
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Forschungen in Ephesos, Band IV (Heft 3). Die Johannes Kirche, 
Wien, 1951.

'Υπό τοϋ Αυστριακού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου έξεδόθη εσχάτως ως 
4ος τόμος των Forschungen in Bphesos ε’ις μέγα σχήμα, ό'μοιον προς τούς 
τρεις προηγουμένως έκδοθέντας τόμους, άξιόλογον νέον έργον, περιλαμβάνον 
τάς άνασκαφάς τού περίφημου ναού Ίωάννου τού Θεολόγου, τά ερείπια τού 
όποιου εκτείνονται νύν επί τού λόφου Άγι,ασολούκ τής παλαιάς Εφέσου. Εις 
την έκδοσιν συνετέλεσε και χορηγία τού ’Αμερικανικού βυζαντινολογικού 
’Ινστιτούτου τού Dumbarton Oaks, τού έξαρτωμένου έκ τού Πανεπιστημίου 
τού Harvard.

Κυριώτερος συγγραφεύς τού έργου είναι ό άρχιτέκτων Dr Hans Hor- 
mann, την γενικήν ό'μως έποπτείαν ειχεν ό γνωστός καθηγητής τού Πανεπι
στημίου τής Βιέννης Josef Keil, έχων συνεργάτην του τον F. Miltner.

To έργον τούτο έκ 308 σελίδων μετά 72 σχεδίων και εικόνων εντός τού 
κειμένου και 79 προσηρτημένων πινάκων μέ τά βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια 
και φωτογραφικός απεικονίσεις τού μνημείου, εξ <δν οί 9 πίνακες αποδί
δονται έγχρωμοι, προλογίζω ό υπογεγραμμένος, κατά παράκλησιν των συγ
γραφέων, περιοριζόμενος είς τά άφορώντα τάς παραδόσεις περί τού ναού καί 
τού τάφου τού Θεολόγου καί συσχετίζων αυτά προς τά ευρήματα των ανα
σκαφούν μου. Τό ιστορικόν τών ερευνών τού άξιολόγου τούτου μεγάλου ιερού, 
τού κατέχοντος έξέχουσαν θέσιν, έχει ως εξής :

Κατά τούς χρόνους τής ελληνικής κατοχής τής Σμύρνης καί τής ένδοχώ- 
ρας αυτής, ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία μού ανέθεσε τήν άνασκαφήν τού χώρου 
επί τού λόφου 'Αγιασολούκ τής ’Εφέσου, ένθα μεγάλοι όγκοι εκ καταπεσόν- 
των τμημάτων ύπεδήλουν ότι έκρύπτετο κάτωθεν αυτών μεγάλων διαστάσεων 
χριστιανικόν κτίσμα, πιστευόμενον ως ό ναός τού Εύαγγελιστοϋ.

Είς τήν ’Έφεσον είργάσθην τό ιθέρος τών ετών 1921 καί 1922, άπε- 
κάλυψα τά δύο τρίτα τού μνημείου καί τό συγκρότημα τού Μαυσωλείου τού 
Θεολόγου τού ιουστινιάνειου ναού. 'Γφ 1924 εδημοσίευσα μελέτην περί τών 
ανασκαφούν μου έν τφ Άρχαιολογικφ Δελτίφ (τόμ. 4, σελ. 81 — 226), ήτις 
έκίνησε τό ενδιαφέρον, λόγφ τής σπουδαιότητος τού άποκαλυφθέντος σεβα
σμίου μνημείου τής χριστιανωσύνης τού περικλείοντος τον τάφον τού Εύαγ-
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γελιστοΰ. Άτυχώς, ένεκα τής έπελθουσης μικρασιατικής καταστροφής, δεν 
ήδυνήθην να ολοκληρώσω την άνασκαφήν. Ευτυχέστεροι εμοϋ οί Αυστριακοί 
αρχαιολόγοι, κατόπιν άδειας τής τουρκικής κυβερνήσεως, έπελήφθησαν τοϋ 
έργου κατά τά έτη 1929 και 1930 κα'ι έφερον τοϋτο εις πέρας.

Κατά την δευτέραν αυτήν περίοδον τών άνασκαφών άπεκαλυφθη πρώ
τον ή διά δυο τρουλλων καλυπτομένη μακρά δυτική κεραία τοΰ σταυροσχή- 
μου ναοϋ, ήτις μόλις είχε προσδιορισθή υπ’ εμοϋ, εύρεθεΐσα πλατυτέρα τών 
λοιπών, ήτοι μετά διαδρόμων εκατέρωθεν' εις τό μέσον καθωρίσθη ή ΰπαρ- 
ξις άμβωνος, καλύπτοντος προγενέστερον μωσαϊκόν δάπεδον. Κατόπιν ήλθεν 
εις φώς ό νάρθηξ, ή πρόσοψις τοΰ οποίου ευρέθη εις ύψος τριών μέτρων 
και ό μεταγενέστερος στενός έξωνάρθηξ. Εις τον βόρειον διάδρομον, κα'ι 
άνατολικώς τής πύλης τοΰ νάρθηκος, άπεκαλυφθη κρήνη άπολήγουσα εις 
αέτωμα, έπιμελώς διά μαρμάρων έπενδεδυμένη, μεταγενεστέρας εποχής. Τέλος 
προσδιωρίσθη τό ευρύ τρίστωον αΐθριον.

Έκ τοΰ λοιποΰ ναοΰ άνεσκάφη τελείως ή νοτία κεραία, ήτις διέσωζε 
και τμήματα τοΰ έκ μαρμάρινων πλακών δαπέδου, εκατέρωθεν δέ τής ανατο
λικής κεραίας άπεκαλύφθησαν τετράγωνοι θάλαμοι και άνατολικώτερον τά 
κλιμακοστάσια. Ουτω συνεπληρώθη ή κάτοψις ολοκλήρου τοΰ ιουστινιάνειου 
κτίσματος, οπερ παρουσίασε θαυμαστήν ενότητα και οργανικήν συνένωσιν 
περικέντρου καί έπιμήκους άρχιτεκτονικοΰ τΰπου.

Έπί τή βάσει τών δεδομένων τής κατόψεως, τών μετρικών σχέσεων, 
τοΰ ΰψους τών κιόνων καί τών διασωθέντων τμημάτων, ως καί έκ τών λει
ψάνων τών θόλων, έπεχείρησεν δ άρχιτέκτων Hans Hormann άρίστας τομάς 
καί αναπαραστάσεις τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ τοΰ Ιουστινιάνειου κτί
σματος, λαμβάνων προσέτι ΰπ’ δψιν τάς αρχιτεκτονικός μορφάς καί τάς λύσεις 
τοΰ ναοΰ τής Αγιας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. ’Αντιρρήσεις θά εΐχέ τις 
μόνον δια τάς αντηρίδας, τάς οποίας δ Η. προσθέτει είς τό εξωτερικόν τοΰ 
ναοΰ κατά τό σύστημα τής δυτικής προσόψεως τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας, 
αΐτινες δμως εκεί είναι μεταγενέστεραι—δπως καί αι μεγάλαι πλάγιαι. Επί
σης παρατηροΰμεν δτι διά τήν στέγασιν τοΰ νάρθηκος είναι προτιμοτέρα εις 
τον αρχικόν ναόν σειρά σταυροθολίων, δπως απαιτεί άλλως τε καί ή κάτο- 
ψις, παρά σειρά τρουλλων δπως άποκαθιστρί δ Η. διά νά σύμφωνη προς 
μεταγενεστέραν μαρτυρίαν, καθ’ ήν δ ναός είχεν έ'νδεκα τροΰλλους. Ή ΰπαρ- 
ξις σειράς τρουλλων θά ήδΰνατο νά συνδεθή προς έπισκευάς τής εποχής τής 
προσθήκης πιθανώς τοΰ εξωνάρθηκος.

Ή άποκατάστασις τοΰ Ιν τφ κέντρφ τοΰ ναοΰ μαυσωλείου τοΰ Θεολό
γου γίνεται, δπως ή ήμετέρα, μέ τινα διαφοράν, ως έκ τής πιστοποιηθείσης 
εΰρΰνσεως τοΰ σύνθρονού κατά τον 7ον αιώνα.

Ή μεγάλη άνακάλυψις τών αυστριακών άνασκαφών ύπήρξεν ή κάτωθεν 
τοΰ δαπέδου τοΰ μαυσωλείου εΰρεσις τοΰ υπογείου συγκροτήματος τοΰ τάφου
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τοϋ Θεολόγου (εξ οΰ εΐχομεν προφθάσει ν’ άνεΰρωμεν μόνον τό στόμιον τοΰ 
ορύγματος) υπό μορφήν μικρας κατακόμβης (ή eonfessio), προσιτής δια δια
δρόμου καί μικρας κλίμακος. Τό άρχαιότερον τμήμα αυτής, τό ευρισκόμενον 
ακριβώς κάτωθεν τής αγίας Τραπέζης, θεωρείται υπό τών άνασκαψάντων ως 
ό τάφος τοϋ Θεολόγου, χρονολογείται δέ εξ εύρεθέντος κωνσταντινείου νομί
σματος ούχί πέραν τοΰ 320 μ.Χ.

Επιμελής έρευνα πέριξ τοϋ συγκροτήματος τοΰ υπογείου τάφου έφε- 
ρεν εις φως λείψανα τοϋ μαυσωλείου, δπερ άρχικώς ως αυτοτελές κτήριον 
περιέβαλλε τον τάφον τοΰ Θεολόγου, κατόπιν δέ τοΰτο, εις προϊουστινιάνειον 
εποχήν, άπετέλεσε τό κέντρον μεγάλης σταυροσχήμου ξυλοστέγου βασιλικής, 
κύρια σημεία τής οποίας άπεκαλύφθησαν, εις τρόπον ώστε ή άποκατάστασις 
αυτής νά γίνεται πλήρης.

Κατά τήν άνασκαφήν τοϋ δαπέδου τοΰ μαυσωλείου ευρέθησαν : πίθος 
καί αγωγοί ϋδατος τοϋ αγιάσματος, τοϋ άναφερομένου εις τάς πηγάς (Κύριλ
λος ’Αλεξάνδρειάς), προερχόμενα δμως εκ τής ιουστινιάνειου εποχής, καθώς 
καί τά αλλεπάλληλα στρώματα τών διαφόρων εποχών.

Έκ τών άνευρεθέντων λειψάνων τοϋ άρχικοΰ κτηρίου τοϋ μαυσωλείου 
ή Μαρτυρίου, δ HSrmann προβαίνει εις τήν άναπαράστασιν άφ’ ενός τής 
κατόψεως αύτοΰ ως τετραγοΐνου, ένισχυομένου κατά τάς γωνίας διά τεσσά
ρων πεσσών εχόντων προ αυτών τέσσαρας κίονας, άφ’ ετέρου δέ τής πιθα
νής άνωδομής τοΰ Μαρτυρίου ώς κυβικοϋ κτίσματος, μετά τών θυρών εις 
έκάστην πλευράν, έχοντος τον κεντρικόν χώρον ύψηλότερον στεγαζόμενον διά 
σταυροθολίου στηριζομένου επί τών τεσσάρων κιόνων.

Ή διά τών άνασκαφών προσδιορισθεΐσα προϊουστινιάνειος σταυρόσχη- 
μος βασιλική (Ε' αί.) ολίγον μικρότερα τής ιουστινιάνειου, εύρέθη έχουσα 
πεντάκλιτου τήν Α. κεραίαν, τρικλίτους τάς λοιπός, τήν δέ ανατολικήν μικρο- 
τέραν, δπως καί ή Ιουστινιάνειος, μετά εϋρέος νάρθηκος, έξωνάρτθηκος καί 
προπύλου. ’Αξιόλογα λείψανα τοΰ μωσαϊκού δαπέδου έκ τών συνήθων κατά 
τον Ε' αιώνα γεωμετρικών σχεδίων ευρέθησαν εις τήν δυτικήν καί ανατολικήν 
κεραίαν, ά'ριστα έγχρωμα αντίγραφα τών οποίων προσάγονται εις έξ πίνακας.

'Ο Hormann αποκαθιστώ τήν ξυλόστεγον, σταυρόσχημον βασιλικήν τοΰ 
Ε' αίώνος, άνευ υπερώου, δέχεται δέ δτι περιέκλειεν αυτή εις τήν διασταύ- 
ρωσιν τών κεραιών αυτούσιου τό αρχικόν μαυσωλεΐον μέ τούς υψηλούς του 
τοίχους καί τήν στέγην του καί δτι διηνοίχθη μόνον ή ανατολική πλευρά, 
κτισθέντος εκεί σύνθρονού πολυγωνικού έξωθεν, τά θεμέλια τοϋ οποίου 
ευρέθησαν. Ή άποκατάστασις αϋτη ^δυσκόλως δύναται νά γίνη δεκτή. Ή 
ϋπαρξις κλειστού τετραγώνου κτίσματος καταλαμβάνοντος ολόκληρον τήν δια- 
σταύρωσιν τών κεραιών τής βασιλικής, δεν είναι μόνον οϊκοδομικώς δυσά
ρεστος, αλλά καί ούσιαστικώς απαράδεκτος, διότι τό μαυσωλεΐον θ’ απέ
κλειε τήν συγκοινωνίαν προς τάς τρεις κεραίας καί θά ήχρήστευεν αύτάς,
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καθιστώσα αδύνατον την παρακολούθησιν τής τελούμενης λειτουργίας, είτε 
δεχθώμεν δτι αυτή έτελεΐτο εις την αγίαν τράπεζαν τοϋ μαυσωλείου είτε 
εις την τής άψίδος τής βασιλικής.

Ή κατά τον Ε' αιώνα μετατροπή πολλών μικρών μαρτυρίων εις μεγά- 
λας εκκλησίας προϋποθέτει κατεδάφισιν τών πρώτων. Διά την μορφήν τοΰ 
μαυσωλείου τής βασιλικής τοΰ Ε' αίώνος θά ήδυνάμεθα νά δεχθώμεν λΰσιν 
παρομοίαν προς την εφαρμοσθεΐσαν εις τον ίουστινιάνειον ναόν, ήτοι περιο
ρισμόν τοΰ ίεροΰ χώρου τοΰ μαυσωλείου διά «κιγκλίδων»—χαμηλών ή 
υψηλών—όμοιων προς τάς τών παλαιοχριστιανικών τέμπλων, ως καί σύν- 
θρονον μετά αγίας τραπέζης.

Την μελέτην συμπληρώνουν τά άνευρεθέντα αρχιτεκτονικά καί διακο- 
σμητικά μέλη, μεταξύ τών όποιων άξιολογώτερα είναι τά κιονόκρανα τών 
κιόνων τής δυτικής κεραίας, φέροντα μονογράμματα τοΰ Τουστινιανοΰ καί 
τής Θεοδώρας.

"Ακολουθούν : σύντομον άρθρον τοΰ Miltner περί άνευρεθέντων έν- 
τοιχισμάτων άρχαιοτέρων αναγλύφων μονομάχων τοΰ Β' — Γ' μ.Χ. αίώνος 
καί μελέτην τοΰ J. Keil περί τών άνευρεθεισών επιγραφών, τάς οποίας οΰτος 
ερμηνεύει μετά ίδιαζούσης φιλολογικής άναλύσεως. Έξ αυτών αί χριστιανι
κοί είναι έλάχισται, σπουδαιότεροι δέ αί προχριστιανικαί, ληφθεισαι εξ εθνι
κών κτηρίων τής Εφέσου καί χρησιμοποιηθεΐσαι ως οίκοδομήσιμον υλικόν. 
Αί χριστιανικοί έπιγραφαί άναφέρονται, κατά τό πλεΐστον, εις επικλήσεις 
προς τον Θεολόγον καί μόνον τρεις έχουσι τήν μορφήν αναθηματικών επι
γραφών, διασφζομένων δύο χρονολογιών (άρ. 2 καί 7). Εύστοχος είναι ή 
ύπόθεσις τοΰ Keil οτι ή ύπ’ άριθ. 3 επιγραφή ή άναγράφουσα τό αξίωμα 
πατρικίου καί στρατηγού θά ήδύνατο νά συνδυασθή προς τήν άνευρεθεισαν 
ύπ’ εμού χρονολογίαν παρά τήν πύλην τοΰ νάρθηκος, οπότε δέον νά δεχθώ
μεν τήν διόρθωσιν τοΰ Gregoire (Byzantion, Α', σ. 710 : ς·φ'=942)' 
σπουδαιότητά τινα ενέχουν καί τά άναγνωσθέντα χαράγματα εις τοίχους τοΰ 
ναού καί εις τήν άνευρεθεισαν κρήνην.

Εις τελευταΐον κεφάλαιον γίνεται υπό τοΰ Hormann σύντομος τυπο
λογική εξέτασις καί τοποθέτησις τής βασιλικής τοΰ Ε’ καί τοΰ *7" αίώνος εις 
τήν ιστορίαν τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Γενικώς ή δλη εργασία είναι όντως υποδειγματική, διακρινομένη διά 
τήν εξαντλητικήν άνάλυσιν καί άκριβεστάτην περιγραφήν δλου ανεξαιρέτως 
τοΰ ύπάρχοντος καί τοΰ άνευρεθέντος υλικού καί διά τήν έμπεριστατωμένην 
από πάσης πλευράς έμβάθυνσιν αυτού.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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