
Hagia Sophia zu Trapezunt

Die Hagia Sophia ist eine ehemalige byzantinische
Klosterkirche in Trapezunt (Trabzon) im Nordosten der
heutigen Türkei. Die Kreuzkuppelkirche wurde im
13. Jh. errichtet, als Trapezunt die Hauptstadt des
gleichnamigen Kaiserreichs war. Sie gehört zu den
wichtigsten hochmittelalterlichen Bauwerken.

Außenansicht der Hagia Sophia/Εξωτερική άποψη της Αγ. Σοφίας

Die Hagia Sophia liegt auf einer flachen Hügelkuppe
3 km westlich des Stadtzentrums oberhalb der Schwarz-
meerküste. Ihre Geschichte beginnt mit einer älteren
Kirche, an deren Stelle Kaiser Emanuel I. Komnenos die
bis heute erhaltene vergrößerte Kirche errichten und
ausmalen ließ. Von den weiteren Klostergebäuden ist,
bis auf den frei stehenden Τurm, fast nichts mehr
erhalten. Jedoch zeugen Grundgemäuer mit
Bruchstücken eines Portals, Fries und Meiselwerk heute
noch über Umfang, Stil und Pracht des Klosters.

Die drei Eingänge liegen an den Längsseiten im Norden
und Süden sowie in der Westwand des Narthex.
Gleichzeitig mit dem Hauptgebäude sind drei weit
ausladende Portalvorbauten entstanden, die von außen
die kreuzförmige Gesamtanlage wesentlich prägen. Die
Gesamtmaße betragen in Nord-Süd-Ausdehnung etwa
25 m, dasselbe Maß gilt für die Längsrichtung ohne
Ostapsiden (rund 6,50 m). Die Höhe beträgt 12,70 m.

Im Zentrum des Kirchenschiffes befindet sich die etwa
5,35 m breite und 4,70 m hohe Kuppelkonstruktion, in
welcher 12 Fensteröffnungen integriert sind. Die

Konstruktion wird von vier monolithischen Marmorsäulen
getragen.

Der unmittelbar unterhalb der Kuppel befindliche Boden ist
mit einem wertvollen Mosaik ausgeschmückt. Charles
Texier, der die Kirche 1836 besichtigte, schrieb
diesbezüglich in seinem Buch L'Architecture byzantine
„Der wunderschöne Mosaikboden im Zentrum der Kirche
kann als eines der außergewöhnlichsten Exemplare
byzantinischer Marmormosaiken betrachtet werden,
welches bis in unsere Gegenwart erhalten blieb, vielleicht
das feinste noch bestehende“.

Die erhaltenen 55 Freskenfragmente stammen
überwiegend aus der Bauzeit. Sie gehören zu den
bedeutendsten aus spätbyzantinischer Zeit. Jakob Philipp
Fallmerayer, der Trapezunt 1841 besuchte, schrieb bzgl.
einiger Fresken in seinem Buch Fragmente aus dem
Orient, dass diese von einer Frische, Festigkeit und
Eleganz in Farbe und Richtigkeit der Zeichnung sind und
er sich dergleichen, Weniges auf den Heiligen Berg Athos
ausgenommen, nicht erinnern kann, irgendwo in
byzantinischen Ländern gesehen zu haben.

Zu den Verzierungen des Giebelfeldes und des um
die ganze Außenseite herumlaufenden Tempelfrieses
erwähnt Fallmerayer, dass diese selbst kundige
Architekten lange und nützlich besichtigen können. Am
äußeren Bogenfeld über dem durch zwei Säulen
dreigeteilten Südportal sind hochwertig verarbeitete
Reliefs erhalten geblieben, die zu den aufwändigsten des
Gebäudes zählen. Die Säulenkapitelle stammen aus
justinianischer Zeit und wurden hier als Spolien
zweitverwendet. Der Fries zieht sich waagrecht über das
gesamte Bogenfeld des Portals. Die sieben einzelnen
Szenen auf den Steinblöcken werden von rechts nach
links gelesen und stellen Szenen aus der
Schöpfungsgeschichte und die Vertreibung von Adam und
Eva aus dem Paradies dar.

Der Τurm, der 1427, während der Herrschaft von Kaiser
Alexios IV. Komnenos, errichtet wurde, befindet sich ca.
24 m westlich der Kirche. Der fast quadratische Turm
besitzt vier Stockwerke. Der Eingang zum Turm, der sich
ca. 20 Fuß über der Grundfläche befindet, war über eine
Steintreppe erreichbar. Im inneren und äußeren Bereich
des Turmes befanden sich ebenfalls Wandmalereien, die
jedoch nur noch bruchstückhaft erhalten sind.

Die Hagia Sophia wurde Ende des 16. / Anfang des
17. Jahrhunderts, während der Osmanischen
Herrschaft, in eine Moschee umgewandelt. Die
Wandmalereien wurden im Laufe der Zeit zum Teil
mit Putz überzogen oder zerstört. 1917 wurden die
Fresken, während der russischen Bessetzung,
wieder freigelegt. Die umfangreiche Restaurierung
fand aber erst 1957 bis 1962 durch Mitglieder der
Universität Edinburgh statt.

Seit 1964 wurde sie als Museum genutzt. Am
27.06.2013 erfolgte die erneute Eröffnung als
Mosche.

Diejenigen, die sich der Umwandlung der Hagia
Sophia in eine Moschee widersetzen, zu denen
auch der Bürgermeister von Trapezunt und die
Vereinigung der Archäologen in der Türkei gehören,
haben sich an die Justiz gewandt, um das Vorhaben
der Islamisten abzuwenden. Die Vereinigung der
Archäologen in der Türkei unterstützt sogar den
Vorschlag, die Kirche der Hagia Sophia als
„Weltkulturerbe“ einzustufen und als solches zu
schützen.

Auch wir wollen, indem wir unsere Stimme mit
jener der Vereinigung der Archäologen in der

Türkei und allen anderen Unterstützern, die sich
der Umwandlung der Kirchen der Christenheit in
Kleinasien in Moscheen widersetzen, vereinen,
unser gerechtes Anliegen, an die zivilisierte
Menschheit bekunden, dass alle historischen
Denkmäler unserer Vorfahren in Kleinasien
geschützt werden müssen.

Zu diesem Zweck wurde der Arbeitskreis
„ERBE & AUFTRAG“ gegründet.

Dieser Arbeitskreis verfolgt die Entwicklungen
der historischen Denkmäler und informiert die
entsprechenden Träger sowie Organisationen,
die Politik und die Gesellschaften, mit dem Ziel
durch die Sensibilisierung unsere Anliegen zu
unterstützen.

Mehr Information erhalten Sie unter:
www.erbe-und-auftrag.com



Αγία Σοφία Τραπεζούντας

Η Αγία Σοφία είναι ένας βυζαντινός ναός που βρίσκεται
στην Τραπεζούντα και ο οποίος ανήκε σε μοναστηριακό
συγκρότημα. Ο σταυροειδής με τρούλο ναός κτίστηκε
τον 13ο αιώνα όταν ήταν η Τραπεζούντα πρωτεύουσα
της ομόνυμης Αυτοκρατορίας. Η Αγία Σοφία είναι ένα
από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά κτίρια.

Εσωτερική άποψη της Αγ. Σοφίας/Innenansicht der Hagia Sophia

O ναός βρίσκεται στην κορυφή ενός λοφίσκου τρία
χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της πόλης πάνω από την
ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Στο σημείο όπου κτίστηκε
η Αγία Σοφία προϋπήρχε ένας ναός στη θέση του
οποίου ο Αυτοκράτορας Μανουήλ Α' Κομνηνός
κατασκεύασε αυτόν τον μεγαλύτερο ναό. Από το
υπόλοιπο μοναστηριακό συγκρότημα δεν έχει διασωθεί
εκτός από το καμπαναριό σχεδόν τίποτα. Τα ερείπια
των τοίχων και τα λείψανα του πυλώνος και του
διαζώματος μαρτυρούν ωστόσο και σήμερα περί
έκτασης, ύφους και μεγαλείου της μονής.

Οι τρεις είσοδοι βρίσκονται στην βόρεια και νότια
πλευρά του ναού καθώς επίσης στην δυτική πλευρά του
νάρθηκα. Προ των εισόδων του κυρίως ναού οικοδο-
μήθηκαν τρία με θολωτά τόξα διακοσμημένα πτερύγια.

Το συνολικό μήκος του κτιρίου από βορρά προς νότο
ανέρχεται σε περίπου 25 μ. Παρόμοιο είναι το μήκος
μεταξύ ανατολικής και δυτικής πλευράς (χωρίς την
αψίδα, η οποία είναι περίπου 6,5 μ.). Το ύψος του ναού
είναι 12,70 μ.

Στο κέντρο του κτιρίου δεσπόζει ο τρούλλος του ναού,
που έχει διάμετρο 5,35 μ. και ύψος 4,70 μ. και ο οποίος
φωτίζεται από παράθυρα. Η κατασκευή του θόλου
στηρίζεται από τέσσερις μονολιθικούς μαρμάρινους κίονες.
Το τμήμα του δαπέδου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω
από τον τρούλο, είναι διακοσμημένο με ένα εξαίσιο
μωσαϊκό. Ο Charles Texier, ο οποίος επισκέφθηκε το ναό
το 1836, αναφέρει στο βιβλίο του L'Architecture byzantine
«Το όμορφο ψηφιδωτό δάπεδο στο κέντρο του ναού
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο εκπληκτικά έργα
των βυζαντινών ψηφιδωτών μαρμάρου, το οποίο
παρέμεινε άθικτο μέχρι σήμερα, ίσως να είναι και το
καλύτερο που εξακολουθεί να υφίσταται».

Τα υπολείμματα των 55 διασοθέντων τοιχογραφιών
προέρχονται κυρίως από την εποχή κατασκευής του ναού.
Ανήκουν στις σημαντικότερες τοιχογραφίες της ύστερης
βυζαντινής περιόδου. O Jakob Philipp Fallmerayer, ο
οποίος επισκέφθηκε την Τραπεζούντα το 1841, αναφέρει
στο έργο του Fragmente aus dem Orient για ορισμένες
τοιχογραφίες ότι χαρακτηρίζονται από μία ζωντάνια,
σταθερότητα και κομψότητα ό,τι αφορά τα χρώματα και
την ακρίβεια του σχεδίου που ο ίδιος, αν εξαιρέσει λίγες
τοιχογραφίες του Αγίου Όρους, δεν μπορεί να θυμηθεί να
έχει δει κάπου αλλού σε βυζαντινές χώρες.

Για την διακόσμηση του αετώματος και του διαζώματος
που εκτείνεται γύρω από ολόκληρο το εξωτερικό του ναού
αναφέρει ο Fallmerayer ότι ακόμη και για ειδήμωνες
αρχιτέκτονες η πολύωρη μελέτη του θα τους αποβεί
οφέλιμη. Στην εξωτερική πλευρά της τοξοειδούς, από δύο
πυλώνες σε τρεία τμήματα διαιρούμενης, νότιας πύλης,
σώζονται άριστης ποιότητας επεξεργαζμένα ανάγλυφα, τα
οποία είναι από τα πιο περίτεχνα του κτιρίου. Τα
κιονόκρανα είναι από την εποχή του Ιουστινιανού και
έχουν παρθεί και τοποθετηθεί σε αυτόν από άλλο
αρχαιότερο ναό. Το διάζωμα διατρέχει οριζόντια όλο το
μήκος της τοξοειδούς πύλης. Οι επτά παραστάσεις
διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά και
απεικονίζουν σκηνές από το ιστορικό της δημιουργίας και
την εκδίωξη του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο.

Ο πύργος, o οποίος χτίστηκε το 1427, επί αυτοκρατορίας
του Αλεξίου Δ' Κομνηνού, βρίσκεται 24 μ. δυτικά του ναού.
Ο σχεδόν τετράγωνος πύργος έχει τέσσερις ορόφους.
Η είσοδος του πύργου είναι περίπου 20 πόδια πάνω από
το έδαφος. Οι εσωτερικοί και εν μέρει οι εξωτερικοί τοίχοι
του πύργου ήταν επίσης διακοσμημένοι με τοιχογραφίες,
οι οποίες διασώζονται μόνο αποσπασματικά.

Τέλη του 16ου / αρχές του 17ου αιώνα, κατά τη
διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, μετατράπηκε η
Αγία Σοφία σε τζαμί. Οι τοιχογραφίες καλύφθηκαν με
την πάροδο του χρόνου εν μέρει με σοβά ή
καταστράφηκαν. Το 1917, κατά τη διάρκεια της
ρωσικής κατοχής της Τραπεζούντας, οι τοιχογραφίες
ξανά αποκαλύφθηκαν. Η εκτεταμένη ανακαίνιση του
ναού έγινε, μόλις μεταξύ του 1957 και του 1962 από
μέλη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Από το 1964 χρησιμοποιούνταν η Αγία Σοφία ως
μουσείο. Στις 27.06.2013 άρχισε η επαναλειτουργία
του ναού ως τζαμιού.

Οι αντιτιθέμενοι αυτής της μετατροπής της Αγίας
Σοφίας από μουσείο σε τζαμί -μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται ο Δήμαρχος της Τραπεζούντας
και η ένωση Αρχαιολόγων της Τουρκίας- έχουν
προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να
αποτρέψουν τα σχέδια των ακραίων ισλαμιστών.
Η Ένωση Αρχαιολόγων της Τουρκίας υποστηρίζει,
μάλιστα την πρόταση, να χαρακτηριστεί ο ναός της
Αγίας Σοφίας ως μνημείο «παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς» και σαν τέτοιο να προστατεύεται.

Εμείς, θέλοντας να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτή
των ιστορικών, της ένωσης αρχαιολόγων  και όλων
των υποστηρικτών που αντιτίθενται στη μετατροπή
των εκκλησιών της χριστιανοσύνης στη Μικρά Ασία
σε μουσουλμανικά τεμένη, διατρανώνουμε το δίκαιο
πανανθρώπινο αίτημά μας -προς την πολιτισμένη
ανθρωπότητα- να προστατευθούν όλα τα ιστορικά
μνημεία των προγόνων μας στη Μικρά Ασία.

Γι αυτό το σκοπό συγκροτήθηκε Eπιτροπή Aγώνα με
την ονομασία «Κληρονομιά και Εντολή».

H Επιτροπή αυτή παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις
για τα ιστορικά μνημεία, ενημερώνει τους αρμόδιους
φορείς και οργανισμούς καθώς επίσης τον πολιτικό
κόσμο και τις κοινωνίες των πολιτών με στόχο την
ευαισθητοποιήση τους προκειμένου να στηρίξουν τα
αιτήματα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε
www.erbe-und-auftrag.com


