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G. de Jerphanion, L’ ambon de Salonique, l’ arc de Galere et I’ambon
de Thbbes (iv Memorie della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia, Serie III, vol, III] 1932 οελ. 107 -132).

Ό ακαταπόνητος συγγραφεύς τοϋ περί των εκκλησιών τής Καππαδο
κίας έργου καί εκδότης τών Orientalia Christiana, εις δν τοσαΰτα οφείλει ή 
χριστιανική αρχαιολογία τής’Ανατολής R. Ρ. G. de Jerphanion, διά τής 
ανωτέρω μελέτης του επιχειρεί νά λΰση έν τών άπασχολούντων τούς χριστια- 
νολόγους προβλημάτων περί τής μορφής τού μετ’ άξιολόγων αναγλύφων 
κοσμουμένου περίφημου άμβωνος τής Θεσσαλονίκης, τά τμήματα τοϋ οποίου 
μετέφερον οί Τούρκοι τφ 1900 εις τό ’Οθωμανικόν Μουσεϊον Κωνσταντι
νουπόλεως, τήν βάσιν του δέ ευρεν ό Hebrard κατά τάς έν έτει 1918 ενερ- 
γηθείσας περί τον ναόν τοϋ αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης άνασκαφάς. (Βλ. 
Β. C. Η. XLIV, 1920).

Ό p. de Jerphanion, προτοϋ επιχείρηση τήν συμπλήρωσιν, εξετάζει εις 
τό πρώτον μέρος τής μελέτης του τεχνικώς τον άνάγλυφον διάκοσμον, τον 
όποιον παραλληλίζει μέ τήν πύλην τοϋ Γαλερίου καί ευρίσκει εις πολλάς 
λεπτομέρειας τήν άμεσον έξάρτησιν καί μίμησιν τοϋ ενός από τοϋ άλλου. 
Ή σχέσις αϋτη πράγματι υπάρχει καί ό συγγραφεύς εύστόχως συγκρίνει τά 
δύο μνημεία, αν καί θά έπιτραπή νά παρατηρήσωμεν, δτι ή εύρύτης τής 
άναπτύξεως τής παλαιοχριστιανικής γλυπτικής κατά τον 50ν αιώνα, τήν Ιπο- 
χήν τής μεγάλης αυτής ακμής, δεν επιτρέπει τήν προσκόλλησιν είς έν μόνον 
ελληνιστικόν μνημεΐον. Τό θέμα λ. χ. τών κογχών μέ τό άνωθεν αυτών κογ- 
χυλοειδές τόξον είναι τό κυριαρχούν είς τούς παλαιοχριστιανικούς άμβωνας 
(βλ. Σωτηρίου, έν Άρχ. Έφημ. 1929, σ. 91 κε.), τό διακοσμητικόν δέ τοΰτο 
θέμα είχεν έπίσης εύρυτάτην έφαρμογήν καί είς σαρκοφάγους έκ διαφόρων 
τόπων προερχομένας καί καθεξής.

Έπίσης οί Μάγοι είς τήν δλην μορφήν των, τάς κινήσεις καί τήν πτύ- 
χωσιν δυσκόλως θά ήδύνατο νά διισχυρισθη τις δτι αναφαίνονται πρώτην 
φοράν είς τον άμβωνα Θεσσαλονίκης, ώστε νά ζητήσωμεν τά άμεσα πρότυπα 
είς τήν πύλην τοϋ Γαλερίου. Οί μάγοι τον 5ον αιώνα έχουν τούς τύπους των 
δημιουργημένους είς τήν εικονογραφίαν καί επομένως καί είς τήν γλυπτικήν 
καί μικροτεχνίαν. ”Αν ομοιάζουν είς τό ένδυμα, τούτο συμβαίνει διότι οί 
άπεικονιζόμενοι είς τήν πύλην είναι ΓΙέρσαι, καί ή παλαιοχριστιανική τέχνη, 
δταν είς τάς πρώτας άρχάς της έδημιούργησε τούς τύπους τών έξ ’Ανατολής 
Μάγων, έλαβε βεβαίως ένδυμασίαν καί τύπους ανατολικούς.

Τό αυτό παρατηροϋμεν καί διά τάς φυτικάς διακοσμήσεις· τό τριπλοΰν 
γεΐσον τοϋ άμβωνος καί ιδίως ό διά κληματίδος διάκοσμος δεν δύναται 
νάποδειχθή δτι μιμείται τά διαζώματα τής πύλης, άτινα έχουν δλως διόλου 
άλλο πνεϋμα. ’Απεναντίας εις τήν τόσον βασικήν διαφοράν τής μορφής βλέπο-
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μεν πόσον απέχουν τά τελευταία ρωμαϊκά από τά χριστιανικά τοΰ δου αϊώνος.
Εϊς τό δεύτερον μέρος ό συγγραφεύς άποκαθιστά τον άμβωνα τής Θεσ

σαλονίκης, συμφώνως προς τον άμβωνα των Θεσσαλικών Θηβών, ευρειαν 
άνάλυσιν τοΰ οποίου έδημοσίευσα εις τό περ'ι των άνασκαφών τών Θηβών 
τής Θεσσαλίας έργον μου. Κυρία διαφορά υπάρχει εις τό δτι ό άμβων τής 
Θεσσαλονίκης είναι συμπαγής εκ μαρμάρου, Ινώ ό άμβων τών Θηβών είναι 
κτιστός καί επενδεδυμένος με μαρμαρίνας πλάκας. Ό p. de Jerphanion με 
τήν διακρίνουσαν αυτόν πάντοτε μεθοδικότητα, προβαίνει εις την άποκατάστα- 
σιν, τάς λεπτομέρειας τής οποίας αλλαχού θά εξετάσωμεν από τεχνικής άπό- 
ψεως, καί από άπόψεως μορφής. Ενταύθα μόνον θά επιτραπή νά δώσωμεν τήν 
εξήγησιν εις αμφιβολίαν τινά τοΰ συγγραφέως ήν εκφέρει είς τήν σελ. 124 σημ. 
42 περί τής ήμετέρας άποκαταστάσεως: τής μικράς προς άνατολάς ήμικυκλικής 
Ιξοχής εν σχέσει προς τήν ύπ’ αυτού γενομένην άποκατάστασιν τής εξοχής τοΰ 
’Άμβωνος τής Θεσσαλονίκης. Τούτο νομίζομεν δτι εξηγείται εκ τής διαφο
ράς τού υλικού. Αΰτη ώς συνέπειαν έχει καί τήν διαφοράν τής μορφής εις 
τήν ανατολικήν πρόσσψιν, δπου ή ήμικυκλική προεξοχή. Τής μέν Θεσσαλο
νίκης μένει ανοικτή είς τό μέρος αυτό άναγκαίως, διότι ό άμβων άποτελεϊται 
από δυο μαρμάρινους ό'γκους μετά τών κλιμάκων, ήτο δέ προτιμότερον νά 
λαξεύσουν τό εσωτερικόν αυτών παρά ν’ άποκλείσουν μέ άλλα μάρμαρα τό 
κενόν. Είς τον άμβωνα όμως τών Θηβών, επειδή αί κλίμακες ήσαν κτισταί, 
ήτο πολύ εύκολώτερον ν' άποκλεισθή ή θέσις τού εσωτερικού μέ μαρμαρίνας 
κόγχας εϊς τήν πρόσσψιν — ούτως ώστε νά λάβη μορφήν μονολίθου συμπα
γούς όπως τού αγίου Μηνά — παρά νά επενδυθή δλον τό εσωτερικόν τών 
κλιμάκων μέ μάρμαρον. "Ωστε τεχνικοί λόγοι εξηγούν έπαρκώς τήν ήμετέραν 
άποκατάστασιν, εκτός τού δτι εις τήν άνασκαφήν εύρέθησαν καί κόγχαι έ'χου- 
σαι ακριβώς τάς διαστάσεις τοΰ εξέχοντος αυτού ημικυκλίου, ώς εν τή μελέτη 
μου λεπτομερώς περιγράφω.

Διά τήν άποκατάστασιν τού άμβωνος τής Θεσσαλονίκης μέ δμοιον ουρα
νόν ώς καί εϊς τον άμβωνα τών Θηβών, καθώς καί διά τήν άποκατάστασιν 
τοΰ άνω μέρους τοΰ άμβωνος τής Θεσσαλονίκης, θά κάμωμεν άλλαχοΰ λόγον, 
καθόσον τούτο άπαιτεΐ εύρεΐαν άνάλυσιν συνοδευομένην υπό σχεδίων, ήτις 
δεν δύναται νά γίνη ενταύθα. 'Η εύγενής προσπάθεια τού σεβαστού συγγρα
φέως νά δώση ώθησιν εϊς τούς άσχολουμένους μέ προβλήματα άναγόμενα 
εϊς τον κύκλον τής χριστιανικής άρχαιολογίας, άτινα άπό πολλού άναμένουν 
τήν λύσιν των, πρέπει νά εξαρθή καί πάλιν.
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