
ΑΓΝΩΣΤ� ΜΕΤΑΒΥ�ΑΝΤΙΝ� �ΥΛΙΝ� �Μ�ΙΩΜΑ ΚΤΙΡΙ�Υ
ΣΤ� ΙΣΤ�ΡΙΚ� Μ�ΥΣΕΙ� Τ�Υ BLAGOEVGRAD

ΤΗΣ Β�ΥΛΓΑΡΙΑΣ

Στην απ�θ�κη τ�υ Ιστ�ρικ�! Μ�υσε#�υ τ�υ Blagoevgrad (DÏumaja)
της Β�υλγαρ#ας 'υλ(σσεται πρ�σωριν( *να �µ�#ωµα κτιρ#�υ µε αριθµ+
καταγρα'�ς 94 ΚΒΠ1 / 218, τ� �π�#� ε#ναι αδηµ�σ#ευτ� (εικ. 1, σ5. 1, 2, 3).
Σ!µ'ωνα µε τις πληρ�'�ρ#ες τ�υ υπε!θυν�υ :υ;αντιν<ν αρ5αι�τ�των τ�υ
Μ�υσε#�υ κ. K. Granãarov2, καθ<ς και της συντηρ�τριας L. Koinova-
Arnaudova3, τ� =!λιν� αυτ+ πρ+πλασµα πρ�*ρ5εται απ+ τ�ν µητρ�π�λιτικ+
να+ τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ τ�υ Θαυµατ�υργ�! στ� Μελ*νικ� (Melnik) της
Β�υλγαρ#ας π�υ π�ρε τη σηµεριν� τ�υ µ�ρ'� στ� 1756, καθ<ς κτ#στηκε εκ ν*-
�υ επ(νω σε πρ�ϋπ(ρ5�υσες :(σεις παλαι+τερ�υ να�!. Η πρ�*λευση αυτ�
δεν µπ�ρε# να θεωρηθε# απ+λυτα :*:αιη. Ε#ναι γνωστ+ +τι µετ( τ�ν Βαλκα-
νικ+ Π+λεµ� και κυρ#ως µε τη συνθ�κη τ�υ Β�υκ�υρεστ#�υ (1913) τ� Μελ*νι-
κ� παρα5ωρ�θηκε στη Β�υλγαρ#α, µε απ�τ*λεσµα � ελληνικ+ς πληθυσµ+ς
τ�υ να πρ�σ'!γει στις Σ*ρρες, στη Θεσσαλ�ν#κη και κυρ#ως στ� Σιδηρ+κα-
στρ� (Demir Hisar) και να π(ρει µα;# τ�υ π�λλ( εκκλησιαστικ( κειµ�λια4.

Θα �θελα να ευ5αριστ�σω τ�ν κ. Kiril Granãarov, υπε!θυν� :υ;αντιν<ν αρ5αι�τ�-
των τ�υ Μ�υσε#�υ τ�υ Blagoevgrad για κ(θε διευκ+λυνση π�υ µ�υ παρε#5ε στη 'ωτ�-
γρ('ιση τ�υ πρ�πλ(σµατ�ς, καθ<ς και για τις 5ρ�σιµες πληρ�'�ρ#ες π�υ µ�υ *δωσε.
Ευ5αριστ#ες εκ'ρ(;ω επ#σης στ�ν �µ. καθηγητ� κ. Eυθ!µι� Tσιγαρ#δα, στ�ν �µ. καθηγη-
τ� κ. Νικ+λα� Μ�υτσ+π�υλ� και στ�ν καθηγητ� κ. Γε<ργι� Βελ*νη για τ�ν 5ρ+ν� π�υ µ�υ
δι*θεσαν και τις π�λ!τιµες συµ:�υλ*ς τ�υς. Ιδια#τερα �'ε#λω να ευ5αριστ�σω και τ�ν αρ-
5ιτ*κτ�να της 10ης ΕΒΑ κ. Μιλτι(δη Π�λυ:#�υ για τις παρατηρ�σεις τ�υ στ� κε#µεν�, κα-
θ<ς και τη '#λη αρ5ιτ*κτ�να κ. Sonia Andonova για τα σ5*δια τ�υ πρ�πλ(σµατ�ς.

1. ΚΒΠ (Kniga za Vremenno Post´plenie) =Βι:λ#� Πρ�σωριν�ς Εισαγωγ�ς. Nα ση-
µειωθε# +τι 'ωτ�γρα'#α µικρ<ν διαστ(σεων τ�υ �µ�ι<µατ�ς τ�υ Blagoevgrad δηµ�σιε!-
θηκε απ+ την E. Xατ;ητρ!'ων�ς, «Παραστ(σεις και αναπαραστ(σεις της αρ5ιτεκτ�νικ�ς
στ� Bυ;(ντι�. H σκ*ψη π#σω απ+ την εικ+να», H Aρ�ιτεκτ�νικ	 ως Eικ�να. Πρ�σληψη
και αναπαρ�σταση της αρ�ιτεκτ�νικ	ς στη �υ�αντιν	 τ��νη, Kατ(λ�γ�ς Jκθεσης, Θεσ-
σαλ�ν#κη 2009, σ. 163, εικ. 30α, µε λανθασµ*να στ�ι5ε#α πρ�*λευσης και 5ρ�ν�λ�γ#ας. Ως
τ+π�ς πρ�*λευσης τ�υ �µ�ι<µατ�ς ανα'*ρεται τ� M�υσε#� Vladimir-Reserve της Pωσ#ας
και ως πιθαν� 5ρ�ν�λ+γησ� τ�υ πρ�τε#νεται � 19�ς αι., εν< σ!µ'ωνα µε την κτητ�ρικ�
τ�υ επιγρα'� 5ρ�ν�λ�γε#ται ακρι:<ς στα 1795, :λ. σ. 135, εικ. 12 τ�υ παρ+ντ�ς (ρθρ�υ.

2. Πρ�'�ρικ� µαρτυρ#α.
3. L. Koinova, «Carkvata Sv. Nikolai âudotvorec v gr. Melnik», Restavracia i konser-

vacia na hudoÏestveni cennosti, Sofia 1982, σ. 37, +π�υ τ� ανα'*ρει ως «=!λιν� αρτ�'+ρι�».
4. Th. Vlachos, Die Geschichte der byzantinischen Stadt Melenikon, Thessaloniki 1969,

σ. 110.



Αν(µεσα στα κειµ�λια αυτ( #σως θα πρ*πει να συµπεριλαµ:αν+ταν τ� τ*-
µπλ� και � θρ+ν�ς τ�υ µητρ�π�λιτικ�! να�! τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ Θαυµα-
τ�υργ�! στ� Μελ*νικ�5. Λ#γα 5ρ+νια αργ+τερα, κατ( την περ#�δ� της
Β�υλγαρικ�ς κατ�5�ς στη Β. Ελλ(δα (1917-1918), � :�υλγαρικ+ς στρατ+ς
πα#ρνει π#σω µεγ(λ� µ*ρ�ς των εκκλησιαστικ<ν κειµηλ#ων απ+ τ�υς να�!ς
τ�υ Σιδηρ�κ(στρ�υ και των Σερρ<ν, και τα '*ρνει π(λι στ� Μελ*νικ�6.
Jτσι, στ�ν να+ τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ τ�υ Θαυµατ�υργ�! στ� Μελ*νικ� θα
πρ*πει να τ�π�θ*τησαν κειµ�λια απ+ δι('�ρ�υς να�!ς και επ�µ*νως δεν
µπ�ρ�!µε να ε#µαστε απ+λυτα :*:αι�ι +τι η αρ5ικ� πρ�*λευση τ�υ =!λιν�υ
�µ�ι<µατ�ς θα πρ*πει να ε#ναι απ+ τ�ν εν λ+γω να+7.

Τ� �µ�#ωµα αυτ+ ε#ναι κατασκευασµ*ν� απ+ συναρµ�γ� =!λινων κ�µ-
µατι<ν και απ�τελε#ται απ+ τρ#α µ*ρη: :(ση, κ�ρµ+ς (κυρ#ως κτ#ρι�) και ε-
π#στεψη π�υ µιµε#ται θ�λωτ� κατασκευ� και απ�λ�γει σε σταυρ+ (εικ. 2-3).

Η :(ση τ�υ κτιρ#�υ συν#σταται απ+ *να τετρ(γων� τµ�µα (27,2 εκ. µ�-
κ�ς x 29,6 εκ. πλ(τ�ς x 22 εκ. !ψ�ς) π�υ στηρ#;εται επ(νω σε τ*σσερα π+-
δια. Στις τ*σσερις πλευρ*ς της :(σης αρ5ικ<ς �ταν τ�π�θετηµ*ν� γυαλ# σε
γκρι 5ρ<µα, τ� �π�#� σ�µερα *5ει εκπ*σει απ+ την π#σω και τη δε=ι( πλευ-
ρ(. Στην εσωτερικ� επι'(νεια τ�υ γυαλι�! ε#ναι σ5εδιασµ*νες κ(θετες �ρι-
;+ντιες γραµµ*ς µε µα!ρη µπ�γι(, *τσι <στε να δ#ν�υν την εντ!πωση ισ+δ�-
µης λιθ�δ�µ�ς. Τα πρ�*5�ντα τµ�µατα στις τρεις πλευρ*ς της :(σης καλ!-
πτ�νται απ+ µ�ν+ρι5τες στ*γες, εκτ+ς απ+ την π#σω πλευρ(, η �π�#α ε#ναι ε-
π#πεδη. �ι στ*γες ε#ναι :αµµ*νες σε κεραµιδ# 5ρ<µα και '*ρ�υν σ5εδιασµ*-
να µε µα!ρη µπ�γι( κεραµ#δια.

Επ(νω απ+ τη :(ση υψ<νεται � =!λιν�ς κ�ρµ+ς τ�υ κτιρ#�υ (24 εκ. µ�-
κ�ς x 23,5 εκ. πλ(τ�ς x 52 εκ. !ψ�ς), � �π�#�ς 5ωρ#;εται σε δ!� µ*ρη, τ� κ(-
τω µ*ρ�ς και τ� επ(νω µ*ρ�ς τ� �π�#� πρ�ε=*5ει µε κλειστ�!ς ε=<στες - σα-
5νισι(8. Και τα δ!� µ*ρη, τ� καθ*να απ+ τα �π�#α 'α#νεται να αντιστ�ι5ε#
σε *ναν +ρ�'�, '*ρ�υν απ+ δ!� σειρ*ς αν�ιγµ(των, �ρθ�γωνικ<ν στην κα-
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5. � να+ς τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ τ�υ Θαυµατ�υργ�! υπ�ρ=ε *δρα τ�υ µητρ�π�λ#τη
Μελεν#κ�υ µ*5ρι τ� 1913, δηλαδ� <ς τ+τε π�υ µε τη συνθ�κη τ�υ Β�υκ�υρεστ#�υ τ� Με-
λ*νικ� παρα5ωρε#ται στ�υς Β�υλγ(ρ�υς, µε απ�τ*λεσµα η εκκλησιαστικ� *δρα τ�υ µη-
τρ�π�λ#τη Μελ*νικ�υ να µετα'ερθε# στ� Σιδηρ+καστρ� (Demir Hisar) και η µητρ+π�λη
να µετ�ν�µασθε# σε µητρ+π�λη Σιδηρ�κ(στρ�υ, :λ. Τα Μ�ναστ	ρια της Μακεδ�ν�ας,
Θεσσαλ�ν#κη 1996, σ. 426 (Σ. Πασ5αλ#δης). Η Î. VaÏarova, η �π�#α δηµ�σιε!ει τµ�µα απ+
τ� ηµερ�λ+γι� τ�υ P. Miljukov, σηµει<νει +τι � P. Miljukov επισκ*'θηκε τ� Μελ*νικ� τ�
1900 και ε#δε +τι στ�ν να+ τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ τ�υ Θαυµατ�υργ�! υπ�ρ5ε π�λ!τιµ� τ*-
µπλ� τ�υ 17�υ-18�υ αι. και *νας θρ+ν�ς, τα �π�#α διασ<θηκαν απ+ την πυρκαγι( τ�υ
1896, :λ. Î. VaÏarova, Ruskite uãeni i balgarskite starini, Sofia 1960, σσ. 231-235.

6. Koinova, �.π., σ. 17.
7. �.π., σ. 18.
8. Γενικ( για τα σα5νισι( :λ. Ν. Κ. Μ�υτσ+π�υλ�ς, Η αρ�ιτεκτ�νικ	 πρ�ε���	 (τ�

σα�νισ�). Συµ��λ	 στη µελ�τη της ελληνικ	ς κατ�ικ�ας, Θεσσαλ�ν#κη 1988.



τ<τερη ;<νη (επικυπτικ*ς θυρ#δες) και τ�=ωτ<ν ('ωτιστικ*ς θυρ#δες) στην
αν<τερη. Η �ργ(νωση τ+σ� των κατ+ψεων, +σ� και των +ψεων ε#ναι αυ-
στηρ( συµµετρικ�. �ι τρεις +ψεις, η κ!ρια και �ι δ!� πλ(γιες ε#ναι #διες (εικ.
4, 5, 6), µε ε=α#ρεση την �πισθ#α, η �π�#α ε#ναι επ#πεδη και *5ει δ!� �ρθ�-
γ<νια αν�#γµατα π�υ αντιστ�ι5�!ν στ�υς δ!� �ρ+'�υς και καλ!πτ�υν �λ+-
κληρη την επι'(νει( τ�υς (εικ. 7). Τ� (ν�ιγµα π�υ αντιστ�ι5ε# στ�ν πρ<τ�
+ρ�'� �ταν καλυµµ*ν� µε π+ρτα π�υ *'ρα;ε τ� εσωτερικ+ τ�υ πρ�πλ(-
σµατ�ς, +πως δε#5ν�υν τα σω;+µενα #5νη απ+ µεντεσ*δες.

� κ�ρµ+ς ε#ναι 5ρωµατισµ*ν�ς σε µπε; 5ρ<µα, εν< τα τ�=ωτ( αν�#γ-
µατα 'α#νεται να �ρι�θετ�!νται απ+ πλινθ�δ�µ� (;), π�υ σηµει<νεται µε α-
ντ#στ�ι5ες γραµµ*ς απ+ µα!ρ� και κεραµιδ# 5ρ<µα µε τα ενδι(µεσα µπε; κε-
ν(. �ι π+ρτες και τα παρ(θυρα δεν αν�#γ�υν και καλ!πτ�νται µε 5ρωµατι-
στ+ γυαλ#, µπλε και ρ+δινης απ+5ρωσης, επ(νω στ� �π�#� απ+ την εσωτερι-
κ� πλευρ( σ5ηµατ#;�νται µε µα!ρ� 5ρ<µα τα κ(γκελ( τ�υς9 (εικ. 8). Επ(-
νω απ+ την τελευτα#α σειρ( τ�=ωτ<ν αν�ιγµ(των ε#ναι σ5εδιασµ*να διακ�-
σµητικ( 'υτικ( µ�τ#:α σε κεραµιδ# 5ρ<µα, εν< στις πλ(γιες +ψεις, κ(τω α-
π+ τη δε!τερη σειρ( �ρθ�γων#ων αν�ιγµ(των, υπ(ρ5�υν διακ�σµητικ( 'υ-
τικ( µ�τ#:α σε πρ(σιν� 5ρ<µα. Τα µ*ρη π�υ δεν καλ!πτ�νται απ+ τ�ν τρ�!-
λ� στεγ(;�νται απ+ κεραµ�σκεπ� :αµµ*νη σε κεραµιδ# 5ρ<µα, π�υ '*ρει
σ5εδιασµ*να µε µα!ρη µπ�γι( κεραµ#δια.

Επ(νω απ+ τ�ν κ�ρµ+ τ�υ κτιρ#�υ υψ<νεται τετρ(πλευρη τρ�υλ�σκε-
π�ς υπερ!ψωση (14,6 εκ. µ�κ�ς x 16,5 εκ. πλ(τ�ς x 57 εκ. !ψ�ς ), �ι πλευρ*ς
της �π�#ας απ�δ#δ�νται +πως και �ι πλευρ*ς της :(σης τ�υ κτιρ#�υ (εικ. 9).
Συγκεκριµ*να κ(θε πλευρ( της διαµ�ρ'<νεται µε γυ(λινη επι'(νεια, �ρι�-
θετηµ*νη απ+ =!λινα πλα#σια, π(νω στα �π�#α σ5ηµατ#;εται µε µα!ρες
γραµµ*ς δι(τα=η ισ�δ�µικ�ς λιθ�δ�µ�ς. Απ+ τ� τετρ(πλευρ� γε#σ� της στ*-
γασης διαµ�ρ'<νεται η καµπαν+σ5ηµη κ(λυψη π(νω στην �π�#α στηρ#;ε-
ται µεγ(λ�ς =!λιν�ς σταυρ+ς. � σταυρ+ς διαµ�ρ'<νεται *τσι <στε να 'α#-
ν�νται �ι κερα#ες τ�υ απ’ +λες τις πλευρ*ς.

Στην ε=ωτερικ� επι'(νεια τ�υ κτιρ#�υ, αµ*σως κ(τω απ+ τη δε!τερη
σειρ( �ρθ�γων#ων αν�ιγµ(των, αναπτ!σσεται µια α'ιερωµατικ� επιγρα'�
π�υ διατρ*5ει τις τρεις (εκτ+ς της �πισθ#ας) +ψεις τ�υ κτιρ#�υ. Η επιγρα'�
αυτ�, π�υ ε#ναι γραµµ*νη µε µα!ρα κε'αλα#α γρ(µµατα, εντ(σσεται µ*σα
σε �ρθ�γ<νια µα!ρα πλα#σια (πλην της 5ρ�ν�λ�γ#ας) και αναπτ!σσεται ως
ακ�λ�!θως: στην αριστερ� πλευρ( αναγρ('εται: ∆Ι ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ /
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9. Παρ+µ�ι� 'αιν+µεν� παρατηρε#ται στ�ν να+ των Αγ#ων Αναργ!ρων στην Κα-
στ�ρι( (τ*λη 11�υ αι.), +π�υ ε#ναι ενταγµ*να κεραµ�πλαστικ( κ�σµ�µατα π�υ θυµ#;�υν
τη δι(ρθρωση των κ(γκελων στην περ#πτωσ� µας, :λ. Ν. Κ. Μ�υτσ+π�υλ�ς, Εκκλησ�ες
της Καστ�ρι�ς 9�ς-11�ς αι'νας, Θεσσαλ�ν#κη 1992, σ. 326, εικ. 295, σ. 396, εικ. 296, σ. 328,
εικ. 297, σ. 448, εικ. 397.



ΠΑΝΑΓΙΩΤ2Υ / 4Α5ΑΡΙ2Υ (εικ. 10), στη µπρ�στιν� πλευρ(: ΠΑΝΑΓΙΩΤ2Υ /
ΙΩΑΝ(Ν)2Υ (εικ. 11) και στη δε=ι( πλευρ(: ΓΕ2ΡΓΗ / 1795 / ∆ΙΑ ΤΕ5ΝΗΣ

Τ2Υ / ΙΩΑΝ(Ν)2Υ ΝΙΝ2Υ (εικ. 12). Jτσι, η �λ+κληρη επιγρα'� ε#ναι η ε=�ς:
∆ι’ :πιστασ�ας Παναγι'τ�υ 4α�αρ��υ, Παναγι'τ�υ <Iω�νν�υ, Γε'ργη, 1795,
δι= τ��νης τ�> <Iω�νν�υ Ν�ν�υ.

Απ+ την α'ιερωµατικ� επιγρα'� πρ�κ!πτει τ� συµπ*ρασµα +τι τ� =!-
λιν� �µ�#ωµα *γινε τ� 1795 µε την επιστασ#α τ�υ Παναγι<τ�υ �α5αρ#�υ, τ�υ
Παναγι<τ�υ Ιω(νν�υ και τ�υ Γε<ργη και +τι ε#ναι *ργ� τ�υ τε5ν#τη Ιω(ννη
Ν#ν�υ10. ∆εν απ�κλε#εται, ωστ+σ�, αυτ�# π�υ αν*λα:αν την επιστασ#α εκτ*-
λεσης τ�υ =!λιν�υ �µ�ι<µατ�ς να �ταν π*ντε και +5ι τρεις. Στην περ#πτωση
αυτ� τ� =!λιν� �µ�#ωµα θα πρ*πει να *γινε µε την επιστασ#α των �α5αρ#α,
Παναγι<τ�υ, Ιω(ννη, Παναγι<τ�υ και Γεωργ#�υ τ� 1795 και ε#ναι *ργ� τ�υ
Ιω(ννη Ν#ν�υ.

Απ+ τη µ*5ρι τ<ρα *ρευνα δυστυ5<ς δεν πρ�*κυψαν κ(π�ια στ�ι5ε#α
σ5ετικ( µε τ�υς επιστ(τες τ�υ =!λιν�υ πρ�πλ(σµατ�ς. Sσ�ν α'�ρ( στ�ν
τε5ν#τη, τ� +ν�µα τ�υ �π�#�υ δεν καταγρ('εται στ�ν κατ(λ�γ� των γνω-
στ<ν ελλ�νων =υλ�γλυπτ<ν11, εντ�π#σαµε *να πρ+σωπ� µε τ� +ν�µα Ιω(ν-
νης Ν#ννης12, για τ� �π�#� *5�υµε µαρτυρ#ες στ� δι(στηµα 1792-1797. Απ+
τις µαρτυρ#ες αυτ*ς γ#νεται γνωστ+ +τι ;�!σε στη Θεσσαλ�ν#κη και αν�κε
στη '�ρ�λ�γικ� κατηγ�ρ#α των παρακεντ*δων13. Ωστ+σ�, για τ� πρ+σωπ�
αυτ+ δεν *5�υµε στ�ι5ε#α σ5ετικ( µε τ� επ(γγελµα π�υ ασκ�!σε.

Απ+ τυπ�λ�γικ� και µ�ρ'�λ�γικ� (π�ψη, τ� �µ�#ωµα τ�υ κτιρ#�υ α-
κ�λ�υθε# τα παραδ�σιακ( πρ+τυπα �ικ�δ�µηµ(των π!ργων και µ�ναστη-
ριακ<ν συγκρ�τηµ(των τ�υ Αγ#�υ Sρ�υς και της περι�5�ς της Μακεδ�-
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10. ∆!� απ+ τα (τ�µα τα �π�#α ε#5αν την επιστασ#α ε#5αν και �ι δ!� τ� +ν�µα Πα-
ναγι<της και γι’ αυτ+ συν�δε!�νται διευκρινιστικ( µε τ� πατρ<νυµ� � τ� επ#θετ+ τ�υς.
� Γε<ργι�ς 'α#νεται να �ταν γνωστ+ς και δεν 5ρεια;+ταν τ*τ�ια διευκρ#νιση.

11. U. Κ�υτελ(κης, ?λληνες αργυρ��ρυσ����ι και �υλ�γλ@πτες, Αθ�να 1996.
12. Ι. Ψαρ(ς, Απ� τη Θεσσαλ�ν�κη στη Βενετ�α. Ιστ�ρ�α της �ικ�γ�νειας Ν�ννη

(17�ς-20�ς αι'νας). Συµ��λ	 στη µελ�τη τ�υ παρ�ικιακ�@ Ελληνισµ�@, Θεσσαλ�ν#κη
1997, σ. 41. Ευ5αριστ< τ�ν κ. Κ<στα Κ�υρ�!δη, υπε!θυν� της Bι:λι�θ�κης της Eταιρε#-
ας Mακεδ�νικ<ν Σπ�υδ<ν, για την υπ+δει=η της :ι:λι�γρα'#ας αυτ�ς.

13. �ι παρακεντ*δες �ταν µια '�ρ�λ�γικ� κατηγ�ρ#α π�υ κατ*:αλε *να τ*ταρτ�
των εισ'�ρ<ν της. Στ�υς παρακεντ*δες περιλαµ:αν+ταν κυρ#ως �ι πλ�!σι�ι και �ι (ρ5�-
ντες, αλλ( και �ι 'τω5�#. Η σηµασ#α της λ*=ης πρ�*ρ5εται απ+ την *κ'ραση Parekente
Hisabi, π�υ σηµα#νει εκτ+ς τ�υ καταλ+γ�υ, µεµ�νωµ*ν�ς, :λ. Ε. Uεκ#µ�γλ�υ, «Uριστιανι-
κ*ς συντε5ν#ες της Θεσσαλ�ν#κης στα τ*λη τ�υ 18�υ αι<να», ΕG Επιστηµ�νικ� Συµπ�σι�
«5ριστιανικ	 Θεσσαλ�ν�κη. 2θωµανικ	 περ��δ�ς 1430-1912, ΑG», Ιερ� Μ�ν	 Βλατ�δων 4-
6.11.1991, Θεσσαλ�ν#κη 1993, σ. 122 σηµ. 31. Qλλη µια θεωρ#α ε#ναι η λ. perakende, τ�υρ-
κικ�ς #σως πρ�*λευσης, π�υ σηµα#νει λιανικ+ εµπ+ρι�, :λ. Λε�ικ� της Κ�ιν	ς Νε�ελληνι-
κ	ς, Θεσσαλ�ν#κη 1999, σ. 1020. Eπ#σης, ως «παρακενδ*ς» ανα'*ρεται � εργ(της για *-
κτακτες � :�ηθητικ*ς εργασ#ες, � �π�#�ς ε#ναι στην υπηρεσ#α κτηµατ#α :λ. Γ. Mπαµπι-
νι<της, Λε�ικ� της N�ας Eλληνικ	ς Γλ'σσας, Aθ�να 2008, σ. 1327.



ν#ας, αλλ( σ5ετ#;εται και µε τα σ!γ5ρ�ν( τ�υ �ικ�δ�µ�µατα παραδ�σιακ�ς
αρ5ιτεκτ�νικ�ς στ�ν ευρ!τερ� µακεδ�νικ+ 5<ρ�.

Απ+ την ε=*ταση της κατασκευ�ς τ�υ κτιρ#�υ µπ�ρ�!µε να συµπερ(-
ν�υµε +τι � τε5ν#της θα πρ*πει να �ταν σ5ετικ( *µπειρ�ς στην κατασκευ�
παρ+µ�ιων αντικειµ*νων. Π(ντως γεγ�ν+ς ε#ναι +τι τ� ενδια'*ρ�ν αυτ+ ε!-
ρηµα πρ�καλε# αρκετ( ερωτ�µατα σ5ετικ( µε τ� τι ακρι:<ς παριστ(νει και
αν –πρ(γµα π�υ 'α#νεται :*:αια και τ� πι� πιθαν+– πρ+κειται πρ(γµατι για
πρ+πλασµα π�υ αντιστ�ι5�!σε σε κ(π�ι� υπ+ αν*γερση κτ#σµα. ∆εν απ�-
κλε#εται +µως να πρ+κειται για κ(π�ι� αντικε#µεν� λειτ�υργικ�! 5αρακτ�-
ρα π�υ ε#5ε κ(π�ια 5ρ�ση στ�ν να+.

Η υπ+θεση +τι παριστ(νει �ικ#α µ(λλ�ν θα πρ*πει να απ�κλειστε# λ+-
γω της !παρ=ης θ+λ�υ π�υ απ�λ�γει σε σταυρ+. �!τε και π!ργ�ς 'α#νεται
να ε#ναι, παρ( τ� πυργ�ειδ*ς σ5�µα τ�υ, δεδ�µ*ν�υ +τι τα π�λλ( αν�#γµα-
τα µ(λλ�ν απ�κλε#�υν αυτ� την περ#πτωση. Θα �ταν πι� πιθαν+ να δε-
5θ�!µε +τι πρ+κειται για κ(π�ι� κτ#ρι� π�υ σ5ετ#;εται µε εκκλησιαστικ�
5ρ�ση. Στην υπ+θεση +τι µ�πως πρ+κειται για πρ+πλασµα καµπαναρι�! �
π!ργ�υ ωρ�λ�γ#�υ µας �δηγε# � τρ�!λ�ς π�υ απ�λ�γει σε θ+λ�, αλλ( και
αυτ� την υπ+θεση δεν µπ�ρ�!µε να δε5τ�!µε ως π�λ! πιθαν�, λ+γω της !-
παρ=ης κ(π�ιων στ�ι5ε#ων, +πως τα σα5νισι(, π�υ δεν υπ(ρ5�υν σε τ*τ�ι-
�υ ε#δ�υς κτ#σµατα. Πιθαν� επ#σης 'α#νεται η περ#πτωση να πρ+κειται για
πρ+πλασµα πτ*ρυγας µ�ναστηριακ�! συγκρ�τ�µατ�ς14, γιατ# στα κτ#σµατα
αυτ( συνυπ(ρ5�υν τα στ�ι5ε#α της εκκλησιαστικ�ς και της �ικιακ�ς αρ5ιτε-
κτ�νικ�ς π�υ τ� 5αρακτηρ#;�υν. Απ+ την επ# τ+π�υ *ρευνα στ� Μελ*νικ�
και την περι�5� τ�υ, απ’ +π�υ κατ( π(σα πιθαν+τητα πρ�*ρ5εται τ� =!λιν�
�µ�#ωµα, δεν εντ�π#στηκε κ(π�ι� σω;+µεν� �ικ�δ+µηµα π�υ να *5ει αν(-
λ�γη µ�ρ'�.

Ε#ναι π�λ! πιθαν+ τ� πρ+πλασµα αυτ+ να ε#5ε και δε!τερη 5ρ�ση, δη-
λαδ� µετ( απ+ την κατασκευ� τ�υ ως πρ+πλασµα να τ� 5ρησιµ�π�#ησαν
για κ(τι (λλ� στη λειτ�υργικ� πρ(=η της εκκλησ#ας, +πως λειψαν�θ�κη �
αρτ�'+ρι�. Αυτ+ συµπερα#ν�υµε απ+ την !παρ=η µεταγεν*στερ�υ απ+ την
κατασκευ� τ�υ µεντεσ* στην π#σω +ψη τ�υ, +π�υ πρ�στ*θηκε η π+ρτα. Στην
τελευτα#α αυτ� υπ+θεση µπ�ρ�!µε να τ� συγκρ#ν�υµε µε να+σ5ηµα αργυρ(
�µ�ι<µατα τα �π�#α ε#5αν τη 5ρ�ση ε#τε ακιν�των θυµιατηρι<ν, ε#τε �ταν
υπ�δ�5*ς για λυ5ν#ες15. Στην περ#πτωσ� µας +µως, λ+γω της =!λινης κατα-
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14. Λαµ:(ν�ντας υπ+ψη τη µ�ρ'� τ�υ πρ�πλ(σµατ�ς π�υ ε#ναι διαµ�ρ'ωµ*ν� *-
τσι, <στε τ� αρ5ιτεκτ+νηµα να 'α#νεται µ+ν� απ+ τις τρεις πλευρ*ς τ�υ, τη µπρ�στιν� και
τις πλ(γιες και +5ι απ+ την π#σω, θα µπ�ρ�!σαµε να υπ�θ*σ�υµε +τι, ε(ν πρ+κειται για
πρ+πλασµα πτ*ρυγας µ�ναστηριακ�! συγκρ�τ�µατ�ς, τ+τε θα *πρεπε να πρ��ρι;+ταν σε
επα'� µε τ� υπ+λ�ιπ� κτιριακ+ συγκρ+τηµα.

15. Γ. �ικ�ν�µ(κη-Παπαδ�π�!λ�υ, Εκκλησιαστικ� αργυρ�, Αθ�να 1980, σ. 21.



σκευ�ς τ�υ, *5�υµε επι'υλ(=εις για την υπ+θεση αυτ�, επειδ� θα µπ�ρ�!σε
να πρ�καλ*σει πυρκαγι(. Πι� πιθαν+ +µως θα �ταν να '!λαγαν µ*σα θυ-
µ#αµα, αν λ(:�υµε υπ+ψη +τι τ� θυµ#αµα συν�θως 'υλ(γεται σε σκε!�ς π�υ
ε#ναι κι:ωτι+σ5ηµ�16, � ακ+µα να πρ��ρι;+ταν για λειψαν�θ�κη, λι:ανωτ+
� αρτ�'+ρι�.

Α=#;ει να σηµειωθε# +τι �µ�ι<µατα να<ν δεν �ταν (γνωστα στην αρ-
5αι+τητα, γεγ�ν+ς π�υ απ�δεικν!εται απ+ τα σω;+µενα πρ�πλ(σµατα, +-
πως τ� µαρµ(ριν� πρ+πλασµα ρωµαϊκ�ς �ικ#ας στη µ�ν� τ�υ Αγ#�υ Παντε-
λε�µ�να Αγ#�υ Sρ�υς17. Στη :υ;αντιν� επ�5� *5�υµε επ#σης !παρ=η λ#θι-
νων �µ�ιωµ(των να<ν, +πως ε#ναι τ� �µ�#ωµα να�! απ+ terracotta τ�υ
Εθνικ�! Μ�υσε#�υ Τι'λ#δας στη Γεωργ#α (11�ς αι.;)18, τα τρ#α �µ�ι<µατα
να<ν τ�υ Εθνικ�! Ιστ�ρικ�! Μ�υσε#�υ τ�υ Erevan της Αρµεν#ας (7�υ αι.,
11�υ-13�υ αι.)19, τ� �µ�#ωµα να�! απ+ Eski–kermen της Κριµα#ας (13�ς
αι.)20, τ� �µ�#ωµα να�! απ+ τ� âerven της Β�υλγαρ#ας τ�υ Μ�υσε#�υ της
Rousse της Β�υλγαρ#ας (14�ς αι.)21 κ.(. Υπ(ρ5�υν επ#σης µεταλλικ( �µ�ι<-
µατα να<ν –λειψαν�θ�κες και αρτ�'+ρια, +πως τ� �µ�#ωµα της µ�ν�ς Τι-
µ#�υ Πρ�δρ+µ�υ Σερρ<ν, π�υ σ�µερα :ρ#σκεται στ� Μ�υσε#� Μπεν(κη
στην Αθ�να (1613)22, τ� �µ�#ωµα να�! της µ�ν�ς Σιν( (1672)23 κ.(. Sσ�ν
α'�ρ( στα =!λινα πρ�πλ(σµατα σηµει<ν�υµε +τι ε#ναι π�λ! σπ(νια, κα-
θ<ς σ�µερα στην επιστ�µη ε#ναι γνωστ( π�λ! λ#γα αν(µεσα στα �π�#α τ�
=!λιν� �µ�#ωµα µε *νθετ� κ+καλ� τ�υ να�! της Αναστ(σεως στην Ιερ�υ-
σαλ�µ τ�υ να�! της Ν*ας Ιερ�υσαλ�µ κ�ντ( στη Μ+σ5α (17�ς αι.)24, τ�υ
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16. �ικ�ν�µ(κη-Παπαδ�π�!λ�υ, �.π., σ. 20.
17. Ι. Παπ(γγελ�ς – Σ. Παλαι�µπ*ης, «Πρ�5ριστιανικ*ς Αρ5αι+τητες στ�ν Qθω»,

Pγι�ν �ρ�ς και πρ��ριστιανικ	 αρ�αι�τητα, Θεσσαλ�ν#κη 2006, σ. 67, εικ. 2-58, 2-59, 2-60
και 2-61.

18. N. Alpago, Art and Architecture in Medieval Georgia, Louvain-la-Neuve 1980, εικ.
309.

19. Treasures from the Ark, London 2001, σ. 113, εικ. 16-18.
20. A. Jakobson, «Model hrama iz razkopok Eski–kermen v Krimu i problema novogo

arhitekturnogo stilja v Vizantii», Zograf 8 (1977) 30-33.
21. V. Dimova, «Model na carkva ot âerven», Muzei i Pametnici na Kulturata 12

(1972) 1Z La Bulgarie Médiévale. Art et Civilisation, Paris 1980, εικ. 252Z Treasures of
Christian Art in Bulgaria, Sofia 2001, σ. 192, εικ. 69 (M. Vaklinova)Z National Museum of
History, Catalogue, Sofia 2006, σ. 101, εικ. 103 (R. Rousseva).

22. 2ι π@λες τ�υ Μυστηρ��υ. Θησαυρ�� της �ρθ�δ���ας απ� την Ελλ�δα, Αθ�να
1994, σ. 270 (Α. Μπ(λλιαν).

23. Sinai: Treasures of the Monastery, Athens 1990, σ. 295, εικ. 23.
24. Τ� �µ�#ωµα πρ�*ρ5εται απ+ τη συλλ�γ� τ�υ :ασιλι( της ∆αν#ας, +π�υ :ρισκ+-

ταν µ*5ρι τ� 1674, :λ. L. Beljaev, «Grob Gospoden i relikvij Svjatoj zemli», Hristianskie
Relikvii v Moskovskom Kremle, Moskva 2000, σ. 99, εικ. 3.102 σηµ. 22. Για τ� =!λιν� �µ�#-
ωµα γενικ( :λ. N. Brunov, «Model Ierusalimskogo hrama, privezennaja v XVII veke v
Rossiju», Soob‰tenija Rosijskogo Palestinskogo ob‰testva 29 (1926) 139-148, εικ. 143.



Μ�υσε#�υ της Βαυαρ#ας στ� Μ+να5� (17�ς αι.)25 κ.(.26. Τ*τ�ια =!λινα πρ�-
πλ(σµατα τ�υ να�! της Αναστ(σεως της Ιερ�υσαλ�µ παρ(γ�νταν στη Βη-
θλε*µ απ+ τα τ*λη τ�υ 16�υ αι.27 και π�υλι+νταν ως αναµνηστικ( τ�υ Αγ#-
�υ Τ+π�υ στ�υς πρ�σκυνητ*ς. Εκτ+ς απ+ αυτ( µας ε#ναι γνωστ+ και *να =!-
λιν� �µ�#ωµα να�! τ�υ καθ�λικ�! της µ�ν�ς �ηρ�π�τ(µ�υ Αγ#�υ Sρ�υς
(1762)28. Εδ< θα πρ*πει να σηµει<σ�υµε και *να (λλ� (γνωστ� µ*5ρι τ<ρα
=!λιν� κ�υτ# απ+ τ�ν µητρ�π�λιτικ+ να+ τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ τ�υ Θαυµα-
τ�υργ�! στ� Μελ*νικ�, σ�µερα στ� Μ�υσε#� τ�υ Blagoevgrad (τ*λη 18�υ
αι.)29, τ� �π�#� µε :(ση τη µ�ρ'� κατασκευ�ς τ�υ π�λ! πιθαν+ να ε#ναι *ρ-
γ� τ�υ ιδ#�υ τε5ν#τη � �π�#�ς κατασκε!ασε τ� �µ�#ωµα τ�υ κτιρ#�υ µας, τ�ν
Ιω(ννη Ν#ν�υ (εικ. 13).

Συµπερασµατικ(, τ� =!λιν� �µ�#ωµα κτιρ#�υ τ�υ Μ�υσε#�υ τ�υ Blagoev-
grad, τ� �π�#� πρ�*ρ5εται απ+ τ�ν µητρ�π�λιτικ+ να+ τ�υ Αγ#�υ Νικ�λ(�υ
τ�υ Θαυµατ�υργ�! στ� Μελ*νικ� *5ει ιδια#τερη σηµασ#α για τη µελ*τη της
µετα:υ;αντιν�ς αρ5ιτεκτ�νικ�ς της επ�5�ς της τ�υρκ�κρατ#ας στ�ν Βαλ-
κανικ+ 5<ρ�. Η σηµασ#α τ�υ *γκειται στη µ�ναδικ+τητ( τ�υ, καθ<ς *5ει 5α-
ρακτηριστικ( γνωρ#σµατα της παραδ�σιακ�ς αρ5ιτεκτ�νικ�ς της περι�5�ς
της Μακεδ�ν#ας και τ�υ Αγ#�υ Sρ�υς κατ( τ�ν 18� και 19� αι. ∆ιασ<;ει, ε-
π#σης, τ� +ν�µα εν+ς επ<νυµ�υ *λληνα τε5ν#τη, τ�υ Ιω(νν�υ Ν#ν�υ και των
επιστατ<ν της κατασκευ�ς τ�υ.
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25. Τ� �µ�#ωµα *5ει διαστ(σεις (36 x 26 x 22,5 εκ.), :λ. K. Gröber, «Die heilige
Grabeskirche in Jerusalem», Die christlische Kunst XXII (1926), εικ. 192Z Brunov, �.π., εικ.
στη σ. 147.

26. Θα ανα'*ρ�υµε ενδεικτικ( µερικ( �µ�ι<µατα τ�υ να�! της Αναστ(σεως +πως
τ� �µ�#ωµα σε συλλ�γ� της �λλανδ#ας, αγ�ρασµ*ν� στα Ιερ�σ+λυµα τ� 1699 καθ<ς και
τ� �µ�#ωµα τ�υ Βρετανικ�! Μ�υσε#�υ, π�υ πρ�*ρ5εται απ+ τη συλλ�γ� Sloana (1660-
1753), :λ. Beljaev, �.π., σ. 102 σηµ. 22.

27. Beljaev, �.π. Η αν(πτυ=η της παραγωγ�ς των =!λινων πρ�πλασµ(των τ�υ να�!
της Αναστ(σεως �'ε#λεται στα σ5*δια π�υ *κανε � Φραγκισκαν+ς αρ5ιτ*κτ�νας F.
Benardin Amico, � �π�#�ς εργα;+ταν στα µ�ναστ�ρια της Ιερ�υσαλ�µ και της Βηθλε*µ
απ+ τ� 1593 *ως τ� 1597, :λ. F. B. Amico, Trattato delle pixate . . . dei arcri ediceti di Terra
Sante, Roma 1609 και κυρ#ως την ιστ�σελ#δα τ�υ Αρ5αι�λ�γικ�! Μ�υσε#�υ Ιερ�υσαλ�µ
http:// 198.62.75.1/www1/ofm/sbf/SBFmsm.html

28. Μ. Π�λυ:#�υ, «Τ� σ5�µα τ�υ να�! τ� =!λιν�ν . . . », Θυµ�αµα στη µν	µη της Λα-
σκαρ�νας Μπ�@ρα, τ. Β\, Αθ�να 1994, σσ. 153-158, π#ν. 28, εικ. 17Z Μ. Π�λυ:#�υ, «Τ� κα-
θ�λικ+ της µ�ν�ς �ηρ�π�τ(µ�υ», Αρ�αι�λ�γ�α και Τ��νες 78 (2001) 73-76.

29. Τ� =!λιν� αυτ+ σκε!�ς ε#ναι αδηµ�σ#ευτ�.



SUMMARY

Al. Trifonova, An Unknown Wooden Post-Byzantine Model of a Building
from the Historical Museum of Blagoevgrad in Bulgaria.

The Historical Museum of Blagoevgrad in Bulgaria preserves a wooden
model of a building originating from the Metropolitan Church of Saint Ni-
cholas, the Wonderworker, in Melnik (Μελ*νικ�). The building consists of
three parts: a roofed base, two floors with sahnisi (archers) and a tower-
shaped part ending with a big cross. 

A dedicative inscription on the exterior of the building reports the fol-
lowing: ∆Ι ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤ2Υ / 4Α5ΑΡΙ2Υ / ΠΑΝΑΓΙΩΤ2Υ /
ΙΩΑΝ(Ν)2Υ / ΓΕ2ΡΓΗ / 1795 / ∆ΙΑ ΤΕ5ΝΗΣ Τ2Υ / ΙΩΑΝ(Ν)2Υ ΝΙΝ2Υ

(WITH THE SUPERVISION OF / PANAGIOTOU / ZAHARIOU /
PANAGIOTOU / IOANNOU / GEORGI / 1795 / WITH THE CRAFT OF /
IOANNOU NINOU). 

The dedicative inscription gives rise to two hypotheses: the model was
either made under the supervision of Panagiotis Zahariou, Panagiotis Ioan-
nou and Georgi by the craftsman Ioannis Ninou in 1795, or it was made under
the supervision of Panagiotis, Zaharias, Panagiotis, Ioannis and Georgi by the
same craftsman Ioannis Ninou in 1795.

The wooden model from the Museum of Blagoevgrad is of great signifi-
cance for the study of the Post-Byzantine architecture during the period of
the Ottoman rule on the Balkans. First, at present it is the unique known
model of its type and second because it bears not only the typical features of
18th and 19th-century traditional architecture from the region of Macedonia
and Mount Athos, but also the name of the eponymous greek creator and those
of its supervisors.
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Σ�. 1. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ
(1795). Σ��δι� κ@ριας �ψης.

Sch. 1. Wooden model of building
(1795). Scheme of main view.

Σ�. 2. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ
(1795). Σ��δι� πλ�γιας αριστερ	ς �ψης.
Sch. 2. Wooden model of building (1795).

Scheme of left sidelong view.



142 Alexandra Trifonova

Σ�. 3. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795). Σ��δι� �ν�ψης.
Sch. 3. Wooden model of building (1795). Scheme of up view.
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Εικ. 1. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795).
Fig. 1. Wooden model of building (1795).
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Εικ. 3. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ
(1795). Πλ�για δε�ι� και �πισθ�α �ψη.

Fig. 3. Wooden model of building (1795).
Right sidelong and back side view.

Εικ. 2. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ 
(1795).

Fig. 2. Wooden model of building
(1795).



Qγνωστ� µετα:υ;αντιν+ =!λιν� �µ�#ωµα κτιρ#�υ 145

Εικ. 5. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ�-
�υ (1795). Πλ�για αριστερ	 �ψη.
Fig. 5. Wooden model of building

(1795). Left sidelong view.

Εικ. 4. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795).
Κ@ρια �ψη.

Fig. 4. Wooden model of building (1795).
Main view.
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Εικ. 7. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ
(1795). 2πισθ�α �ψη.

Fig. 7. Wooden model of building (1795).
Back view.

Εικ. 6. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ�-
�υ (1795). Πλ�για δε�ι� �ψη.

Fig. 6. Wooden model of building
(1795). Right sidelong view.
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Εικ. 8. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795). Λεπτ�µ�ρεια εσωτερικ�@.
Fig. 8. Wooden model of building (1795). Interior detail.

11
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Εικ. 9. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795). ?νσταυρ�ς τρ�υλ�σκεπ	ς υπερ@ψωσις
(λεπτ�µ�ρεια).

Fig. 9. Wooden model of building (1795). Dome-roofed elevation with cross (detail).
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Εικ. 10. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795). ΑSιερωµατικ	 επιγραS	 
(λεπτ�µ�ρεια).

Fig. 10. Wooden model of building (1795). Dedicative inscription (detail).
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Εικ. 11. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795). ΑSιερωµατικ	 επιγραS	 (λεπτ�µ�ρεια).
Fig. 11. Wooden model of building (1795). Dedicative inscription (detail).

Εικ. 12. Q@λιν� πρ�πλασµα κτηρ��υ (1795). ΑSιερωµατικ	 επιγραS	 (λεπτ�µ�ρεια).
Fig. 12. Wooden model of building (1795). Dedicative inscription (detail).
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Εικ. 13. Q@λιν� κ�υτ� (τ�λη 18�υ αι'να).
Fig. 13. Wooden casing (end of 18th century).






