρ.ιβν-Βαρτάν μας εξηγεί δυο άλλα μικρασιατικά Μνημεία του
αύτοΰ τΰπου, των οποίων ή αρχική κατασκευή είναι σήμερον ίκανώς μεταβεβλημένη. Είναι δε ταΰτα ό εις τζάμι μεταβληθείς ναός της Παναγίας εις
τψ Άττάλειαν (Τζουμανίν τζαμισί) και ό ναός τον 'Αγίου Νικολάου τών
Μνραίν, ό περικλείων τον τάφον τοϋ 'Αγίου.
Ό ερειπωμένος ναός της Άτταλείας (εικ. 8) δεν κατέχει ακόμη ασφαλή
θέσιν άναφορικώς προς τον τύπον της. Ό Strzygowski κατατάσσει αυ
τήν εις τας Βασιλικός με τροΰλλον (Kleinasien, σ. 168 κ. ε.), στηριζόμε
νος εις τα σχέδια τοΰ Niemann χο3θ\ς άλλη ν τινά διαφωαστικήν έρμηνείαν.
Ό R o t t θεωρεί τήν γνώμην αυτήν τοΰ Strzygowski έσφαλμένην, προελ') Strzygowski, εν. άν., σ. 842, τον αντοΰ Kleinasien, σελ. 112 κ. έ.
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θοΰσαν εκ λαθών της κατόψεως του Niemann· ό ίδιος, έξετάσας λεπτομερώς
τον ναον καΐ σχεδιάσας εκ νέου αυτόν, κατέληξεν είς το συμπέρασμα, δτι εις
την πρώτην του μορφήν ό ναός ήτο πεντάκλιτος ελληνιστική ξνλόστεγος Βαοιλική, εξ ης σώζονται γλυπτά τίνα και οι εντοιχισμένοι κίονες της δευτέρας
νοτίας κιονοστοιχίας. Εις δευτέραν εποχήν οι κίονες άντικατεστάθησαν με πεσ
σούς, αλλ' ό ναός εξηκολούθησε να είνε Βασιλική, στεγασθείς και πάλιν με
ξυλίνην στέγην, άργότερον δέ επεσκευάσθη εκ νέου. Τα συμπεράσματα δμως
αυτά τοΰ Rottôèv είναι απολύτους ικανοποιητικά, ως δΰναταί τις να εξακρί
βωση εκ τών πολλών και καλών φωτογραφιών τοΰ μνημείου, ας ούτος παραθέ
τει (βλ. Rott, Kleinasiatische Denkmäler, σελ. 32, είκ. ^10-18).
Πρώτον εκ της αρχικής πεντακλίτου Βασιλικής δεν είναι δυνατόν να
προέρχωνται οι έντοιχισθέντες κίονες τής πλαγίας κιονοστοιχίας, διότι τα
κιονόκρανα των (Rott εΐκ. 12) είναι αναμφισβητήτως μεταϊουστινιάνεια και
ουχί τοΰ 5ου αιώνος, εξ ου προέρχονται π. χ. τα εκ νέου χρησιμοποιηθέντα
επιστυλια (Rott, εΐκ. 14). "Ωστε πρέπει να δεχθώμεν, δτι ή κιονοστοιχία τοΰ
πλαγίου κλίτους ανήκει εις την δευτέραν εποχήν τοΰ ναοΰ, δταν τάς κεντρικάς κιονοστοιχίας αντικατέστησαν δια πεσσών.
Το σΰγχρονον τών κεντρικών πεσσών με την πλαγίαν κιονοστοιχίαν μαρ
τυρεί ακόμη ή όμοιότης τής τεχνοτροπίας τών κιονόκρανων προς τα επίκρανα τών πεσσών (Rott, εΐκ. 13) καΐ το αυτό ΰψος, εις δ αμφότερα ευρί
σκονται. Προβάλλεται ήδη το πρόβλημα, ποία ήτο ή μορφή τοΰ δευτέρου
ναοΰ, τον όποιον ορθώς ό R o t t χρονολογεί εκ τών γλυπτών εις τον 7ον
αιώνα.
Ή γνώμη τοΰ Rott, δτι ό ναός και μετά τήν άντικατάστασιν τών
κιόνων δια πεσσών εστεγάσθη πάλιν με τήν ξυλίνην στέγην τής Βασιλικής,
δεν δύναται να γίνη δεκτή, διότι μένει ανεξήγητος ό λόγος τής χρησιμοποιή
σεως τόσον ογκωδών πεσσών '). Οι πεσσοί οΰτοι μαρτυροΰν σαφώς, νομίζομεν, δτι το κεντρικον κλίτος εστεγάσθη με λιθίνην θολωτήν στέγην. Οι θό
λοι δέ οΰτοι δεν ήσαν άπλα! καμάραι, διότι τότε οΐ πεσσοί (οι όποιοι του
λάχιστον εις τήν νοτίαν πλευραν δεν υπέστησαν σοβαρός μεταβολάς, άφοΰ
διατηροΰν τα επίκρανά των) θα άνεγείροντο ομοιόμορφοι και κατά κανονι
κός αποστάσεις, δπως εις δλας τάς μικρασιατικός θολωτας Βασιλικάς, ενώ εΐς
τον ναόν της Άτταλείας οί τέσσαρες εν τετραγώνω πεσσοί είναι Ισχυρότε
ροι και συνδεδεμένοι δια τόξων με τους πεσσούς τών πλαγίων κιονοστοι
χιών, δπου σώζονται και παλαιότερα μέρη, ενώ οί διάμεσοι άνα δύο είναι
') Α.Ί διακρινόμενοι εισέτι όπαί δια τάς δοκούς τής στέγης, διερ φέρει ως λόγον
ό Rott, δέν έχουν βαρύτητα' διότι είναι φανερον εκ τής διαφοράς τής τοιχοδομίας (Rott,
ε. ά., είκ. 10), δτι δλα τα άνω μέρη τοΰ ναοΰ ανήκουν είς Iti νεωτέραν εποχήν, τήν
οποίαν και ό ίδιος παρατηρεί. Κατά τήν τρίτην αυτήν περίοδον ό ναός έγινε πάλιν j=uλόσιεγος, δπως δεικνύουν ουχί μόνον αί όπαί τών δοκών, άλλα και ολόκληρος ό άνω
τής άψΐδος τοίχος, δστις σχηματίζει αέτωμα και ουχί ήμικύκλιον.
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τετράγωνοι και μικροί- προς ανατολάς δε και δυσμάς τ' ανοίγματα των τό
ξων είναι μεγαλύτερα και όποιόμορφα. Ή διάταξις αΰτη και ή μορφή των
πεσσών μαρτυρεί σαφώς, δτι ή λιθίνη στέγασις της ριζικώς επισκευασθείσης
Βασιλικής εγένετο κατά το σύστημα τής Βασιλικής με τροϋλλον του είδους
του Κασρ-ιβν-Βαρτάν με την διαφοράν, δτι αντί κιόνων ύπήρ/ον ενταύθα
τετράγωνοι μαρμαρένδυτοι πεσσοί.
Τάς περισσότερον επιμήκεις διαστάσεις τής Βασιλικής με τροϋλλον καθώρισε πιθανώτατα ή προγενεστέρα Βασιλική- οι δυο δμως κίονες εκατέρωθεν
τοΰ ιεροϋ, οι χωρίζοντες τα τόξα, ανήκουν και ούτοι εις τήν δευτέραν εποχήν, ουχί δε εις τήν άρχικήν Βασιλικήν, δπως δέχεται ό R o t t
Ούτε περί υπάρξεως υπερώων ούτε περί τοΰ τρόπου τής στεγάσεως τών
πλαγίων κλιτών τής Βασιλικής με τροϋλλον δύναται τις πλέον ν' άποφανθη.
Ίδιαίτερον ενδιαφέρον ενέχει ή Βασιλική με τροϋλλον τής Άτταλείας,
διότι είναι πεντάκλιτος, διατηρήσασα τα δευτέρα κλίτη τής αρχικής ελληνιστι
κής Βασιλικής. Ούτω βλέπομεν το πεντάκλιτον σύ
στημα, δπερ εις τάς άπλας Βασιλικός ήτο αρκετά
σύνηθες, να εισάγεται και εις τάς Βασιλικάς με
τροϋλλον, δπως αργότερα έφηρμόσθη ε'ις τους σταυ
ροειδείς τύπους τής Κωνσταντινουπόλεως — συμ
φωνά με τάς νεωτέρας παρατηρήσεις τοϋ Brunov
— και τής Ρωοίας.
Συγγενέστατος προς τήν Βασιλικήν με τροϋλ
λον τής Άτταλείας είναι και ό ναός τοΰ Άγ. Νι
κολάου εις τα Μύρα τής Λυκίας (ε'ικ. 9), δστις έ'χει
όμοίαν ιστορίαν διαδοχικών επισκευών '). Αρχι
κώς άνηγέρθη και ούτος ως Βασιλική, κατόπιν Είκ. 9. "Αγ. Νικόλαος Μύρων,
μετεσχηματίσθη εις Βασιλικήν με τροϋλλον τήν αύΚλ. 1:1000
τήν περίπου εποχήν με τον Ναον τής Άτταλείας,
<ί)ς μαρτυρεί ή όμοιότης τής τεχνοτροπίας τών γλυπτών ( R o t t ε. ά., ε'ικ. 125
επιστύλιον) και ή στενή αναλογία τής κατόψεως και τής καθόλου αρχιτεκτονι
κής τών δύο ναών. Ό δεύτερος ούτος ναός, δηλ. ή Βασιλική μ* τροϋλλον, έχει
δύο έποχάς, τών οποίων ό Rott δεν ήδυνήθη να διακρίνη τα μέρη ένεκα
τών τελευταίοι επισκευών τών Ρώσων (1862), εξ ων προέρχονται δλοι οι
σημερινοί θόλοι καί όλόκληρον το δυτικόν μέρος τοΰ ναοΰ. Λαμβάνοντες
υπ' δψιν τήν θέσιν τοϋ ναοΰ ε'ις τήν έξέλιξιν τοϋ τύπου και τήν συγγένειάν
του προς τους δύο άλλους μικρασιατικούς ναούς τής Άτταλείας και τοΰ Κασριβν-Βαρτάν εικάζομεν, δτι ε'ις τήν πρώτην Βασιλικήν με τροϋλλον τοϋ Του
αιώνος ή προς δυσμάς προσθήκη τών πεσσών καί υπερώων, ή διακόπτουσα
το μήκος τοΰ μέσου κλίτους, δεν ύπήρχεν αρχικώς ή δυτική καμάρα θα ήτο
») Rott, Kleinasiatische Denkmäler, ο. 325 κ. ε.
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ελευθέρα ισορροπούσα προς την άνατολικήν, δποκ την παριστά ό T e x i e r ')>
ό δε σημερινός έξωνάρθηξ, ό εγερθείς υπό των Ρώσων επί «παλαιών θεμε
λίων», θα ήτο ό νάρθηξ της πρώτης Βασιλικής με τροΰλλον.
'Επειδή οΐ Ρώσοι ήκολοΰθησαν είς τήν άναστήλωσιν του ναοΰ κατά το
δυνατόν πιστώς τας παλαιοτέρας μορφάς, είναι πιθανόν, δτι εΐδον ενδείξεις
υπάρξεως πεσσών προς δυσμάς· εν τοιαύτη όμως περιπτώσει οΰτοι θα ανή
κον είς τήν δευτέραν έποχήν τής τρουλλωτοΰ ναοΰ, διότι ό περιορισμός αυ
τός του μέσου κλίτους προς δυσμάς είναι σύμφωνος προς τήν δευτέραν
φάσιν του τΰπου τής Βασιλικής με τροΰλλον. Το δεύτερον «άσΰμμετρον»
προς vótov κλίτος και τα προς βορράν προσαρτήματα, ατινα μένουν αίνιγματώδη δια τον Rott, κατέχουν πιθανώτατα τήν θέσιν αρχαιοτέρων τοιούτων
τής αρχικής Βασιλικής, ήτις δεν είναι άπίθανον να ήτο πεντάκλιτος, δπως
τής Άτταλείας.
Εις τάς μικρασιατικός αύτας Βασιλικός με τροΰλλον δύναται να καταταχθή καΐ τό μικρόν Βαπτιστήριον της Έκατονταπυλιανης
τής Πάρου (εϊκ.
10), τό άνεγερθέν μετά τον μέγαν ναόν 2 ) και χρονολογοΰμενον άρα μετά τον 6ον αιώνα. Ά ν εξαιρέσωμεν τας μι
κρός διαστάσεις τοΰ Βαπτιστηρίου, ή διάταξις τής κατό
ψεως είναι ή αυτή με τους δυο μικρασιατικούς ναοΰς,
ιδία δε τής Άτταλείας, προς τον όποιον έχει κοινόν
τον χωρισμόν τοΰ ίεροΰ από των πλαγίων δια κίονος.
Κάτοψις Jewell.
Τα τέσσαρα ταΰτα μνημεία, όμοΰ με τήν Άγίαν ΕιΕίκ.10. Βαπτιστήριον ,
.^
^ ς κ α 1 τ 0 Km'Qa
Κ α λ ε σ 1 ω ς
π ρ όδρομον,
Πάρου. Κλ. 1:1000.
'
,
/ ο
Λ ~
αποτε/.ουντήν μιαν φασιν τής μετιουστινιανειου βασιλικής
με τροΰλλον, καθ' ην υπερισχύει ή Βασιλική με τήν εκτασιν τοΰ κεντρικοΰ κλί
τους δια τών προς ανατολάς και δυσμάς καμάρων, τόν περιορισμόν δε των
πλαγίων προς Β. και Ν. καμάρων εις αβαθή τόξα, κρυπτόμενα σχεδόν ολό
κληρα από τον τοΐχον τών τύμπανων.
Εΐς αντίθεσιν προς τήν ομάδα αυτήν τών Βασιλικών με τροΰλλον, αι'τινες χρονολογοΰνται είς τα τέλη τοΰ 6ου μέχρι τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ Του
αιώνος, μία άλλη σειρά μνημείων διαπλάσσεται συμφωνά προς τό ιδεώδες του
περί εν κέντρον ναού, κατά τρόπον όμως εντελώς διάφορον τής Άγιας Σο
φίας Κωνσταντινουπόλεως, με ύποχώρησιν δηλ. τής Βασιλικής και κυριαρχίαν
τοΰ σταυροειδοΰς κέντρου και μάλιστα με τονισμόν τής πλαστικής αΰτοΰ διαπλάσεως. Ή δευτέρα αΰτη φάσις τής Βασιλικής με τροΰλλον εμφανίζεται ήδη
τόν 6ον αιώνα, κυρίως όμως επικρατεί τόν 7ον και 8ον αιώνα.
') Texier, Descr. de l'Asie Min. Ili, σ. 205 πίν. 222. Texier et Pullan, Archit.
Byz., πίν. Vili.
2
j Jewell and Hasluck, The church of our Lady of the hundred gates
(Panagia Hekatontapyliani) in Paros, 1920.
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Έ ν άξιόλογον μνημεΐον ϊσταται ώς συνδετικός κρίκος μεταξύ των δυο
φάσεων, ό διπλούς ναός της 'Εφέσου (είκ. 11), χρονολογούμένος εις τα τέλη
τοΰ 6ου «ιώνος '). Ό ναός της 'Εφέσου, ενώ διατηρεί τάς μακράς διαστά
σεις της πρώτης φάσεως τοΰ τύπου με την μεγάλην έκτασιν των καμάρων
προς ανατολάς και δυσμάς τοΰ κεντρικοΰ χώρου, άφίνει έν τούτοις να δια
γράφεται εις το κέντρον ό πρωτογενής σταυροειδής- διότι αΐ πλάγιαι προς
Β. και Ν. καμάραι ένεκα τοΰ μεγέθους των ίκανώς και κατά πλάτος έκτεινομένων πεσσών είναι βαθεΐαι, οί δε κίονες και τα άνωθεν αυτών τύμπανα,
άποσεσυρμένα εις το εξω μέρος τών πεσσών, ά'φηνον τάς καμάρας αύτας να
φαίνωνται από το έσωτερικον τοΰ ναού, όπως κατά την πρώτην, προϊουστινιάνειον διάπλασιν τοΰ τΰπου εις το Μεριαμλίκ καΐ τήν Βασιλικήν τοΰ
Ίλισσού.
Το άποφασιστικον βήμα προς το ιδεώδες τοΰ περί
εν κέντρον ναοΰ πραγματοποιεί ή Άγια Σοφία της
Θεσσαλονίκης (εϊκ. 12), διότι όχι μόνον οί διαλελυμένοι πεσσοί εκτείνονται ετι περισσότερον κατά πλάτος,
ώστε αί πλάγιαι καμάραι γίνονται βαθΰτεραι, άλλα
διότι αί προς ανατολάς καΐ δυσμάς καμάραι περιορί
ζονται. Ή προς ανατολάς ιδίως καμάρα δεν συνεχί
ζεται μέχρι τής αψΐδος, δπως εις τους ναούς τής άλ
λης ομάδος καί τον ναόν της 'Εφέσου, άλλα διακό
πτεται προ τοΰ ίεροΰ Βήματος, το όποιον αποτελεί
ιδιαίτερον τμήμα, μη εύρισκόμενον ακόμη έν πλήρει
ενότητι προς τον λοιπόν ναόν. Ούτω ή σχέσις προς
τήν Βασιλικήν χαλαρώνεται έπαισθητώς καί ό ναός
,
.,
Κ
με τήν άπομόνωσιν καί τον τονισμόν τοΰ έν τω κέν- Ε · κ n Διπλοϋς Ναός
τρω σταυροειδοΰς λαμβάνει καθαρώτερον τήν περί Εφέσου. Κλ. 1:1000.
εν κέντρον διάταξιν, τήν οποίαν επιτείνει και τό τετράγωνον σχήμα τοΰ κυρίως ναοΰ. Τα πλάγια κλίτη καί ό νάρθηξ περιβάλ
λουν από τα τρία μέρη όμοιομόρφως τον κεντρικόν χώρον, εστεγασμένα χαμη
λότερα, ώστε να προεξέχη ώς"κύβος τό κέντρον 2 ), δπως εις τάς λοιπάς Βασι
λικός με τροΰλλον.
Ή 'Αγία Σοφία ένεκα τοΰ τονισμού τοΰ έν τω κέντρα> σταυρού θεω
ρείται ώς τό πρώτον βήμα εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ καθαρού σταυροειδούς
μετά τρούλλου ναού. Ό Wulff από τής 'Αγίας Σοφίας, εις ην αί πλάγιαι

') Strzygowski, Kleinasien, σ. 110. Keil, Jahreshefte des österr. archäol.
Instutus, Bd. XV, 1912, a. 199.
2
) Τα σημερινά υπερώα είναι μεταγενέστερα προσθήκη' αρχικώς ή στέγη τών
πλαγίων κλιτών ήτο χαμηλότερα, βλ. Diehl, Le Tourneau, Saladin> Les monu
ments chrétiens de Salonique, σ. 123 είκ 50.
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καμάραι είναι αρκετά βαθεΐαι, μεταπηδφ είς τον Ναον του D e r é - A c h s y ,
δπου αύται φθάνουν μέχρι των εξωτερικών τοίχων τοΰ ναοΰ, δια να κάμη την
μετάβασιν άπο της Βασιλική; μετά τρουλλου ύς τον κ<χθαρον σταυροειδή.
Άλλα τοιαύτη έξέλιξις δέν χωρεί, διότι είς την 'Αγ. Σοφίαν παρ' δλην την
άνάπτυξιν τοΰ πρωτογενούς σταυροειδούς, υπάρχουν τα χαμηλότερα πλάγια
κλίτη, τα διήκοντα καθ' όλον το μήκος τοΰ ναοΰ, δπερ αποτελεί το κύριον
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Κάτοί/ης Millingeii.
EU 12. 'Αγία Σοφία θεσσαλονίκης.
Κλϊμαξ 1:500.
χαρακτηρίστικον τοΰ τυποιι τής Βασιλικής με τροΰλλον, ενώ εις το Deré Achsy, ("Κ θα ιδωμεν και κατωτέρω, πρόκειται περί άλλου τΰπου, δηλ. περί
συνδυασμοΰ εγγεγραμμένου (ανεπτυγμένου με γωνιαία διαμερίσματα) σταυ
ροειδούς με την Βασιλικήν, ες ης δμως δέχεται μόνον τα υπερώα και τάς μα
κράς διαστάσεις, ουχί δε αυτούσια τα πλάγια κλίτη, δπως ή Βασιλική με τροΰλ
λον. Και αί μακραι άλλωστε διαστάσεις τοΰ Deré - Achsy απομακρύνουν
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οιύτο από τάς Βασιλικά; με τροΰλλον, αϊτινες μετά την Ά γ ί α ν Σ ο φ ί α ν Θεσ
σαλονίκης είναι τετράγωνοι.
Τελείως διαμορφωμένον τον τΰπον της Βασιλικής με τροΰλλον εις ναον
περί εν κέντρον της δευτέρας φάσεως παρουσιάζει ό σπουδαίος εξ από
ψεως εξελίξεως του τΰπου ναός E l H a d r a του Μαϊφαρκίν
(εΐκ. 13), της
αρχαία; Μαρτυρουπόλεο>ς εν Μεσοποταμία '). Ό κεντρικός χώρος είναι ακρι
βώς τετράγίονος, διότι και ή π ρ ο ; δυσμάς καμάρα έχει το βάθος τών τριών
άλλων, το δε σταυροειδές κέντρον
είναι καθαροΉερα άνεπτ\>γμένον είς
έγγεγραμμενον σταυρόν με την διάλυσιν τών στηριγμάπον τοΰ τροΰλλου είς τεσσάρας εν τετράγωνο) λε
πτοί'; πεσσού:, σχηματίζοντας κανο
νικώς μικρά γωνιαία διαμερίσματαΤα πλάγια κλίτη με τόν νάρθηκα
περιβάλλουν ομοιόμορφος, όπως εις
την Ά γ ί α ν Σοφίαν, από τα τρία
μέρη τόν κεντρικόν σταυροειδή* εν
ταύθα ό'μως δυο κίονες προστεθεί μέναι και προς δυσμάς προσδίδουν
καθαριότερον τόν χαρακτήρα τοΰ
πεοι εν κέντοον τύπου. Το ΐεοόν
Κάτοψις
Bell.
·.
»
» ,
Είκ. 13. Ναός El Hadra Μαϊαφαρκίν.
αποτελούν Ιδιαίτερον επίσης διαμέ
Κλϊμαξ 1:500.
ρισμα (travée), ευρίσκεται εν μεγαλύ
τερα ένότητι προς τόν λοιπόν ναόν.
Τα δύο ταύτα μνημεία δέχεται ό B r u n o ν ώ ; τα πρώτα πρότυπα τών
πεντακλίτων σταυροειδών ναών τ ή ; Ρωσίας τοΰ 1 Ιου αιώνος· 2 ) ό Z a l o z i e c k y
όμως (Byz- Zeitschr-, ε. ά., σελ. 527) κατέδειξεν, ότι μεταξύ τών δύο ομάδων
υπάρχουν θεμελιώδεις διαφοραί, μη επιτρέπουσαι την εξάρτησιν τών μεν από
τών δέ.
'Εκείνο τό μνημείον, τό όποιον ευρίσκεται ου μόνον εν κατόψει, άλλα
και εις την ολην αύτοΰ συγκρότησιν εις τό διάμεσον μεταξύ του τύπου τής
Βασιλικής με τροΰλλον και τοΰ πεντακλίτου σταυροειδούς, είναι ό ναός της
') G. Bell, Churches and monasteries of the Tûr Abdîn (Zeitschr. für Gesch.
der Architektur, Bd. 9, Heidelberg 1913) σ. 38 κ.έ. είκ. 28. Πίν. XVII-XIX. Ή Beli
χρονολογεί τον ναόν τφ 591, είναι πιθανώτερον δμο)ς, ώς δέχεται και ό Zaloziecky,
ότι είναι μεταγενέστερος. (W. R. ν. Zaloziecky, Zur Frage des byz. U r s p r u n g s
der fünf schiffigen Kreuzkuppelkirche iv Byz. Zeitschr., Bd. 28, 1928, o. 380).
*) Brunov, L'église à croix inscrite à -cinq nefs, εν Échos d'Orient 1927.
Τον αντοΰ, Die fünfschiffige Kreuzkuppelkirche, έν Byz. Zeitschr., Bd. XXVII,
1927, σ. 63.
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Διαχονίσοης (Καλεντέρ Χανέ) της Κωνσταντινουπόλεως (είκ. 14), ό όποιος καΐ
εκ της αρχαιότητος του (602), δύναται πράγματι να θεωρηθή ως το πρότυπον των πεντακλίτων σταυροειδών της Κωνσταντινουπόλείος. Ό Zaloziecky
δεν λαμβάνει τον Ναόν τούτον υπ 9 ό'ψιν, διότι υποστηρίζει, ότι ό Wulff, ό
έξετάσας τον ναόν, δεν δέχεται αυτόν πεντάκλιτον τούτο δμως είναι εσφαλμένον, διότι απεναντίας ό Wulff δια μακρών και πειστικών ενδείξεων έπιστοποίησε πρώτος την ΰπαρξιν και δευτέρων κλιτών είς τα δυο πλάγια του
ναοϋ (Koimesiskirche σ. 116-119· βλ. και Brunov εν Β· Ζ. X X I X , 1929,
σ. 253).
Εις τον Ναόν της Διακονίσσης παρατηροΰμεν τελείαν άνάπτυξιν του εγ
γεγραμμένου σταυροί)· τα γωνιαία διαμερίσματα είναι πλήρως διαμορφω
μένα, στενώς ακόμη συνυφασμένα με ιούς
πεσσούς, οί όποιοι υπό μορφήν μακρών
τοίχων με διόδους, αφήνουν να σχηματίζωνται καθαρά τα σκέλη του εγγεγραμμέ
νου σταυροί). Δια τών εκατέρωθεν δυο κιό- /h\
νων συνεκοινωνει ο κεντρικός ούτος χώρος νχ/
προς τα καταστραφέντα πλάγια κλίτη. "Αν
τα πλάγια ταϋτα κλίτη άποδειχθή (δπως
άλλως τε φαίνεται πιθανώτατον και εκ
τών παρατηρήσεων του Wulff), ότι ήσαν
δμοια με τα τών Βασιλικών με τροΰλλον,
ήτοι διήκοντα κατά μήκος τοΰ ναοΰ έστεγασμένα με μίαν ενιαίαν οροφήν — ξυλίνην ή καμαρωτήν—ήτις έφθανε μέχρι τής
αρχής τών εν σταυρώ καμάρων και άφηνε
Κάζοψις Millingen.
τα τύμπανα ελευθέρα δπως εις τάς Βασι- £ j x 14. Ναός Διακονίσσης (Καλεντέρ
λικάς με τροΰλλον, τότε ή σχέσις του Καχανέ) Κλίμαξ 1:500.
λεντέρ προς αύτας είναι καταφανής. Έ ν
τοιαύτη δμως περιπτώσει γίνεται καταφανής και ή άπόστασις. ήτις χωρίζει τον
Ναόν τής Πρωτευούσης από τους πεντακλίτους τής Ρωσίας — καΐ Ιδίως τον
πλέον χαρακτηριστικόν εξ αυτών, την Άγ. Σοφίαν τον Κιέβου.—Οι πεντακλιτοι τής Ρωσίας, έχοντες και τα εξω κλίτη έστεγασμένα με καμάρας εν σταυρω,
απομακρύνονται εις τήν ολην αυτών κατασκευήν—παρά τήν ομοιότητα των
κατόψεων — από τον τύπον τής Βασιλικής με τροΰλλον.
Το πρόβλημα έγκειται εις τήν διασάφησιν, αν ή Βασιλική με τροΰλλον
δύναται να θεωρηθή ως ό πρόδρομος καΐ ή πρώτη πηγή δια τήν διαμορφωσιν τοΰ «σταυροειδούς μετά τροΰλλου» ναοΰ. Το Καλεντέρ, με τήν τε
λείαν άνάπτυξιν τοΰ εν τω κέντρω αΰτοΰ πρωτογενούς εις έγγεγραμμενον,
δίδει αναντιρρήτως αυτήν τήν ενδειξιν. Πρέπει ομα>ς να γίνη ή εξής διασα
φησις: Έ φ ' δσον ό πρωτογενής μονόκλιτος σταυροειδής, με τάς αβαθείς εν
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^τταυρώ καμάρας, δν εγκλείει εις tò κέντρον αυτού ό συνδυασμένος τύπος
της Βασιλικής με τροΰλλον, υπηρχεν ώς αυτοτελής ναός, είναι φανερόν, δτι
•ή άνάπτυςις αυτή εις εγγεγραμμένον δια τής μεγεθύνσεως των πεσσών κατά
πλάτος και τής μετατροπής αυτών εις μακρούς τοίχους θα εφηρμόσθη παραλ
λήλως και δη κυρίως και εις τους αυτοτελείς μονοκλίτους σταυροειδείς, ουχί
δε μόνον εις τάς Βασιλικός με τροΰλλον, ώστε να διίδωμεν εις αύτας την
πηγην και μάλιστα την μόνην πηγην του «σταυροειδούς», ώς δέχεται ό
Wulff· Τόσω δε μάλλον δεν είναι τούτο ορθόν, καθ' δσον εξ άλλης καταγω
γής ό πλήρως ανεπτυγμένος εγγεγραμμένος τΰπος υπάρχει ήδη προ του Καλεντέρ, ώς θα ΐδωμεν εις το δεύτερον μέρος τής μελέτης ταύτης (ναοί : Ρουσαφά, 'Οσίου Δαυίδ Θεσσαλονίκης, Anderîn, il-Tuba Συρίας κ. λ. π.).
Δια τήν Κωνσταντινούπολη δμως το Καλεντέρ έπαιξε θεμελιώδη ρόλον. "Αν μάλιστα έκτος τοΰ ναού τούτου και άλλοι ναοί τής Πρωτευούσης,
ώς τών 'Αγίων Πέτρου και Μάρκου (Άτικ Μουσταφά Τζαμί), άποδειχθή,
δτι είναι πεντάκλιτος και ιδίως σύγχρονος τοΰ Kalender, δπως υποθέτει εκ
τής δμοιότητος τής τεχνικής, τών μορφών και τής τεχνοτροπίας, ό Brunov
(Zur Erforschung der Byz. Denkmäler von Kon/pel· Byz- Zeitschr-, Bd.
X X X I , 1931, σελ. 49 κ. έ\), τότε γίνεται φανερόν, δτι ή πρωτεύουσα εφαρμό
ζει τους ανεπτυγμένους εγγεγραμμένους
τύπους πρώτον εις τους «πεντακλίτους» δια μέσου τής Βασιλικής με τροΰλλον, κατόπιν δε εκ τών πεντακλίτων,
ων τήν τελευταίαν διαμόρφωσιν βλέπομεν εις τον Β. Ναόν τής Πανάχραν
του, εςειλίχθη ο κανονικός τρίκλιτος σταυροειδής τοΰ συνθέτου τΰπου εις το
Μυρέλαιον και κατόπιν εις τους Ναούς Παντεπόπτου, Παντοκράτορος κλπ.
Τοΰτο μαρτυρεί ου μόνον ή διάταξις τής κατόψεως, άλλα και ή συγκρότησις τοΰ δλου ναοΰ τοΰ συνθέτου σταυροειδούς τύπου τής Κωνσταντινουπόλε(ος: το ακριβώς ισορροπούν τετράγωνον τοΰ κυρίως ναού και το ΐδιαίτερον
διαμέρισμα (travée) του ιερού, άτινα ό Millet χαρακτηρίζει ώς τα διακρι
τικά τοΰ συνθέτου τύπου τής Κωνσταντινουπόλεως, εΐδομεν, δτι αποτελούν και
τους κυρίους χαρακτήρας τής Βασιλικής με τροΰλλον τής δευτέρας φάσεως
ήδη από τοΰ Μαϊαφαρκίν και τής Ά γ . Σοφίας Θεσσαλονίκης. Πλην δμως
τών χαρακτήρων τούτων και αί υψηλαι διαστάσεις, τα προς δυσμάς υπερώα,
οι διάτρητοι τοίχοι με τάς δύο καί τρεις σειράς επάλληλων παραθύρων, τα
ημικύκλια εις το έξωτερικόν τών θόλων αντί αετωμάτων, ακόμη και οι τρούλλοι με τάς ραβδώσεις συνδέουν τους σταυροειδείς τής Κων/πόλεως με τάς
Βασιλικός με τροΰλλον επειδή δέ, ώς γνωστόν, πάντα τα χαρακτηριστικά ταύτα
δεν απαντούν εις τα άλλα εϊδη τών σταυροειδών, συμπεραίνομεν, δτι μόνον
ή Κωνσταντινούπολις εξελίσσει τον σταυροειδή από τήν Βασιλικήν με τροΰλ
λον, δια μέσου τών πεντακλίτων.
'Αλλ' ενώ ό τύπος τής Βασιλικής με τροΰλλον εις τήν Κωνσταντινούπο
λη περί τα τέλη τοΰ 0ου αιώνος δια τοΰ Καλεντέρ φέρεται προς τους σταυ
ροειδείς, εις έτερον ναόν : το Καχριε (εικ. 15) εΐς τήν άρχικήν αυτού μορφήν,
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ως άπεκατεστάθη υπό του Millingen (ε. ά. σ. 311 κ. ε.), εμμένει εις τους
χαρακτήρας της Βασιλικής με τροΰλλον της δευτέρας φάσεως, με τους πεσ
σούς συμπαγείς καί τον σταυροειδή του κέντρου περιωρισμένον εις τάς αβα
θείς εν σταυρω καμάρας τού πρωτογενούς. Ή σχέσις του Καχριέ με την
Άγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης είναι προφανής, μη εξαιρουμένου μηδέ τον
στενωτέρου ΐερού, ή δε χρονολογία του Καχριέ (041) ») διαφωτίζει τον ναον
της Θεσσαλονίκης. 'Αρχικώς έφερε καί το Κα
χριέ, ώς ή Α γ ί α Σοφία Θεσσαλονίκης, προς
Δ. υπερώα, ά'τινα ομωςσυμφώνως με τον τύ
πον τής Βασιλικής με τροΰλλον θα ήσαν χαμηλότερον έστεγασμένα, αφήνοντα μέρος του
τύμπανου με την άνω σειράν τών παράθυρων
του ελεύθερον, δπως ή Ά γ . Σοφία (βλ. άποκατάστασιν δυτικού τοίχου εν Millingen, ε. ά.,
εΐκ. 103).
Συγγενής προς το Καχριέ είναι ό ατελώς
γνωστός μικρός ναός τής Θεοτόκου εις το άνω
Κάτο^ς Millingen.
Λάμποβον τής Η π ε ί ρ ο υ 2 ) . Ούτος σήμερον
Εικ. 15. Μονή τής Χώοας (Κανοιέ) ** *
,·,
χ
Κλ 1-500
*
δεν διασώζει τον άρχικον τύπον, μετατραπείς
εΐς «σταυροειδή» κατά την άνακαίνισιν του
Ναού τον 12ον αιώνα, ώς δηλοΰται έ'£ επι
γραφής. Ή κάτοψις δμως αυτού (εΐκ. 16) με
την διάτα'ξιν τών πεσσών και τους κίονας εις
τα διάμεσα μαρτυρούν, δτι αρχικώς 6 ναός,
τον όποιον ή σωζόμενη επιγραφή αναφέρει ώς
Ίουστινιάνειον κτίσμα, άνηγέρθη εις τύπον
Βασιλικής με τρούλλον.
Εις την αυτήν σειράν ανήκει καί ό από
Κάτοψις Βεοοάχ.).
πολλού ήρειπωμένος, εσχάτως δέ τελείως καΕΙκ. 16. Ναός Θεοτόκου εις Λάμ- ταστραφείς Ναός τού ' Αγίον Κλήμεντος τής
3
ποβον Ηπείρου. Κλ. 1:500.
Άγκυρας ).
Προ τής καταστροφής του εξητάοθη εκ νέου ό ναός υπό τού de Jerplianion,
όστις εν τή μελέτη του έδωκε σειράν νέων φωτογραφιών καί σχεδίων τού
') Το Καχριέ ίδρύοη υπό Προκοπίου Πρΐσκου έπί Ηρακλείου (641) εις άντικατάστασιν 'Ορατόριου, υπάρχοντος ήδη έπί 'Ιουστινιανού Wulff, Altchr u. byz. Kunst,
σ. 473.
s
) Βεραάκη, Άρχ. Έφημ. 1916, σ. 109. Σωτηρίου, Ή έν Σαλαμΐνι μονή τής Φα
νερωμένης, εν Έπετηρίδι Έτ. Βυζαντ. Σπουδών. Τ. Α' (1924) σ. 131.
8
) Texier, Description d'Asie Mineure Ι, σ. 195, 200. πίν. 71. Wulff, Die Koimesiskirche in Nicaia, a· 52 κ. έ.
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μνημείου '). " Η νέα κάτοψις του J e r p h a n i o n (εΐκ. 17) είναι ακριβεστέρα της
προγενεστέρας toö T e x i e r και διορθώνει αυτήν εις αρκετά σημεία. Καίτοι
δέ και μετά την εκ νέου ερε\>ναν δευτερεύοντα μέρη του αρχικού ναοΰ δεν
κατα>ρθώθη να διασαφηνισθούν, οι κύριοι δμως χαρακτήρες του τΰπου ένεκα
των οποίων κατατάσσεται ό ναός εις

τάς Βασιλικάς με τροΰλλον, είναι σα

φείς. Σ υ μ φ ώ ν ω ς με τήν κάτοψιν του d e J e r p h a n i o n ύπήρχον και προς δυ
σμάς του κεντρικοί} χώρου κίονες· ήσαν δέ οΰτοι τοποθετημένοι προς το εξω
μέρος των πεσσών, δπως και

οι πλάγιοι κίονες, ούτως ώστε τα εν σταυρω

τόξα τ ' άνέχοντα τον τροΰλλον να έμφανίζωνται πλαστικά εΐς το κέντρον του
ναοΰ. Τ α χαρακτηριστικά αυτά όμοΰ με το τετράγωνον σχήμα τοΰ ναοΰ δει
κνύουν, δτι ό "Αγιος Κλήμης δέον να καταταχθή, δσον άφορα εις τήν εξέλιξιν τοΰ τύπου τής Βασιλικής με τροΰλλον, μεταξύ των μετά τον Gov αιώνα
μνημείων τής δευτέρας φάσεως αυτής, ουχί δέ εις τήν
προϊουστινιάνειον

έποχήν, ώς δέχεται ό

Jerphanion

π α ρ ά τήν χρήσιν κογχών άντισφαιρικών τριγώνων και
τήν άρχαιότροπον μορφήν
λου "). Ή
"Αγιον

γνώμη τοΰ

τοΰ άνευ τύμπανου τροΰλ-

W e i g a n d , κατατάσσοντος τόν..

Κλήμεντα — δπως άλλως τε και ό Wulff —:

ώς εκ τής διαπλάσεως τοΰ ίεροΰ καΐ τής τεχνοτροπίας
των γλυπτών εις τα τέλη τοΰ Του αρχάς 8ου αιώνος, 3 )
συμφωνεί περισσότερον προς τήν

εκ τής τυπολογικής

εξετάσεως κατάταξιν τοΰ μνημείου εις τήν μεταβατική ν
λ

' ^
e
Τον 8ον αιώνα ο τύπος τής Βασιλικής με τροΰλ-

λον αντιπροσωπεύεται
Ναόν τής άγ.

Θεοδοσίας

και τον τής Κοιμήσεως

Κάτοψις Jerphanion.
Ε ί κ > 1 7 . Ναός Άγ. Κλή-

με δυο αξιόλογα μνημεία, τον μεντος Άγκυρας, κλ. ι:δθ
εις τήν Κωνσταντινουπολιν
εΐς την Νίκαιαν.

"Ο Ναός τής άγ. Θεοδοσίας ( G ü l Τζαμί) είχε μέχρι εσχάτων παρανοηθή
ώς προς τον τΰπον αύτοΰ, διότι και ένταΰθα ή μεταγενέστερα μετατροπή τών
τόξων τής Βασιλικής με τροΰλλον εις τάς καμάρας τοΰ σταυροειδούς επεκτει
νόμενος μέχρι τών έξο>τερικών τοίχων, ώς έχουν σήμερον, έθεο>ρήθη ώς αρ
χική κατασκευή. e 0

B r u n o v εΐς νεωτάτην μελέτην του ') αποκαθιστά ορθώς

τήν άρχικήν μορφήν τοΰ ναοΰ ώς Βασιλικήν με τροΰλλον.

Ό

υψηλών δια-

*) G. de Jerphanion,
Mélanges d'Archéologie anatolienne (Mélanges de
l'Université St. Joseph. T. 13), 1928, a. 113 κ. έ., πίν. LXII-LXXIX.
2
) Το μέ κοίλας πλευράς σχήμα toö τρούλλου δεν είναι δείγμα άρχαιότηιος, ώς
αναφέρει ό J e r p h a n i o n , αλλ' Ιδιάζον τής Κωνσταντινουπόλεως, ένθα παρατηρείται
και εις ναούς τής δευτέρας χιλιετηρίδος (Ναοί Παντεπόπτου, Παντοκράτορος).
3
) Ed. Weigand εν Byz. Zeitschr., Bd. 32 (1932) σ. 372.
') Brunov, Die Gül-Tjami von Konstantinopel êv Byz. Zeitschr., Bd. 30(1929/
1930) σ. 554 κ. έ.
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στάσεων ωραίος ναός είχε πιθανώτατα καΐ αρχικώς χαμηλά υπερώα, περι
βάλλοντα από τα τρία μέρη τον ύψηλότερον κεντρικόν χώρον, χωρίς τοΰτο
να δύναται να διαπιστωθή. Οι κίονες τοποθετημένοι εις το μέσον τών με
γάλων πεσσών συνετέλουν, ώστε τα τόξα του σταυροειδούς κέντρου να σχηματίζωνται άβαθέστερα καί ελαφρότερα. Ύ π ό t a καταπεσόντα σήμερον τουρκικά
κονιάματα τοϋ εξωτερικού διακρίνονται τα εντοιχισθέντα μεγάλα, εις επαλ
λήλους σειράς, παράθυρα, τα όποια καθιστών, δπως καί εις την αγ. Σοφίαν,
όλως διάτρητους τους τοίχους του ναού" διατηροΰσι δε τα παράθυρα ταΰτα
τα σχήματα του μεγάλου ναοί).
Ό ναός τί]ς Κοιμήσεως της Νικαίας (εικ. 19), αρκετά όμοιος με την
άγ. θεοδοσίαν ως προς τους κυρίους χαρακτήρας του τύπου, έχει τάς μορφας βαρυτέρας. Είναι χαμηλών διαστάσεων, με ολίγα ανοίγματα παράθυρων

Κάτοψις Milling en.
ΕΙκ. 18. Ναός €Αγ. Θεοδοσίας (Γκιούλ-

Κάτοψις Wulff.
ΕΙκ. 19. Ναός της Κοιμήσεως της Νικαίας.
Κλ 1:500.

καί με πλαστικωτέραν διαμόρφωσιν του σταυροειδούς κέντρου, tò όποιον
Γ
εις το εξωτερικόν φέρει αετώματα προφανώς μεταγενέστερα. 0 ναός οΰτος
κατεστράφη χωρίς τελείως να εξετασθη ή νεωτέρα μελέτη τοΰ S c h m i t ')
ουδέν προσέθεσεν εις την έρευναν της αρχιτεκτονικής τοΰ μνημείου. Άβε6 α ί« μένει ή αρχική μορφή τών πλαγίων κλιτών καί τής στεγάσεως τοΰ
νάρθηκος και τών γωνιών. "Αν όπήρχον υπερώα εις τα πλάγια πρέπει να
δεχθώμεν, οτι ταΰτα δεν άπέκρυπτον ολόκληρα τα τύμπανα, αλλ' ά'φινον μέ
ρος αυτών ελεύθερον δια τον απ' ευθείας φωτισμόν, δπως εις τας αλλάς
Βασιλικάς με τροΰλλον. Ό Wulff χρονολογεί τον Ναόν εις τον 8ον άρχας
>) Th. Schmit, Die Koimesiskirche von Nikaia, Leipzig 1927.
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"9ου αϊ. 1 ). Ή γνώμη τοΰ Schmit, δ π δ ναός ανήκει εις τον 6ον-7ον αιώνα.
δεν ευρίσκει επιδοκιμασίαν 2 ).
Εϊς την Κοίμησιν της Νικαίας διαβλέπουν δλοι το τελευταΐον μνημείον
της Βασιλικής με τροΰλλον.
"Οταν δμως εχωμεν προ οφθαλμών την εξέλιξιν του τΰπου καί την
μεταλλαγήν, ην υφίσταται εις την δευτέραν αυτής φάσιν, γίνεται καταφανές,
δτι εις τον τύπον αυτόν περιλαμβάνονται και οι τόση ν ομοιότητα προς το
Καχριέ έχοντες τρεις ναοί τής Κωνσταντινουπόλεως : 'Ανδρέου εν τη Κρίαει, Πανάχραντου και Παμμακάριστου, δια τους οποίους ό Miliin gen δη
μιουργεί ϊδιαίτερον τύπον, δίδων εις αυτόν το ό'νομα ambulatory.
Ό Millingen αναγνωρίζει την σχέσιν νών ναών αυτών τής Κωνσταν
τινουπόλεως με τον τΰπον τής Βασιλικής με τροΰλλον εν τούτοις το τετράγωνον αυτών σχήμα και ή ομοιομορφία του δυτικού τόξου προς τα δυο πλά
για, βόρειον και νότιον, ήγαγον αυτόν είς την έκδοχήν, δτι οί ναοί οΰτοι
προήλθον από τους περί εν κέντρον οκταγωνικούς τύπους του είδους του
Σεργίου καί Βάκχου 3 ). Ί ο τετράγωνον δμως σχήμα καί ή ομοιομορφία τών
τριών τόξων, τών άνεχόντων τον τροΰλλον, είναι ακριβώς, ως εΐδομεν, ev
τών χαρακτηριστικών τής δευτέρας φάσεως τής Βασιλικής μέ τροΰλλον, παρατηρούμενον ήδη επί τοΰ ναοΰ τοΰ Μαϊαφαρκίν.
Εις την σειράν τών αρχαιοτέρων αντιπροσώπων τοΰ τΰπου έχει θέσιν
ό αρχαιότερος εκ τών τριών ναών τής Κωνσταντινουπόλεως, ό "Αγ. 'Ανδρέας
εν τγ\ Κρίσει (Χότζα Μουσταφά Τζαμί) εις την άρχικήν του μορφήν, ως την
άποκατέστησεν ό Millingen (εικ. 20)· ή χρονολογία τής ιδρύσεως τοΰ ναοΰ
τούτου αποδίδεται εις το τέλος τοΰ 6ου ή αρχάς 7ου αιώνος (βλ. Wulff,
Küimesis, σ. 152, Millingen, ε. ά., σ. 116). Έ κ τοΰ άρχικοΰ ναοΰ σώζεται
εις την πρώτην μορφήν μόνον το προς δυσμάς τόξον μέ τα τρία μεγάλα χαρα
κτηριστικά παράθυρα εις το τΰμπανον αύτοΰ και κάτω οί δυο κίονες· τα
προς βορράν και νότον τόξα ηΰρΰνθησαν υπό τών Τούρκων εις κόγχας και
μετέ6αλον την όψιν τοΰ τΰπου. Ό ναός στερείται υπερώων, προς δυσμάς δε
αύτοΰ εκτείνεται καί δεύτερος νάρθηξ, όπως εις δλους σχεδόν τους ναούς
τής Πρωτευούσης.
'Ομοιότατος προς τον ναόν τοΰ Αγίου 'Ανδρέου είναι καί ό αρχικός
ναός τής Παμμακάριστου (Φετχιέ), όπως άποκαθιστώσιν αυτόν ό Millingen
') Wulff, Die Koimesiskirche in Nicaia, τοΰ αύτοΰ Altchr. u. byz. Kunst,
σ. 451.
2
) E. Weigand, Deutsche Literaturzeitung 1927, σ. 2602 κ. έ.
s
) Την σχέσιν αυτήν δέν δύναται τις απολύτως ν" αρνηθώ είς τον τύπον τής Βα
σιλικής μέ τροΰλλον δλων των περιόδων, τονίζεται δε υπό τών Wulff καί Holzinger
δια την Άγ. Σοφίαν Κων/πόλεως· καίτοι κατ' εξοχήν οί ναοί τοΰ τύπου τοΰ 'Οσίου
Λουκά καί Δαφνιού είναι οί παρουσιάζοντες την προς τους οκταγωνικούς ναούς σχέσιν
σαφεστέραν.
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(εικ. 21) καί ó G u r l i t t , ' ) χρονολογούμενος προ τον Που αιώνος *). Παρά
τάς μετατροπάς, ας υπέστη προ καί μετά την κατάκτησιν, ό κεντρικός χώρος

Κότοι/ης Millingen.
Εΐκ· 20. Ναός 'Αγίου 'Ανδρέου εν tfj Κρίσει.
Κλ 1:500.
διατηρεί την χαρακτηριστικήν διάπλασιν του
τΰπου, διότι το βόρειον και νότιον τόξον οώζονχαι εις την άρχικήν των μορφήν, με το
τΰμπανον καί τα παράθυρα των ελευθέρα ΰπεράνο) των πλαγίων κλιτών μόνον οί κίονες
κάτω έχουν άφαιρεθή, δι' δ και ή θέσις των εν
τη άποκαταστάσει του Millingen είναι άβεβαία.
Ό νότιος τέλος ναός της Πανάχραντου
(Φεναρί Ί σ α ) , της άλλοτε Μονής του ΛιΟός, ό
αφιερωμένος εις τιμήν του Προδρόμου, ανή
κει επίσης εις τον αυτόν τΰπον, ως άποκατεστάθη υπό του Pulgher Β), Wulff *) και Mil
lingen ä)· e H άποκατάστασις αΰτη διεπιστώθη
Κάτοψις Millingen.
Eix. 21. Ναός Π«,, μακαριστού. *αί από τάς νεωτέρας έρευνας, καθ όσον ανω.
Κλ. 1:500
θεν των τουρκικών τόξων προς βορράν, νότον,
') Cornelius Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels (Berlin 1907) Ι, σ. 35
είκ. 80.
8
) Millingen. ε. ά., σ. 139.
s
) Pulgher, Les anciennes églises byz. de C/ple, Atlas, Vienne 1880, pi. IX,
3 καί σ. 26.
*) Wulff, Die Koimesis in Nikaia, σ. 137, σημ. 3.
s) Millingen, ε. ά., ο· 129, είκ. 36, 43, 47.
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και δυσμάς άπεκαλυφθησαν τα αρχικά τύμπανα, ορέροντα τα τρία τοξωτά
ανοίγματα των παράθυρων ·). "Οσον άφορα την χρονολογίαν υπό μεν τοΰ
Wulff

και τοΰ M i l l i n g e n

θεωρείται

ό νότιος

ναός, ήτοι ή

Βασιλική με

τροΰλλον, ως ό αρχαιότερος εκ των δυο, αναγόμενος εις τον ] 0 ο ν αΙώνα, ύ π σ
δε τοΰ Brunov» τοΰ εξετάσαντος τους δυο ναούς της Μονής τοΰ Λιβός μετά
τήν πυρκαϊάν την καταστρέψασαν το μνημείον,

χρονολογείται εις μεν τον

ΙΟον αιώνα (908) ή βορεία 'Εκκλησία, άποκαθισταμένη πεΛτα'κλιτος, ή δε ημετέρα εΐς τον ΐ2ον. Τοΰτο
διεπίστωσεν ό B r u n o v ' ε κ της τεχνοτροπίας της τοιχοδομίας και εκ της μορφής των αψίδων κια

των

παράθυρων.
"Αν ύ νότιος ναός είναι πράγματι τοΰ 12ο\< αΐ.
έχει μεγαλυτέραν σπουδαιότητα, διότι μας δεικνύει,
δτι ό τΰπος της Βασιλικής

με τροΰλλον έπιζεΐ

και

κατά τήν δευτέραν χιλιετηρίδα, αλλ' εΐς μορφήν πλέον
παρηκμασμένην.
Ώς τον τελευταΐον κρίκον τής άλΰσεως τοΰ τύ

Κάτοψις Milling en.
Εΐκ.22. Ναός Πανάχραντου.

που τής Βασιλικής με τροΰλλον δυνάμεθα να θεωρήσωμεν τον μικρόν ναόν
τής Μονής Όλνμπιοπίσσης
λαιολόγειον εποχήν 2 ) . Ό

Έλασσώνος

(εΐκ. 23), δστις ανήκει εις τήν Π α "

ναός οΰτος έχει μεν

τας

μικράς διαστάσεις, τάς ύπερμέτρως στενός και ύψηλάς αναλογίας

και

τάς

ιδιάζουσας

αρχιτεκτονικός

μορφας τής Παλαιολογείου εποχής, ως προς τον τύ
πον δμως έχει τήν συγκρότησιν

τής Βασιλικής

με

τροΰλλον διότι αί πλάγιαι καμάραι δεν εκτείνονται
καΐ άνωθεν των πλαγίων κλιτών, άλλα περιορίζονται
εις το πάχος των πεσσών, τα δε πλάγια κλίτη περιζώνουν γΰρω τον ναόν χαμηλότερα, αφήνοντα ελευ
θέρα από τα τρία μέρη τα τύμπανα τών
τόξων.

Ό

ναός

τής

δι<„ φοράν από τους προγενεστέροΐ'ς
σιλικής με τροΰλλον

μεγάλων

Ό λ υ μ π ι ω τ ί σ σ η ς παρουσιάζει
ναούς τής

Βα

εις τήν μορφήν τών πεσσών,

οϊτινες εδώ είναι επιμήκεις ώς τοίχοι, και εΐς τον
περιορισμύν τών διαμέσων κιόνο>ν τής Βασιλικής με
τροΰλλον εΐς έ'να, δπερ οφείλεται εΐς τάς μικρός δια

Κάτοψις

Σωτηρίου.

ΕΙκ. 23. Ναός Όλυμπιωτίσσης. Κλ. 1:500.

στάσεις τοΰ ναοΰ. Οι τοίχοι οΰτοι μεταξύ ναοΰ και πλαγίων κλιτών συνδέουν
>) Brunov, Ein Denkmal der Hotbaukunst von Kon pel έν Belvedere 1926,
άρ. 51-52 εΐκ. 19-20. Tot- αυτόν. L'église à croix inscrite à cinq nefs έν Échos
d'Orient 1927, σ. 17.
2
) /'. Σωτηρίου, Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ' αιώνος, έν Έπετηρίδι
But. Σπουδών. Τόμ. Δ' (1927) σ. 313 κ. έ.
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τον vccòv της Όλυμπιωτίσσης με την σειράν των Παλαιολογείων ναών της
Θεσσαλονίκης ( c Αγίων 'Αποστόλων, Αγίας Αικατερίνης, 'Αγίου Παντελεή
μονος), τους οποίους περιβάλλει από τα τρία μέρη χαμηλά εστεγασμένος τρι
μερής νάρθηξ, όπως τάς Βασιλικός με τροϋλλον. Έκεΐ δμως το σταυροειδές
κέντρον είναι ό γενικός επικρατών κατά τήν δευτέραν χιλιετηρίδα καθαρός
σταυροειδής με κίονας ναός. Ή προσθήκη των εξωτερικών κλιτών εις αυ
τούς είναι αναμφισβητήτως επηρεασμένη από τον τύπον της Βασιλικής με
τροϋλλον, ής λαμπρόν παράδειγμα ύπήρχεν εις τήν Θεσσαλονίκη ν ό ναός της
Αγίας Σοφίας.
Ή Βασιλική με τροϋλλον από της δευτέρας αυτής φάσεως σχετίζεται
πλέον λίαν χαλαρώς με τήν Βασιλικήν. Τα χαμηλά και ενιαία πλάγια κλίτη,
ά'τινα έκληρονόμΐ|σεν εκ τής Βασιλικής, ενοΰμενα με τον νάρθηκα μετατρέ
πονται εις είδος περιστυλίου. Τα πλάγια υπερώα — οπού ύπήρχον — αφινον
ελευθέρα εν μέρει τα τύμπανα τών μεγάλων τόξων μοιραίως ουδεμία εκ τών
Βασιλικών με τροϋλλον τής δευτέρας φάσεως διέσο>σε τήν άρχικήν μορφήν
τών πλαγίων κλιτών, οΰτως ώστε το ζήτημα τών πλαγίων υπερώων να μη
διασαφίζεται πλήρους· το παράδειγμα όμως τής 'Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης,
είς τήν οποίαν τα προστεθέντα υπερώα δεν κρύπτουν ολόκληρα τα τύμπανα,
είναι διαφωτιστικόν.
Ή Βασιλική με τροϋλλον τής δευτέρας φάσεως με το τετράγωνον
σχήμα της, τήν πλήρη ΐσορρόπησιν τών μερών της και το πλαστικόν κέντρον
της είναι μορφικώς αρκετά σύμφωνος προς τα άλλα τρουλλωτα σύγχρονα οικο
δομήματα, τυπολογικώς δμως παρουσιάζει ιδιάζοντα χαρακτήρα με τον περιορισμόν καΐ τήν ΰψωσιν του κεντρικού χώρου. Ή διάπλασις αυτή, ευρισκομένη
εις αντίθεσιν με τήν διαμόρφωσιν του σταυροειδούς, έμεινε μέχρι τέλους ως
ενδειξις τής αρχικής καταγωγής του τύπου από τον πρωτογενή μονόκλιτον
τρουλλωτον ναόν.
Ή επιβίωσις τής Βασιλικής με τροϋλλον μέχρι τής τελευταίας βυζαντι
νής περιόδου είναι άπόδειξις, δτι ως τύπος έ'μεινεν αύτη σαφώς διακεκρι
μένη από τον σταυροειδή. Πάρα τήν συνένωσιν δε τών δύο τούτων τύπων
εις τήν Κων/πολιν ή Βασιλική με τροϋλλον ούτε σιινεχωνεύθη εις τον σταυ
ροειδή οΰτε εξηφανίσθη. Ό κυριαρχήσας «σταυροειδής» εξαιρέσει τοΰ συνθέ
του τύπου τής Κωνσταντινουπόλεως, ήρύσθη εις τάς αλλάς χώρας και εις τα
άλλα αυτού εϊδη, άλλαχόθεν τας πηγάς του, ως θα ϊδωμεν εις το δεύτερον
μέρος τής μελέτης ταύτης.

-
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ZUSAMMENFASSUNG. Der Urkern, von dem die Kuppelkirchen der byzantinischen Architektur ausgegangen sind, sind die
schon während der hellenistischen Epoche angewandten viereckigen
Kuppelbauten, die mit vier tiefen Arkosolien an den λνΕηάεη ver
sehen waren- Als die zweite Grundform kann das frei ausgestaltete
Kreuz mit Tonnen an den Kreuzarmen und Kuppel über der Vierung angesehen werden· Die Anwendung dieser Sakralbauten in·
Kirchen haben erstens zur Erweiterung derselben beigetragen und
ferner zu Kombinationen geführt mit den vorhandenen architektonischen Systemen, d· h· mit den mit Emporen versehenen hellenistischen Basiliken, mit den gewölbten Basiliken und mit den vielkuppligen orientalischen Bauten- Aus diesen Kombinationen sind die
Typen der Kappelbasilika und die verschiedenen Arten von Basiliken mit eingeschriebenem Kreuz hervorgegangen·
A. Kappelbasilika. Dieser Typus, der durch die Kombination
einerseits der hellenistischen Emporen- Basilika und andererseits
des ursprünglichen viereckigen Kuppelbaues hervorgegangen ist, zeigt
in seinem ersten Vorkommen (Ende des IV, Anfang des V· Jahrhunderts) die zwei T}'pen parallel verlaufend (Ilissos-Basilika)· In der
zweiten Hälfte des V. Jahrh· entwickelt sich der kombinierte Typus der Kuppelbasilika zusehends, wobei ein Teil der Basilika
innerhalb des quadratischen Kuppelraumes mit eingeschlossen wird
(Meriamlik, Kotza-Kalessi).
Den Höhepunkt in der Entwicklung dieses Typus', die vollkommene Verschmeltzung beider Systeme verwirklicht die Hagia
Sophia. Die Kuppelbasiliken, die später als die Sophienkirche erbaut
sind, setzen und entwickeln die vorjustinianischen Kirchen des V·
Jahrh. fort, abet nicht die komplizierte Zusammenstellung der Hagia
Sophia. Sie haben zwar einen einheitlicheren Aufbau, denn sie tragen die Kuppel in der Mitte, aber das Gleichgewicht der beiden Systeme nimmt ab· Wir unterscheiden zwei Gruppen (oder Phasen) :
Bei der ersten Gruppe, die das Kotza-Kalessi als Vorläufer hat,
herrscht die hellenistische Basilika vor, da sie durch Erweiterung
der Tonnen nach Osten und Westen die Dimensionen der Kirche
verlängert, dagegen sind die Seitentonnen sehr schmal und Bogenförmig, weil sie sich auf die kleine Dicke der Pfeiler beschränken und
von den Schildmauern gedeck sind. (S· Irene, Pirdop, Kasr-ibn-Wardan,
Attalia, Myra, Baptisterium der Hekatopyliani). Bei der anderen
Gruppe, die als Vorläufer das Meriamlik und die Ephesoskirche als
Zwischenglied hat, sind die Seitentonnen tief, denn sie haben die
Pfeiler in die Breite ausgedehnt und die Säulen an der Aussenseite
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der Pfeiler aufgestellt ; auf diese Weise wird das System der Kreuztonnen des ursprünglichen Kuppelbaues im Inneren der Kirche auffallend offenkundig (Sophienkirche von Saloniki, Meiafarqin, Kalender» Kahrié, Epirus)·
Bei der Sophienkirche und Meiafarqin lässt sich durch die
Auflösung der Pfeiler die Tendenz der E n t w i c k l u n g vom einschiffigen Kuppelbau zum Eingeschriebtonen, der als Vorstufe der eigentlichen «Kreuzkuppelkirche» gelten kann, erkennen· Dies verwirklicht sich vollständig beim Kalender in seiner ursprünglichen
fünfschiff igen Form·
Doch ist zu bemerken, dass die E n t w i c k l u n g des einschiffigen
Kuppelbaues zum Eingeschriebenen nicht n u r in dem kombinierten
T y p u s erfolgen muss; vielmehr zeigt sich diese E n t w i c k l u n g auch
bei den einfachen, selbständigen Kuppelbauten, die seit dem V.
J a h r h . vorhanden sind· Daher kann m a n sich der Meinung Wulffs
k a u m anschliessen, die Kuppelbasilika sei die einzige Quelle der
Kreuzkuppelkirchen· Wulffs Meinung kann n u r für die konstantinopolitanische Kreuzkuppelkirche zutreffen, die sich aus der
Fünfschiffigen entwickelt h a t (Kalender. Atik)· Nach Millets Ausführungen sind die Merkmale der konstantinopolitanischen Kreuzkuppelkirche das besondere T r a v é des Altars und das genau gleichgewichtige Viereck des eigentlichen Naos· Beides ist charakteristisch für den T y p u s der Kuppelbasilika seit den epochemachenden
Kirchenbauten von Hagia-Saloniki und El H a d r a zu Meiafarqin.
Abgesehen von den genannten Merkmalen weisen noch andere auf
das Verhältnis der konstantinopolitanischen Kreuzkuppelkirche zur
Kuppelbasilika hin, nämlich die hohen Dimensionen, die Westemporen, die über einander laufenden Festerreihen, die Halbkreise
äussers an Stelle der Giebel· Diese Merkmale beobachtet man
nicht bei den übrigen Arten von Kreuzkuppelkirchen, sodass. m a n
nicht den U r s p r u n g aller Kreuzkuppekirchen aus der Kuppelbasilika ableiten darf· Mit der zweiten Phase der Kuppelbasilika, die
d u r c h die zentrale Anordnung, die viereckige Form, die Gleichförmigkeit der vier Kreuztonnen und durch eine Art von Peristyl—
U m l e g u n g im höheren zentralen Knppelraumes auf drei Seiten
gekennzeichet ist (Kahrié, S. Kiement, G ü l - T z a m i , Koimesiskirche),
hängen die drei Kirchen von Konstantinopel, die Andreaskirche εν τχ\
Κρίσει, Pammakaristos und Panachrantos, zusammen, sodass man in
diesen keinen besonderen T y p u s sehen kann, wie ihn Millingen
eingeführt h a t Die Panachrantos, wenn sie wirklich dem XII· Jahrhangehört, wie Brunov annimmt, ist dann einer der letzten Vertre-
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ter der Kuppelbasilika, welche in einzelnen Beispielen weiterlebt,
nach uud nach entartend bis zum XIV. Jahrh. (Olympiotissa).
Dem zufolge überwiegt die hellenistische Basilika (lange Dimensionen» Seitenemporen, versteckte Seitenbogen) bei der ersten
Phase der Kuppelbasilika, sie kommt bis zum beginnenden VII·
Jahrh. vor. Die Kuppelbasilika der zweiten Phase verdankt ihre
Ausgestaltung im Einzelnen dem Typus des eingeschriebenen Kreuzes, welcher in der Uebergangszeit in der byzantinischen Architektur
Fuss zu fassen beginnt; indessen behält die Kuppelbasilika die
Selbständigkeit ihres Typus' durch die Erhöhung und nicht weniger
durch die Beschränkung des zentralen Kuppelraumes mittels der
Schildmauern, endlich durch das Beibehalten der einheitlichen Seitenschiffe der Basilika· Die Seitenemporen decken, wo sie vorhanden sind, nicht die ganze Höhe der Seitenbogen.
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