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Konstantynopolitańskie zabytki w Stambule
(ilustracje 1–72)

Wielka metropolia nad Bosforem żyje intensywnym życiem jednego z największych miast świata, a żywo pulsujące tętno miejskich przekształceń nie omija także starego stambulskiego miasta – okolonego Złotym Rogiem, Bosforem,
Propontydą i murami teodozjańskimi dawnego Konstantynopola. Nieadekwatnośš dawniejszych, nowożytnych opisów stolicy sułtanów i jej pobizantyńskich
zabytków wydaje się zrozumiała; to dośš oczywiste, że przekazy, które spisali
Pierre Gilles, Guillaume-Joseph Grelot czy Evliya Çelebi ukazują stan przeszły
i w znacznej mierze nieistniejący. Tymczasem tempo zmian jest na tyle znaczne,
że nawet naukowe, topograficzne i archeologiczno-konserwatorskie opisy dwudziestowiecznych uczonych nie odzwierciedlają już w pełni tego, co można zobaczyš bądź co uległo zatracie. Rejestry bizantyńskich pamiątek, które zebrali
w swych dziełach Alexander Van Millingen1, Ernest Mamboury2 czy Wolfgang
Müller-Wiener 3, stanowiące bezcenny punkt odniesienia i zasadnicze kompendium tematyczne, na zawsze już zachowają swoje znaczenie, ale upływ czasu
odróżnia stan ówczesny, tam reasumowany (niekiedy nawet w ostatnim z wymienionych dzieł), od dzisiejszego, czasem pozbawiając nas już możliwości delektowania się tym, co widzieli owi uczeni. Obecny stan zmienił się też tu i ówdzie w stosunku do informacji podawanych we wciąż dodrukowywanym, podstawowym przewodniku historycznym po zabytkach miasta, pióra Hilary’ego
1

A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Constantinople: The Walls of the City and Adjoining
Historical Sites, London 1899; i d e m, Byzantine Churches in Constantinople: Their History and
Architecture, London 1912.
2
M.in.: E. M a m b o u r y, T. W i e g a n d, Kaiserpaläste von Konstantinopel zwischen Hippodrom und Marmara–Meer, Berlin–Leipzig 1934; E. M a m b o u r y, The Tourist‟s Istanbul,
transl. M. Burr, Istanbul 1953.
3
W. M ü l l e r - W i e n e r, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Byzantion – Konstantinupolis – Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Tübingen 1977.
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Sumnera-Boyda i Johna Freely’ego, odzwierciedlającym, z grubsza ujmując,
obraz z lat siedemdziesiątych XX wieku 4. Pewne obiekty zniknęły, inne stały się
niedostępne bądź zabudowano je, a z drugiej strony dokonania archeologów
i konserwatorów ukazały nowe, nieznane dotąd substruktury i pozostałości, pozwoliły na odrestaurowanie niektórych niszczejących monumentów, przysporzyły literaturze przedmiotu nieprzebranej liczby nowych pozycji. Wyjazdy studyjne
do Stambułu, przedsięwzięte przez łódzkich bizantynistów w 2008–2010 r.
(prof.prof. Sławomir Bralewski, Maciej Kokoszko, Mirosław J. Leszka, Teresa
Wolińska, dr.dr. Paweł Filipczak, Małgorzata B. Leszka i Kirił Marinow, a także
piszący te słowa) w związku z projektem naukowym dotyczącym historii wczesnobizantyńskiego Konstantynopola, dostarczyły sposobności unaocznienia skali
zmian, ale i trwającego nadal bogactwa historii bizantyńskiej pozostałej nad Bosforem w architektonicznych pamiątkach5. Poniżej przedstawiam szczegółowe
uwagi wynikające z pobytu na miejscu – głównie, rzecz jasna, własnego – chcąc
przede wszystkim ukazaš złożonośš i niejednolitośš sytuacji bizantyńskich zabytków miasta nad Bosforem, liczniejszych niż się wydaje i nie zawsze jeszcze
należycie rozpropagowanych. Cele badań in situ, w szczególności przygotowanie
materiału ikonograficznego i dokumentacyjnego oraz weryfikacja ustaleń literatury, pozwoliły na dośš szerokie i przynajmniej w części reprezentatywne przyjrzenie się zabytkom, szalenie ważnym historycznie jako istniejąca wciąż scenografia badań nad Bizancjum w jakimkolwiek aspekcie. Nieco ponadmiesięczny
łączny pobyt nad morzem Marmara nie dał szans, rzecz jasna, na kompleksowe
badania archeologiczne, których zresztą nie umiałbym najpewniej należycie
przeprowadziš, wystarczył natomiast, by dzięki przychylności m.in. Patriarchatów Ekumenicznego i Ormiańskiego, Dyrektoriatu Muzeum Hagia Sofia, a także
wielu osób prywatnych, dotrzeš do miejsc na ogół nieudostępnianych turystom,
z rzadka zaś tylko grupom wizytujących miasto naukowców. Rzeczą cokolwiek
uderzającą, która przykuła uwagę łodzian, przygotowujących nie tylko książkę
o Nowym Rzymie, ale i selekcjonujących materiały do przyszłego przewodnika
historycznego po dawnej cesarskiej metropolii, jest ograniczona – a w każdym
razie znacząco niejednolita – dostępnośš, i o niej także traktuje poniższy tekst.
Muszę tu jednak zaznaczyš, iż po pierwsze w żadnej mierze nie zmierza on do
4
H. S u m n e r - B o y d, J. F r e e l y, Strolling through Istanbul. A Guide to the City, 9Istanbul 2006 [I wydanie – 1972 r.].
5
Moim Współtowarzyszom, Pawłowi Filipczakowi, który wędrował ze mną przez Stambuł
i w 2009 r., i rok później, oraz Grzegorzowi Sosze, oglądającemu ze mną miasto podczas pierwszego z pobytów, jestem więcej niż wdzięczny za te wspólnie spędzone dni. Razem podziwialiśmy
i poznawaliśmy wiele miejsc, do części nie dotarłbym pewnie w ogóle, gdyby nie Ich towarzystwo.
Naturalnie nie mogę tu nie wspomnieš, że nasze wyjazdy byłyby znacznie ograniczone, gd yby nie przyznany Katedrze Historii Bizancjum UŁ grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.
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kompletności, przez co rozumiem pełen opis wszystkich istniejących pozostałości, nie ma też charakteru wypowiedzi z dziedziny archeologii, nauki o konserwacji zabytków czy historii sztuki. Nie chcę i nie mogę też referowaš szerzej
historii wymienianych obiektów w całym jej bogactwie ani ponownie śledziš
źródeł, gruntownie przepatrzonych wszak w podanej w odsyłaczach literaturze;
wzmianki służą tylko ogólnemu nakreśleniu kontekstu i mocniejzemu związaniu
istniejącej tkanki miejskiej z historyczną topografią miasta. Zadanie ograniczyłem do przekazania wskazówek, które ułatwią odszukanie stołecznego miasta
Bizancjum i jego kulturowego dziedzictwa w dzisiejszym Stambule w jego zróżnicowanych przejawach, do wzmiankowania niektórych szczególnie interesujących
ostatnich odkryš, badań i zmian, odesłania do merytorycznie najwartościowszej –
acz z konieczności podanej w wyborze – literatury, do zaalarmowania
o stanie zachowania i poważnym zagrożeniu zabytków o znaczeniu daleko wykraczającym poza region, a także unaocznienia pewnych współczesnych tendencji
w zmiennym stosunku stambulczyków do szczególnych dziejów ich gniazda,
w dbałości lub zapominaniu o historycznej spuściźnie miasta przedtureckiego.
Pozostając w przeświadczeniu, że materialne relikty bizantyńskiej stolicy są immanentnym, koniecznym i nieodłączalnym tłem jej polityczno-kulturowych dziejów, że nasza wiedza obecna może wciąż cieszyš się wcale rozległą możliwością
namacalnego potwierdzenia na miejscu, oraz że konstantynopolitańskie zabytki,
ów bezwiedny testament najbliższej nam zaginionej cywilizacji, wymagają wciąż
szczególnej pieczy i zainteresowania, zdecydowałem się pokazaš zagadnienie
w ujęciu problemowym. Subiektywne, zastosowane poniżej, wyodrębnienie kategorii obiektów nie jest więc podyktowane czynnikiem chronologicznym ani
geograficznym; ma raczej oddaš faktyczną złożonośš sytuacji.
***
Pierwszą dającą się wyodrębniš grupą zabytków są największe przedosmańskie atrakcje historyczne miasta, stanowiące ważny element jego tożsamości,
wizerunku zewnętrznego i dostarczające mu niemałych dochodów, funkcjonujące
w większości jako państwowe muzea. Szeroko rozpropagowane w przewodnikach turystycznych i z reguły łatwo dostępne, są zapewne najlepiej odrestaurowane i podlegają stałemu, bacznemu spojrzeniu miejscowych konserwatorów
zabytków.
I.1 Kościół Świętej Mądrości Bożej (Hagia Sofia, Aya Sofya Camii), tronujący nad wschodnią częścią starego miasta w pół drogi między nieistniejącym
pałacem cesarskim a dawnym pałacem sułtańskim Topkapı, należy wymieniš
w pierwszej kolejności, pamiętając i o jego znaczeniu we wschodnim cesarstwie,
i o bezprecedensowej randze jako klejnotu światowego dziedzictwa kulturowego.
Ta przez wiele stuleci największa świątynia chrześcijańska, zbudowana przez
Justyniana I w 537 r., na miejscu dawniejszych konstrukcji z fundacji cesarzy
Konstancjusza II (360 r.) i Teodozjusza II (415 r.), została w 1453 r. zamieniona
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w meczet, zaś w 1935 r. w muzeum, którym pozostaje do dziś 6. Pierwszy pod
względem ważności i splendoru (choš nie najstarszy) kościół katedralny Kon6

Literatura na temat kościoła Świętej Mądrości jest olbrzymia, por. np. W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 84–96 (na s. 94–96 obszerna bibliografia wcześniejszej literatury przedmiotu;
podobny spis umieszczony jest przy każdym z obiektów opisywanych w leksykonie, nie ma więc
potrzeby, by powtarzaš go w niniejszym artykule, poza najważniejszymi lub wykorzystanymi tutaj
pracami; wybór literatury sprzed 1978 r. w następnych przypisach jest w związku z tym bardziej
selektywny niż w wypadku ostatnich trzydziestu lat); W.R. L e t h a b y, H. S w a i n s o n, The
Church of Sancta Sophia Constantinople, London–New York 1894; R. J a n i n, Les églises et les
monastères de Constantinople, [w:] La géographie ecclésiastique de l‟empire byzantin, p. I, Le
siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique, t. III, Paris 1953, s. 471–485 (warta przywołania w każdym przypadku, zawiera cenne informacje źródłowe nt. obiektów sakralnych, nawet
jeśli pewne przypisania lokalizacji zostały już zrewidowane przez naukę); G. D o w n e y, The
Name of the Church of St. Sophia in Constantinople, „The Harvard Theological Review” 1959, vol.
52, s. 37–41; C. D e l v o y e, Sainte-Sophie de Constantinople: architecture et mosaiques,
[w:] Corsi di cultura sull‟arte revennate e bizantina, Ravenna 8–20 III 1959, Ravenna 1959, s. 39–
47; P.A. M i c h e l i s, À propos des plans d‟Haghia Sophia, [w:] Akten des XI. Internationalen
Byzantinistenkongresses, München 1958, hrsg. F. Dölger, H.-G. Beck, München 1960, s. 376–387;
C. M a n g o, The Lost Mosaics of St. Sophia, Constantinople, Actes du XIIe Congrès International
d‟Études Byzantines, Ochride 10–16 septembre 1961, t. III, Beograd b.d., s. 227–233; F. D i r i m t e k i n, Le local du Patriarcat à Sainte Sophie, „Istanbuler Mitteilungen” 1963/1964, Bd. 13/14,
s. 113–127; W. K l e i s s, Beobachtungen in der Hagia Sophia in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1965, Bd. 15, s. 168–185; S.G. M e r c a t i, Collectanea byzantina, vol. II, Roma 1970,
s. 264–267 (Due probabili iscrizioni ritmiche di Santa Sofia) i 276–295 (Sulle iscrizioni di Santa
Sofia); T.F. M a t h e w s, The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, University Park–London 1971, s. 11–19, 88–102; R. C o r m a c k, E.J.W. H a w k i n s, The Mosaics of St.
Sophia at Istanbul: the Rooms above the Southwest Westibule and Ramp, „Dumbarton Oaks Papers” 1977, vol. 31, s. 175–251; N. O i k o n o m i d e s, The Mosaic Panel of Constantine IX and
Zoe in Saint Sophia, „Revue des Études Byzantines” 1978, t. 36, s. 219–232; G.P. M a j e s k a,
Notes on the Archaeology of St. Sophia at Constantinople: the Green Marble Bands on the Floor,
„Dumbarton Oaks Papers” 1978, vol. 32, s. 299–308; C. D e l v o y e, La signification des mosaïques posticonoclastes de Sainte-Sophie de Constantinople, [w:] Problèmes d‟histoire du christianisme, ed. G. Cambier, Bruxelles 1980, s. 45–55; R. C o r m a c k, Interpreting the Mosaics of
S. Sophia at Istanbul, „Art History” 1981, vol. 4, s. 131–149; K.K. A k e n t ’ e v, Nektorye itogi
issledovanij mozaik konstantinopol‟skoj Sv. Sofii i voprosy metodologii istoriko-chudožestvennych
rekonstrukcij, „Vizantijskij Vremennik” 1983, t. 44, s. 158–181; i d e m, Mozaiki galerej konstantinopol‟skoj sv. Sofii, „Vizantijskij Vremennik” 1984, t. 45, s. 140–167; N.K. M o r a n, The Skeuophylakion of the Hagia Sophia, „Cahiers Archéologiques” 1986, vol. 34, s. 29–32; P. S p e c k,
Anthologia Palatina I, 1 und das Apsismosaik der Hagia Sophia, [w:] Poikila Byzantina, Bd. VI,
Varia 2, Bonn 1987, s. 285–312; R.J. M a i n s t o n e, Hagia Sophia: Architecture, Structure and
Liturgy of Justinian‟s Great Church, London 1988; R. M a c r i d e s, P. M a g d a l i n o, The Architecture of Ekphraseis: Construction and Context of Paul the Silentiary‟s Ekphrasis of Hagia Sophia, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1988, vol. 12, s. 47–82; Hagia Sophia from the Age
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stantynopola, wielokrotnie przebudowywany i uczestniczący w wielu historycznych wydarzeniach, jest powszechnie dostępny jako obiekt muzealny, cieszący
się olbrzymią popularnością – stanowi najchętniej odwiedzane muzeum w Turcji.
Trwająca ostatnio dośš gorąca dyskusja, nagłaśniana przez media, na temat
przywrócenia budynkowi sakralnego charakteru w ten czy inny sposób, chošby
przez okazjonalne oddawanie na potrzeby modlitewne, posiada po części wyraźne polityczne podłoże, i acz jest inspirowana tak z, jak i spoza Turcji, nie wydaje
się, by miała przynieśš jakiekolwiek zmiany statusu Hagia Sofia w najbliższym
czasie (obecna formuła przynosi znaczne dochody, pozwala uniknąš zaognienia

of Justinian to the Present, ed. R. Mark, A. Çakmak, Cambridge 1992; Die Hagia Sophia in Istanbul. Akten des Berner Kolloquiums vom 21. Oktober 1994, hrsg. V. Hoffman, Bern 1997;
G.P. M a j e s k a, Notes on the Skeuophylakion of St. Sophia, „Vizantijskij Vremennik” 1998,
t. 55(80), s. 212–215; B. P a n t e l i š, Applied Geometrical Planning and Proportions in the Church
of Hagia Sophia in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1999, Bd. 49, s. 493–515; S. K ı r ı m t a y ı f, Converted Byzantine Churches in Istanbul: Their Transformation into Mosques and
Masjids, Istanbul 2001, s. 7–19; G.P. M a j e s k a, A Description of the Sanctuary of St. Sophia in
Constantinople from Medieval Rus‟, „Palaeoslavica” 2002, vol. 10, s. 249–254; V. H o f f m a n n,
N. T h e o c h a r i s, Der geometrische Entwurf der Hagia Sophia in Istanbul. Erster Teil, „Istanbuler Mitteilungen” 2002, Bd. 58, s. 393–428; S. U l l e a, The Interior Space of Hagia Sophia at
Constantinople, „Revue roumaine d’histoire de l’art” 2002/2003, vol. 39/40, s. 3–10; M. W h i t b y, The Vocabulary of Praise in Verse Celebration of 6th–Century Building Achievements: AP
2.398–406, AP 9.656, AP 1.10 and Paul the Silentiary‟s Description of St Sophia, [w:] Des Géants
à Dionysos. Mélanges de mythologie et de poésie grecques offerts à Francis Vian, éd. D. Accorinti,
P. Chuvin, Alessandria 2003, s. 593–606; F. d e ’ M a f f e i, Il problema della cupola su vano
quadrato e la Santa Sofia di Costantinopoli, [w:] La Persia e Bisanzio. Convegno internazionale
(Roma, 14–18 ottobre 2002), a cura di A. Carile, L. Cracco Ruggini, G. Gnoli, G. Pugliese Carratelli,
G. Scarcia, Roma 2004, s. 679–735; J. B a r d i l l, Brickstamps of Constantinople, vol. I, Oxford
2004, s. 54–56, 64–67; A. B e r g e r, Der Glockenturm der Hagia Sophia, [w:] Metin Ahunbay‟a
Armağan. Bizans mimarı Üzerine Yazılar, İstanbul 2004, s. 59–73; Santa Sofia di Costantinopoli.
L‟arredo marmoreo della grande chiesa Giustinianea, a cura di A. Guiglia Guidobaldi, C. Barsanti,
Città del Vaticano 2004; R.S. N e l s o n, Hagia Sophia 1850–1950: Holy Wisdom Modern Monument,
Chicago 2004; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, Byzantine Monuments of Istanbul, Istanbul 2004,
s. 48–49, 88–128; E. P i l t z, Byzantium in the Mirror: The Message of Skylitzes Matritensis and
Hagia Sophia, Oxford 2005 (zwł. s. 67–92); E. R u s s o, La decorazione scultorea della S. Sofia
teodosiana di Costantinopoli, „Bizantinistica” 2007, vol. 9, s. 1–14; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, Guia de Constantinopla. Un viaje a Estamboul en busca de Bizancio,
Avilés 2007, s. 67–149; C. D u p p e l, Ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen an der Hauptkuppel und den Hauptpfeilern der Hagia Sophia in Istanbul, Karlsruhe 2010; S. B r a l e w s k i,
Kształt urbanistyczny miasta. Konstantynopolitańskie kościoły, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym.
Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011,
s. 145–151.
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stosunków religijnych, jest jednym z symboli świeckości państwa). Olbrzymia
przestrzeń kościoła z powodzeniem mieści dziesiątki tysięcy turystów. Główna
trasa turystyczna wiodąca przez kościół, jak i bardzo cenne lapidarium (pozostałości katedry teodozjańskiej, części kolumn, architrawów, kamiennych elementów dekoracyjnych budowli sakralnych i świeckich z różnych części miasta),
dobrze ukazuje najcenniejsze elementy zabytku i pozwala ogółowi turystów dotrzeš do reprezentatywnej jego większości. Można jedynie żałowaš, że nie zostały nią objęte dostępne z górnych galerii pomieszczenia identyfikowane jako
przynależące do patriarchatu oraz jedyny pozostały fragment bazyliki teodozjańskiej o charakterze samodzielnej budowli – rotundowy skeuofylakion, mieszczący niegdyś naczynia i księgi liturgiczne oraz relikwie. Zważywszy na rangę muzeum, dziwi natomiast, że opisy dla turystów, rozmieszczone w świątyni, są więcej niż ogólne, a w wielu miejscach nieścisłe.
Hagia Sofia podlega trwałej renowacji, a każdy, kto ostatnio wchodził do
wnętrza, wie, że zarówno do jej zakończenia, jak i do zamknięcia pełnej archeologicznej eksploracji budowli i jej najbliższych okolic, mimo długich dekad badań, jeszcze daleka droga. Zmiany widoczne są gołym okiem, jako że w 2010 r.
zdjęto po siedemnastu latach olbrzymie, zaopatrzone w windę rusztowanie, sięgające od podłogi kościoła do kopuły, dzięki czemu jego pełna przestrzeń znów
może wywieraš swe przemożne wrażenie na odwiedzających. W toku działań
restauracyjnych po stu pięšdziesięciu latach odsłonięto twarz jednego z mozaikowych serafimów, znajdującego się na północno-wschodnim pendentywie kopuły. Wszystkie cztery postaci anielskie, uwidocznione na pendentywach (dwie,
w tym opisywana, to mozaiki, dwie – malowane imitacje), od czasu renowacji
obiektu wykonanej z polecenia sułtana Abdulmedżida I przez Gaspara i Giuseppe
Fossatich7, miały oblicza zasłonięte metalowymi medalionami; wcześniej zatynkowano je 6–7 warstwami farby wapiennej. Turecki minister kultury Egruğrul
Günay zapowiedział odsłonięcie także pozostałych wizerunków 8. Odnowieniu
podległy znaczne części kopuły, okna witrażowe, kandelabry, a także m.in.
ośmiometrowe, dziewiętnastowieczne tonda z imionami Allaha, Mahometa, kalifów raszidun oraz Hasana i Husajna 9. Cennym odkryciem archeologicznym
w obrębie kościoła i jego przyległości jest, ogłoszone w grudniu 2010 r., odko7
S. D o ğ a n, Sultan Abdülmecid dönemi‟nde İstanbul-Ayasofya Camii‟ndeki Onarımlar ve
Çalışmaları Aktaran Belgeler, „Bilig” 2009, c. 49, s. 1–34.
8
S. A k k o ç, Hagia Sophia‟s Angel Uncovered, „Hürriyet News” z 24 VII 2009 r., wyd. int.;
Three More Angels Appear in Hagia Sophia, „Hürriyet News” z 26 VII 2009 r., wyd. int.; S. A t i k,
Visitors Rush to the Hagia Sophia to See the Angel Face, „Hürriyet News” z 8 X 2009 r., wyd. int.
(por. też artykuł M. Neziha B a ş g e l e n a, İstanbul Ayasofyası Serafim Mozayiği, „Arkeoloji ve
Sanat” 2010, sa. 135).
9
G. D e m i r, N. G a m m, Workers Complete Restoration on Hagia Sophia‟s Canvasses,
„Hürriyet News” z 6 XII 2010 r., wyd. int.
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panie dobrze zachowanej chrzcielnicy (basenu chrzcielnego), datowanej wstępnie
na VI w., o wymiarach 3,32 m, 2,52 m i 1,16 m, w pobliżu której znaleziono
również sarkofagi i pojemniki na oliwę. Znalezisko wydobyto z terenu przylegającego bezpośrednio do dawnego tzw. małego baptysterium, gdzie zostało przeniesione, gdy w czasach osmańskich pomieszczono w baptysterium mauzolea sułtańskie (pierwsze pochówki: w 1623 r. Mustafy I, potem w 1648 r. Ibrahima I).
Zabytek, jak zapowiedziano, ma byš udostępniony zwiedzającym począwszy od
wiosny 2011 r.10 Już wcześniej otwarto po raz pierwszy dla publiczności same
türbe sułtanów. Prace archeologiczne prowadzone są poza tym po północnej
stronie kościoła, między nieistniejącym atrium świątyni a ulicą Soğukçeşme,
wykonano też sondażowe badania korytarzy podziemnych, częściowo zalanych
i niemal nieeksplorowanych11.
Począwszy od 2010 r. zamknięto dla ruchu kołowego bezpośrednie otoczenie budynku. Warto dodaš, że w związku z istniejącymi zagrożeniami powodowanymi przez znaczną w skali roku liczbę turystów (około dwóch milionów),
zapowiedziano wprowadzenie reglamentacji wizyt dla zapewnienia należytej
ochrony monumentu – dyrekcja muzeum ogłosiła niedawno zamiar wprowadzenia wcześniejszych rezerwacji12. Jednocześnie, wysyłając poniekąd sprzeczny
sygnał, ministerstwo kultury potwierdziło zamiar prywatyzacji infrastruktury
obsługi turystów w 48 obiektach muzealnych kraju, w tym w muzeum Hagia
Sofia 13.
I.2 Kościół Świętego Pokoju Bożego (Hagia Eirene, Aya Irini Kilisesi),
zwany też przez Bizantyńczyków Starym Kościołem (Palaia / Archaia Ekklesia)
posadowiony na północny wschód od Hagia Sofia, już w obrębie dzisiejszych
zewnętrznych murów pałacu sułtańskiego Topkapı, można oglądaš, przekroczywszy jedną z dwu bram pałacowych przy Soğukçeşme. Hagia Eirene, której
kopuła widoczna jest zarówno z Galaty, jak i z azjatyckiej części miasta, choš
mniej rozpoznawalna niż Hagia Sofia, jest zabytkiem nie mniej cennym niż
większy rówieśnik. Obecny budynek, zajmujący miejsce najdawniejszego, jak się
przypuszcza, chrześcijańskiego kościoła w mieście, będącego w IV w. pierwszą
10

Newly Unearthed Baptismal Font at Hagia Sophia to Open in Spring, „Hürriyet News”
z 14 XII 2010 r., wyd. int.
11
Ç. Ö z k a n A y g ü n, The Wells, Subterranean Passage, Tunnels and Water Systems of
Hagia Sophia in Istanbul, „Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde” 2006, Bd. 1,
s. 35–40; i d e m, İstanbul Ayasofyası‟nın döşeme altı dehliz kuyu ve su sistemleri araştırması,
2005, [w:] Araştırma Sonuçları Toplantısı [dalej: AST], c. XXIV.1, 29 mayıs – 2 haziran 2006, Çanakkale, edit. F. Bayram, B. Koral, Ankara 2007, s. 467–480.
12
A. A t i k, op. cit.; V. Z i f l i o ğ l u, Japanese Experts Say Human Breath Damages Hagia
Sophia, „Hürriyet News” z 4 II 2010 r., wyd. int.
13
Entrance to Most Popular Ruins to Be Privatized, „Hürriyet News” z 5 VII 2010 r., wyd.
int.
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siedzibą konstantynopolitańskiego biskupstwa, jest pamiątką czasów odbudowy
Justyniana I po niszczycielskim powstaniu Nika z 532 r.14 Ujmując rzecz ściślej,
z czasu tego pochodzi jednolicie jedynie niższa częśš budynku, wyższa to w części rekonstrukcja po niosącym nie mniejsze zniszczenia trzęsieniu ziemi z 740 r.,
przeprowadzona wkrótce po 753 r. Później obiekt przechodził tylko mniejsze
przemiany, a w okresie osmańskim nie stał się meczetem, oddany w użytkowanie
janczarom. Pradawna metryka, w połączeniu ze znacznymi relatywnie rozmiarami, z dobrym, nieledwie kompletnym stanem budynku jako całości i z zachowaniem wielu unikatowych elementów, niepozostałych w żadnym innym bizantyńskim kościele miasta (atrium, syntronon, mozaika Krzyża Świętego w półkopule
apsydy) bądź rzadko tak dobrze strukturalnie wciąż wyodrębnionych (bema), stanowią o jego ogromnej wartości. Dostęp do Hagia Eirene jest ograniczony w dużym stopniu w porównaniu z kościołem Świętej Mądrości, o możliwośš zwiedzania czy przeprowadzenia badań trzeba ubiegaš się w dyrekcji muzeum Hagia
Sofia, udzielane są pozwolenia dla minimum dziesięcioosobowych grup (należy
uiściš niemałą opłatę zbiorową i mniejsze indywidualne); możliwośš indywidualnego oglądu miejsca istnieje sporadycznie, ale zaświadczam, że nie jest niemożliwa (choš, gwoli ścisłości, nie udało mi się obejrzeš atrium). Poza tym kościół dostępny jest stosunkowo często melomanom muzyki klasycznej, jako że
gości odbywany rokrocznie latem, stojący na wysokim poziomie Stambulski
Festiwal Muzyczny (w 2010 r. jego 38. edycję). W porównaniu do sposobów
wykorzystywania wielu innych stambulskich starożytności ten akurat można
uznaš za jak najwłaściwszy, zwłaszcza, że akustyka rozległej przestrzeni, otoczonej ceglanymi, grubymi murami, niemal pozbawionymi tynku, jest istotnie
znakomita. Osprzęt potrzebny do przeprowadzenia koncertów wydaje się byš
instalowany nieinwazyjnie, odniosłem co prawda wrażenie, że dużo troskliwiej
winno się traktowaš syntronon, dośš bezceremonialnie wmontowywany w scenografie wydarzeń artystycznych. W bezpośredniej okolicy kościoła, po jego
południowo-zachodniej stronie trwają obecnie badania archeologiczne 15, których
pierwszym etapem było oczyszczenie ruin bizantyńskich eksplorowanych w latach czterdziestych XX w., następnie zarosłych i niezabezpieczonych. Następne
stadia, już wdrożone, przewidują dokładną eksplorację stratygraficzną, sięgającą
14
Literatura nt. Hagia Eirene – por. zwłaszcza: W.S. G e o r g e, The Church of St. Eirene at
Constantinople, London 1912; A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 84–105;
T.F. M a t h e w s, op. cit., s. 77–88; R. J a n i n, Les églises..., s. 108–111; W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 112–117; U. P e s c h l o w, Die Irenenkirche in Istanbul. Untersuchungen zur
Architektur, Tübingen 1977; i d e m, Die Baugeschichte der Irenenkirche in Istanbul neu betrachtet, [w:] Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer, ed. C.L. Striker, Mainz 1996,
s. 133–136; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 136–145; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 543; S. B r a l e w s k i, op. cit., s. 132–134.
15
Palace Unearthed from under Garbage, „Hürriyet News” z 9 IX 2009 r., wyd. int.
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poziomu starożytnego akropolu kolonii greckiej. Dotychczas, poza opisem pozostałości (posadzki, kolumny, mozaiki podłogowe), odnaleziono liczną ceramikę,
a także m.in. fragment fontanny z okresu rzymskiego, wyobrażający paszczę lwa.
Trwają polemiki względem identyfikacji opracowywanych substruktur, odpowiadających wspomnianym fragmentom badanym po północnej stronie kościoła
Świętej Mądrości (obie części rozcina dziś mur pałacu sułtańskiego i ulica Soğukçeşme z restaurowaną w ostatnich dekadach XX w. zabytkową, dziewiętnastowieczną zabudową). Częśš bizantynologów i archeologów, z prowadzącym badania Hayrim Fehmim Yılmazem, interpretuje je jako dawny pałac biskupów
konstantynopolitańskich16, podczas gdy pozostała częśš badaczy lokuje w tym
miejscu hospicjum (xenodocheion) Samsona, jedno z głównych dzieł charytatywnych w stolicy cesarstwa.
I.3 Klasztor Chrystusa w Chorze (Kariye Camii), jeden z klejnotów architektury i sztuki późnobizantyńskiej, kryjący szczególnie zdobne założenie budownictwa doby Paleologów oraz najpiękniej i najbardziej reprezentatywnie
zachowane mozaiki, również nie jest ani czynnym kościołem, ani meczetem,
a muzeum, i to jednym z najbardziej przez turystów uczęszczanych. W sposób
typowy dla zabytków Stambułu stoi w dośš zapuszczonej i zaniedbanej okolicy
(mahalle Kariye, Edirnekapı), opodal najbardziej na północy wysuniętego odcinka murów Teodozjusza II, choš jeszcze nie w Blachernach, u zbiegu ulic Kariye
Camii i Kariye Türbesi. Położenie na niewielkim wzniesieniu pozwala na otwartą
ekspozycję wschodnią, co bardziej jeszcze wpisuje obiekt w szerszy krajobraz.
Z drugiej strony niesie zauważane od dawna, doskwierające już bizantyńskim
budowniczym niebezpieczeństwo osuwania się gruntu, którego skutki (spękania
ścian i przesunięcia wschodnich fundamentów) usuwano już podczas głównej
restauracji dwudziestowiecznej budynku z lat 1947–1958, prowadzonej przez
Amerykański Instytut Bizantyński. Unikatowa bryła budowli jest efektem wielofazowej historii; pierwszy kościół stał już w tym miejscu w okresie wczesnobizantyńskim (tj. co najmniej od VI w.), ale obecny jego wygląd wiąże się z działaniami Marii Dukajny (około 1077–1081 r.), sebastokratora Izaaka Komnena
(ok. 1120 r.) i zwłaszcza Teodora Metochitesa (lata 1316–1321). Meczetem stał
się w XVI w. Choš przepiękne, lśniące kolorami tęczy mozaiki sklepień, kopuł
i ścian przyciągają liczne rzesze zwiedzających, miejsce nadal nastraja nostalgicznie i pozwala na niespieszne podziwianie arcybogatego programu religijnoartystycznego, przedstawiającego w kilku cyklach konstytutywne treści religijne
Kościoła wschodniego, życie Maryi i Chrystusa, wizerunek Pantokratora, deisis,
Zaśnięcie, Zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, sceny starotestamentowe, wizerunki świętych itd. Istnienie i funkcjonowanie muzeum, począwszy od 1945 r.
16

Ale por. K. D a r k, J. K o s t e n e c, The Byzantine Patriarchate in Constantinople and the
Baptistery of the Church of Hagia Sophia, „Architectura” 2006, vol. 36, s. 113–130.

132

ANDRZEJ KOMPA

dobrze chroni zabytek. Architektura, grobowce oraz dzieła sztuki mozaikarskiej
są należycie zabezpieczone i eksponowane, zagrożenia konstrukcyjno-architektoniczne definiowane i analizowane17. Dzięki drobiazgowym badaniom, nie
tylko zresztą okołorenowacyjnym, jest kościół św. Zbawiciela jednym z najlepiej
poznanych i opisanych chrześcijańskich zabytków sakralnych Stambułu 18.
17
Por. np. C. D e m i r, D. A c a r, S.O. T e r z i, M. I s p i r, B. D e m i r t a s, A. I l k i,
N. K u m b a s a r, Preliminary Structural Assessment of Kariye Camii Northern Annex, [w:] Studies
on Historical Heritage: Proceedings of the International Symposium, September 17–21 2007, Antalya, Turkey, ed. G. Arun, Istanbul 2007, s. 511–518.
18
Nt. kościoła i klasztoru oraz dzieł sztuki w nim zachowanych: A. V a n M i l l i n g e n,
Byzantine Churches..., s. 288–331; R. J a n i n, Les églises..., s. 545–553; P.A. U n d e r w o o d, The
Kariye Camii, vol. I–IV, Princeton 1966–1975; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 159–163;
Ø. H j o r t, The Sculptures of Kariye Camii, „Dumbarton Oaks Papers” 1979, vol. 33, s. 201–289;
J. L a f o n t a i n e - D o s o g n e, L‟illustration de la première partie de l‟Hymne Akathiste et sa relation avec les mosaïques de l‟Enfance de la Kariye Djami, „Byzantion” 1984, vol. 54, s. 648–702;
R.G. O u s t e r h o u t, The Architecture of the Kariye Camii in Istanbul, Washington 1987; i d e m,
Temporal Structuring in the Chora Parekklesion, „Gesta” 1995, vol. 34, s. 63–76; i d e m, Kariye
Camii‟ne Başka Bir Bakış / Another Look at the Kariye Camii, „Arkeoloji ve Sanat” 1995, sa.
64/65, s. 13–23; ibidem 1997, sa. 81, passim; M. M u n d t, Ein ikonographisches Kleinod der Kariye Camii, Grab E, „Istanbuler Mitteilungen” 1997, Bd. 47, s. 461–464; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit.,
s. 74–77; E. A k y ü r e k, Funeral Ritual in the Parekklesion of the Chora Church, [w:] Byzantine
Constantinople. Monuments, Topography and Everyday Life, ed. N. Necipoğlu, Leiden–Boston–
Köln 2001, s. 89–104; R.S. N e l s o n, The Chora and the Great Church: Intervisuality in Fourteenth-Century Constantinople, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1999, vol. 23, s. 67–101;
R. O u s t e r h o u t, The Art of the Kariye Camii, London–Istanbul 2002; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 269–277; Restoring Byzantium: the Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine
Institute Restoration, red. H. K l e i n, R.G. O u s t e r h o u t, New York 2004; Z. K u b a n, Kariye
Camisi mozaik ve freskleri, [w:] Metin Ahunbay‟a armağan..., s. 115–135; Ø. H j o r t, „Oddities
and Refinements‟: Aspects of Architecture, Space, and Narrative in the Mosaics of Kariye Camii,
[w:] Interaction and Isolation in Late Byzantine Culture. Papers Read at a Colloquium Held at the
Swedish Research Institute in Istanbul, 1–5 December 1999, ed. J.O. Rosenqvist, Uppsala 2004,
s. 27–43; R.S. N e l s o n, Heavenly Allies at the Chora, „Gesta” 2004, vol. 43, s. 31–40;
N. B ä t z n e r, Himmlisches Gewebe. Zu den Mosaiken des Chora-Klosters in Istanbul, [w:] Ikonologie des Zwischenraums. Der Schleier als Medium und Metapher, hrsg. J. Endres et al., München 2005, s. 193–211; A. K a r a h a n, Byzantine Holy Images and the Issue of Transcendence and
Immanence: the Theological Background of the Late Byzantine Palaiologan Iconography and
Aesthetics of the Chora church, Stockholm 2005 [diss.]; Kariye: From Theodore Metochites to
Thomas Whittemore – One Monument, Two Monumental Personalities, ed. H. Klein, R.G. Ousterhout, B. Pitarakis, Istanbul 2007; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit.,
s. 467–475; G. T i r n a n i, Divine Images and Earthly Authority at the Chora Parekklesion in Constantinople, [w:] Negotiating Secular and Sacred in Medieval Art: Christian, Islamic, and Buddhist, ed. A. Walker, A. Luyster, Aldershot 2009, s. 75–101; A. S e m o g l o u, L‟éloquence au service de l‟archéologie. Les « enfants aimés » de Theodore Métochite et sa bibliothéque dans le monastère de Chora, [w:] Series Byzantina, vol. VIII, Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archeology and Art. Proceedings of the Symposium on Byzantine Art and Archaeology, Cracow, September 8–10, 2008, ed. P.Ł. Grotowski, S. Skrzyniarz, Warsaw 2010, s. 45–65.
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I.4 Kościół Matki Boskiej Radosnej (dosł. ‘Najszczęśliwszej’ – Theotokos
Pammakaristos, Fethiye Camii), otoczony większą nawet przestrzenią niż poprzedni, i podobnie niezrujnowany, jest mniej znanym, ale pierwszorzędnym
i dobrze zabezpieczonym świadkiem kultury bizantyńskiej nad Bosforem19.
Większa, bardziej przestrzenna częśš położonego w dystrykcie Çarşamba (mahalle Katip Musluhittin, wejście od ulicy Fethiyekapısı) kościoła stanowi dzisiaj
meczet, natomiast mniejsza – znajdujący się po południowej stronie pareklezjon
– jest odrębnym muzeum. Pierwszą z wymienionych można oglądaš jedynie
bezpośrednio po porach modlitewnych, drugą znacznie częściej, w godzinach
otwarcia (tj. przez cały tydzień, wyjąwszy środy). Początki fundacji sięgają czasów Komnenów (arystokraci Jan Komnen i Anna Dukajna, żyjący w XII w.),
pierwsza ważniejsza bizantyńska przebudowa miała miejsce z inicjatywy Michała Glabasa Tarchaniotesa na przełomie XIII i XIV w. oraz po jego śmierci, z woli
wdowy po wyżej wymienionym, Marii Dukajnie 20 (dodano pareklezjon); kolejne
zmiany nastąpiły kilkadziesiąt lat później. Po okresie funkcjonowania związanym z egzystencją na miejscu klasztoru żeńskiego, w latach 1456–1586/1589
świątynia stanowiła siedzibę patriarchatu konstantynopolitańskiego, z konieczności przeniesioneo potem, zresztą na krótko, do tzw. pałacu Wołoskiego (Vlach
Sarayı). Ostatecznie w 1591 r. obiekt zabrany Grekom został decyzją sułtana
Murada III zamieniony w miejsce kultu muzułmańskiego i stosownie przebudowany. Odnawiany w XIX w. za Abdulmedżida I i w połowie XX w., nadal jednak zachowuje w znacznej mierze bizantyński kształt zewnętrzny, częśš meczetowa jest niemal pozbawiona dawnych dekoracji i bardziej zapuszczona, ale mi-

19

Na temat Pammakaristos m.in.: A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 138–
163; R. J a n i n, Les églises..., s. 217–222; H. H a l l e n s l e b e n, Untersuchungen zur Baugeschichte der ehemealigen Pammakaristoskirche, der heutigen Fethiye Camii in Istanbul, „Istanbuler
Mitteilungen” 1963/1964, Bd. 13/14, s. 128–193; P. S c h r e i n e r, Eine unbekannte Beschreibung
der Pammakaristoskirche (Fethiye Camii) und weitere Texte zur Topographie Konstantinopels,
„Dumbarton Oaks Papers” 1971, vol. 25, s. 217–248; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 132–
135; H. B e l t i n g, C. M a n g o, D. M o u r i k i, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington 1978; R.H.W. S t i c h e l, “Vergessene Portraits”
spätbyzantinischer Kaiser. Zwei frühpalaiologische kaiserliche Familienbildnisse im Peribleptosund Pammakaristoskloster zu Konstantinopel, „Mitteilungen zur Spätantiken Archäologie und Byzantinischen Kunstgeschichte” 1998, Bd. 1, s. 75–103; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 63–67;
J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 264–269; D. M a z l u m, Fethiye Camii‟nin 18. Yüzyıl
Onarımları, [w:] Metin Ahunbay‟a armağan..., s. 167–183; A. E f f e n b e r g e r, Zur Restaurierungstätigkeit des Michael Dukas Glabas Tarchaneiotes im Pammakaristoskloster und zur Erbauungszeit des Parekklesions, „Zograf” 2006/2007, br. 31, s. 79–94; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 461–467.
20
Por. A.-M. T a l b o t, Building Activity in Constantinople under Andronikos II: the Role of
Women Patrons in the Construction and Restoration of Monasteries, [w:] Byzantine Constantinople. Monuments..., s. 340.
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mo wyburzeń niektórych wewnętrznych bizantyńskich dzieł architektonicznych
nadal pozwala doszukiwaš się przedosmańskiego wyglądu obiektu. Boczna kaplica, najlepiej zachowana i pełniąca swe funkcje muzealne głównie dla pięknych
mozaik, nie może się z pewnością równaš pod względem ich liczby z kościołem
w Chorze, istniejące są jednak równie piękne, znakomicie zachowane i należycie
udostępnione, opisane, iluminowane. Zarówno tronujący Chrystus ho Hyperagathos z apsydy, otoczony przez proroków biblijnych Pantokrator z kopuły, jak
i wizerunki świętych, podkreślone wielokolorowymi motywami roślinnymi i ornamentalnymi wywierają ogromne wrażenie. Zabytek zachowany jest tym lepiej,
że liczba zwiedzających jest nieporównanie mniejsza niż w przypadku wspomnianych powyżej świątyń. Warto dodaš, że bezpośrednio na zewnątrz muzeum
umieszczono niewielkie lapidarium – na trawniku wyłożono pojedyncze bizantyńskie elementy dekoracyjne, fragmenty gzymsów i kolumn.
I.5 Kompleks Wielkiego Pałacu i hipodromu cesarzy bizantyńskich
umieszczam tutaj tylko warunkowo, przede wszystkim ze względu na kilka właściwie działających bądź odpowiednio traktowanych pozostałości wielkiego
kompleksu, jednego z największych w historii europejskiej starożytności i średniowiecza, dziś już zupełnie nieistniejącego, przykrytego współczesnymi obiektami hotelarsko-turystycznej okolicy (mahalle) Sultanahmet i Küçük Ayasofya 21.
21

Z obszernej literatury odnoszącej się do Wielkiego Pałacu bądź obszaru, który zajmował
(wliczając Hipodrom i jego monumenty), wymieniš warto: E.A. G r o s v e n o r, The Hippodrome
of Constantinople and Its Still Existing Monuments, London 1889; J.B. B u r y, The Great Palace,
„Byzantinische Zeitschrift” 1912, Bd. 21, s. 210–225; S. C a s s o n, D. T a l b o t R i c e, Preliminary Report upon the Excavations Carried Out in the Hippodrome, First Report, London 1928 oraz
Second Report, London 1929; E. M a m b o u r y, T. W i e g a n d, Die Kaiserpaläste von Konstantinopel zwischen dem Hippodrom und dem Marmara–Meer, Berlin 1934; The Great Palace of the
Byzantine Emperors. Second Report, ed. D. Talbot Rice, Edinburgh 1958; S. M i r a n d a, Les
palais des empereurs byzantins, Mexico 1965; H. W r e d e, Zur Errichtung des Theodosiusobelisken in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1966, Bd. 16, s. 178–198; R. G u i l l a n d, Études des
topographie de Constantinople byzantine, vol. I, Berlin–Amsterdam 1969; W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 225–237 (gdzie, jak w innych wypadkach, obszerna bibliografia doprowadzona do lat 70. XX w., w tym uwzględniająca wszystkie prace R. Guillanda); J.-C. B a l t y, Hiérarchie de l‟Empire et image du monde. La face nord-ouest de la base de l‟obelisque théodosien
à Constantinople, „Byzantion” 1982, vol. 52, s. 60–72; A. G. P a s p a t e s, Great Palace of Constantinople, London 1983; H. H u n g e r, Der Kaiserpalast zu Konstantinopel. Seine Funktionen in
der byzantinische Außen- und Innerpolitik, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1986,
Bd. 36, s. 1–11; J. T r i l l i n g, The Soul of the Empire: Style and Meaning in the Mosaic Pavement
of the Byzantine Imperial Palace in Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 1989, vol. 43,
s. 27–72; S. R e b e n i c h, Zum Theodosiusobelisken in Konstantinopel, „Istanbuler Mitteilungen”
1991, Bd. 41, s. 447–476; T.F. M a d d e n, The Serpent Column of Delphi in Constantinople: Placement, Purposes and Mutilations, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1992, vol. 16, s. 111–
145; P.J. N o r d h a g e n, The Mosaics of the Great Palace of Constantinople: A Note on an Archaeological Puzzle, [w:] Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium. Papers Read at the Col-
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W pierwszym rzędzie trzeba wspomnieš Muzeum Mozaik (Büyük Saray Mozaikleri Müzesi), zabezpieczające bezcenne, unikatowe dzieła sztuki z okresu
wczesnobizantyńskiego (głównie V–VI w., choš datacja cały czas pozostaje
sporna) z części tzw. perystylu mozaikowego Wielkiego Pałacu. Wysmakowane
loquium Held at the Swedish Research Institute in Istanbul 31 May – 5 June 1992, ed. L. Rydén,
J.O. Rosenqvist, Stockholm 1993, s. 167–171; L. S a f r a n, Points of View: The Theodosian Obelisk Base in Context, „Greek, Roman and Byzantine Studies” 1993, vol. 34, s. 409–435;
C. M a n g o, Ancient Spolia in the Great Palace of Constantinople, [w:] Byzantine East Latin West.
Studies in honour of K. Weitzmann, Princeton 1995, s. 645–649; W. J o b s t, Archäologie und
Denkmalpflege im Bereich des „Großen Palastes‟ von Konstantinopel, [w:] Arte profana e arte
sacra a Bisanzio, a cura di A. Iacobini, E. Zanini, Roma 1995, s. 227–236; i d e m, B. E r d a l,
C. G u r t n e r, Istanbul. The Great Palace Mosaic: The Story of Its Exploration, Preservation and
Exhibition 1983–1997, Istanbul 1997; R.H.W. S t i c h e l, Die „Schlangensaäule‟ im Hippodrom
von Istanbul. Zum spät- und nachantiken Schicksal des Delphischen Votivs der Schlacht von Plataiai, „Istanbuler Mitteilungen” 1997, Bd. 47, s. 315–348; P. S p e c k, Beobachtungen zur Unterbasis des Theodosios-Obelisken im Hippodrom von Konstantinopel, „Boreas” 1997, Bd. 20, s. 17–
22; B. K i i l e r i c h, The Obelisk Base in Constantinople: Court Art and Imperial Ideology, Rome
1998; J. G e y s s e n, Presentation of Victory on the Theodosian Obelisc Base, „Byzantion” 1998,
vol. 68, s. 47–55; J. K o s t ě n e c, Studies on the Great Palace in Constantinople I–II, „Byzantinoslavica” 1998, vol. 59, s. 279–296 oraz 1999, vol. 60, s. 161–183; J. B a r d i l l, The Great Palace of
the Byzantine Emperors and the Walker Trust Excavations, „Journal of Roman Archaeology” 1999,
vol. 12, s. 216–230; Neue Forschungen und Restaurierungen in byzantinischen Kaiserpalast von
Istanbul, hrsg. W. Jobst, R. Kastler, V. Scheibelreitter, Wien 1999, s. 9–16; E. B o l o g n e s i
R e c c h i F r a n c e s c h i n i, Il Gran Palazzo degli imperatori di Bisanzio. Proposta per un
parco archeologico / Bizans imparatorlarının Büyük Sarayı. Bir Arkeolojik Park Tasarımı, Istanbul
2000 (a także raporty ogłaszane regularnie m.in. w Araştırma Sonuçları Toplantıları od połowy
l. 90. XX w.); U. R i t z e r f e l d, „Omnia Theodosio cendunt subolique perenni”. Überlegungen zu
Bildprogramm und Bedeutung des Theodosiusobelisken und seiner Basis in Konstantinopel, „Jahrbuch für Antike und Christentum” 2001, Bd. 44, s. 168–184; J. K o s t e n e c, The Heart of the
Empire: The Great Palace of the Byzantine Emperors Reconsidered, [w:] Secular Buldings and the
Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire, ed. K. Dark, Oxford 2004, s. 4–36;
J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 13–17, 28–29, 32, 42–43, 151–153, 162–164, 186–188;
J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 134–150; W. J o b s t, Il mosaico del Palazzo Imperiale di Costantinopoli. Restauro – iconografia – cronologia, „Bizantinistica” 2006, vol. 8, s. 197–242;
J. B a r d i l l, Visualizing the Great Palace of the Byzantine Emperors at Constantinople. Archeology, Text and Topography, „Byzas” 2006, Bd. 5, s. 5–45; J. M. F e a t h e r s t o n e, The Great
Palace as Reflected in the De Cerimoniis, „Byzas” 2006, Bd. 5, s. 47–62; A. E f f e n b r g e r,
Nochmals zur Aufstellung des Theodosios-Obelisken im Hippodrom von Konstantinopel, „Gymnasium” 2007, Bd. 114, s. 587–598; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op.
cit., s. 163–200; A. M u s l u b a ş, Sultanahmet. Historical Area Research. The Proposed Method
for the Preliminary Design of Sultanahmet Historical Area, Istanbul 2007; J. K o s t e n e c,
A.T. Ö n e r, Walking thru Byzantium. Great Palace Region, Istanbul 2008; Ç. G i r g i n, La porte
monumentale trouvée dans les fouilles près de l‟ancienne prison de Sultanahmet, „Anatolia
Antiqua” 2008, vol. 16, s. 259–290; Hippodrome / Atmeydanı. A Stage for Istanbul‟s History, ed.
B. Pitarakis, R. Surrat, vol. I–II, Istanbul 2010; M.J. L e s z k a, Kształt urbanistyczny miasta. Wielki Pałac i rezydencje cesarskie, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym..., s. 109–119.
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sceny, ukazujące naturalistycznie postaci zwierzęce i ludzkie, elegancko ułożone
na białym jednolitym tle i ograniczone bogatymi bordiurami ornamentowymi,
geometrycznymi, roślinnymi i groteskowymi stanowią tylko cząstkę dawnych
mozaik portykowego dziedzińca, a tym bardziej całego kompleksu, którego perystyl był wszak jedynie drobnym elementem. Dają jednak wyobrażenie o smaku
budowniczych centrum politycznego w Konstantynopolu i o rozmachu, z jakim
tworzono i przebudowywano przestrzeń sprawowania władzy. Pozostałości badano i restaurowano trzykrotnie, w latach 1935–1938, 1951–1954 oraz 1983–
1997 i dotąd nie wypracowano jednolitej opinii, z którą z części pałacu, znanych
ze źródeł, należy identyfikowaš perystyl. Oprócz muzeum należy wymieniš eksponowane pośrodku placu Sultanahmet (At Meydanı), tj. na dawnej spinie hipodromu trzy duże monumenty: obelisk Egipski (Totmesa III) postawiony na
niemniej cennym dla historyka postumencie Teodozjańskim (IV w.), niedawno
oczyszczonym i odnowionym, tzw. kolumnę Wężową, ostatnią pozostałośš trójnogu wotywnego odlanego przez Greków dla sanktuarium delfickiego po bitwie
z Persami pod Platejami (479 r. p.n.e.), a sprowadzonego do miasta, może już
z pewnymi uszczerbkami, przez Konstantyna Wielkiego, wreszcie tzw. obelisk
Kamienny (zwany też Kolosem lub obeliskiem Konstantyna Porfirogenety),
którego postawienie w cyrku miejskim przypisuje się bądź Konstantynowi Wielkiemu bądź któremuś z jego następców z IV lub V w. Do grupy prawidłowo traktowanych pozostałości pałacu dodaš jeszcze można cysternę położoną przy ul.
Nakilbent na wschód od sfendone (półkolistego, południowo-zachodniego zakończenia) hipodromu, o której jeszcze kilka słów poniżej, ruiny pod domami
przy ul. Mimar Mehmeta Aği i inne, większe jeszcze, określane konwencjonalnie korytarzami cesarskimi, a także wciąż jeszcze nieudostępniony Park Archeologiczny na południe od kościoła Świętej Mądrości. Ruiny przy ul. Mimar
Mehmeta Aği, odpowiednio zachowane i wyeksponowane, zwiedzaš można nieodpłatnie dzięki życzliwemu nastawieniu właścicieli sklepu kobierniczego Sedir,
pod którym znajduje się ich większa częśš. Fragmenty mozaikowej posadzki
o geometrycznym przeważnie wzorze, datowane na V–VI w. oraz położone jeden
poziom niżej sklepione kolebkowo pomieszczenie ze źródłem – hagiasmą (ujęcie
opatrzone widocznym jeszcze częściowo freskiem), nieostatecznie datowane na
XI–XII w., próbuje się wiązaš z pałacem Maryny, klasztorem Hodegon czy kościołem Matki Boskiej Przewodniczki (Hodegetrii), to jednak tylko pierwsze
hipotezy22. Badania archeologiczne prowadzone pod sklepem doprowadziły też
do odsłonięcia kilku pochówków i znalezienia bizantyńskich artefaktów. Ruiny
dolnych, ceglano-kamiennych kondygnacji korytarzy pałacu są większe; można
je obecnie oglądaš, wchodząc z kawiarni przy ul. Kutlugün. Ich pierwotna funk22

F. D ü z g ü n e r, Iustinianus Dönemi‟nde Istanbul‟da yapılar, Procopius‟un Birinci Kitabının Analizi, İstanbul 2004, s. 113–117.
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cja jest jeszcze niejasna, dyskusje trwają od czasu, gdy teren ewidencjonował
i opisał Ernest Mamboury, jeden z największych znawców tego obszaru (rewir
Ab-Ac w jego klasyfikacji); najczęściej podaje się funkcję przechodnią między
najważniejszymi pawilonami pałacowymi i stąd właśnie mowa o ‘korytarzach’.
Dobrze iluminowane ceglane pasaże, przykryte kopułowymi, ceglanymi sklepieniami ciągną się nieregularnie, odsłaniając ledwie częśš dawniejszych struktur
i widoczne architektoniczne ślady późnobizantyńskich i osmańskich przekształceń. Są przygotowywane do stałej ekspozycji, właściciel stojącego powyżej budynku wpisał je wyraźnie w program reklamowy swojego lokalu. Trzeba jednak
pamiętaš, że domy położone w pobliżu kryją dalsze części struktury i podejście
do nich jest, niestety, zróżnicowane. Nie dotyczy to, oczywiście, tylko korytarzy
pałacowych – wszystkie wymienione powyżej cząstki Wielkiego Pałacu nie wyczerpują liczby znanych pozostałości cesarskiej rezydencji, których może przy
pewnym szczęściu dotknąš pasjonat historii Stambułu. Na los pozostałych rzutuje jednak struktura własnościowa i dzierżawna dzielnicy. Wywłaszczenia postępują zbyt wolno. Mimo odgórnych wymogów archeologicznych i administracyjnych, o udostępnieniu, konserwacji, a czasem nawet istnieniu zabytków nadal
w dużej mierze decyduje faktycznie właściciel posesji. Tylko niektóre należą do
miasta. W rezultacie następne dotrwałe do tej chwili zabytki konstantynopolitańskiego palation ukazywane są naszym oczom tylko z rzadka bądź wręcz koszmarnie niszczeją – sytuację wybranych z nich wzmiankuję we właściwym miejscu.
I.6 Dla porządku podaję w tym miejscu Wyspę Panieńską (Kız Kulesi).
Maleńka wysepka u wybrzeży azjatyckich miasta, bezwzględnie jedna z atrakcji
turystycznych najszerzej propagowanych na pocztówkach, plakatach itp., we
wszystkich przewodnikach po mieście ukazywana jest jako element jego najdawniejszej przeszłości, odnoszona bądź do legend starogreckich (Wieża Leandra), bądź do bizantyńskiej przeszłości – miała od czasów Komnenów byš ufortyfikowana i trzymaš jeden z krańców łańcucha rozpiętego między wybrzeżem
chryzopolitańskim a Manganami poniżej akropolu starego miasta. Dziś jednak
ten oblany wodami Bosforu skrawek lądu, łatwo osiągalny z pobliskiego nabrzeża Üsküdaru, poza genius loci i dogodnym widokiem dawnej polis, dobrze unaoczniającym istnienie i tarasowy charakter pierwszego z siedmiu miejskich
wzgórz, nie przynosi niczego bizantyńskiego. Obecny budynek sięga swoją historią najdalej XVIII w.
I.7–8 (II.1–2) W ścisłej czołówce najlepiej znanych i wręcz obleganych turystycznie specjalności Stambułu bezwzględnie i niezmiennie od stuleci znajdują
się dwie kryte cysterny – Bazylikowa (Yerebatan Sarayı / Sarnıcı) oraz Tysiąca
i Jednej Kolumny (Binbirdirek Sarnıcı). Pierwsza, goszcząca rocznie ponad
milion zwiedzających, znajduje się przy wschodnim krańcu alei Divanyolu, druga zajmuje obszar na zachód od cysterny Bazylikowej i na południe Divanyolu,
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poniżej niewielkiego otwartego placu o tożsamej jak i ona sama nazwie, ograniczanego uliczkami Dr. Şevki Beya, Dostluk Yurdu i Kloda Farera (Claude’a Farrère’a). Obie szczególnej, umiejętnie podkreślonej urody, różnią się znacznie od
siebie, i chociaż ich zasadnicza waga, jako tysiącpięšsetletnich, szczególnych
w skali ogólnoświatowej struktur, świadczących o wspaniałym stanie bizantyńskiego rozwoju cywilizacyjnego i inżynieryjnego jest jednakowa, każda ma wyraźnie odmienny charakter i swoiste cechy.
Cysterna bazylikowa, prostokątna w kształcie, o powierzchni 140 m na 70 m,
jest wielką halą opierającą się na 336 kolumnach (pewną, nieznaczną częśš oddzielono w okresie późniejszym ścianą), zbudowaną z inicjatywy Justyniana I dla
zapewnienia tej części miasta wody czystszej niż przechowywana w istniejących
cysternach otwartych. W toku realizacji przedsięwzięcia, które zaowocowało
powstaniem największej w mieście kiedykolwiek postawionej krytej cysterny,
użyto wielu elementów dawniejszych budowli, w tym stanowiących dziś szczególną ozdobę zabytku rzeźbionych („pawiookich”) kolumn, głów Meduzy z czasów dynastii Sewerów, zdobnych korynckich kapiteli i dekorowanych baz. Geometryczna struktura, wyjątkowa jakośš ceglanych krzyżowych sklepień między
kolumnami, wyważone proporcje w oczach późnych odkrywców nie darmo czyniły cysternę Zatopionym Pałacem (co dosłownie oznacza turecka nazwa). Już
w XVI w. stała się atrakcją dla przybywających do miasta podróżników, była
remontowana za Ahmeda III (XVIII w.) i Abdülhamida II (XIX/XX w.), po
czym w XX w. gruntownie oczyszczona z wielkiej ilości nagromadzonego mułu
i restaurowana (ostatnio w latach osiemdziesiątych XX w. i w 1994 r.), stała się
państwowym muzeum. Zalana minimalną ilością wody i rzęsiście iluminowana,
jest dostępna dla zwiedzających jedynie z poziomu promenadowych platform, co
wydatnie zmniejsza zagrożenia, związane z intensywnością ruchu turystycznego.
Mniejsza od poprzedniej (64 m x 56 m), ale i tak w ścisłej czołówce największych podziemnych rezerwuarów wodnych miasta, kwadratowa cysterna
Tysiąca i Jednej Kolumny zawiera w sobie 224 wąskie, smukłe kolumny, przedzielone w połowie szerszymi bębnami, podpierające ceglane, krzyżowe sklepienia. Zbudowana podobnie w VI w., ewentualnie w V w. (chyba że elementów
piątowiecznej architektury użyto ponownie w tym miejscu), była niegdyś – dziś
już z mniejszą dozą pewności – utożsamiana z cysterną Filoksena; zabezpieczała
zasób wody zapewne dla ważnych budynków użyteczności publicznej w okolicy.
Zapomniana w okresie wczesnonowożytnym, pozbawiona wody służyła potem
jako zaplecze i skład pobliskich warsztatów, i dopiero pod koniec XX w. została
poddana należytej konserwacji. Dzierżawiona prywatnemu przedsiębiorstwu, jest
udostępniona zwiedzającym, służy poza tym do organizacji wystawnych przyjęš,
konferencji, wystaw itp. Kilkumetrowa warstwa osadu została celowo usunięta
tylko wokół przykładowej kolumny, toteż podłoga niezalanej wodą cysterny
sytuuje się dziś mniej więcej pięš metrów powyżej pierwotnego poziomu. Znaj-
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duje to historyczne uzasadnienie, pozwala na poczynienie interesujących porównań z innymi cysternami, ma poza tym ten walor, że umożliwia przyjrzenie się
z bliska znakom murarskim, umieszczonym na poszczególnych elementach kolumn, słynnym i charakterystycznym dla tego przede wszystkim obiektu, czyniącym go ważnym źródłem wiedzy o bizantyńskim budownictwie (innym, nie
mniej interesującym elementem są gładkie, zaokrąglone kapitele, jednolicie
wieńczące wszystkie kolumny, wykonane bez wątpienia na potrzeby tej właśnie
inwestycji).
***
Skoro o cysternach mowa, historyczny półwysep konstantynopolitański
usiany jest wielką ich liczbą; na podstawie badań archeologicznych, relacji źródeł bizantyńskich i nowożytnych (chošby podróżniczych) opisano i sklasyfikowano około stu pięšdziesięciu, a na pewno nie jest to liczba zamknięta 23. Powstawały przy pałacach, klasztorach i kościołach, miały zaspokajaš zapotrzebowanie ogółu mieszkańców w sytuacji odcięcia miasta oblężeniem czy jakimikolwiek innymi przyczynami od trackiego zaplecza. Stanowią zupełnie osobną kategorię zabytków, wyodrębniam je także i tutaj. W szerokiej palecie barw świadczących o specyfice Nowego Rzymu są one, wbrew pozorom, jednym z najżywszych kolorów. Nie piszę tego tylko z uwagi na podaną wyżej imponującą ich
liczebnośš, nadającą miastu unikatową pozycję wśród innych metropolii starożytności i średniowiecza. Rezerwuary były najczęściej podziemne, nierzadko
stanowiły ostatnią, najniższą kondygnację – to, w połączeniu z solidnym wykonaniem i możliwością odmiennego użytkowania wobec przychodzącej z czasem
utraty pierwotnych funkcji sprawiło, że dotarły do współczesności wcale licznie.
Tym bardziej warto zabiegaš o ich przetrwanie. Jak to tymczasem pokazuje prak23
Najpełniejszej dotąd bibliograficznej klasyfikacji znanych cystern dokonał Jonathan B a r d i l l (A Bibliographical Concordance of Cisterns in Istanbul, [w:] J. C r o w, J. B a r d i l l,
R. B a y l i s s, The Water Supply of Byzantine Constantinople, London 2008, s. 143–155). Poza
tym por. ibidem, s. 125–143, 181–247, a także: R. J a n i n, Études de topographie byzantine: Les
citerns d‟Aétius, d‟Aspar et de Bonus, „Revue des Études Byzantines” 1943[1944], t. 1, s. 85–115;
S. C i r a c, Le citernes de Constantinople visitées en 1403 par par des Espagnols, [w:] Actes du
XIIe Congrès International d‟Études Byzantines, Ochride 10–16 septembre 1961, t. III, Beograd
1963, s. 27–30; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 271–285; C. M a n g o, The Water Supply of
Constantinople, [w:] Constantinople and its Hinterland, ed. C. Mango, G. Dagron, G. Greatrex,
Aldershot–Brookfield 1995, s. 9–18; N. C i n i ç, Yerebatan Cistern and other Cisterns of Istambul,
Istanbul 2003; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 55–56, 59–60, 146–150; J. M a t h e w s,
Good for What Ails Thee: The Gorgoneia of Istanbul‟s Basilica Cistern, „Community College
Humanities Review” 2004, s. 308–319; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 61–62, 75–77, 80–81, 128–
130; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 238–241, 545–548;
N. A s u t a y - E f f e n b e r g e r, A. E f f e n b e r g e r, Eski Imaret Camii, Bonoszisterne und Konstantinsmauer, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 2008, Bd. 58, s. 13–44; M. K o k o s z k o, T. W o l i ń s k a, Aprowizacja miasta, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym..., s. 444–458.
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tyka, nie został dotąd efektywnie wdrożony żaden jednolity projekt stawiający
sobie za cel ochronę i kompleksowe zachowanie cystern istniejących w mieście,
trwających bądź w całości bądź w postaci reprezentatywnie o nich zaświadczających substruktur. Jedne są w związku z tym ukazywane turystom jako klejnoty
światowego dziedzictwa kulturowego, inne, pochodzące z tego samego czasu,
pełnią funkcje wyłącznie komercyjne, jeszcze inne niszczeją zasypane śmieciami, zamknięte na klucz, obudowane i przykryte współczesnymi konstrukcjami
(domy, boiska, place zabaw, itp.). Nie wspominam tych, które zostały nielegalnie
rozebrane (nawet w pobliżu znanych monumentów24). Jeszcze niedawno, sytuacja nawet tych stosunkowo dobrze zachowanych nie przedstawiała się najlepiej.
Wyraźnie jednak w ostatnich – powiedzmy – dwudziestu latach następuje stopniowa zmiana trendów, narastająca zwłaszcza ostatnio. Można mieš nadzieję, że
wzrastające w ostatnim czasie naukowe i turystyczne zainteresowanie cysternami
(tak krytymi, jak i otwartymi) jako pewną całością i unikatem wartym tym więcej, im obfitszym, a także coraz sensowniejsze i mniej zgubne pomysły komercyjnego wykorzystania przyczynią się do powstania programów wiążących
osobne inicjatywy i do zwrócenia baczniejszej uwagi na niewielkie cysterny istniejące w bardziej zapoznanych kątach starego Konstantynopola.
Nietrudno pokazaš kilka pozytywnych przykładów przywrócenia miastu
dawnych zbiorników bizantyńskich.
II.3–5 W zachodniej części starego Konstantynopola, między murami Teodozjusza i Konstantyna znajdują się trzy wielkie odkryte cysterny o wczesnobizantyńskiej metryce. Cysterna św. Mocjusza (Mocius Sarnıcı lub Altımermer
Çukurbostanı) usytuowana jest na południe od alei Millet, relatywnie niedaleko
morza Marmara, w mahalle Seyita Ömera (Findikzade), w kwadracie ulic: Ziyi
Gökalpa, Sırrı Paşy, Cevdet Paşy i Köprülüzade. Dedykowana lokalnemu konstantynopolitańskiemu świętemu i nazwana od pobliskiego kościoła, jest największa ze wszystkich trzech (170 m x 147 m). Powstała za Anastazjusza I,
w okresie nowożytnym służyła za sad i warzywnik, a w pewnej części była zabudowana drewnianymi domostwami. Dwie następne cysterny położone są bardziej
na północ, bliżej Złotego Rogu. Cysterna Aspara (Aspar Sarnıcı albo Çarşamba
[Sultan Selim] Çukurbostanı), stanowiąca wyraźne obniżenie terenu w południowo-zachodnim sąsiedztwie meczetu sułtana Selima (pogranicze Çarşamby
i Fanaru, mahalle Hatip Muslıhittin, między ulicami Sułtana Selima i Yavuz
Selima [sc. Selima I Groźnego]), jest nieco mniejsza (152 m x 152 m). Wiązana
z wszechwładnym wodzem z V w., była jeszcze długo w XX stuleciu używana
24

Jeden przykład z literatury – zrujnowaną cysternę położoną w pobliżu kościoła Chrystusa
w Chorze zniszczono dla zbudowania parkingu – R. O u s t e r h o u t, Contextualizing the Later
Churches of Constantinople: Suggested Methodologies and a Few Examples, „Dumbarton Oaks
Papers” 2000, vol. 54, s. 242.
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jako rolnicze zaplecze okolicznych domów. Cysterna Aecjusza (Aetius Sarnıcı
lub Karagümrük Çukurbostanı) zajmuje teren wzdłuż ulic Fevzi Paşy i Kurtağa
Çeşmesi. Lekko trapezoidalny kształt o długości 224 m i szerokości 85 m, wyraźny i na mapie miasta, i łatwo dostrzegalny na miejscu, ujawnia chronologicznie pierwszy z odkrytych zbiorników retencyjnych, którego budowę przypisuje
się eponimowi – prefektowi miasta z 421 r. n.e. Również i tu, na złożonym przez
stulecia mule uprawiano rośliny przez większośš okresu osmańskiego. Wszystkie
trzy dawne rezerwuary noszą wyraźne ślady ich pierwotnego kształtu, każdy
zachował znaczne fragmenty bizantyńskich obmurowań. Władze lokalne doprowadziły do ich oczyszczenia (usunięto drewniane chaty) i zmiany funkcji, głównie na sportowo-rekreacyjne, i tak cysterny św. Mocjusza i Aspara są ośrodkami
parkowo-spacerowymi z kortami tenisowymi, zaś większą częśš cysterny Aecjusza zajmuje stadion piłkarski (Vefa Stadyumu; cysterna ta jako pierwsza doczekała się zmiany przeznaczenia). Dla postronnego zwiedzającego łatwiej dostępna
od środka jest tylko fundacja Aspara, do św. Mocjusza wejście jest reglamentowane (obiekt służy dzieciom i młodzieży). Postawienie w obrębie bizantyńskich
murów jedynie niskich budynków, obsadzenie, niezbyt gęste zresztą, drzewami
i krzewami, pozwala podkreśliš ich rzeczywisty rozmiar i nie zaburza percepcji
całości zabytków, czyni z nich przy tym swego rodzaju zielone agory. Można by
jeszcze, byš może, pokusiš się o urządzenie w dowolnym, pobliskim miejscu
tarasów lub punktów widokowych, chošby płatnych. Niewątpliwie natomiast
stałego dozoru wymagają ceglane i kamienne warstwy murów; oczyszczone
z roślinności szybko ponownie zarastają, a bryły korzeniowe prowadzą do dezintegracji spójnie dotąd zachowanych kilkumetrowych ścian.
II.6 Położona na północ od kościoła Świętej Mądrości a na zachód od kościoła Świętego Pokoju niewielka, nienazwana cysterna (G 7/15)25, znajdująca
się pod jednym z domów północnego odcinka ulicy Soğukçeşme, tam gdzie jej
północno-wschodnia pierzeja podchodzi pod sam mur Topkapı, była jeszcze
niedawno warsztatem samochodowym. Z inicjatywy Tureckiej Agencji Turystyczno-Automobilowej, zarządzającej większością nieruchomości przy Soğukçeşme została ona w ostatnim czasie przekształcona w restaurację. Podtrzymywana przez sześš kolumn, może nie najpiękniejszych w Stambule i zaopatrzonych w proste, nieozdobne kapitele, ma jednak piękne sklepienia, harmonijne
ceglane ściany i przyjemne proporcje. Nie to decyduje oczywiście o jej wartości,
ale trudno nie wyraziš satysfakcji, że proces jej degradacji został powstrzymany.
II.7 Tuż przy południowym krańcu dawnego hipodromu (At Meydanı), pod
budynkami ulicy Nakilbent i nieopodal meczetu Hasana Aği podziemia kryją
inną niedużą bizantyńską cysternę (F 8/1), prostopadłościenną i podłużną, opartą
25

Numeracja cystern stosowana konwencjonalnie w literaturze, zestawiona w cytowanej powyżej konkordancji Jonathana Bardilla.
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pierwotnie na dziewięciu parach kolumn z kapitelami korynckimi i impostami.
Częśš z nich zastąpiono w czasach tureckich przysadzistymi filarami, zachowującymi zasadniczo symetrię pomieszczenia i stanowiącymi o jego wyraźnej dzisiaj specyfice. Nie jest jasne, czy od początku istnienia była powiązana z zachodnimi pawilonami Wielkiego Pałacu, czy też adaptowano ją na potrzeby rezydencji cesarskiej podczas którejś przebudowy. Jak przypuszczają uczeni, zaopatrywała pawilon audiencyjny jednej z fakcji cyrkowych (fiale) bądź ogrody pałacowe. Dziś jest wykorzystywana jako dodatkowa przestrzeń wystawiennicza sklepu
Nakkaş, prowadzącego sprzedaż dywanów, ceramiki i wyrobów jubilerskich;
pojedyncze obiekty, głównie z wystaw czasowych, prezentowane są dyskretnie
pomiędzy kolumnami i filarami.
II.8 W bezpośredniej bliskości cysterny Aspara, pod budynkiem zajmującym częśš ulicy Alego Naki (Çarşamba, mahalle Şeyha Resmiego), stojącym na
tyłach liceum Darüşşafaka w ostatnich latach na widok dzienny wypłynęła znów
z niebytu cysterna (D 4/1), zwana dzisiaj ahistorycznie Sułtańską (Sultan Sarnıc
lub Ali Naki Sarnıc), w przewodnikach określana też czasem – najpewniej błędnie – cysterną Pulcherii. Choš znana historykom od dwóch stuleci, była przeważnie zamknięta, używana jako miejsce wytwarzania przędzy, a potem obrócona w śmietnisko. Szkoda to wielka dla kultury Stambułu, bo prostokątne, wysokie pomieszczenie rodem z VI w. przykryte jest sklepieniem nieustępującym
świetnością cysternie Bazylikowej i opiera się na 28 marmurowych i granitowych kolumnach szczególnej urody. Tym większej, że korynckie kapitele zaopatrzono dodatkowo w imposty, na te zaś spożytkowano pierwszorzędne kapitele
z V w., ozdobione krzyżami, chryzmą lub liśšmi akantu. Niektóre noszą też podpisy mistrzów murarskich. Szanse na wyeksponowanie szlachetnego, wciąż
zresztą niedostatecznie poznanego zabytku (opis na miejscu mija się z prawdą
przede wszystkim w datacji, ale nie tylko, zaś opisy w literaturze naukowej są
cokolwiek ogólnikowe), pojawiły się na przełomie XX i XXI w. Budynek wydzierżawiono prywatnemu przedsiębiorstwu, które po zakończeniu oczyszczania
rozpoczęło jego odpłatne udostępnianie na potrzeby wystaw, prezentacji, bankietów, wesel itp. Jeśli wewnątrz nie odbywa się właśnie jedna z takich imprez zamkniętych, hala stoi otworem przed turystami. W tym przypadku również widaš
udatne powiązanie funkcji komercyjnej z dbałością o historię miejsca, nie tylko
deklaratywnie podkreślaną przez jego obecnych gospodarzy. Czy wnętrze ponad
tysiącpięšsetletnie powinno służyš jako sala weselna, to inna rzecz, w Polsce
pewnie niewyobrażalna, na razie jednak bez podobnych kompromisów summa
znanych zabytków stambulskich byłaby znacznie szczuplejsza.
II.9 W dawnym osiedlu Cibali nad Złotym Rogiem, na terenie prywatnego
Uniwersytetu Kadira Hasa, a właściwie pod jednym z budynków, należących
przed powstaniem uczelni do fabryki wyrobów tytoniowych, znajduje się odkryta
w 1944 r. cysterna (E 4/2, Ciemnej Fontanny – Karanlık Çeşme) datowana na
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XI w. (48 kolumn), na której w XVII stuleciu postawiono łaźnię (hamam). Po
zabezpieczeniu obu zabytków i zabudowaniu hamamu, włączono je do nowo
utworzonego Muzeum Kultur Złotego Rogu im. Rezan Has (ul. Hisaraltı).
II.10 Najświeższym przedsięwzięciem udostępniającym kryty zbiornik
mieszkańcom Stambułu jest odbywająca się właśnie renowacja cysterny Teodozjusza (zwanej też cysterną Pulcherii; F 7/3, Şerefiye sarnıcı), przypisywanej
początkowym latom panowania Teodozjusza II (koniec pierwszej šwierci V w.),
położonej pod budynkiem municypalnym Eminönü, na południe od Divanyolu,
pomiędzy ulicami Piyer Loti (Pierre’a Lotiego) i Boyacı Ahmeta. Regularne
wnętrze z 32 masywnymi kolumnami o korynckich, świetnie zachowanych kolumnach zaopatrzonych w imposty zamykają rozpięte pomiędzy łukami ceglane
sklepienia kopułowe, a nie jak często gdzie indziej, krzyżowe. Gdy dzielnica
Eminönü została wchłonięta przez sąsiadującą Fatih, budynek zburzono, co
otworzyło możliwośš należytego zagospodarowania miejsca. Zapowiedziano
otwarcie zabytku dla szerokiej publiki, ponad nim ma się mieściš park archeologiczny, jako miejsce przechowania i ekspozycji owoców wykopalisk prowadzonych w okolicy.
II.11 Trwa renowacja cystern otaczających klasztor Pantokratora (w tym
przylegającej do bulwaru Atatürka E 5/2, Unkapanı).
Przykładów podobnych można na szczęście podawaš ostatnio coraz więcej.
A jednak nadal trzeba pamiętaš, że dawne rezerwuary, szczególnie niewielkie
i położone peryferyjnie w stosunku do zabytków najważniejszych dla miasta,
mają mniej szczęścia. Na podobnie adekwatne do proweniencji i unikatowości
potraktowanie czeka tyle jeszcze obiektów – chošby zrujnowana II.12 cysterna
klasztoru studytów (B 9/1), związana z miejscem kapitalnego znaczenia w historii Konstantynopola, zaś obecnie rozpaczliwie zaniedbana, obsypana gruzem
oraz śmieciami z okolicznych domostw, albo II.13 tzw. Jedwabna Piwnica
(C 3/2; Ipek Bodrumu), związana z meczetem Kasıma Aği w mahalle Dervişa
Alego (dzielnica Karagümrük, na wschód od cysterny Aecjusza), wsparta na
dwudziestu jeden kolumnach i uważana niegdyś za szczególnie urodziwą, z czasem zaśmiecona i zamknięta na głucho.
***
Trzecią grupą zabytków bizantyńskich dzisiejszego Stambułu, dającą się
ująš w jeden fragment narracji, są te zabytki sakralne – kościoły i części klasztorów – które zamienione zostały w meczety, a modły muzułmańskie były w nich
odprawiane nieomal nieprzerwanie aż do współczesności, co uchroniło budynki
przed trwałym popadnięciem w ruinę, bądź te, które po czasowych, kilkudziesięcioletnich maksymalnie przerwach odnawiano w przeszłości. Stan ich zachowania daleki jest od jednolitości, ale stałe wykorzystanie (wyjąwszy doraźne opuszczenie po wielkich pożarach) dozwoliło często przetrwaš całym obiektom od
piwnic po stropy, naturalnie nie bez przeobrażeń i zagrożeń. Dzięki temu w po-
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szczególnych dzielnicach w obrębie murów dawnego Konstantynopola stoją do
dziś de facto, architektonicznie rzecz biorąc, bizantyńskie kościoły; zwłaszcza
zewnętrzne sylwety zachowały wiele cech upoważniających do takiego wrażenia
– wnętrza podlegały islamizacji o różnym zakresie (od umieszczenia mihrabu,
mimbaru i zmianę dekoracji po reorientację, wyburzenia ścian itp.). Są one relatywnie łatwo dostępne turystom i badaczom. Imamowie i dozorcy mogą czasem
oczekiwaš datku, skrupulatnie pilnowaš przestrzegania zasad dotyczących stroju
i zachowania, wpuszczaš tylko parokrotnie w ciągu dnia albo ograniczaš swobodę wykonywania fotografii (co jednak dośš rzadkie), ale najczęściej nie utrudniają, nie ponaglają, nie ingerują; owszem, w niektórych miejscach spotykałem się
wręcz z życzliwością. Częśš zabytków jest otwarta przez cały dzień, inne najdogodniej zwiedzaš bezpośrednio po zakończeniu modłów, których pory w większości meczetów wyświetlane są na tablicach elektronicznych. Na czterdzieści
z okładem zwiedzanych historycznych meczetów stambulskich obu rodzajów
(mescid, camii) – piętnaście to dawne chrześcijańskie kościoły – nie zostałem
wpuszczony jedynie do trzech (pomijam nieczynne z powodu restauracji):
w wypadku meczetów Mustafy Çavuşa i Kasıma Aği, przeważnie zamkniętych,
wykazałem najpewniej zbyt mało determinacji, do Kefeli, mimo parokrotnych
prób, nie zostałem wpuszczony przez dozorcę. Nie są to szczęśliwie największe
perły z rozsypanego po mieście naszyjnika. Trzeba przyznaš, że częśš poniżej
wymienionych obiektów (znów) wymaga poważniejszych remontów, najczęściej
nie są też dobrze opisane na miejscu (wyjąwszy marmurowe tablice na zewnątrz,
krótkie, ogólnikowe i najczęściej jedynie po turecku), jakby nie przewidywano,
że poza wiernymi ktoś może pragnąš je świadomie i ze zrozumieniem obejrzeš,
nie będąc naukowcem.
III.1 Kościół św.św. Sergiusza i Bakchusa (Küçük Ayasofya Camii, Hüseyin Ağa Camii) jest w tej grupie niewątpliwie najstarszy26. Usytuowany przy mu26

Nt. kościoła św. św. Sergiusza i Bakchusa por. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 62–83; R. J a n i n, Les églises..., s. 466–470; O. F e l d, Beobachtungen in der Küçük
Ayasofya (Kirche de hll. Sergios und Bacchos) zu Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1969/1970,
Bd. 19/20, s. 264–269; S.G. M e r c a t i, Sulla tradizione manoscritta dell‟iscrizione nel Fregio dei
ss. Sergio e Bacco a Costantinopoli, s. 311–319 [w:] Collectanea..., s. 311–319; T.F. M a t h e w s,
op. cit., s. 42–51; C. M a n g o, The Church of Saints Sergius and Bacchus at Constantinople and
the Alleged Tradition of Octagonal Palatine Churches, „Jahrbuch der Östereichischen Byzantinistik” 1972, Bd. 21, s. 189–193; R. K r a u t h e i m e r, Again Saints Sergius and Bacchus at
Constantinople, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1974, Bd. 23, s. 251–253; T.F. M a t h e w s, Architecture et liturgie dans les premières églises palatiales de Constantinople, „Revue de
l’art” 1974, vol. 24, s. 22–29; C. M a n g o, The Church of Sts. Sergius and Bacchus Once Again,
„Byzantinische Zeitschrift” 1975, Bd. 68, s. 385–392; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 177–
183; A. V i g n o l i, Note sull‟architettura della chiesa dei SS. Sergio e Baccho di Costantinopoli.
Ipotesi per la ricostruzione delle strutture dell‟avancorpo scomparso, „Studi classici e orientale”
1978, vol. 28, s. 69–86; P. G r o s s m a n n, Beobachtungen zum ursprünglichen Grundriß der Ser-
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rach morskich nieomal nad morzem Marmara na przedłużeniu osi hipodromu
(ulica i okolica przyjęły nazwę od tureckiego określenia meczetu, nie bez racji
zestawiającego go z kościołem Świętej Mądrości), widoczny jest dobrze zwłaszcza od strony północnej, po tym jak oczyszczono sąsiadujące posesje ze stojących tam budynków, a uzyskaną przestrzeń przekształcono w skwer. Jest, jak
powszechnie wiadomo, jednym ze stołecznych dzieł budowlanych Justyniana I,
podjętym zapewne przy współudziale cesarzowej Teodory bezpośrednio po objęciu władzy cesarskiej (różne datacje oscylują w latach 527–533). Dyskusja o jego
pierwotnym przeznaczeniu trwa, głośna jest hipoteza realizacji budowy na potrzeby monofizyckich uchodźców, którym za zgodą cesarskiej pary użyczono
schronienia w pobliskim pałacu Hormizdasa. Przypisanie takie wyjaśnia oryginalne jak na Konstantynopol wezwanie kościoła. Nowatorski w momencie budowy, nie całkiem regularny, ale kwadratowy z zewnątrz, zaś w środku oparty na
oktagonalnej nawie z apsydą, obejściami i kruchtą, przykryty został dużą, spłaszczoną kopułą. Trwał tak, z niewielkimi przebudowami do czasów dynastii macedońskiej, gdy zniszczenia, zapewne spowodowane trzęsieniem ziemi, wymusiły
częściową rekonstrukcję. Forma i detal z czasów justyniańskich jest jednak nadal
dominantą. Szczególnego piękna i harmonii dodają filary nawy w liczbie ośmiu,
oddzielane kolumnami i tworzące z nimi cztery niewielkie eksedry. Efekt wyniesiony jest wzwyż przez dodane z trzech stron piętro. Choš marmury zdobiące
ściany zniknęły, marmurowa posadzka została odsłonięta tylko w niewielkim
fragmencie podczas niedawnych badań, a biel wystroju łamią głównie zielone
kolumny i granatowe arabeski, nie trzeba wiele wyobraźni, by dostrzec splendor
świątyni. Unikatowośš jej wiąże się i z miejscem w historii architektury, i bogactwem tysiącpięšsetletnich elementów budowlanych (zwłaszcza kapitele, gzymsy,
kolumny), i wagą miejsca w historii cesarstwa. Rok 2006 przyniósł zakończenie
kompleksowej renowacji zabytku; wnętrze oczyszczono, ukazano w niektórych
miejscach najstarsze warstwy ścian, podłóg i sklepień. W bezpośredniej okolicy
przeprowadzono badania wykopaliskowe. Głównym zagrożeniem dla obiektu,
gios- und Bakchoskirche in Konstantinopel, „Istanbuler Mitteilungen” 1989, Bd. 39, s. 153–159;
J. B a r d i l l, The Church of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople and the Monophysite Refugees, „Dumbarton Oaks Papers” 2000, vol. 54, s. 1–11; H. S v e n s h o n, R.H.W. S t i c h e l,
Neue Beobachtungen an der ehemealigen Kirche der Heiligen Sergios und Bakchos (Küçük Ayasofya Camisi) in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 2000, Bd. 50, s. 389–409; S. K ı r ı m t a y ı f,
op. cit., s. 20–24; I. S h a h î d, The Church of Sts Sergios and Bakchos in Constantinople. Some
New Perspectives, [w:] Byzantium: State and Society. In Memory of Nikos Oikonomides, ed. A. Avramea, A. Laiou, E. Chrysos, Athens 2003, s. 467–480; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit.,
s. 129–136; T.F. M a t h e w s, The Palace Church of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople,
[w:] Archaeology in Architecture: Studies in Honor of Cecil L. Striker, ed. J.J. Emerick, D.M. Deliyannis, Mainz 2005, s. 137–141; B. C r o k e, Justinian, Theodora, and the Church of Saint Sergius
and Bacchus, „Dumbarton Oaks Papers” 2006, vol. 60, s. 25–63; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 200–208.
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podobnie jak i dla Manganów (bizantyńska nazwa terenu południowowschodnich zboczy Pierwszego Wzgórza), nieprzerwanie od końca XIX w. jest
działanie linii kolejowej, prowadzącej do stacji Eminönü i Sirkeci. Podczas jej
budowy zniszczono bezpowrotnie wiele zabytków, co nie ominęło także kościoła, który utracił częśš dziedzińca, dawnego atrium, dzielonego z nieistniejącym
kościołem św.św. Piotra i Pawła (dekadę temu zasugerowano, że w mur morski
równoległy do południowej ściany św.św. Sergiusza i Bakchusa wkomponowana
jest ściana kościoła św.św. Piotra i Pawła; pozostałości klasztoru Hormizdasa to
natomiast niektóre dolne partie budynku hamamu Çardaklı na północny wschód
oraz pojedyncze struktury w jego okolicach27). Oczywistym współczesnym niebezpieczeństwem są drgania (linia biegnie tuż na południe od kościoła).
III.2 Kościół św. Andrzeja w Krizis (tj. ‘w Sądzie’; Koca Mustafa Paşa
Camii) znajduje się w południowo-zachodniej dzielnicy starego Konstantynopola, w dużym kompleksie osmańskiej fundacji pobożnej o tożsamej z meczetem
nazwie (dojście od ulic Hacı Kadıma, Kocy Mustafy Paşy lub Alego Fakiha),
często do dziś przez stambulczyków odwiedzanej, jako że w jednym z mauzoleów spoczywa otaczany czcią przez wierzących Sümbül Efendi. Bizantyńskie
miejsce kultu istniało już w okresie późnego antyku (VI w.?, ślady nekropolii są
jeszcze starsze, pochodzą z V w.)28. Najwyraźniej przez czas dłuższy funkcjonowało tu jedno z tych monasteriów, które pomiędzy murami Teodozjusza i Konstantyna wykwitły w okresie wczesnobizantyńskim. Miejsce z czasem związano
z kultem św. Andrzeja z Krety, choš wcześniej mogło byš dedykowane apostołowi tegoż imienia. Fundatorką ostatniego bizantyńskiego kościoła stojącego na
poprzednich była Teodora Raulajna, siostrzenica odnowiciela cesarstwa, Michała
VIII Paleologa i żona protowestiariusza Jana Raula Petralifasa (1284 r.). Stojący
w otoczeniu winnic w stopniowo wyludniającej się okolicy, niewielki kościół
został pod koniec XV w. przekształcony w meczet i reorientowany. Z czasem
obrósł obiektami przymeczetowymi (medresa, tekke, mauzolea – türbe, łaźnia),
przy czym niektóre z nich wykorzystywały miejscowe bizantyńskie detale, medresa na przykład miała wbudowany późnoantyczny portal, przeniesiony w latach
trzydziestych XX w. do Muzeum Archeologicznego. Dziś niemal nie widaš kościoła spoza otaczających go tureckich budowli; widoczne części są też bardzo
mocno przekształcone. Wnętrze, remontowane w 1953 r., nosi ślady niedawnej
27

E. B o l o g n e s i R e c c h i F r a n c e s c h i n i, The Western Boundaries of the Great
Palace Area: Some Observations about Küçük Aya Sofya Camii and Çardaklı Hamam, [w:] AST,
c. XXI.2, 26–31 mayıs 2003, Ankara, edit. K. Olşen, F. Bayram, A. Özme, N. Ülgen, Ankara 2004,
s. 225–234.
28
A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 106–121; R. J a n i n, Les églises...,
s. 32–35; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 172–176; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 35–40;
J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 259–261; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a
B á ñ e z, op. cit., s. 520–524. O Teodorze por. A.-M. T a l b o t, op. cit., s. 333–334.
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ponownej opieki konserwatorskiej. Poza dostrzegalnym pierwotnym założeniem,
najcenniejszym bizantyńskim zabytkiem wnętrza jest zespół późnoantycznych
kapiteli kolumn, z nieudolnie skutymi krzyżami bądź zamalowanymi monogramami monarszymi. Nisko umieszczone na kolumnach, niemal na wyciągnięcie
ręki, dają możliwośš nieoczekiwanie bliskiego kontaktu z długą historią miejsca,
po której zostało, trzeba przyznaš, relatywnie mniej niż w innych trwających do
dziś obiektach.
III.3 Kościół św. Teodora (?, ewentualnie Matki Boskiej] Pewnej Nadziei,
tes Bebaias Elpidos, tur. [Vefa] Kilise Camii, Molla Şemsettin Gürani Camii)
zachował się do XX w. znacznie lepiej: w środku cieszą oczy cenne wielesetletnie pamiątki skomplikowanych, a przecież prawie nieznanych jego dziejów 29,
urzeka warstwowa, ceglana i kamienna sylweta, niejednolita, opatrzona kopułami
i niszami, tworząca wrażenie dwoistości czy wręcz wielokształtności, z jaką
w istocie mamy do czynienia w kompleksie klasztornym Konstantyna Lipsa czy
kościele Chrystusa Wszechwładcy (por. poniżej). Bizantyńskie wezwanie św. Teodora jest niepewne i konwencjonalne, ponieważ jednak żadna z innych, alternatywnych sugestii nie okazała się dotąd bardziej przekonująca, bywa używane tak
w przewodnikach, jak i literaturze naukowej. Świątynia, ogólnie tylko datowana po
cechach zewnętrznych na XI/XII w., stanęła na terenie zabudowanym co najmniej
od późnej starożytności (wykopaliska poświadczają obecnośš warstwy z V w.,
ostatnio odkryto kapitele z monogramami datowane na V/VI w., a w ogrodach
odnaleziono epitafium króla Gepidów Trasaryka, zmarłego w Konstantynopolu
na początku VI w.30). Z kopułą, na rzucie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat, z kruchtą, została w XIV w. znacznie powiększona przez dodanie trójkopu29

A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 243–252; N. B r u n o v, Über zwei byzantinische Baudenkmäler von Konstantinopel aus dem XI. J., „Byzantinisch–Neugriechische Jahrbücher” 1932, Bd. 9, s. 129–144; R. J a n i n, Les églises..., s. 155 (Theodoros ta Karbounaria),
160–161 (Theodoros plesion tou Chalkou Tetrapylou), 166–168 (Theotokou tes Bebaias Elpidos);
H. H a l l e n s l e b e n, Zu Annexbauten der Kilise camii in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen”
1965, Bd. 15, s. 208–217; W. G r a p e, Zum Stil der Mosaiken in der Kilise Camii in Istanbul,
„Pantheon” 1974, Bd. 32, s. 3–13; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 169–171; C. M a n g o, Studies of Constantinople, Aldershot–Brookfield 1992 (art. XXII, The Work of M. I. Nomidis in the
Vefa Kilise Camii, s. 421–429); S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 28–31; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k,
op. cit., s. 207–209; A. E f f e n b e r g e r, Die Klöster der beiden Kyrai Martha und die Kirche des
Bebaia Elpis-Klosters in Konstantinopel, „Millennium” 2006, vol. 3, s. 255–293; F.A. A g u a d o
B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 299–302; V.V. S e d o v, Kilise džami. Stoličnaja architektura Vizantii, Moskva 2008.
30
H. Ç e t i n k a y a, Recent Finds at Vefa Kilise Camii of Istanbul, Proceedings of the 21st
International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 August, 2006, t. III, Abstracts of Communications, London 2006, ed. F.K. Haarer, E. Jeffreys, J. Gilliland, s. 77; i d e m, An Epitaph of
a Gepid King at Vefa Kilise Camii in Istambul, „Revue des Études Byzantines” 2009, t. 67, s. 225–
229.
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łowego egzonarteksu, a następnie portyku (pareklezjonu) południowego.
Wszystkie te części stoją do dziś, mimo zmian w architekturze budynku, wprowadzonych podczas odbudowy po pożarze, przeprowadzonej w połowie XIX w.
Mozaiki, które zachowały się w kopułach kruchty zewnętrznej, oczyszczono w
1937 r., a kościół odremontowano w latach 1972−1973. Z dużej części kościoła
nigdy dotąd nie zdjęto warstwy tynku; właściwie nie wiadomo, czy i co się pod
nią kryje. Łatwo natomiast dostrzec bizantyńskie portale, kolumny (czasem tylko
zarysy ich części pod filarami, jak w apsydzie), a także spolia np. na zewnątrz
egzonarteksu. Zastanawiający paradoks dotyka tego zabytku – leży w ścisłym
centrum starego Konstantynopola i Stambułu (ul. Mułły [Molla] Şamsettina
Güraniego), w pół drogi między meczetami Sulejmana Wspaniałego (Süleymaniye Camii) i Następcy Tronu (Şehzadebaşı), w pół drogi między bulwarem
Atatürka i klasztorem Pantokratora (Molla Zeyrek Camii) a uniwersytetem i Kalenderhane, w rewirze gęstym od zabytków i wydeptywanym przez turystów,
podróżników i naukowców. Jest podawany jako arcyważny przykład architektury
sakralnej średniego Bizancjum. A jednak sprawia wrażenie zapomnianego i zapuszczonego. Widać pewną dbałość miejscowego imama o utrzymanie obiektu w
możliwie dobrej kondycji, potrzeby jednak znacznie przekraczają możliwości
lokalnych mieszkańców. Więcej niż niepokoi stan mozaik w kopułach – zostały
już głównie w obrysach okien, zaś porównanie dzisiejszego wyglądu południowej kopuły egzonarteksu (Matka Boska w centrum i osiem figur dokoła), z tuż
powojennymi fotografiami, wykazuje ich zastraszająco prędkie niszczenie. Zasmucająco przedstawia się wygląd samej zewnętrznej kruchty. W jej północnej
części znajduje się miejsce do ablucji, zaś w południowej toalety, ale nie eufemizując, przypominają wystrojem prymitywną łazienkę toalet publicznych, a nie
meczetowy şadırvan. Podobnie nieadekwatna jest posadzka. Wczesnobizantyńskie spolium, marmurowe wyobrażenie pawia, włączone w balkon minaretu,
zostało pod koniec XX w. zatynkowane i jest niewidoczne 31. Trudno nie odnieść
wrażenia, że obiekt potrzebuje kompleksowej pomocy konserwatorskiej.
III.4 Nieco bardziej na południe od wyżej opisanego, przy ulicy Onaltı Mart
Şehitleri (‘Męczenników 16 Marca’, okolica Kalenderhane), przylega od południa do końcowych wschodnich struktur akweduktu Walensa znacznie większy
kościół Matki Boskiej Tronującej (Kyriotissa32; tur. Kalenderhane Camii),

31

H. Ç e t i n k a y a, Recent..., s. 77.
Epikleza Maryi jest niejasna. Próbowano ją tłumaczyć na wiele sposobów, m.in. od monasterium cyrusowego (ta Kyrou) w Konstantynopolu, gdzie przechowywano ikonę tego typu (Matka
Boska na tronie z Jezusem na kolanach).
32
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niegdyś określany wezwaniem Chrystusa Niepojętego (Akataleptos)33. Choš
w pisanych źródłach konstantynopolitańskich niemal nie występuje, wieloletnie
badania archeologiczne prowadzone w jego obrębie pozwoliły nader dokładnie
poznaš jego dzieje34. Stanął nieopodal ostatniego wschodniego odcinka akweduktu, na starych rzymskich łaźniach. Obecną formę poprzedziły dwie bazyliki,
pierwsza z końca VI w. (tzw. kościół północny) i druga, o stulecie późniejsza
(tzw. z bemą). Drugą wykorzystała ostateczna wersja świątyni, pozostałości
pierwszej można dziś oglądaš między akweduktem a północnym murem; po
zburzeniu (poza dwoma łukami) służyła za cmentarz. Trwające do dziś mury
zyskały kształt finalny dopiero pod koniec XII w. (jak zasugerowano, fundacja
Angelosów), tworząc jeden z najbardziej monumentalnych kopułowych kościołów średniobizantyńskich, o planie krzyża w kwadracie z dwoma narteksami.
Zważywszy na tak wieloaspektowy proces rozwoju, jest on wyjątkowo regularny
i harmonijny. Kilkaset lat funkcjonowania w dawnym kościele zgromadzenia
derwiszów kalender, zainicjowanego wkrótce po tureckim podboju, jak i przeprowadzone liczne renowacje doprowadziły do zniknięcia przykościelnych
obiektów klasztornych, przekształciły też, co zrozumiałe, wnętrze świątyni (zburzono apsydę, zreorganizowano przestrzeń, wyburzono częśš filarów wewnętrz33
Badania archeologiczne przemawiają za pierwszym z wezwań, ale złożona historia świątyni nie wyklucza ostatecznie funkcjonowania także drugiego z powyżej podanych. Tym niemniej
por. niedawny artykuł S. K o t z a b a s s i, Zur Lokalisierung des Akataleptos–Kloster in Konstantinopel, „Revue des Études Byzantines” 2005, t. 63, s. 233–235, gdzie wezwanie to wiązane jest
z Eski Imaret Camii.
34
Na temat tego kościoła por. zwłaszcza: A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches...,
s. 183–190; R. J a n i n, Les églises..., s. 201–203, 303–304, 518–520 (lokalizacje częściowo nieaktualne); C.L. S t r i k e r, Y.D. K u b a n, Work at Kalenderhane Camii in Istanbul. First Preliminary Report, „Dumbarton Oaks Papers” 1967, vol. 21, s. 267–271; i i d e m, Work at Kalenderhane
Camii in Istanbul. Second Preliminary Report, „Dumbarton Oaks Papers” 1968, vol. 22, s. 185–
193; i i d e m, Work at Kalenderhane Camii in Istanbul. Third and Fourth Preliminary Reports,
„Dumbarton Oaks Papers” 1971, vol. 25, s. 251–258; i i d e m, Work at Kelanderhane Camii in
Istanbul. Fifth Preliminary Report (1970–1974), „Dumbarton Oaks Papers” 1975, vol. 29, s. 306–
318; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 153–158; W. G o e z, Franziskus-Fresken und Franziskaner in Konstantinopel, [w:] Festschrift Herbert Siebenhüner zum 70. Geburtstag, hrsg. E. Hubala, G. Schweikhart, Würzburg 1978, s. 31–40; Kalenderhane in Istanbul: The Buildings, their History, Architecture, and Decoration, ed. Y.D. Kuban, C.L. Striker, Mainz 1997; C.L. S t r i k e r, The
Findings at Kalenderhane and Problems of Method in the History of Byzantine Architecture,
[w:] Byzantine Constantinople. Monuments..., s. 107–116; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 25–27;
J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 235–244; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 150–151;
A. T o y d e m i r S a b u n c u, A Ceramic Assemblage from a Closed Deposit of the Early Thirteenth Century in the Kalenderhane Camii, Istanbul, „Sanat Tarihi Defterleri” 2007, c. 11, s. 63–
84; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 296–299; Kalenderhane
in Istanbul: The Excavations – Final Reports on the Archaeological Expedition and Restoration at
Kalenderhane Camii 1966–1978, ed. C.L. Striker, Y.D. Kuban, Mainz 2007.
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nych i galerie). Dziś jednak, pieczołowicie odrestaurowana, odsłania ona wszystkie fazy swojego rozwoju. Przestrzeń nawy znacznie optycznie zwiększają odciążające kopułę sklepienia kolebkowe ramion krzyża, a boczne elewacje z trzema piętrami okien znacznie doświetlają budynek; jest to nowy efekt, powstały po
wyburzeniu bocznych naw w XIX w. Widaš w każdym razie prymat nadany
podczas restauracji stanowi dwunastowiecznemu. Pamiątkami bizantyńskimi są
m.in. kopuła, ceglana faktura najwyższej części wnętrza, dwie kaplice boczne
(protezis i diakonikon), cenne i porównywalne tylko z Chorą i Hagia Sofia marmurowe okładziny ścian, liczne elementy konstrukcyjne i dekoracyjne, kolumny
i ich części, niektóre wczesnobizantyńskie i użyte po raz wtóry. Zachowały się
też fragmentarycznie freski, w tym trzynastowieczne z czasu użytkowania kościoła przez łacinników, ukazujące życie św. Franciszka z Asyżu. Częśš z nich
znajduje się w pomieszczeniach obsługi meczetu, ale można liczyš na jej przychylne nastawienie i obejrzenie ich nie powinno stanowiš problemu. Najcenniejsze przeniesiono do Muzeum Archeologicznego, jako że są to najstarsze na świecie wyobrażenia świętego; podobnie przeniesiono znalezioną w Kalenderhane
jedyną znaną obecnie konstantynopolitańską preikonoklastyczną mozaikę, wcale
dobrze zachowaną (Ofiarowanie – Hypapante, z VI w.). Odnowienie obiektu,
efekt długoletniej pracy Doğana Kubana i Cecila L. Strikera, uważa się za modelowe (a wypada dodaš, że od lat trzydziestych XX w. pozostawał on opuszczony)
– wiele jeszcze średniowiecznych zabytków Stambułu zasługuje na podobne
potraktowanie. Dodam, że po zakończeniu prac budynek jest w zasadzie odpowiednio wyeksponowany (przy czym dolną częśš wykopalisk od strony akweduktu zasypano). Na tle wielu innych bizantyńskich kościołów wyróżnia go już
chošby to, że jest po zmroku dobrze iluminowany. Niedobrze tylko, że dokoła
murów, przede wszystkim po północnej i południowej stronie, szybko zarastają
bezcenne – w tym znacznie starsze – ruiny; powinny byš jak najszybciej oczyszczone. Dostęp do diakonikonu, jedynie od zewnątrz budynku przez zamknięte
zazwyczaj drzwi, jest kolejną wyraźną rysą, tym bardziej, że pomieszczenie jest
zapuszczone i służy za skład.
III.5 Kościoła św. Teodozji (Gül Camii) należy szukaš w plątaninie uliczek
nad Złotym Rogiem, w Cibali (mahalle Küçük Mustafy Paşy / Ayakapı, między
ulicami Şair Nevi, Vakıfmektebi, Gül Camii i Şerefiye). Jest to jeden z większych sakralnych zabytków chrześcijańskich tej kategorii, o prawie tysiącletniej
historii35. Wspominają o nim źródła późnobizantyńskie, tak kronikarskie, jak
35
Por. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 164–182; R. J a n i n, Les églises...,
s. 150–152, 522–524; H. S c h ä f e r, Die Gül Camii in Istanbul. Ein Beitrag zur mittelbyzantinischen Kirchenarchitektur Konstantinopels, Tübingen 1973; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit.,
s. 140–146; B. A r a n, The Church of Saint Theodosia and the Monastery of Christ Euergetes.
Notes on the Topography of Constantinople, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1979,
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i relacje pielgrzymów, datacja jego powstania jest jednak ustalona tylko dośš
ogólnie (ze wskazaniem na XI w.), przy czym rozwój budynku miał byš trójfazowy. Trwa dyskusja nad poprawnością przypisania wezwania obiektowi (alternatywne: Chrystusa Dobroczyńcy, Euergetes), choš dzięki ostatnim ustaleniom
Waltera Hanaka przeważa odpowiedź pozytywna. Kościół posadowiony został
na niedużym, ale zauważalnym zboczu, na wysokim, murowanym podpiwniczeniu, co wyróżnia jego wzniosłą sylwetę spośród najbliższego otoczenia. Na szlaku każdego miłośnika Bizancjum odwiedzającego Stambuł powinien byš zawsze
uwzględniony, choš bowiem kształt architektoniczny i wystrój wewnętrzny stanowią bizantyńsko-turecki amalgamat, odpowiada dośš wiernie pierwszym stuleciom jego użytkowania. Nie było w szczególności potrzeby jego przeorientowania ku Mekce, a to pozwoliło przetrwaš oryginalnej apsydzie i bemie. Plan kościoła pozostał ten sam, zachowały się boczne galerie, wyburzone np. w Kalenderhane, jak również protezis i diakonikon. Akcenty osmańskie wyraźniejsze są
wewnątrz, boazerie i pociemniałe malowidła ścienne pochodzą z tej właśnie fazy
jego istnienia, ostrokształtne łuki pozwalają odróżniš fragmenty przekształcone
bądź odbudowane po XV w. (im wyżej, tym więcej; kopuła jest np. w całości
turecką rekonstrukcją). Największe zmiany zaszły w drugiej šwierci XVII w., po
tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi. Piękny budynek, z reguły pusty poza
porami modlitewnymi, nie ma się dziś najlepiej. Wewnątrz, na kopule, na bocznych sklepieniach kolebkowych i ścianach, widoczne są spękania. Widaš pewne
zaniedbanie, nieledwie nieład (to głównie detale, ale widoczne, np. oświetlenie
w protezis zapewnia pojedyncza żarówka, zwisająca na sznurze). Zwiedzający,
podobnie jak gdzie indziej, wpuszczani są bez ograniczeń, boczne galerie na
piętrze są jednak z reguły niedostępne, a w kaplicy grobowej Gül Baby (według
późnych, dziewiętnastowiecznych legend Fanariotów miejscu pochówku Konstantyna XI) nie wolno fotografowaš.
III.6 Kościół Chrystusa Wszechwładcy (Pantokratora, Molla Zeyrek [Kilise] Camii) góruje od zachodu nad bulwarem Atatürka i, widoczny dobrze z przeciwległego wzgórza czy od strony Złotego Rogu, jest niemym symbolem wielkości dynastii Komnenów, która łożyła na jego budowę i utrzymanie36. Znany
Bd. 28, s. 211–228; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 82–87; N. A s u t a y, Überlegungen zum Christos-Evergetis-Kloster und zur Theodosiakirche am Goldenen Horn, „Istanbuler Mitteilungen”
2001, Bd. 51, s. 435–444; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 220–226; F.A. A g u a d o
B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 429–434; W. H a n a k, Two Neglected Sources
on the Church of Hagia Theodosia at the Fall of Constantinople, 29 May 1453, [w:] Kapetanios kai
logios. Meletes stē mnēmē tou Dēmētrē I. Polemē, ekd. E. Chrysos, E.A. Zachariadou, Andros 2009,
s. 115–135.
36
Z literatury nt. kościoła i klasztoru Pantokratora: A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine
Churches..., s. 219–242; R. J a n i n, Les églises..., s. 529–538; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit.,
s. 209–215; M. A h u n b a y, Z. A h u n b a y, Restoration Work at the Zeyrek Camii 1997–1998,
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i szeroko opisywany w literaturze historiograficznej i z zakresu historii sztuki, stanowi, jak wiadomo, owoc pobożności i filantropii cesarskiej pary Ireny i Jana II,
którzy w latach 1118–1136 wznieśli jeden z największych stołecznych obiektów
sakralnych, z dziś zachowanych ustępujący tylko Świętej Mądrości. Składają się
nań trzy właściwie świątynie: nieco większa, południowa, dedykowana przez
Irenę Pantokratorowi, późniejsza, północna, ukończona przez Jana II już po
śmierci żony i dedykowana Matce Boskiej Litościwej (Eleusa), w końcu trzecia,
wkomponowana ściśle między obie poprzednie, św. Michała Archanioła, Bezcielesnego (Asomatos), zamierzona jako cesarska nekropolia. Rzeczywiście, jest ona
miejscem pochówku m.in. Jana II i Manuela I Komnenów, a także Manuela II
i Jana VIII Paleologów. Nadaje jej to szczególny historyczny wymiar, skoro
główna poprzez stulecia świątynia sepulkralna monarchów bizantyńskich, św.św.
Apostołów, położona nieco na zachód od Pantokratora, uległa zatracie i zniknęła
pod meczetem Mehmeda Zdobywcy. Założeniu towarzyszył kompleks klasztorny, szpitalny (z leprozorium) i charytatywny (gerokomeion), po którym co prawda zostało niewiele, ale i tak miejsce bogate jest w zabytki średniowieczne. Do
klasztoru należał pewnie dzisiejszy meczet Şeyha Süleymana oraz znajdujące się
w pobliżu cysterny (o których powyżej). Trzy główne części są ze sobą tak ściśle
i proporcjonalnie połączone, mimo wyraźnej dominacji pierwszego z wybudowanych, że optycznie i architektonicznie tworzą spoistą całośš; rytmicznośš tę
i harmonię widaš zwłaszcza od najbardziej wyeksponowanej strony apsyd, dzięki
tymże oraz pastoforiom, które zachowały się w obu kościołach i, na równym
mniej więcej, niższym poziomie, otaczają i wiążą apsydy. Po przeciwległej stronie bryłę zamykają narteksy i o połowę mniejszy egzonarteks, wszystkie piętrowe (m.in. z gineceum). Przemiana w meczet nastąpiła wkrótce po 1453 r. i skutkowała, wespół z potrzebą usuwania następstw trzęsień ziemi w następnych stuleciach, częściowym przekształceniem wnętrza, wymianą kopuły kościoła pół[w:] Byzantine Constantinople. Monuments..., s. 117–132; R.G. O u s t e r h o u t, Art and Komnenian Ideology at the Pantokrator Monastery, [w:] ibidem, s. 133–150; i d e m, Study and Restoration of the Zeyrek Camii in Istanbul: First Report, 1997–98, „Dumbarton Oaks Papers” 2000, vol.
54, s. 265–270; i d e m, Interpreting the Construction History of the Zeyrek Camii in Istanbul (Monastery of Christ Pantokrator), [w:] Studies in Ancient Structures. Proceedings of the Second International Conference (Istanbul, 2001), Istanbul 2002, vol. I, s. 19–27; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit.,
s. 51–54; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 211–220; R. O u s t e r h o u t, The Pantokrator
Monastery and Architectural Interchanges in the Thirteenth Century, [w:] Quarta Crociata: Venezia – Bizanzio – Impero Latino, a cura di G. Ortalli, G. Ravegnani, P. Schreiner, t. II, Venezia 2006,
s. 749–770; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 302–309;
U. A l m a ç, Preliminary Observations on the Structural Condition of a Byzantine Monument in
Historical Peninsula of Istanbul: Pantocrator Church, „Advanced Materials Research” 2010, vol.
133/134, s. 556–560. Zachował się typikon, organizujący życie religijne miejscowej monastycznej
społeczności i regulujący sprawowanie kultu: P. G a u t i e r, Le Typikon du Christ Sauveur Pantocrator, „Revue des Études Byzantines” 1974, t. 32, s. 1–145.
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nocnego, wewnętrznymi wyburzeniami i np. wstawieniem filarów po usunięciu
kolumn, niemniej i w tym przypadku badania archeologiczne wyświetliły niemało spoliów, pozostałości oryginalnych posadzek (przede wszystkim opus sectile
w kościele Pantokratora) itp.; apsyda kościoła południowego zachowała marmurowe dekoracje ścian, a kościół Matki Boskiej ozdobny gzyms. Waga kompleksu
dla historii sztuki, kultury i polityki bizantyńskiej, bezdyskusyjna i znana od
dawna, nie przyczyniała się jednak do poprawy losu zabytku. Przez długi czas
dopominano się kompleksowej restauracji, która by ocaliła rozsypujący się
w oczach i posegmentowany wewnątrz przepierzeniami obiekt (działania z lat
1953 i 1966/1967 miały charakter głównie bieżącej i fragmentarycznej reperacji).
Renowację kościoła rozpoczęto wreszcie, m.in. pod naciskiem UNESCO, we
wrześniu 1997 r., po przeprowadzeniu sondażowych badań (od 1995 r.). Trwa
ona do dzisiaj, przeciągając się i wciąż nie zbliżając do zakończenia. Rozpoczęto
od naprawy dachu, następnie skupiono się na zewnętrznych fasadach. Obecnie
prace trwają wewnątrz budowli, która jest w związku z tym zasadniczo niedostępna zwiedzającym. Naukowcy mogą przyjrzeš się postępom konserwatorów
tylko w za ich zgodą; trzeba dodaš, że renowacji od 2008 r., na mocy decyzji
państwowej Generalnej Dyrekcji Fundacji Pobożnych, dokonuje prywatne przedsiębiorstwo. Od początku działań myślano też o ich rozciągnięciu na okolice,
miejsce światowego dziedzictwa, istnieje wszakże pewien dylemat wynikający
z konieczności pogodzenia ochrony drewnianej historycznej zabudowy, która
ostała się pożarom lepiej niż gdzie indziej, z przebadaniem i zabezpieczeniem
starszych zabytków. Stałoby się najlepiej, gdyby z czasem do renowacji kościoła
doszło też takie zagospodarowanie przestrzeni wokół niego, które pozwoli ocališ
wszystkie, a nie tylko wybrane, historyczne, tak bizantyńskie, jak i wczesnonowożytne osmańskie, substruktury i ruiny. Okolica jest nimi – o czym wiadomo
nie od dziś – naszpikowana, niektóre znajdują się na poziomie parterów budynków, inne gruntu i piwnic (zbocze wzgórza, na którym stały zabudowania klasztorne, już od późnego antyku zagospodarowywane było terasowo, a poszczególne budynki posiadały wzmocnione podpiwniczenia). Tam gdzie już badania lub
renowacje przeprowadzono, zabezpieczono co najmniej pojedyncze artefakty,
bądź kilkusetletnie ruiny. Tymczasem inne niszczeją w najbliższej bliskości.
III.7 W niewielkiej odległości na północny wschód od klasztoru Pantokratora (ul. Haydar Imareti) znajduje się mniejszy i nieco starszy, postawiony na niedostępnej cysternie, poklasztorny kościół Chrystusa Wszechwidzącego (Pantepoptes, alternatywnie Niepojętego, Akataleptos bądź św. Konstantyna; tur. Eski
İmaret Camii), również związany z działalnością fundacyjną Komnenów37. Po37

A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 212–218; N. B r u n o v, Über zwei byzantinische Baudenkmäler..., s. 129–144 (por. przyp. 29); R. J a n i n, Les églises..., s. 518–520,
527–529; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 120–122; R.G. O u s t e r h o u t, Some Notes on the
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wstał (Pantepoptes) około lat 1085–1087 staraniem matki cesarza Aleksego I,
Anny Dalasseny, która spędziła w nim jesień życia i w nim została pochowana
(trzecia z propozycji identyfikacji Eski Imaret cofa datę powstania o ponad sto
lat). Po towarzyszącym mu klasztorze nie ma śladu, ale sama świątynia, piękna
w swej prostocie planu krzyża greckiego wpisanego w kwadrat, jednokopułowa
z apsydą, dwiema kruchtami i pastoforiami, z wewnętrznymi odrzwiami z czerwonego marmuru, z przewagą cegły nad kamieniem w zewnętrznej elewacji,
zdobnej rozetami, meandrami i swastykami, trwa mimo niesprzyjających sąsiedztwu kataklizmów (częste pożary, duże zniszczenia trzęsieniami ziemi). Zamieniona w meczet natychmiast po podboju miasta, obsługiwała kuchnię publiczną
z kompleksu Mehmeda Zdobywcy. Do XX w. włącznie funkcjonowali w niej
uczniowie szkoły koranicznej, po czym w 1970 r. przeprowadzono odświeżenie
budynku (potem raz jeszcze, w l. 90.), którego efektem jest dzisiejszy wygląd
wewnętrzny kościoła, pobielonego i obłożonego przypodłogową boazerią (dziś
tynki są już w nie najlepszym stanie, łuszczą się, uwidoczniając nienależyte zabezpieczenie przed wilgocią). Od zewnątrz dziewięšsetletni zabytek jest właściwie ukazany z jednej tylko, południowej strony. Jak kiedyś oklejały go drewniane chaty, tak i dzisiaj, przede wszystkim od północy i wschodu obmurowany jest
współczesnymi, niewielkimi domami, które powinny zostaš wyburzone. Warto
mieš na uwadze, że choš szkoła koraniczna mieści się obecnie w sąsiednim budynku, specyfika użytkowania meczetu oraz tryb zajęš imama i jego uczniów
sprawiają, że zwiedzanie wnętrza możliwe jest rzadziej niż gdzie indziej; trzeba
pewnej cierpliwości, by zwiedziš Eski Imaret.

Construction of Christos ho Pantepoptes (Eski Imaret Camii) in Istanbul, „Deltion tēs Christianikēs
Archaiologikēs Hetaireias” 1991/1992, t. 16, s. 47–56; i d e m, Eski Imaret Camii Çalışmaları / The
Lessons of Eski Imaret Camii, „Arkeoloji ve Sanat” 1995, sa. 64/65, s. 13–23; S. K ı r ı m t a y ı f,
op. cit., s. 57–60; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 204–207; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 322–329.
Trzeba tu zaznaczyš, że od pewnego czasu kwestionuje się, za Cyrilem Mango, identyfikację
Eski Imaret Camii z kościołem Chrystusa Wszechwidzącego; usytuowanie Eski Imaret nie jest
bowiem w opinii tej części badaczy dośš eksponowane, by uzasadniaš epiklezę Zbawiciela, a poza
tym Aleksy V nie mógłby stąd, a tak podają źródła, obserwowaš postępów Wenecjan w Złotym
Rogu (por. Nicetae Choniatae Historia, rec. I.A. van Dieten, vol. I, Berolini et Novi Eboraci 1975,
s. 568, 77–87). Za tą konstatacją podążają wnioski prowadzące do uznania, że kościół i klasztor
Wszechwidzącego (Pantepoptes) stały na miejscu dzisiejszego meczetu Selima, zaś świątynia
i konwent Niepojętego (Akataleptos), dla których po uznaniu Kalenderhane Camii za kościół M.B.
Litościwej (Kyriotissy) szuka się obecnie nowej lokalizacji, byłby właśnie Eski Imaret – por.
C. M a n g o, Where at Constantinople Was the Monastery of Christ Pantepoptes?, „Deltion tēs
Christianikēs Archaiologikēs Hetaireias” 1998, t. 20, s. 87–88; S. K o t z a b a s s i, op. cit., s. 235;
N. A s u t a y - E f f e n b e r g e r , A. E f f e n b e r g e r, Eski Imaret Camii, Bonoszisterne und Konstantinsmauer, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 2008, Bd. 58, s. 13–44.
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III.8 Tuż przy jednej z głównych arterii starego miasta stambulskiego, bulwarze Adnana Menderesa (u zbiegu ulic Halıcılar i Ahmediye) stoją symbiotycznie złączone ze sobą i obudowane wspólnymi zewnętrznymi strukturami dwa
bliźniacze, klasztorne kościoły: Przenajświętszej Matki Boskiej (Konstantyna
Lipsa) i św. Jana Chrzciciela (wspólna nazwa turecka: [Molla] Fenari Isa Camii)38. Pierwszy z wymienionych fundował w 907/908 r. (data tradycyjna) Konstantyn Lips, patrycjusz i dowódca (drungariusz floty), czynny w konstantynopolitańskim świecie politycznym przełomu IX i X w., wzorując się zapewne na
cesarskim Nowym Kościele w kompleksie Wielkiego Pałacu. Zasadnicze przekształcenie budowli było dziełem cesarzowej-wdowy Teodory Paleologiny, żony
zmarłego Michała VIII, która w drugiej połowie XIII w. nakazała dobudowanie
do południowej ściany kościoła podobnego rozmiarami, acz szerszego, obiektu;
następnie dostawiono pareklezjon i egzonarteks. Kościół św. Jana Chrzciciela
(w wersji greckiej oczywiście nie Chrzciciela, lecz Zwiastuna – ho Prodromos),
w zamierzeniu mający dorównywaš sanktuarium Komnenów, stał się miejscem
pochówku najbliższych Teodory, z cesarzem Andronikiem II na czele. Celowi
temu służył aż do podboju tureckiego, po czym został zamieniony w meczet
(częśš południowa) i w klasztor (tj. tekke, częśš północna, XVII w.). Liczne
przeróbki wewnętrzne, wymuszone islamizacją, chęcią powiększenia przestrzeni,
a wreszcie pożarami, nie zatarły ani pierwotnych cech obiektu, ani odrębności
jego poszczególnych części. Dalsza degradacja w wyniku katastrof miejskich
doprowadziła do czasowego opuszczenia ruiny (po 1918 r.) i dopiero po II wojnie światowej powrócono do renowacji miejsca i, po ostatniej konserwacji, użyt38

Por. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 122–137; R. J a n i n, Les églises...,
s. 318–321, 431–432; F. D i r i m t e k i n, Fenari Isa – église de monastère de Lips‟deki mozayik
kalıntıları, „Istanbul Ayasofya Müzeleri Yilliği” 1960, c. 2, s. 19–21, 44–46; T. M a c r i d y, The
Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul, „Dumbarton Oaks Papers” 1964, vol. 18, s. 249–
315; C. M a n g o, E.J.W. H a w k i n s, Additional Notes. The Monastery of Lips (Fenari Isa Camii), „Dumbarton Oaks Papers” 1964, vol. 18, s. 299–315; A.N. P o p o v, Javljajutsja li ostatki
kamennych balok v stene severnoj cerkvi Fenari–Issa v Stambule ostatkami opor balkona?, „Vizantijskij Vremennik” 1968, t. 28, s. 192–194; C. M a n g o, E.J.W. H a w k i n s, Additional Finds at
Fenari Isa Camii, Istanbul, „Dumbarton Oaks Papers” 1968, vol. 22, s. 177–184; E. M a t h i o p o u l o s - T o r n a r i t o s, Zur Technik der Hagia Eudokia aus dem Lips–Kloster (Fenere Isa
Camii), [w:] XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Wien 4.–9. Oktober 1981. Akten, Bd. II.5,
Kurzbeiträge. 10. Die stilbende Funktion der byzantinischen Kunst, Wien 1982, s. 61–72; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 126–131; R. O u s t e r h o u t, The Byzantine Heart, „Zograf” 1986, br.
17, s. 36–43; A.-M. T a l b o t, op. cit., s. 336–337; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 47–50; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 174–178, 255; V. M a r i n i s, The Monastery tou Libos. Architecture, Sculpture, and Liturgical Planning in Middle and Late Byzantine Constantinople, Ann Arbor
2005 [diss.]; J.S. Š i r i š, Artikulacija istočne fasade katolikona manastira Konstantina Lipsa
u Carigradu, [w:] Niš i Vizantija. V Simpozium, Niš 3–5 jun 2006, Zbornik radova, ured. M. Rakocija, Niš 2007, s. 315–329; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit.,
s. 262–277.
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kowania modlitewno-kazalniczego. Dzisiejszy stan budynku przedstawia się
zadowalająco, choš z zastrzeżeniami. Surowośš ceglanego i kamiennego, nieotynkowanego wnętrza, ze ścianami obłożonymi jasnobrązową boazerią tylko
w najniższym ich fragmencie, sprzyja ukazaniu różnorodnej faktury architektonicznej i bogactwa detali bizantyńskiej kamieniarki. Walorem kompleksu są dośš
licznie zachowane arkosolia (naturalnie mniej zdobne niż w Chorze), bogato
rzeźbione kapitele, zachowane w ścianach mimo zastąpienia kolumn filarami,
gzymsy w bębnach kopuł i obydwu nawach. Godna uwagi i opisywana w literaturze przedmiotu jest ornamentyka zewnętrzna murów, dostrzegalna zwłaszcza
od strony apsydy południowego kościoła, wyrażająca się w rozmaitych wzorach,
osiąganych przez odpowiednie ułożenie cegieł (słońca, meandry, swastyki, fale,
wzory geometryczne); przetrwała też inskrypcja fundacyjna, widoczna od strony
bulwaru. Bliskośš tego traktu komunikacyjnego oraz położonej równolegle linii
metra jest, jak się wydaje, zasadniczym czynnikiem wystawiającym zabytek na
niebezpieczeństwo i wymuszającym ciągłe monitorowanie jego stanu. Poza tym
stanowczo powinno zostaš usunięte śmietnisko starych opon i rupieci od zewnątrz apsydy starszego z kościołów. Konserwatorzy zwracają też uwagę na
szkodzące budynkowi sposoby poprowadzenia mediów.
III.9 Kościół Romana I w Myrelajonie (Mirelajonie, in. kościół Oleju
Świętego; Bodrum [Mesih Paşa] Camii) przez dłuższy czas – jeszcze w XX w. –
stał w ruinie, okazałej co prawda; to odróżnia go od innych, wyżej podanych
przykładów. Dzisiaj, dośš ciasno wciśnięty pomiędzy sąsiadujące domy, dobrze
widoczny jest tylko z północno-wschodniej strony, z racji sąsiedztwa wczesnobizantyńskiej rotundy, przykrytej betonowym placem, ale niezabudowanej (Laleli,
mahalle Mesiha Paşy, dojście od ulic Aksaray i Şaira Haşmeta). Powstał za
sprawą cesarza Romana I Lekapena nieopodal jego pałacu bądź równolegle, bądź
w ślad za klasztorem żeńskim, fundowanym przez bazyleusa w początku lat
dwudziestych X w.39 Monarcha zaplanował dolną częśš dwupoziomowego kościoła jako rodową nekropolię i rzeczywiście, w ciągu następnego trzydziestolecia, żegnani modlitwami mniszek, składali tam kości poszczególni członkowie
39

Przykładowa literatura o Myrelajonie (tu traktuję jako całośš oba główne monumenty, tj.
i kościół, i rotundę): A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 196–200; D. T a l b o t
R i c e, Excavations at Bodrum Camii, „Byzantion” 1933, vol. 7, s. 151–174; R. J a n i n, Les églises..., s. 364–366; C.L. S t r i k e r, Bodrum Camiinde yeni bir araştirma ve Myrelaion problemi,
„Istanbul Arkeoloji Müzeleri Yilliği” 1966, c. 13/14, s. 71–75, 210–215; R. N a u m a n n, Der antike Rundbau beim Myrelaion und der Palast Romanos I Lekapenos, „Istanbuler Mitteilungen”
1966, Bd. 16, s. 199–216; i d e m, Myrelaion, „Anatolian Studies” 1967, vol. 17, s. 30–31;
W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 103–107, 240–241; C.L. S t r i k e r, The Myrelaion (Bodrum
Camii) in Istanbul, Princeton 1981; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 32–34; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 178–186; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit.,
s. 251–260.
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jego rodziny, samego Romana nie wyłączając. Zniszczony w pożarze 1203 r.
kompleks klasztorny został potem odbudowany, a w meczet zamieniony w drugiej połowie XV w. Remontowany po nękających region pożarach, został opuszczony po kolejnym, w 1911 r. Przez pewien czas budził zainteresowanie jedynie
archeologów, po czym w latach sześšdziesiątych XX w. rozpoczęto jego restaurację, krytykowaną potem jako niszczącą dla zewnętrznej kamieniarki, która
zaowocowała obecnym stanem budynku (meczet inaugurowano w 1986 r.). Takie koleje sprawiły, że nic nie zostało dzisiaj z, głośnego w średniowieczu, wystroju zdobnego kolorowymi marmurami, terakotami i mozaikami. Nie ma monarszej nekropolii, choš odnaleziono ślady grobów. Nadal jednak istnieje największa osobliwośš – wsparte na kolumnach dolne piętro, wspomniana kaplica
grobowa, wysoka na tyle, by mogła była zrównywaš poziom kościoła i stojącego
na rotundzie pałacu. Na co dzień zamkniętą, można ją oglądaš, przy pewnym
szczęściu, po piątkowych modłach. Sam budynek dawnego kościoła robi większe
wrażenie z zewnątrz aniżeli w środku, gdzie dwudziestowieczna biel tynku przykryła wszystkie historyczne pozostałości i czyni niemal współczesne wrażenie
(choš, trzeba przyznaš, plan architektoniczny budowli pozostaje z grubsza niezmieniony). Zewnętrzną sylwetę, posiadającą wyraźniej dostrzegalny historyczny
walor, zaburza tylko drewniany kiosk dostawiony w wejściu, którego odjęcie nie
odbyłoby się ze szkodą dla obiektu. Zastanawia, że zabytki tej okolicy są, choš to
przecież turystyczne centrum miasta i teren bliski węzłowych ciągów komunikacji, relatywnie mało znane i nieumieszczone nawet w wielu turystycznych popularnych przewodnikach i mapach. Meczet obsługuje wiernych z najbliższej okolicy, głównie środkowoazjatyckich kupców z rynku, umieszczonego w rotundzie.
Tysiącletni monument zasługuje na większą popularyzację.
III.10 Jednym z najmniej poznanych istniejących do dziś kościołów bizantyńskich Stambułu jest położony w dawnych Blachernach (dzisiejsza mahalle
Atik Mustafy Paşy, ulica Çember nad samym niemal Złotym Rogiem) nieznanego wezwania dzisiejszy meczet Atik Mustafy Paşy (Atik Mustafa Paşa Camii
lub Hasreti Cabir Camii)40. Sugerowane w XIX i XX w. identyfikacje dotąd nie
przyjęły się (próbowano wskazywaš na świątynie: św.św. Piotra i Marka, św.św.
Kosmy i Damiana, św. Tekli przy pałacu Blacherneńskim lub św. Proroka Eliasza w Petrion). Był zapewne istotnym obiektem, stoi bowiem w najbliższej oko40

Por. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 191–195; R. J a n i n, Les églises...,
s. 144–145, 148–149, 416, 559; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 82–83; B. A r a n, The Nunnery of the Anargyres and the Atik Mustafa Paşa Camii, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1977, Bd. 26, s. 247–253; T.F. M a t h e w s, E.J.W. H a w k i n s, Notes on the Atik Mustafa
Paşa Camii in Istanbul and Its Frescoes, „Dumbarton Oaks Papers” 1985, vol. 39, s. 125–134;
M. T u n a y, Byzantine Archaeological Findings in Istanbul during the Last Decade, [w:] Byzantine Constantinople. Monuments..., s. 228–229; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 78–81; J. F r e e l y,
A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 172–173.
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licy Ayvansaray Kapı, a więc tej bramy w murze morskim, która od zatoki prowadziła do Pałacu i sanktuarium Matki Boskiej w Blachernach. Brak niemniej
nawet wypracowanego poglądu na jego datację, a rozrzut między IX a XII w.
dobrze unaocznia, jak bardzo zagadkowym jest reliktem dziejów stolicy cesarstwa. Może to swoją drogą odzwierciedlaš jego złożoną, kilkufazową historię,
zwłaszcza jeżeli zaakceptuje się jego utożsamienie ze znanym dobrze ze źródeł
pisanych kościołem św. Tekli (alternatywnie i dośš prawdopodobnie kojarzonym
z pobliskim Toklu Dede Mescidi). Meczetem stał się w 1490 r. i przeszedł standardowe przekształcenia (m.in. zmiana kopuły i pozbawienie jej okien), zachowując przy tym pierwotny zasadniczy obrys krzyża greckiego wpisanego w kwadrat. Ceglane elewacje zewnętrzne z obrysami zamurowanych pierwotnych okien
ujawniają bezbłędnie pierwsze stulecia dziejów obiektu, są zresztą dobrze widoczne, jako że dokoła nie stoją przylegające budynki. Wnętrze natomiast wygląda teraz jak niczym niewyróżniający się niewielki meczet, dobrze utrzymany
i restaurowany, ale poza ogólnym kształtem ścian nieprzywodzący na myśl bizantyńskiej historii. Marmurową chrzcielnicę z dawnego baptysterium przekazano muzeum archeologicznemu podczas renowacji w okresie międzywojennym,
ale freski odnalezione w 1957 r. na południowej zewnętrznej ścianie, przedstawiające św. Michała Archanioła między św.św. Kosmą i Damianem, zniknęły,
najpewniej zamurowane po przykryciu warstwą cegieł nisz, w których się znajdowały. Podczas niedawnego (l. 90. XX w.) remontu podłogi, znacznie wyżej
teraz i wewnątrz, i na zewnątrz kościoła usytuowanej, wykryto z kolei fragmenty
mozaik i fresków, nie uzyskano jednak zgody na szersze badania archeologiczne.
Bizantynologia współczesna wciąż z zaciekawieniem ich oczekuje.
III.11 Kościół św. Jana Chrzciciela41 pod Kopułą (dosł. ‘w Kopule’, en to
Troullo, tur. Hırami Ahmet Paşa Camii) stoi w dzielnicy Çarşamba, blisko kościoła Matki Boskiej Radosnej, na południe odeń (mahalle Katip Musluhittin,
przy ul. Beyceğiz Kuyu i Koltukçu między Telci i Fethiye). Jeden z najmniejszych w ogóle istniejących bizantyńskich kościołów w dzisiejszym Konstantynopolu (15 m długości), pochodzi z okresu późnobizantyńskiego (wskazuje się tak
okres Komnenów/Angelosów, jak i Paleologów; pewną wskazówką mogłoby byš
morfologiczne podobieństwo z Pammakaristos, którego bliskośš zawsze rzutowała na losy mikrego sąsiada). Jest niewyjaśnionym okruchem przeszłości, niemal zupełnie przypadkowo zachowanym42. Jego wezwanie może odnosiš się
zarówno do własnej kopuły (która wydaje się relatywnie duża, jak na tak mały
obiekt), jak i do któregoś z pobliskich budynków, znaczniejszych i eponimicz41

W greckim wezwaniu jak zawsze Prodromos, czyli ‘Poprzednik, Zwiastun’.
Nt. niemal nieprzebadanego obiektu zob. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches...,
s. 201–206; R. J a n i n, Les églises..., s. 456–457; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 144–146;
S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 61–62; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 227–229.
42
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nych względem okolicy, na co wskazuje wczesna tradycja źródłowa. W gestii
chrześcijan pozostawał stosunkowo długo, bo do 1586/1592 r. (po translacji patriarchatu do M.B. Radosnej, tu przeniesiono w 1456 r. rezydujące tam wcześniej
mniszki, notabene nieliczne). Rzecz ciekawa, w środku zachowały się nie cztery
typowe osmańskie filary, ale kolumny, są jednak przy tym nieoryginalne i mają
doprawione korynckie kapitele nieznanego pochodzenia. Zaniedbany i długo
marniejący obiekt odświeżono w 1960/1961 r., ale zniszczono wówczas freski,
które fragmentarycznie wystawały spod tynków, a które, gdyby wcześniej przebadano, byłyby bezcenną wskazówką datacyjną. Mikroskopijny, oryginalny
(chošby przez zachowanie arkosoliów), jest niemal zupełnie nieprzebadany. Może tymczasem służyš świetnie za przykład małego kościoła z prywatnej – zapewne – fundacji, jakich kiedyś było w Konstantynopolu ogromnie dużo. Dziś jest
funkcjonującym meczetem, nietrudno dostaš się do środka.
III.12 Drobny okruch klasztoru Gastria (Sancaktar Hayrettin Mescidi), zachował się najprawdopodobniej na stokach Psamatii – konstantynopolitańskiego
Siódmego Wzgórza – blisko nabrzeża Propontydy, w postaci niewielkiej oktagonalnej struktury o niewiadomym pierwotnym przeznaczeniu (nazwa okolicy wywodzi się od meczetowej, dojście od ulic Teberdar i Samatya Değirmen) 43. Gastria, oznaczające dosłownie ‘pękate naczynia, wazy’, próbowano tłumaczyš,
abstrahując od legendy twierdzącej, że Helena, matka Konstantyna Wielkiego
przywiozła w takich naczyniach wonne rośliny z góry Kalwarii, szczególną
uprawą roślin na piaszczystym i suchym terenie; może też chodziš po prostu
o wazy (amfory) używane w celach gospodarczych bądź element wspomagający
konstrukcję murów klasztoru, jakie np. odnaleziono, ustawione rzędami, w północnym kościele Chrystusa Wszechwładcy (tę ostatnią ewentualnośš czyni mało
prawdopodobną istnienie nazwy już w IX w.)? Był to w każdym razie znany
i istotny ośrodek monastyczny w mieście, w pierwszej połowie IX w. związany
z monarszymi elitami władzy, założony przez cesarzową Eufrozynę, córkę Konstantyna VI i żonę Michała II, miejsce dobrowolnego lub przymuszonego pobytu
kobiet wysoko urodzonych; pochowano w nim m.in. augustę Teodorę, współautorkę ostatecznego powrotu do kultu ikon44. Zachowana pozostałośš, o ile jest
Gastrią, byłaby jej jedynym lub jednym z dwu fragmentów. Zrujnowana po trzęsieniu ziemi w 1894 r. (zawalenie kopuły i jednej ze ścian), długo stała opuszczona lub zamieszkana przez bezdomnych, do celów religijnych przysposobiono
43

Por. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 267–271; R. J a n i n, Les églises...,
s. 72–73; i d e m, Constantinople byzantine, Paris 1964, s. 353–354; W. M ü l l e r - W i e n e r, op.
cit., s. 194–195; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 41–43; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 35,
291; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 513–520.
44
J. H e r r i n, Krwawe cesarzowe [tyt. oryg. Women in Purple], tłum. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006, s. 180, 196, 199, 221, 254, 257, 259–261; L. G a r l a n d, Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium AD 527–1204, London–New York 2002, s. 98, 105, 107.
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ją ponownie dopiero w 1973–1974 r. Wciśnięty pomiędzy warsztat samochodowy i inne zabudowania, okolony niewysokimi drzewami budynek sprawia wrażenie jeszcze mniejszego niż jest (a wszak jego kopuła jest dwa razy szersza niż
u św. Jana Chrzciciela pod Kopułą). W środku wygląda schludnie i bardziej godnie. Ściany biało otynkowano, niską kopułę położono na zachowanym poziomie
ścian, nie nadbudowując. Najwyraźniejszym elementem wewnętrznego wystroju,
nie ośmiościennego, a przybierającego postaš krzyża greckiego, jest apsyda
z dwiema niszami, w których częśš autorów doszukuje się pastoforiów (z drugiej
strony już w XIX w. pojawiły się opinie, że jest to turecka częśš budowli; nisze
występują poza tym także po przeciwległej stronie).
III.13 Przy akceptacji założenia, że Sancaktar Hayrettin Mescidi to fragment
klasztoru gastryjskiego, można by z nim wiązaš w ten czy inny sposób także
pobliską, oddaloną o šwierš kilometra na północny wschód, stojącą przy skrzyżowaniu ulic Etyemez Tekkesi i Kocy Mustafy Paşy zrujnowaną bizantyńską
kaplicę. Weszła ona jako meczet Isa (Ese) Kapı (tj. dosł. ‘Bramy Jezusa’;
in. Ibrahim Paşa Mescidi) w XVI w. w skład pobożnej fundacji Ibrahima Paşy
wraz z pobliską medresą, dziełem Sinana 45. Poszlaką, choš niepewną, monastycznego przypisania, jest jedna z alternatywnych miejscowym nazw tureckich,
Manastır Mescidi. Zachowały się dwie ściany, południowa i wschodnia (ostatnia
to właściwie wnęka apsydy i mniejsza apsyda boczna z prawej strony). Niezobowiązująco datowano tę prostą budowlę sprzed podboju na XIII lub XIV w.
(jedna z prób najbardziej precyzyjnych wskazuje na lata 80. XIII w. i wiąże się
z osobą Atanazjusza [I], późniejszego dwukrotnego patriarchy). Mniejsza z apsyd nosiła ślady fresków (św.św. Michał Archanioł i Hypacjusz), nie udokumentowano ich jednak, zdaje się, dośš dokładnie, nim przepadły. Podobnie jak oktagon, kompleks zniszczony w 1894 r. został opuszczony i stał jako eksponowana,
malownicza ruina. Dopiero na początku XXI w. podjęto dzieło restauracji w połączeniu z badaniami wykopaliskowymi (trwają jeszcze, ale już m.in. odsłonięto
fundamenty pozostałych ścian). W 2010 r. przyniosły one odsłonięcie, leżącej
płytko w gruncie, równolegle do kaplicy, prostopadłościennej bryły różowego
marmuru, o pokaźnych wymiarach 3 m x 0,8 m x 0,9 m. Wydarzenie miało
w Turcji nawet pewien medialny rezonans, informowały o nim środki przekazu,
reklamując badania i efekt prac archeologów jako odkrycie wczesnobizantyńskiego nieskończonego obelisku 46. Zasugerowano, że materiał pochodził z egip45

R. J a n i n, Les églises..., s. 14–15; S.Y. Ö t ü k e n, Isa Kapı Mescidi und Medredesi in Istanbul, Bonn 1974 [Dr.Phil. Diss.]; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 118–119; Th. P a p a z o t o s, To Isa Kapisi Mescidi stēn Kōnstantinoupolē, monē tou patriarchou Athanasiou, „Deltion
Christianikēs Archaiologikēs Hetaireias” 1995, t. 18, s. 39–48; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 94–
96; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 290–292.
46
Bizans‟ın kayıp dikilitaşı bulundu, www.ntvmsnbc.com/id/25077044/ [18 II 2011 r.].
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skich kamieniołomów. Na wiadomości bardziej wiarygodne przyjdzie naturalnie
poczekaš.
III.14 Tzw. meczet kafijski (Kefeli Mescidi / Kefevi Camii) jest, byš może,
śladem kolejnego ośrodka późnobizantyńskiego życia monastycznego, klasztoru
Manuela (wskazywano również inne: św. Mikołaja, Aecjusza, św. Jana w Petrze). Położony pomiędzy ulicami Draman, Kasap i Sena w dzielnicy Karagümrük (u zbiegu mahalle Kariye/Selma Tomruk i Kasıma Güraniego; na północny wschód od cysterny Aecjusza), wspomniany już wcześniej jako wyjątkowo trudno dostępny postronnym, jest interesującym przykładem budownictwa
sakralnego czasu wczesnych Paleologów, bądź nawet jeszcze wcześniejszym (jak
zakładał Peter Grossmann, datujący powstanie budynku na ostatnie stulecia
I tysiąclecia n.e. na podstawie analizy kamieniarki) 47. Trzeba niemniej przyznaš,
że poświadczenie źródłowe sprzed podboju osmańskiego jest właściwie zerowe,
zaś wyniki dotychczasowych badań miejsca nie przyniosły uściślających rezultatów. Mamy więc w istocie do czynienia z zabytkiem enigmatycznym, nietypowym pod względem planu architektonicznego – jest to bowiem podłużna hala na
planie prostokąta z apsydą w północnym krańcu, dobrze widoczną od ul. Draman, od strony dzisiejszego, ale z pewnością nieoryginalnego wejścia na teren
meczetowy. Wedle niektórych opinii, boczne ściany nieco ponad dwudziestometrowej długości początkowo stanowiły w dolnej części tylko oddzielenie nawy
głównej od węższych bocznych, których pozostałości widziano w zachodnim
przedłużeniu elewacji: północnej i południowej. Nie jest to jednak powszechnie
uznana opinia i nie brak zwolenników poglądu o intencjonalnej jednonawowości.
Podobnie niejednolicie przedstawia się kwestia początkowej funkcji zabytku,
jako że orientacja północna z lekkim tylko odchyleniem ku wschodowi kładzie
cień wątpliwości na założeniu pierwotnej sakralnej, kościelnej funkcji. Niezależnie więc od uznania wczesnej datacji i założenia, że mamy do czynienia z klasztorem Manuela, erygowanym przez stryja cesarzowej Teodory, wodza (protostratora, stratega temów), patrycjusza i jednego z najznaczniejszych polityków doby
dynastii amoryjskiej48, bądź też dania racji zwolennikom późnobizantyńskiej
47

A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 253–261; B. P a l a z zo, Deux anciennes
églises dominicaines à Stamboul. Odalar Djami et Kefeli Mesdjidi, Istanbul 1951; R. J a n i n, Les
églises..., s. 331–333, 384–385, 435–443; P. G r o s s m a n n, Beobachtungen an der Kefeli-Mescid
in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1966, Bd. 16, s. 241–249; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit.,
s. 166–168; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 68–70; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 285–287.
Por. przyp. 96.
Głównym kontrargumentem przeciw wczesnej datacji jest obecnośš czterech niewielkich
nisz w apsydzie, porównywanych z podobnym rozwiązaniem w kościele Matki Boskiej Mongolskiej na Fanarze.
48
Prosopographie der Mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641–867), Bd. III, Leon
(# 4271) – Placentius (# 6265), hrsg. F. Winkelmann, R.-J. Lilie, C. Ludwig, T. Pratsch, I. Ro-
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dopiero fundacji obiektu, otwarta zostaje kwestia czy był to kościół czy np. refektarz klasztorny. O bezdyskusyjnym użytkowaniu kultowym możemy mówiš
bez najmniejszych wahań dopiero od początku ostatniej šwierci XV w., gdy sułtan przekazał budynek przesiedlonym chrześcijanom z Kaffy (stąd też dzisiejsza
nazwa meczetu). Wykorzystywali go wówczas jednocześnie, przy osobnych ołtarzach wewnętrznych, ormianie i rzymscy katolicy (dominikański kościół św. Mikołaja). Przemiana w meczet nastąpiła dopiero około 1630 r., z czasem owocowała m.in. zamurowaniem bądź wybiciem otworów okiennych i zabudowaniem
apsydy od wewnątrz przepierzeniami i galerią. Renowację i naprawę minaretu
przeprowadzono w latach siedemdziesiątych XX w., kolejne prace w 1989 r.
Niezależnie od wszystkich niejasności i trudności warto meczet kafijski
obejrzeš chošby tylko z zewnątrz – obejście, nie wszędzie co prawda w bezpośredniej bliskości, pozwala unaoczniš oryginalnośš budowli, a mimo częściowego obudowania przez sąsiednie posesje od wschodu i zachodu, wyraźnie widoczne są też przeplatające się wątki cegieł i kamieni. Wejścia do środka szczerze
gratuluję.
III.15 Trzeciej kategorii stambulskich zabytków bizantyńskich dopełniają
dwa zupełnie niezidentyfikowane, niewielkie, bo o ścianach nie więcej niż dziesięcio-dwunastometrowej długości. Pierwszy to meczet Kasima Aği (Kasım Ağa
Camii) w mahalle Dervişa Alego, nieco na południowy zachód od meczetu kafijskiego tuż obok cysterny Aecjusza, wpół drogi między tąż a kościołem Zbawiciela w Chorze (w kwadracie ulic: Kurtağa Çeşmesi, Keza, Kasımodaları i Dolmuşkuyu)49. Wraz z właściwie już dziś nieistniejącym Odalar Camii (o którym poniżej) ów prosty, na planie kwadratu pobudowany zabytek wchodził w skład któregoś z okolicznych klasztorów, o czym zdaje się świadczyš bliskośš obu obiektów, jak i sporej cysterny (tzw. Jedwabnej, wspomnianej wyżej) i świętego źródła, hagiasmy. Muzułmańska świątynka powstała niewątpliwie na bazie bizantyńskiej ruiny, zdradzającej więcej niż jedną fazę budowy, niepewnie datowanej
na czasy ostatniego cesarstwa. Przemiana w meczet nastąpiła najpóźniej w początkach XVI w. z inicjatywy jego obecnego eponima. Przez znaczną częśš XX w.
obiekt pozostawał w ruinie, powalony, jak tyle innych, trzęsieniem ziemi w 1894 r.
i pożarem w 1919 r., potem jedynie zamieszkiwany przez okolicznych najuboższych. Około 1934 r. zawaliła się kompletnie południowo-zachodnia ściana. Odbudowę na kanwie pozostałych trzech, w znacznej mierze bizantyńskich, prze-

chow, B. Zielke, W. Brandes, J.R. Martindale, Berlin–New York 2000, s. 136–141; J. H e r r i n,
op. cit., s. 216.
49
R. J a n i n, Les églises..., s. 559; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 164–165; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 71–73. Por. N. A s u t a y - E f f e n b e r g e r, Das Kloster des Ioannes Prodromos tēs Petras in Konstantinopel und seine Beziehung zur Odalar und Kasım Ağa Camii, „Millennium” 2008, vol. 5, s. 299–325.
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prowadzono w latach 1975–1977, minaret naprawiono w 1989 r. Dziś mieszany,
ceglano-kamienny wątek z przewagą kamienia, świadczący dobrze o przedosmańskiej historii, widoczny jest nadal od zewnątrz. W części jest to jednak
rekonstrukcja (np. prawa część fasady północno-wschodniej oparta o reliktowy
mur, przedłużający ścianę północno-zachodnią i wystający poza lico budynku po
północnej stronie). Otoczenie meczetu wysokim murem, przedłużonym siatką
oraz oparcie o jedną ze ścian na całej długości współczesnego przeszklonego
przedsionka utrudnia obserwację jego najstarszych części.
III.16 Drugi z budynków eksponowany jest znacznie lepiej. To tzw. meczet
Klasztorny (Manastır Mescidi lub Mustafa Çavuş Camii), stojący na wyrazistej
pozycji przy południowej pierzei alei Turguta Özala przy ul. Karanfilliçavuş
(mahalle Ereğli). Bliskość murów teodozjańskich z bramą Pempton od zachodu,
kształt, a także tradycyjna turecka nazwa pozwalają wiązać miejsce z jeszcze
jednym peryferyjnym klasztorem Konstantynopola 50. Próby precyzowania zawodzą; brak przekonywającego potwierdzenia, że chodzi o klasztor Pani Marty (Kyra Martha), bądź kościół św.św. Menodory, Metrodory i Nimfodory, choć stawiano takie hipotezy jeszcze w XIX stuleciu. Wiek XIII (druga połowa), ewentualnie XIV, uważa się za prawdopodobny czas fundacji. Charakterystyczna forma
sugeruje użytkowanie sakralne – nieskomplikowane wnętrze na planie kwadratu
opatrzono od zachodu narteksem, a od wschodu trzema apsydami, pomiędzy
którymi wyrastały niegdyś niezachowane dziś struktury oddzielające sui generis
nawy; badania dowiodły też istnienia trójdzielnej bemy. Przejście między kruchtą
a dzisiejszą salą modlitewną oparte jest na dwóch kolumnach, częściowo tylko
oryginalnych (kapitele). Od strony południowej dobudowano, być może, maleńką kaplicę boczną. Brak jednak właściwej orientacji geograficznej, wobec czego
uważa się niekiedy, że meczet mieścił pierwotnie nie kościół, a jedynie kaplicę
klasztorną. Do islamizacji miejsca doprowadził jeszcze za Mehmeda II jeden
z jego paziów, ze skutkiem trwałym do połowy XX w. Mihrabem zasłonięto
południową boczną apsydę. Kiedyś obudowany przez przylegające posesje, swoją znacznie dziś wyraźniejszą pozycję w miejskim krajobrazie zabytek zyskał,
gdy przebijano właśnie w połowie ubiegłego stulecia aleję wiodącą poza stare
miasto (wówczas zwaną Millet Caddesi). Dziś północna ściana budynku dotyka
trotuaru, dobrze widoczna jest również ściana wschodnia z charakterystycznymi
trzema apsydami. Zmiana charakteru okolicy nie dotyczyła tylko otoczenia, ale
i samego meczetu, który przestał pełnić swą funkcję. Odgrodzony wzdłuż alei
stoi niedostępny, włączony w większą nieruchomość, należącą jako parking autobusów do przedsiębiorstwa komunikacyjnego IETT (Istanbul Elektrik Tramvay
50

A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 262–264; R. J a n i n, Les églises...,
s. 336–338, 348, 559; A. P a s a d a i o s, Epi dyo byzantinōn mnēmeiōn tēs Kōnstantinoupoleōs
agnōstou onomatos, Athēnais 1965; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 185–186; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 44–46; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 288–290.
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ve Tunel Işletmeleri Genel Müdürlüğü); zwiedzenie wymaga zgody dyrekcji.
Większości turystów pozostaje więc jedynie obejrzenie zewnętrza meczetu od
strony alei Özala, czego w istocie nie robi niemal nikt poza przechodniami.
Szkoda to niemała, bryła budynku zdobi okolicę od kilkuset lat, a zachowana jest
stosunkowo dobrze i w większości historyczna (wyjąwszy dach, zresztą niedawno wymieniony). Dawny klasztor zasługuje na intensywniejszą popularyzację
i kontrolę stanu zachowania. Niewątpliwie powinien być szerzej udostępniany,
nawet jeżeli wnętrze nie oddaje faktycznej historyczności.
III.17 Zasugerowano ostatnio51, że niewielki meczet Hodży Hamzy (Hoca
Hamza Mescidi), otoczony wieńcem jeszcze mniejszych domów pomiędzy ulicami Kepenekçi i prof. Cemila Bilsela (mahalle Demirtaş, na północny wschód
od meczetu Sulejmana Wspaniałego) jest przekształconym bizantyńskim kościołem52. Miałby za tym przemawiać przede wszystkim jego plan, prostej trzynawowej świątyni z apsydalnymi zakończeniami naw, sugerującymi istnienie nawy
głównej i pastoforiów oraz morfologia istniejącej substruktury. Sugestia, że
w grę wchodzi klasztor kaniklejski albo kościół Matki Boskiej Karpiana musi
być jeszcze badana; może też chodzić o inny, nienotowany przez źródła obiekt
saktralny.
***
Wśród funkcjonujących dzisiaj w Stambule kościołów nieliczne tylko służą
chrześcijanom nieprzerwanie od czasów bizantyńskich lub kontynuują bezpośrednio ówczesną tradycję kultową. Nie są to najczęściej – z dwoma-trzema zastrzeżeniami – ani najistotniejsze, ani najlepiej źródłowo poświadczone fundacje
chrześcijańskie wschodniego cesarstwa, zaś o ich przetrwaniu decydował po wiek
XV i przypadek, i arbitralne decyzje sułtanów lub ich bezpośredniego otoczenia,
i determinacja duchowieństwa, i lokalizacja w dzielnicach zamieszkałych przez
chrześcijan, i wiele innych jeszcze czynników. Łącznie braną, wyróżniam tę
swoistą grupę obiektów właśnie przez podobną historię i unikatowość, z jaką
mamy tu w istocie do czynienia, metaforycznie, niedosłownie przedłużającą do
dziś przedturecki charakter miasta w tych drobnych cząstkach. Dzięki opiece
instytucji kościelnych i staraniom tak lokalnych społeczności, jak i pomocy
z Europy, budynki zachowane są dobrze, o ile nie zniszczyły ich kataklizmy naturalne ostatnich stuleci. Stopień zachowania tkanki bizantyńskiej jest jednak
bardzo zróżnicowany, bywa znaczny, bywa też minimalny, podobnie jak niejednorodne są ranga i walor artystyczny sztuki sakralnej, zdobiącej wnętrza. Dość
nieoczekiwanie, wzmiankowane poniżej obiekty są często nader trudno dostępne
51

F. Ö z g ü m ü ş, 2005 yılı İstanbul çalışmaları bilimsel raporu, [w:] AST, c. XXIV.2,
29 mayıs – 2 haziran 2006, Çanakkale, edit. F. Bayram, B. Koral, Ankara 2007, s. 528–529.
52
O pobizantyńskiej atrybucji meczetu dowiedziałem się, przyznaję szczerze, dopiero po ostatnim powrocie ze Stambułu w 2010 r.; siłą rzeczy nie zwiedziłem Hoca Hamza Mescidi.
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przeciętnemu turyście, wyjąwszy może pojedyncze przypadki najbardziej znanych sanktuariów (IV.1–IV.3). Są rzadko otwarte, niektórych pilnują pojedyncze
rodziny, niekoniecznie chrześcijańskie, i zaskakująco wiele zależy od nastawienia tychże, od przyjaznego po nieufne albo wręcz niechętne, niezależnie od nadzoru i decyzji obu patriarchatów (ekumenicznego konstantynopolitańskiego oraz
ormiańskiego), którym bezpośrednio podlegają. Współdecydują, o czym nie
można zapomnieć, względy bezpieczeństwa, jako że nieliczne wspólnoty chrześcijańskie miasta bywają nadal narażone na ataki fanatyków. Szczególną nieufność daje się wyczuć we wspólnocie ormiańskiej, wystawionej na agresję
zwłaszcza wobec meandrów polityki historycznej Turcji i trudnych relacji pomiędzy republiką a odrodzoną Armenią. Nie bez kozery wejście do patriarchatu
ormiańskiego w Kumkapı obłożone jest identycznymi obostrzeniami, jakie kojarzymy z portów lotniczych po 2001 r. Zabójstwo lokalnego ormiańskiego dziennikarza i publicysty politycznego Hranta Dinka w 2007 r. przez siedemnastoletniego nacjonalistę unaoczniło mroczną aktualność obaw, choć przy tym pokazało
przemiany tureckiego nastawienia (w marszu milczenia przeszły wówczas przez
Stambuł setki tysięcy ludzi). Zważywszy na te uwarunkowania oraz szczupłość
liczebną miejscowych grup chrześcijańskich (od międzywojnia nawet Fanar stawał się wszak głównie turecką dzielnicą), trzeba uzbroić się w cierpliwość, by
zwiedzić lub zbadać wskazane niżej świątynie oraz pamiętać, że wykonywanie
fotografii czy dokładniejsze badania (w przypadku części parafii ormiańskich
faktycznie jakiekolwiek badania) wymagają zgody uzyskanej bezpośrednio
z patriarchatów i pisemnie poświadczonej.
IV.1 Kościół Matki Boskiej Blacherneńskiej (Hieros Naos kai Hagiasma
Panhagias ton Blachernon, Meryem Ana Kilisesi), należący do miejskiego arcybiskupstwa ekumenicznego patriarchatu Konstantynopola (dystrykt Fanaru i Złotego Rogu), zajmuje wraz z przyległościami – głównie ogrodem – stosunkowo
rozległą, grodzoną murem parcelę w dawnych Blachernach u północnego krańca
dawnego miasta (Balat, mahalle Ayvansaray / Atik Mustafy Paşy), otoczoną
ulicami Mustafapaşabostanı, Damataşı, Albayrak i Dervişzade. Wejście prowadzi
od północy, od pierwszej z wymienionych ulic. Dzisiejszy niewielki kościółek
stoi w miejscu jednej z najświętszych świątyń bizantyńskiego chrześcijaństwa,
o przebogatej pisanej historii, inaugurowanej w V w. n.e., gdy wokół podmiejskiego, czczonego już i dawniej świętego źródła (hagiasma) zbudowano z inicjatywy augusty Pulcherii oraz cesarzy Marcjana, a potem Leona I pierwsze miejsce
kultu53. O jego znaczeniu stanowiły gromadzone z czasem relikwie, zwłaszcza
53
Z literatury nt. kompleksu blacherneńskiego od IV do XV w.: S.G. M e r c a t i, Due nuove
memorie della basilica di S. Maria delle Blacherne, „Atti della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia – Memorie” 1923, vol. III.1, s. 23–30; J.B. P a p a d o p o u l o s, Les palais et les églises des Blachernes, Thessaloniques 1928; V. G r u m e l, Sur l‟Episkepsis des Blachernes, „Échos
d’Orient” 1930, vol. 29, s. 334–336; R. J a n i n, Les églises..., s. 169–179; W. M ü l l e r - W i e -
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maryjne, oraz oczywiście Blachernitissa, ikona Matki Boskiej uchodząca za cudowną i uważana za paladium miasta nad Bosforem. Obecność na miejscu rezydencji cesarskiej, początkowo, od czasów Anastazjusza funkcjonującej w związku z wizytami władcy w świątyni, ale potem zyskującej na znaczeniu, by ostatecznie stać się głównym pałacem monarszym, dodawała jeszcze splendoru okolicy i wpływała na jej rozwój. Ani pałac jednak, ani trzyczęściowe sanktuarium,
złożone z tzw. Wielkiego Kościoła, z pareklezjonu (Świętego Relikwiarza) oraz
Świętych Łaźni, nie przetrwały XV stulecia. Kompleks świątynny, rozbudowany
m.in. przez Justyniana, płonął dwukrotnie, w 1069 albo 1070 r. i, ostatecznie,
w 1434 r. Niszczejące ruiny z czasem zniknęły zupełnie, i dopiero w XIX w.
teren zagospodarowano, z pozostawieniem dużego ogrodu i pobudowaniem po
południowej jego stronie niewielkiego kościoła staraniem greckich kuśnierzy
(1867 r.). W rezultacie łącznikiem miejsca z późnym antykiem i średniowieczem
jest przede wszystkim źródło, bijące wciąż w tym samym miejscu i stanowiące
dzisiaj główny cel pielgrzymek, ujęte w swego rodzaju arkosolium wewnątrz
kościoła. Prócz niego oraz kilku niewielkich, uszkodzonych kapiteli ułożonych
wzdłuż ogrodowej alejki, brak innych świadków bizantyńskiej historii miejsca.
Relatywnie rzadka zabudowa okolicy i istnienie w bezpośredniej bliskości terenu
niezabudowanego dają nadzieje, nieraz już wyrażaną 54, na dokładniejsze badania
archeologiczne okolicy.
IV.2 Kolejnym miejscem trwania kultu chrześcijańskiego wokół hagiasmy,
i drugim arcyważnym, a dotrwałym do dziś punktem na mapie religijnej dawnego Konstantynopola, jest kościół i klasztor Matki Boskiej Życiodajnego Źródła
(Theotokos tes Zoodochou Peges; Balıklı Kilise). Położony jest, co prawda, poza
murami Teodozjusza II, w otoczeniu zadrzewionych cmentarzy na zachód od
n e r, op. cit., s. 223–224; J.W. A l l e n, Tekfur Saray in Istanbul: An Architectural Study, Baltimore 1981 [Ph.D.]; A. P a r i b e n i, Il quartiere delle Blacherne a Costantinopoli, [w:] Milion. Studi
e ricerche d‟arte bizantina. Atti della giornata di studio, Roma, 4 dicembre 1986, vol. I, a cura di
C. Barsanti, A. Guiglia Guidobaldi, A. Iacobini, Roma 1988, s. 215–224; F. T i n n e f e l d, Der
Blachernenpalast in Schriftquellen der Palaiologenzeit, [w:] Lithostrōton. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte. Festschrift für Marcell Restle, hrsg. B. Borkopp, T. Steppan, Stuttgart
2000, s. 277–285; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 63, 73, 156; A. P a r i b e n i, Separati in
casa: i destini paralleli della chiesa e del palazzo delle Blacherne a Costantinopoli, [w:] Medioevo.
La Chiesa e il Palazzo. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Parma, 20–24 settembre 2005,
a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2007, s. 357–368; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 400–403, 475–483; M.A. P o l j a k o v s k a j a, Blacherny – rezidencija
vasilevsov pri Paleologach, [w:] Stratēgos. Sbornik statej v čest‟ Vladimira Vasil‟eviča Kučmy,
sost. N.D. Barabanov, S.N. Malachov, Armavir 2008, s. 112–125; O.E. E t i n g o f, Vlachernskoe
svjatilišče i ego značenie dlja Drevnej Rusi, [w:] Chram zemnoj i nebesnyj, vyp. II, red. Ń.M. Ńukurov, Moskva 2009, s. 83–162; S. B r a l e w s k i, op. cit., s. 140–142.
54
Por. np. A. P a l i o u r a s, The Church of Panagia of Blachernae, www.ec-patr.org/afie
roma/churches/show.php?lang=en&id=02
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miejskiej bramy Selimbryjskiej (inaczej bramy Źródła; dojście ulicą Balıklı Silivrikapı), lecz jego związek ze stolicą cesarstwa był zawsze tak silny, że nie sposób
go w naszym zestawieniu pominąć 55. Miejscowe wody miały mieć wartość
ozdrawiającą, już w okresie późnoantycznym kierowały się do nich liczne pielgrzymki, a wreszcie cesarz Justynian I postawił świątynię, poświęconą Maryi
(alternatywna, ale późna tradycja przypisywała fundację Leonowi I 56). Regularne
cesarskie odwiedziny, ale i urokliwość podmiejskiego, ocienionego cyprysami
zakątka oraz bliskość tak miasta, jak i Hebdomonu, owocowały postawieniem
niewielkiego monarszego pałacu w bezpośredniej bliskości źródła. Zarówno jednak z fundacji Justyniana, jak i późniejszej odbudowy Ireny, Bazylego I, Romana
I Lekapena (po zniszczeniach dokonanych przez Symeona Bułgarskiego) czy
dobrodziejstw Paleologów nie zachował się dziś żaden ślad, jeśli nie liczyć opisu
świątyni zachowanego w Historii kościelnej Nicefora Kalistosa i, być może, bezpośredniego ujęcia hagiasmy. Nie wiadomo nawet czy odbudowano zabudowania po zniszczeniach z 1422 r., gdy Murad II kierował stąd oblężeniem miasta.
Późniejsi podróżnicy nie wspominają już kościoła, niewątpliwie zniszczonego.
Trwał natomiast lokalny kult świętego źródła (określenie Zoodochos Pege odnoszono tak do miejsca, jak i do Matki Boskiej, a także jej przechowywanego tu
swoistego wizerunku). W końcu wystarano się o możliwość budowy kaplicy
wokół hagiasmy, co zaowocowało budową podziemnej kaplicy, stojącej do dziś
i posadowionej, być może, na fundamentach poprzednich budowli (1727 r.).
Obok kaplicy stanął w latach trzydziestych XIX w. kościół, większy znacznie od
blacherneńskiego i od początku otaczany szczególną opieką przez patriarchów
ekumenicznych. Podczas antygreckich tumultów w 1955 r. został on poważnie
zdewastowany, ale późniejsza renowacja zatarła ślady zniszczeń. Wierzący nadal
zjeżdżają ku sanktuarium, w sporym procencie spoza Turcji, odwiedzając źródło,
prosząc o podobne jak w czasach bizantyńskich łaski (uzdrowienie, dochowanie
się potomstwa). Wizytują również położoną na niewielkim dziedzińcu po zachodniej stronie kościoła nekropolię patriarchów ekumenicznych, w rzędach
55
Nt. historii Zoodochos Pege zob. np. S. B é n a y, La monastère de la Source à Constantinople, „Échos d’Orient” 1899, vol. 3, s. 222–228, 295–300; [M. N o m i d e s], Hē Zōodochos Pēgē,
Istanbul 1937; R. J a n i n, Les églises..., s. 232–237; G.P. M a j e s k a, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and the Fifteenth Centuries, Washington 1984, s. 325–326; A.-M.
T a l b o t, Epigrams of Manuel Philes on the Theotokos tes Peges and Its Art, „Dumbarton Oaks
Papers” 1994, vol. 48, s. 135–165; e a d e m, The Anonymous Miracula of the Pege Shrine in Constantinople, „Palaeoslavica” 2002, vol. 10, s. 222–228; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 85;
N. T e t e r i a t n i k o v, The Image of the Virgin Zoodochos Pege: Two Questions Concerning Its
Origin, [w:] Images of the Mother of God. Perception of the Theotokos in Byzantium, ed. M. Vassilaki, Aldershot–Burlington 2005, s. 225–238; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a
B á ñ e z, op. cit., s. 372–376.
56
Ale pogląd ten uznaje za prawdziwy np. R. E t z e o g l o u, The Cult of the Virgin Zoodochos Pege at Mistra, [w:] Images of the Mother..., s. 239.
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skromnych, białych, marmurowych sarkofagów kryjącą doczesne szczątki papieży prawosławia, grzebanych tu od 1842 r. – pogrzeb Antyma V – do dziś. Klasztor i hagiasma obrosły z czasem legendami, odnoszącymi się do ich bizantyńskiej
i pobizantyńskiej historii, które nałożyły się na potoczną wiedzę o związanych
z miejscem wydarzeniach i rytuałach (tu odbywały się na przykład spotkania
pary monarszej po rozłące wynikłej z bytności poza stolicą). Tym bardziej należy
o nim pamiętać, mimo braku możności obcowania z materialnymi zabytkami
doby cesarstwa.
IV.3 Chociaż obecna katedra patriarsza św. Jerzego na Fanarze (Patriarchikos Naos tou Hagiou Georgiou, Aya Yorgi Rum Patrikhanesi), posadowiona
na północno-wschodnich, schodzących ku Złotemu Rogowi stokach Fanaru (wejście od ulicy Sadıka Ahmeta) nie pochodzi z czasów bizantyńskich – pierwsze
informacje posiadamy z okresu sprowadzenia się w to miejsce patriarchów, tj.
z początku XVII w. – z dwu powodów także i jego nie może zabraknąć w tej
kategorii. Po pierwsze, jest to siedziba miejskich biskupów, którzy nieprzerwanie
od czasów wczesnobizantyńskich, a zgodnie z tradycją prawosławną od I w. n.e.,
stoją na czele miejscowego Kościoła 57. Abstrahując nawet od charakteru patriarchy ekumenicznego jako primus inter pares autokefalicznych, chalcedońskich
Kościołów prawosławnych, uznawanego przez znaczną część wyznań chrześcijaństwa wschodniego, losy patriarchatu splatały się przez dwanaście wieków tak
ściśle z dziejami cesarstwa, a kształtowanie się właśnie wówczas mechanizmów
działania, struktur i form ceremonialno-kultowych sprawia, że istniejącą do dziś
instytucję można z powodzeniem traktować jako bizantyński zabytek, zachowaną
nić ciągłości i kontynuacji między miastem cesarskim a współczesnym. Drugim
powodem jest przechowanie w kościele patriarszym bizantyńskich przedmiotów
kultu sakralnego, paramentów i relikwii. Niektóre z nich widnieją wewnątrz, inne
ukazywane są tylko podczas szczególnie istotnych uroczystości. Należy w tej
liczbie wymienić fragment tzw. kolumny biczowania, przechowywanej niegdyś
w kościele św.św. Apostołów, liczne relikwie, w tym św.św. Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma, zrabowane podczas IV krucjaty i zwrócone patriarchatowi w 2004 r. przez Jana Pawła II, a także św.św. Eufemii z Chalcedonu,
Salomony/Marii Salome i Teofano (cesarzowej, żony Leona VI – jest to więc
faktycznie bizantyński grób cesarski). Do cennych zabytków sprzed upadku

57

Ze względów zrozumiałych nie podaję tu literatury odnoszącej się patriarchatu i jego historii. Szerszych informacji nt. kościoła patriarchów szukać można w pracy The Oecumenical Patriarchate of Istanbul: The Great Church of God, ed. A.D. Paliouras, Istanbul 1989 (zwł. s. 60–141) lub
na stronach internetowych patriarchatu ekumenicznego: www.patriarchate.org/patriarchate
/stgeorge; www.patriarchate.org/patriarchate/tour; www.ec-patr.org. Por. także W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 138–139, gdzie, jak zawsze, bibliografia najważniejszej starszej literatury
przedmiotu oraz F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 434–458.
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Konstantynopola zaliczają się też: pochodząca z Kyzyku, mocno zniszczona
ikona Matki Boskiej Objawionej (Panhagia Faneromene) w lewej nawie bocznej, wyobrażenie mozaikowe św. Jana Chrzciciela z ikonostasu, ikona Matki
Boskiej Radosnej (Pammakaristos), późnobizantyńska i przechowywana pierwotnie w kościele tegoż wezwania, wówczas stolcu patriarchatu, potem przenoszona wraz z siedzibą katedralną, i na początku XVII w. przyniesiona na Fanar
(znajduje się na południowej ścianie kościoła). Tron patriarszy, potocznie i ahistorycznie przypisywany Janowi Chryzostomowi, a przez część opinii, wyrażanej
np. w przewodnikach, uważany za późnobizantyński, pochodzi najpewniej
z XVI w. Choć więc kościół św. Jerzego jest obiektem nowożytnym i wielokrotnie w ostatnich stuleciach przebudowywanym (współczesna fasada i dach pochodzą z 1836 r., z rozbudowy przeprowadzonej za patriarchy Grzegorza VI, sam
budynek z pontyfikatu Jeremiasza III, tj. z około 1720 r.), zawiera w sobie liczne
odniesienia do historii przednowożytnej.
Jak to już zostało powyżej podkreślone, wszystkie trzy wymienione świątynie są otwarte regularnie i łatwo dostępne.
IV.4 Niewątpliwie bizantyński jest niewielki kościół Zaśnięcia Matki Boskiej Mongolskiej (Koimeseos tes Theotokou Mouchliou, in. Panhagia Mouchliotissa, tur. Kanlı Kilise), należący do tego samego dystryktu stołecznej archidiecezji patriarchatu, położony w jego bezpośredniej bliskości, nieco dalej
wzwyż wzgórza Fanaru, w kierunku zachodnim. Wejście znajduje się od strony
ul. Firketeci, od północy. Unikatowość zabytku zasadza się na dwóch przesłankach: po pierwsze, sakralna funkcja nie została nigdy zmieniona i trwa od
Paleologów, zaś po wtóre, mimo restauracji, rozbudowy i innych zmian architektonicznych kościoła, trwa on na miejscu w swojej zasadniczej postaci, pozostaje
w znacznej mierze oryginalny, a nie zrekonstruowany58. Pierwszy klasztor w tej
części piątego wzgórza miasta, dedykowany św. Eustolii, miała budować Kleopatra (Sopatra), córka cesarza Maurycjusza (582–602 r.), ale powiązania Muchliotissy z tym konwentem, podobnie jak z dziesiątowiecznym klasztorem męskim są tylko domysłami, w istocie bardzo niepewnymi. Odbudowa czy wręcz
budowa świątyni pod pierwotnym wezwaniem Najświętszej Bożej Rodzicielki
(Panhagiotissa) doszła do skutku po usunięciu łacinników z miasta, najpierw
z inicjatywy Izaaka Dukasa, wuja cesarza Michała VIII, potem około 1282 r.
Marii, córki naturalnej tegoż władcy, wydanej za mongolskiego ilchana Hulagidów, Abakę; po śmierci męża wróciła do cesarstwa i zamieszkała w klasztorze,
58

Nt. historii Muchliotissy por. np. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 272–
279; R. J a n i n, Les églises..., s. 222–223; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 204–205; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 256–258; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a
B á ñ e z, op. cit., s. 458–461. Mniejsze i późne kościoły Stambułu, włącznie z pobizantyńskimi, nie
są szczególnie dobrze opisane i zbadane. Nt. Marii Paleologiny zob. np. A.-M. T a l b o t, op. cit.,
s. 334–336.
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któremu patronowała. Jeśli, jak się najczęściej przyjmuje, obecne, ukształtowane
przez długą tradycję wezwanie świątyni kojarzone jest z Mongołami, wiąże się
ono naturalnie właśnie z postacią Marii Paleologiny i posiadaną przez nią ikoną
Maryi. Alternatywne próby etymologiczne nawiązywały do mieszkańców Muchlionu opodal Mistry, zamieszkujących Fanar (warto zważyć, że Muchlionem
zarządzali Paleologowie-Asenowie, potomkowie cara Bułgarii Jana Asena III
i Ireny Paleologiny, przyrodniej siostry Marii, a pod ich opieką znajdował się też
przez pewien czas interesujący nas konstantynopolitański klasztor, zresztą z woli
samej Marii). Zamiany w meczet kościół uniknął dzięki przyznaniu go chrześcijanom przez Mehmeda II za wstawiennictwem architekta sułtańskiego, Chrystodula. Status ten zatwierdzali i następni monarchowie osmańscy. Odgrodzony
murem od świata zewnętrznego, wyróżniający się z otoczenia przez wysoki bęben kopuły i bladą czerwień tynku po ostatniej renowacji, budynek dopiero
w środku ukazuje swoją skomplikowaną strukturę. Wynika ona z dobudowania
do właściwego tetrakonchu, opatrzonego narteksem i kopułą, trójdzielnej części
południowej na planie kwadratu, która wchłonęła jedną z apsyd i część kruchty.
Renowacje usuwały skutki kilkakrotnych pożarów i niszczącego działania czasu;
ostatnie poważniejsze prace wymusiły ataki antygreckie z 1955 r. Dziś kościół
jest dobrze utrzymany, a wśród nowożytnej sztuki sakralnej na szczególną uwagę
zasługuje ikona mozaikowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem, rozbieżnie datowana
między XI a XIV w. Ściany są pobielone, freski zachowały się tylko w apsydzie
wschodniej za ikonostasem i nad przejściem z narteksu do dawnego tetrakonchu
(Zwiastowanie). Z wnętrza dostać się można do niewielkiej, dwukomorowej
krypty, z ledwie już tylko widocznym malowidłem w jednym z pomieszczeń
(Maryja z Jezusem?). Muchliotissa czeka na archeologiczne, monograficzne
przebadanie, kompleksowe i współczesnymi metodami, do czego predestynuje ją
szczególny charakter wśród zabytków Stambułu. Dotarcie do środka jest jednak
trudne dla większości chętnych, zgody z patriarchatu są więcej niż przydatne,
a postawa stróży, oględnie mówiąc, i tak nie ułatwia zadania.
IV.5 Na północ od Fanaru, w dzisiejszym Balacie należy szukać tuż nad
Złotym Rogiem, w mahalle Balat Karabaş i z wejściem od ul. Kırkambar kolejnego niewielkiego kościoła, św. Demetriusza przy Drewnianej Bramie (tes
Xyloportas, inaczej tou Kanabou/Kananou; Ayadimitri Kilise), wciśniętego niegdyś między zwartą zabudowę wschodniej części Blachern a miejskie mury morskie. Dzisiejsza budowla, pochodząca z 1730 r., wielokrotnie w dodatku odnawiana – ostatnio w latach dziewięćdziesiątych XX w. – mieści kolejną parafię
niemal bez wyznawców, odgrodzoną murem, pilnowaną przez jedną rodzinę
i otwieraną tylko na rzadkie nabożeństwa. Wcześniej stał tu jednak w czasach
bizantyńskich kościół, związany z popularnym w Konstantynopolu kultem świętego wojownika (którego wszak już Leon VI propagował w stolicy i czcił w zbudowanym
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w Wielkim Pałacu kościele, a Aleksy I Komnen umieszczał na swoich monetach
i uważał za patrona dynastycznego)59. Choć pierwsze poświadczenie źródłowe
odnosi się do 1334 r., ze względu na jedną z oryginalnych nazw świątyni próbuje
się ją wiązać od wielu dziesięcioleci z rodziną Kanabosów, spowinowaconą może z Angelosami, z której wywodził się Mikołaj Kanabos, efemeryczny cesarz
bizantyński w 1204 r. Przez trzy lata znajdowała się tu wręcz siedziba patriarchatu (1597–1601 r.), nim ostatecznie przeniesiono ją na Fanar. Ów oryginalny kościół, długo jeszcze noszący ślady mozaik i zwieńczony kopułą, zniknął jednak
zupełnie, powalony w pierwszych dekadach XVIII w. najpierw trzęsieniem ziemi, a potem pożarem. Pod współcześnie istniejącą niewielką, trójnawową, widną
bazyliką pozostał natomiast pewien ślad dawnej przeszłości – pod północną nawą
boczną znajduje się, na wprost protezis, wejście do niewielkiego pomieszczenia
podziemnego. Jest ono nieco mniejsze niż w kościele Muchliotissy i niepodzielone, sklepione kolebkowo; trudno wypowiedzieć się przesądzająco o jego przeznaczeniu, ale z pewnością ma dłuższą historię niż obecny kościół. Podobnie jak
w kościele św. Marii Mongolskiej lub ormiańskim św.św. Archaniołów, krypta
dysponuje bezpośrednim połączeniem z hagiasmą poprzez ocembrowaną ścienną
niszę. Dzisiaj, by zaczerpnąć tej samej wody, opiekunowie kościoła korzystają
z osobnej kaplicy (p.w. proroka Eliasza) stojącej tuż przy północnej ścianie świątyni. Dostęp turystów do zabytku jest, siłą rzeczy, ograniczony, natomiast o ile
ma się odpowiednie zaświadczenia, swoboda poruszania się po kościele i terenie
na zewnątrz niego jest, dzięki przyjaznemu nastawieniu opiekunów miejsca, łatwiejsza niż gdzie indziej.
IV.6 Niewielki kościół św. Jerzego w Cyprysach (Hagiou Georgiou Kyparissa / en Kyparissio, Ayayorgi Kilisesi) należy do dystryktu Psamatii (Hypsomatheia) miejskiej archidiecezji patriarchatu i kryje się wśród okolicznych domów
na stokach siódmego wzgórza, blisko morza Marmara, dawnych murów morskich i dworca kolejowego Fatih (nieco na południe od opisanego wyżej klasztoru Gastria, przy ul. Büyükkuleli). Również i tutaj już w okresie średniobizantyńskim zbudowano niedużą świątynię60. Historia miejsca jest bardzo słabo znana,
niemniej istnieje silna tradycja, którą zdaje się potwierdzać dawność wezwania,
że kult sprawowany był na jednym i tym samym terenie przez stulecia; wezwanie
wspomniano po raz pierwszy w IX w. Obecny kościółek pochodzi lat trzydziestych XIX w. (poprzedni spłonął w 1782 r.), ostatnie gruntowne naprawy prze59

O historii kościoła m.in.: A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 173, 197–198;
R. J a n i n, Les églises..., s. 95; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 110. Wcześniejszy rozwój kultu
św. Demetriusza i jego stopniowe przekształcanie w świętego wojownika referuje P.Ł. G r o t o w s k i, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261). Studia nad ikonografią uzbrojenia
i ubioru, Kraków 2011, s. 114–115 (przyp. 17), 163–169.
60
Por. R. J a n i n, Les églises..., s. 75; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 27, 29, 32;
H. S u m n e r - B o y d, J. F r e e l y, op. cit., s. 359.
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szedł po kolejnym spaleniu, jakiego dokonano w czasie antygreckich zamieszek
w 1955 r. Jest to prosta budowla na planie kwadratu, z apsydą i kopułą na bębnie
ośmiościennym z zewnątrz, a okrągłym w środku, z dobudowanym od strony
dziedzińca niewielkim domkiem, mieszczącym studnię (hagiasmę). Ta ostatnia
jest właściwie jedynym bizantyńskim elementem, do dziś zachowanym w tym
historycznym miejscu.
IV.7 Wystarczy przejść od św. Jerzego w Cyprysach dwie niewielkie przecznice na północ, w górę wzgórza, by dojść do kościoła ormiańskiego o tym samym wezwaniu (orm. Surp Kevork, tur. Sulu Manastir), wyraźnie odcinającego
swą jasną, smukłą, klasycyzującą sylwetę od linii dachów Psamatii. W bizantyniście nie budziłby może żadnych szczególnych emocji, gdyby nie to, że tak świątynia, jak i ormiańskie liceum, przylegające do niej od północnego wschodu
wzdłuż ul. Marmara, stanęły na gruzach bizantyńskiego kościoła Matki Boskiej
Zachwycającej (Peribleptos)61, tj. słynnej fundacji cesarza Romana III Argyrosa
z 1030–1034 r., dla której ogołocił tyle innych świątyń i cesarski skarbiec62. Drugiego fundatora widziano w Niceforze III Botaniacie (1078–1081 r.), a obaj władcy zostali w kolejności pochowani w Psamatii. Podupadły za rządów łacinników
61

Ewentualnie: ‘zewsząd podziwianej’.
S.G. M e r c a t i, Iscrizione scomparsa della chiesa della Peribleptos di Costantinopoli,
[w:] Collectanea..., s. 327–329 (art. z 1925 r.); R. J a n i n, Le monastère de la Théotocos Péribleptos à Constantinople, „Bulletin de la section historique de l’Academie Roumaine” 1945, vol.
26, s. 192–201; R. J a n i n, Les églises..., s. 227–231; S. B r o c k, A Medieval Pilgrims Descriptions of Constantinople, „Revue des Études Arméniennes” 1967, vol. 4, s. 81–99; H. B e r b e r i a n, Le monastére byzantin de Péribleptos dit Soulou Manastir, siège du Patriarcat arménien
de Constantinople, „Revue des Études Arméniennes” 1968, vol. 5, s. 145–149; W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 200–201; P.M. M u r a d y a n, Les sculptures byzantines de l‟Église arménienne Saint-Georges (Surb Gēorg) de Constantinople, „Revue des Études Arméniennes” 1984,
vol. 18, s. 125–133; C. M a n g o, The Monastery of St. Mary Peribleptos (Sulu Manastir) at Constantinople Revisited, „Revue des Études Arméniennes” 1992/1993, vol. 23, s. 473–493; R.H.W.
S t i c h e l, “Vergessene Portraits” spätbyzantinischer Kaiser. Zwei frühpalaiologische kaiserliche
Familienbildnisse im Peribleptos- und Pammakaristoskloster zu Konstantinopel, „Mitteilungen zur
Spätantiken Archäologie und Byzantinischen Kunstgeschichte” 1998, Bd. 1, s. 75–103 (75–84);
K. D a r k, The Byzantine Church and Monastery of St Mary Peribleptos in Istanbul, „Burlington
Magazine” 1999, nr 141.1160, s. 656–664; F. Ö z g ü m ü ş, Peribleptos („Sulu‟) Monastery in Istanbul, „Byzantinische Zeitschrift” 2000, Bd. 93, s. 508–520; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit.,
s. 192–193; A. G u i g l i a G u i d o b a l d i, La perduta decorazione del monastero della Theotokos Peribleptos a Costantinopoli e un ritratto di Papa Clemente nel codice Vat. Lat. 5407 della
Biblioteca Apostolica Vaticana, [w:] Studi in memoria di Patrizia Angiolini Martinelli, a cura di
S. Pasi, Bologna 2005, s. 169–189; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op.
cit., s. 510–513; Ö. D a l g ı ç, T.F. M a t h e w s, A New Interpretation of the Church of Peribleptos
and Its Place in Middle Byzantine Architecture, [w:] Change in the Byzantine World in the Twelfth
and Thirteenth Centuries: First International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Proceedings, Istanbul, 25–28 June 2007, ed. A. Ödekan, E. Akyürek, N. Necipoğlu, Istanbul 2010,
s. 424–431.
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kompleks kościelno-klasztorny restaurowali i wzbogacali pierwsi Paleologowie,
przede wszystkim Michał VIII, którego wyobrażenie wraz z żoną Teodorą i synem Konstantynem zachowało się w Peribleptos jeszcze do nowożytności. Aż do
XV w. włącznie trwała stała opieka cesarska, co odzwierciedlają źródła bizantyńskie i relacje podróżnicze, losy po 1453 r. są natomiast zadziwiająco niejasne,
zważywszy na wielkość, rangę i lokalizację świątyni. Nie wiadomo dokładnie ani
tego, kiedy przekazano ją konstantynopolitańskiemu patriarchatowi ormiańskiemu, ani kiedy dawne budowle uległy przepadkowi. Ironia dziejów sprawiła, że tę
wyjątkowo wartościową, kosztowną i istotnie wykonaną dla podziwiania zewsząd fundację niemal całkowicie usunięto z ludzkiej pamięci. Jeszcze do niedawna uważano powszechnie, że nie pozostał po niej żaden ślad materialny poza
wybudowanym w 1887 r. ormiańskim Surp Kevork, zastępującym poprzednie,
zgorzałe kościoły, ewentualnie płynącą nadal wodą hagiasmy. Ale i wówczas
znajdowano nadal dawne, wczesnobizantyńskie spolia, zdobiące dzieło Romana
III (np. marmurowe wizerunki Maryi i archanioła Michała, dziś przechowywane
w Berlinie). Słusznie w XX w. domyślano się, choćby po wyniesionym, tarasowym usytuowaniu współczesnych budynków, istnienia w części zachowanych
dawniejszych substruktur, acz tylko nieliczni widzieli je i przewidywali ich położenie. Przełom nastąpił u schyłku stulecia, gdy pożar okolicznych domów na
wschód od kościoła św. Jerzego ukazał znów pod koniec 1997 r. istnienie zapoznanych bizantyńskich pozostałości bezpośrednio podtrzymujących budynek
szkoły, stojących w przedłużeniu wschodniej ściany Surp Kevork i widocznych
od strony ul. Cambaziye Mektebi63. Cztery zamknięte łukami wnęki okazały się
z czasem dopiero początkiem odkryć, jako że dalsze prace prowadzone pod liceum na północ od świątyni ujawniły gęstą sieć korytarzy, czterech (pierwotnie
pięciu) apsyd i pomieszczeń, sięgających dziesięciometrowej długości, interpretowanych obecnie łącznie jako dolny poziom kościoła Matki Boskiej, o hipotetycznym planie krzyża wpisanego w kwadrat, ewentualnie oktagonu kopułowego. Co więcej, kolejne podziemne zabytki architektoniczne odnaleziono dalej
jeszcze na północny wschód, pod domami po drugiej stronie ul. Cambaziye Mektebi, równolegle do prostopadłej doń ul. Inebey (L-kształtna struktura, sklepiona
kolebkowo, o prostym planie i dwudziestometrowej długości dłuższej części).
Ten fragment interpretuje się obecnie jako substruktury klasztoru. Pod kościołem
zidentyfikowano z kolei suchą podziemną cysternę, dostępną z przylegającego do
kościoła pomieszczenia (tzw. domu starców), pierwotnie nieprzeznaczoną zresztą, jak ustalili odkrywcy, do przechowywania wody64. Sposób konstrukcji ścian
pozwolił wyodrębnić w trzech opisanych zabytkach tak elementy jedenasto63

Wcześniej znano tylko jedno zdjęcie z lat 40. XX w., nieopublikowane aż do lat 90., gdy
zinterpretował je Cyril Mango (por. przypis poprzedni).
64
Znaleziska z okolic Surp Kevork referują zacytowane w przyp. 62 teksty Kena Darka i Feruduna Özgümüşa.
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wieczne, jak i późniejsze przekształcenia doby Paleologów. Jeszcze pewnie czas
jakiś potrwają dyskusje nad funkcją poszczególnych partii, zwłaszcza centralnej,
interpretowanej jako podziemia kościoła. Zasugerowano, że pomieszczono tam
groby i przechowywano relikwie, ale głównym kontrargumentem jest brak śladu
otynkowania ścian, nie wykryto też żadnych artefaktów czy niewielkich przedmiotów. Niewykluczone też, że na dotąd opisanych nie kończą się archeologiczne tajemnice okolicy, ściśle jednak zabudowanej, co utrudnia poszukiwanie. Nowości upublicznionych przez Feruduna Özgümüşa i Kena Darka na pewno nie
dane będzie zobaczyć incydentalnym przybyszom, dostęp naukowców jest najczęściej również niemożliwy. Wyzwaniem jest nawet obejrzenie współczesnego
kościoła św. Jerzego, substruktur nie udostępniają ani służby kościelne, ani przyjazna skądinąd dyrekcja liceum. Prośby o zezwolenie kierowane do patriarchatu
muszą być ściśle sprecyzowane, inaczej zostaną zinterpretowane minimalistycznie. Nie wydaje się, by dostęp mógł być przyznany inaczej niż tylko na planowe,
długotrwałe badania, uzgodnione z władzami państwowymi i bezpośrednio
z kierownictwem patriarchatu w Kumkapı. Kwestia przyszłości jest sprawą
otwartą. Ferudun Özgümüş zauważa potrzebę oczyszczenia podziemi kościoła
z zaburzających układ pomieszczeń dwudziestowiecznych betonowych konstrukcji podpierających współczesną szkołę powyżej, co faktycznie oznacza konieczność jej rozebrania i przeniesienia instytucji gdzie indziej65. Można tylko wyrazić
nadzieję na znalezienie takiego finalnego rozwiązania, które uszanuje istnienie
współczesnych budynków sakralnych i nie zmniejszy poczucia bezpieczeństwa
miejscowych Ormian (co jest naturalne tym bardziej, że tak liceum, jak i kościół
są miejscem stałego przebywania kilkudziesięciorga dzieci), a z drugiej strony
umożliwi dotarcie do bizantyńskich zabytków, wciąż świadczących o bogatej
historii południowo-zachodniej części bizantyńskiej stolicy.
IV.8 Jedna jeszcze parafia patriarchatu ormiańskiego kontynuuje bizantyńskie tradycje religijne – to kościół św.św. Archaniołów (Michała i Gabriela,
Surp Hrešdagabed) znajdujący się z dzielnicy Balat, wpół drogi między Fanarem
i Blachernami, nieopodal dawnych murów morskich, przy ul. Kamış. Stał tu
wcześniej, najmniej począwszy od XIV w. (może od pontyfikatu Atanazego I, tj.
lat 1289–1293 albo 1304–1309), kościół pod tożsamym wezwaniem (Hagioi Taxiarchoi), na którego temat nie zachowały się niemal żadne informacje. Wiadomo natomiast, że w 1629/1630 r. władze sułtańskie przekazały go Ormianom
w zamian za odebrany obiekt, który przekształcono w wymieniony już powyżej
meczet kafijski66. Obecny ogrodzony murem kościół, z zewnątrz przypominający
np. św. Demetriusza, wybudowano w jego dzisiejszej odsłonie w 1835 r., ale
65

F. Ö z g ü m ü ş, op. cit., s. 514.
R. J a n i n, Les églises..., s. 497; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 166; H. S u m n e r B o y d, J. F r e e l y, op. cit., s. 332.
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umieszczone wewnątrz schody prowadzą do odnowionej niedawno dość wysokiej krypty, pozostałej po kościele średniowiecznym. Służy dziś tak do celów
liturgicznych, jak i do ekspozycji m.in. paru niewielkich, ale cennych antycznych, tu znalezionych steli nagrobnych i ormiańskich chaczkarów oraz m.in.
bizantyńskiej marmurowej ikony św. Artemiusza w niszy ściennej nad nadal
czynną hagiasmą67. Zadbana i pozostająca pod stałą opieką świątynia otwierana
jest rzadko, tylko w dni nabożeństw oraz w czwartkowe poranki, ale gościnność
i życzliwość gospodarzy kościoła, która długo zostanie mi w pamięci, rekompensuje trudności w dostaniu się do środka.
IV.9–12 Cztery pomniejsze kościoły ekumenicznego patriarchatu konstantynopolitańskiego wykazują pewne bizantyńskie konotacje68. Pierwszy z nich,
Matki Boskiej przy Krzywej Bramie (Panhagia tes Soudas Egrikapou; tur.
Panayiasuda Eğrikapı) niemal przylega do muru Manuela I Komnena w zachodnich Blachernach przy dawnej bramie, której turecką nazwę nosi (identyfikowana
z bizantyńską bramą Kaligaria), podobnie zresztą jak współczesna, prostopadła
do murów ulica. Wyrażono opinię, której nie umiem zweryfikować, że ten
współczesny halowy budynek świątynny dziedziczy miejsce po późnobizantyńskim poprzedniku (p.w. św. Nicetasa Gota), czego dodatkową wskazówką miałyby być pozostałości dawnego wystroju kościelnego źródła w pomieszczeniu
pod nawą, sc. jeszcze jednej konstantynopolitańskiej hagiasmy. Metrykę sprzed
podboju ma też mieć malutki kościół św. Paraskewy, znajdujący się po przeciwległej od Blachern stronie Złotego Rogu, zresztą blisko zatoki (ul. Kalaycı Bahçe
w Hasköy, dawn. Pikridion), a także kościół św. Mikołaja przy bramie Armatniej (Topkapı, tj. bizantyńska św. Romana albo Pempton) w Sulukule i przy ulicy
o tejże nazwie, zaopatrzony – a jakże – w hagiasmę, noszącą imię św. Jerzego.
Nadmienić wypada, że dalsze prawosławne i ormiańskie kościoły, najczęściej
niewielkie rozmiarami i niemal nieprzebadane archeologicznie, znajdujące się
w pasie przylegającym od wewnątrz do murów teodozjańskich, mogłyby się okazać sukcesorami znacznie dawniejszych i równie najczęściej mikrych świątyń
bizantyńskich. Nie tylko bowiem chrześcijanie osiedlali się tu w okresie osmańskim ale, jak wiadomo, przez cały właściwie ciąg bizantyńskich stuleci ów rzadko zaludniony obszar stopniowo pokrywały prywatne fundacje kościelne i klasztorne. Badań prawie się jednak nie prowadzi, a pośpiech inwestorów doprowadza, wbrew protestom stambulskich archeologów, do pospiesznego zagospodarowania nawet oczyszczonych terenów (wymowny przykład Sulukule). Konstata67

Por. K. L e h m a n n, Ein Reliefbild des heiligen Artemios in Konstantinopel, „Byzantinisch–Neugriechische Jahrbücher” 1920, Bd. 1, s. 381–384 (gdzie także nieco informacji o kościele) oraz S.N.C. L i e u, From Villain to Saint and Martyr: The Life and After-life of Flavius
Artemius, Dux Aegypti, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1996, vol. 20, s. 75.
68
Nt. kościołów por. R. J a n i n, Les églises..., s. 380–381, 389, 405; por. też F.A. A g u a d o
B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 429.
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cja dotycząca budowli intra muros rozciąga się też być może na kościół św. Mikołaja w Cibali (Hagiou Nikolaou Tzibaliou) nad Złotym Rogiem, stojący u zbiegu
ulic Haraççıbaşı i Abdülezela Paşy, nieopodal kościoła św. Teodozji, zawierający
kaplicę św. Charalampiusza z jeszcze jedną hagiasmą. Jego historia jest równie
nieudokumentowana; obecna postać datuje się na 1720 r. Wewnątrz przechowywana jest m.in. cenna bizantyńska ikona Matki Boskiej.
***
Konstantynopol pełen był niegdyś posągów, kolumn, obelisków, zarówno
niewielkich, jak gigantycznych, stawianych przez cesarzy, prefektów i prywatnych mecenasów niemałymi nakładami finansowymi. Mając to w pamięci, zważając na historyczną rolę miasta w kształtowaniu się klasycznych (poklasycznych) wzorców sztuki, a i pamiętając o szczególnej ekspozycji na zagrożenia
tego rodzaju zabytków, tym większą należałoby wyrazić radość z przetrwania
jakichkolwiek pozostałości monumentów, licznych niegdyś w stolicy cesarstwa
i zdobiących jego najważniejsze rynki, budynki, portyki. In situ pozostała nawet,
w różnej co prawda kompletności, część najważniejszych kolumn cesarskich,
niegdyś centralnych punktów największych cesarskich forów. Nawet jeśli żadna
nie zachowała wieńczącego ją oryginalnie posągu, zasługują one na szczególną
uwagę jako obiekty znane dobrze ze źródeł pisanych, bardzo kiedyś w mieście
prominentne i mocno wpisane w każdy jego wizerunek, podobnie jak cesarskie
łuki triumfalne69. Stambuł powinien się więc nimi chlubić, także dla ich więcej
niż tysiącpięćsetletniej historii. Okazuje się jednak, że sytuacja każdego
z ośmiu głównych zabytków jest inna, co pozwala unaocznić niejednakową nad
Bosforem dbałość o pamiątki historyczne może nawet lepiej niż w wypadku innych kategorii70.
69
Poniżej wspominam tylko o łuku Teodozjusza, bramę triumfalną, później zwaną Złotą,
wiążąc z fragmentem traktującym o murach.
70
Na temat kolumn, łuków i obelisków tu opisanych traktują m.in. A. G e f f r o y, La colonne
d‟Arcadius à Constantinople, Paris 1895; J. G o t t w a l d, La statue de l‟impératrice Eudoxie,
„Échos d’Orient” 1906/1907, vol. 9, s. 274–276; C. G u r l i t t, Antike Denkmalsaülen in Konstantinopel, München 1909; G. M i l l e t, Le Forum d‟Arcadius. La dénomination, les statues, [w:] Mémorial Louis Petit. Mélanges d‟histoire et d‟archéologie byzantines, Bucarest 1948, s. 361–365;
S. E y i c e, Neue Fragmente der Theodosiussäule, „Istanbuler Mitteilungen” 1958, Bd. 8, s. 144–
147; C. M a n g o, The Brazen House. A Study of the Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople, Kopenhagen 1959; P. S p e c k, Eudoxia-Säule und Pittakia, „Hellenika” 1969, vol. 22,
s. 430–435; R. N a u m a n n, Neue Beobachtungen am Theodosiusbogen und Forum Tauri in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1976, Bd. 26, s. 117–141; R. G r i g g, „Symphonian aido tes basileias”: an Image of Imperial Harmony on the Column of Arcadius, „The Art Bulletin” 1977, vol.
59, s. 469–482; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 52–55, 250–265 (z szeroką bibliografią każdego zabytku); U. P e s c h l o w, Eine Wiedergewonnene Byzantinische Ehrensäule in Istanbul,
[w:] Studien zur Spätantiken und Byzantinischen Kunst, Friedrich Wilhelm Deichmann gewidmet,
hrsg. O. Feld, U. Peschlow, T. I, Bonn 1986, s. 21–33; C. B a d s t ü b n e r, Justinianssäule und
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V.1 Kolumna Gocka (Byzasa, Gotlar Sütunu) ukryta w ogrodach na północ
od sułtańskiego pałacu Topkapı w kierunku Przylądka Seraju (dojście bezpośrednio od ulicy Kennedy’ego bądź z jednej z parkowych alejek), wysoka na
niemal dwadzieścia metrów, smukła, marmurowa bielą prokonezyjskiego materiału, zwieńczona jest korynckim, akantowym kapitelem. Najstarsza w swojej
grupie, wskazywana nieraz jako najstarszy w ogóle zabytek miasta, bywa różnie
datowana i przypisywana panowaniu Klaudiusza II Gockiego (269 r.), Konstantyna I Wielkiego (początek lat trzydziestych IV w.) bądź Konstancjusza II. O jej
dedykacji stanowią lakoniczne napisy inskrypcyjne, częściowo odnoszące się do
Chrystusa i, przy założeniu najstarszej datacji, później wykonane; być może zastąpiły inne, wcześniejsze. Fakt, że zachowała się w oryginalnym stanie od bazy
po kapitel jest tym bardziej znamienny, że okolice przekształcano gruntownie
Magdeburger Reiter, [w:] Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt, hrsg. F. Möbius,
E. Schubert, Weimar 1987, s. 184–210; J.H.W.G. L i e b e s c h u e t z, The Gainas Crisis at Constantinople in 399. Cover up at Constantinople: The Gainas Crisis and the Column of Arcadius,
[w:] The Eastern Frontier of the Roman Empire: Proceedings of a Colloquium Held at Ankara in
September 1988, ed. D.H. French, C.S. Lightfoot, Oxford 1989, s. 277–285; J. E n g e m a n n,
Melchior Lorichs Zeichnung eines Säulensockels in Konstantinopel, [w:] Quaeritur inventus colitur. Miscellanea in onore di Padre Umberto Maria Fasola, a cura di P. Pergola, Città del Vaticano
1989, s. 249–265; C. M a n g o, Studies on Constantinople, Aldershot–Brookfield 1993 (teksty: II,
Constantinopolitana [1965]; III, Constantine‟s Column; IV, Constantine‟s Porphyry Column and
the Chapel of St. Constantine; X, The Columns of Justinian and His Successors; XI, Addenda, s. 2–
3); F.A. B a u e r, Stadt, Platz und Denkmal in der Spätantike. Untersuchungen zur Ausstattung des
öffentlichen Raums in den spätantiken Städten Rom, Konstantinopel und Ephesos, Mainz 1996,
s. 213–215; G. F o w d e n, Constantine‟s Porphyry Column. The Earliest Literary Allusion, „Journal of Roman Studies” 1991, vol. 81, s. 119–131; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 19–20,
27–30, 43–44, 47–48, 63–65; C.B. K o n r a d, Architektur und Funktion der Arkadios Sütunu in
Istanbul, [w:] AST, c. XVI.2, 25–29 mayıs 1998, Tarsus, edit. K. Olşen, H. Çakmak, F. Bayram
et al., Ankara 1999, s. 537–547; S.G. G u l u l e s, Hē „Anthousa” stēlē tou M. Kōnstantinou apo tē
neopalatōnikē kosmotheōria stēn kallitechnikē ekfrasē, „Byzantiaka” 1999, t. 19, s. 67–96;
C.B. K o n r a d, Beobachtungen zur Architektur und Stellung des Säulenmonumentes in IstanbulCerrahpaşa – ‚Arkadiussäule„, „Istanbuler Mitteilungen” 2001, Bd. 51, s. 319–402; N. A s u t a y E f f e n b e r g e r, A. E f f e n b e r g e r, Die „columna virginea‟ und ihre Wiederverwendung in der
Süleymaniye Camii, „Millennium” 2004, vol. 1, s. 369–407; K. Ö z t ü r k, İstanbul/Cerrahpaşa‟
daki Arkadius Sütunu ve Çevresi, [w:] Metin Ahunbay‟a armağan..., s. 75–102; J. K e l l y, The Column of Arcadius: Reflections of a Roman Narrative Tradition, [w:] Byzantine Narative: Papers in
Honour of Roger Scott, ed. J. Burke, U. Betka, P. Buckley, K. Hay, R. Scott, A. Stephenson, Melbourne 2006, s. 258–265; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit.,
s. 235–237, 242–250, 312–317, 524–531, 544; K.R. D a r k, A.L. H a r r i s, The Last Roman Forum: the Forum of Leo in Fifth–Century Constantinople, „Greek, Roman, and Byzantine Studies”
2008, vol. 48, s. 60; S. B r a l e w s k i, Kolumna porfirowa w Konstantynopolu i jej wczesnobizantyńska legenda, „Vox Patrum” (w druku) oraz art. T. W o l i ń s k i e j o kolumnie Justyniana
w niniejszym tomie.
Jest oczywiście subiektywnym założeniem autora pominięcie w tej kategorii obelisków hipodromu i wyróżnienie ich wcześniej w narracji.

178

ANDRZEJ KOMPA

poprzez stulecia w związku z działaniem centrum władzy osmańskiej. Pobliskie
bizantyńskie relikty są znacznie bardziej fragmentaryczne i zrujnowane. Stan
zachowania można określić jako dobry, w porównaniu ze znanymi litografiami
z XVIII w. ukruszyły się tylko pewne drobne części najwyższej partii głowicy.
Parkowa otulina i niezbyt intensywny w tej części ogrodów ruch turystyczny
dobrze rokują na przyszłość zabytku, o ile tylko monitorowane będą pojawiające
się spękania i penetracyjne działania roślin.
V.2 W 2010 r. odsłonięto wreszcie ponownie po przeciągającej się renowacji kolumnę Konstantyna Wielkiego (zwaną też Porfirową, Spaloną lub
z Obręczami, Çemberlitaş Sütunu). Jej usytuowanie w ścisłym centrum turystycznym, na niewielkim placu, tam gdzie staromiejska aleja Divanyolu przechodzi w ul. Janczarów (Yeniçeriler) przy skrzyżowaniu z ul. Vezırhanı, na trasie
z Krytego Bazaru do dawnego hipodromu, czyni z niej obiekt oglądany przez
każdego przybywającego do miasta turystę i trwały symbol miasta. Niczym
szpilka wbita w stambulski półwysep, wieczyście oznacza miejsce bizantyńskiego Forum Konstantyna, tak istotnego na ceremonialnej, świątecznej i politycznej
mapie dawnej stolicy cesarstwa, połączonego ostatnim odcinkiem alei Mese
z Wielkim Pałacem. Ozdobiona w 330 r. posągiem cesarza jako ApollinaHeliosa, zabezpieczona już w drugiej dekadzie V w. żelaznymi obręczami, a od
początku XII w. pozbawiona oryginalnego posągu, jest właściwie relikwią historii, ale też imponującym monumentem późnoantycznej architektury. Nie uniknęła
przekształceń: nie pozostało nic po dobudowywanych z czasem do bazy edykułach, tj. zwłaszcza kaplicy św.św. Konstantyna i Heleny; Manuel I Komnen (vide
inskrypcja) odpowiedzialny jest za obecny wygląd głowicy, pierwotnie korynckiej i znacznie większej. Także dziesięciometrowy cokół ma inną niż pierwotnie
postać – w XVIII w. (1779 r.) poszerzająca się ku podstawie kamienna konstrukcja wchłonęła pierwotny prostopadłościenny piedestał, plintę i najniższy z siedmiu
porfirowych bębnów trzonu kolumny. Pozostałe sześć widać nadal bardzo wyraźnie, z rozgraniczeniami w postaci wieńców cesarskich. Prowadzone w XX w. badania archeologiczne rzuciły pewne światło na historię najniższych partii zabytku, ujawniając m.in. antyczny cmentarz poniżej poziomu krepidomy. Konserwacja kolumny, prowadzona w kilku fazach od lat pięćdziesiątych XX w., poza
zabezpieczeniem, wypełnieniem pęknięć i wymianą obręczy oddała poczerniałej
w wielu pożogach kolumnie jej purpurowy w trzonie, a jasny w bazie i głowicy
kolor, dobrze przyczyniając się do przedłużenia trwania górującego nad okolicą,
trzydziestopięciometrowego kolosa.
V.3 Nieco dalej na zachód wzdłuż bizantyńskiej Mese (dziś ul. Ordu) naprzeciw głównej biblioteki uniwersyteckiej (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi) i budowli placu Bajazyta w ciągnącym się wzdłuż alei lapidarium leżą
największe pozostałości potrzaskanego łuku Teodozjusza I. Stanowił on wraz
z kolumną władcy część założenia Forum noszącego cesarskie imię (wcześniej
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Tauri), zaprojektowanego i urządzonego w latach 386–393 w miejscu w epoce
klasycznej zajmowanym przez nekropolię. W pierwotnym położeniu znajdują się
bazy kolumn o swoistym, sękowatym („pawiookoim”) wzorze, na których oparte
były przęsła triumfalnej bramy, jeszcze dzisiaj dające wyobrażenie o gigantyzmie
całej konstrukcji, z pomocą których łuk zresztą hipotetycznie zrekonstruowano
(Rudolf Naumann; część południową łuku przykryła mennica Mehmeda II, tzw.
Şimkeşhane). Teren został w XX w. przebadany (zwłaszcza w latach 1927/1928
i 1957–1958), co pozwoliło na zweryfikowanie zależności między topografią
wczesnobizantyńską a dzisiejszą. Na dawnej pozycji prezentowane są jedynie
większe, zachowane części bramy, jeśli nie liczyć tych, które zostały wykorzystane w budowie osmańskich przymeczetowych fundacji placu (szczególnie
ważne są dwa fragmenty figuratywnych płaskorzeźb trzonu kolumny, wbudowane w ściany hamamu Bajazyta). Zaletą takiej prezentacji jest możliwość namacalnego dotknięcia historii, choć intensywny ruch samochodowy w bezpośredniej
bliskości szkodzi ruinom, a brak właściwie jakichkolwiek zabezpieczeń poza
pasem zieleni sprawia, że część miejscowych odnosi się do zabytku z daleko
idącą dezynwolturą. Szczęśliwie położenie przy głównej alei, zawsze pełnej turystów i zawsze pilnie strzeżonej, przynajmniej to ostatnie ryzyko częściowo równoważy.
V.4–5 Pewne części łuku przechowuje Muzeum Archeologiczne, m.in.
w dużej zewnętrznej ekspozycji, natomiast analogiczne lapidarium przez kościołem św. Mądrości prezentuje odwiedzającym bazę kolumny Eudoksji, cesarskiej
małżonki Arkadiusza I. Kamienną pozostałość, wykopaną w 1847 r. i zidentyfikowaną po dwujęzycznych, greckich i łacińskich inskrypcjach, utożsamiono
z cokołem, podtrzymującym w 403 r. porfirową kolumnę i srebrny posąg cesarzowej, na zawsze rozsławiony eskalowaną w miarę rozwoju wypadków krytyką
Jana Chryzostoma, wówczas biskupa stolicy. Nieczęsty to przypadek, by źródła
pisane i przekaz tej wagi dla historii politycznej dało się tak zgodzić z archeologicznym znaleziskiem. Pewności takiej nie ma – choć istnieje znaczne prawdopodobieństwo – w odniesieniu do potężnej korynckiej głowicy, odkrytej wraz
z marmurowym bębnem w 1959 r. na Drugim Dziedzińcu pałacu sułtańskiego
Topkapı Sarayı, w ślad za czym w 1962 r. znaleziono jeszcze jedną sekcję trzonu
kolumny, kapitel impostowy i marmurowy blok. Od pewnego czasu widzi się
w tych pięciu częściach najwyższą partię kolumny Leona I, cesarza z lat 457–
474, a z jej pomocą próbuje lokalizować Forum Leona, ostatni z cesarskich placów, utworzonych w Konstantynopolu. Tak kapitel, znaczny, bo ponad dwumetrowej wysokości, jak i impost adekwatnej wielkości, oba w dodatku pieczołowicie wykonane, wydają się szczególnie dobrze pasować do cesarskich sposobów
uwieczniania, ale nie zawierają żadnych wskazówek pomocnych w oznaczeniu
ich tożsamości. Na tę identyfikację naprowadza uczonych brak innych śladów
Forum Leona i przekonanie o jego położeniu we wschodniej części starego Kon-
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stantynopola, zaś porównania stylistyczne dodają argumentów. Tymczasem
fragmenty imponującej kolumny mogą obejrzeć wszyscy zwiedzający pałac padyszachów; szkoda tylko, że jest nieopisana i nieoznaczona, a choć od publikacji
zasadniczego w tej materii tekstu Ursa Peschlowa minęło już ćwierć wieku, obserwacja autora nie przedostała się do literatury popularnej i przewodników.
Szerszej recepcji oczekują inne, analogiczne znaleziska i konstatacje71.
V.6 Niezasłużenie niewielką sławą cieszy się kolumna Marcjana, cesarza
w latach 450–457 (zwana też Panieńską, Kıztaşı), stojąca na uboczu wśród nowoczesnej zabudowy starej części dzielnicy Fatih (mahalle Sofular). Dobrze
widać ją już z oddali, bo wyznacza środkowy punkt niewielkiego placu, gdzie
przecinają się ulice Kızanlık i Kıztaşı. Zna ją większość przewodników, ale niewielka tylko część gości oprowadzanych po mieście może ją zobaczyć, brak bowiem w najbliższym sąsiedztwie któregoś z najpopularniejszych zabytków. Spośród cesarskich kolumn honoryfikacyjnych jest jedną z najlepiej zachowanych,
odpowiednio zabezpieczone stoją in situ wszystkie elementy od piedestału po
koryncką głowicę, wysoki, ciężki impost z orłami wyrzeźbionymi w narożnikach, abakus i podstawę statui; na wyciągnięcie ręki są inskrypcje i reliefy cokołu, mocno wprawdzie uszkodzone, ale nadal czytelne. Mniejsza rozmiarowo od
wystawionej potem przez Leona, co uwidocznia szczególnie porównanie kapiteli,
ozdobiła około 450–452 r. nowe forum tworzone z polecenia równie nowego
cesarskiego władcy i nazwane jego imieniem. Może właśnie dlatego, że wykonano ją ze stosunkowo niewielu części i nie była najwyższa z fundowanych w V w.
– jej dzisiejsza wysokość to 17 metrów – nigdy nie runęła. Chociaż zawsze znano
ją i przypisywano magiczne właściwości, jeszcze w początkach XX w. stała na
zapleczu prywatnych działek i dopiero pożar okolicy w 1908 r. przeobraził otoczenie tak, że po odbudowie przybrało swój dzisiejszy kształt. Teraz, dzięki stalowym wzmocnieniom i wypełnieniom odłupanych fragmentów, kolumna wydaje się bezpieczna, jest poza tym opisana na miejscu.
V.7 Jeśli pamięta się, jak potraktowano powyżej wspomniane obiekty, zastanawia tym bardziej, dlaczego więcej uwagi nie poświęca się do ostatnim pozostałościom nie mniej przecież rozpoznawalnego źródłowo i symbolicznego budynku, znanego jako Milion (miliarium aureum). Symboliczny początek Mese
i innych dróg cesarskich u wyjścia z pierwszego placu, Augustejonu, mający
w okresie późnoantycznym formę eleganckiego tetrapylonu z kopułą, okolonego
zwiększającą się z czasem grupą pomników, przetrwał jedynie w skromnym
ułamku: niewielkim, poobłamywanym obelisku z substrukturą pod spodem. Usy71

R. B r u n, The Column of Theodosius II at Hebdomon and a Recently (1988) Discovered
Monumental Column in Constantinople, at the Site of the Church of the Holy Apostles, „Bulletin –
Svenska Kommittén för Bysantinska Studier” 1989, vol. 7, s. 21–28; N. A s u t a y - E f f e n b e r g e r, A. E f f e n b e r g e r, op. cit.
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tuowanie w miejscu będącym wizytówką turystyczną miasta, na początku ulicy
Divanyolu, z cysterną Bazylikową, kościołem św. Mądrości, Błękitnym Meczetem i hipodromem dokoła, pozwalałoby przypuszczać, że fragment, gruntownie
skądinąd przebadany archeologicznie w 1969 r., będzie znacznie lepiej wyeksponowany. Opiece konserwatorskiej i aranżacji nie można pewnie wiele zarzucić,
ale zaprezentowanie pamiątki, przy której zatrzymuje się co druga stambulska
wycieczka, jest mimo wszystko nieadekwatne. Brakuje rzetelnej, konsultowanej
z badaczami tablicy informacyjnej i bywa, że turyści wysłuchują na miejscu niestworzonych historii.
V.8 Niepokojąca jest natomiast sytuacja kolumny Arkadiusza (Arkadios
Sütunu, Avrattaşı), w chwili budowy jednego z największych w ogóle tego typu
monumentów. Potężną, około czterdziestu metrów mierzącą konstrukcję wzniósł
w 403 r. cesarz-eponim, by upamiętnić zwycięstwa swego ojca, Teodozjusza I,
nad Gotami, po czym w 421 r. Teodozjusz II, syn fundatora, postawił na szczycie
posąg samego Arkadiusza. Trzon kolumny owinięty był spiralnym reliefem batalistycznym, porównywalnym z rzymskimi kolumnami Trajana i Marka Aureliusza. Pierwszego poważnego uszczerbku doznało dzieło dynastii teodozjańskiej
w 740 r., gdy spadł posąg, ale pozostała część istniała jeszcze prawie tysiąc lat,
aż w 1719 r. zburzono trzon, obawiając się jego zawalenia. W bizantyńskim
Konstantynopolu teren wokół posągu organizowało Forum Arkadiusza, po którym w topografii miejskiej nic nie zostało, poza niewielkim parkiem, wciśniętym
między domy i kamienice. Nie biegnie też tędy żaden główny trakt komunikacyjny, jak wcześniej przebiegała, ku Złotej Bramie, Mese. Tego, co pozostało,
należy szukać w dzielnicy i mahalle Cerrahpaşy na południu miasta, przy niewielkiej ulicy Hasekikadın (na północ od skrzyżowania z ul. Kocy Mustafy Paşy). Chociaż stanowił tylko fragment całości, istniejący do dzisiaj prostopadłościenny piedestał ma rozmiary zbliżone do sąsiadujących, trzy- i czterokondygnacyjnych domów (10 m wysokości, 6 m szerokości). Widoczne są zarówno
elementy podstawy piedestału i stylobat, jak i najniższa część dawnego trzonu
kolumny. Zachowały się też pojedyncze fragmenty zdobień rzeźbiarskich:
w najwyższym segmencie cokołu od strony ulicy scena walki człowieka z bestią
(smokiem?), a także cząstka ornamentu po prawej stronie, na przeciwległej ścianie, również w górnej części, wąski pas ornamentowy w formie fali oraz dwa
niewielkie ułomki (z których jeden nieczytelny, drugi to wić roślinna). Największa płaskorzeźba znajduje się na szczycie obecnych ruin i jest niezauważalna
z poziomu gruntu – przedstawia wóz cesarski zaprzężony w czwórkę koni
i fragment orszaku; jest to jednocześnie jedyny zachowany in situ segment reliefu kolumny. Ze szczytu nadal istnieje możliwość wejścia do wewnętrznej klatki
schodowej, która prowadziła kiedyś przez bazę i trzon kolumny ku punkowi widokowemu poniżej szczytu; w najniższej partii kończy ją pomieszczenie z relie-
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fem chryzmy w środku 72. Dramat zabytku polega na tym, że jest zapuszczony
i faktycznie niechroniony przed dalszą degradacją. Od północy i południa przylegają doń dwa domy mieszkalne, tylna powierzchnia bazy jest ścianą prywatnego podwórza i niskiego zabudowania gospodarczego. Ściany niezabudowane,
wystawione na działanie powietrza i deszczy, są silnie spękane, w wolne powierzchnie wrastają rośliny. Pomiędzy ulicą a cokołem rośną dwa drzewa,
z pewnością również szkodzące stylobatowi. Jedynie ogrodzenie z siatki zabezpiecza ścianę frontową. Resztki płaskorzeźb są z racji położenia w szczególnym
niebezpieczeństwie. Dostęp do kolumny jest niemal niemożliwy, zależy tylko od
dobrej woli prywatnych właścicieli sąsiednich posesji. Nie wydaje się, by ta sytuacja miała się w najbliższej przyszłości zmienić, a przecież unikatowość i datacja
kolumny Arkadiusza domagają się podejścia zgoła odmiennego. Idealnym rozwiązaniem byłoby podporządkowanie całej przestrzeni w promieniu 10–20 metrów
zabezpieczeniu i właściwemu ukazaniu budowli kiedyś tak znaczącej przestrzeni
całego miasta, acz alternatywą dla osobnego muzeum jest w tej chwili jakiekolwiek przemyślane staranie o to, by w ciągu najbliższych dekad nie zniszczyć
doszczętnie ostatnich przetrwałych do dziś ruin.
***
Ostatnia z przywołanych tu kolumn cesarskich stanowi właściwe wprowadzenie do szóstej zbiorowej kategorii bizantyńskich pamiątek Stambułu. Wspólnym mianownikiem kilkunastu poniżej scharakteryzowanych obiektów jest nie
tyle dawna funkcja czy lokalizacja, ale współczesny stan zrujnowania, wystawienie na największe niebezpieczeństwa zagrażające zabytkom, ewentualnie niewłaściwe wykorzystanie – a więc właściwie potrzeba zmiany obecnej, niezadowalającej, nieodpowiedniej albo wręcz zatrważającej sytuacji. Trzeba zauważyć, że
w grupie tej znajdziemy i jedne z najpowszechniej widywanych i najsłynniejszych obiektów, i takie, które choć daleko mniej znane ogółowi, przez swoją
wczesnobizantyńską czy późnoantyczną datę powstania lub przez unikatowość
na szerszym, nie tylko zresztą miejskim, tle, również powinny znajdować się pod
szczególną pieczą i stać otworem przed wszystkimi miłośnikami historii. Tymczasem wszystkie są niedostępne albo udostępniane w niecywilizowany sposób.
VI.1 Tzw. Bukoleon to ostatni budynek z kompleksu Wielkiego Pałacu cesarskiego, który, choć zrujnowany, jest jeszcze wciąż wkomponowany w krajobraz kwartału Sultanahmet. Stworzony jako prywatna przystań cesarska i pawilon nadmorski, zastąpił rezydencje dynastów wcześniej stojące nad Propontydą
na południe od pałacu. Okolica zmieniała się wieloetapowo, bo Wielki Pałac
72

Najwyższą część cokołu oraz klatkę schodową widzieli i jej stan udokumentowali w maju
2010 r. prof.prof. Sławomir Bralewski i Maciej Kokoszko (por. Konstantynopol – Nowy Rzym
i jego mieszkańcy. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska,
fot. 17–19).
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sukcesywnie wchłaniał sąsiadujące od południa terytoria, i w końcu najdalej wysunięte ku morzu jego partie wkomponowano w mury morskie73. Wciąż potrzebne są jeszcze dalsze badania, ale wydaje się, że najwięcej starań poczyniono za
Teodozjusza II, Justyniana Wielkiego, Justyniana II (fundatora fiale fakcji Błękitnych), a potem zwłaszcza za Teofila, Konstantyna VII i Nicefora II Fokasa.
Od IX w. począwszy, ta część pałacu, wraz z Bukoleonem i budowlami na północ odeń, chroniona murem, stanowiła centrum całości, wówczas też ostatecznie
zagospodarowano najbliższą przestrzeń, z latarnią morską i kaplicą pałacową
Matki Boskiej. ‘Bukoleonem’ zamianowano podówczas całą tę grupę budynków
na południe od hipodromu i tzw. krytego hipodromu, obwiedzioną murem Nicefora II. Po przeniesieniu monarszej rezydencji do Blachern i potem podboju tureckim teren zabudowany został gęstą siecią domów, a bizantyńskie monumenty
stopniowo podupadały, acz jeszcze w XIX w. z nadmorskiej ściany rezydencji
pozostały niemałe części z monumentalną loggią. Północno-zachodni sektor Bukoleonu został jednak bezpowrotnie zniszczony w 1871 r., gdy poprowadzono
kolej do pałacu Topkapı. Ostatnią zachowaną część podziwiać można od strony
nadmorskiej alei Kennedy’ego. Wysoki ceglany mur ewidentnie odcina się od
murów morskich, w ciągu których się znajduje, m.in. dzięki widocznym wysokim łukom, marmurowym i gęsto zdobionym odrzwiom, a także spoliom wkomponowanym w wątek; elementem konstrukcji jest też sąsiadująca wieża. W przeciwieństwie do części odkryć i zachowanych pozostałości z Sultanahmet, Bukoleon, mimo bliskości turystycznego centrum miasta, wydaje się być skazany na
anihilację. Istniejące korytarze, wieże i fundamenty są zasypane gruzem albo
zaśmiecone, w przestrzeniach po drugiej stronie muru wałęsają się bezdomni,
mury intensywnie porasta roślinność, głęboko wnikając pomiędzy cegły i kamienie. Stałej degradacji, tak naturalnej, przyrodniczej, jak i celowej, wandalskiej,
podlegają marmurowe elementy (np. widoczny jeszcze w połowie lat 90. XX w.
monogram Justyniana i Teodory z jednego ze spoliów został potrzaskany; odnalazł go i przekazał Muzeum Archeologicznemu John Freely74). Dojście od północy możliwe jest tylko od strony torów kolejowych, przy czym stanowczo odradzałbym jakiekolwiek wycieczki w pojedynkę. Jeżeli deklarowane od lat dziewięćdziesiątych XX w. projekty renowacyjne nie wejdą w fazę realizacji, bez73

Nt. Bukoleonu i okolicy por. np. C. M a n g o, The Palace of Boukoleon, „Cahiers Archéologiques” 1997, vol. 45, s. 41–50; teksty E. B o l o g n e s i R e c c h i - F r a n c e s c h i n i w Araştırma Sonuçları Toplantıları z lat 1998–2007; F. D ü z g ü n e r, İstanbul‟da Güneş‟in (Helios)
Sarayı: Boukoleon, „Arkeoloji ve Sanat” 2006, sa. 121, s. 73–92; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 208–217 oraz wyżej podaną literaturę dot. Wielkiego Pałacu
(przypis 21).
74
Na raptowną destrukcję i konieczność ratowania obiektu zwraca uwagę w raporcie z 2004 r.
Eugenia B o l o g n e s i R e c c h i - F r a n c e s c h i n i. Autorka wskazała też dalsze racjonalne
wytyczne właściwej rekonstrukcji, włącznie z częściowym obniżeniem poziomu gruntu – AST,
c. XXII.1, 24–28 mayıs 2004, Konya, edit. K. Olşen, F. Bayram, A. Özme, Ankara 2005, s. 54–57).
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cenny skarb Konstantynopola zniknie z map turystycznych raz na zawsze,
a uwagę tę należy rozciągnąć i na sąsiadujące frakcje murów morskich miasta,
zawierające w sobie reminiscencje archeologiczne dawniejszych siedzib możnowładczych (np. pałacu Maryny75).
VI.2 Problem Bukoleonu jest najbardziej rażący i najjaskrawszy, zwłaszcza,
że w projektach naukowych odnoszących się do Parku Archeologicznego Sultanahmet zajmuje poczesne miejsce, ale jak wspominałem w paragrafie I.5, także
inne odkrycia i ruiny z terenu szeroko pojętego Wielkiego Pałacu są niewłaściwe
traktowane lub zaniedbane. Mur Nicefora Fokasa, którego pewne partie zachowały się do dziś pomiędzy ul. Fenerlikapı, Akbıyık Değirmeni i torami kolejowymi, wkomponowany jest w ściany stojących tam domów; widać go najlepiej
z kładki nad linią kolejową. Niezależnie od dobrej woli mieszkańców, tysiącletni
mur pałacowy nie jest właściwie traktowany i udostępniany, podobnie zapomniane są generalnie substruktury pod meczetem Kapı Ağası (Mahmuta Aği) po
przeciwległej stronie ulicy, których prawdopodobną bizantyńską proweniencję
jako kościoła pałacowego św. Jana sugeruje ostatnio Eugenia Bolognesi Recchi-Franceschini76. Fragmenty kolejnego muru pałacowego, odsłonięte od południa po wyburzeniu jednego ze współczesnych budynków przy ul. Akbıyık Değirmeni, zostały prowizorycznie zagrodzone blaszanym płotem; jeżeli zostanie
wydane pozwolenie na budowę, ruina znów zostanie zasłonięta, a pewnie i nadszarpnięta. Istniejące dolne piętra niezidentyfikowanych wciąż przesądzająco
korytarzy i pomieszczeń pałacowych, opisane i eksplorowane przez Ernesta
Mamboury’ego (frag. Da), eksponowane na południowy wschód, są wciąż zasłonięte i na nowo zasłaniane przez hotele i pensjonaty stojące przy ul. Konut i Akbıyık. W miejscu poprzednich stawia się nowe, porównywalnej lub większej
wysokości, z tylną ścianą w odległości często półmetrowej od bizantyńskiego
zabytku. Pojedynczy goście będą więc cieszyć się pokojem z widokiem, zaś znane badaczom już niemal od stu lat odkrycie archeologiczne pozostanie ukryte
przed wzrokiem ogółu. Pobliska pobizantyńska 77 budowla (tzw. Da1), znajdująca
się na terenie dużej nieruchomości pomiędzy ul. Akbıyık i Torun, oczyszczonej
przez władze miejskie w 2007 r., a teraz zagospodarowanej na potrzeby kom75

C. M a n g o, The Palace of Marina, the Poet Palladas, and the Baths of Leo VI, [w:] Eufrosynon: Afierōma ston Manōlē Chatzēdakē, ekd. E. Kypraiou, t. I, Athēna 1991, s. 321–330;
E. B o l o g n e s i R e c c h i - F r a n c e s c h i n i, AST, c. XVI.1, 25–29 mayıs 1998, Tarsus, edit.
K. Olşen, H. Çakmak, F. Bayram et al., Ankara 1999, s. 270–276.
76
Zob. raport Eugenii B o l o g n e s i R e c c h i - F r a n c e s c h i n i w AST, c. XIX.1,
28 mayıs – 1 haziran 2001, Ankara, edit. K. Olşen, F. Bayram, A. Özme et al., Ankara 2002,
s. 155nn oraz J. K o s t e n e c, A.T. Ö n e r, op. cit., s. 65. Por. nt. kościoła R. J a n i n, Les églises...,
s. 278–279.
77
Trwają badania na temat bizantyńskiej albo wczesnoosmańskiej datacji budynków; ich topografia wskazuje ścisłe powiązania z Da.
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pleksu hotelowo-gastronomicznego stawianego w najwyższej części, jest w trakcie budowy z pewnością niewłaściwie wykorzystywana. Najbliższe lata pokażą,
czy będzie nadal dostępna. Z kolei inny fragment ruin, dobrze widoczny tak
z Akbıyık, jak i z Kutluğun (tzw. Mamboury B, pozostałość wieży przejściowej,
najlepiej zachowana z tu opisywanych), został poddany wadliwej, niewiarygodnej rekonstrukcji. Odgrodzony, będzie być może ponownie otwarty jako jeden
z pensjonatów, a więc w jak najnieodpowiedniejszej funkcji; jest własnością
prywatną.
VI.3 Najlepiej zachowaną, do kilku pięter wysokości, częścią głównego hipodromu konstantynopolitańskiego jest tzw. sfendone, półkoliste zakończenie
budynku od południowego zachodu 78, widoczne tym wyraźniej, że teren obniża
się stopniowo ku morzu Marmara (najlepszy widok od strony uliczek Kasapa
Osmana i Demirci Reşit). Zastygłe morze cegieł z widocznymi łukami konstrukcyjnymi, zabudowanymi jeszcze w V w., piętrzy się aż do wysokości dzisiejszego placu At Meydanı, gdzie bezpośrednio na fundamencie bizantyńskim sprzed
tysiąca pięciuset lat stoi gmach Zawodowego Liceum Techniczno-Przemysłowego Sultanahmet z przyległościami. Najwyższy poziom sfendone, wspierający trybuny i kolumny z korynckimi kapitelami, istniejące jeszcze w XVI w.,
nie zachował się, Wewnątrz istnieją natomiast cysterny, półkolisty korytarz
i zamknięte pomieszczenia pod łukami (w liczbie dwudziestu pięciu). I chociaż ta
imponująca pamiątka polityczno-ceremonialnego i rozrywkowego serca Bizancjum powinna być otoczona nie mniejszą atencją niż rzymskie Koloseum, jest
rozpaczliwie zaniedbana. Zburzono, co prawda, drewniane zabudowania mieszkalne, oparte o zewnętrzną ścianę, ale to dopiero pierwszy krok, za którym winny
iść następne. Mury i pobliskie fundamenty muszą zostać oczyszczone z roślinności, resztki współczesnych otynkowań skute, zabytek zabezpieczony i uodporniony na dalsze niszczące oddziaływanie wiatru i wody. Zważywszy na rozmiary
części wewnętrznej, myśl o utworzeniu odrębnej placówki muzealnej nie wydaje
się nie na miejscu. Jak dotąd, fasada zewnętrzna półkola wychodząca na ul. Demirci Reşit została odgrodzona płotem z blachy, nie widać jednak jakichkolwiek
śladów konserwatorskiej aktywności.
VI.4 Fundamenty pałacu Antiocha i kościoła (martyrium) św. Eufemii
Chalcedońskiej znajdują się prawie bezpośrednio przy alei Divanyolu na północny zachód od hipodromu (At Meydanı), na placu z niewielkim otwartym parkiem za meczetem Firuza Aği. Oba zabytki są wczesnobizantyńskie 79, cenne,
78

Wybór literatury nt. hipodromu znajdzie Czytelnik w przypisie 21.
A.M. S c h n e i d e r, Das Martyrion der Hl. Euphemia beim Hippodrom zu Konstantinopel, „Byzantinische Zeitschrift” 1943/1944, Bd. 42, s. 178–185; i d e m, Grabung im Bereich des
Euphemia Martyrions zu Konstantinopel, „Archäologischer Anzeiger” 1943, Bd. 55, s. 255–289;
R. J a n i n, Les églises..., s. 126–130; R. N a u m a n n, Vorbericht über die Ausgrabungen zwischen
Mese und Antiochus-Palast 1964 in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1965, Bd. 15, s. 135–148;
79
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a pozostałości na tyle reprezentatywne, że pozwoliły odtworzyć z całkiem niemałą dokładnością plan architektoniczny, ukazujący skomplikowaną sieć pomieszczeń recepcyjnych, bankietowych i prywatnych, ujętych w dwie zasadnicze części. Zarówno pierwsza, skupiona wokół poszerzonego apsydami tryklinium na
planie sześciokąta i oparta o półkolisty, wyłożony marmurem portyk wychodzący
na południowy zachód (oś równoległa z hipodromem), jak i druga, umieszczona
bardziej na północny wschód i obudowana wokół rotundy z ośmioma niszami,
również opatrzona półkolistym portykiem towarzyszącym ulicy okalającej hipodrom, zostały zbudowane przez Antiocha, wpływowego prepozyta świętej
sypialni za Teodozjusza II, podczas jego prepozytury, tj. zapewne w latach trzydziestych V w. Plan i usytuowanie jednoznacznie wskazuje, że była to jedna
z najbardziej prestiżowych budowli świeckich miasta, co potwierdzają dalsze
rozbudowy, w części wykonane na życzenie panujących i ich rodzin, gdy polityk
popadł w niełaskę i stracił majątek. W VI/VII w. dawne tryklinium stało się centrum kościoła i miejscem przechowania relikwii św. Eufemii, ale kwartał miasta
zachował imię Antiocha. Część północno-wschodnia uległa szybszemu zniszczeniu, część zamieniona w kościół trwała do czasu późnobizantyńskiego (ostatnia
gruntowna restauracja pod koniec XIII w.). W okresie tureckim przepadła, ale
odkrycia z lat 1939, 1942, 1950–1952 i późniejsze odsłoniły spore ruiny i freski
dawnego kościoła. Niestety, południowe fragmenty wykopalisk przykrył, z wiadomym uszczerbkiem, wybudowany w 1961 r. budynek sądowy. Te fragmenty
południowo-zachodnie, których nie zajął gmach, znajdują się (włącznie z heksagonem kościoła) na ogrodzonym dziedzińcu; trzynastowieczne freski o życiu
i śmierci św. Eufemii przykrywa zamknięty niewielki, nieporządny budynek
(można jedynie zajrzeć do środka z zewnątrz). Północno-wschodnie pomieszczenia pałacowe są łatwiej dostępne, w parku publicznym. Ceglane i kamienne ruiny
są koszmarnie zaniedbane, porośnięte roślinnością, częściowo pomazane graffiti,
zaśmiecone. Fundamenty rotundy są wykorzystywane do budowy sceny letniej,
co wyraźnie dzieje się z nienależytą opieką konserwatorską i coroczną szkodą dla
bizantyńskich pozostałości. Zadziwia, że tak centralnie położony zabytek, więcej
niż wartościowy tak dla znalezisk, jak i cech ogólnych (rzadki przykład architektury rezydencjonalnej tego czasu), który w wielkim kompleksie turystycznym
R. N a u m a n n, H. B e l t i n g, Die Euphemia-Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken, Berlin 1966; T.F. M a t h e w s, The Early Churches..., s. 61–67; W. M ü l l e r - W i e n e r, op.
cit., s. 122–125; A. B e r g e r, Die Reliquien der heiligen Euphemia und ihre erste Translation
nach Konstantinopel, „Hellēnika” 1988, t. 39, s. 311–322 (por. C. M a n g o, The relics of St. Euphemia and the Synaxarion of Constantinople, „Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata” 1999,
vol. 53, s. 79–87); G. G r e a t r e x, J. B a r d i l l, Antiochus the Praepositus, a Persian Eunuch at
the Court of Theodosius II, „Dumbarton Oaks Papers” 1996, vol. 50, s. 171–193; E. A k y ü r e k,
Khalkedon‟lu (Kadıköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet‟teki Kilisesi, Istanbul 2002; J. F r e e l y,
A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 57–59; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 56–60.
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Sultanahmet mógłby z powodzeniem znaleźć lepsze, właściwsze zastosowanie
(nawet komercyjne), ulega permanentnej degradacji. Jest oczywiście nieoznaczony.
Trzeba dodać, że przyszły los wszystkich obiektów wyżej opisanych w czterech punktach zależy w znacznym stopniu od powodzenia i skali przedsięwzięcia
Parku Archeologicznego. Jeżeli wystarczy determinacji międzynarodowej grupie
badaczy pracujących od lat nad projektem, jeżeli nie zabraknie nacisków UNESCO, szczególnie przecież chroniącej tę część miasta swymi rezolucjami, a też
jeśli władze będą wykazywały odpowiednią wolę, zła sytuacja zabytków może
odwrócić się w ciągu dziesięciolecia.
VI.5 Stan jednego z najważniejszych późnoantycznych kościołów Konstantynopola, Matki Boskiej w Chalkopratei (późn. Acem Ağa Mescidi, Lala Hayrettin Mescidi) woła o pomstę do nieba. Znamy Chalkoprateję stosunkowo dobrze z bizantyńskich źródeł, wiemy też o ważnej roli, jaką odgrywała w dziejach
cesarstwa, już to jako przejściowa siedziba patriarchatu po zniszczeniu pobliskiej
Hagia Sofia w 532 r., już to jako miejsce przechowywania jednej z głównych
relikwii maryjnych, pasa (zone), dla którego stworzono osobną ośmioboczną
kaplicę-relikwiarz, już to przez wzgląd na funkcje w dorocznych stołecznych
celebrach i procesjach związanych z Theotokos 80. Znacznych rozmiarów bazylika o trójnawowej strukturze z główną apsydą, narteksem i atrium powstała mniej
więcej w połowie V w. dzięki cesarzowej Pulcherii albo Werynie; stała na Pierwszym Wzgórzu, na północ od tzw. Bazyliki, w kwartale odlewników miedzi
(chalkopratów). Przebudował ją Bazyli I w IX w., zaś w XII w. funkcjonowały
w jej obrębie trzy osobne przestrzenie sakralne (kaplice Matki Boskiej, Chrystusa
Poręczyciela [Antifonetes], św.św. Jakuba i Zachariasza). Podupadłą za łacinników,
budowlę chalkopratejską raz jeszcze przysposobiono do jej funkcji w XIV w., po80
Nt. sanktuarium chalkopratejskiego i jego znaczenia w religii i sztuce zob. R. J a n i n,
L‟église des Chalkopratia et le culte de la ceinture de la Sainte Vierge à Constantinople, „Échos
d’Orient” 1913, vol. 16, s. 308–312; D. L a t h o u d, P. P e z a u d, La sanctuaire de la Vierge aux
Chalcopratia, „Échos d’Orient” 1924, vol. 23, s. 36–63; R. J a n i n, Les églises..., s. 246–251;
W. K l e i s s, Neue Befunde zur Chalkopratenkirche in Istanbul, „Istanbuler Mitteilungen” 1965,
Bd. 15, s. 149–167; i d e m, Grabungen im Bereich der Chalkopratenkirche in Istanbul 1965, „Istanbuler Mitteilungen” 1966, Bd. 16, s. 217–240; C. M a n g o, Notes on Byzantine Monuments,
„Dumbarton Oaks Papers” 1969/1970, vol. 23/24, s. 369–372 (II. Frescoes in the Octagon of St.
Mary Chalcoprateia, Istanbul); T.F. M a t h e w s, The Early Churches..., s. 28–33; W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 76–78; W. L a c k n e r, Ein byzantinisches Marienmirakel, „Byzantina” 1985,
t. 13, s. 833–860; P. S p e c k, Die Darstellungen in der Apsis der Chalkoprateia-Kirche, [w:] Poikila Byzantina, Bd. VI, Varia 2, Bonn 1987, s. 322–324; C. K o n s t a n t i n i d i, Un miracle dans
l‟église de la Vierge de Chalkoprateia et ses conséquences sur l‟iconographie de l‟Annonciation,
„Zograf” 2000/2001, br. 28, s. 5–12; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 89–91; T. P a p a m a s t o r a k i s, The Empress Zoe‟s tomb, [w:] Hē autokratoria se krisē (?). To Byzantio ton 11o aiōna (1025–
1081), ekd. V.N. Vlyssidou, Athenai 2003, s. 497–511; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 62–
63; S. B r a l e w s k i, Kształt urbanistyczny..., s. 142–143.
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tem jednak zaczął się regres; meczet erygowany w murach kościoła w 1484 r.
objął już tylko jej część. Modłów w nim zaprzestano w okresie międzywojennym
i od tego czasu obracał się stopniowo w ruinę, bez dachu, górnej części ścian, bez
okien. Dziś świadkami przeszłości są tylko trzy fragmenty świątyni, na której
planie stoją liczne budynki. Najważniejszym jest część apsydalna dawnego kościoła (późniejszy meczet), z bizantyńskimi ścianami (ceglanymi, ze śladami
marmurowej okładziny), wciąż wysokimi na kilka metrów i z widocznym meczetowym mihrabem, wbudowanym w południowo-wschodnią ścianę. Od ulicy
Alemdar oddzielają ją nieco tylko wyższe współczesne budynki hotelowe; ich
tylne okna wychodzą bezpośrednio na mury świątyni, w odległości mniej więcej
metra (zwłaszcza Dongyang Hotel; stanowczo jednak odradzam posiłkowanie się
nim w próbach dotarcia do obiektu). Nie należy dać się zwieść niektórym przewodnikom informującym, że zgody na zwiedzanie i badania udziela Dyrekcja
Hagia Sofia – jest to w istocie fikcja. Wejście do środka możliwe jest właściwie
tylko od strony ul. Zeynep Sultan, przez zamknięty i odgrodzony blaszaną bramą
parking obsługujący kilka najbliższych mieszkań i lokali; jest mocno utrudniane
przez użytkowników i, o ile nie ma się wiele czasu i przekonujących argumentów, praktycznie niemożliwe. Ściany, z zawalonymi bądź zamurowanymi otworami marnieją w oczach i nie zdradzają żadnych śladów konserwacji. Dawną
posadzkę porastają bujnie zioła, krzaki, a nawet małe drzewka, trawy wyrastają
też spomiędzy cegieł i kamieni ścian. O wejściu do dawnej krypty, opisanej przez
Wolframa Kleissa w 1965 r. (na planie krzyża), nie ma mowy. Tu i ówdzie walają się porzucone opony, żelastwo, śmieci81. Wydaje się, że stan tej partii zabytku
powinien być przedmiotem szczególnej troski badaczy i dawać asumpt do nacisków na właściwe kompetencyjnie władze.
Oprócz pewnych wyjątków innych ścian świątyni, stojących w okolicy (muru północno-wschodniego u fasad budynków po drugiej stronie ul. Zeynep Sultan, muru południowo-zachodniego w podwórzu jednego z budynków przy ulicy
Salkım Söğüt) zbadano i opisano jeszcze jeden, znaczny obiekt, związany
z Chalkoprateją. Jest to spora ośmioboczna komnata z potężnym środkowym
filarem, okolona mniejszymi, prostopadłościennymi pomieszczeniami, usytuowana w pod hotelem Zeynep Sultan. Trwają dyskusje czy można identyfikować
ją jako substrukturę ośmiobocznej kaplicy (soros) pasa Maryi, baptysterium,
martyrium, miejsce pochówków itd. Wewnątrz wciąż widoczne są, choć pewnie
coraz mniej, resztki fresków, datowanych na XIV w. (ubywanie malowideł za-

81

Fotograficzny dowód agonalnego stanu Chalkopratei znajdzie Czytelnik także w tomie
Konstantynopol – Nowy Rzym... (fot. 32).
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uważał już Cyril Mango82). Nadal istnieje fragment dawnej sceny śmierci Zachariasza, pojedyncze górne segmenty wizerunków świętych z widocznymi właściwie tylko nimbami i tłem, pasy ornamentalne. Prywatny właściciel, znający najwyraźniej historyczne znaczenie obiektu, pokazuje go gościom i pozwala zwiedzać naukowcom. To różni sytuację oktagonu od losu głównej części kościoła.
VI.6 Znacznie większą, bogatszą i lepiej zachowaną do XXI w. ruiną jest
przyklasztorny kościół św. Jana Chrzciciela w Studios (İmrahor İlyas Bey Camii), położony w Psamatii (między dworcem kolejowym Yedikule i aleją Imrahor Ilyasbeya, otoczony małymi osiedlowymi uliczkami: Narlıkapıçeşmesi,
Imama Aşıra, Mahsen, Alego Efendi, Mühendis Alego – wejście od ostatniej
z wymienionych), sławny, o dobrze znanej historii i dziejach architektonicznych83. Równie stary jak świątynia chalkopratejska, bo fundowany przez Studiosa w połowie V w., odgrywał jako serce kompleksu klasztornego studytów szalenie istotną rolę tak w polityce bizantyńskiej, jak i w historii wschodniego chrześcijaństwa. Był ośrodkiem politycznym, religijnym i kulturotwórczym, m.in.
przez istnienie szkoły, biblioteki i skryptorium. Ostatni raz gruntownie odnawiany pod koniec XIII w. przez Konstantyna, brata Andronika II (nowy strop, budowa
muru okalającego teren świątyni), przemieniony w meczet pod koniec XV w.,
potem parokrotnie atakowany przez naturalne katastrofy, został ostatecznie
opuszczony po trzęsieniu ziemi w 1894 r. Kościół miał kształt oryginalnej, bo
kwadratowej, a nie prostokątnej w planie, obszernej bazyliki trójnawowej z trój82

Trzeba niemniej zaznaczyć, że z dwóch opisanych przez C. Mango fragmentów (Notes on
Byzantine..., s. 369–372) jeden istnieje do dziś, szczęśliwie wbrew przekonaniu uczonego (górny
rejestr malowidła z inskrypcją, przedstawiającego niegdyś śmierć Zachariasza w świątyni).
83
Por. zwł. art. B. P a n č e n k i w „Izvestijach Russkogo Archeologičeskogo Instituta v Konstantinopol’e” 1908, t. 13, s. 78–151; 1909, t. 14, s. 154–164; 1912, t. 17, s. 1–359; następnie:
A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 35–61; R. J a n i n, Les églises..., s. 444–455;
E.S. E t t i n g h a u s e n, Byzantine Tiles from the Basilica in the Topkapu Sarayi and Saint John of
Studios, „Cahiers Archéologiques” 1954, vol. 7, s. 79–88; P. S p e c k, Ein Heiligenbilderzyklus im
Studios-Kloster um das Jahr 800, [w:] Actes du XIIe Congrès International d‟Études Byzantines,
Ochride 10–16 septembre 1961, t. III, Beograd 1965, s. 333–344; T.F. M a t h e w s, The Early
Churches..., s. 19–27; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 147–152; C. M a n g o, The Date of the
Studius Basilica at Istanbul, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1978, vol. 4, s. 115–122;
U. P e s c h l o w, Die Johanneskirche des Studios in Istanbul. Bericht über die jüngsten Untersuchungsergebnisse, [w:] XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Wien 4.–9. Oktober 1981. Akten, Bd. II.4, Wien 1982, s. 429–434; M. S p ă t ă r e l u, Mînăstirea Studios şi rolul ei în viaţa monahismului răsăritean, „Studii teologice” 1989, vol. 41, s. 66–74; S. P e k a k, İstanbul‟da Studios
Manastırı, H. Ioannes Prodromos Kilisesi I, „Sanat Tarihi Dergisi” 2000, c. 10, s. 101–121; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 99; W.T. W o o d f i n, A Majestas Domini in Middle-Byzantine Constantinople, „Cahiers Archéologiques” 2003/2004, vol. 51, s. 45–53; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k,
op. cit., s. 65–71; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 60–61; K. D a r k, A. L i t t l e w o o d, Opus sectile pavement from Studios, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 2005, Bd. 55, s. 221–228;
F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 497–508; S. B r a l e w s k i,
Kształt urbanistyczny..., s. 144.
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dzielnym narteksem oraz atrium, a istniejące wciąż monumentalne ruiny (częściowo do 10 m wysokości) już na pierwszy rzut oka – inaczej niż nieszczęsna
Chalkoprateja – odzwierciedlają ów pierwotny układ mimo tureckich przekształceń. To kolejny aspekt wyjątkowości zabytku. Nadal istnieją częściowo późnobizantyńskie mozaikowe posadzki (XI/XII w.), kolumnada fasady zachodniej narteksu z architrawem, marmurowe portale, niemal kompletna kolumnada działu
nawy głównej i północnej (sześć kolumn na siedem pierwotnych z nadsłupiem),
a także krypta pod prezbiterium oraz dolne partie apsydy, ale bez syntrononu.
Wciąż widać cień dawnej świetności w głównej fasadzie między kruchtą a nawą.
Wyjątkowy ów skarb, działający na wyobraźnię wielu pokoleń badaczy i miłośników historii, tym wartościowszy, że nie przetrwała teodozjańska Hagia Sofia,
powinien być trwale zabezpieczony i ostrożnie udostępniany turystom. Jest natomiast zamknięty, a Dyrekcja Muzeum Hagia Sofia, sprawująca zarząd nad
ruinami, nie dopuszcza ostatnio nikogo do środka, motywując zakaz niebezpieczeństwem dla życia wchodzących, wynikającym ze spadających cegieł i kamieni. To tylko kolejny, pośredni dowód na zaniedbanie ruin. Nie jest też tajemnicą,
że w ciągu XX w. summa pozostałości, elementów dekoracyjnych, posadzek itp.
zmniejszyła się. W tej mizernej sytuacji pewnym, drobnym tylko pocieszeniem
może być to, że obiekt w odróżnieniu od Chalkopratei jest obecnie w obrębie
zamkniętych swoich murów stale pilnowany przez stróży.
VI.7 Nieopodal świątyni studytów, również w Psamatii, stoi przy ul. gen.
Abdurrahmana Nazifa Gürmana (kontynuacja ul. İmrahor İlyasbeya, mahalle
Kocy Mustafy Paşy) nowożytny kościół św. Menasa (wcześniej św. Polikarpa
z hagiasmą św. Menasa). Postawiono go bezpośrednio na istniejącym nadal późnoantycznym zabytku sakralnym, znanym od kilkudziesięciu lat – martyrium
św.św. Karposa i Papylosa. Jego bizantyńskie dzieje są dla nas nieomal nierozpoznawalne, wiemy natomiast dzięki cechom architektonicznym, że powstało
w IV/V w. n.e., a w X w. działał przy nim klasztor żeński84. Upływ stuleci obszedł się z budynkiem dość łaskawie, zachował on kompletny poziom dolny –
wysoką, częściowo nadziemną substrukturę o kształcie rotundy z obszerną apsydą po wschodniej stronie i niezależnym obejściem dokoła, zakończonym po84

A.M. S c h n e i d e r, Das Martyrium der heiligen Karpos und Papylos zu Konstantinopel,
„Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts” 1934, Bd. 49, s. 416–419; i d e m, Byzanz.
Vorarbeiten zur Topographie und Archäologie der Stadt, Istanbul 1936, s. 1–4; A. G r a b a r, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l‟art chrétien antique, [repr. London 1972], t. I,
Architecture, s. 146; R. J a n i n, Les églises..., s. 288–289; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit.,
s. 186–187; A. B e r g e r, Untersuchungen zu den Patria Konstantinoupoleos, Bonn 1988, s. 624–
626; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 56–57; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 508–510; A. B e y g o, Karpos & Papylos Martyrium in Istanbul –
Samatya, [w:] SOMA 2007. Proceedings of the XI Symposium of Mediterranean Archaeology,
Istanbul Technical University, 24–29 April 2007, ed. Ç.Özkan Aygün, Oxford 2009, s. 19–24.
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mieszczeniem, również z apsydą, równoległym do apsydy głównej i umiejscowionym na północ od niej. Część centralną przykrywa nieuszkodzona kopuła
ceglana; obejście i pomieszczenie są sklepione kolebkowo. W maju 2009 r. (wraz
z dr. Pawłem Filipczakiem) i maju 2010 r. (z prof. prof. Sławomirem Bralewskim
i Maciejem Kokoszką oraz dr. Pawłem Filipczakiem) oglądałem wszystkie dostępne partie cennego obiektu, przekonując się naocznie o tym, jak druzgocąco
niewłaściwie są wciąż traktowane. Spójna architektonicznie i historycznie jedność obiektu uległa dezintegracji już wiele dekad temu, ponieważ poszczególne
części należą do trzech różnych właścicieli. Południowa i zachodnia część korytarza okalającego rotundę wykorzystywana jest przez podrzędną herbaciarnię,
funkcjonującą od południa. W środku nie ma żadnego oświetlenia, użytkownik
traktuje tę przestrzeń jako śmietnik, widoczne są też skutki działania wilgoci na
kamienie i cegły ścian. W rotundzie i apsydzie głównej znajduje się warsztat
produkujący metalowe drzwi i ościeżnice, ściany i ceglany sufit pomalowano, do
środka wstawiono maszyny potrzebne w procesie produkcyjnym. Po serii artykułów w lokalnej prasie, opublikowanych w 2009 r., sugerujących niszczenie zabytku i podających w wątpliwość obecny sposób wykorzystania, właściciel
utrudnia wstęp do środka komukolwiek poza klientami i stanowczo nie pozwala
na fotografowanie. Sala północna i połączona z nią północna część obejścia stanowią z kolei zaplecze warsztatu, służą za skład rzeczy niepotrzebnych, do złudzenia przypominający przeciętną, zapuszczoną polską piwnicę. Ta dawna kaplica boczna nosi jeszcze ślady fresków, najpewniej późnobizantyńskich – na suficie widoczny jest okrągły, wpisany w kwadrat, już właściwie nieczytelny, wyjąwszy greckie litery w otoku przywołujące frazy psalmu 102(101; z widocznym
wersem 21: ...TOU AKOUSAI TOU STENAGMOU TŌN PEPE[DĒMENŌN]...) i
ślady serafimów lub cherubinów w narożach. Na ścianie południowej znajduje
się malowidło figuratywne, przedstawiające świętego jeźdźca (może Jerzego lub
Demetriusza, względnie, co jednak mniej prawdopodobne, Menasa85), również
85

Stopień czytelności fresku jest nieco większy w górnej części – widoczna jest głowa i kark
rumaka z lewej strony, można też rozpoznać sylwetkę jeźdźca, odchylonego ku tyłowi i godzącego
włócznią w kompletnie już niewidoczny cel u dołu malowidła; tors świętego, jego ręce oraz nimb
zachowały jeszcze dość żywe kolory. Św. Jerzy, którego niewątpliwie czczono w Konstantynopolu,
w tym w okolicy (kościoły św. Jerzego w Cyprysach i ormiański Surp Kevork), a także św. Demetriusz, z czasem coraz popularniejszy i w ideologii religijnej państwa, i w kulcie miejskim (por.
przyp. 59) pozostają najbardziej prawdopodobnymi z katalogu postaci, które fresk może obrazować.
Św. Menas, choć patronował w okresie późniejszym hagiasmie związanej z kościołem, jedynie skrajnie rzadko przedstawiany jest jako jeździec (i, dodajmy, z dala od Konstantynopola; znane
przykłady dotyczą przede wszystkim sztuki koptyjskiej), stąd mimo historycznego poświadczenia
wezwania obiektu i odosobnionego, centralnego usytuowania malowidła ustępuje znacznie dwóm
poprzednim propozycjom. Por. niemniej C. W a l t e r, The Warrior Saints in Byzantine Art and
Tradition, Aldershot–Burlington 2003, s. 181–190; P.Ł. G r o t o w s k i, op. cit., s. 359.
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bardzo zniszczone, acz jeszcze czytelne. Nie trzeba dodawać, że stan martyrium
wymaga zasadniczych, strukturalnych zmian i prawidłowego udostępnienia.
VI.8 Za niewłaściwy trzeba też uznać sposób użytkowania rotundy Myrelajonu, powstałej w okresie wczesnobizantyńskim (V w.), potem funkcjonującej
w charakterze cysterny i podstawy pałacu cesarza Romana I Lekapena (por.
III.986). Okrągła przestrzeń o trzydziestometrowej średnicy, z symetrycznie rozmieszczonymi czterema niszami, zachowała się reprezentatywnie, a pamiątką po
funkcjonującym tu zbiorniku są liczne, równomiernie rozmieszczone kolumny
dawnej cysterny ze zdobnymi kapitelami (często z motywem roślinnym i nieskutymi nigdy krzyżami). Dziś w środku funkcjonuje bazar, w którym środkowoazjatyccy kupcy sprzedają odzież i obuwie. Owszem, przestrzeń wewnętrzna
została odnowiona, a zarządca chętnie udostępnia i dokumentację, i plany architektoniczne ale, po pierwsze, porozstawiane wszędzie przepierzenia i ściany
działowe, oszklone bądź murowane, jak i prymitywna aranżacja oświetlenia całkowicie uniemożliwiają właściwe postrzeganie rotundy i znacznie utrudniają jej
zwiedzanie, a po drugie, działalność lokalnego bazaru nie licuje z historycznym
charakterem miejsca i wystawia na szwank zachowane detale architektoniczne.
VI.9 Odkrycie w latach sześćdziesiątych XX w. dolnych partii dawnego kościoła św. Polieukta stanowiło swego czasu zrozumiałą sensację w środowiskach
naukowych, niemal od początku pewnych właściwego przypisania wezwania,
a wykopaliska przydawały tylko w miarę upływu czasu dodatkowych argumentów. Świątynia, więcej niż znacznych rozmiarów, fundowana przez arystokratkę
cesarskiego pochodzenia, Anicję Julianę, opodal jej własnego pałacu w latach
524–526(527), jest kamieniem milowym w rozwoju sztuki wczesnobizantyńskiej
pod wieloma względami. Jest jednym z pierwszych obiektów sakralnych doby
dynastii justyniańskiej, jedną z największych miejskich trójnawowych bazylik
z narteksem i atrium (niemniej nawy być może przykryto kopułą) i najznaczniejszych fundacji prywatnych w ogóle w dziejach Bizancjum, największym w moMalowidła z sufitu nie potrafię z żadną dozą pewności zinterpretować. Poza częścią inskrypcji (mniej więcej ćwierć całości) i zarysami serafimów albo cherubinów w narożach między otokiem a zewnętrznym kwadratem (wizerunki symboliczne ewangelistów nie są wykluczone, ale
mniej, zważywszy na zarysy, prawdopodobne), brak jakichkolwiek wyraźniejszych linii czy kształtów, poza obrysem trójkąta, zajmującego mniej więcej połowę koła wewnątrz otoku inkrypcji. Czy
mogłaby to być, zwłaszcza w powiązaniu z treścią napisu oraz usytuowaniem, wskazówka, że
chodzi o Boga Ojca albo wyobrażenie Trójcy? Pantokrator bądź alternatywne wyrażenie postaci
Chrystusa także nie jest wykluczony (z uwagi na psalm użyty w inskrypcji), choć brak śladów
zarysu postaci albo nimbu. To właśnie użycie inskrypcji, a także cechy fresku jeźdźca lokują malowidła w dobie Paleologów.
Interpretację obu fresków konsultowałem z dr. Piotrem Łukaszem Grotowskim, któremu, korzystając z niniejszej okazji, dziękuję za tę sposobność dyskusji i ważne merytorycznie podpowiedzi).
86
Literatura dot. obiektu – przyp. 39.
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mencie budowy kościołem miasta, prefiguracją części rozwiązań zastosowanych
w Hagia Sofia, bezcennym źródłem pozostałości architektonicznych i oryginalnych zabytków sztuki, wskazujących innowacyjne podejście i nowe podówczas,
zewnętrzne wpływy (m.in. perskie) 87. Jak się często twierdzi, skala przedsięwzięcia i bogate zdobnictwo odzwierciedlać miały pozycję fundatorki, której prababka, cesarzowa Eudocja, postawiła pierwszy kościół w tym miejscu. Mury zniszczały do XII w., a grabież łacinników przeniosła na Zachód część tego, co pozostało. Gdy uporządkowano teren wykopalisk, cenniejsze artefakty, zwłaszcza
87

R. J a n i n, Les églises..., s. 419–420; C. M a n g o, I. Ń e v č e n k o, Remains of the Church
of St. Polyeuktos at Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 1961, vol. 15, s. 243–247;
T.F. M a t h e w s, The Early Churches..., s. 52–55; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 190–192;
R.M. H a r r i s o n, Anicia Juliana‟s Church of St. Polyeuktos, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1982, Bd. 32.4, s. 435–442; i d e m, The Church of St. Polyeuktos in Istanbul and the
Temple of Solomon, „Harvard Ukrainian Studies” 1983, vol. 7, s. 276–279; i d e m, Excavations at
Saraçhane in Istanbul, vol. I, The Excavations, Structures, Architectural Decoration, Small Finds,
Coins, Bones and Molluscs, Princeton 1986; i d e m, A Temple for Byzantium. The Discovery and
Excavation of Anicia Juliana‟s Palace Church in Istanbul, Austin 1989 (wcześniejsze raporty
z poszczególnych sezonów, razem z N. F i r a t l ı, w: „Dumbarton Oaks Papers” 1965, vol. 19,
s. 230–236; 1966, vol. 20, s. 223–238; 1967, vol. 21, s. 272–278; 1968, vol. 22, s. 195–216; „Istanbul Arkeoloji Müzeleri Yilliği” 1966, c. 13/14, s. 57–63, 128–134; 1969, c. 15/16, s. 147–168;
„Türk Arkeoloji Dergisi” 1964, c. 13, s. 108–115; 1967, c. 16, s. 81–88, 99–102; 1970, c. 18,
s. 191–198); por. też: C. S t r u b e, Polyeuktoskirche und Hagia Sophia. Umbildung und Auflösung
antiker Formen, entstehen der Kämpferkapitells, München 1984; M.J. V i c k e r s, A „New‟ Capital
from St. Polyeuktos (Saraçhane) in Venice, „Oxford Journal of Archaeology” 1989, vol. 8, s. 227–
230; P. S p e c k, Juliana Anicia, Konstantin der Große Und die Polyeuktoskirche in Konstantinopel, [w:] Poikila Byzantina, Bd. XI, Varia III, Bonn 1991, s. 133–147; J.W. H a y e s, Excavations
at Saraçhane in Istanbul, vol. II, The Pottery, Princeton 1992; C. M i l n e r, The image of the
rightful ruler: Anicia Juliana‟s Constantine mosaic in the church of Hagios Polyeuktos, [w:] New
Constantines. The Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th–13th Centuries. Papers from the
Twenty-sixth Spring Symposium of Byzantine Studies, St Andrews, March 1992, ed. P. Magdalino,
Aldershot 1994, s. 73–81; E. R u s s o, Introduction to the Study of the Architectural and Decorative Byzantine Scuplture in Turkey, [w:] AST, c. XXII.1 (por. przyp. 74), s. 196–198; J.-P. S o d i n i, Le paons de Saint-Polyeucte et leurs modèles, [w:] Aetos. Studies in Honour of Cyril Mango
Presented to Him on April 14, 1998, ed. I. Ńevčenko, I. Hutter, Stuttgart–Leipzig 1998, s. 306–312;
C.L. C o n n o r, The epigram in the Church of Hagios Polyeuktos in Constantinople and its Byzantine response, „Byzantion” 1999, vol. 69, s. 479–527; B. K i i l e r i c h, “Salomon, jeg har overgået
dig!” Anicia Julianas kirkebyggeri i Konstantinopel, „Kirke og kultur” 2000, vol. 105, 117–127;
H.-R. T o i v a n e n, The Church of St Polyeuktos. Archaeology and Texts, „Acta Byzantina Fennica” 2003/2004, vol. 2, s. 127–150; I. S h a h î d, The Church of Hagios Polyeuktos in Constantinople. Some New Obserwations, „Graeco-Arabica” 2004, vol. 9/10, s. 343–356; J. F r e e l y,
A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 75–79; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 62–64, 125–126; E. R u s s o, La
scultura di S. Polieucto e la presenza della Persia nella cultura artistica di Costantinopoli nel VI secolo,
[w:] La Persia e Bisanzio. Convegno internazionale (Roma, 14–18 ottobre 2002), a cura di
A. Carile, L. Cracco Ruggini, G. Gnoli, G. Pugliese Carratelli, G. Scarcia, Roma 2004, 737–826;
F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 288–296; S. B r a l e w s k i,
Kształt urbanistyczny..., s. 145. Por. także art. M.J. L e s z k i w tym tomie (Rola Anicji Juliany...).
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dekoracje rzeźbiarskie, przeniesiono do Muzeum Archeologicznego (gdzie przechowywane są i w magazynach, i na wystawach stałych, i na dziedzińcach), substruktury i część kolumn postanowiono eksponować w parku archeologicznym,
zorganizowanym na zachód od skrzyżowania ulic Macar Kardeşler / Şehzadebaşı
i bulwaru Atatürka. Acz na ruiny składają się tylko najniższe poziomy dolnych
warstw propylejów, narteksu, naw bocznych i nawy głównej z kryptą i murem
siedmiometrowej szerokości, stanowiącym podstawę bocznych kolumnad,
wreszcie apsydy i domniemanego baptysterium, nadal bez trudu dostrzec można
skalę założenia. Problem w tym, że św. Polieukta pozostawiono najwyraźniej
własnemu losowi. Bezpośrednia okolica kościoła jest obwiedziona siatką i teoretycznie zamknięta, ale w rzeczywistości i tak wszyscy zainteresowani wchodzą
przez dziury w ogrodzeniu. Częstymi gośćmi są, jak można sądzić, wandale różnej maści, teren jest zaśmiecony, faktycznie służy niektórym jako publiczna toaleta, innym nawet za miejsce do rozpalania ognisk, przeplatające się warstwy
cegieł i kamieni znów zarasta roślinność. Doraźne oczyszczanie przeprowadza
się zbyt rzadko i zbyt małą wagę przykłada do zachowania kapiteli ułożonych na
trawnikach w publicznej części parku – niektóre wzory są obłamane, inne popisane sprayowymi inskrypcjami. Pytanie czy po półwieczu od odkrycia wystarczająco nacieszyliśmy się już tym wyjątkowym świadkiem przeszłości, pojawia
sie samorzutnie.
VI.10 Wzmiankowanie w tym miejscu pobliskiego św. Polieuktowi akweduktu Walensa (Bozdoğan kemeri) może budzić zaskoczenie. Czwartowieczny,
dwupiętrowy fragment linii doprowadzającej wodę z Tracji do antycznego miasta
jest przecież jednym z najwyżej cenionych i najpowszechniej pokazywanych,
wręcz pocztówkowych emblematów turystyki historycznej Stambułu88. Konstrukcja jest jednak wystawiona na silne działanie ruchu ulicznego puszczonego
jezdniami bulwaru Atatürka pod najwyższymi łukami, z górnych partii odpadają
niewielkie fragmenty cegieł i kamieni, wnętrza łuków są poczerniałe od spalin
(ostatnia renowacja w 1990 r.), a na gzymsach, parapetach i pomiędzy elementami muru rozrastają się byliny. Dolne łuki wykorzystywane są do parkowania
samochodów osobowych i dostawczych, a szczególnie zaniedbane są krańcowe
sekwencje murów, w kierunku kościoła Matki Boskiej Tronującej (Kalenderhane
Camii), jak i w kierunku północno-zachodnim, przy ul. Ömera Efendi. Przyległo88

Nt. akweduktu zob. przede wszystkim K.O. D a l m a n, Der Valens-Aquädukt in Konstantinopel, Bamberg 1933; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 273–277; K. Ç e ç e n, The Longest
Roman Water Supply Line, Istanbul 1996; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 309–312; J. C r o w, J. B a r d i l l, R. B a y l i s s, The Water Supply of Byzantine
Constantinople, London 2008, s. 9–14, 118–121, 179, 203 i passim (z dalszą obszerną bibliografią
tematu akweduktów i zaopatrzenia w wodę); T. W o l i ń s k a, Aprowizacja miasta. Zaopatrzenie
w wodę, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym..., s. 433–446 (zwł. 443–444); J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 39–40.
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ści akweduktu są niezbyt dobrze zaadaptowane dla potrzeb zwiedzających i nie
robią, oględnie mówiąc, dobrego wrażenia. Zabytek zdaje się, abstrahując od
stanu zachowania, egzystować w oderwaniu od najbliższego otoczenia. Choć
z pewnością poświęcono mu już wiele uwagi, winien być dalej ustawicznie obserwowany i pozostawać pod troskliwą opieką konserwatorską.
VI.11–12 W ciągu murów morskich Konstantynopola znajduje się na dawnych bizantyńskich Manganach, tuż na wschód i poniżej pałacu sułtańskiego
Topkapı zupełnie zapuszczony kościół i klasztor Chrystusa Miłującego Ludzi
Zbawiciela (Filanthropos Soter), widoczny dobrze z alei Kennedy’ego okalającej Pierwsze Wzgórze od strony nabrzeża, na północ od pozostałości dawnego
osmańskiego pawilonu Perłowego (İncili Köşk). Nie znamy daty jego powstania,
najprawdopodobniej nie jest tożsamy z klasztorem o tym samym wezwaniu,
utworzonym przez Aleksego I Komnena, który miał jednak być erygowany na
północ od św.św. Apostołów. O kościele i klasztorze nadmorskim wiemy jedynie, że odnowiła go w 1312 r. Irena Chumnajna, córka dworskiego urzędnika
Nicefora Chumnosa i wdowa po synu cesarza Andronika II Paleologa, Janie, po
przywdzianiu habitu mniszka Eulogia. Identyfikację ruin umożliwiły przekazy
późnobizantyńskich przybyszów-pielgrzymów, którzy w tym miejscu zwiedzali
kościół i hagiasmę Zbawiciela. Rzekomo uzdrawiające wody ściągały stambulczyków w to miejsce jeszcze w XIX w. Niezamieniony nigdy w meczet, obiekt
podupadał przez stulecia89. Fasada nosi jeszcze znaki niegdysiejszej świetności –
ozdobne meandry, swastyki, nisze, rozety ułożone z cegieł przywodzą na myśl
kościół Konstantyna Lipsa czy Chrystusa Wszechwidzącego. W środku, prostopadle do linii wybrzeża i do murów usytuowane są trzy nawy, oddzielone filarami i skomunikowane dwoma symetrycznymi przejściami; nawa główna jest
znacznie szersza i wyższa niż pozostałe (10 m x 6 m). Nie zachowały się natomiast ani apsydy, ani bema, ani ewentualne pastoforia. Na zachód i północ istnieją dalsze substruktury, interpretowane najczęściej jako fundamenty zabudowań
klasztornych. Nieco ponad dekadę temu pojawiła się hipoteza, że kościół stał
89
O kościele i regionie Manganów traktują m.in. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 251–257; R. D e m a n g e l, E. M a m b o u r y, Le quartier des Manganes, Paris 1939,
s. 19–68; R. J a n i n, Les deux monastères du Christ Philanthrope, „Études Byzantines” 1946, vol.
4, s. 151–162; i d e m, Les églises..., s. 75–81, 541–544; C. M a n g o, A note on Panagia Kamariotissa and Some Imperial Foundations of the Tenth and Eleventh Centuries at Constantinople,
„Dumbarton Oaks Papers” 1973, vol. 27, s. 131–132; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 109,
136–138; R.H. T r o n e, A Constantinopolitan Double Monastery of the Fourteenth Century: the
Philanthropic Soter, „Byzantine Studies / Études Byzantines” 1983, vol. 10, s. 81–87; M. d e
Z u l u e t a, A Grand Entrance or the Facade and Crypt of a Church in the Marmara Sea Walls at
Istanbul?, „Revue des Études Byzantines” 2000, t. 58, s. 253–267; H. M a g u i r e, Gardens and
Parks in Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 2000, vol. 54, s. 259–264; A.-M. T a l b o t, op.
cit., s. 339–340; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 196–198; F.A. A g u a d o B l á z q u e z,
A.M. C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 544.
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kilkadziesiąt metrów dalej na południe, tam gdzie potem na bazie tej samej fontanny stanął pawilon Perłowy; w nowej interpretacji zdobne, trójnawowe ruiny
wskazano jako triumfalne bramne przejście od Propontydy ku Manganom, wbudowane w starsze sekcje murów miejskich z czasów Teofila, postawione w XI–
XII w. (dodajmy – w okresie bardziej zbliżonym do fundacji innego ważnego
monasterium w okolicy, klasztoru św. Jerzego na Manganach, budowanego
z inicjatywy Konstantyna IX Monomacha)90. Na rozstrzygnięcie przyjdzie poczekać pewnie jeszcze przez pewien czas, istnieją bowiem ważne argumenty
przemawiające i za kościołem bądź jego dolnym poziomem (nawowa organizacja
przestrzeni, orientacja, przekazy o istnieniu kościoła, brak śladów adekwatnej
struktury po stronie południowej, brak dużego portu uzasadniającego potrzebę
stawiania szerokiego przepustu, możliwość postawienia świątyni na substrukturze, co prawda wysokiej), jak i za ufortyfikowaną bramą (brak apsyd i pastoforiów, zastosowane techniki budowlane, czas powstania budowli, znaczenie kompleksu Manganów i potrzeba ich dobrej komunikacji drogą morską, prawdopodobne zamurowanie łuku głównego na poziomie fasady za Paleologów, najwyraźniej dla bezpieczeństwa). Tymczasem trzeba zrobić wszystko, by do rozwiązania zagadki zabytek nie ulegał dalszej degradacji, i to nie tylko ze względu na
niezwykłe bogactwo zdobień od strony morza. Tragizm sytuacji widoczny jest na
pierwszy rzut oka – nawy są obsypane śmieciami, mury poczerniałe i zabazgrane, do środka można dostać się albo prześlizgnąwszy pod metalowymi balustradami, którymi zakratowano framugi, bądź od strony przeciwległej, z poziomu
torów kolejowych Eminönü-Sirkeci, skąd widoczne są tylko górne łuki substruktur. Można tylko domyślać się, jak duże spustoszenie na Manganach poczyniło
doprowadzenie kolei tym szlakiem w XIX w., jak i późniejsze inwestycje budowlane, skoro poza opisaną strukturą w najbliższym otoczeniu znajdowały się
fundamenty dawnego pałacu mangańskiego, wspomnianego już klasztoru św. Jerzego oraz drugiego, poświęconego Matce Boskiej Przeczystej (Niepokalanej,
Panachrantos). Na miejsce nie prowadzą, rzecz oczywista, żadne turystyczne
szlaki, jest ono właściwie wykluczone z turystyki historycznej Stambułu. Teren
dawnego pałacu i parku Mangańskiego, jak i klasztoru św. Jerzego, gdzie
w 1922/1923 r. prowadzono wykopaliska, potem z konieczności zasypane,
i gdzie nadal trwają jeszcze ostatnie znane (w tym podziemne) i nieodkryte substruktury91, również nie jest w ogóle udostępniany, częściowo przylegający do
torów po drugiej stronie (od parku Gülhane), częściowo odgrodzony siatką i dru-
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M. d e Z u l u e t a, op. cit., s. 255–261.
Sondażowe badania, prowadzone od lat 90. XX w. przybiorą z czasem, miejmy nadzieję,
większy rozmach; na Manganach wciąż są jeszcze tereny tylko powierzchownie przebadane przez
archeologów – M.I. T u n a y, op. cit., s. 223.
91
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tem kolczastym (baza wojskowa w miejscu, które utrzymało parkowy charakter
przez czasy i późnobizantyńskie, i osmańskie).
VI.13 Jedna z pomniejszych świątyń blacherneńskich, umownie nazywana
kościołem św. Tekli (Toklu Dede Mescidi) na niepewnej podstawie późniejszego
tureckiego wezwania, zniknął niemal całkowicie w XX w. Jeszcze stare zdjęcia
pokazują sprzed mniej więcej stu lat pokazują stojące ściany prostej świątyni
z bemą, apsydą i narteksem, z zachowanymi szczątkowo freskami i mihrabem
(fundację bizantyńską datuje się na XI–XII w. ze wskazaniem czasy Komnenów,
przy czym użyto wówczas ponownie cegieł wczesnobizantyńskich; renowacja
czternastowieczna pozostawiła po sobie malowidła, m.in. św.św. Spirydona,
Abercjusza, Polikarpa, Eleuteriusza, Prokopiusza, Demetriusza i Nicetasa, przekształcenie w meczet nastąpiło w niewiadomym momencie po podboju, a meczet
funkcjonował do pierwszych dekad XX w., odnowiony po raz ostatni w 1890 r.92).
Ruiny ustawicznie rozkradano, malowidła zniknęły, w 1929 r. wyrażono zgodę
na rozbiórkę, a w drugiej połowie stulecia istniały już tylko niemal nierozpoznawalne pozostałości południowej ściany; obecnie stoi na nich dom mieszkalny
(ul. Toklu Ibrahimdede, pierwsza posesja po skręcie na zachód z ul. Kafesçi
Yümni, mahalle Atik Mustafy Paşy). Smutny los budynku, interesującego zresztą
naukowców z wielu powodów (choćby ze względu na położenie w kluczowym
politycznie i strategicznie obszarze dawnego miasta), jest niestety reprezentatywny dla wielu podobnych zlekceważonych pamiątek historii.
VI.14 Inny niezidentyfikowany bliżej bizantyński obiekt sakralny, znany
pod nazwą pałacu Multańskiego (Boğdan Sarayı), podzielił los kościoła św. Tekli. Usytuowany w pobliżu meczetu kafijskiego (por. III.14), w kierunku północnym odeń przy ul. Tatlıcı (mahalle Kasıma Günaniego), stał w miejscu tak dzisiaj oznaczanym prawdopodobnie od XIII w. 93 Niewielki, orientowany na północ-południe (a więc nie kościół), był zapewne kaplicą grobową, co potwierdziły
pierwsze, prowadzone wewnątrz badania. Zachowane ryciny ukazują dość wysoką budowlę z przeplatających się warstw kamienia i wąskich ceglanych pasów,
opatrzoną apsydą wewnątrz półokrągłą, na zewnątrz pięciokątną, a także bemą,
kryptą i kopułą na pendentywach, ale bez otworów okiennych (tę ostatnia już
Van Millingen uważał za nieoryginalną). Jeszcze sto lat temu wewnętrzne ściany
nosiły ślady fresków. Podobnie jak w przypadku świątyni kafijskiej, sugerowano,
92

Por. A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 207–211; A.M. S c h n e i d e r, Byzanz..., s. 15–16; R. J a n i n, Les églises..., s. 148–149, 560; A. P a s a d a i o s, To ferōn eponymian
Toklou Ibrahēm Dede Meszidi byzantinōn ktērion, „Archaiologikē Efēmeris” 1969, s. 80–124;
W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 206–208; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 106–107; J. B a r d i l l,
Brickstamps..., s. 81.
93
A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 280–287; R. J a n i n, Les églises...,
s. 384–385, 435–443 (zwł. 442–443); W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 108; J. F r e e l y, A.S.
Ç a k m a k, op. cit., s. 287–288 (por. R. J a n i n, Les églises..., s. 435–443).
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że dwór wchodził w skład większego zespołu monastycznego (np. św. Jana
w Petrze), czego jednak nigdy nie udało się przekonująco potwierdzić. W czasach osmańskich obiekt stał się siedzibą przedstawicieli hospodarów mołdawskich do Wysokiej Porty, ale po pożarze w 1784 r. opustoszał i trwał jako ruina
do XX w., wykorzystywany jako m.in. stodoła z siennicą. Zniszczał zupełnie
w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, tak że jedynym śladem jego istnienia są dolne poziomy apsydy. Należą do prywatnego właściciela, który składuje w nich
opony samochodowe; rzecz budzi zrozumiałe oburzenie, na razie jednak bez
efektów.
VI.15–16 Na krawędzi całkowitego upadku jest zrujnowana, ale nadal widoczna część nieznanej kaplicy lub pareklezjonu późnobizantyńskiego (1. połowa XIV w.), znanego później, od XVI w. jako meczet Sinana Paşy (Sinan Paşa
Mescidi)94. Zabytek wciąż jeszcze, choć z coraz większym trudem, można odnaleźć w okolicy Ayakapı (tj. Świętej Bramy) nad Złotym Rogiem, w północnowschodnim kącie Çarşamby, po zachodniej stronie skrzyżowania ulic Miralay
Nazımbeya i İncebel. Podobnie jak w przypadku pałacu Multańskiego, jeszcze
pod koniec XIX w. można było dostrzec wznoszącą się na wysokość 6–10 m
ścianę północną podłużnej nawy oraz apsydę, szczególnie intensywnie zdobioną
ceglanymi meandrowymi ornamentami i polami wewnątrz łuków. W początkach
naszego stulecia istnieje już tylko dolna część apsydy i poprzedzające ją podziemne pomieszczenie (może niezwiązane funkcjonalnie), zasypane odpadami.
Teren między niewielką skarpą, na której stoi ruina, a obiema wspomnianymi
ulicami jest śmietniskiem, odgrodzonym od ulicy ścianą i blaszanymi przepierzeniami, zamieszkałym głównie przez zdziczałe psy. Wątek bizantyńskiego
muru ledwie już widać, więcej niż połowa pozostałości porośnięta jest bluszczem, wewnątrz starej budowli rosną wręcz drzewa. Uratowanie zabytku z agonii
wymagałoby oczyszczenia całej okolicy. Podobnie należałoby koniecznie postąpić z tzw. kościołem Świętej Bramy (Ayakapı Kilise), znajdującym się w najbliższej okolicy, około 120 m w prostej linii na północny wschód, pomiędzy
ulicami Ayakapı i Abdülezela Paşy, niemal przy samym nabrzeżu. Kolejny
enigmatyczny maleńki bizantyński zabytek, raczej z późnego okresu (może dwunastowieczny), na najprostszym rzucie krzyża (niemal kwadratu) z apsydą po
wschodniej stronie i dwoma pomieszczeniami po zachodniej, został obudowany
małymi domkami i chatami w okresie międzywojennym i dziś służy za piwni-
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R. J a n i n, Les églises..., s. 560; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 198–199; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 108–109; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 284–285.
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cę95. Przy pewnym szczęściu jego mury można zobaczyć od zewnątrz, wchodząc
na sąsiednie posesje.
VI.17 Za późno już najpewniej, by uratować ruinę nieznanego kościoła,
który zbudowano kilkaset metrów na północny wschód od cysterny Aecjusza
w dzielnicy Karagümrük, pomiędzy dzisiejszymi ulicami Kasımodaları i Müftü,
w najbliższej okolicy innych pobizantyńskich pamiątek, tj. meczetu Kasıma Aği
(nieco na południe) i pałacu Multańskiego, a nieco dalej także klasztoru Chrystusa w Chorze (na północ). Nie odcyfrowano do dziś jego wezwania, na podstawie
poszlak (zapis w stołecznym synaksarionie, stempel na wsporniku) domyślano
się, że może chodzić o kościół św.św. Sergiusza i Bakchusa przy cysternie Aecjusza. Podawano też jednak m.in. klasztor Manuela albo św. Jana, kościół Matki
Boskiej w Kellariach, św. Mikołaja, wreszcie klasztor Matki Boskiej Łaski Pełnej (Kecharitomene). Skoro jednak nie udało się znaleźć potwierdzenia żadnej
z wersji, przyjęło się i nadal przyjmuje w literaturze zwać go późniejszym tureckim określeniem – meczetem Koszarnym (Odalar Camii, inna nazwa Kermankeş Mustafa Paşa Camii). Choć najstarsze warstwy budowli reprezentowały
okres średniobizantyński (VII w., wedle późniejszych prób datowania X/XI w.),
to główna budowla stanęła w XII/XIII w., czyniąc z niższych części dolny poziom i znajdującą się teraz pod bemą kryptę z cysterną – ta troistość przetrwała
do XX w. Świątynia górna była typowym, średniej wielkości kościołem kopułowym na rzucie krzyża wpisanego w kwadrat, z apsydą główną i dwiema pastoforialnymi. Przekazana katolikom kafijskim około 1475 r., pozostawała pod opieką
dominikanów do lat 30. XVII w., po czym w 1640 r. zamieniono ją w meczet
(nazwa od pobliskich kwater janczarów), użytkowany aż do 1919 r. Strawiony
wówczas przez pożar stał w ruinie, ale długo jeszcze istniały obie części – i dolna, i górna, oraz, co zrozumiałe, krypta, wszystkie z zachowanymi freskami
(w krypcie Matka Boska z Dzieciątkiem między aniołami, w kościele dolnym
prorocy, Deisis, św. Merkuriusz, w górnym cykl życia Maryi). Dziś podstawą
większości naszej wiedzy są materiały i badania Paula Schazmanna, przeprowadzone w 1934–1935 r., jako że historia zabytku miała się potem brutalnie
urwać96. Wschodnia partia zawaliła się już w czasie badań, a do końca lat sześć95

A.M. S c h n e i d e r, Byzanz..., s. 53–54; R. J a n i n, Les églises..., s. 558; W. M ü l l e r W i e n e r, op. cit., s. 97; N. A s u t a y, Überlegungen..., s. 439–443; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit.,
s. 108–109; J. F r e e l y, A.S. Ç a k m a k, op. cit., s. 226–227.
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Nt. kościoła, jego historii i badań historyczno–archeologicznych zob. E. M a m b o u r y,
Ruines byzantines autour d‟Odalar Djamissi à Stamboul, „Échos d’Orient” 1920, vol. 19, s. 69–73;
N. B r u n o v, Die Odalar Djami von Konstantinopel, „Byzantinische Zeitschrift” 1926, Bd. 26,
s. 352–372; M. A l p a t o v, Die Fresken der Odalar–Djami in Konstantinopel, ibidem, s. 373–379;
P. S c h a z m a n n, Die Grabung an der Odalar Camii in Konstantinopel, „Archäologischer Anzeiger” 1935, s. 511–519; A.M. S c h n e i d e r, Byzanz..., s. 62–63; B. P a l a z z o, op. cit.; R. J a n i n,
Les églises..., s. 559–560; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 188–189; S. W e s t p h a l e n, Die
Odalar Camii in Istanbul. Architektur und Malerei einer mittelbyzantinischen Kirche, Tübingen
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dziesiątych zniszczono niemal wszystko, co pozostało i rozebrano wysokie na
kilka metrów mury, poza fundamentami i, być może, najniższym poziomem.
Dzisiaj dawny kościół zabudowały niewielkie, głównie parterowe domostwa,
widoczny jest tylko fragment północnej ściany, o który opierają się dwa z nich;
w szczelinach pomiędzy domami dostrzec można różnicę między nowymi murami, a historycznymi substrukturami. Czego nie zabrano w odpowiednim czasie
do muzeum, przepadło na zawsze.
***
(VII) Jednego zabytku bizantyńskiego nie da się ująć w żadną z kategorii.
To lądowe i morskie mury miejskie opasające dawny Konstantynopol, z ich najbardziej niezwykłą częścią, oddzielającą obszar miasta od lądu Tracji Wschodniej – tzw. murami Teodozjusza II. Należyta charakterystyka i opisanie ich stanu
wymagałoby co najmniej odrębnego artykułu, pewnie równego temu wszystkiemu, co pisałem wyżej, a na to oczywiście nie ma miejsca. Odżegnując się od
prób jakiegokolwiek syntetyzowania historii murów, co musiałoby być albo obszerne, albo marne, odsyłając jedynie do świeżo wydanego tekstu dr. Kiriła Marinowa97, jak i bogatej literatury98, spróbuję tu jedynie zsumować w kilku reflek1998; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit., s. 103–105; N. A s u t a y - E f f e n b e r g e r, Das Kloster des
Ioannes Prodromos tēs Petras in Konstantinopel und seine Beziehung zur Odalar und Kasım Ağa
Camii, „Millennium” 2008, vol. 5, s. 299–325.
97
K. M a r i n o w, Kształt urbanistyczny miasta. Umocnienia Konstantynopola, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym..., s. 157–176.
98
Z reprezentatywnych przykładów: A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Constantinople...;
B.G. B a k e r, The Walls of Constantinople, London 1910 (przewodnik, teraz już o wartości historycznej); Die Landmauer von Konstantinopel bearbeitet im Auftrage der Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bd. I (aut. F. K r i s c h e n, T. v o n L ü p k e), Berlin 1938; Bd. II (aut. B. M e y e r P l a t h, A.M. S c h n e i d e r), Berlin 1943; A.M. S c h n e i d e r, Mauern und Tore am Goldenen
Horn im Konstantinopel, „Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch–Historische Klasse” 1950, Hf. 5, s. 65–107; W. M ü l l e r - W i e n e r, Zur Frage der Stadtbefestigung von Byzantion, „Bönner Jahrbücher” 1961, Bd. 161, s. 165–175; F. D i r i m t e k i n,
Les murailles (d‟Istanbul) de Constantinopolis, [w:] Corsi di cultura sull‟arte Ravennate e Bizantina. Ravenna, 28 Marzo – 10 Aprile 1965, Ravenna 1965, s. 211–224; P. S p e c k, Die Mauerbau
in 60 Tagen. Zum Datum der Errichtung der Landmauer von Konstantinopel mit einem Anhang
über die Datierung der Notitia urbis Constantinopolitanae, [w:] Studien zur Frühgeschichte Konstantinopels, hrsg. H.-G. Beck, München 1973, s. 135–178; W. M ü l l e r - W i e n e r, Bildlexikon..., s. 286–319; B.C.P. T s a n g a d a s, The Fortifications and Defense of Constantinople, New
York 1980; A.W. L a w r e n c e, A Skeletal History of Byzantine Fortification, „The Annual of the
British School at Athens” 1983, vol. 78, s. 180–185, 209–210, 221, 224–225; C. F o s s, D. W i n f i e l d, Byzantine Fortifications. An Introduction, Pretoria 1986; A. R i c c i, I recenti restari alla
Belgrat Kapı nelle mura terrestri di Costantinopoli, [w:] Milion, vol. II, Costantinopoli e l‟arte
delle province orientalia, cura di F. de’Maffei, C. Barsanti, A. Guiglia Guidobaldi, Roma 1990,
s. 465–469; H. K a l k a n, S. Ş a h i n, Epigraphische Mitteilungen aus İstanbul, I. Ein neues
Bauepigramm der Theodosischen Landmauer von Konstantinupolis aus dem Jahr 447, „Epigraphica Anatolica” 1994, vol. 23, s. 146–155; W.D. L e b e k, Die Landmauer von Konstantinopel
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sjach to, co wynika z własnego oglądu kilometrów kurtyn, dziesiątków baszt
i bram. Fortyfikacje miejskie, które zastąpiły w V w. dawne mury Konstantyna
i przesunęły znacząco na wschód granice obwarowanego obszaru, były już później po wielokroć pieczołowicie odnawiane, reperowane i przekształcane, tak w
Bizancjum, jak i za rządów osmańskich. Odzwierciedlają więc w swoisty sposób
całą historię miasta, ale są ważne również dla powszechnej historii militarnej,
dziejów architektury czy sztuki europejskiej i azjatyckiej. Decyduje
o tym, poza metryką, rozmiar założenia, ich złożona struktura, obecność licznych
spoliów i inskrypcji, mnogość technik konstrukcyjnych i inżynieryjnych stosowanych przez wieki, last but not least istnienie licznych zabytków odrębnych, a
jednak immanentnie funkcjonalnie i morfologicznie związanych z obwarowaniami (wspomnijmy tu np. blacherneńskie wielopoziomowe podziemne struktury
przy wieży Anemasa albo równie istotny w dziejach miasta pałac Porfirogenety, Tekfur Sarayı99, albo triumfalną Złotą Bramę). Fakt, że mury winny podlegać
ochronie najściślejszej, podnoszono już dawno, z takim jednak efektem, że poszczególne partie potraktowane są dotąd w niejednolity sposób (na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajdują się mury lądowe i mury wokół Wielkiego
Pałacu). Wiadomo też nie od dziś, że niepowtarzalna atrakcja turystyczna stanowi jedną z gwarancji powodzenia ekonomicznego miasta, co winno być dodatkowym argumentem za utrzymaniem jak najlepszego stanu.
Rzeczywista sytuacja przedstawia się wciąż odmiennie. Malownicze i często
bardzo jeszcze monumentalne ruiny, stojące przy ruchliwych ulicach, przemierzanych codziennie środkami transportu czy pieszo przez dziesiątki tysięcy stambulczyków, są w dużej mierze ustawicznie dewastowane, a znajdując się w środku żyjącej, ludnej struktury miejskiej, są często nieprzyjaznymi i niedostępnymi
barierami. Wartość historyczna zmniejsza się z każdym uszczerbkiem, jakiego
doznają, ten zaś ma wiele przyczyn: niektóre części murów i baszty zamieszkują
bezdomni lub odwiedzają persony oględnie mówiąc, podejrzane, inne miejsca są
und ein neues Bauepigramm, „Epigraphica Anatolica” 1995, vol. 25, s. 107–154; A. E r s e n,
Physical evidence revealed during the cleaning and excavations of the outer wall of the land walls
of Constantinople at the Porta Romanus, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1999, vol. 23,
s. 102–115; J. B a r d i l l, The Golden Gate in Constantinople: a Triumphal Arch of Theodosius I,
„American Journal of Archaeology” 1999, vol. 103, s. 671–696; M. A h u n b a y,
Z. A h u n b a y, Recent work on the land walls of Istanbul: tower 2 to tower 5, „Dumbarton Oaks
Papers” 2000, vol. 54, s. 227–239; F. D o r s o, Un espace indécis au cœur d‟Istanbul. La muraille
de Théodose II en 2001, Istanbul 2003; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 122–124; N. A s u t a y E f f e n b e r g e r, Die Landmauer von Konstantinopel – Istanbul. Historisch-topographische und
baugeschichtliche Untersuchungen, Berlin–New York 2007; F.A. A g u a d o B l á z q u e z, A.M.
C a d e n a B á ñ e z, op. cit., s. 341–372, 376–400, 403–413; S. T u r n b u l l, The Walls of Constantinople, [w:] The Fall of Constantinople. The Ottoman Conquest of Byzantium, ed. D. Nicolle,
J. Haldon, S. Turnbull, Oxford 2007, s. 104–173.
99
Nt. pałacu Blacherneńskiego por. przyp. 53.
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zaśmiecone, jeszcze inne niszczone przez wandali, zabudowywane, zarośnięte;
zdarzaja się – wciąż jeszcze – nielegalne wyburzenia w związku z prywatnymi
przedsięwzięciami budowlanymi. Najbliższe przyległości są niewłaściwie wykorzystywane, np. do celów gospodarczych, na parkingi itp. Przypadkowe znaleziska bywają szabrowane i czasem wypływają na światło dzienne uszkodzone lub
strzaskane. Trudniejsza jest dola murów morskich, od dawna w wielu fragmentach bardziej nadszarpniętych czasem. Mury lądowe zachowały większą zwartość, ale zwiedzenie wielu sekwencji i jednych, i drugich, może być zmaganiem
się z przeciwnościami lub wręcz niemożliwością dla przeciętnego, niewysportowanego turysty. Do wszystkich tych problemów doszedł nowy, w postaci rekonstrukcji części murów, prowadzonej w szybszym tempie od lat 80. XX w., potrzebnej, prowadzonej w większości pod nadzorem archeologów, ale mocno krytykowanej za realizację, dewastującą w pewnych miejscach oryginalne, a zrujnowane mury i odtwarzającą imaginowany przebieg, „plastikowy”, niewierny
rzeczywistości, przypominający historyzujące metody rekonstrukcji zabytków
rodem z XIX w. Używano w dodatku niewłaściwych materiałów, jakość prac
inżynieryjno-murarskich również budziła krytykę, a naocznym dowodem okazały
się skutki trzęsienia ziemi o sile 7.9 °R z 17 sierpnia 1999 r., w efekcie którego
ucierpiała część „nowych” murów, podczas gdy bizantyński oryginał lepiej
zniósł siłę żywiołu. Po protestach środowisk naukowych i konserwatorów zabytków aberracje procesu próbowano eliminować, ale przyszłość renowacji, niewątpliwie zasadnej, nie rysuje się jednoznacznie, zwłaszcza wobec presji władz
miejskich, wywierajacych naciski powodowane ekonomicznie. Owszem, działania ostatnich lat wyświetliły w najbliższym otoczeniu murów i w obrębie ich
samych ważne i cenne odkrycia – z których zresztą niektóre zdążyły zostać naruszone, nim je należycie zabezpieczono (np. późnoantyczne hypogeum odkryte
przy bramie Selimbryjskiej, w którym częściowo bezpowrotnemu zniszczeniu
uległy świeżo odkryte malowidła ścienne i rzeźbione płyty sarkofagu 100), ale
dalsza rekonstrukcja murów winna raczej trwale zabezpieczać ruiny niż ingerować w kształt zabytku jako całości. Musi też, poza wszystkim, w większym zakresie objąć mury nad morzem Marmara i Złotym Rogiem, a także zabezpieczać
bramy i istniejące ich pozostałości. Wreszcie dostrzeżony powinien zostać fakt,
że obwarowania kostantynopolitańskie są idealnie predestynowane do utworzenia szlaku turystycznego lub jakiegokolwiek rodzaju ścieżki dydaktycznej. Kompleksowa ekspozycja i udostępnienie (bez przesadnego uatrakcyjniania turystycznego) wydają się nieodzowne – dziś trudno (legalnie) dostępne są nawet
wspomniane Złota Brama i pałac Porfirogenety. Sprawa ta ma jednak charakter
drugorzędny w porównaniu z koniecznością ratowania murów jako całości; i to
100

Por. M. T u n a y, op. cit., s. 217–220; fotografia obecnego stanu w: Konstantynopol –
Nowy Rzym, fot. 61–62.
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z tego powodu World Monuments Fund wprowadził w 2008 r. historyczne mury
Stambułu na Listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie 101.
***
Przedstawione wyżej zabytki nie wyczerpują rejestru wszystkich bizantyńskich pamiątek, zachowanych w Stambule. Co prawda, wiele obiektów istniejących jeszcze w XX w. bezpowrotnie stracono (np. wczesnobizantyńskie fundamenty – zapewne mauzoleum związane z kościołem Matki Bożej Kuratora – pod
meczetem Balabana Aği opodal uniwersytetu, na których położono ulicę Harıkzadeler albo poklasztorny budynek meczetu Poszczących Derwiszy – Etyemez
Tekke Mescidi w mahalle Kocy Mustafy Paşy, kiedyś utożsamiany z klasztorem
Diosa, na którym współcześnie postawiono szpital; typowy kościółek na planie
krzyża w kwadracie, jedenasto- bądź trzynastowieczny, później funkcjonujący
jako meczet Segbanbaşı İbrahima Aği, został zburzony podczas budowy bulwaru
Atatürka102 itp.). Z drugiej strony wciąż, intencjonalnie bądź przypadkiem, odkrywa się nowe drobne bądź znaczne relikty, a jako że w powiedzeniu stambulskim o istnieniu dwóch miast, żyjącego i podziemnego, nie ma przesady, grunt
konstantynopolitański wyjawi z czasem jeszcze niejedną tajemnicę. Wiele substruktur wymyka się łatwej identyfikacji, jak choćby znana od dawna mała, zachowana tylko w fundamentach, bazylika z dziedzińca Topkapı 103, podziemne
ruiny znalezione w pobliżu ratusza w Saraçhane w 1991 r.104, niezbyt przekonująco uznane za pałac Anicji Juliany albo zagadkowe ceglano-kamienne mury
i kolumny z kapitelami, porastające bluszczem w parku Gülhane blisko kolumny
Gockiej, wiązane ostatnio w ten czy inny sposób z tzw. Wielkim Sierocińcem
konstantynopolitańskim105. Sensacyjne znaleziska ujawniły prace w obrębie murów, a ostatnio przede wszystkim na terenie dawnego portu Teodozjusza w rejo-

101

Na nienależyte i niewłaściw traktowanie substancji zabytkowej miasta, nie tylko murów,
wskazywano również w Report on the joint World Heritage Centre / Icomos Mission to the Historic Areas of Istanbul World Heritage Site from 8 to 13 May 2008 (sesja UNESCO w Quebecu 2–10
lipca 2008 r.).
102
A. V a n M i l l i n g e n, Byzantine Churches..., s. 265–268; R. J a n i n, Les églises...,
s. 103–105, 558, 560; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit., s. 99, 196–197; S. K ı r ı m t a y ı f, op. cit.,
s. 91–93, 96; J. B a r d i l l, Brickstamps..., s. 70–72. Wśród dalszych przykładów można wymienić
np. Şeyh Murat Mescidi między kościołem św. Teodozji i św.św. Apostołów (meczetem Fatiha),
w którym dopatrzono się jedenasto- bądź dwunastowiecznego kościoła św. Elizeusza (E.A. I v i s o n, The Seyh Murad Mescidi at Constantinople, „Annual of the British School at Athens” 1990,
vol. 85, s. 79–87).
103
T.F. M a t h e w s, The Early Churches..., s. 33–38; W. M ü l l e r - W i e n e r, op. cit.,
s. 74–75.
104
M. I. T u n a y, op. cit., s. 228.
105
K.R. D a r k, A.L. H a r r i s, The Orphanage of Byzantine Constantinople: An Archaeological Identification, „Byzantinoslavica” 2008, vol. 66, s. 191–201.
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nie Yenikapı (tj. Nowej Bramy) 106. Nie należy też zapomnieć, że na fragmenty
bizantyńskich rzeźb, reliefów, zdekompletowanych kolumn natrafić można nieomal na każdym kroku, w każdej dzielnicy, znalezione podczas prac ziemnych
albo wykorzystane po likwidacji pierwotnej lokalizacji (nierzadko też już nie
macierzystej, wobec popularnego używania spoliów, np. z architektury powalonej trzęsieniami ziemi itp.). Płaskorzeźba przedstawiająca parę pijących wodę
gołębi zdobi ścianę meczetu Kumrulu, tj. właśnie Gołębiego (mahalle Koca Dede), fontanna Kazlı Çeşme przechowała wizerunek gęsi, także bizantyński 107.
Islamskie domy modlitwy wykorzystują dawniejsze, przedtureckie detale architektoniczne: w kolumnach portyku meczetu Krętego (Burmalı Camii) znajdują
się bizantyńskie kapitele, w meczecie İskendera Paşy prawdopodobnie i kapitele,
i kolumny, u Murada Paşy – kolumny; spolia z dawnego, stojącego wcześniej na
miejscu kościoła, zostały użyte w budowie meczetu Sokollu Mehmeta Paşy.
W wielu komercyjnych obiektach Stambułu prezentowane są znaleziska antyczne, wczesno- i późnobizantyńskie (np. hotel Barceló Saray przy ul. Janczarów
[Yeniçeriler] albo sklep Nakkaş w Sultanahmet). Relikty leżą też często na trotuarach i trawnikach, w podwórzach i na dziedzińcach – natknąłem się na nie,
umieszczone celowo i na stałe eksponowane, bądź zgoła porzucone, m.in.
w miejscach wspomnianych wcześniej, a także w ogrodach Błękitnego Meczetu
(m.in. ława z hipodromu108), na dziedzińcu meczetu Rokselany (Haseki Hürrem;
porzucony impost bizantyńskiej kolumny), na terenie uniwersytetu (głowice),
przed meczetem Firuza Aği przy Divanyolu (głowice), przy rotundzie myrelajońskiej, przy wschodnim krańcu głównej części akweduktu Walensa, przed kościołem Chrystusa Wszechwidzącego, przy murach blacherneńskich blisko wieży
Anemasa i meczetu Ivaza Efendi, w ogrodach Topkapı, na tyłach kościoła św.św.
Sergiusza i Bakchusa. Miejsc takich jest z pewnością więcej 109. Niektóre, co bardziej zapomniane z wymienionych, najwyraźniej nie mają się najlepiej; bywa
i tak, że niemal kompletnie zarastają i przestają być widoczne, są traktowane jak
podesty, krzesła, popielniczki.
Spojrzenie stambulczyków, czy szerzej Turków, na bizantyńskie budowle,
ruiny, detale wynika z wielu bardzo skomplikowanych procesów społecznych,
niezatrzymanych i toczących się nieprzerwanie od stulecia zmiennymi meandrami, z różnic światopoglądowych, z niejednakowej mentalności. To gościnne,
106

Więcej na ten temat pisze K. M a r i n o w, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym..., s. 151–

157.
107

Por. H. M a g u i r e, op. cit., s. 256–258.
O jej znalezieniu zob. M.I. T u n a y, op. cit., s. 226.
109
Dalsze znaleziska tego typu dokumentuje m.in. M. D e r v i ş b e y, İstanbul‟da Küçük Bir
Bizans Buluntusu: Ali Fakih Camii Avlusundaki Bizans Sütun Başliğı, [w:] Semavi Eyice Armağanı: İstanbul Yazıları, İstanbul 1992, s. 97–107 oraz artykuły Kena D a r k a i Feruduna Ö z g ü m ü ş a – por. przyp. 119.
108
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serdeczne przeważnie środowisko nie jest z pewnością pod wieloma względami
odzwierciedleniem wypadkowej postaw tureckich w ogólności, tak jak Londyn
nie odpowiada przeciętnej angielskości, a Wiedeń austriackości. Polaryzacja
postaw ogólnych jest czasem tak ostra, że sprawia wrażenie dwubiegunowości
w stosunku do pojęcia modernizmu, nowoczesności, orientacji prozachodniej /
antyzachodniej. Odniesienie do przeszłości jest jeszcze bardziej subiektywne
i niejednolite. Z pewnością dla części stambulczyków, a trzeba wszak pamiętać,
że spore partie dawnego Konstantynopola to dziś dzielnice tradycjonalistów religijnych (zwłaszcza Çarşamba i okolice), historia bizantyńska jest obca, może
wręcz wroga i niewarta zachowania. Zapewne takie przekonania w pewnym
stopniu determinują postawy działaczy religijnych, ale też politycznych w skali
ogólnokrajowej i lokalnej (szczególnie w rządzącej Partii Sprawiedliwości
i Rozwoju, AKP). Poświęcanie zabytków na fali modernizacji pewnych okolic
czy niedopatrzenia w kontroli konserwacji i zabezpieczania mogą mieć tego rodzaju podskórne, otwarcie niewypowiedziane podłoże. To jednak z pewnością
nie tłumaczy wszystkiego, i nie mogę powściągnąć wrażenia, że taka argumentacja przesłania krytykom inne, równie istotne przyczyny. Leżą one m.in. w mentalności i do czasu braku przywiązania sporego odsetka mieszkańców do jakiejkolwiek bądź przeszłości. To zradzało szerszy problem stosunku do zabytków,
nieróżniący zresztą tak bardzo przeciętnych Turków od Polaków – pamiętajmy,
że niektóre bizantyńskie obiekty zniszczały jako meczety i inne osmańskie budynki użyteczności publicznej, zatem jako pamiątki kultury tureckiej i islamskiej
(można podawać przykłady meczetów, można po prostu wskazać na niektóre
zapuszczone mauzolea, türbe, przy samej Divanyolu). Mimo niezwykłej transformacji w końcowych dekadach XX stulecia, splendorowi miasta i jego kroczeniu w przyszłość, symetrycznemu z rozwojem wiodących miejskich gigantów
Europy wciąż towarzyszy ubóstwo; w dawnym Konstantynopolu nadal napotykamy enklawy biedy i nienależytej edukacji, co nie może pozostawać bez wpływu na postawy kulturowe. Orhan Pamuk słusznie pytał, czy tajemnica Stambułu
nie polega na tym, że imponująca przeszłość współistnieje tu ze współczesną
nędzą i obok wielkie otwartości na obce wpływy niczym wielkiej tajemnicy strzeże się niedostępnego życia maleńkich społeczności 110. Co więcej, podobnie jak
dawny Konstantynopol każdej bizantyńskiej epoki od świtu po upadek, Stambuł
w dużej mierze zaludniają przybysze, z trudem i często w drugim-trzecim pokoleniu utożsamiający się z nowym miejscem przebywania. Nie darmo, o czym
wielokrotnie miałem okazję osobiście się przekonać, mieszkańcy poszczególnych
okolic nie kojarzą czasem nawet konwencjonalnych, historycznych nazw pobliskich starych meczetów, nie wspominając tym bardziej o dawniejszych budowlach i ruinach.
110

O. P a m u k, Stambuł. Wspomnienia i miasto, tłum. A. Polat, Kraków 2008, s. 440.
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Najważniejszy problem leży w końcu być może w typowej, uniwersalnej
i wciąż zbyt rzadko dającej się pogodzić walce dwóch żywiołów. Pierwszy wywodzi się z patriotyzmu lokalnego, z coraz gruntowniejszej wiedzy historycznej
i z przekonania, że zabytki przeszłości trzeba bezwzględnie zachować jako widomą metrykę miejsca, świadczącą o jego unikatowości; z tego, co tak zorientowani stambulczycy lubią określać – przecież słusznie – mianem ‘dziedzictwa
całej ludzkości’. Drugi opiera się na zysku materialnym, dąży do jego maksymalizacji zgodnie z prawami wolnego rynku i usunięcia wszelkich ograniczeń
w rozwoju podejmowanych przedsięwzięć, zwłaszcza w skali makroekonomicznej. Największym zagrożeniem dla historycznej i kulturowej tkanki Stambułu są
dziś nie napięcia i niechęci antygreckie czy antychrześcijańskie, nawet istniejące,
ale szeroko zakrojone zamierzenia ekonomiczne, budowlane, handlowe, komunikacyjno-transportowe. Czy to nie ten właśnie element, w połączeniu z poprzednio wymienionymi doprowadził to tego, że po wyludnieniu i wyburzeniu cygańskiej dzielnicy Sulukule przy murach teodozjańskich doszło do konfliktu między
władzami miejskimi, które dążyły do jak najszybszego zabudowania wolnej
przestrzeni nowymi domami mieszkalnymi, a historykami i archeologami,
zwłaszcza z Muzeum Archeologicznego, żądającymi wstrzymywania jakichkolwiek działań budowlanych do czasu zakończenia gruntowanych badań terenowych w miejscu, gdzie spodziewano się m.in. bizantyńskich klasztorów? Czy to
nie ten czynnik decydował przez lata o niewłaściwej, ale tańszej rekonstrukcji
murów lądowych? Czy nie rzutuje na zatajanie odkryć, mimo surowych potencjalnych konsekwencji prawnych? Czy to nie on prowadzi do sprzeczności interesów w tzw. projekcie Marmaray, którego jedni wyczekują, a inni najwięcej się
obawiają, polegającego na nowym komunikacyjnym połączeniu Azji i Europy
z tunelem pod Bosforem, ale kosztem puszczenia przez stary Stambuł intensywniejszego niż kiedykolwiek dotąd ruchu tranzytowego. Badania wstępne pomogły w odkryciu bezcennych zabytków przeszłości, ale jeśliby nie zachowano
należytej ostrożności i poprowadzono zamierzone tunele kolejowe bez szacunku
dla zabytków kultury, konsekwencje inwestycji, przebiegającej od Psamatii
wzdłuż wybrzeża aż do Yenikapı, a potem przez stare centrum do Sirkeci, byłyby
nie do przewidzenia, bez porównania nawet z oddziaływaniem wspominanej
parokrotnie linii Kumkapı-Eminönü-Sirkeci. Dzięki działaniom instytucji obserwujących, wewnątrztureckiej opinii publicznej, a i lepszego niż dawniej respektowania prawa udało się dotąd przynajmniej zdziałać tyle, że wykopaliska realizowane są na szeroką skalę nawet kosztem opóźniania przedsięwzięcia (pierwotny termin zakończenia działań przesunięto do 2013 r.). Odrębną kwestią będzie
funkcjonowanie już istniejącego połączenia. Właśnie z powyższych przyczyn nie
można metropolii bosforańskiej spuścić z oka i warto gorliwie wspierać wszelkie
inicjatywy, które przynosi ze sobą, tak z zewnątrz, jak i przede wszystkim od
środka, żywioł pierwszy, by ów drugi, nierzadko silniejszy siłą skumulowanego
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pieniądza, nie przeważył. Należy, zwiedzając i zachęcając do zwiedzania
wszystkich, nie tylko najpowszechniej znanych okolic, inspirować rozwój turystyczny, ten wszak może przemówić do wszystkich argumentami zysków gospodarczych (z założeniem jednak, że turystyka nie może być jedyną racją istnienia
spuścizny historyczno-kulturowej). Zadaniem wewnątrztureckim jest z kolei,
uprawiane już zresztą w pewnym zakresie od dawna, takie kształcenie elit, by
miały świadomość historyczną jak najszerszą i przekładającą się na praktykę.
Wielki akademicki Stambuł ma w tym znaczny potencjał.
Przywiązanie stambulczyków do miasta zostawia niemniej sporo miejsca dla
jego (pre)historii starożytnej i średniowiecznej. W tym typie świadomości depozyt kulturowy stuleci zlewa w jedno ruiny późnoantyczne, pobizantyńskie kościoły, Sinanowskie meczety i dziewiętnastowieczną drewanianą zabudowę. Nie
można nie zauważyć pozytywnych przewartościowań stosunku do przeszłości
(co zresztą w pewnych kręgach nie jest zjawiskiem nowym), nie sposób nie docenić dawnych i nowych inicjatyw, koncyliacyjnie godzących dzieje narodowe
tureckie i historię miasta nad Bosforem, w tym zmierzających do poznania i zabezpieczenia trwających zabytków sprzed podboju czy walczących z przekłamaniami lokalnej polityki historycznej. Postawy pewnej części mieszkańców,
i to nie tylko najlepiej wykształconych, pozytywnie ewoluują, a przykładów dostarczają przedsięwzięcia wydawnicze, fora internetowe, interwencje prasy lokalnej. Niewątpliwie pozytywną rolę odgrywa Muzeum Archeologiczne, o jeszcze sułtańskiej metryce, chroniące znaleziska od wielu dekad i zabezpieczające
większość z nowo odkrytych, przechowujące pamiątki po obiektach, których in
situ trudno już szukać. Ta opiniotwórcza instytucja reprezentatywnie eksponuje
historię miasta epok przednowożytnych, a wraz z Muzeum Hagia Sofia tworzy
najlepiej zabezpieczony zespół lapidariów stambulskich. Współpraca obu ośrodków z uczonymi spoza Turcji przynosi nauce znaczne korzyści, przykładem
niech będzie choćby przygotowywany obecnie, przy współudziale uczonych
włoskich i tureckich, korpus wszystkich rzeźbiarskich dzieł przechowywanych
w Muzeum Hagia Sofia 111. Coraz więcej tureckich badaczy – historyków, archeologów, historyków sztuki bądź architektury, antropologów – poświęca całość
bądź fragment swojego życia naukowego Konstantynopolowi, i do uczonych
o klasycznym już dorobku, jak Feridun Dirimtekin, Nezih Firatlı czy Semavi
Eyice, można dodać summę ustaleń sporego, kilkupokoleniowego grona akademickiego (Mehmet Tunay, Doğan Kuban, Engin Akyürek, Metin Ahunbay, Zeynep Ahunbay, Nevra Necipoğlu, Neslihan Asutay-Effenberger, Ahmet Çakmak,
Ferudun Özgümüş, Fırat Düzgüner, Haluk Çetinkaya i wielu innych), wzbogaca-

111

A. G u i g l i a, C. B a r s a n t i, St. Sophia Muzeum Project 2006: The Marble Sculptures of
the Middle-Byzantine Period, [w:] AST, t. XXV.2, 28 mayıs – 2 haziran 2007, Kocaeli, edit. F. Bayram, A. Özme, B. Koral, Ankara 2008, s. 117n.
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ną przez działających na miejscu obcokrajowców. Intensywny rozwój uniwersytetów tureckich w ostatnich latach112 czyni z tego trendu stałą tendencję, a liczba
tekstów w języku tureckim, tak naukowych, jak i popularnych, nie pozostaje bez
wpływu na potoczną wiedzę.
Uzewnętrzenieniem zmian są już też niektóre foldery historyczne i podstrony internetowe hoteli i pensjonatów, albo oficjalne miejskie publikacje, niepomijające bizantyńskiej historii Stambułu 113, a interesujące przedsięwzięcia realizowane są również w sposób na poły pozainstytucjonalny. Szczególny rezonans
zyskał projekt Byzantium1200, stworzony z inicjatywy A. Tayfuna Önera z pomocą merytoryczną Albrechta Bergera i Jana Kostěneca w 2003 r., prezentujący
w formie strony internetowej wizualizacje nieistniejących bizantyńskich pałaców, kościołów, pomników, forów i wręcz całych dzielnic114. Wciąż aktualizowany i uzupełniany, stał się źródłem wiedzy i inspiracji tak dla studentów bizantynologii, jak i dla pasjonatów historii antycznej i średniowiecznej. Mimo
uproszczeń w narracji i hipotetyczności niektórych wyobrażeń, popularyzatorskie, a i naukowe oddziaływanie pomysłu jest nie do przecenienia, tym bardziej,
że nie przestraszywszy się gniewnego odzewu lokalnych ekstremistów, autor
udostępnia wszystkie wyniki swoich prac nie tylko w wersji angielskiej, ale także
w języku ojczystym. Dalszy rozwój akcji przyniósł m.in. wydanie szczegółowego przewodnika po rejonie Wielkiego Pałacu cesarzy bizantyńskich 115, wystawę
trójwymiarowych modeli oraz udział autora w przygotowaniu zbiorowej publikacji opisującej i rekonstruującej historię bizantyńską i osmańską hipodromu 116.
Innym ważnym pomysłem jest działalność Fundacji Historii, Archeologii, Sztuki
i Dziedzictwa Kulturowego (Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma
Vakfı, TASK), początkowo o niewielkim zasięgu (nieformalny początek w 1993 r.,
pierwsza publikacja w 1996 r., utworzenie fundacji w 2000 r.), z czasem realizującej coraz szerze zadania. Z szerokich zamierzeń statutowych, w które wpisano
dążność do zachowania, zabezpieczenia, zewidencjonowania i powszechnego
uświadamiania względem historyczngo, archeologicznego, etnograficznego dziedzictwa kraju, a także organizowanie akcji edukacyjnych, naukowych i informowanie opinii krajowej i międzynarodowej, wynikły konkretne i prowadzone
przez kilka kolejnych lat z rzędu zadania, związane w pierwszym rzędzie z przy112
J. C r o w, Archaeology, [w:] The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. E. Jeffreys,
J. Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 50–51.
113
Por. np. Fatih. İlk İstanbul, edit. E. R. Öneş, S. Göncüoğlu, S. Saatçi, M.A.D. Ertuğrul,
M. Yüksel, A. Yivlik Neftçi, A. Neftçi, [İstanbul b.d.], s. 8–25 (część turecka nieproporcjonalnie
większa, ale część bizantyńska dość reprezentatywna).
114
www.byzantium1200.com
115
J. K o s t e n e c, A.T. Ö n e r, Walking thru Byzantium. Great Palace Region, Istanbul
1
2007, 22008.
116
Por. przyp. 21 (przedostatnia pozycja).
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gotowaniem ewidencji i bibliografii wszystkich archeologicznych stanowisk od
paleolitu do średniowiecza (Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri). W 2008 r. przeprowadzono badania polowe obiektów bizantyńskich regionu Marmara, w tym
w Stambule, po czym wyniki opublikowano w ósmym tomie dokumentacji (431
obiektów) z obszerną bibliografią117. Towarzyszący publikacji Raport o zniszczeniach (wydawany zresztą dla każdego z tomów) charakteryzuje przyczyny i przejawy degradacji oraz wymienia tabelarycznie wszystkie zagrożone zabytki z typologią niebezpieczeństw i ich stopniem. W skali regionu podkreślono przede
wszystkim negatywną rolę stawiania budowli i dróg na zabytkach, niekontrolowanej urbanizacji, podkreślanej nieraz i przeze mnie aktywności roślin, a także
niewłaściwych decyzji instytucji publicznych, indyferentyzmu władz muzealnych, niedoinformowania itp. Czytelnik znajdzie więc w raporcie dalsze przykłady niewłaściwie użytkowanych lub bezrefleksyjnie zaprzepaszczanych zabytków, w tym konstantynopolitańskich, jak i poruszajace dowody ikonograficzne,
opisane językiem nieunikającym emocji118. Podobnie wartościowe są ustalenia
Kena Darka i Feruduna Özgümüşa, odnoszące się już tylko do Stambułu, poczynione w efekcie weryfikacji stanu i poszukiwań bizantyńskich artefaktów nieznanych dotąd nauce lub nieopisanych, opublikowane w kilku raportach119.
Z kolei w cyklu inicjatyw związanych z pełnieniem przez Stambuł w 2010 r.
funkcji Europejskiej Stolicy Kultury m.in. utworzono stronę internetową prezentującą całokształt zabytków miasta120, a przeszłość przybliżono mniejszymi
i większymi ekspozycjami (m.in. w Muzeum Sakıp Sabancı).
Archeologicznych i historycznych pozostałości Bizancjum jest w Stambule
nadal bardzo dużo, z czego niektórych wciąż jeszcze gruntownie nie przebadano;
117

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, c. VIII, Marmara, İstanbul 2008 (katalog przygotowali:
Engin A k y ü r e k, Ayça T i r y a k i, Özgü Ç ö m e z o ğ l u, Melda E r m i ş i członkowie ekspedycji, w tym wolontariusze).
118
Dostępny w internecie w wersji pliku pdf http://tayproject.org/downloads/Rap/Dest_Rep_
08_Mar_Byz.pdf: Archaeological Destruction in Turkey. Year 2008 Preliminary Report: Marmara
Region – Byzantine Period, April-September 2008, ed. O. Tanındı, Ö. Kurt et al., İstanbul 2009
(w przygotowaniu wzięli udział ponadto A. Tiryaki, B. Ciner, C. Ersavacı, G. Kızılkayak, D. Koçer, Z. Şen, E. Üstündağ, T. Yenilmez, D. Yirmi, K. Yayla, A. Didem Bayvas, H. Tokmak). Strona
taypro ject.org udostępnia ponadto wyszukiwarkę bibliograficzną, co jest jeszcze jednym jej atutem.
119
K. D a r k, F. Ö z g ü m ü ş, Istanbul Rescue Archaeological Survey: The Districts of Koca
Mustafa Paşa and Yedikule, London 1998; The Districts of Balat and Ayvansaray, London 1999;
The Districts of Fatih, Zeyrek and Karagümrük, London 2001; The Districts of Sofular, Iskender
Paşa, Edirnekapı, Sarigüzel, Fatih, London 2002; The Districts of Fatma Sultan, Arpaemini, Ördek
Kasap, Molla Şeref, Murat Paşa, Inebey, Yalı, Çakiraöa, Kürkçübaşı, Kasapilyas, Cerrahpaşa and
Nevbahar, London 2003; The Districts of Deniz Ardal, Seyit Ömer, Ereğli, Ibrahim Çavuş, Melek
Hatun and Beyazıt Ağa, London 2004 (publikowane równolegle w jęz. tureckim w AST, t. XVII.2,
XVIII.1, XIX.1, XX.1, XXI.2, XXIII.1, XXIV.2, XXV.2).
120
İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri, www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr
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turystom i pasjonatom udostępnia się tylko pewien procent. Znaczna większość
jest nienależycie zabezpieczona, a część gaśnie w oczach, co wpisuje się w szerszy problem społecznego zrozumienia potrzeby ścisłej opieki nad obiektami zabytkowymi, tak bizantyńskimi, jak i osmańskimi. W tej sytuacji odnajdywanie
Konstantynopola w Stambule może być mozolne i szukającemu fajerwerków
weekendowemu turyście nie przyniesie często spodziewanych doznań, wymaga
przy tym delikatności. Przed zabytkową tkanką miejską stoją dzisiaj nowe zagrożenia, a przed stambulczykami nowe wyzwania, jako że miasto zmieniło się nie
do poznania, a czasy gdy poszczególne okolice (mahalle) stanowiły właściwie
odrębne wioski skupione wokół meczetów, zniknęły równie nieodwracalnie, jak
w przypadku innych największych metropolii globu. Przedsięwzięcia budowlane
i transportowo-komunikacyjne, realizowane na wielką skalę, przydają nowych
niebezpieczeństw, chociaż niebezpośrednio przyczyniają się też do nowych odkryć. Zmiany społecznego nastawienia są widoczne, ale nie na tyle powszechne,
by sprawę móc już uznać za wygraną. Niska świadomość części społeczeństwa
i posunięcia władz, zwłaszcza lokalnych, zmuszają do dalszego monitorowania
sytuacji i alarmowania o losie miejsc szczególnie wystawionych na niebezpieczeństwo. Dlatego tak godne podkreślenia są wszelkie działania płynące znad
samego Bosforu, wskazujące na próby zmian i upowszechniania wiedzy historycznej pozbawionej uprzedzeń. I wreszcie: działań dla ochrony Konstantynopola nie można realizować bez szacunku dla jego obecnych mieszkańców oraz bez
udziału i zainteresowania samych Turków. Słyszalne wciąż jeszcze tu i ówdzie
w gronie miłośników cywilizacji bizantyńskiej utyskiwania na temat współczesnego statusu miasta i wypowiedzi deprecjonujące wartość kultury tureckiej powinny wreszcie zniknąć, bo nie przynoszą niczego prócz szkód i utrudniają tylko,
o ile dochodzą do mieszkańców Republiki, pogodzenie z historią przedosmańską
i zrozumienie jej jako także własnego dziedzictwa. Taka fałszywie pojęta miłość
do Bizancjum utrudnia w rezultacie egzekwowanie naszych oczekiwań sanacji
stanu zabytków. Dbałość o pamiątki Konstantynopola to nie tylko wyraz zrozumienia rzeczywistej wartości światowego dziedzictwa, ale i, pośrednio, praca nad
świadomością historyczną narodów Lewantu – pogodzenie historii greckiej
i tureckiej Stambułu bez historycznych zakłamań i bez politycznych pretensji
może mieć znaczenie dla pogodzenia w przyszłości obu wielkich europejskich
narodów.
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INDEKS OBIEKTÓW
(*CYSTERNY; *KOLUMNY,
*PAŁACE; *INNE)

OBELISKI, POSĄGI;

CYSTERNY

Aecjusza II.5; fot. 12
Aetius Sarnıcı II.5; fot. 12
Ali Naki Sarnıc II.8
Altımermer Çukurbostanı II.3; fot. 10
Aspar Sarnıcı II.4; fot. 11
Aspara II.4; fot. 11
B 9/1 II.12; fot. 14
Bazylikowa I.7; fot. 9
Binbirdirek Sarnıcı I.8
C 3/2 II.13
Ciemnej Fontanny II.9
Çarşamba Çukurbostanı II.4; fot. 11
D 4/1 II.8
E 4/2 II.9
E 5/2 II.11
F 7/3 II.10
F 8/1 II.7; fot. 15
G 7/15 II.6; fot. 13
Ipek Bodrumu II.13
Jedwabna Piwnica II.13
Karagümrük Çukurbostanı II.5
Karanlık Çeşme II.9
klasztoru studytów II.12
Mocius Sarnıcı II.3
przy ul. Nakilbent I.5; II.7; fot. 15
przy ul. Soğukçeşme II.6; fot. 13
[Pulcherii] II.8
[Pulcherii] II.10
Sultan Sarnıc II.8
Sultan Selim Çukurbostanı II.4
sułtańska II.8
Şerefiye sarnıcı II.10
św. Mocjusza II.3; fot. 9
Teodozjusza II.10
Tysiąca i Jednej Kolumny I.8
Unkapanı II.11
Yerebatan Sarayı I.7; fot. 9
Yerebatan Sarnıcı I.7; fot. 9
KOLUMNY, OBELISKI, POSĄGI

Arkadios Sütunu V.8; fot. 46
Arkadiusza kolumna V.8; fot. 46
Avrattaşı V.8; fot. 46
Byzasa kolumna V.1

*KOŚCIOŁY,

KLASZTORY, MARTYRIA;

*MECZETY ;

Çemberlitaş Sütunu V.2; fot. 45
Egipski obelisk I.5
Eudoksji kolumna V.4
Gocka kolumna V.1
Gotlar Sütunu V.1
Kamienny obelisk I.5
Kıztaşı V.6
Kolos I.5
Konstantyna Porfirogenety obelisk I.5
Konstantyna Wielkiego kolumna V.2; fot.
45
Leona I kolumna V.5; fot. 47
Marcjana kolumna V.6
Milion V.7
Panieńska kolumna V.6
Porfirowa kolumna V.2; fot. 45
Spalona kolumna V.2; fot. 45
Teodozjański postument I.5
Teodozjusza I łuk V.3
Totmesa III obelisk I.5
Wężowa kolumna I.5
z Obręczami kolumna V.2; fot. 45
KOŚCIOŁY, KLASZTORY, MARTYRIA

Archaia Ekklesia I.2; fot. 1–2
Asomatos III.6; fot. 28
Aya Dimitri Kilise IV.5; fot. 42
Aya Irini Kilisesi I.2
Aya Kapı Kilise VI.16; fot. 65
Aya Yorgi Kilisesi IV.6; fot. 40
Aya Yorgi Rum Patrikhanesi IV.3
Balıklı Kilise IV.2
Boğdan Sarayı VI.14
Christos Akataleptos III.4; III.7; fot. 16–18,
29–31
Christos Antifonetes VI.5; fot. 52–55
Christos Euergetes III.5; fot. 26–27
Christos Filanthropos Soter VI.11; fot. 63–
64
Christos Pantepoptes III.7; fot. 29–31
Christos Pantokrator III.6; fot. 28
Chrystusa Dobroczyńczy III.5; fot. 26–27
Chrystusa Miłującego Ludzi VI.11; fot.
63–64
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Chrystusa Niepojętego III.4; III.7; fot. 16–
18, 29–31
Chrystusa Poręczyciela VI.5; fot. 52–55
Chrystusa w Chorze I.3; fot. 5
Chrystusa Wszechwidzącego III.7; fot. 29–
31
Chrystusa Wszechwładcy III.6; fot. 28
Chrystusa Zbawiciela Miłującego Ludzi
VI.11; fot. 63–64
Gastria III.12; III.13
Hagia Eirene I.2; fot. 1–2
Hagia Sofia I.1
Hagioi Taxiarchoi IV.8; fot. 44
Hagios Demetrios tes Xyloportas IV.5; fot.
42
Hagios Demetrios ho Kanabes IV.5; fot. 42
Hagios Demetrios ho Kananou IV.5; fot.
42
Hagios Georgios IV.3
Hagios Georgios en Kyparissio IV.6; fot.
40
Hagios Georgios Kyparissa IV.6; fot. 40
Hagios Nikolaos Tzibaliou IV.12
Hieros Naos IV.1; fot. 39
Hormizdasa III.1
Kanlı Kilise IV.4; fot. 38, 41
katedra patriarsza [obecna] IV.3
Koimeseos tes Theotokou Mouchliou IV.4;
fot. 38, 41
Konstantyna Lipsa III.8; fot. 24–25
Manuela III.14
M.B. Blacherneńskiej IV.1; fot. 39
M.B. Litościwej III.6; fot. 28
M.B. Przenajświętszej III.8; fot. 24–25
M.B. przy Krzywej Bramie IV.9
M.B. Radosnej I.4; fot. 4
M.B. Tronującej III.4; fot. 16–18
M.B. w Chalkopratei VI.5; fot. 52–55
M.B. Zachwycającej IV.7; fot. 43
M.B. Życiodajnego Źródła IV.2
Meryem Ana Kilisesi IV.1; fot. 39
Mouchliotissa IV.4; fot. 38, 41
myrelajoński III.9; fot. 34, 60–61
Oleju Świętego III.9; fot. 34, 60–61
Palaia Ekklesia I.2; fot. 1–2
Panayiasuda Eğrikapı IV.9
Panhagia Mouchliotissa IV.4; fot. 38, 41
Panhagia tes Soudas Egrikapou IV.9
Patriarchikos Naos IV.3
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Romana I w Myrelajonie III.9; fot. 34, 60–
61
Stary Kościół I.2
Sulu Manastir IV.7; fot. 43
Surp Hrešdagabed IV.8; fot. 44
Surp Kevork IV.7; fot. 43
św. Andrzeja w Krizis III.2; fot. 20
św. Bramy VI.16; fot. 65
św. Demetriusza przy Drewnianej Bramie
IV.5; fot. 42
św. Eufemii Chalcedońskiej VI.4
św. Jana pałacowy VI.2
św. Jana Chrzciciela III.8; fot. 24–25
św. Jana Chrzciciela pod Kopułą III.11; fot.
32–33
św. Jana Chrzciciela w Studios VI.6
św. Jerzego na Fanarze IV.3
św. Jerzego na Manganach VI.12
św. Jerzego ormiański IV.7 ; fot. 43
św. Jerzego w Cyprysach IV.6; fot. 40
św. Konstantyna III.7; fot. 29–31
św. Mądrości Bożej I.1
św. Michała Archanioła III.6; fot. 28
św. Mikołaja przy bramie Armatniej IV.11
św. Mikołaja w Cibali IV.12
św. Paraskewy IV.10
św. Pokoju Bożego I.2; fot. 1–2
św. Polieukta VI.9
św. Tekli VI.13
św. Teodora [?] III.3; fot. 21–22
św. Teodozji III.5; fot. 26–27
św.św. Archaniołów IV.8; fot. 44
św.św. Jakuba i Zachariasza VI.5; fot. 52–
55
św.św. Karposa i Papylosa VI.7; fot. 57–59
św.św. Piotra i Pawła III.1
św.św. Sergiusza i Bakchusa III.1; fot. 19
Theotokos Eleusa III.6; fot. 28
Theotokos Kyriotissa III.4; fot. 16–18
Theotokos Mouchliotissa IV.4; fot. 38, 41
Theotokos Pammakaristos I.4; fot. 4
Theotokos Panhagia ton Blachernon IV.1;
fot. 39
Theotokos Peribleptos IV.7; fot. 43
Theotokos tes Zoodochou Peges IV.2
Zaśnięcia Matki Boskiej Mongolskiej IV.4;
fot. 38, 41

Konstantynopolitańskie zabytki w Stambule
MECZETY

Acem Ağa Mescidi VI.5; fot. 52–55
Atik Mustafa Paşa Camii III.10; fot. 23
Atik Mustafy Paşy III.10; fot. 23
Aya Sofya Camii I.1
Bodrum Camii III.9; fot. 34, 60–61
Bramy Jezusa III.13
Burmalı Camii fot. 71
Ese Kapı Mescidi III.13
Eski İmaret Camii III.7; fot. 29–31
Fenari Isa Camii III.8 ; fot. 24–25
Fethiye Camii I.4; fot. 4
Gołębi fot. 70
Gül Camii III.5; fot. 26–27
Hasreti Cabir Camii III.10; fot. 23
Hırami Ahmet Paşa Camii III.11; fot. 32–
33
Hodży Hamzy III.17; fot. 36–37
Hoca Hamza Mescidi III.17; fot. 36–37
Hüseyin Ağa Camii III.1
İbrahim Paşa Mescidi III.13
İmrahor İlyas Bey Camii VI.6
İsa Kapı Mescidi III.13
kafijski III.14
Kalenderhane Camii III.4; fot. 16–18
Kariye Camii I.3; fot. 5
Kasima Aği III.15
Kasım Ağa Camii III.15
Kefeli Mescidi III.14
Kefevi Camii III.14
Kermankeş Mustafa Paşa VI.17; fot. 66
Kilise Camii III.3; fot. 21–22
Klasztorny III.16; fot. 35
Koca Mustafa Paşa Camii III.2; fot. 20
Koszarny VI.17; fot. 66
Kręty fot. 71
Küçük Ayasofya Camii III.1; fot. 19
Kumrulu Mescidi fot. 70
Lala Hayrettin Mescidi VI.5; fot. 52–55
Manastır Mescidi III.13
Manastır Mescidi III.16; fot. 35
Mesih Paşa Camii III.9; fot. 34, 60–61
Molla Fenari Isa Camii III.8; fot. 24–25
Molla Şemsettin Gürani Camii III.3; fot.
21–22
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Molla Zeyrek Kilise Camii III.6; fot. 28
Mustafa Çavuş Camii III.16; fot. 35
Odalar Camii VI.17; fot. 66
Sancaktar Hayrettin Mescidi III.12; fot.
36–37
Sinana Paşy VI.15; fot. 56
Sinan Paşa Mescidi VI.15; fot. 56
Şeyh Süleyman Mescidi III.6; fot. 28
Toklu Dede Mescidi VI.13
Vefa Kilise Camii III.3; fot. 21–22
Zeyrek Camii III.6; fot. 28
PAŁACE

Antiocha VI.4
Boğdan Sarayı VI.14
Bukoleon VI.1
korytarze cesarskie I.5; VI.2
Mamboury B VI.2
Mamboury Da VI.2; fot. 50
Mangany VI.12
Multański VI.14
Porfirogenety (VII)
Tekfur Sarayı (VII)
Wielki Pałac I.5; VI.1–2; fot. 6–8, 48–50
INNE

Anemasa wieża (VII)
Bozdoğan kemeri VI.10; fot. 62
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi I.5
hipodrom I.5; fot. 3, 51
Kız Kulesi I.6
Mozaik Muzeum I.5
mury (VII) fot. 67–69
Myrelajonu rotunda VI.8; fot. 60–61
Nicefora Fokasa mur VI.2; fot. 49
pałacowy mur VI.2; fot. 48
Panieńska Wyspa I.6
Park Archeologiczny I.5
sfendone hipodromu VI.3; fot. 51
substruktury ul. Mimar Mehmeta Aği I.5
Vefa Stadyumu II.5; fot. 12
Walensa akwedukt VI.10; fot. 62
Złota Brama (VII); fot. 69

Fotografie towarzyszące artykułowi pomyślane są tak, by współtowarzyszyły zdjęciom opublikowanym w książce Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim,
red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011. Stąd niektóre obiekty i kadry, tu nieukazane, by
uniknąć powielania materiału, odnaleźć można w tamtej publikacji.
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Constantinopolitan Monuments of Istanbul
The author discusses the multi-faceted problem of the Byzantine monuments of Istanbul, their variety,
preservation – with the existing dangers and perspectives – and accessibility to tourists and scholars. Recent changes in situ, findings and research are included and updated bibliography is provided. Relics of Constantinopolitan past of Istanbul are grouped into seven categories: I. tourist
landmarks and main attractions of Istanbul, usually well preserved, appropriately restored and
generally easy accessible to the public, often as musea; II. open and covered cisterns, an abundant
and special type of Constantinopolitan historical monuments, either used in proper or neutral way,
or still neglected or forgotten. Although positive change is visible in recent years, a holistic, consistent plan of their protection as a whole would be of great value; III. Byzantine churches and remnants of monasteries turned into mosques and retaining their religious character to the present.
Despite the alterations of various magnitude or – in some cases – temporary abandonments after the
devastating fires or earthquakes, these constitute en gross one of the most impressive and best
preserved complexes of medieval monuments between the Golden Horn and the Marmara, even if
some buildings of the group demand further research and restoration. There can be also noticed
a certain lack of adequate description inside and some careless usage of millennial structures;
IV. churches of the two patriarchates, Orthodox (Ecumenical) and Armenian that stem from Byzantine era, never ceased to exist as the places of cult or continue medieval traditions. They survived
for many different reasons and, apart from some remarkable exceptions, of minor meaning in the
capital of the Christian empire, they have a great and not only symbolic role among the whole
corpus of monuments today. State of preservation differs widely between the buildings and
sightseeing may be relatively difficult because of the restrictions (e.g. security measures) and rare
church services; V. columns and obelisks, originally gracing the main imperial fora. Even better
than other categories, this one reveals incoherent treatment of the monuments of extreme importance (cf. the columns of Constantine and of Arcadius); VI. edifices and substructures particularly
exposed to dangers, or being at present neglected or dilapidated to the extent that threatens their
further unharmed existence. Some of the most important and valuable buildings are still, unfortunately, in this category; VII. the land and maritime walls of Constantinople, a whole category in
itself, functionally and morphologically connected with other priceless monuments. Resembling
every stage of the town’s history, being one of the most acclaimed tourist attractions and partially
benefiting from the protection rules of UNESCO, the walls have quite a long history of inadequate
or ahistorical restorations, and in many parts are lacking the appropriate preservation. The situation
started to change only recently, at rather a slow pace. The last part of the text describes changes in
attitude of the present citizens of Istanbul towards the history of the site, discusses threats resulting
e.g. from policies of development of the city, and mentions the efforts of the Turkish scholars and
quotes the examples of the most noteworthy Turkish undertakings aiming at better preservation of
the peninsula’s historical heritage.

