ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Έάν έξετάσωμεν τον χάρτην τής Κωνσταντινουπόλεως θά ίδωμεν ότι αΰτη έ'χει
σχήμα τριγώνου, τοΰ όποιου ή προς Νότον πλευρά ορίζεται υπό τής παραλίας τής
Προποντίδος, ή προς Βορράν υπό τοΰ Κερατίου

Κόλπου, ένω την δυτικήν αποτελεί

ή γραμμή των χερσαίων τειχών αυτής.
Τά τείχη ταΰτα 1 αποτελούνται έκ δυο σαφώς διακεκριμένοι μερών :
αί Τό προς Νότον τμήμα, επί τής εποχής Θεοδοσίου τοΰ Β' έν τώ συνόλω αύτοΰ
κτισΟέν 2, τό όποιον, αν καί συνεχώς έπισκευαζόμενον, διετηρήθη από άπόψεως μορ
φής άνα?ιλοίωτον καθ’ όλην την μακραίωνα ζωήν τής πόλεως καί
β) τό πολύ μικρότερον εις μήκος προς Βορράν τμήμα τής περιοχής τών Βλαχερνών, όπερ έ?ιαβε συν τώ χρόνω διαφόρους μορφάς, άλλοιοΰσας την αρχικήν αύτοΰ
διάταξιν 3.
Τό Θεοδοσιανόν τείχος, 6,5 περίπου χιλιομέτρων μήκους, εκτείνεται από τής
Προποντίδος μέχρι τοΰ ως ανακτόρου τοΰ Πορφυρογεννήτου θεωρουμένου σημερινοΰ
Τεκφούρ σαράϊ4, άποτελεΐται δε έκ τριών αμυντικών γραμμών, ή ισχύς τών οποίων
αυξάνει διά τον επιτιθέμενον, ώς έκ τής άρίστης διατάξεως αυτών, ή όποια έχει ως
ακολούθως:
Πρώτον.— Εύρεΐα τάφρος πλάτους 19 καί βάθους 7 μέτρων5, τά όρια τής οποίας

1

Ή τελευταία συστηματική

μελέτη τών χερσαίων Zweiter Teil, Walter de Gruyter & Co. Verlag
1913 Berlin, είναι υπεύθυνος ό άρχιτέκτων Β. MeyKR-

τειχών τής πόλεως διενηργήθη υπό γερμανικής αποστο
λής, έπισκεφθείσης ταΰτα, πρώτον κατά τό 1928 καί
δεύτερον κατά τό έτος 1929.
Τά πορίσματα τής μελέτης ταύτης

Plath,

ενώ διά τό αρχαιολογικόν καί τό ιστορικόν ό

αρχαιολόγος καθηγητής Α. Μ.
έδημοσιεύθησαν

σίτος περιλαμβάνει

εκτενή

Schneider.

‘Ο τόμος

Ιστορικήν, τοπογραφικήν

υπό τοΰ ’Αρχαιολογικού Ινστιτούτου τής Γερμανίας

καί αρχαιολογικήν μελέτην τών τειχών (σ· 1-170), επί

(Archaologisches Institut des deutschen Reiches)

πλέον δέ τοπογραφικούς καί άλλους πίνακας τών τει

εις τήν ύπ’ αύτοΰ έκδιδομένην σειράν Denkmaler Au-

χών καί τής Χρυσής Πύλης (πίν. 1 - 10) ώς καί πλήθος

tiker Architektur (Band

φωτογραφιών (πίν.

6, 8)

είς δύο τόμους. Έκ τού

των ό πρώτος φέρων τόν τίτλον Die Landmauer von

11

- 65) .

Είς τάς έν τφ ήμετέρφ κείμενη) παραπομπάς θά δη-

Konstantinopel, Erster Teil, Walter de Gruyter &

λοϋται

Co. Verlag 1938 Berlin, ύπό τοΰ άρχιτέκτονος καθη-

ό δέ δεύτερος διά τοΰ Landmauer II.

γητοΰ F.

KrischEN,

γήν (σ. 1-18),

περιλαμβάνει σύντομον εισαγω

πίνακας άποκαταστάσεως τής αρχικής

μορφής τών τειχών καί τής Χρυσής Πύλης (πίν. 1 - 23)

ό μέν πρώτος τόμος διά τοΰ Landmauer I,

2 Landmauer II, 2.
3 Αυτόθι 3. Τό τείχος τών Βλαχερνών αποτελεί τό
1/9 τοΰ όλικοΰ μήκους τών χερσαίων τειχών.

καί πλήθος φωτογραφιών.

4 Αυτόθι 2.

Διά τό τεχνικόν μέρος τοΰ δευτέρου τόμου, οστις
φέρει τόν τίτλον Die Dandmauer von Konstantinopel,

5 Landmauer I, 2.
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καθορίζονται υπό τοίχων φερόντων ένισχυτικούς πεσσούς. Ό προς την πόλιν τοί
χος ύπερυψοΰται έπαρκώς διά ν’ άποτελέση την πρώτην αμυντικήν γραμμήν.
Δεύτερον.—Την τάφρον ακολουθείτο «προτείχισμα» ή ήτοι σειρά άλληλοεφαπτομένων καμαροσκεπών χώρων, πλάτους 2, βάθους 3 και ύψους 4 μέτρων, ένισχυμένων διά πύργων, ώς επί τό πλεΐστον ή μικυκλικών, τοποθετημένων εις άπόστασιν κατά
μέσον όρον 65 περίπου μέτρων άπ’άλλήλων καί έξικνουμένων εις ύψος 10 μέτρων1
2 καί
Τρίτον.—Όπισθεν τού προτειχίσματος ύψοΰται τό ισχυρόν κυρίως τείχος3,
ύψους 10 καί πάχους 5 μέτρων, ένισχυμένον καί τούτο διά μεγάλων πύργων, τετρα
γωνικών καί πολυγωνικών, ύψους 15 μέτρων, οϊτινες αντιστοιχούν εις τά μεταξύ τών
πύργων τού προτειχίσματος διάκενα4.
'Η τελειότης τού συνοπτικώς περιγραφέντος ανωτέρω πρωτοφανούς εις την ιστο
ρίαν τών οχυρωμάτων συστήματος 5, αναγνωρίζεται υπό πάντων, θεωρείται δέ τούτο
ώς τό ίσχυρότερον αμυντικόν σύστημα τού αρχαίου κόσμου6. Οί κατά καιρούς όμως
περί την μελέτην τού Θεοδοσιανού τείχους άσχοληθέντες έρευνηταί δεν άρκοΰνται
μόνον εις έ'ξαρσιν τής αμυντικής τελειότητος αυτού, αλλά, προχωρούντες έτι περαιτέρω,
χαρακτηρίζουν τούτο ώς «εν τών σπουδαιοτέρων αρχιτεκτονικών

μνημείων τού

τέλους τής άρχαιότητος, δπερ «διατηρεί μέχρι σήμερον τό μεγαλεΐον ενός μεγάλου,

έργου τέχνης»7.
Οί χαρακτηρισμοί ούτοι, οιτινες δεν είναι οί μόνοι8, είναι φυσικόν νά προκαλούν
ποιάν τινα έκπληξιν, άναφερόμενοι εις έργον καθαρώς ώφελιμιστικοΰ προορισμού)
δικαίως δέ δύναταί τις νά διερωτηθή μήπως οί έν λόγω χαρακτηρισμοί οφείλονται
μάλλον είς τό είδος εκείνο τού φυσικού θαυμασμού, τού άπορρέοντος έκ τού δέους
δπερ αισθάνεται ό άνθρωπος δταν άντικρύζη καταπληκτικά φυσικά θεάματα — βουνά,
χαράδρας κ.τΧ —, τά όποια επιβάλλονται διά τού δγκου των, θαυμασμού επομένως,
δστις δεν σχετίζεται προς τον έκ τής αισθητικής συγκινήσεως πηγάζοντα, ύφ’ οΰ καί
διακατέχεται ή ψυχή δταν

εύρεΰή ενώπιον

αληθούς έργου τέχνης.

Άλλ’ έν τοι-

αύτη περιπτώσει πώς πρέπει νά έξηγηθή τό γεγονός δτι τά ήρειπωμένα πλέον σήμε
ρον τείχη έξακολουθοΰν νά έξασκούν ίσχυράν γοητείαν έπί τού θεατού (πίν. 1), παρά
τό γεγονός δτι πολλοί έκ τών πύργων αυτών έχουν έν μέρει καταρρεύσει, άλλοι μετεκινήθησαν είς τρόπον ώστε ν’αποκλίνουν έκ τής κατακορύφου, άλλοι δέ τελείως έξηφανίσθησαν, ώς επίσης καί οί συνδέοντες αυτούς τοίχοι; Έάν μάλιστα είς ταύτα
προστεθή καί ή, λόγφ προσχώσεων, σχεδόν ίσοπέδωσις τής προ τών πύργων εύρείας
τάφρου, καθίσταται φανερόν, δτι είναι πολύ δύσκολον ν’ άποδώσωμεν τήν άναμφισβήτον γοητείαν τών τειχών, ώς έχουν σήμερον, είς τήν έπιβλητικότητα τού δγκου των
1

Ή ονομασία παρά

λείτο παρά

Νικ.ΓρηγΟΡΑι. ’Επίσης εκα

τών Βυζαντινών καί «τό μικρόν τείχος»

(ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ), «τό έξω τείχος» η τό «παρατείχισμα»
(ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ).

’Επίσης

τό

«έξω

κάστρον»

(Δούκας, Φραντζης). Landmauer 11,16.

2 Landmauer I, 5, είκ. 2, 3.

6

Αυτόθι I, 1. Ch.

7

Ρη. Schweinfurth,

cienne

Constantinople, 24.
Le mur terrestre de 1’an-

Diehi,,

Constantinople

et

la Porte Doree, εις τό

περιοδικόν Belleten Cilt XVI, Sayi 62, Nisan 1902,

3 «Τό μέγα τείχος» παρά Βυζαντινοΐς (ΓΡΗΓΟΡΑΣ,
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ) ή «τό κάστρον

4 Landmauer I, 5.
5 Αυτόθι II, 20.

τό μέγα», Landmauer

II, 16.
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G1

και ως έκ τούτου πρέπει νά αναζητήσω μεν την έξήγησιν τοϋ ενδιαφέροντος τό όποιον
παρουσιάζουν και τής γοητείας τήν οποίαν άσκοϋν μάλλον είς αισθητικούς λόγους.
’Αλλά τί τό προκαλοϋν τό ένδιαφέρον τούτο; Ή αίσθητικότης τής μορφής των
είναι άρά γε απλώς φυσική συνέπεια τής λογικότητος τής κατασκευής των, διά τήν
οποίαν καί μόνον ένδιεφέροντο οί δημιουργοί των, ή είχον ενσυνείδητον καλλιτεχνικήν
πρόθεσιν όταν τα έ'κτιζον;
Είς τήν άπάντησιν των ώς άνω έροιτημάτων κυρίως, ώς επίσης καί είς τήν έξη γησιν καί άλλων τινών, αισθητικής φύσεως, αποριών

αΐτινες, καίπερ άναγόμεναι είς

λεπτομέρειας, τυγχάνουν τής αυτής ίσως σημασίας, αποβλέπει ή άνά χεΐρας μελέτη,
ητις, στηριζομένη είς τήν μορφολογικήν άνά?ωσιν άφ’ ενός καί τήν αρχαιολογικήν
έπιτόπιον έρευναν τοϋ άξιολόγου τούτου έργου άφ’ ετέρου, θά επιδίωξη νά διευκρινήση τά τιθέμενα ώς άνω ζητήματα, τά όποια ενέχουν προφανώς ιδιαιτέραν σημασίαν
διά τήν μελέτην τής Χριστιανικής Μεσαιωνικής ’Αρχιτεκτονικής τής ’Ανατολής.
*
ή:

■}'■

Ή κατά τήν υπό τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου άνακήρυξιν τής παλαιάς πόλεως
τοϋ Βύζαντος ώς συμπρωτευούσης τοϋ Ρωμαϊκού κράτους γενομένη διεύρυνσις τών
τειχών τοϋ Σεπτιμίου Σεβήρου, προτού ακόμη παρέλιθη εις καί μόνος αιών, άπεδείχθη
ανεπαρκής όπως περιλάβη τον από ημέρας είς ημέραν άλματωδώς αύξανόμενον πλη
θυσμόν τής νέας πόλεως. Ώς έκ τούτου, άφ’ ενός μέν άνέκυπτεν ή ανάγκη όπως διευέκ νέου ή πόλις, άφ’έτέρου δέ καθίστατο απαραίτητος ή διασφάλισις τών κατοί
κων αυτής από οίασδήποτε προσβολής διά καταλλήλου συστήματος τειχών καί τούτο
διότι ή γεωγραφική αυτής θέσις άνεδείκνυεν αυτήν προπύργιον τοϋ τότε πολιτισμένου
κόσμου κατά τών άδιακόπων επιδρομών τών συνεχώς μετακινούμενων ποικιλωνύμων
ασιατικών φύλων 1.
Προς άντιμετώπισιν ακριβώς τών αναγκών τούτων έκτίσθησαν τά Θεοδοσιανά
τείχη. Ότι διά τών τειχών τούτων έπετεύχθη πλήρως ή

έξασφάλισις αΰτη ήμεϊς σή

μερον εϊμεθα είς θέσιν νά τό άποδείξωμεν a posteriori, έφ’ όσον γνωρίζομεν έκ τής
'Ιστορίας, ότι καθ’όλην τήν μακραίωνα ζωήν τοϋ Βυζαντινού Κράτους ή πρωτεύουσα
αυτού υπήρξε κυριολεκτικώς άπόρθητος μέχρι τής στιγμής, καθ’ήν αί άρχαί τής πο
λεμικής τέχνης άνετράπησαν άρδην διά τής χρησιμοποιήσεως τής πυρίτιδος. Δυνάμεθα
επομένως ασφαλώς νά συμπεράνωμεν, ότι είς τό υπό έξέτασιν έργον έπετεύχθη ή δη
μιουργία τής πρακτικά) ς αναγκαίας

μορφής, ήτις αποτελεί τον πρώτον τύπον

μορφής τής αρχιτεκτονικής μορφολογίας2.
Δεν δυνάμεθα επίσης νά έχωμεν αμφιβολίας περί τοϋ ότι ό δεύτερος τύπος, ή
τ ε χ ν ι κ ώ ς δηλαδή

αναγκαία μορφή, διαπιστοϋται επιτευχθείς είς τό υπό

έξέτασιν έργον, έφ’ όσον τοΰτο, κατασκευαστικώς έξεταζόμενον, τόσον από άπόψεως
τειχοδομίας, όσον καί από άπόψεως καλύψεως χώρων είς τούς πύργους, θεωρείται
1 A. A. VasiliEV, History of the Byzantine
Empire, 1952, 103. Landmauer II, 1.

2 Π.
18.
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ό πρόδρομος τοΰ κατά την εποχήν τοΰ Ιουστινιανού διά σημαντικών έργων καθιερωθέντος αξιοθαύμαστου διά τάς στατικάς αύτοΰ λύσεις οικοδομικού συστήματος1.
’Ήδη υπολείπεται νά έξετασθή εάν εις τό εργον ύπάρχη σύμφυτος προς τούς δύο
προαναφερθέντας κα'ι ό τρίτος τύπος μορφής, ήκαλλιτεχνικώς αναγκαία
μορφή, ότε κα'ι είναι δυνατόν νά έξαχθή ασφαλώς τό συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται
περί απλού ο ί κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς, αλλά περί άρχιτεκτονήματος, ήτοι έρ
γου τέχνης, ώς άλλως τε καί οί έρευνηταί διατείνονται.
Κωνσταντίνος ό Ρόδιος 1
2, περιγραφών τάς έντυποισεις του έκ τής Θεοφύλακτου
πόλεως, γράφει καί τά εξής περί τών τειχών :
Η τις πάλιν τ’ ήπειρον εύσταλώς τρέχων
άνήρ δδίτης έμπειρος πεζοδρόμος,
μακράν διελϋών και πολνστονον τρίβον
δταν προσίδοι ταντα μακρόϋ'εν,
πύργονς νπερτέλλοντας εις τον αέρα,
χ ώσπερ γίγαντας εύσάενεΐς βεβηκότας....

Είς την αΐσθησιν δηλ. τού προς την πόλιν κατευθυνομένου οδοιπόρου, έξ ικανής
ήδη άποστάσεως, ότε ακόμη τά τείχη αναφαίνονται ώς μία συνεχής, άνευ πλαστικότητος ταινία διαγράφονται «ύπερτέλλοντες είς τον αέρα» ήτοι επί τοΰ φωτεινού βάθους
τού ουρανού, οί πύργοι, διαδεχόμενοι

άλλήλους

«ώς γίγαντες εύσθενεϊς», κατά κανο

νικά άπ’ άλλήλων διαστήματα, άποτελοΰντες ούτω μίαν πρώτην γόνιμον είς αίσθητικάς
εντυπώσεις ρυθμικήν έναλλαγήν. Μετ’ ολίγον ή

ρυθμική

αύτη εναλλαγή

μεγάλως

πλουτίζεται, όταν αρχίζουν νά σκιαγραφώνται, επί τής πρότερον νεφελώδους «ταινίας»,
οί είς τά μεταξύ τών ύνβηλών πύργων τού κυρίως τείχους διαστήματα άντιστοιχούντες
χαμηλότεροι πύργοι τού προτειχίσματος3 (είκ. 1). Ό εμπλουτισμός τού ρυθμού αυξά
νει ακόμη περισσότερον, όταν, έλαττουμένης τής άποστάσεως, ό οδοιπόρος αντιλαμβά
νεται πλέον τήν ποικιλίαν τών μορφών τών πύργων, διαπιστών ότι άφ’ ενός μέν υπάρ
χει άντίθεσις μεταξύ τών πολυεδρικών υψηλών πύργων τοΰ τείχους καί τών ώς επί τό
πλεΐστον κυλινδρικών τού

χαμηλού

προτειχίσματος, άφ’ ετέρου δέ εναλλαγή καί είς

τάς πολυεδρικάς μορφάς τών υψηλών πύργων διά τής παρεμβολής μεταξύ τών έξ
αυτών τετραγωνικών καί οκταγωνικών.
Άλλ’ ήδη ό οδοιπόρος έχει πλησιάσει αρκούντως ώστε νά ΰποστή τήν πολύ δυ
νατήν επίσης αισθητικήν έπίδρασιν τής άντιθέσεως τών κατακορύφων τών πύργων
καί τών οριζοντίων τών μεταξύ αύτών τοίχων, τοΰ τείχους καί τού προτειχίσματος, έντεινομένην υπό τής είς διάφορα έπίπεδα, καί είς σχέσιν αναβαθμού τοποθετήσεως τών
κατακορύφων επιφανειών αύτών4.
"Οταν πλέον ό οδοιπόρος εΰρεθή ενώπιον τής προ τών τειχών εύρείας τάφρου,
νέα άντίθεσις «βάθους» καί «ύψους» τήν φοράν ταύτην5 άποκαλύπτεται προ τών όμ-

1 Landmauer I, 14.

4 Αυτόθι I, 5.

2 Αυτόθι I, 2.

5 Αυτόθι I, 3.

3 Αυτόθι I, πίν. 2.
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μάτων του (είκ. 2). Το βλέμμα του έλκεται προς τά κάτω, προς επίπεδον χαμηλότερον
εκείνου, επί τοϋ όποιου ΐσταται, προς χαϊνον άνοιγμα, προελθόν έξ εκσκαφής τής γής,
ενώ υπέρ τοΰτο υρθοΰται επιβλητικός ό άνατεινύμενος όγκος των «εύσθενών» πύρ
γων, οΐτινες αποτελούν διπλήν σειράν, προκαλειται δέ οΰτω, έν τή ψυχή τού θεατού
νέα αισθητική συγκίνησις έκ τής συγκρίσεως τών μεγεθών αυτών, διότι έξ αυτής ύπερτιμάται. ό όγκος τών μεγάλων πύργων, οΐτινες και διά τούτο καθίστανται ακόμη επι
βλητικότεροι 1.
Κατά ταΰτα, ώς εξάγεται έκ τών ανωτέρω, εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι, α) εις τά τείχη
σκοπιμότης,αντοχή και κάλλος συνδυάζονται κατά τρόπον φυσικόν καί β) ότι ό συνδυ
ασμός τών τριών τούτων στοιχείων αποτελεί άναμφισβητήτως τό χαρακτηριστικόν
παντός έργου ’Αρχιτεκτονικής, πρόδηλον ότι, είς την υπό κρίσιν περίπτωσιν τών τει
χών, εύρισκόμεθα όντως ενώπιον «άρχιτεκτονήματος», έφ’ όσον τό μεγαλειώδες τούτο
έργον είναι άρτιον μεν ώς σύστημα κατασκευής, σαφές δέ είς τό περίγραμμά του καί
τούς όγκους του 1
2. ’Άλλωστε είναι γνωστόν ότι ή σχέσις αρχιτεκτονικής καί κατα
σκευής είναι τόσον στενή, ώστε, όταν είς τον δημιουργόν ύπάρχη άνεπτυγμένον τό
αίσθημα τής μορφής, ή καλλιτεχνική έ'κφρασις άναβλύζει κατά τρόπον φυσικόν από
μίαν καλήν κατασκευαστικήν λύσιν. Καί από τής άπόψεως αυτής είναι πολύ χαρακτη
ριστική ή παρατήρησις διαπρεπούς τεχνικού τής εποχής ημών, όταν έλεγεν: «Ή εμπι
στοσύνη μου είς τήν αισθητικήν έκφρασιν μιας καλής κατασκευαστικής λύσεως ουδέ
ποτε μέ ήπάτησε». Έχει δέ Ιδιαιτέραν σημασίαν ή παρατήρησις αυτού, διότι, αν καί
μηχανικός, είναι έξ εκείνων οΐτινες ήνοιξαν τον δρόμον είς τήν νεωτέραν ’Αρχιτεκτο
νικήν3.
’Ενώπιον τής αυτής ανάγκης εΰρέθησαν καί οί «μηχανικοί» οί κληθέντες νά
λύσουν τό πρακτικόν πρόβλημα ενός τείχους, οΐτινες διά τής άρτιας κατασκευαστικής
λύσεως αυτού έδημιούργησαν καλλιτεχνικήν μορφήν. Άλλ’ άρά γε ή ώς «μηχανικών»
προσωνυμία τών δημιουργών τών τειχών — μέ τήν σημασίαν τήν οποίαν άποδίδομεν
σήμερον είς τον όρον, διαστέλλοντες τούτον από τον τού «άρχιτέκτονος» — δύναται
νά χρησιμοποιηθή διά τήν έποχήν εκείνην; Μόνον είς έποχας παρακμής είναι δυνατόν
νά ύπάρξη τοιούτος διχασμός αρμοδιοτήτων, ότε ό όρος «άρχιτέκτοιν» καταντά συνώ
νυμος τού «διακοσμητής». Είς έποχήν όμως καθ’ ήν ή Τέχνη σφύζει άπό ζωτικότητα,
όπως εκείνη καθ’ ήν έκτίσθησαν τά τείχη, οί οίκοδομοΰντες, διά τού άδιαψεύστου στα
τικού αισθήματος τό όποιον άπέκτοιν «πλάττοντες καί διαμορφώνοντες τήν κατα
σκευήν»4, ούχί μόνον άπετόλμων τήν οικοδομήν έργων, τά όποια ή σημερινή στατική
επιστήμη δυσκόλως θ’ άνελάμβανεν, αλλά καί έφθανον άσφαλώς είς καλλιτεχνικήν
τελείωσιν τών έργων των. Είς τό δαιμόνων τοιούτων ανθρώπων οφείλουν τά τείχη
τον αισθητικόν των χαρακτήρα.
’Εκείνο όμως όπερ έξυψώνει άφαντάστως αυτούς είς τά όμματα τών μεταγενεστέ1 Landraauer I, 5.

Ingenieurs et Constructeurs είς Architecture d’au-

2 Π. Μιχελης, Ή ’Αρχιτεκτονική ώς Τέχνη, 1940,

jourdTrai, άρ. 99.

159.
3 Ρ. I/UiGi Nervi, Relations

4 Π. ΜΐΧΕΛΗΣ, Ή Αισθητική τής αρχιτεκτονικής
entre Architectes,
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Είκ. 2. Λεπτομέρεια των Θεοδοσιανών τειχών έν άναπαραστάσει υπό F. Krischen.
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ρων είναι ή έκ τής έξετάσεως τοϋ έργου των προκύπτουσα διαπίστωσις δτι οί άνθρω
ποι εκείνοι ένεφοροΰντο υπό πραγμαιικοϋ καλλιτεχνικού αισθήματος, προσπαθοΰντες
ένσυνειδήτως νά προσδώσουν εις τά έργα των την ιδιότητα τοΰ «κάλλους».
Πράγματι α) "Οπως όρθώς παρετήρησεν ό

Krischen1,

ούδε'ις πρακτικός, στρατιωτικός

ή άλλος τεχνικός λόγος επιβάλλει την παρεμβολήν οκταγωνικών πύργων μεταξύ των
τετραγωνικών. Μόνον λόγοι καλλιτεχνικής μορφής κα'ι ποικιλίας δύνανται νά εξηγή
σουν την παρουσίαν των. β) Διά λόγους μηχανικής τοϋ εδάφους οί πύργοι είναι έκτισμένοι ανεξαρτήτως τοΰ τείχους, όπερ συνεχίζεται άδιακόπως όπισθεν αυτών2. Τοιου
τοτρόπως όμως οί πύργοι, διά τούς βλέποντας τά τείχη άπό τής πλευράς τής πόλεως,
εμφανίζονται μόνον ύπεράνω αΰτών, καταστρεφομένης οΰτω τής καλλιτεχνικής έντυπώσεως, ήτις προέρχεται έκ τής ρυθμικής εναλλαγής καί τής άντιθέσεως τών κατακορύφων τών πύργων προς την όριζοντιότητα τοΰ τείχους. Προς διόρθωσιν τοΰ κυρίως
έκ πρακτικών λόγων προερχόμενου αίσθητικοΰ τούτου ελαττώματος είς τον άξονα
έκάστου πύργου ανοίγεται υψηλή κόγχη, ήτις πλαισιώνει τήν έν αυτή άνοιγομένην
θύραν, τήν οδηγούσαν είς τον κάτω όροφον τοΰ πύργου3. Ή κόγχη αυτή, ήτις ούδένα
εξυπηρετεί πρακτικόν σκοπόν, δημιουργεί μίαν κατακόρυφον, έκεΐ όπου
ή άπόκρυψις τοΰ πύργου υπό τοΰ τείχους εξαφανίζει ταύτην. Καί δεν είναι μόνον
τούτο, άλλ’ είς άντιστάθμισιν τής ποικιλίας έναλλαγής τετραγωνικών καί πολυγωνι
κών πύργων, αί μεν άντιστοιχοΰσαι. είς τετραγωνικούς πύργους κόγχαι είναι ορθογω
νίου διατομής4, ενώ αί άντιστοιχοΰσαι είς πολυγωνικούς πύργους ή μικυκλικής5.
Μετά τά ανωτέρω νομίζομεν ότι δικαιολογούνται πλήρως όσα γράφει δια
πρεπής ερευνητής, όστις, άφοΰ άναφέρη ότι τά πρότυπα τών θεοδοσιανών τειχών πρέπει
ν’ άναζητηθοΰν μάλλον είς τήν ’Ανατολήν ή είς τήν Ρώμην, επιφέρει: «Πάντως τά μή
ευρωπαϊκά ταΰτα πρότυπα έχουν μεταμορφωθή

είς τά θεοδοσιανά τείχη άπό τούς

στρατιωτικούς μηχανικούς, τούς «πολιορκητάς», οΐτινες ήδη άπό τών χρόνων τοΰ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων του μετέτρεψαν τά παραδείγματα, τών οποίων
έλαβον γνώσιν έν τή ’Ανατολή, διά τοΰ ?*,επτοΰ έκείνου αισθήματος, όπερ οί αρχαίοι
έφερον είς κάθε πράγμα, συμφώνως

προς τούς κανόνας τών τελείων αναλογιών,

τουθόπερ καθίσταται φανερόν καί είς τήν διαρρύθμισιν τών έντός τών πύργων διαμε
ρισμάτων. Ένεκα τούτου λοιπόν τά χερσαία τείχη παρουσιάζουν άξιόλογον μαρτυρίαν
τής διατηρήσεως είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ ’Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους τής ελλη
νιστικής παραδόσεως, ήτις χαρακτηρίζει τήν μεσαιωνικήν τέχνην τής ’Ανατολής γενι
κώς καί είς τήν οποίαν οφείλεται ή υπεροχή της, είς τό πεδίον τής καθαράς μορ
φής, άπό τήν μεσαιωνικήν τέχνην είς τήν Δύσιν8.»
*
* *
Τό πρώτον τούτο συμπέρασμα, είς τό όποιον κατελήξαμεν, περί τής ύπάρξεως
1 Landmauer I, 5.

4 Αυτόθι I, πίν. 12.

2 Αυτόθι I, πίν. 11, 12.

5 Αυτόθι I, πίν. 13.

3 Αυτόθι II, πίν. 4.

6
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μιας ίσχυράς μορψοπλαστικής διαθέσεως έκδηλουμένης δι’ απλών μέσων ένισχΰεται
καί διά των ακολούθων παρατηρήσεων:
Α.— Το χρώμα- Έλέχθη ανωτέρω δτι μέρος τής αισθητικής έμψανίσεως των
τειχών Οφείλεται είς την άντί9εσιν μεταξύ τοΰ κατακορυφίσμοΰ τών πύργων και τής
όριζοντιότητος τοΰ μεταξύ αυτών τοίχου. Ή άντίθεσις αύτη καθίσταται έμφανεστέρα
και διά τοΰ τρόπου κατασκευής αυτών, όστις συνίσταται, ώς γνωστόν, είς έπένδυσιν
διά λαξευτών λίθων τών δύο επιφανειών τοΰ τείχους, ενώ το κυρίως σώμα του άποτελεΐται έξ ακανόνιστων, μικρού μεγέθους, λίθων έμπεποτισμένων δι’ άφθονου κονιάμα
τος. Ή σύνδεσις τών δύο επενδύσεων εξασφαλίζεται διά στρωμάτων εκ πέντε συνήθως
πλίνθων, διηκουσών καθ’ όλον τό πάχος τής τοιχοδομής. "Ενεκα τούτου ή επιφάνεια
τών τειχών παρουσιάζει εναλλαγήν οριζοντίων ζωνών λίθων καί πλίνθων, αϊτινες ούχί
μόνον έντείνουσιν έπιτυχώς την όριζοντιότητα, ένισχύουσαι οΰτω την προς τούς πύρ
γους άντίθεσιν, άλλ’ εισάγουν είς την όλην αισθητικήν έμφάνισιν τού έργου νέον
παράγοντα, τό χρώμα; Πλατεϊαι κιτρινόλευκοι ταινίαι (είκ. 3) έναλλάσσονται

προς

στενοτέρας, χρώματος βαθέως ερυθρού1, ζωογονοΰσαι διακοσμητικώς τάς επιφάνειας
καί δημιουργούσαι διά τού χρώματος σύνδεσιν τού έ'ργου προς τό περιβάλλον του,
ήτοι τό πράσινον τής περιβαλλούσης αυτό, τόσον

προς τήν ύπαιθρον όσον καί

προς τήν πύλιν, φυτείας. Δεν είναι δέ μόνον αί οριζόντιοι ζώναι τών πλίνθων αϊτινες
προσδίδουν χρωματικήν αϊγλην είς τάς επιφάνειας, άλλά καί τα τόξα τών πυλών καί
τών παραθύρων τών πύργων, ώς επίσης καί ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος, ό είς πλευ
στά μέρη τών τειχών άπαντώμενος.
Καί είναι μεν άληθές ότι προσπάθειά τις δημιουργίας αισθητικών έντυπώσεων,
εκ τής άντιπαραβολής λίθων καί πλίνθων, έγινεν ήδη είς τήν ρωμαϊκήν τέχνην «άλλ’
είς τοιαύτην έκτασιν καί ποικίλον καλλιτεχνικόν πλούτον διά πρώτην φοράν εδώ
συναντάται»2, διά νά συνεχισθή, ώς γνωστόν, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής χριστιανι
κής μεσαιωνικής τέχνης τής ’Ανατολής.
Β. — ° Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος. Ούτος άνάγεται άποκλειστικώς είς τήν
χρήσιν τών είς τήν οικοδομήν χρησιμοποιουμένων οπτόπλινθων διά σκοπούς διακοσμητικούς. Μόνον είς τάς επί πλείστων πύργων συναντωμένας πλινθίνας έπιγραφάς
χρησιμοποιούνται ειδικά κεράμινα στοιχεία, κυρίως εκεί όπου τά γράμματα άπαιτούν
εντόνους καμπύλος.
Δυνάμεθα νά κατατάξωμεν τον κεραμοπλαστικόν διάκοσμον τών τειχών είς δύο
κατηγορίας: α) Είς διάκοσμον στενήν έ'χοντα σχέσιν προς τήν κατασκευήν καί β) είς
διάκοσμον άσχετον προς αυτήν. Είς τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκουν

εκτός τών

προεξετασθεισών οριζοντίων πλινθίνων ταινιών :
1)

Τά τόξα τών λίαν στενών καί άνά έν είς έκάστην έδραν άνοιγομένων κάτω

παραθύρων τών πύργων τού κυρίως τείχους, τόξα άτινα διπλασιάζονται καί τριπλασιά
ζονται διά λόγους διακοσμητικούς3.

1

Eandmauer I, πίναξ έγχρωμος, έκτος κειμένου,

»κολουθών είς τήν σελίδα 18.

2 Αυτόθι I, 5.
3 Αυτόθι II, πίν. 5.
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Τά υπέρ τά παράθυρα των άνω ορόφων τών πύργων — συνήθως άνά δύο εις

έκαστην έδραν — πολλαπλά τόξα, τά όποια σχηματίζουν πελωρίους διακοσμητικούς

Είκ· 3. ’Εναλλαγή έγχρωμων ζωνών εις τά Θεοδοσιανά τείχη έν άναπαραστάσει ΰπό F. Krischen.

κύκλους έφαπτομένους άλλήλων καί άποτελοΰνιας μετ’ άλλων στοιχείων τής δευτέρας
κατηγορίας διακοσμητικούς συνδυασμούς (Πύργοι άρ. 54, 55, 57)α.
1 Ή άρίθμησις τών πύργων κατά τό Landmauer II,
πίν. 1 - 3, οπού αΰτη άρχεται άπό τοϋ επί τής Προποντίδος πύργου, οστις

φέρει τόν άριθ.

καί λήγει

χών πύργων. Οί πύργοι τής Χρυσής Πύλης φέρουν
άρ. 10 καί 11, τής Πύλης Ξυλοκέρκου (Belgrat Ka

είς τόν πρό τοϋ Τεκφούρ Σαράι πύργον τοϋ Θεοδοσια-

pil) άρ. 22 καί 23, τής Πύλης τής Πηγής (Silivri kapu)
άρ. 35 καί 36, τής Πύλης τοΰ Ρεσίου (Mevlevihane

νοΰ τείχους, οστις φέρει τόν άρ. 96. Πρός κατατόπισιν

kapu) άρ. 50 καί 51, τής Πύλης τοΰ Αγίου Ρωμανού

τοϋ αναγνώστου καταγράφομεν κατωτέρω τούς αρι

(Topkapu) άρ. 65 καί

θμούς τών οριζόντων τάς κυριωτέρας πύλας τών τει

(Edirnekapu) άρ.

1
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3) Τά τόξα τών προς την πόλιν πυλών των μεγάλων πύργων1, τά π?ιαισιούμενα
υπό τών περιβαλλόντων τάς πΰλας κογχών, και τέλος
4) Αί περιβάλλουσαι τόξα παραθύρων ή κογχών οδοντωτά! ταινίαι (Πύργος άρ·
63, τείχος μεταξύ τών πύργων 51/52).
Εις την δευτέραν κατηγορίαν πρέπει να καταταχτούν:
1) Αί έξ οπτόπλινθων έπιγραφα! εις μίαν (Πύργοι άρ. 19, 56, 57) ή δύο επαλλή
λους σειράς (Πύργοι άρ. 18, 24, 45, 48, 54, 55)1
2.
2) Οί εις τά άκρα τών επιγραφών τούτων συνήθως τοποθετούμενοι σταυροί έκ
κεραμεικών στοιχείων (Πύργοι άρ. 18, 19, 24, 45, 48), οϊτινες εις τινας περιπτώσεις
περιβάλλονται και υπό τόξων (Πύργοι άρ. 24, 56).
3) Τά ένοποιοΰντα τούς έψαπτομένους κύκλους στοιχεία τών άνω παραθύρων
τών πύργων (Πύργοι άρ. 55, 57).
4) Οί έξ οπτόπλινθων σταυροί, οϊτινες συνήθως τοποθετούνται υπό τόξον, προεξέχον τής επιφάνειας τού τοίχου, έν εϊδει προφυλακτικοΰ γείσου (Πύργοι άρ. 26α, 54,
55, υπέρ την Πύλην τού Πέμπτου).
5) Αί φέρουσαι άραβουργήματα έξ οπτόπλινθων έπιφάνειαι (Πύργος άρ. 59).
6) Διάφοροι ρόδακες (Πύργοι άρ. 42α, 59, 62α).
7) ’Άλλα μεμονωμένα διακοσμητικά στοιχεία (Πύργοι άρ. 58, 59, 62α).
Γ.

Ο γλυπτός διάκοσμος. Εις διάφορα σημεία τών πύργων και τών συνδε-

όντων αυτούς τοίχων είναι έντειχισμένα πλεΐστα όσα μαρμάρινα τεμάχια φέροντα άλλα
μέν γλυπτόν διάκοσμον, άλλα δε έπιγραφάς. Καί τά μεν πρώτα έχουν, κατά κανόνα, μεταφερθή έξ άλλων οικοδομών, ένετειχίσθησαν δέ εις τά τείχη κατά την διάρκειαν επι
σκευών, αϊτινες έ'λαβον χώραν κατά διαφόρους έποχάς. Τά δεύτερα, άντιθέτως, προοριζόμενα όπως φέρουν έπιγραφάς δηλωτικάς τών έπισκευών τούτων, έχουν προετοιμασθή επί τούτω διά τά τείχη. Τά τελευταία ταύτα είναι δύο ειδών: α) ’Επιμήκη μαρ
μάρινα τεμάχια πάχους καί ύψους ίσου προς τούς δόμους τών έκ λαξευτών λίθων
έπενδύσεων, διατασσόμενα κατά σειράν; εις τρόπον ώστε, εις την επιφάνειαν τής προσότ}ιεως τού πύργου νά δημιουργηθή λευκή ταινία, έπί τής οποίας χαράσσεται ή έπιγραφή (Πύργοι άρ. 1, 4, 5, 36, 37, 91) 3, β) μαρμάρινη πλάξ σχήματος ορθογωνίου
ύψους μεγαλυτέρου τού πλάτους αυτής, έπί τής οποίας λαξεύονται τά γράμματα τής
έπιγραφής καί κατόπιν πληρούνται διά μολύβδου. Ή πλάξ περιβάλλεται καί στερεώ
νεται διά λοξοτμήτου πλαισίου (Πύργοι άρ. 12ο, 27α, 34α, 35, 93). Τού είδους τού
του έπιγραφαί άνήκουν συνήθως εις την παλαιολόγειον έποχήν4.
Εις την κατηγορίαν τών έπί τούτφ διά τά τείχη προετοιμασθέντων τεμαχίων
πρέπει νά καταταγούν καί πολλά υπέρθυρα παραθύρων τών πύργων έκ μαρμάρου ή
λίθου, φέροντα σταυρούς καί μονογράμματα (Πύργοι άρ. 15, 17, 18, 40, 44, 45).
1

Landmauer I, πίν.

2 Τά άποτελοΰντα

12.

τόσον τάς έπιγραφάς όσον και

τούς άλλους διακοσμητικούς συνδυασμούς κεραμοπλα
στικά στοιχεία, ώς επίσης καί ό τρόπος της κατασκευής
αυτών —τόσον εις τά τείχη όσον καί ε!ς τά άλλα βυζαν

τινά κτήρια τής πόλεως— θά έξετασθοΰν λεπτομερώς
εις έτοιμαζομένην ύπό τοϋ γράφοντος ειδικήν μελέτην.
3 Αί εις τούς άναφερομένους

πύργους έπιγραφαί εις

Landmauer II, ύπό τούς αριθμούς 1,4,6,23,24,51.
4 Αυτόθι ύπό τούς αριθμούς 11,17,19,20, 53,
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Τά έξ άλλων οικοδομών προερχόμενα τεμάχια δύνανται επίσης να χωρισθούν εις
δύο κατηγορίας, άναλόγως τοϋ ρόλου, τον όποιον παίζουν εις την νέαν των έπ'ι των
τειχών θέσιν.
Εις την πρώτην κατηγορίαν ανήκουν τεμάχια, ώς έπ'ι τό πλεΤστον μικρά
το μέγεθος και ούχί πολύ σημαντικά την έμψάνισιν, τά όποια όμως τοποθετούνται έπ'ι
τών πύργων μέ πρόθεσιν έμφανώς διακοσμητικήν άμα και προστατευτικήν. Βλέπομεν
δηλαδή, εις την περίπτωσιν ταύτην, τον έπισκευάζοντα τό τείχος τεχνίτην νά εΰρίσκη
μεταξύ τών υλικών τά όποια πρόκειται νά χρησιμοποιήση τεμάχιόν τι άποσπασθέν έκ
κατακόσμων μερών κατεδαψισθέντος κτηρίου, φέρον ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία.
Ό τεχνίτης «διορθώνει», διά καταλλήλου λαξεύσεως, τό άκανόνιστον τούτο τεμάχιόν,
προσδίδων είς αυτό ώρισμένον σχήμα, φροντίζων δέ όπως καί τά επί τού τεμαχίου
διακοσμητικά στοιχεία αποκτήσουν όσον τό δυνατόν αρμονικήν σχέσιν προς τό νέον
περίγραμμα αυτού. Κατόπιν έντειχίζει τό ούτως έτοιμασθέν τεμάχιόν, περιβάλλων αύτό
πολλάκις διά πλαισίου πλινθίνου προς περισσοτέραν σημασιο?πίγησιν αυτού.
Τυπικόν παράδειγμα τής εργασίας ταύτης έχομεν είς τον Πύργον άρ. 33, όπου
έχει τετραγωνισθή μαρμάρινη πλάξ φέρουσα άναγλύφους ιχθύς καί όστρακα εντός
ρόμβων, ήτις πλαισιοϋται κατά τάς τέσσαρας αυτής πλευράς υπό πλίνθων (είκ. 4, 2).
Είναι φυσικόν ό Σταυρός, ώς τό άγαν άλεξίκακον σύμβολον τού Χριστιανισμού,
νά τυγχάνη ιδιαιτέρας μερίμνης, όταν εΰρίσκεται επί τεμαχίου τινύς. Τότε, όπως συμ
βαίνει επί τού έπί τού μεταξύ τών πύργων άρ. 51 καί 52 μεσοτείχους, τό τεμάχιόν
δυνατόν νά τοποθετηθή εντός έπί τούτω κατασκευαζομένης άβαθούς τοξωτής κόγχης
τής οποίας μάλιστα, είς την προκειμένην περίπτωσιν, τό τόξον πλουτίζεται κατά τό
έξωράχιόν του δι’ οδοντωτής ταινίας (είκ. 4, δ).
Εις τινας πάλιν περιπτώσεις τό διακεκοσμημένον τεμάχιόν αποτελεί τον πυρήνα
κεραμοπλαστικής περί αύτό διακοσμήσεως, όπως

βλέπομεν τούτο είς τον Πύργον

άρ. 58, όπου μαρμάρινον τεμάχιόν τελείως άσήμαντον καί από άπόψεως μεγέθους, αλλά
καί από άπόψεως διακόσμου, έφ’ όσον ούτος δεν άποτελεϊται εί μη μόνον έξ ενός
άπλουστάτου καμπυλογράμμου σχήματος, περιβάλλεται υπό ό?ωκλήρου ταινίας έκ πλίν
θων, άποτελουμένης έκ δύο ευθειών περικλειουσών τεθλασμένην γραμμήν (είκ. 4, 3).
Είς τον αυτόν πύργον τεμάχιόν φέρον κεφαλήν τού ’Ιησού Χριστού, έν συνδυ
ασμοί προς φυτικόν διάκοσμον, καταλλήλως λαξευθέν, πληροί τό τύμπανον ανακουφι
στικού τόξου παραθύρου τού πύργου (είκ. 4, 4). Προς έξαρσιν τής σημασίας τού τεμα
χίου, λόγφ τής έπ’ αυτού αναγλύφου μορφής τού Ιησού Χριστού, τό περιβάλλον τούτο
τόξον, έκτος τού ότι διαθέτει είς τό έσωράχιον αυτού καί τό έξωράχιόν άνά μίαν
σειράν πλίνθων, εΰρίσκεται έπί πλέον έντός ταινίας κοσμουμένης δι’ έναλλαγής κατακορύφων καί οριζοντίων πλίνθων είς τετραγωνίδια, ένω κατά τον άξονα τού παραθύ
ρου, υπέρ τό τόξον, υπάρχει τριγωνικόν σχήμα πληρούμενον υπό αραβουργήματος,
προερχομένου έκ συνδυασμού πλινθίνων οκταγώνων καί τετραγώνων, τά όποια περι
βάλλουν όμοιοσχήμους μικρούς λίθους.
Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν πρέπει νά καταταχθούν τά τεμάχια έκεΐνα>
τά όποια φέρουν μέν αυτά καθ’ έαυτά πλούσιον γλυπτόν διάκοσμον, δεν έχουν όμως
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έντειχισθή, ως τά ανωτέρω περιγραφέντα τής πρώτης κατηγορίας, κατόπιν επεξεργα
σίας καί διαθέσεως προς διακόσμησιν τοΰ χειριζομένου αυτά, άλλ’ απλώς «έτοποθετήθησαν» εις έν των στρωμάτων τής επενδυτικής τοιχοδομίας, όπως ακριβώς καί οί
άλλοι δόμοι αυτής, άνευ άλλης προσοχής έκτος τής φυσικής μερίμνης όπως ή κατάκοσμος επιφάνεια αυτών μείνη εμφανής.
Τον ρόλον τών τεμαχίων τής κατηγορίας ταύτης διαβλέπων εις όλα τά επί τών
τειχών τεμάχια ό Schneider γράφει τά εξής: «Επ’ ευκαιρία τών διαφόρων επισκευών
ένεσωματώθησαν εις τό τείχος γλυπτά τινα αρχιτεκτονικά τεμάχια. Τά περισσότερα
όμως, λόγω τοΰ άσημάντου αυτών ή τής κακής των καταστάσεως, δεν είναι άξια ιδιαι
τέρας έξετάσεως. "Ενεκα τούτου αναφέρω τά τεμάχια, τά όποια δύνανται νά παρουσιά
σουν ενδιαφέρον τι»1. Θεωρεί δηλαδή άξια ενδιαφέροντος τά τεμάχια εκείνα, τά οποία
αύτά καθ’ έαυτά είναι άξια προσοχής ώς φέροντα πλούσιον διάκοσμον — καί εκείνα
πράγματι παρουσιάζει είς τό έργον του2 — παραθεωρεϊ δε ώς ασήμαντα όλα τά τής
πρώτης κατηγορίας. Ώς άνελύσαμεν όμως ανωτέρω, ταΰτα, ούχί τόσον σημαντικά ίσως
καθ’ έαυτά, ώς μονομερώς υπό τοΰ είρημένου σοφοΰ συγγραφέως παρετηρήθη, έχουν
άναμφισβητήτως πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν, διότι χρησιμοποιοΰνται επί τούτω, ώς
ουσιώδη διακοσμητικά στοιχεία, όργανικώς συνδεδεμένα καί προσδίδοντα αξίαν είς
την καλλιτεχνικήν σύνθεσιν τών όψεων τών πύργων ή άλλων μερών τών τειχών, είς
τρόπον ώστε αυτή νά παραβλάπτεται έκ τής άφαιρέσεως αυτών. ’Ενώ άντιθέτως ή
άφαίρεσις τών έν τφ είρημένω συγγράμματι τοΰ Schneider παρουσιαζομένων τεμα
χίων, παρ’ όλον ότι ταΰτα φέρουν πλούσιον διάκοσμον, ουδέ κατ’ έλάχιστον επηρεάζει
τήν έμφάνισιν τοΰ μέρους όπου είναι έντειχισμένα.
ΤΙ παρατήρησις ήμών αυτή διαπιστοΰται κατά τρόπον πλέον εμφανή είς τον ΰπ’
αριθμόν 63 πύργον, δι’ ό καί προβαίνομεν έν τοΐς εφεξής είς λεπτομερεστέραν έξέτασιν αύτοΰ:
Δ.— Ό πύργος άρ. 63. Ό πύργος οΰτος, είς τών οκταγωνικών πύργων τών
χερσαίων τειχών, παρουσιάζει έξωτερικώς τήν εξής διάρθρωσιν (είκ. 4, ι καί πίν. 2α):
Όλαι αί έξ οπτόπλινθων ζώναι αύτοΰ, οκτώ τον αριθμόν, αποτελούνται έκ πέντε σειρών
πλίνθων δημιουργοΰσαι έρυθράς ταινίας 50 περίπου εκατοστών. Ή πρώτη τών ταινιών
τούτων εύρίσκεται είς ΰψος εννέα λίθων από τοΰ έδάφους (περίπου 2.36 μ.). Ταύτην
ακολουθούν επτά λίθοι καί τούτους ή δευτέρα έρυθρά ταινία, ήτις αποτελεί τήν βάσιν
τοΰ επί τής δυτικής προσόψεως τοΰ πύργου μοναδικού παραθύρου τοΰ κάτω ορόφου.
Ή τρίτη έρυθρά ταινία έρχεται κατόπιν οκτώ λίθων τοΰ προαναφερθέντος παραθύρου
έξικνουμένου μέχρι τοΰ έκτου λίθου—τοΰ έβδομου λίθου άποτελοΰντος τό ΰπέρθυρον
αύτοΰ—ένω ό όγδοος λίθος,ήμικυκλικώς λελαξευμένος, αποτελεί τρόπον τινά τό τύμπανον διπλού διακοσμητικοΰ τόξου, όργανουμένου έντός τής τρίτης έρυθράς ταινίας, τής
οποίας υπερέχει κατά τό ΰψος δύο λίθων. Τήν τρίτην ταύτην έκ πλίνθων ταινίαν ακο
λουθούν ένδεκα λίθοι — προς τούς οποίους αντιστοιχεί ό καλύπτων τον κάτω όροφον τοΰ
πύργου τροΰλλος— καί τούτους, μετά τήν παρεμβολήν τής τετάρτης έρυθράς ταινίας,
1 Eandmauer II, 151.
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άλλοι πέντε λίθοι μέχρι τής πέμπτης ταινίας έκ πλίνθων. Ή ταινία αΰτη τεμνεται είς
τάς πέντε έδρας τοΰ πύργου (αί δύο προς τό τείχος συνεχόμενοι, ώς και το τείχος τό απο
τελούν την όγδόην έδραν δεν ΰπάρχουσι σήμερον) υπό τών παραθύρων τοΰ άνω ορό
φου τοΰ πύργου. Τά παράθυρα ταΰτα (είκ. 5 και πίν. 2β), πλατύτερα τοΰ μοναδικού
παραθύρου τοΰ κάτω όρόψου, φέρουν δύο άλλεπάλληλα λίθινα υπέρθυρα καί πάλιν έπ
αυτών, ώς είς τό κάτω παράθυρον, κυκλικώς λελαξευμένον λίθον άποτελοΰντα τό τύμπανον τοΰ υπέρ ταΰτα μικρού ανακουφιστικού τόξου, δπερ άπτεται τής έκτης έρυθράς
ταινίας, ήτις ακολουθεί λίθινον στρώμα έκ πέντε λίθων. Εντός τής έκτης έρυθράς
ταινίας όργανοΰται μέγα διπλοΰν διακοσμητικόν τόξον, ύπερβαΐνον ταύτην κατά τρεις
καί πλέον λίθους, άπτόμενον σχεδόν είς την στάθμην ταύτην

μεγάλης

μαρμάρινης

πλακός σχήματος ορθογωνίου, φερούσης άνάγλυφον σταυρόν, εκατέρωθεν τοΰ οποίου
ϊστανται συμμετρικώς δύο λέοντες. Ή στάσις τών λεόντων είναι λίαν επιβλητική,
ό μετά τοΰ σταυρού δε συνδυασμός των έξόχως καλλιτεχνικός: Οί οπίσθιοι πόδες
των απτονται τοΰ κάτω σκέλους τοΰ σταυρού, προς τον όποιον στρέφουν ύπερηφάνως
τάς κεφαλάς των άτενίζοντες προς αυτόν.
Ή έβδομη ερυθρά ταινία απέχει τής έκτης κατά πέντε λίθους, πράγμα τό όποιον
σημαίνει ότι διακόπτεται υπό τής προαναφερθεΐσης πλακός, τής φερούσης τον σταυ
ρόν. Ή πλάξ αΰτη, τής οποίας

τό ύψος

υπερβαίνει την έβδόμην έρυθράν ταινίαν»

προφυλάσσεται υπό ήμικυκλικοΰ τόξου, προεξέχοντας τής προσόψεως τοΰ πύργου καί
περιβαλλομένου κατά τό έξωράχιον αύτοΰ υπό οδοντωτής ταινίας μή έξεχούσης τοΰ
τοίχου. Τό έν λόγω τόξον βασίζεται επί δύο μαρμάρινων κιλλιβάντων

μορφής συνή

θους είς την αρχιτεκτονικήν τής εποχής1, έχόντων δηλαδή κυκλικά τά άκρα αυτών, επί
τών μετώπων τών οποίων έχουν λαξευθή σταυροί. Δύο άλλοι κιλλίβαντες, καταλήγοντες είς κεφαλάς βοών, έχουν έντειχισθή κατά τρόπον, ώστε μία τών πλαγίων των επι
φανειών νά ταυτίζεται προς τήν επιφάνειαν τής ΝΔ. προσόψεως τοΰ πύργου διά τον
ένα καί τής ΝΑ. διά τον άλλον. Ούτοι είναι τοποθετημένοι είς τήν στάθμην τής έβδο
μης έρυθράς ταινίας καί καταλαμβάνουν έν αύιή ύψος τριών πλίνθων μετά τοΰ μεταξύ
αυτών κονιάματος, συμπίπτοντες προς τήν στάθμην τοΰ οριζοντίου σκέλους τοΰ σταυ
ρού τής είς τό μέσον κείμενης πλακός. Λόγω τής διά τής Δ. άφ’ ενός, καί τής ΝΔ. καί
τής ΒΔ. πλευράς άφ’έτέρου τού οκταγωνικού πύργου σχηματιζομένης αμβλείας γωνίας
(είκ. 5α), αί κεφαλαί τών βοών συγκλίνουσι προς τον σταυρόν, προκαλοΰσαι έπιτυχή
καλλιτεχνικήν έντύπωσιν ένότητος καί άλληλοεξαρτήσεως τών τριών τούτων στοιχείων.
Ό έπί τής ΝΔ. πλευράς κιλλίβας, αμέσως μετά τήν κεφαλήν τοΰ βοός, φέρει
σταυρόν έλληνικοΰ τύπου, εντός τετραγώνου πλαισίου, πλευράς ίσης προς τό ΰψος
τοΰ κιλλίβαντος, ένώ ό έπί τής ΒΔ. πλευράς, έκτος τοΰ περί ου ό λόγος σταυρού, φέρει,
συνεχόμενον προς τό τετράγωνον πλαίσιον αύτοΰ καί έτερον τετραγωνικόν πλαίσιον
περιβάλλον φύλλον.
Μετά τήν έβδόμην ταινίαν, λόγω τοΰ ύψους τοΰ τόξου τοΰ καλύπτοντος τήν φέρουσαν τούς λέοντας πλάκα, άντί πέντε, υπάρχουν εξ λίθοι, υπέρ τούς οποίους έκτεί1 Μονή τής Χώρας, βόρειος όψις — Παρεκκλήσιον Μονής τής Παμμακάριστου, νοτία όψις κ.α.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/09/2016 09:54:39 EEST - 2.85.116.164

Άριστείδβυ Πασαδαίου

ΑΕ 1963

Ε ίκ. 5. Τ ό άνώ τερον τμ ή μ α τής δυτικής προσόψειος τοϋ ΰιτ ’ ά ριθ . 63 πύργου τω ν Θεοδοσιανώ ν τειχώ ν.

74

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/09/2016 09:54:39 EEST - 2.85.116.164

AE 1968

Παρατηρήσει; έπι

τή; αίσβητικήξ άξίας των ©εοδοσιανών τειχών

75

νεται ή όγδοη και τελευταία ερυθρά ταινία, φέρουσα επιγραφήν έκ πλίνθων, τής
οποίας ελάχιστα μόνον γράμματα σώζονται σήμερον1.
Κενόν επίσης σήμερον είναι τό υπέρ την πλάκα τοΰ σταυροΰ τύμπανον τοΰ τόξου.
Έφ’ όσον τό τύμπανον τούτο δεν έπληρώθη διά τοίχου, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν
ότι εκεί υπήρχε πλάξ, ίσως επίσης κεκοσμημένη, ήτις κατέπεσεν.
Υπέρ την όγδόην έρυθράν ταινίαν σώζονται υπολείμματα των επάλξεων, αιτινες
άλλοτε έστεφον τον πύργον.
Πολλά! υπάρχουν ενδείξεις ότι τά είς τον πύργον χρησιμοποιηθέντα τεμάχια
ελκουν την προέλευσιν αυτών έξαλλων κτηρίων. Οΰτω: ή κεντρική πλάξ, ή φέρουσα
τον σταυρόν, διαθέτει πλαίσιον πλατύτερον είς τό άνω μέρος, όπου υπάρχουν υπολείμ
ματα γραμμάτων2. Τό πλαίσιον τούτο έχει χάσει τό προς τά δεξιά κατακόρυφον μέρος
αυτού έξ ολοκλήρου, τουθόπερ δεικνύει ότι τούτο άφηρέθη κατά τήν «διόρθωσιν» τού
τεμαχίου προ τής έντειχίσεώς του. Οί φέροντες τάς κεφαλάς βοών κιλλίβαντες έχουν
τάς έπι τής ΝΔ. κα! τής ΒΔ. όψεως τοΰ πύργου εμφανείς μακράς πλευράς αυτών άκατεργάστους, πέραν ώρισμένου σημείου, πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι ήσαν προορι
σμένοι νά ενσφηνωθούν είς τοίχον καθέτως και οΰχι παραλλήλως προς τήν επιφάνειαν
αύτοΰ, όπως συμβαίνει είς τήν έπι τοΰ πύργου θέσιν αυτών.
Και όμως, παρά τάς εμφανείς ταύτας άτελείας, τάς οποίας κάλλιστα ανέχεται ό
γραφικός χαρακτήρ τής βυζαντινής τεχνοτροπίας3, ό συνδυασμός τών τεμαχίων τού
των κατά τήν έν τώ πύργω τάξιν είναι αναμφισβήτητος λίαν επιτυχής: Ή διά τών
επαλλήλων παραθύρων, τών τόξων και τής έντειχισμένης μεγάλης πλακός έξαρσις τού
άξονος τής δυτικής έδρας τού πύργου και ό διά τών κιλλιβάντων τών φερόντων τάς
κεφαλάς τών βοών τονισμός τής αύστηράς συμμετρίας τής έδρας, ή ΰψωσις τοΰ σταυ
ρού, καταστάντος υπερφυσικού συμβόλου τής στρατιωτικής

ισχύος άπό τού λαβάρου

τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, είς τό άνώτατον σημεϊον τού «εύσθενούς» πύργου, πλαι
σιωμένου υπό τών λεόντων και βοών — οϊτινες επίσης συμβολίζουν τήν δύναμιν—
κα! ή διά τής έν τή συνθέσει ταύτη έντάξεως τού παραθύρου κα! τών υπέρ αυτό τό
ξων, τά όποια επαναλαμβάνονται κα! είς τάς άλλας πλευράς, σύνδεσις τής συνΰέσεως
προς τήν όλην μορφολογικήν διάρθρωσιν τού πύργου, δεικνύει αίσθημα καλλιτεχνικόν
άνεπτυγμένον, πολλά δυνάμενον νά έπιτύχη δΤ εύστοχου χειρισμού στοιχείων, άτινα
δεν είναι απαραίτητον νά είναι αυτά καθ’ έαυτά πλούσια είς διάκοσμον.
*
* *
Μεθ’όσα ανωτέρω έλέχθησαν, κα! δή τής περιπτώσεως τού ΰπ’άρ. 63 πύρ
γου, δέν γνωρίζομεν άν δύναται νά θεωρηθή πλέον ώς εύσταθοΰσα ή άποψις τού
Schneider περ! τών τεμαχίων τής πρώτης

κατηγορίας. Άντιθέτως φρονούμεν ότι,

γενικεύοντες τήν έν προκειμένη) γνώμην τού Ρη. Schweinfurth, καθ’ήν οί κτίσαντες

1 Landmauer II, 136, άρ. επιγραφής 42b
2 Αυτόθι II, 135, άρ. επιγραφής 42a

3

Π. ΜΐΧΕΛΗΣ, Αισθητική θεώρηση τής Βυζαντινής

Τέχνης.
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χά τείχη διέθετον χό λεπτόν εκείνο αίσθημα, δπερ ώδήγει πάντοτε αυτούς είς την
«έφαρμογην των τελείων αναλογιών» είς πάν δ,τι κατεσκεΰαζον1, δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν ώς έξης τό έκ τής προηγηθείσης μελέτης εξαγόμενον συμπέρασμα: Τό

Θεο-

δοσιανόν τείχος, ούχί μόνον ώς σύνολον καθ’ ήν εποχήν έκτίσθη, είναι άξιον νά συγκαταλεχθή μεταξύ των καλλιτεχνημάτων, άλλα καί

μετά τάς επεμβάσεις τάς οποίας

ύπέστη κατά τάς διαφόρους φάσεις τής μακραίωνος αυτού ζωής, διότι διετηρήθησαν,
υπό την έπίδρασιν τού αυτού λεπτού αισθήματος, καίέν τοΐς επί μέρους, τά γνωρίσματα
εκείνα, ένεκα των οποίων τό άπλούν οίκοδό μη μα καθίσταται άρχιτεκτόνημα;
δηλαδή έ'ργον τέχνης.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ

1

’Ανωτέρω σ.
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ΠίΝ. 1

Τ ά Θ εοδοσιανά τείχ η τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς ώς εχουσι σήμερον.

Αρχαιολογική Εφημερις 1968
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Πιν. 2

Αρχαιολογική Εφημερις 1968

α

β
α. Ό όπ' άρ. 63 πύργος τών Θεοδοσιανών τειχών.
β. Τό έπ'ι τοΰ πύργου 63 έντετειχισμένον μαρμάρινου γλυπτόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/09/2016 09:54:39 EEST - 2.85.116.164

ΠίΝΑΞ 3

Αρχαιολογική Εφημερις 1968

6

3

γ. ΧαλκαΙ πόρπαι.

α. Σιδηροΰν κηροπήγιον.

16

12

10

11

9

15

δ. Κρίκοι πορπών.
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Πιναξ 4

Αρχαιολογική Εφημερις 19C8

25

26

α. Μαχαίριον καί ήλος (σιδηρά).

40β

ζ. "Οστρακα όμάδος I.
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η. "Οστρακα όμάδος II.

ΠίΝΑΞ 5

Αρχαιολογική Εφημερις 1968
43α

44α

43β

44(3

β. ’Όστρακα όμάδος II.

α. ’Όστρακα ομάδων II καί III.

48

45β

45α

γ. “Οστρακα όμάδος II.

δ. ’Όστρακα ομάδων II, IV καί V.

50

52β

53

52α

ε. "Οστρακα ομάδων III καί IV.

η. "Οστρακα όμάδος VII
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ζ. Προχοΐς όμάδος V.

θ. Όστρακα ομάδων VII καί VIII.

ΠίΝΑΞ 6

Αρχαιολογική Εφημερις 1968

63

64

83

α. "Οστρακα ομάδων VII καί VIII.

82

β. "Οστρακα ομάδων VII καί VIII

ΜΙ 15

67

71

68

γ. Όστρακα ομάδων VI καί VII.

δ. "Οστρακα όμάδος VIII.

&

73

74β

85

84

ε. "Οστρακα όμάδος VIII.

86γ

η. Όστρακα όμάδος VIII.
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75
ζ. Όστρακα όμάδος VIII.

87

0. ΓΓροχοίς όμάδος VIII.

ΠίΝΑΞ 7

Αρχαιολογική Εφημερις 1968

α. Όστρακα ομάδων V, VIII καί X.

97

89γ

β. Προχο'ίδος τεμάχια όμάδος IX.

90

70

γ. Τεμάχια άμφορίσκου όμάδος VII

92

καί προχοΐδος όμάδος IX.

94

δ. Όστρακα όμάδος IX.

91 β

106
98β

98α

91α
ε. Όστρακα ομάδων IX καί XII.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/09/2016 09:54:39 EEST - 2.85.116.164

Αρχαιολογική Εφημέριέ 1968

ΠίΝΑΞ 8

93 (πρόσθια δψις).

93 (οπίσθια δψις).
α - β. Προχοΐς όμάδος IX.
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