
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Λ'
ΔΥΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ

Αί δυο πλάκες, των οποίων έ'πεται ή περιγραφή, παρελήφθησαν εις τό 
Μουσεΐον Κων/πόλεως την 13τιν ’Ιουνίου 1923 κα'ι κατεγράφησαν εις τό 
μητρώον τών μαρμάρων νπ άριθ. 3978, 3979. Προέρχονται δέ έκ τοΰ τουρ
κικού λουτρού «Ίμραχόρ Χαμάμ» \ νύν κατεστραμμένου, τό όποιον κεΐται 
εις Βλάγκαν1 2, πλησίον τού σιδηροδρομικού σταθμού τού Γεν'ι - Καπού, και 
ήσαν τοποθετημένοι ως διάκοσμος εκατέρωθεν τής εσωτερικής θύρας τοΰ 
λουτρού. Θά ήσαν πιθανώτατα κεχρωσμέναι έρυθραί, ώς φαίνεται από υπάρ
χοντα ίχνη. Μετά τινα πυρκαϊάν, ήτις έμαύρισε την επιφάνειαν τών πλακών, 
χωρίς δμως να προσβάλη τό μάρμαρον, τάς επέχρισαν επανειλημμένως ώς 
καί τον τοίχον, με άσβεστον, εις τρόπον ώστε τό χρίσμα τούτο εγέμισε τάς 
έσοχάς τού αναγλύφου.

Λευκόν μάρμαρον με χονδρούς κρυστάλλινους κόκκους, 
άρ. 3978. ύψος 0,75, πλάτος 1,26, πάχος 0,035
άρ. 3979. » 0,77, » 1,21, » 0,04

Ή πρόσθια δψις τών πλακών φέρει ίχνη ερυθρού χρώματος καί μαύρα 
στίγματα προελθόντα από την πυρκαϊάν ή επιφάνεια αυτής είναι ήλλοιωμένη 
εκ τού χρίσματος, καί φέρει διαβρώσεις εις τά ά'νω άκρα καί τά πλευρά. 
Ή όπισθία δψις έχει επιφάνειαν κιτρινισμένην καί ελαφρώς ήλλοιωμένην εκ 
τής πυρκαϊάς, εις την παραμικρόν δέ επαφήν κονιοποιεΐται.

1 Τό «Έμίρ Άχούρ» αντιστοιχεί πρός τόν τίτλον τοΰ μεγάλου Σταυλάρχου, δστις έδί- 
δετο εις τούς μεγάλους άξιωματούχους τής αυλής. Διά πρώτην φοράν ό τίτλος ουτος έδόθη 
κατά τήν εποχήν Βαγιαζήτ τοΰ Β' (1481 - 1512) εις τόν Αλβανόν Ήλιάς Μπέην, υίόν 
τού Άβδουλλάχ — ό τίτλος τοΰ Άβδουλλάχ δίδεται πάντοτε ώς δνομα πατρός εις τούς 
άλλαξοπιστοΰντας καί σημαίνει θεράπων τοΰ Θεοΰ. (Βλ. «Sidjili Osmani», τόμ. 4°s, 
σ. 732, κείμενον Τουρκικόν ).Ό «Έμίρ-Άχούρ» είναι τό ίδιον πρόσωπον, τό όποιον μετέ
τρεψε τήν Μονήν τοΰ Στουδίου είς τέμενος, καί εκτισεν έκεΐ πλησίον εν σχολεΐον. Διά 
τής διαθήκης του, χρονολογούμενης κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ 'Ραμαζανίου 916 Έγ. 
(1508), κληροδοτεί είς τά έν λόγω οικοδομήματα τό εισόδημα ενός λουτρού καί έπτά 
καταστημάτων κειμένων έν Κων/πόλει είς τήν συνοικίαν Βλάγκα. — Έκ τοΰ έν λόγφ 
λουτρού προέρχονται αί δύο πλάκες, τάς όποιας περιγράφομεν.

2 Βλάγκα είναι ή Βυζαντινή ονομασία τής συνοικίας, ήτις διατηρείται μέχρι σήμερον.
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'Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα τοΰ Μουσείου Κων/πόλεως.

Είκ. 1. Αί επί έκατέρας δψεως τοΰ ύπ’ άριθ. ά978 θωρακίου παραστάσεις.

Αί πλάκες περιβάλλονται εις τά κάτω άκρα και εις την μίαν πλευράν 
υπό ραβδώσεως ελαφρώς καμπύλης. Εις τήν ύπ’ άριθ. 3979 η ράβδωσις είναι 
επενδεδυμένη μέ πλατύ γυμνόν περιθώριον.

Δυο παγώνια είναι τοποθετημένα εκατέρωθεν σχηματοποιημένου 
αγγείου. Τό προς τά δεξιά, (είκ. 1) ό'ρθιον, δεικνύει τήν αριστερόν πλευράν,

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'.
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418 Θ. Μακςίδου

καί ραμφίζει, κλΐνον την κεφαλήν προς τό άγγεΐον. Ό οφθαλμός σχηματίζε
ται υπό κΰκλου εχοντος οπήν εις τό κέντρον, εις τήν οποίαν, ίσως, θά ήτο 
ενσφηνωμένος λίθος ή κόκκος χρωματιστής ύαλου, παριστάνων τήν κόρην 
τοΰ οφθαλμού. Επίσης εις τό άνω μέρος τοΰ λοφίου υπάρχουν τρεις ανάλο
γοι όπαί, δλιγώτερον βαθεΐαι. Τό πτέρωμα τοΰ σώματος καί τοΰ λαιμού ύπο- 
δηλοΰται διά γραμμών φολιδωτών, τών οποίων αί διαστάσεις αυξάνουν 
ό'σον απομακρύνεται τής κεφαλής. Ή ουρά είναι ομοίως διακεκοσμημένη 
υπό δΰο παραλλήλων σειρών καμπύλων γραμμών, τών οποίων τό άνάγλυφον 
προέχει περισσότερον, καί α! όποΐαι έλαττοΰνται εις τό άκρον τής ουράς, 
δίδουσαι οΰτω τήν εντυπωσιν μεγάλου φύλλου, μέ μίαν διάμεσον καί πολλα- 
πλάς νευρώσεις. Τό άνω μέρος τής πτέρυγος κοσμείται ύπό φολιδωτού 
καί τά μακρά πτερά παριστάνονται διά παραλλήλων καί έπιμήκων αυλα
κιών. Οι πόδες είναι κυρτωμένοι, ως εάν είχε τήν στιγμήν εκείνην προσ- 
γειωθή τό πτηνόν. Ό καλλιτέχνης δεν απεικόνισε τούς δακτύλους, διά νά μή 
φανή ή άσχημία τών ποδών τοΰ πτηνού. Ή υπόλοιπος επιφάνεια τής πλα
κάς, εκτός τού κάτω άκρου δεξιά, καλύπτεται ύπό φυτικών διακοσμήσεων. 
Εις τό άνω τμήμα ύπάρχει φύλλωμα, τό όποιον φαίνεται ωσεί έξερχόμενον 
τής ουράς τοΰ παγωνιού. Κάτωθεν τοΰ λαιμού, εν φυτόν, άποτελούμενον έκ 
πέντε αιχμηρών καί δύο καταπιπτόντων φύλλων, αναφύεται έκ τής γής.

Τό άγγεΐον είναι ύδρία μετά λαβών, τοποθετημένη επί ενός ύποβάθρου, 
τοΰ οποίου είναι ορατόν τό δεξιόν κάτω τμήμα. Ή ύδρία κοσμείται ύπό 
δύο σχηματοποιημένων λαβών, αΐτινες άπολήγουσιν εις σπείρας.

Είς τήν άριστεράν πλάκα (είκ. 2) φαίνεται τό άκρον τής άριστεράς λαβής. 
Είς τήν πλάκα ταύτην παριστάνεται επίσης έν ό'ρθιον παγώνιον, τοΰ ίδιου 
μεγέθους μέ τό προηγούμενον, αλλά μέ διάφορον στάσιν. ’Αντί νά ραμ- 
φίζη, έχει τήν κεφαλήν ύψωμένην καί έστραμμένην προς τά ό'πισθεν, ανυ
ψώνει ολίγον τήν πτέρυγα, άφίνει δέ τήν ουράν νά καταπέση. Τό πτέρωμα 
παρουσιάζει μεγαλειτέραν ποικιλίαν από τήν προηγουμένην πλάκα. Ό λαιμός, 
ή πτέρυξ καί ή κοιλία κοσμούνται διά τοΰ ίδιου τρόπου, αλλά τοΰ λαιμού 
τά μικρά πτερά, μετακινηθέντα κατά τήν στροφήν τής κεφαλής, είναι πολύ 
τεταραγμένα, όλιγώτερον σχηματικά, καί πλησιάζουν πολύ προς τήν πραγμα
τικότητα. Ή διάμεσος νεύρωσις αντικαθίσταται ύπό σειράς έστιγμένων 
κύκλων, οΐτινες σχηματίζουσι τάς κηλΐδας τού πτερώματος τοΰ πτηνού. Τό 
διαχώρισμα μεταξύ τών φολιδωμάτων, παριστανόντων τά μικρά πτερά, καί 
τών έπιμήκων — παραλλήλων αυλακώσεων, αΐτινες σχηματίζουσι τά μακρά 
πτερά, είναι ύπογραμμισμένον διά καθέτου γραμμής, ήτις φαίνεται νά χωρίζη 
τό σώμα τοΰ πτηνού είς δύο. Ό οφθαλμός, τό λοφίον, καί οί πόδες παρου
σιάζουν τάς ιδίας αναλογίας κατασκευής μέ τά έπί τής προηγουμένης πλακός. 
Κάτωθεν τοΰ λαιμού ύπάρχει φυτόν αντιστοιχούν προς τό φυτόν τής πρώτης 
πλακός. Τέλος δύο φυλλώματα, έκ τών οποίων τό έν φαίνεται άναφυόμενον
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Εϊκ. 2. Αί έπί έκατέρας όψεως τοΰ ύπ’ άριθ 3979 θωρακίου παραστάσεις. ■

εκ των νώτων τοΰ πτηνού καί τό έτερον μεγαλείτερον, κατέχουν ολόκληρον 
to αριστερόν τμήμα τής πλακός.

Είς τό ό'πισθεν μέρος τών δυο πλακών υπάρχουν δυο μεγάλαι γεωμε-
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Θ. Μακρίδου

τρικαί διακοσμήσεις, αϊτινες κατέχουν δλον τον χώρον, και είναι άντιθέτως 
τοποθετημένοι ώς προς τα ανάγλυφα τής εμπρόσθιας δψεως. Ό χώρος οΰτος 
άποτελεΐται από μίαν ορθογώνιον επιφάνειαν περιβαλλομένην υπό πλαισίου:

At διαστάσεις είναι: άρ. 3978 ΰψ. 0,67, πλάτ. 1,10 
» 3979 » 0,69 » 1,13

Τό πλαίσιον τής πρώτης δεξιά, ελαφρώς πλαγιογραφημένον έκ τών έξω προς 
τά έσω, σχηματίζεται υπό δυο ραβδώσεων, έκ τών οποίων ή δευτέρα είναι 
καμπύλη κα'ι στηρίζεται έπϊ μεγάλου γυμνού περιθωρίου. Τό κάτω μέρος 
τής πλακός περιβάλλεται επίσης υπό γυμνού περιθωρίου, μικροτέρου όμως 
πλάτους- εις τό άνω τμήμα κα'ι αριστερά, τά κυμάτια τού πλαισίου έξωμαλύν- 
θησαν. Ό διάκοσμος άποτελεΐται από διπλούν κύκλον, όστις τέμνεται υπό 
διπλού ρόμβου κανονικώς τοποθετημένου, τά άκρα τού οποίου άπολήγουσιν 
εις κρίνους και φύλλα κισσού. Εις τό κέντρον υπάρχει δεύτερος διπλούς 
κύκλος, σχηματιζόμένος όπως οί προηγούμενοι, έκ δύο σπειρών πλαγιογρα- 
φημένων, ελαφρώς αναγλύφων. Είς τό κέντρον τού αναγλύφου υπάρχει εις 
κρίνος πλαισιούμενος υπό διπλού ρόμβου, επίσης κανονικώς τοποθετημένου. 
Αί γωνίαι τού ρόμβου καταλήγουσιν έξωτερικώς είς τέσσαρα φύλλα κισσού, 
στηριζόμενα επί τού εσωτερικού κύκλου.

Ό διάκοσμος τής δευτέρας πλακός, ώς προς τον ρυθμόν καί την τέχνην, 
είναι όμοιος πρός τον τής πρώτης. Είς τό κέντρον διακρίνονται τέσσαρες 
κρίνοι εν σχήματι σταυρού, οΐτινες κατέχουν όλην την επιφάνειαν, προσδιο- 
ριζομένην υπό ρόμβου κανονικώς τοποθετημένου, όστις επίσης πλαισιούται 
υπό δύο άλλων ρόμβων σχηματιζομένων υπό σπειρών ελαφρώς πλαγιο- 
γραφημένων, μικροτέρου όμως πλάτους τού προηγουμένου. Αί γωνίαι τού 
δευτέρου καταλήγουν έξωτερικώς είς τέσσαρα φύλλα κισσού. Μέγας διπλούς 
ρόμβος πλαισιώνει τό σύνολον, όστις, όπως ό ρόμβος τής προηγουμένης 
πλακός, έχει εις τάς έξωτερικάς γωνίας συμπλέγματα, κρίνους καί φύλλα 
κισσού. Είς τό μέσον έκάστης πλευράς τού ρόμβου τό περίζωμα προβάλλεται 
συνεχές, είς τρόπον ώστε νά σχηματίζωνται τέσσαρες προεξοχαί έν εΐδει πετά
λων, είς τό κέντρον τών οποίων διακρίνονται τέσσαρα ανθέμια συμμετρικώς 
διατεταγμένα.

Ή έξέτασις τών πλακών τούτων μάς οδηγεί εις τό συμπέρασμα ότι πρό
κειται περί δύο πλακών θωρακίου, τάς οποίας έξήγαγον από πυρποληθέν 
οικοδόμημα τού 6ου αίώνος καί έχρησιμοποίησαν πάλιν. Πράγματι πολλοί 
λόγοι Ινισχύουν την εικασίαν ταύτην. Πρώτον, καθώς παρετηρήσαμεν ανω
τέρω, αί διακοσμήσεις είναι τώρα άντιθέτως τοποθετημένοι ώς πρός τάς 
γλυπτάς παραστάσεις. Αί υπό τής πυρκαϊάς προξενηθεΐσαι έπί τής επιφάνειας 
τού μαρμάρου βλάβαι, δεν διακρίνονται είμή έπί τής μιάς πλευράς, ήτις κατά 
την νέαν διάταξιν τών πλακών έπρεπε νά ήτο έφηρμοσμένη έπί τού τοίχου καί

m
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συνεπώς δεν ύπέστη έπιδιόρθωσιν. Τουναντίον ή αντίθετος πλευρά, επί τής 
οποίας εύρίσκονται τά ανάγλυφα, έκαθαρίσθη επιμελώς, πράγμα τό όποιον 
άφήρεσε μαζΰ μέ την προσβληθεΐσαν επιφάνειαν τοΰ μαρμάρου καί την 
παλαιάν διακόσμησιν, ήτις συνίστατο, πιθανώτατα, από συνήθους τύπου 
σταυρόν, εντός κύκλου ελαφρώς αναγλύφου. Ό καλλιτέχνης, προς εξοικονό
μησήν χώρου, διά την άνάπτυ- 
ξιν τοΰ θέματος ήναγκάσθη 
να παράλειψη τάς δύο ραβδώ
σεις τοΰ πλαισίου. Πράγματι 
τό πλευρικόν καθώς καί αί 
άλλαι ραβδώσεις, φαίνονται 
δτι έχουσι τελείως αποκοπή.
Αί πλάκες αύται ήσαν τοπο
θετημένοι εκατέρωθεν στήλης 
ή ά'λλης πλακάς, ήτις εσχημά
τιζε τό ενδιάμεσον, καί επί τής 
οποίας ήτο λαξευμένον τό 
υπόλοιπον άγγείον, μέρος τοΰ 
οποίου διακρίνεται επί τής δε
ξιάς πλακός, μέρος δέ τής λαβής 
επί τής άριστεράς (είκών 3).

’Από τό άγγείον, κατά 
πάσαν πιθανότητα, θά άνυ- 
ψοϋτο σωλήν άπολήγων εις 
κώνον πεύκης, από τοΰ οποίου

Είκ. 3. Παραστάσεις παγωνίων έπί συντρίμματος 
θωρακίου άποκειμένου έν τφ μουσείο) τής 

Κωνσταντινουπόλεως

εξεπήδα τό ύδωρ1, δπως φαίνεται εις επικεφαλίδα τοΰ κατά Ίωάννην 
Ευαγγελίου, παραληφθεΐσαν από χειρόγραφον Εύαγγέλιον μετά μικρογρα
φιών τοΰ 13ου Αίώνος, φυλαττόμενον είς την βιβλιοθήκην τοΰ Παλαιού 
Σεραγίου 2 (είκών 4).

'Η παράστασις δύο παγωνίων τοποθετημένων εκατέρωθεν αγγείου ή 
πίδακος είναι αρκετά κοινή καί φέρεται συχνάκις είς Βυζαντινά γλυπτά ή 
ζωγραφιάς. Όθεν δεν χρειάζεται νά έπανέλθωμεν έπί τοΰ θέματος. Θά άρκε- 
σθώμεν μόνον νά παρουσιάσωμεν ενταύθα (είκ. 5) προς παραβολήν, μίαν 
άλλην ανέκδοτον πλάκα παριστώσαν τό ίδιον θέμα. Εύρίσκεται αύτη εις την

1 J. Strzygowki, Der Pinienzapfen als Wasserspeier, Romische Mitteilungen 
XVIII, 1903, σ.185. J. Ebersolt, Le Grand Palais de Constantinople et le livre 
des Ceremonies Paris 1910, a. 111.

2 Μεμβράνη σχήματος 0,30χ0,23, 210 φύλλα. J. Ebersolt, Mission Archeolo- 
gique de Constantinople, Paris 1921, a. 61, No 21. ’Επίσης Βλ. δι’ δμοιον άντίτυπον, 
Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford, 1911, a. 243 είκ. 151.
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Εϊκ. 4. Έκ τοΰ έπιτάλου χειρογράφου Ευαγγελίου τοϋ ΙΓ' αίίδνος άποκειμένου έν τή 
βιβλιοθήκη Άχμέτ τοΰ Γ' έν τοϊς παλαιοΐς άνακτόροις τής Κων/πόλεως.

τελείως τό σχηματοποιημένον άγγεΐον, εξ ου άνέδυον κλώνοι αμπέλου και ό 
άπολήγων εις κώνον πευκης σωλήν. Τά παγώνια ΐστανται επί δυο συμμετρι
κούς τεταγμένων κλώνων αμπέλου μετά βοτρΰων, ραμφίζουσι δέ τον κώνον 
τής πευκης, ή μάλλον πίνουν από τό άναβρύον ύδωρ. Τό σώμα τών πτηνών 
είναι γυμνόν, ό δέ καλλιτέχνης απεικόνισε λεπτομερώς μόνον τά πτερά καί 
τάς ουράς. Τό άνω τμήμα τής πτέρυγος κοσμείται υπό φολιδωτού, παρι- 
στάνοντος τά μικρά πτερά, τά όποια διαχωρίζονται υπό μεγάλων πτερών,

πρόσοψιν τουρκικής κρήνης εν χρήσει, κειμένης εις την εξοχήν, 4 χιλιόμετρα 
βορείως τοϋ Μπακήρκιοϊ (τέως Μακροχωρίου, πάλαι Εβδόμου), καί τό ύδωρ 
αυτής χρησιμεύει προς άρδευσιν τών λαχανοκήπων τοΰ Σογανλή. Είναι πλάξ 
ύψους 0,75, πλάτ. 1,33, καί πάχ. 0,06. Πλαισιοΰται υπό τριών ραβδώσεων μετά 
γυμνών περιθωρίων. Τό κάτω τμήμα έθραΰσθη, καθώς καί τό κέντρον, όπου 
ήνοίχθη οπή διά τήν εκροήν τοΰ ϋδατος, πράγμα τό όποιον έξηφάνισε
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υποδεικνυόμενων διά παραλλήλων αυλακώσεων. Αί καταπίπτουσαι ούρα'ι 
αποτελούνται εκ μιας διαμέσου καί πολλαπλών πλευρικών νευρώσεων μετά 
τριών εστιγμένων κύκλων, συμμετρικώς τοποθετημένων, οΐτινες παριστάνουν 
τάς κηλιδας τοΰ πτερώματος.

’Άλλο άνάγλυφον, γνωστόν ήδη ή (εικ. 6) ευρισκόμενον επί τής προσ- 
όψεως τής κρήνης τοϋ Κήρκ Τσεσμέ, πλησίον τοϋ υδραγωγείου τοΰ Ουά- 
λεντος παρουσιάζει τάς αϋτάς'άναλογίας όσον^άφορα εις τήν διάταξιν τοϋ

Είκ. 5. Τό παρά τό Βυζαντινόν "Εβδομον άνάγλυφον τό έντετοιχισμένον 
νϋν επί τής προσόψεως Τουρκικής κρήνης.

θέματος καί τήν τεχνοτροπίαν. Άποτελεϊται άπό δυο πλάκας άνίσων διαστά
σεων. Ή κυριωτέρα, επί τής οποίας απεικονίζεται τό θέμα, έχει ύψος 1,10, 
πλάτος 1,47. Ή δεξιά, ήτις χρησιμεύει ως συμπλήρωμα τής πρώτης, έχει 
ύψος 1,25, πλάτ. 0,37. Τό θέμα είναι τό ίδιον, καί τά παγώνια παρουσιάζουσι 
τήν αυτήν συμβατικήν, αϋστηράν συμμετρίαν, δπως καί εις τήν προηγουμένην 
πλάκα. Ή αυτή συμμετρία παρατηρεΐται καί επί τών κλώνων τοϋ φυτοϋ μετά 
φύλλων, οιτινες εξέρχονται έκ τοϋ έν σχήματι κάλυκος αγγείου. Τό σώμα τών 
πτηνών είναι επίσης γυμνόν, αί ,δέ πτέρυγες καί αί οΰραί έξετελέσθησαν

1 Μ. Γεδ ε ώ ν, Χρονικά τοΰ Πατριαρχικού οίκου, Κων/πολις 1886, σ. 61.—Μ ordt- 
mann, Esquisse topograpbique de Constantinople Lilli, 1892, o. 71.—J. Strzygo- 
w s k i, ΈνΟ’ άν. σ. 195 είκ. 10.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:48 EEST - 34.211.113.242



424 Θ. Μακρίδορ

κατά τον ίδιον τρόπον, όπως Ιπ'ι τής πλακός τοΰ Σογανλή. Αί δύο τελευταίοι, 
παραστάσεις αΐτινες, κατά την γνώμην μας, άνήκουσιν εις τον 60ν αίώνα, παρα
βαλλόμενοι προς τάς εκ τοΰ λουτροΰ τοΰ Ίμραχόρ (Έμίρ-Άχοΰρ) προερχόμε
νος, παρουσιάζουσι διαφοράς αρκετά σημαντικός. Ένταΰθα οι καλλιτέχναι 
έτήρησαν αυστηρόν συμμετρίαν, ήτις αρμόζει εις τον καθαρώς διακοσμητικόν 
σκοπόν, εις τον όποιον άπέβλεψαν, ενφ ό καλλιτέχνης ό έκτελέσας τά ανά
γλυφα τοΰ λουτροΰ τοΰ Ίμραχόρ, προσεπάθησε με διακοσμητικόν) πάντοτε

Εΐκ. 6. Έκ Βυζαντινού αναγλύφου έντετοιχισμένου επί της προσόψεως 
Τουρκικής.κρήνης παρά τό ύδραγωγεϊον τοΰ Ούάλεντος.

σκοπόν, νά πλησιάση την πραγματικότητα, απομακρυνόμενος κά'πως τής 
πατροπαραδότου συμμετρίας.

"Οπως παρετηρήσαμεν ήδη, ή στάσις τών πτηνών επί τής γής, καθώς 
καί ό τρόπος τοΰ πίνειν είναι πολύ φυσικά. Επίσης ό διάκοσμος τοΰ πτερώ
ματος παρίσταται λεπτομερέστατα. Οΰτω, τό έν παγώνιον δεικνύει τό άνω 
τμήμα τής ουράς κεκοσμημένον υπό έστιγμένων κύκλων, παριστώντων τάς 
κηλΐδας τοΰ πτερώματος, ενώ τοΰ δεξιοΰ φαίνεται τό κάτω μέρος τής άνυψω- 
τθείσης ουράς. Επίσης αί κόραι τών οφθαλμών δεν παρίστανται πλαστικώς, 
όπως επί τών δύο πλακών τοΰ 6ου αίώνος, αλλά διαφαίνονται σαφώς, όπως 
καί ό διάκοσμος τών λοφίων.

Κατά την γνώμην μας τά ανάγλυφα ταΰτα θά εγένοντο κατά τά τέλη τοΰ 
9ου ή τάς άρχάς τοΰ 10ου Αίώνος, μετά την περίοδον τών Εικονοκλαστών. 
Άναμφιβόλως αί πλάκες αύταί έπρόκειτο άρχικώς νά χρησιμεύσωσιν ως 
διάκοσμος τών προσόψεων Βυζαντινών κρηνών, έχρησιμοποιήθησαν δέ πάλιν
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Είκ. 8. Ξύλινον θυρόφυλλον ’Αραβικής τέχνης ΙΓ' αίώνος 
άποκείμενον έν τφ Μουσείο) τής Κωνσταντινουπόλεως.
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διά τον αυτόν σκοπόν υπό τών Τούρκων. Ύπάρχουσιν ήδη δυο παραδείγ
ματα εν Κωνσταντινουπόλει καί τρίτον έπί τής κρήνης τοΰ Γενιτζέ, χωρίου 
κειμένου πλησίον τοΰ Όδεμησίου (αρχαίων Ύπαίπων τής Λυδίας (είκ. 7). 
Έξ άλλου ή παράστασις παγωνίων συναντάται συχνά εις την Μουσουλμα
νικήν τέχνην 1 ως απλή διακόσμησις άνευ συμβολικής έννοιας ως συναντάται 
εις την Χριστιανικήν τέχνην. Ώς παράδειγμα δίδομεν εδώ εν ξυλινον θυρό- 
φυλλον Αραβικής τέχνης τοΰ 13ου Αιώνος, προερχόμενον έξ Άγκυρας2.

Είκ. 7. Παράστασις αντιμέτωπων παγωνίων επί Βυζαντινού αναγλύφου 
έντετοιχισμένου έπί τής κρήνης τοΰ χωρίου Γενιτζέ.

(Είκ. 8). Τά παγώνια έ'χουσιν έν αυτφ τήν ιδίαν στάσιν καί τήν αυτήν συμ
μετρίαν δπως καί έπί τών Βυζαντινών πλακών, τάς οποίας πε.ριεγράψαμεν. 
Τέλος έπί τής κρήνης Μουράτ τοΰ Γ' εΰρισκομένης εις τό έσωτερικόν τοΰ 
Τσινιλί Κιόσκ, τοΰ Μουσείου Κων/πόλεως, βλέπομεν τό παγώνιον μόνον ώς 
κύριον κόσμημα.

1 G. Μ i geo n, Manuel d’Art Musulman Paris, 1927, τόμ. I, σ. 268, 358, 363, 
379; τόμ. II σ. 24, 28, 110, 214, 215, 234, 293, 294, 302, 304, 305, 307, 316, 317, 324, 
326, 328, 338, 384.

’ Μουσεΐον Κων/πόλεως. Μουσουλμανική Συλλογή, άριθ. μητρώου.
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Β'
ΠΛΑΞ ΘΩΡΑΚΙΟΥ ΠΑΡΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Ή πλάξ προέρχεται έκ Κωνσταντινουπόλεως παραχωρηθεΐσα εις το 
Μουσεϊον υπό τών κληρονόμων αρχαιοπώλου εγκατεστημένου έν Ζιντζιρλι 
Χάν τής Μεγάλης ’Αγοράς. —· Είναι καταγεγραμμένη ύπ’ άριθ. 4141 τοΰ 
μητρώου Μαρμάρων τοΰ Μουσείου Κων/πόλεως.

Είκ. 9. Ή προσδία όψις χοϋ θωρακίου, έφ’ οΰ ή παράστασις τής θυσίας τοϋ Αβραάμ.

Ασβεστόλιθος σκληρός. Σημερινά! διαστάσεις: ΰψ. 0.78, πλάτ. 0.82, 
πάχ. 0.10. Τά ανάγλυφα παρουσιάζουσι προεξοχήν 0.02.

Ή πλάξ αυτή θά είχεν έπ! μακρόν χρησιμεύσει προς πλακόστρωσιν, με 
τάς γλυπτάς παραστάσεις έστραμμένας προς τήν γην, έπ! των οποίων δια-
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κρίνονται ακόμη ίχνη κονιάματος. Έκ τοϋ γεγονότος τουτου, ή επιφάνεια 
έχει φθάρη υπό τής υγρασίας και έχουσι σχηματισθή έν αυτή πολυάριθμοι 
κοιλότητες.

Αί άρχικαί διαστάσεις τής πλακός έμειώθησαν υπό τής λιθοτομίας, ήτις 
έξηφάνισε τό ήμισυ τοΰ δένδρου μετά των οπισθίων μερών τοϋ κριοΰ αρι
στερά, καί τούς πόδας των ανθρώπων καί τοΰ ζώου εις τό κάτω τμήμα. 
Διαβριοσεις έπιπόλαιαι παρατηρούνται έφ’ δλης τής επιφάνειας καί αρκετά

Είκ. 10. Ή οπίσθια όψις τοΰ αΰτοϋ θωρακίου.

εμφανείς εις τά ανθρώπινα πρόσωπα. — ’Άνωθεν τοϋ κριοΰ διακρίνεται κοι- 
λότης διά μεταλλικόν έ'μβολον ή άνω αριστερά γωνία είναι τεθραυσμένη. 
Πλαγία θραϋσις εΐς τό άνω δεξιόν τμήμα έχει άφαιρέσει τά δάκτυλα τής 
δεξιάς χειρός τοϋ Πατριάρχου καί τήν λεπίδα τής μαχαίρας. Ή οπίσθια επι
φάνεια είναι λίαν έφθαρμένη, λόγφ τής υπό των ποδών τριβής.

Ό Αβραάμ δ'ρθιος, εστραμμένος δεξιά, μέ τό σώμα στηριζόμενον επί 
τοϋ δεξιοϋ ποδός, τοΰ άριστεροΰ ελαφρώς καμπτόμενου, στρέφει τήν κεφαλήν 
δι’αποτόμου κινήσεως αριστερά, προς τήν Χείρα Κυρίου «Dextram Domini
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ήτις διαφαίνεται εις την άνω αριστερόν γωνίαν τοΰ πεδίου. Ή κόμη αΰτοΰ 
είναι βραχεία και ερριμμένη επί τοΰ μετώπου, οί οφθαλμοί μεγάλοι και 
έσκαμμένοι εις κυκλικήν κοιλότητα, τό οΰς ορατόν, μέγα καί έξέχον, τό γένειον 
μικρόν καί πυκνόν, ή ρίς, τό στόμα καί οί μυστακες εχουσι πολύ διαβρωθή. 
Ό Πατριάρχης φέρει μακρόν χιτώνα καί ίμάτιον, εν κράσπεδον τοΰ οποίου 
κατέρχεται κατά μήκος τής ράχεως. Αί χειρίδες είναι ανεστραμμένοι μέχρι 
των αγκώνων, ούτως ώστε τά αντιβράχια μένουσι γυμνά. Στηρίζει την αρι
στερόν χεΐρα επί τής κεφαλής τοΰ υίοΰ του, διά δε τής δεξιάς, ανυψωμένης, 
κρατεί την μάχαιραν.

Ό ’Ισαάκ, μέ τάς χεΐρας συνδεδεμένας όπισθεν τής ράχεως, είναι άντω- 
πός, μέ τό ένα γόνυ εις την γήν, καί φέρει βραχύν χιτώνα, δστις άφίνει ακά
λυπτα τά γόνατα καί τάς κνήμας. Τό πρόσωπον έχει διαβρωθή, ή κόμη είναι 
βραχεία καί ερριμμένη επί τοΰ μετώπου, τό δέ ούς μέγα καί εξέχον. ’Όπισθεν 
τοΰ Πατριάρχου εύρίσκεται 6 κριός τής άντικαταστάσεως, πλαγιογραφημένος 
δεξιά, καί προσδεδεμένος διά φορβιάς εις τον κεκομμένον κλάδον δένδρου, 
άνωθεν τοΰ οποίου εύρίσκεται δέσμη φύλλων.

Έπί τής οπίσθιας πλευράς υπάρχει σταυρός πεπλατυσμένος εντός κύκλου 
πλαισιουμένου υπό δύο γυμνών περιζωμάτων.

Εργασία χονδροειδής τοΰ τέλους τοΰ 5ου Αΐώνος λ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1

1 Βλ. Θραύσμα άναλόγου παραστάσεως, παρά Mendel, Catalogue des Sculp
tures du Musee de Constantinople τόμ. II σ. 473, No 674; G. Stulfauth, «Die 
Engel in der altchristlichen Kunst (Archaeologische Studien zum christlichen Alter- 
tum und Mittelalter von J. Ficker, III Heft), σ. 97. Τό θέμα παρίσταται συχνάκις 
έπΐ παλαιοχριστιανικών τραπεζών, ών μία έν τφ μουσείψ Ηρακλείου Κρήτης έδημο- 
σιεΰθη υπό Α. Όρλάνδου έν Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher τόμ. 6 σελ. 
160-163, ένθα καί σχετικοί παραπομπαί.
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