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A. Calderini, G. Chierici, C. C e c c el l i, La basilica di
S. Lorenzo Maggiore in Milano, 1951 (εκ σελ. 296 μετά 51 αρχι
τεκτονικών σχεδίων εντός τον κειμένου και 100 πινάκων: αρχιτεκτο
νικής, γλυπτικής και ζωγραφικής του μνημείου, εξ ών πέντε έγχρωμοι).

'Υπό τοΰ γνωστού 'Ιδρύματος Treccani degli Alfieri, έξεδόιθη εσχά
τως αξιόλογος μελέτη περί τού ναού τού αγίου Λαυρέντιου τού Μείζονος τού 
Μιλάνου εις την σειράν των έκδιδομένων υπό τού ανωτέρω 'Ιδρύματος έργων 
των άναφερομένων εις την ιστορίαν και τέχνην τής πόλεως τοΰ Μιλάνου.

‘Ο ναός τού αγίου Λαυρέντιου εις ρυθμόν περικέντρου τετρακόγχου κτί- 
σματος μετά τριών συνεχομένων οκταγωνικών παρεκκλησίων είς την ανατο
λικήν, βορείαν καί νοτίαν αυτού πλευράν, ειχεν ύποστή σοβαράς μειατροπάς 
κατά τό ΙΑ', IT", καί ΙΘ' αιώνα, αΐτινες ειχον τοσοΰτον αλλοιώσει αυτόν, 
ώστε αμφίβολον ήτο αν διεσώζετο καί έλάχιστον μέρος τοΰ αρχικού μνη
μείου. Άνασκαφαί είς τά θεμέλια καί πέριξ τού ναού καί επιμελείς έρευναι 
γενόμεναι προ δεκαετίας υπό τοΰ άρχιτέκτονος Chierici καθώρισαν πλέον 
σαφώς τά τμήματα τοΰ κτηρίου, άτινα προέρχονται έκ τής αρχικής κατα
σκευής, δπως καί τό αρχικόν σχήμα καί την καθόλου μορφήν τοΰ ναού, προς 
δε καί τον προορισμόν καί χρονολογίαν τών γύρωθεν παρεκκλησίων.

Συμφώνως προς τά πορίσματα τοΰ Chierici, τό κύριον σώμα τοΰ ναού 
διέσωσε τούς αρχικούς τοίχους του μέχρι τοΰ ύψους τών ύπερφων μετά τών 
παραθύρων του, άτινα ειχον έντοιχισθή, είς δέ τό εσωτερικόν τούς αρχικούς 
πεσσούς.

Έκ τοΰ αρχικού κτίσματος, προέρχεται τό προς άνατολάς ναΐδιον τοΰ 
αγίου 'Ιππολύτου, συνδεόμενου ενιαίως μετά τοΰ άρχικοΰ ναού καθώς καί 
τό προς νότον συνεχόμενον προς τον ναόν οκταγωνικόν μετά προθαλάμου 
ναΐδιον τοΰ αγίου Άκυλίνου. Έξ εύρεθέντων εν αΰτφ αγωγών ύδατος πιστο
ποιείται δτι πρόκειται περί τοΰ άρχικοΰ βαπτιστηρίου. Δι5 άνασκαφών επί
σης προσδιωρίσθη, προς άνατολάς εκατέρωθεν τοΰ αγίου Ίππολύτου, ή ύπαρ- 
ξις δύο επιμήκων ψηφιδωτών χώρων, τά θεμέλια τών οποίων άνευρέθησαν, 
προς δυσμάς δέ μέγα τετράστωον αΐθριον.

Οί τέσσαρες άνανεωθέντες πύργοι τοΰ κτηρίου, οί θεωρούμενοι μεταγε
νέστεροι, βεβαιοΰται δτι προέρχονται έκ τής πρώτης εποχής, διασιρζόμενα δέ 
εις αυτούς λείψανα τής στεγάσεως μαρτυρούν δτι δ κεντρικός χώρος τοΰ ναού 
Ιστεγάζετο διά κτιστού θόλου, δστις είχε κατά τον Chierici, σχήμα σκηνής, 
δμοιον προς τον σφζόμενον θόλον τοΰ αγίου Άκυλίνου, ό δέ γύρω διάδρο
μος Ιστεγάζετο διά ήμικυλινδρικοΰ θόλου.

Ούτιο διά τής έρεύνης τών Ιταλών αρχαιολόγων ρίπτεται πλέον φώς 
είς έν άπό τά πλέον προβληματικά παλαιοχριστιανικά κτίσματα, ή σπουδαίο-
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της τοΰ οποίου είναι κατά τούτο μεγάλη, καθ’ δσον αποτελεί τό μοναδικόν 
σιρζόμενον εις ύψος δείγμα τετρακόγχου περικέντρου τύπου τού τέλους τού 
Δ'-αρχών τοΰ Ε' αι , δπως χρονολογείται υπό τοΰ Chierici 6 ναός, ένφ 
μέχρι τοΰδε άπεδίδετο υπό τών πλείστων βυζαντινολόγων εις τον <7" αιώνα, 
καί συνεδέετο προς τον άγιον Βιτάλιον τής Ραβέννης.

"Οσον αφορά εις την έξέτασιν τοΰ αρχιτεκτονικού τύπου τοΰ ναού καί 
την τοποθέτησίν του εις την ιστορίαν τής παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής, 
ό Chierici απομονώνει τον ά'γιον Λαυρέντιον, άποχωρίζων αυτόν από τά 
συγγενή περίκεντρα σύγχρονα μνημεία τής Μ. ’Ασίας, Ελλάδος καί Συρίας, 
■θεωρών αυτόν—ιδίως διά την εφαρμογήν κτιστού τρούλλου—προϊόν τής 
Εγχωρίου ακμής τοΰ Μιλάνου καί συνδέων αυτόν προς την ρωμαϊκήν παρά- 
δοσιν. Οί κτιστοί δμως τροΰλλοι ειχον ήδη εψαρμοσθή εις σπουδαίους περι- 
κέντρους ναούς τής Μ. ’Ασίας κατά τον Δ' αιώνα, ως γνωρίζομεν καί έκ 
φιλολογικών πηγών (Γρηγορίου Νύσσης), ενφ άφ’ ετέρου τό σχήμα τοΰ 
αγίου Λαυρέντιου έχει εις δλας σχεδόν τάς λεπτομέρειας στενωτάτην σχέσιν 
προς τό τετράκογχον κτίσμα τής στοάς τοΰ Άδριανοΰ εν Άθήναις, δπερ, 
κατά την έπικρατεστέραν γνώμην, είναι εθνικόν κτήριον τών αρχών τοΰ Δ' 
α’ιώνος καί επομένως άμεσον πρότυπον τοΰ ναού τοΰ Μιλάνου.

Τήν περί τής αρχιτεκτονικής τοΰ ναοΰ εκτενή καί άξιόλογον μελέτην τοΰ 
άρχιτέκτονος Chierici συμπληρώνει ή έξέτασις τών διακοσμούντων τον ναόν 
μωσαϊκών υπό τοΰ καθηγητοΰ C. Ceccelli, υπό τοΰ οποίου γίνεται έπιστα- 
μένη εικονογραφική καί τεχνοκριτική άνάλυσις, πρώτον μέν τοΰ γνωστοΰ 
μωσαϊκοΰ τοΰ Χριστού μετά τών ’Αποστόλων καί τών δύο σκηνών τοΰ Προ
φήτου Ήλία εις τό εσωτερικόν τοΰ βαπτιστηρίου (αγίου Άκυλίνου), κατό
πιν δε τών νέων μωσαϊκών τών ελθόντων εις φώς εις τον προθάλαμον τοΰ 
βαπτιστηρίου, άτινα ειχον έκδοθή καί υπό τοΰ Καρδιναλίου Schuster. Εις 
τά νέα αυτά μωσαϊκά παρίσταται ή Βασιλεία τών Ουρανών, έξ ής διεσώθη- 
σαν λείψανα προσωπογραφιών διατεταγμένων εις δύο σειράς : άνω τών 
’Αποστόλων, κάτω τών Πατριαρχών, εις δέ τά πλάγια Μαρτύρων. Παρα- 
πλεύρως τής προσωπογραφίας τοΰ Πατριάρχου ’Ιούδα διεσώθη οικογενειακή 
σκηνή παριστώσα τό έπεισόδιον τών δώρων τοΰ ’Ιούδα προς τήν Θάμαρ.

Ή τέχνη τών νέων μωσαϊκών έχει, κατά ορθήν γνώμην τοΰ Ceccelli, 
έκδηλον τον προ τοΰ θεοδοσιανοΰ κλασσικισμοΰ ίμπρεσσιονιστικόν χαρα
κτήρα τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ Δ' αίώνος, δμοιον προς τον τών μωσαϊκών 
τής αγίας Κωστάντζης Ρώμης καί τοΰ βαπτιστηρίου τής Νεαπόλεως, αποδί
δονται δέ τά μωσαϊκά εις τήν εποχήν τοΰ αγίου ’Αμβροσίου (374-395). 
Έν τέλει ό Ceccelli ταυτίζει τον ναόν ώς εκ τής θέσεώς του προς τήν βασι
λικήν Πορτιανήν (Portiane) τοΰ Μιλάνου, οΰτω δέ εξηγείται διά ποιον λόγον 
χαρακτηρίζεται «βασιλική» ό περιφερικός τετράγωνος ναός τοΰ αγίου Λαυ
ρέντιου.
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To νέον τοΰτο έργον τών Ιταλών αρχαιολόγων, δι5 οΰ διευκρινίζεται 
πλήρως το από πάσης πλευράς σπουδαΐον μνημείον τής Ιποχής τοΰ Μ. Θεο
δοσίου και προσφέρεται νέον υλικόν μωσαϊκών, αποτελεί έξαίρετον συμβολήν 
εις την ιστορίαν τής τέχνης ούχί μόνον τοΰ Μιλάνου άλλα και γενικώτερον 
τής τόσον έλλιπώς γνωστής παλαιοχριστιανικής τέχνης.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

V. Laurent, Documents de Sigillographie. La collection C. Orghi- 
dan (Bibliotheque byzantine, Documents I). Paris (Presses uni- 
versitaires de France). 1952.

'Ο πατήρ V. Laurent είναι προ πολλοϋ γνωστός ως διακεκριμένη αυθεν
τία επί τών βυζαντινών μολυβδοβούλλων, τών οποίων τώρα ετοιμάζει το 
Corpus. To υπό κρίσιν βιβλίον αποτελεί συμβολήν προς αυτόν τον σκοπόν, 
είναι δέ πλήρης περιγραφικός κατάλογος συλλογής εξ 691 σφραγίδων τοΰ τό 
1944 άποθανόντος άρμενικής καταγωγής Ρουμάνου βιομηχάνου Κωνσταντί
νου Όργιδάν. ‘Η εργασία τοΰ πατρός Laurent είναι ιδιαιτέρως εύπρόσδε- 
κτος διότι ή συλλογή τοΰ Όργιδάν είναι πλέον απρόσιτος εις τούς επιστήμο
νας τής Δΰσεως.

‘Η περί ής ό λόγος συλλογή δεν είναι βεβαίως πρώτης τάξεως δσον 
άφορ§ είς τήν ποιότητα καί διατήρησιν τών σφραγίδων, τοΰτο δμως δεν 
μειώνει τήν αξίαν των ως ιστορικών στοιχείων. Είναι πολύ κατωτέρα τής 
συλλογής τοΰ Howland Show τής έναποκειμένης εις Dumbarton Oaks, ήτις 
άποτελεΐται από 2400 περίπου σφραγίδας, καί μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
μίαν ωραιοτάτην τοΰ πατριάρχου Φωτίου. Μία άλλη μεγάλη συλλογή, τής 
οποίας ούτε ή έκτασις ούτε τό περιεχόμενον είναι γνωστά, είναι ή τοΰ μακα
ρίτου Θωμά Whittemore, εναποκειμένη τώρα εις τό Fogg Mubeum Ιν 
Boston, Mass.

Ή εργασία τοΰ πατρός Laurent είναι έν τφ συνόλιο της υποδειγματική. 
Αί σφραγίδες διαιροΰνται άναλόγως προς τον βαθμόν ή τό αξίωμα τών κατό
χων των. Ό αύτοκράτωρ καί ή αυλή του, αί πολιτικαί καί στρατιωτικά! ύπη- 
ρεσίαι, ή Εκκλησία κ.τ.λ. Εις τό τέλος παρατίθενται σφραγίδες αΐτινες δεν 
είναι δυνατόν να άναχθοΰν εις μίαν από τάς κατηγορίας αύτάς, ως π.χ. αί 
φέρουσαι απλώς οικογενειακόν ή χριστιανικόν ό'νομα, μονόγραμμα, κ.τ.λ. 
'Υπάρχουν νομίζω μερικαί άβλεψίαι εις τήν ταξινόμησιν. Οΰτω π.χ. ύπατοι 
άναφέρονται εις τό κεφάλαιον περί τοΰ παλατιού (άρ. 85-89), καί έπειτα 
εμφανίζονται πάλιν υπό τήν διαίρεσιν «Appellations et fonctions diverses»

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:03 EEST - 3.236.241.27


