Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μετά

την

άποκάλυψιν

των

ευρημάτων

τής Ρηνείας υπό

τοϋ αειμνήστου

Δ. Σταυροπού?ιλου (1898, 1899) καί συνεχιζόμενων των άνασκαφών υπό τοϋ ίδιου
(1900) εις άλλα σημεία τοϋ βορείου τμήματος τής νήσου, εύρέθη, εγγύς τοϋ ναΐ
σκου τής 'Αγίας Τριάδος και εντός αρχαίου μικροϋ οικοδομήματος (μήκους 4.65 μ.
καί πλάτους 4 μ.), Ηρακλείου,
άγαλμα, δπερ

ώς άπεκάλεσε τοϋτο ό

ερευνητής ή

άκέφαλον

εκτίθεται εκτοτε εις το Μουσεϊον τής Μυκόνου, καταχωρισθέν εις

τον κατάλογον τοϋ Μουσείου ύπ’ άρ. 11
2.
Πρόκειται περί αγάλματος Ήρακλέους (πίν. I), δστις παριστάνεται όρθιος καί γυ
μνός, ολίγον μικρότερος τοϋ ορυσικοϋ. Τό άγαλμα έχει ύψος μετά τής πλίνθου 1.14 μ.
Μάρμαρον Πάριον. Ή επιφάνεια τοϋ αγάλματος είναι έστιλβωμένη μετ’ ιδιαιτέρας
έπιμελείας, εν άντιθέσει προς την υπό τοϋ άριστεροϋ βραχίονος καί τής χειρός φερομένην λεοντήν καί τό ρόπαλον. ’Ελλείπει ή κεφαλή, ή δεξιά χειρ από τοϋ βραχίονος,
ό δεξιός πούς από τοϋ γόνατος, ως καί ό αριστερός τοϋ οποίου σφζεται, επί τής
πλίνθου προσκεκολλημένος, ό ταρσός μετά των δακτύλων. 'Ομοίως ελλείπει τμήμα
εκ τοϋ μέσου τοϋ ροπάλου, άποκεκρουμένη δε είναι ή λεοντή εις τινα σημεία, ώς
καί ή πλίνθος. Διά τής άριστερας χειρός κρατεί τό άκρον τοϋ ροπάλου,

φερόμε-

νον χιαστί προς τά όπίσω, επί τοϋ πήχεως δε είναι έρριμμένη ή λεοντή, εις τρό
πον ώστε νά περιβάλλη αυτή καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν τον κορμόν τοϋ δένδρου, επί
τοϋ

οποίου στηρίζεται ό αριστερός άγκών. Ή κεφαλή τής λεοντής

καί ή χαίτη

είναι κατεσκευασμέναι έξ ιδιαιτέρου τμήματος μαρμάρου, προσηρμοσμένου κατακορΰφως προς τό υπόλοιπον τμήμα ταύτης. Δέον νά προσθέσωμεν ένταϋθα δτι τό
τμήμα τοϋτο τοϋ αγάλματος (κεφαλή, χαίτη) έχει διαφορετικήν, επί τό

σκοτεινό-

τερον, άπόχρωσιν, προφανώς δμως εκ τής έπιδράσεως τοϋ εδάφους, ένθα έκειτο
μέχρι τής εύρέσεώς του. Όμοίαν δέ άπόχρωσιν καί διά τούς ίδιους προφανώς
1
ΑΕ

ΙΙΑΕ
σ.

1900, σ.

κέξ.

68-69.

ΓΙρβλ.

KENT

John,

Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ,

Hesperia

της

ΰπαρχούσης δεξαμενής μέ μωσαϊκά δελφίνων

εις

χαρακτηρίζει αυτό ώς Μι-

τόν πυθμένα ταύτης, ώς καί έκ τών άνευρεθεισών, εις
σχήμα οστράκων, υδρορροών, τής παρακείμενης (πρός

θραιον, δπερ τελείως αδύνατον. Έπισκεφθείς εσχάτως

ΒΑ.) έτέρας δεξαμενής τών ιδίων χρόνων, σχεδόν τε

τόν χώρον τούτον παρετήρησα δτι άπασαι αι πρός
βορραν καί άνατολάς, δμαλής κλίσεως, πλευραί τών

λείως κατεστραμμένης, ώς καί τοΰ εφαπτομένως (πρός
ΒΔ.) τοΰ μικροϋ οικοδομήματος βαθυτάτου (7,50 μ. δια

πέριξ υψωμάτων

μέτρου 2.80 μ.) αρχαίου φρέατος.

1937,

576

σ. 9 κέξ., ένθα

ό

Kent

1952,

(λόφων) συγκλίνουσι πρός ενα κεν

οποίου εΰρηται τό Ηράκλειον. Πρόκειται ασφαλώς περί

2
Ευχαριστώ θερμώς τόν Καθ. κ. Ν. Κοντολέοντα,
δστις παρητήθη τής δημοσιεύσεως τοϋ αγάλματος τήν

'Ιερού

όποιαν έσκόπει.

τρικόν ρύακα, εις τό παρά τήν θάλασσαν τέρμα τοϋ
Ήρακλέους

καί Νυμφών, δπερ βεβαιοΰται

εκ
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’Άγαλμα Ήρακλέους έν τώ Μουσείφ τής Μυπόνου (έκ Ρηνείας).
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Μουσείου της Μυκόνου

λόγους, παρουσιάζει καί ό από τοΰ σημείου θραύσεως καί κάτω κορμός τοΰ δένδρου1
μετά

τής επ’ αύτοϋ λεοντής, καθώς καί τής πλίνθου μετά τοΰ επ’ αυτής σωζο-

μένου άκρου ποδός.
Ή δεξιά χειρ έφέρετο πιθανώτατα προς τά κάτω, αλλά μετά πολύ όλιγωτέρας κάμτ^εως ή ή αριστερά, προφανώς δε έστρέφετο προς τά εμπρός καί έκράτει
άντικείμενόν τι2.
Τό σώμα στηρίζεται επί τοΰ αριστερού σκέλους, τοΰ άνέτου δεξιού άνασυρομένου προς τά έξω καί όπίσω καί επί τών δακτύλων στηριζομένου πιθανώς. Έκ
τής

διατάξεως

τών οστών τής κλειδός προκύπτει ασφαλώς ότι ή

κεφαλή έστρέ

φετο προς τά δεξιά.
Ή ανατομική

διάπλασις τοΰ στήθους καί τών πλευρών δηλούται

με

σαφή

καί έντονον σχηματισμόν, ομοίως δέ αί λεπτομέρειαι τής κοιλίας καί ή εις σχήμα
λύρας διαπεπλατυσμένη γραμμή τών βουβώνων διακρίνονται χαρακτηριστικότατα.
Ή άριστερά κνήμη, τό στηρίζον δηλ. σκέλος, σχηματιζόμενον κατακόρυφον,
εΰρίσκεται

τοποθετημένον ύψηλότερον τού άνέτου σκέλους, όπερ

έστηρίζετο

επί

τών δακτύλων.
Ή όλη κατασκευή τού κορμού με τον περισσότερον επίπεδον σχηματισμόν καί
τήν συγκρατημένην προσπάθειαν έξάρσεως τής τρίτης διαστάσεως, μάς οδηγεί εύχερέστερον

εις τοποθέτησιν τού προτύπου εις τό περιβάλλον τού 5ου αί., ως θά

ίδωμεν.
Επειδή ό τύπος ούτος τού Ήρακλέους εμφανίζεται, εκτός τού αγάλματος τής
Ρηνείας, καί εις άλλα αγάλματα καί ανάγλυφα, άτινα άποτελοΰσι μίαν ομάδα άποδίδουσαν

ενα καθωρισμένον τύπον τού Ήρακλέους, όστις μέχρι τούδε δεν έγινεν

άντικείμενόν ιδιαιτέρας έρεύνης, θεωρούμεν σκόπιμον, ϊνα καταστήσωμεν γνωστόν
τον τύπον τούτον ενταύθα.

1. Τό σημαντικώτερον, καθ’ όσον γνωρίζω, έργον τής όμάδος ταύτης είναι
ό Ηρακλής ούτος τού Μουσείου τής Μυκόνου, όστις ελάχιστα καί έλλιπώς είναι
μέχρι τούδε γνωστός 3.

2. Μεγά?α]ν ομοιότητα προς τον ήμέτερον παρουσιάζει άγαλμάτιον Ήρακλέους
1 Ό κορμός τοΰ δένδρου εΰρέθη τεθραυσμένος εις
δύο τεμάχια καί εις ύψος 0.27 μ. από τής βάσεως μετά
τής πλίνθου.

κλής τής Μυκόνου (βλ. καί κατωτ. Ήρακλήν αναγλύφου
Δήλου).
3
Ό CUI.TRERA είς τό Memorie della R. Accade-

2 Εις τό Μουσεϊον τής Σαμοθράκης εκτίθεται χαλ-

mia del Liticei, 1910, σ· 184 σημ. άρ. 2, περιγράφιον

κοΰν άγαλμάτιον (0.07 μ. ύψ., έλλείπουσιν οϊ πόδες από
τοΰ μέσου τών κνημών) Ήρακλέους γενειοφόρου, έπί

τόν Ήρακλέα τής Μυκόνου λέγει: 'άγαλμάτιον τοΰ
Μουσείου τής Μυκόνου. Έλλείπουσιν οί πόδες, άλλα

τοΰ άριστεροΰ σκέλους στηριζομένου, φέροντος διά τής

έστηρίζετο είς τόν άριστερόν καί έκίνει τόν δεξιόν, ό

άριστεράς ύψωμένον τό ρόπαλον, χιαστί πρός τό σώμα
καί έπί τοΰ ομωνύμου πήχεως τήν λεοντήν έρριμμένην,

όποιος έν τούτοις δέν προεβάλλετο, όπως είς τό άγαλμα
τοΰ Albertini- έλλείπει έπίσης ή δεξιά χείρ. Ή λεοντή

προσκεκολλημένην δέ έπί τοΰ κορμοΰ, μηροΰ καί κνή

είναι τεθειμένη είς τόν πήχυν τής άριστεράς χειρός,

μης, άνευ δηλ. υποστηρίγματος, διά τής πρός τά έμπρός δέ φερομένης δεξιάς κρατεί κάνθαρον. 'Ο τύπος

έντός τής όποιας περικλείεται, όπως είς τόν Ήρακλέα
τοΰ I.ansdowne. Έν συνεχεία ό F. Johnson, I.ysippos,

ούτος είναι σχεδόν όμοιος πρός τόν ήμέτερον καί συ

1927, σ. 208 κέ., άναφερόμενος είς τόν Cultrera, λέ
γει: «ό Cultrera άναφέρει έν άγαλμάτιον έκ Μυκόνου,

νεπώς μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν
ότι τοιοΰτον ή άνάλογον άγγεϊον έκράτει καί ό Ηρα

όπερ προφανώς είχε τό ρόπαλον έπί τοΰ ώμου».

23
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Κ.

Βαβρίταα

τοϋ Μουσείου τοΰ Λούβρου 1 (είκ. 1). Πρόκειται περ'ι άγαλματίου Ήρακλέους, νέου,
γυμνού, όρθιου φέροντος ρόπαλον και λεοντήν ακριβώς κατά τον τύπον τοΰ ήμετέρου. Προέρχεται έκ Σμύρνης. Τούτο διατηρείται μάλλον καλώς. Ελλείπει ή δε
ξιά χειρ έκ τού μέσου τού βραχίονος, ενώ διά τής στηριζομένης επί υποστηρίγμα
τος άριστεράς κρατεί την λεοντήν καί τμήμα μόνον τού ροπάλου, δπερ έστηρίζετο
επί

τού

ομωνύμου βραχίονος, σωζομένου έπ’ αύτού ενός τμήματος

τού

σημείου

συνδέσεως καί στηρίξεως. Ή κεφαλή στρέφεται προς τά δεξιά, δηλ. προς τό άνετον
σκέλος. Εργασία άδρά χαρακτηρίζει τό δλον έργον
καί εις τάς λεπτομέρειας,

εν άντιθέσει προς τον

Ήρακλέα τής Μυκόνου, δστις είναι λίαν έπιμεμελημένης εργασίας, έπιβαλλομένης καί έκ τού σχε
δόν φυσικού μεγέθους.
Σημαντικήν βοήθειαν διά τήν άποκατάστασιν
τού αρχικού τύπου παρέχει τό άγαλμα

τούτο τού

Λούβρου, διότι διασώζει τήν κεφαλήν καί βεβαιούται οΰτω ή προς τά δεξιά ύποτεθεϊσα στροφή τής
κεφαλής τού ήμετέρου.
3.

Εις τό Μουσεΐον τής Θήρας ευρίσκεται εν

άγαλμάτιον Ήρακλέους,

δπερ άνευρέθη κατά τάς

άνασκαφάς τής αρχαίας πόλεως2.
Τό

άγαλμάτιον

είναι

έκ

λευκού

μαρμάρου.

Έχει σωζόμενον ύψος 0.45 μ., έλ?\,είπει

δε ή κε

φαλή, ή δεξιά χειρ άπό τοΰ ώμου, ό εξ ιδιαιτέρου
τεμαχίου πρόσθετος άριστερός πήχυς καί τά κάτω
άκρα άπό τών γονάτων. Εργασία Ρωμαϊκών χρό
νων, ιδιαιτέρως δε
Είκ. 1. Άγαλμάτιον Ήρακλέους
έν Λουβρω.

έντονος είναι ή άπόδοσις τών

μυώνων. Ό Ηρακλής, στηριζόμενος

έπί τοΰ αρι

στερού σκέλους, έχει άνετον τό δεξιόν. Διά τής άρι
στεράς χειρός έκράτει τήν λεοντήν, άσφαλώς δε καί τό ρόπαλον, ή δε κατεύθυνσις
τής έλλειπούσης

δεξιάς είναι έπίσης όμοια προς τήν τού

ήμετέρου

Ήρακλέους.

Εις τό άγαλμα τής Θήρας είναι φανερά ή τάσις τού γλύπτου νά άποδώση έντονώτερον τάς λεπτομέρειας, άκόμη δέ καί περισσότερον στρογγύλος είναι δ κορμός.
4.

Εις τό Μουσεΐον τής Δήλου ευρίσκεται έν άγαλμάτιον Ήρακλέους, άνευ-

ρεθέν κατά τάς άνασκαφάς τής Δήλου (1894) έντύς οικίας ΒΑ. τής Τεράς Λίμνης
(άριθ. Καταλ. Λ 984/9429) λ
Τό έκ λευκού μαρμάρου άγαλμάτιον (είκ. 2), ΰψ. 0.25 μ., είναι άκρωτηριασμένον.
Ελλείπει ή κεφαλή καθώς καί μέγα μέρος τού άριστερού ώμου καί τού στήθους,
ή άριστερά χειρ άπό τού καρπού, τό άριστερόν σκέλος άπό τού γόνατος καί κάτω.
1 Musee

du

Louvre. Catalogue sommaire,

άριθ. 3083, πίν. XVII.

Johnson,

σ.

36,

Lvsippos, Durham

(1927), σ. 212, πίν. 42.
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2

F. HILLER

von

gaerTringen,

a. 173, είκ. 169 a, b.

3 BCH XIX, 1895, σ. 491.

Thera lit, 1904,

'Ο Ηρακλής του

Έκτος

άλλων
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αποκρούσεων ελλείπει ομοίως ή δεξιά χειρ από

ελάχιστου σωζομένου
Ό

Μουσείου της

τού

ώμου, έκτος

μέρους, ως καί τό δεξιόν σκέλος εκ τοϋ μέσου τοΰ μηρού.

Ηρακλής παρίσταται όρθιος, γυμνός, κατενώπιον. Έπί τού αριστερού

ώμου

έστηρίζετο τό ρόπαλον (σώζεται τό κατώτερον αυτού μέρος), τό όποιον κρατείται
υπό τής αριστερός χειρός, ήτις φέρεται προς τα εμπρός καμπτομένου τού άγκώνος, με
ταξύ τού οποίου καί τής χειρός, έπί τού βραχίονος, κρατείται καί ή λεοντή· μι
κρόν μόνον καί ταΰτης μέρος σώζεται, έπί κορμού δένδρου προφανώς στηριζομένης.
Ή

καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν έλλείπουσα δεξιά

χειρ έφέρετο προς τά όπίσω

καί έμπρός. Ό Ηρακλής στηρίζεται
έπί τού αριστερού σκέλους, μέ άνετον τό δεξιόν,

φερόμενον προς τά

έμπρός καί έξω, ώς έπιτρέπει νά
είκάσωμεν τό άγαλμα όρώμενον έκ
των όπισθεν. Τό

περίγραμμα τής

κοιλίας, ώς καί ή βουβωνική γραμμή
είναι έντόνως τονισμένα, οός έπίσης
καί τό στήθος. Παρ’ δλον ότι

ό

κορμός είναι έπίπεδος καί ή όπισθία
πλευρά άδρώς είργασμένη, όμως εί
ναι

φανερά ή τάσις

τού καλλιτέ

χνου προς στρογγυλοποίησιν, ή όλη
δε έργασία

είναι

ξηρά καί χωρίς

ν προσπάθειαν έπιτεύξεως α
παλής έπιψανείας.
’Ακόμη

δέον νά τονισθή ότι

έπί τού δεξιού μηρού τού Ήρακλέους

τής Δήλου

προεξοχή

υπάρχει

έκ μαρμάρου,

προφανώς εις

συμφυής
άνήκουσα

τό κρατούμενον διά τής

ύπήρχεν άλλη μορφή, μικροτέρου

δεξιάς χειρός

μεγέθους

τήν παράστασιν, ώς συμβαίνει συνήθως

εις

ή έτερον

άντικείμενον,
πράγμα, δπερ

συμπλέγματα

έκτος

συνεπλήρου

γλυπτών. Ή κατά τό

άνω δέ μέρος θραύσις τής προεξοχής δεικνύει ότι συνεδέετο προς τά άνω
τίνος αντικειμένου ή τής δεξιάς χειρός,
αριστερού

μετά

αποκλεισμένης τής συνδέσεως προς κορ

μόν δένδρου ή άλλο στήριγμα, ώς εις τον Ήρακλέα τής Μυκόνου, ένθα
τού

έάν

μηρού προεξοχή συνήπτε τό άγαλμα προς

τον κορμόν

ή έπί

τού δέν

δρου καί τά έπ’ αυτού.
Ώς

προς τήν στάσιν έν γένει

ένθυμίζει πολύ τον Ήρακλέα τής

μέ τήν διαφοράν ότι τό ρόπαλον έστηρίζετο έπί τού
έπί

τού

αριστερού ώμου καί ούχί

βραχίονος, ώς εις τον τής Μυκόνου, έξ ού έπιβάλλεται έλαφρά στροψή

τού κορμού
προσθήκης

Μυκόνου,

αριστερά, ώς καί
τού

ροπάλου

νά

τού

ομωνύμου

εΰρίσκεται

ώμου, εις τρόπον ώστε διά

εις τό
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θουςι. Ή
Τά

επιφάνεια

τέσσαρα

τοϋ

Κ.

άγάλμαιος

Βαβρίτοα

είναι

λελεασμένη.

ταϋτα αγάλματα άποδίδουσι

τύπον νεαροΰ Ήρακλέους,

αγέ

νειου, ορθού ίσταμένου, με την κεφαλήν έστραμμένην προς τά δεξιά, δπως είναι
φανερόν είς τά ΰπ’ άριθ. 2 καί 4 άγαλμάτια, πιθανώτατα δε συμπεραίνεται κα'ι
διά τά
διά

ΰπ’

άριθ. 1 και 3, εχοντα την δεξιάν χεΐρα προς τά δεξιά

καί εμπρός,

τής άριστεράς δε κρατούντα την λεοντήν καί τό ρόπαλον. "Οτι δε ό οΰτω

άποκαθιστάμενος τύπος είναι εις ώρισμένος τύπος αγάλματος Ήρακλέους, δεικνύει
ή χρησιμοποίησις αυτού καί επί αναγλύφων.
Χαρακτηριστικούς όμοια είναι ή παράστασις αύτοΰ επί μεταγενεστέρου ανα
γλύφου τής Λήλου (άριθ. 3184). Είς
τό μικρών διαστάσεων (πλάτ. 0.66,
ΰψ. 0.67) καί αρκετά άποκεκρουμένον άνάγλυφον τής Δήλου (είκ. 3),
όπερ άνευρέθη (1904) είς την δυτι
κήν πλευράν τής ’Αγοράς των ’Ιτα
λών, παρίσταται ό 'Ηρακλής, κατε
νώπιον

ίστάμενος, επί τοϋ αριστε

ρού σκέλους στηριζόμενος καί διά
τής προς τά δεξιά τεταμένης ομω
νύμου

κρατών

άγγεΐον

σπονδής

ύπεράνω βωμοϋ.Ή στάσις του, ώς καί
ή διάπλασις τοϋ σώματος, ένθυμίζει άμέσοος τον Ήρακλέα τού Λού
βρου καί γενικώς τον ήμέτερον τύ
πον, τό κρατούμενον δε οΰτω άγγεΐον δυνάμεθα νά συμπ?α]ρώσωμεν
καί είς τά άλλα άγαλμάτια.
Ποιος είναι ό οΰτω άποκαθιστάμενος Ηρακλής;
είναι

γνωστή

σειρά

άναγλύφων τά

όποια

σχετίζονται,

Έξ ’Αθηνών

ως ύπετέθη

υπό

τοϋ

Frickenhaus, με τό Ηράκλειον τής Μελίτης.
Είς τά ανάγλυφα αυτά ό Ηρακλής παρίσταται είς τρόπον ένθυμίζοντα αμέ
σως, παρά τάς επί μέρους παραλλαγάς, τον Ήρακλέα τής Μυκόνου. Οΰτω είς τό
άνάγλυφον

τοϋ

Μουσείου τών ’Αθηνών (άριθ. 2723), έντειχισμένον άλλοτε

τον ναόν τοϋ άγιου Δημητρίου ’Αμαρουσίου2, παρίσταται αριστερά ό
όρθιος, κρατών διά τής άριστεράς τήν λεοντήν καί τό προς τά

είς

Ηρακλής

όπίσω άνυψωμέ-

νον ρόπαλον, μέ τήν δεξιάν έκτεινομένην προς τό κέντρον τοϋ άναγλύφου, προς
1 Πρβλ. καί άγαλμάτιον Ήρακλέους έν Βρυξέλλαις,
Repertoire t. II, πίν. I, σ. 216, άριθ. 6,

S. reinach,

ένθα σχεδόν ομοίως κρατείται
μου. ’Επίσης αύτ. σ.
άγαλμ.).

ιό

217, άριθ.

ρόπαλον επί του
8,

ώ-

Louvre 351 (χαλκ.
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2 A. frickenhaus, AM XXXVI, 1911, σ. 121,
πίν· II. o. WALTER είς AM LXII, 1937, ο. 44. HANS
siJSSEROTT,

Griechische Plastik des 4

κέξ. πίν. 16,4 (δεκαετία 390/80).

Jahr., σ. 110

181

Ό 'Ηρακλής τβΰ Μβυοείβυ τής Μυκόνου

τό όποιον καί προσβλέπει, κα'ι ένθα προ οικοδομήματος έκ δυο βαθμιδών, δύο δω
ρικών

κιόνων

καί επιστυλίου, ΐσταται νέος, κρατών διά τής δεξιάς τό

έπί

τών

νώτων ίμάτιον, ενώ την αριστερόν τείνει προς τον Ήρακλέα, όπισθεν δε τούτου
πρεσβύτης, πιθανώς ό πατήρ τοΰ νέου.
Εις τό άνάγλυφον τούτο ό 'Ηρακλής στηρίζεται, άντιθέτως προς τον ήμέτερον, εις τό δεξιόν σκέλος κα'ι περισσότερον έντόνως, τοΰ άνέτου αριστερού

συρο-

μένου προς τα έξω καί όπίσω καί έφ’ ολοκλήρου σχεδόν τού πέλματος βαίνοντος,
αλλά χαρακτηριστικότατα ελαφρώς.
Ή στήριξις τούτου εις τό δεξιόν σκέλος οφείλεται άφ’ ενός εις την
πησιν

ίσορρό-

τής παραστάσεως, δεδομένου ότι τείνει την δεξιάν προς την προ τού

βω

μού μορφήν καί συνεπώς οΰτω στηρίζεται καλύτερον, έξ άλλου δέ τό άνετον αρι
στερόν
τήν

σκέλος

λεοντήν

παρακολουθεΐται άνετώτερον από τήν φέρουσαν τό
αριστερόν,

ρόπαλον

ουδόλως έρειδομένην επί υποστηρίγματος,

ώς

εις

καί
τύν

Ήρακλέα τής Μυκόνου, τού όποιου επίσης τό χαλκούν πρότυπον έστερεΐτο στη
ρίγματος.
Εις

τήν

ιδίαν ομάδα ανήκει επίσης άνάγλυφον τού Μουσείου

τής

Βοστώ-

νης ή ένθα, εις τό αριστερόν τού αναγλύφου καί επί κατασκευάσματος έκ τριών
βαθμιδών, έφ’ ών στηρίζονται δύο δωρικοί κίονες μετ’ επιστυλίου,

υπάρχει κρα-

τηροειδές άγγεϊον μέ δύο λαβάς. Έπί τής τρίτης άνω βαθμίδος υπάρχει επιγραφή
εις

δύο σειράς: Ήρακλέος Άλεξικάκο. Δεξιά

τού βωμού καί εις τό μέσον είκονί-

ζειαι ό Ηρακλής νέος, έχων στάσιν παραπλησίαν προς τον Ήρακλέα τής Μυκό
νου. Ούτος κρατεί διά τής αριστερός τήν λεοντήν, ενώ τήν δεξιάν τείνει προς
τον βωμόν, ώσεί δεικνύων τούτον εις τήν άλλην νεαράν μορφήν τού αναγλύφου.
Ενταύθα
προς

τά

ό Ηρακλής δεν φέρει ρόπαλον είμή μόνον τήν λεοντήν, έπί

κάτω καί τον βωμόν έκτεινομένης αριστερός χειρός.

°Ολως

τής

άντιθέτως

προς τον Ήρακλέα τής Μυκόνου φέρει τήν καμπτομένην εις τον αγκώνα δεξιάν
καθέτως έμπροσθεν τού σώματος καί προς τά αριστερά, ένθα καί ό βωμός.
Τό άνάγλυφον θεωρείται άττικόν έργον

μέ ίσχυράν έπίδρασιν τοΰ ’Άργους

καί ό Wheeler1
2 υποθέτει ότι πιθανόν νά σχετίζεται

προς τον Ήρακλέα Άλε-

ξίκακον τού ’Αγελάδα, κατασκευασθέντα διά τό ιερόν τής Μελίτης.
Ή σκηνή τούτου πιθανόν, ώς ό

Ησύχιος

*

περιγράφει: ΟΙνιστήρια' Άΰ·ή-

νησιν οι μέλλοντες έφηβεύειν, πριν άποκείρασϋ'αι τον μάλλον, είσέφερον Ήρακλεΐ με
τρ ον

οίνον και σπείοαντες τοϊς αννελϋοϋσιν έπεδίδονν πίνειν. ή δε σπονδή εκαλείτο

οίνιστήρια. Ό Frickenhaus, στηριζόμενος

τάς όποιας εις τό
άγαλμα, έργον τού

εις μεταγενεστέρας

Αργείου ’Αγελάδα,

τό όποιον εΐχε στηθή

1 AM XXXVI, 1911, σ. 121. Museum of Fine Arts
Boston. Catalogue of Greek and Roman Sculpture,

3 ΣΧΟΛ.
VIII, 325.

47. K. kourouniotes - H. a. Thompson, Hespe
ria I, 1932, σ. 210, ύποσημ. 2.
2 J. R. WHEET.ER, Heracles Alexicacus, έν AJA

κέξ.

άρ.

VII, 1903, σ.

μαρτυρίας3, κατά

'Ιερόν τοΰ Ήρακλέους τής Μελίτης υπήρχε τό λατρευτικόν

Πρβλ.

ΑΡΙΣΤΟΦ.

είς τήν έποχήν

Βατράχ. 504 καί ΤΖΕΤΖΗΣ, Χιλ.
Jdl XXVI, 1911, σ. 26

A. frickenhaus,
AMELUNG

έν

ΤΗΙΕΜΕ

-

BECKER,

XV, 455.

Πρβλ. γενικώς, ch. picard, Manuel II, 1939, σ. 152.
G. eippoed, Handbuch der Arcbaologie, 1950, σ. 63-

8δ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 10:47:23 EET - 54.89.127.143

[82

Άνδρέβιι

τού

Κ.

Βκβρίτβα

μεγάλου λοιμού® και κατ’ ακολουθίαν τής άφιερώσεως ταΰτης έτελείωσεν

λοιμός,

ταυτίζει προς τον

ό

Άλεξίκακον τούτον Ήρακλέα, τύπον τοϋ θεού, τον

όποιον υποθέτει άγένειον, μάλλον μικρότερον τοΰ φυσικού και τον όποιον άνευρίσκομεν εις ομάδα μεταγενεστέρων έργων, έν οϊς τό ρόπαλον φέρεται επί τοΰ δε
ξιού ώμου.
Προς τον τύπον τοΰ Ήρακλέους τών αναγλύφων τούτων όμοιος είναι καί
Ηρακλής αναγλύφου εύρεθέντος εις

τον ’Ιλισόν1, ένθα

ό

παρίσταται όρθιος, κρα

τών διά τής άριστεράς ρόπαλον καί λεοντήν, ένω διά τής δεξιάς προσφέρει κάτι
εις την καθημένην μορφήν (Ζευς Μειλίχιος, λατρευόμενος παρά τον ’Ιλισόν;), προ
αύτοΰ δε ό Ερμής, μεθ’ ού συνελατρεύετο είς τό εγγύς κείμενον Κυνόσαργες.
’Επί πάντων τούτων τών αναγλύφων υπάρχει ό τύπος τού Ήρακλέους, νέου,
γυμνού, όρθιου, φέροντος είς την άριστεράν λεοντήν, συνήθως δε καί ρόπαλον, την
δεξιάν δε προεκτείνοντος προς τά εμπρός καί κάτω.
Είς τά επί μέρους υπάρχουν διαφοραί τινες, α'ίτινες όμως δεν είναι αί αύταί
είς όλα, έν σχέσει προς τον διά τού Ήρακλέους τής Ρηνείας γνωριζόμενου τύπον
τού

αγάλματος.

Εις τινα π.χ. (’Αθηνών) έχομεν αντιστροφήν τού άνέτου καί

τού

στηρίζοντος σκέλους, αλλού δέ (Boston) ή δεξιά χειρ παρίσταται δρώσα διαφόρως.
Τούτο οφείλεται είς την μεταφοράν έκ τού άγαλματικού τύπου είς άναγλυφικήν σύνθεσιν,

ώς έκ τούτου δέ έγένετο προσαρμογή τής δεξιάς χειρός τού Ήρα

κλέους, άναλόγως προς τήν έν τω άναγλύφω θέσιν τούτου, τονιζομένου ούτω

τού

κέντρου τού ένδιαφέροντος τής όλης συνθέσεως τής παραστάσεως.
Ό τύπος τών ανωτέρω αναγλύφων, όστις βεβαιούται σαφώς είς τήν

μεγάλην

πλαστικήν διά τού Ήρακλέους τής Μυκόνου καί τών μικροτέρων όμοιων αγαλμά
των, ατινα έξητάσύησαν ένταύθα, είναι λογικώτερον νά

άναχύή

είς

τον υπό

τής

παραδόσεως άναφερόμενον Άλεξίκακον Ήρακλέα καί όχι ό τύπος τον όποιον άπέδωσεν είς αυτόν ό

Frickenhaus,

όστις κυρίως διαφέρει, καθ’ όσον φέρει τό ρό

παλον επί τού δεξιού ώμου καί ούχί επί τού αριστερού, ώς ό τής Μυκόνου.
Τήν έπωνυμίαν τού Ήρακλέους είς τό Ηράκλειον τούτο δεικνύει άναμφισβητήτως τό ανάγλυφου τής Βοστώνης, τό φέρον τήν έπιγραφήν
'Ηρακλέος

’Αλεξι,κάκο

Δυνάμεθα τον Ήρακλέα τούτον Άλεξίκακον, όστις είναι γνωστός ήμΐν έκ τής
.παραδόσεως, νά ταύτίσωμεν προς τον Ήρακλέα τής Μυκόνου;
Τά ανάγλυφα τής Μελίτης ανήκουν είς τον 4ον αί., άλλ’ είναι προφανές ότι ό
έπ’ αύτών είκονιζόμενος Ηρακλής δύναται νά άποδίδη τον τύπον παλαιοτέρου αγάλ
ματος.
χοντα

Επομένως απομένει προς έρευναν τό ζήτημα εάν τά αγάλματα (τά

υπάρ

αντίγραφα) παρέχουσιν ήμιν ένα τύπον δυνάμενον νά χρονολογηθή είς

τον

όον αί., είς τον όποιον, κατά τήν παράδοσιν 2, κατεσκευάσθη ό Ηρακλής Άλεξίκακος.
Τό
1 Π.

άγαλμάτιον

τού Λούβρου3 αποδίδεται είς τον Λύσιππον ομοίως καί τό

ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ, Γλυπτά Έθνικοΰ Μουσείου

Α',

1908, σ. 813, άριθ. 1778.
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2 Προχείρως picard, ε. ά. σ. 152.
3 fr. Johnson, Lysippos, Durham (1927), σ. 212

κέξ.

Ι«3

Ό 'Ηρακλής του Μουσείου τής Μυκόνου

άγαλμάτιον τής Δήλου ή υπό τοΰ πρώτου έκδοτου έθεωρήθη προερχόμενον έκ τοΰ
αύτοΰ κύκλου.
Άλλ’

είναι προφανές δτι διά την χρονολόγησιν τοΰ αρχικού

τύπου

κατά πρώτον λόγον νά έκκινήσωμεν έκ τοΰ εις μεγαλύτερον μέγεθος

πρέπει

καί έξαιρετι-

κής έργασίας αντιγράφου τής Μυκόνου.
Ό Ήρακ?ιής τής Μυκόνου στηριζόμενος έπι τοΰ αριστερού σκέλους, μέ τό δε
ξιόν άνασυρόμενον έλαφρώς προς τά έξω, ήτοι προς τά δεξιά καί τά όπίσω, ώς καί έπι
των δακτύλων προφανώς στηριζόμενος, λαμβάνει στάσιν λίαν σταθερόν, καθ’ όσον
τό κέντρον

τοΰ βάρους παρακολουθεί τον κεντρικόν άξονα τοΰ άγάλματος καί ή

όλη κατανομή είναι ομοιομερής, άνεξαρτήτως τής μεταγενεστέρας βεβαίως προσθή
κης τοΰ υποστηρίγματος τής άριστεράς χειρός.
’Ακόμη

καί

ή άρμονικωτέρα άναλογία τοΰ κορμού πρύς τά κάτω άκρα

έν-

ισχύει την ιδέαν τής σταθερωτέρας στηρίξεως ή καί την σχετικήν πρύς τούτο προσ
πάθειαν τοΰ καλλιτέχνου, ήτις δεν είναι ή μοναδική την οποίαν παρατηροΰμεν.
Ό κορμός τοΰ Ήρακλέους παρίσταται κατενώπιον, παρ’ όλην δέ την ραδινότητα

τοΰ συνόλου ό κορμός είναι άρκετά έπίπεδος, αν καί διαφαίνεται τάσις

τις

τοΰ καλλιτέχνου προς άπόδοσιν τών μελών καί εις βάθος.
Ή καταφανώς σταθερά στάσις τοΰ ήμετέρου άγάλματος, χωρίς νά έχη
κην

τής

μεταγενεστέρας προσθήκης τοΰ υποστηρίγματος, μεταφέρει ημάς

άνάγ-

εις

την

5ην έκατονταετηρίδα.
’Ολίγον

δέ

προ τών μέσων τοΰ αΐώνος τούτου άρχίζει νά άπαμβλύνεται καί

ή σκληρότης τοΰ αύστηροΰ ρυθμού καί νά θραύωνται τά ενιαία έπίπεδα, μέ

μίαν

προσπάθειαν μάλλον συγκεκριμένης άποδόσεως τής κατά την τρίτην διάστασιν ΰπαρξεως τών σωμάτων.
Ή

άρσις

τοΰ

ενός σκέλους έλαφρώς προς τά όπίσω, ώς εις

τον

ήμέτερον

Ήρακλέα, άπαντα ομοίως εις τον Φειδιακόν Έρμήν Ludovisi2 π. χ.
Ή διάπλασις τοΰ σώματος γενικώς, ώς καί τών έπι μέρους μορφών, ή ισχυρά
διαμόρφωσις
γράμματος

τοΰ

στήθους, ώς καί ή έν γένει έξαρσις καί ό τονισμός τοΰ

τής κοιλίας, τών ισχίων καί τών πλευρών, δηλοΰσι την φυσικήν

περι
κα

τασκευήν τοΰ σώματος, ήν παρακολουθοΰσιν άναντιρρήτως καί τά σωζόμενα μέρη
τών κάτω άκρων, προς δημιουργίαν ευχάριστου καί πραγματικής έντυπώσεως έκ
τής όλης είκόνος. Ή κεφαλή, ώς ύπεθέσαμεν άνωτέρω καί ώς δεικνύει άσφαλώς
τό έλάχιστον σωζόμενον μέρος τοΰ λαιμού, έστρέφετο προς τά δεξιά, καθ’ όσον τό
άριστερόν μέρος, μετά τοΰ ομωνύμου ώμου, είναι τεταμένον καί χαμηλότερον, ενώ
άντιθέτως τό δεξιόν είναι περισσότερον χαλαρόν καί άνυψωμένον.
Την κλίσιν προς τά δεξιά βεβαιοΰσι καί οι μόλις διακρινόμενοι τένοντες τοΰ
λαιμού,

έξ

ών ό εις κάθετος, ό έτερος δέ κεκλιμένος. ’Ασφαλώς

δέ

ή

κεφαλή,

έστραμμένη προς δεξιά, διηυκόλυνε την όψιν τοΰ κρατουμένου είς την δεξιάν χεΐρα
άντικειμένου, ήτις

άσφαλώς,

ώς

δεικνύει

1 Πρβ. ο. 178 σημ. 3.
2 buschor, Phidias der Mensch, Miinchen (1948),

καί ό έλάχιστον

σ. 9 κέξ. G.
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UPPor.D,

σωζόμενος βραχίων

Handbuch, ο. 63.

184

παρά

’Α ν δ ρ έ e υ

τον

ωμόν,

Κ .

Βαβρίτβα

ήτο κεκαμμένος προς το μέσον και τα εμπρός τοϋ αγάλματος.

Έξ αρχής ύπεθέσαμεν δτι ό Ηρακλής τής Μυκόνου, διά τής εκτεινόμενης δε
ξιάς έκράτει άντικείμενόν τι, προς σπονδήν ίσως, διά τό ασφαλές δε τής χειρονονομίας ταΰτης συνηγορεί κα'ι τό άνετον δεξιόν σκέλος, έπινοηθέν προς ίσορρόπησιν των κινήσεων και τής καθολικής εύρυθμίας τής παραστάσεως.
Διά τής προς τά δεξιά στροφής τής κεφαλής έχομεν άνάψωσιν τοϋ δεξιού ωμού
και

χαλάρωσιν (πτώσιν) τοϋ άριστεροϋ, δστις πλησιάζει οΰτω περισσότερον

προς

τό άνερχόμενον άριστερόν ίσχίον τοϋ σταθερώς βαίνοντος άριστεροϋ σκέλους, συμπληρουμένης οΰτω τής παραστάσεως εις ισορροπίαν κα'ι άσφάλειαν στηρίξεως λ
Την σχέσιν τοϋ προτύπου τοϋ Ήρακλέους τής Μυκόνου προς την πλαστικήν
τών μέσων χρόνων τοϋ

5ου αί. δεικνύει άσφαλώς

άκριβεστέρα σύγκρισις. προς

έργα τής εποχής.
Ό Ηρακλής μετόπης τής άνατολικής πλευράς τοϋ Θησείου1
2, ένθα
ται

ούτος

στηριζόμενος

έπ'ι τοϋ δεξιού ποδός καί τείνων

τήν

παρίστα-

ομώνυμον

χεΐρα

προς γυναικείαν μορφήν (Εσπερίδες), ώς καί δ κορμός τοϋ άετώματος3 τοϋ Θη
σείου, ϊσταται εγγύτατα τού ήμετέρου τύπου τοϋ Ήρακλέους, παρά τήν άντίστροφον στήριξιν.
Είς τήν ΰπ’ άριθ. 9 πλάκα4

τής ζωφόρου

τοϋ ΙΙαρθενώνος, ό οδηγών ίπ

πον νεανίας παρουσιάζει διάπλασιν τού σώματος γενικώς ένθυμίζουσαν τον Ήρακλέα τής Μυκόνου, με έλαχίστας διαφοράς, ώς είναι

τό περισσότερον σιγμοειδές

περίγραμμα καί ή μεγαλυτέρα κίνησις τούτου.
Ό τοιούτος σχηματισμός τοϋ γυμνού νεανικού σώματος άποδίδεται καί είς τήν
σύγχρονον άγγειογραφίαν, δπως είς τήν παράστασιν τού Ήρακλέους μεταξύ
Εσπερίδων

είς

τών

τον κρατήρα τής Villa Giulia5. Ενταύθα έχομεν δμοιον τύπον

Ήοακλέους, έξ ού καί ό Thompson ώρμήθη είς τήν άποκατάστασιν τού άναγλύφου
τού άετώματος τοϋ Θησείου.
Ό τύπος σχετίζεται άναμφιβόλως προς τήν

παλαιοτέραν

παράδοσιν,

δπως

τον γνωρίζομεν διά τοϋ ’Απόλλωνος τοϋ Όμφαλοϋ π. χ. (C. Blumeh, σ. 11,
Κ 136) καί περισσότερον ίσως διά τού Έρμού Ludovisi^ τοϋ άθλητοϋ τής Πε
ρί νθου 7.
Τό άγαλμα τής Περίνθου, είς φυσικόν περίπου μέγεθος, είναι άρκετά

άπο-

κεκρουμένον (έλλείπουσιν αί χεΐρες άπύ τού άγκώνος, οί πόδες άπό τών γονάτων,
ώς καί τό έμπροσθεν ήμισυ τής κεφαλής).
1 Ώς πρός τήν στήριξιν τοΰ άνετου σκέλους έπί τών
δακτύλων

δυστυχώς ή πλίνθος είς τό σημεΐον

τούτο

είναι κατεστραμμένη, ώστε δέν δυνάμεθα έκ ταΰτης νά
βοηθηθώμεν έπαρκώς είς τήν καλυτέραν έξέτασιν τοϋ
πράγματος, ούδέ υπάρχει ελπίς πλέον άνευρέσεως τοϋ

4

HEGE-RODENWALDT, Die Akropolis, Berlin 1935,

είκ. 30.
5

η.

Thompson,

έ.

ά.

πίν. 61,

άρ.

1-

βεαζεευ,

A.R.V., σ. 846.

6

buschor,

Phidias der Mensch (1948), σ. 10, είκ. 1.
Museo

Nazionale

Romano Sculpture

υπολοίπου, τουλάχιστον εντός τοΰ Ηρακλείου, καθ’ Ο

Ε. paribeni,

σον έξ ύπαρχής άπεκλείσθη τοΰτο υπό τοϋ αειμνήστου

Greche del

άνασκαφέως Δ. Σταυροπούλλου.

G. eippoed, Handbuch der Archaologie, 1950, πίν. 63,

2 Η. Thompson, Hesperia, XVIII, 1949, πίν. 64.
3 η. Thompson, αΰτ.

πίν.

49.
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V

Secolo,

Roma

1953, σ. 26, είκ.

28.

είκ. 2.

7

L. pot.acco, L’atleta Cirene - Perinto, Roma 1955.
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Ό 'Ηρακλής τοΰ Μουσείου της Μυκόνου

Ό τΰπος είναι όμοιος προς τον Ήρακλέα τής Μυκόνου, μέ μόνην την δια
φοράν ότι

τό σώμα στηρίζεται άντιστρόφως, δηλ. επί τοϋ δεξιού σκέλους,

δπερ

παρουσιάζει μίαν έλαφράν στροφήν προς τά αριστερά, ενώ το άνω μέρος τοΰ σώ
ματος

στρέφεται

άντιθέτως. ’Ακόμη τό άνετον

αριστερόν

σκέλος,

στρεφόμενον

προς τά αριστερά καί φερόμενον προς τά όπίσω, προφανώς έστηρίζετο επί τών
δακτύλων. Όμοίως ή μικρά στροφή τής κεφαλής, ή θέσις τών χειρών, ως καί ή
εν γένει διάπλάσις τών ώμων, τοΰ στήθους καί τών βουβώνων, είναι δμοιαι προς
τό άγαλμα τής Μυκόνου, άλλ’ άντιστρόφως πάντοτε.
Εις έπιτυμβίαν
ραιώς,

στήλην έκ Σαλαμΐνος ', ετιρισκομένην εις τό Μουσεϊον Πει

έκ τών είκονιζομένων μορφών ή μία παριστά πολεμιστήν νέον, άγένειον,

γυμνόν, φέροντα διά τής αριστερός τά δπλα του. Ή στάσις τούτου εκτός τής καθειμένης δεξιάς καί τής επί τοΰ άριστεροΰ ώμου άναρτήσεως τών δπλων του,
είναι πανομοιότυπος προς τον 'Ηρακλέα τής Μυκόνου.
Εις ’Αττικόν άνάγλυφον (430-420 π. X.)
berg1
2, παρίσταται μεταξύ άλλων

μορφών, εις

τής Γλυπτοθήκης τοΰ
νεανίας αγένειος,

Ny Carls-

δρθιος,

στηρι-

ζόμενος επί τοΰ άριστεροΰ σκέλους, ό τύπος δε είναι άναμφισβητήτως δμοιος
προς τον ήμέτερον Ήρακλέα, μέ έλαφράν τάσιν προς τό σιγμοειδές περίγραμμα.
Εις

τό Μουσεϊον τής Ρώμης εύρίσκεται άγαλμάτιον Ήρακλέους έκ

ρου 3. Είναι

μαρμά

άκέφαλον, έλλείπει δέ ή δεξιά χειρ έκ τοΰ μέσου τοΰ βραχίονος, ώς

καί ή ένθετος αριστερά από τοΰ άγκώνος, έφ’ ου είναι έρριμμένη ή λεοντή.
τύπος
δτι

οΰτος

είναι

τό βάρος

ωσαύτως δμοιος

τοΰ σώματος

προς

στηρίζεται

τον

έπί

Ό

τής Μυκόνου, μέ τήν διαφοράν

τοΰ

δεξιοΰ

σκέλους

μέ

άνετον τό

αριστερόν. Τά σκέλη έχουσι μεγαλύτερον μήκος εν σχέσει προς τον κορμόν του,
ή

δλη

στατα

δμως διάπλασις τοΰ σώματος (ώμοι, χεΐρες, στήθος, ισχία)

είναι

πλησιέ-

προς τον τής Μυκόνου, παρ’ δλον δτι στοιχεία τοΰ 4ου αί. προσετέθησαν

ένταΰθα υπό τοΰ άντιγραφέως.
Εις αττικόν

κρατήρα τοΰ Λούβρου 4 (460 - 450 π. X.) παρίσταται ό

κλής γενειοφόρος, δρθιος, γυμνός, μέ έστεφανωμένην τήν προς τά δεξιά

'Ηρα

έστραμ-

μένην κεφαλήν. Διά τής καθειμένης δεξιάς κρατεί ρόπαλον, διά τής αριστερός δέ
τόξον, φαρέτραν κλπ. Ούτος

στηρίζεται εις τό δεξιόν σκέλος, μέ άνετον τό αρι

στερόν, έάν δέ έξαιρέσωμεν καί τό δτι ή δλη έπιφάνεια δέν έχει τήν απαλότητα
τοΰ ήμετέρου, κατά τά άλλα ομοιάζει παρά πολύ προς τούτον.
Κατά διάφορον τρόπον παρουσιάζεται ό άνάλογος τύπος εις τον 4ον αϊ. έπί
αναγλύφων καί αγαλμάτων.
Εις τήν έκ Δήλου προερχομένην στήλην τήν εύρισκομένην εις
1 DIEPOLDER,

Die attischen Grabreliefs des 5- und

4. Jahrhunderts v. Chr., Berlin 1931, a. 21, πίν. 16.
Tobias dohrn,

2 O.

lippold,

zig 1924,

a.

16,

Attische Plastik, 1957, σ. 164, πίν. XV.
Antike Skulpturend. Vatik. Mas., Leip
πίν.

13.

fr.

poulsen,

Catalogue of

Ancient Sculpture, Copenhagen 1951, σ. 142, άριθ.
197.

Tobias dohrn,

τό

Βρεττανι-

πίν. XXIVa.

3

ph.

Williams lehmann,

Statues on Coin's, New

York 1946, σ. 57, πίν. XIV, είκ. 6.
4 ch. vvalston, Alcamenes, Cambridge 1926, o. 129,
είκ. 109.

beazlEY

- ashmolE,

Greek Sculpture and

Painting, Cambridge 1932, o. 40, είκ. 82.

Attische Plastik, 1957, o. 159,163,
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Άνδρέβυ

K.

Βαβρίτσα

κόν ΜουσεΤον \ παρίσταται νέος, αγένειος, όρθιος καί γυμνός, με την κεφαλήν ελα
φρώς κεκαμμένην προς τα δεξιά. Την άριστεράν χεΐρα φέρει προς τα κάτω, ενώ
την κεκαμμένην δεξιάν τείνει προς την μικροτέραν μορφήν τοϋ αναγλύφου. Έπί
τοΰ δεξιού σκέλους στηρίζεται τδ σώμα, μέ τό άνετον αριστερόν προς τά έ'ξω καί
όπίσω, ενώ αντιστρόφους ϊσταται ή μικρά μορφή τού αναγλύφου.
είναι

όμοιος

προς

τό

ήμέτερον, αλλά

σιγμοειδές περίγραμμα, όπερ

Ο τύπος ούτος

καταφανής είναι ή διαφορά ως προς τό

μάς φέρει εις νεωτέρους

χρόνους, εις ούς καί χρο

νολογείται (άρχαί 4ου αί.).
Τύπον

νεαρού Ήρακλέους αποδίδει έν χαλκούν άγαλμα

(ΰι[).

1.25 μ.)

τής

Γλυπτοθήκης τού Ny Carlsberg1
2. Σώζεται ολόκληρον. Ή κεφαλή στρέφεται προς
τά αριστερά. ΙΙρός τά εμπρός καί αριστερά φέρεται ή καμπτομένη εις τον αγκώνα
ομώνυμος χειρ, ενώ ή δεξιά προς τά κάτω. Τό σώμα στηρίζεται έπί τού δεξιού
σκέλους, μέ άνετον τό αριστερόν, δυσανάλογον δέ είναι τό μήκος τών σκελών, ιός
προς τον κορμόν. Έκτος τών έπί μέρους τούτων διαφορών, αΐτινες οφείλονται εις
τούς χρόνους τής κατασκευής τούτου (μέσα 4ου αί.), κατά τά άλλα ό τύπος σχετίζε
ται ασφαλώς προς τον τής Μυκόνου.
Έξ ’Αθηνών
μέ

τήν

έχομεν εν άνάγλυφον3, ένθα ό Ηρακλής ϊσταται κατενώπιον

κεφαλήν προς τά δεξιά. Διά τής άριστεράς κρατεί

λεοντήν

καί μήλον,

ένφ τήν κεκαμμένην εις τον αγκώνα δεξιάν στηρίζει έπί τού ροπάλου. Τό βάρος
τού σώματος στηρίζεται είς τό δεξιόν σκέλος μέ άνετον τό αριστερόν. Ό
ούτος τού νεαρού Ήρακλέους ομοιάζει προς τον ήμέτερον, παρά
διαφοράς καί τό σαρκώδες τού σώματος, όπερ οφείλεται είς τό

τύπος

τάς ως άνω

μικρόν μέγεθος

τούτου, είς τούς χρόνους τής κατασκευής του (400-350 π.Χ.), ως καί είς τήν έν
άναγλύφω άπόδοσιν.
Έκ τών ώς άνω έκτεθέντων φαίνεται ότι τό πρότυπον ανήκει ασφαλώς είς
τον δον αί., ό τύπος όμως διατηρείται καί είς μεταγενεστέρους χρόνους.
Αύτό

τό άγαλμα τού Λούβρου (άνωτ. σελ. 178), τού οποίου σφζεται καί ή

κεφαλή, δεικνύει μίαν πρώιμον Ελληνικήν μετάπλασιν, πράγμα όπερ βεβαιούται
καλύτερον έκ τής κεφαλής του, άλλ’ ανάγεται ασφαλώς είς τό αύτό αρχέτυπον ώς
καί ό ήμέτερος Ηρακλής.
’Ήδη δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετά βεβαιότητος ότι, ώς προκύπτει έκ τής συγκρίσεως καί τού παραλληλισμού έν γένει προς έργα τού 5ου καί τού 4ου αί., ό
Ηρακλής τής Μυκόνου δύναται νά θεωρηθή έργον τών μέσων τού 5ου π.Χ. αί.
Βεβαίως τό θέμα δέν έξαντλεϊται σήμερον ένταΰθα, δύναται όμως νά

άπο-

τελέση αφορμήν εύρυτέρας έρεύνης καί μελέτης τού όλου ζητήματος, ή ελκυστική
δέ ιδέα ότι πρόκειται περί έργου ενός έξαιρέτου χαλκοπλάστου, οιος ό ’Αγελάδας,
ένθαρρύνει

ημάς είς τό νά έμμένωμεν έτι περισσότερον είς τήν έξ αρχής διατυ-

1 DIEPOLDKR, Die attischen Grabreliefs, Berlin 1931,
σ. 34, 40, πίν. 31. siissBROT'P, Griech.· Plastik d. 4.
Jh. v. Chr., 1938, σ. Ill πίν. 16,3.
2 eippobd, Ant. Skulpt., a. 20, είκ. 18. poulsen, Ca-
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talogue, 1940, σ. 193, άρ.261.
3 D. M.
πίν- 34, ι.

Robinson,

Hesperia XVII. 1948, a. 137,

Ό Ήρακλήξ τοΰ

187

Μουσείου τή; Μυκόνου

πωθεΐσαν άποψιν ότι, διά τοΰ έργου τούτου, ίστάμεθα άσφαλέστερον εις τά μέσα
τής πέμπτης έκατονταετηρίδος.
Ώς

προς την στήριξιν τής αριστερός χειρός, μετά τής λεοντής και τοΰ ρο

πάλου, έπ'ι κορμού δένδρου, πράγμα σύνηθες εις τούς δον, 4ον κα'ι μετέπειτα αιώ
νας, ώς παρατηρεί ό
παρ’

MuThmann

*, άποκορυφωθέν εις τούς μετά Χριστόν χρόνους,

όλον ότι ελάχιστα παραδείγματα σχετικά προς τον Ήρακλέα έχομεν,

όμως

δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι οπωσδήποτε πρόκειται περί μεταγενεστέρας προσ
θήκης, εις αντίγραφα προγενεστέρων χρόνων καί μάλιστα χαλκών προτύπων, όπως
ασφαλώς ή το το ήμέτερον καί όπως συνηγορεί καλύτερον
αγάλματος, ακριβώς προς άπόδοσιν τής στιλπνότητος

ή λεία επιφάνεια

τού

τοΰ χαλκού προτύπου.

Αυτή ακόμη ή κεφαλή, ώς καί ή χαίτη τής λεοντής άτινα, ώς έλέχθη ανω
τέρω, είναι εξ ιδιαιτέρου μαρμάρου, ενισχύουν την περί μεταγενεστέρας προσθή
κης γνώμην καί δη τών χρόνων τής κατασκευής τού αγάλματος τής Μυκόνου,
ότε ένθετα μέλη (κεφαλή, χεΐρες, πόδες κλπ.) είναι ήδη συχνότατα.
Εις τό σημεΐον αύτό απλώς λέγομεν, ότι δυνατόν ό Ηρακλής τής Μυκόνου
νά προέρχεται έκ μεγα?Λ>τέρου συνόλου άγαλμάτων, μετά νυμφών ίσως, την
ψιν δέ ταύτην διευκολύνει ή όλη μορφή καί τό σχήμα τής πλίνθου. 'Η
εϊναι

σκέ-

πλίνθος

σχεδόν ελλειψοειδής, μικρού πάχους, έχουσα περίπου τό διαγραφόμενον διά

τών κάτω άκρων τού αγάλματος καί τού προς τά αριστερά υποστηρίγματος σχήμα,
στενοτέρα προς τά δεξιά καί εύρυνομένη προς τά αριστερά, ένθα καί άνυψούται
ολίγον, ένουμένη

μετά τών ποδών τής λεοντής καί αποτελούσα

τήν

αρχήν

τού

κορμού (υποστηρίγματος). Ή όλη επιφάνεια είναι καλώς έξειργασμένη.
Προφανώς τό άγαλμα τής Μυκόνου κατεσκευάσθη εις τον 2ον π. X. αιώνα
(δεύτερον

ήμισυ),

εποχήν εις ήν ανάγονται ό έκ Δήλου Διαδούμενος τού Πολυ

κλείτου1
2, ώς καί οί Παναθηναϊκοί αμφορείς τής Ρηνείας3, οί εΰρεθέντες εις τό
αύτό σημεΐον ένθα καί ό Ηρακλής.
Δεδομένου δέ ότι κατά τά έτη 88 καί 69 π.Χ. έλεηλατήθη καί κατεστράφη
όλοσχερώς ή Δήλος, εύλόγως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι δεν δύναται νά γίνη
λόγος

περί

αναθημάτων καί ιερών

μεταγενεστέρων χρόνων

ώς τό

τού

Ήρα-

κλέους εις τήν Ρήνειαν, τής οποίας εξ άλλου ή ζωή ύπελείπετο πάντοτε τής γει
τονικής νήσου τού ’Απόλλωνος.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.

1 Ρ. muThmann,

2 Η.

buule,

Statuenstiitzen, 1951,

Der schone Mensch im Altertum, 1911

ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ

πίν. 50, καί 1912, σ. 102.
3 Πρβ. Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ έν ΑΕ 1937, σ. 576 κέ.
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